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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Στη ζωή φίλε μου, 
χρειάζεται να έχεις    

το πακέτο:

Καρδιά, Μυαλό και 
Κότσια...

Την Καρδιά

για ν’αγαπάς...

Το Μυαλό

για να σκέφτεσαι...

Τα Κότσια...

για ν’αντιμετωπίζεις

τα πάντα

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ...
ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ

Ο ΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ...

Ευγενικοί μου αναγνώστες 
κι αναγνώστριες,
Φτάνουμε στα μέσα του 
Μάρτη, ο καιρός έφτιαξε 
για τα καλά κι εύχομαι 
συγχρόνως να αρχίσει 

να καλυτερεύει και η ψυχολογική μας 
κατάσταση από αυτήν την τρομερή εμπειρία 
του COVID-19.
Σήμερα κλείσαμε έναν χρόνο από την 
έναρξη αυτής της απαίσιας πανδημίας – 
εμπειρίας που άλλαξε τον πλανήτη Γη, 
την καθημερινότητα μας, τις σκέψεις και 
τα σχέδια μας. Το κυριότερο όμως και το 
τραγικό είναι ότι χάθηκαν εκατομμύρια 
ανθρώπινες ζωές και βλέπουμε ότι η 
επιστήμη κι η τεχνολογία δεν μπόρεσε 
να σταματήσει και ανατρέψει αυτήν την 
πραγματικότητα. Εδώ στην παροικία 
μας δεκάδες συμπολίτες μας «έφυγαν», 
ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται για 
να γλιτώσουν από τις δαγκάνες αυτού που 
ονομάζεται COVID-19.
Καλά μου αδέλφια, έφυγαν πολλοί φίλοι 
Έλληνες πριν από την ώρα τους, αλλά 
και πολλοί που ούτε καν το μάθατε ή θα 
μάθετε πολύ πιο αργά . Πολλοί λέγανε 
δικαιολογημένα ότι οι περισσότεροι ήταν 
στα γηροκομεία, δυστυχώς όμως χάθηκαν 
και νεότεροι συμπατριώτες μας σε χρόνο 
ρεκόρ, δηλαδή 20-30 ημέρες από την 
καταραμένη πανδημία κι είναι κάτι που 
λόγω δουλειάς μαθαίναμε πρώτοι στο 
γραφείο με τους συνεργάτες μου κι υπήρχε η 
ατμόσφαιρα θλίψης στην δουλειά μας.

Και τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές 
μερικοί συνάνθρωποι μας, γνωστοί στην 
παροικία, παλεύουν να ξεπεράσουν αυτό 
που τους βρήκε. Τους ευχόμαστε από τα 
βάθη της καρδιάς μας να είναι ένα κακό 
όνειρο και να επανέλθουν στην υγιή 
καθημερινότητα τους με τις οικογένειες 
τους. Εμείς εδώ, η οικογένεια της Hellas 
News, όπου μπορούμε να βρεθούμε 
χρήσιμοι χωρίς τυμπανοκρουσίες 
μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε και θα σας 
συμπαρασταθούμε. 
Ξέρετε, αδέλφια Έλληνες, σε αυτές τις 
δύσκολες παγκόσμιες στιγμές είναι τραγικό 
να υπάρχουν άνθρωποι να εκμεταλλεύονται 
και να ζητούν χρήματα πάνω στον πόνο 
που περνούν συνάνθρωποι μας. Καθίστε 
δίπλα στην οικογένεια σας κι εάν υπάρχουν 
πονηρούληδες που ζητούν να βοηθήσετε 
διάφορες καταστάσεις, κάντε τους μια 
τυπική ερώτηση «ΕΣΥ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΕΧΕΙΣ 
ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ;»
Αρκετά, αδέλφια, με τους τσάμπα μάγκες 
που θέλουν να το παίζουν σωτήρες, ενώ 
τους βρίζει και τους αποφεύγει όλη η 
παροικία και ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ!!! Δεν θα ήθελα 
να γράψω κάτι άλλο. Να περνάτε καλά 
και να προσέχετε. Να είστε κοντά με την 
οικογένεια σας και τους αγαπημένους 
φίλους σας.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Φετουλάχ Γκιουλέν: Το μήνυμα του ορκισμένου 
εχθρού του Ερντογάν στην Ελλάδα 

Η 
Ελλάδα για εμάς είναι πολύ σημαντική. Τα δύο έθνη 
για μια περίοδο θεωρούνταν αδέλφια. Κάποιοι ακο-
λουθώντας λάθος τακτικές και στρατηγικές μας χώρι-
σαν από φίλους και συνοδοιπόρους. Ίσως μια μέρα 

αυτοί οι άνθρωποι να συγκεντρωθούν πάλι όλοι μαζί. Αν όμως 
αυτή η σύμπραξη μπορέσει να γίνει έστω και με τέτοιο τρόπο 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με εκτίμηση” δηλώνει ο Αμπντου-
λάχ Γκιουλέν.
Η κοινωνία Ωρα MEGA παρουσίασε αποκλειστικά αποσπά-
σματα δηλώσεων του “ορκισμένου εχθρού” του Ερντογάν που 
θα παιχθούν το απόγευμα ολόκληρα στην παρουσίαση του 
βιβλίου του από τις εκδόσεις Παπαζήση.
Σύμφωνα με την κυρία Μάρκου, οι εκδόσεις Παπαζήση είναι 
στοχοπροσηλωμένες στο πανεπιστημιακό και πολιτικό βιβλίο. 
Επόμενο είναι να αναλάβει και την έκδοση του βιβλίου για τον 
Φετουλάχ Γκιουλέν.
Ο Γκιουλέν αναφέρει μεταξύ άλλων “Δεν θέλω να υποστηρίξω 
καμία πλευρά για οποιονδήποτε λόγο. Είτε κάποιος είναι αθώος 
είτε αδικημένος αυτοί τότε είναι δυνατόν να συνυπάρξουν 
στον ίδιο χώρο. Αυτό διδάσκει άλλωστε ο ουμανισμός. Όσο 
δύσκολο και αν φαίνεται είναι αναπόφευκτο να γίνει. Μπο-
ρεί μια χώρα να δείχνει ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος 
μιας ευθύνης. Ωστόσο νομίζω ότι μόλις γίνει ξεκάθαρο δεν θα 
υπάρξουν διαφωνίες. Στην Τουρκία και στη Συρία και σε πολ-
λές άλλες χώρες υπάρχουν άνθρωποι που όταν σκέφτονται μια 
άλλη χώρα, η πρώτη που έρχεται στο νου τους είναι η Ελλάδα. 
Η Ελλάδα έδειξε γενναιότητα. Έδειξε ότι είναι μια χώρα αδερ-
φός. Και εμείς λογω της αδελφοσύνης αυτής, τους θυμόμαστε 
με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση. Έτσι θα γραφτεί στις ένδοξες 
σελίδες της ιστορίας με φανταχτερό χρυσό και ασήμι. Είναι μια 
συμπεριφορά η οποία υπόσχεται ενότητα και ομόνοια για το 
μέλλον μας”.
Το βιβλίο, όπως είπε η κυρία Μάρκου, δεν γράφτηκε από τον 
ίδιο, αλλά από έναν ληθουρανό πάστορα καθηγητή πανεπιστη-
μίου, με αντικείμενο την ιστορία του χριστιανισμού.
Δεν πρόκειται για αγιογραφία, αλλά  μιλάει για τον ιεροκήρυκα, 
τα θετικά και τα αρνητικά του, είπε η κυρία Μάρκου.
Η κυρία Μάρκου μίλησε για το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά 
και των δηλώσεών του.

Ελλάδα και Τουρκία ξανά στο τραπέζι: Διερευνη-
τικές επαφές ή συμβουλευτικές συνομιλίες;
Σχεδόν δύο μήνες από την επανέναρξη των διερευνητικών επα-
φών Ελλάδας-Τουρκίας, οι άτυπες διαβουλεύσεις μεταξύ υψη-

λόβαθμων αντιπροσωπειών των υπουργείων Εξωτερικών από 
τις δύο χώρες συμφωνήθηκε να επαναληφθούν στις 16 Μαρ-
τίου στην Αθήνα.
Η ελληνική κυβέρνηση είχε προτείνει στην τουρκική διπλωμα-
τία η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών υπό τους πρέσβεις 
Παύλο Αποστολίδη και Σεντάτ Ονάλ να διεξαχθεί την πρώτη 
εβδομάδα του Μαρτίου, τελικώς όμως οι άτυπες συνομιλίες 
για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στις δύο 
χώρες θα γίνουν την Τρίτη 16 Μαρτίου σε άγνωστο, προσώρας, 
μέρος στην Αθήνα.
Η απάντηση από το καθεστώς Ερντογάν για τον χρόνο πραγμα-
τοποίησης των διερευνητικών επαφών ήρθε το απόγευμα της 
Τετάρτης μέσω της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα. Η τουρ-
κική διπλωματική αποστολή στην ελληνική πρωτεύουσα ενη-
μέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών ότι ο 62ος γύρος των διε-
ρευνητικών επαφών μπορεί να γίνει στις 16 Μαρτίου.

Πριν την αποδοχή των ημερομηνιών από ελληνικής πλευράς, 
η Αθήνα πρότεινε, παράλληλα με τις άτυπες διαβουλεύσεις, να 
πραγματοποιηθεί και η συνάντηση των επικεφαλής των υπηρε-
σιακών παραγόντων του ελληνικού και του τουρκικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Η προηγούμενη συνάντηση του γενικού 
γραμματέα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη 
Θεμιστοκλή Δεμίρη και του μόνιμου υφυπουργού Εξωτερικών 
της Τουρκίας, Σεντάτ Ονάλ, στο πλαίσιο των αποκαλούμενων 
«πολιτικών διαβουλεύσεων», είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2020 
στην Άγκυρα και έκτοτε η επαναλήψή τους δεν είχε καταστεί 
δυνατή λόγω μιας σειράς γεγονότων: της απόπειρας εισβολής 
δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον Έβρο, της μετατροπής της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί, των σεισμογραφικών ερευνών του Oruc 
Reis ανοιχτά του Καστελλόριζου και της πολεμικής ρητορικής 
από τον Ταγίπ Ερντογάν και τους στενούς του συνεργάτες ενα-
ντίον της Ελλάδας.
Η πιεστική παρότρυνση του διεθνούς παράγοντα έφερε τις δύο 
χώρες και πάλι στο τραπέζι του διαλόγου, έστω κι αν οι προσ-
δοκίες για σύγκλιση απόψεων είναι από περιορισμένες εώς 
ανύπαρκτες.
Οι μαξιμαλιστικές θέσεις του καθεστώτος της Τουρκίας δεν επι-
τρέπει υπεραισιοδοξία ούτε καν από τους πιο ρεαλιστές που θα 
μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν για την ανάγκη συνεν-
νόησης με σκοπό την συμφωνημένη διευθέτηση του μεγάλου 
ζητήματος της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, δηλαδή υφαλο-
κρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο.
Η ανακοίνωση του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών 
από το ελληνικό και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έφερε 
στην επιφάνεια και το γεγονός της διαφωνίας ακόμη και για τον 
τίτλο της επερχόμενης άτυπης συνάντησης.
Διερευνητικές επαφές, όπως παγίως αποκαλούνται οι άτυπες 
αυτές διαβουλεύσεις, ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξω-
τερικών.
Η τουρκική πλευρά «βάφτισε» τις επικείμενες συζητήσεις 
«συμβουλευτικές συνομιλίες», αποκαλύπτοντας ότι το καθε-
στώς Ερντογάν επιχειρεί ξεκάθαρα να αναβαθμίσει τις διερευ-
νητικές επαφές σε πολιτικές συνομιλίες.
Η απόπειρα της τουρκικής κυβέρνησης να προσδώσει άλλο 
περιεχόμενο στις συνομιλίες, που έχουν ως σκοπό την βολιδο-
σκόπηση των προθέσεων της άλλης πλευράς υπό το καθεστώς 
απόλυτης εμπιστευτικότητας, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
κάποιου είδους συμφωνίας, ήταν προφανής από τη συνάντηση 
της 25ης Ιανουαρίου του 2021 στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ελλάδα είναι σημαντική 
για την Τουρκία δηλώνει ο 
Αμπντουλάχ Γκιουλέν , ο 
οποίος μιλά για πρώτη φορά 
δημοσίως για την Ελλάδα
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Σ
την σύνοδο των υπουργών Οικονομι-
κών της ΕΕ θα παρουσιαστεί την Τρί-
τη το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, που είναι ένα από τα 

πρώτα που ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και ο-
ριστικοποιήθηκαν μετά από διαβούλευση με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό τόνισε από το βήμα της Βουλής ο 
υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊ-
κούρας, μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτηση 
του νομοσχεδίου για τους ίδιους πόρους της 
ΕΕ, για την περίοδο μέχρι και το 2020 και τις 
αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας.
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι στον 
έναν χρόνο της υγειονομικής κρίσης, παρά 

τις αντίξοες συνθήκες και τις πρωτόγνωρες 
δυσκολίες, η χώρα μας ολοκλήρωσε, επιτυ-
χώς, 4 αξιολογήσεις από τους θεσμούς. Οι 
δύο εξ αυτών συνοδεύτηκαν και από εκτα-
μιεύσεις πόρων, συνολικού ύψους περίπου 
1,5 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, σε όλες τις εκθέσεις της Κομισιόν 
αναγνωρίζεται η άμεση και ορθή παρέμβαση 
της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και η απο-
τελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων.
Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι με 
το να έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα την εμπι-
στοσύνη των εταίρων έχει κερδίσει πολλα-
πλά οφέλη και κατά την διάρκεια της παν-
δημίας.

Στο ECOFIN της Τρίτης το ελληνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΜΑ) αναφέρει ότι ο 
αριθμός των θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων μεταξύ των 
εμβολιασμένων ατόμων είναι 
αντίστοιχος αυτού που έχει 
παρατηρηθεί στον γενικό 
πληθυσμό

Κ
αθησυχαστικός εμφανίζεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ-
μάκων (EMA) σχετικά με το εμ-
βόλιο της AstraZeneca. Σε ανα-

κοίνωσή του ο ΕΜΑ διευκρινίζει ότι τί-
ποτε δεν παραπέμπει μέχρι σήμερα σε 
κίνδυνο εμφάνισης αιματικών θρόμβων 
στα άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατά 
της Covid-19.
Ο ΕΜΑ ανακοίνωσε ότι οι ευρωπαϊκές 
χώρες μπορούν να συνε-
χίσουν να χρησιμοποι-
ούν το εμβόλιο, παρά την 
έναρξη έρευνας. 
«Τα μέχρι σήμερα διαθέ-
σιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι ο αριθμός των θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων 
μεταξύ των εμβολιασμέ-
νων ατόμων δεν είναι 
υψηλότερος αυτού που 
έχει παρατηρηθεί στον γενικό πληθυ-
σμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής.
Παράλληλα, ο ΕΜΑ ανακοίνωσε ότι η δια-
κοπή των εμβολιασμών αποτελεί «προ-
ληπτικό μέτρο», σημειώνοντας ότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι 
το εμβόλιο προκάλεσε αυτούς τους θρόμ-
βους.

Σειρά χωρών «παγώνουν» το 
εμβόλιο 
Μετά τη Δανία, η Νορβηγία και η Ισλαν-
δία ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν για 
προληπτικούς λόγους τη χρήση του εμβο-
λίου της AstraZeneca, όπως μεταδίδει το 
Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι υγειονομικές αρχές της Δανίας ανακοί-
νωσαν σήμερα ότι υπήρξαν κρούσματα 
θρομβώσεων σε σε άτομα που είχαν 
κάνει το εμβόλιο.
Γι΄αυτό το λόγο, αποφάσισαν να «παγώ-
σουν» για προληπτικούς λόγους τους 

εμβολιασμούς καθώς θέλουν να διερευ-
νήσουν εάν υπάρχει σχέση του ενέσιμου 
σκεύασματος και την εμφάνιση θρόμβων 
στο αίμα των εμβολιασθέντων.
Λίγες ώρες μετά της ανακοίνωση των 
αρχών της Κοπεγχάγης, ακολούθησαν 
άλλες δύο χώρες: η Ισλανδία και η Ισλαν-
δία, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα 
«Le Parisien».
«Κάνουμε ένα διάλειμμα στη Νορβη-
γία από την χρήση του εμβολίου της 
AstraZeneca», δήλωσε ο ανώτερος αξιω-
ματούχος του Εθνικού Ινστιτούτου Δημό-
σιας Υγείας Γκέιρ Μπουλκολμ, μιλώντας 
σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:
«Περιμένουμε πληροφορίες για να δούμε 
αν υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολια-
σμού και των περιστατικών που εμφάνι-
σαν θρομβώσεις».
Νωρίτερα, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της 

Δανίας εξέδωσε την 
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η αναστολή στη χορή-
γηση του εν λόγω εμβο-
λίου λαμβάνει χώρα 
«έπειτα από αναφο-
ρές σοβαρών περιπτώ-
σεων σ χηματ ισμού 
θρόμβων στο αίμα σε 
άτομα που είχαν εμβο-
λιασθεί με το εμβόλιο 

της AstraZeneca κατά του Covid-19» .
Υπογράμμισε πάντως ότι «αυτή τη στιγμή 
δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπέ-
ρασμα για την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα 
στο εμβόλιο και τους θρόμβους».
Η χορήγηση του εμβολίου στη Δανία ανα-
στέλλεται για 14 ημέρες, σύμφωνα με τις 
υγειονομικές υπηρεσίες της σκανδιναβι-
κής χώρας.
Tην ίδια ώρα, όπως αναφέρει η βρετα-
νική εφημερίδα «Guardian», η Ιταλία 
ανακοίνωσε ότι απαγορεύει σε εθνικό 
επίπεδο τη χρήση μιας παρτίδας εμβο-
λίων της AstraZeneca, αφότου αναφέρ-
θηκαν «ορισμένες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες» σε άτομα που εμβολιάστηκαν.
Ωστόσο, οι ιταλικές υγειονομικές αρχές 
έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι η κίνηση 
αυτή γίνεται για προληπτικούς λόγους 
καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοι-
χεία που να αποδεικνύουν ότι το εμβό-
λιο ευθύνεται για τις σοβαρές παρενέρ-
γειες.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων: Δεν υπάρχει πρόβλημα 
με το εμβόλιο της AstraZeneca 
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Στο «βαθύ κόκκινο» η Αττική και μεγάλος προβληματισμός των λοιμωξιολόγων - Ξεπέρασαν το «φράγμα» των 500 
οι διασωληνωμένοι - Μεγάλη διασπορά σε όλη την επικράτεια με 501 εισαγωγές στα νοσοκομεία

Ο
ι διασωληνωμένοι έσπασαν 
το φράγμα των 500, φτά-
νοντας τους 506. Το πλέον 
σκληρό στοιχείο της σημε-

ρινής επιδημιολογικής έκθεσης του Ε-
θνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) σε συνδυασμό με τους 51 νέ-
ους θανάτους και τις 501 εισαγωγές α-
σθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία 
της χώρας το περασμένο 24ωρο, απο-
τυπώνουν με τη μέγιστη ευκρίνεια την 
τεράστια μάχη που δίνει το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας ενάντια στην πανδημία.
Στις 20 Νοεμβρίου οι διασωληνωμένοι 
ασθενείς από 499 έφτασαν τους 519. 
Σε μόλις 13 ημέρες, το νούμερο είχε 
εκτοξευτεί στους 622. Με πολλές δια-
κυμάνσεις, μεγάλο κόπο και αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα, χρειάστηκαν δύο 
ολόκληροι μήνες για την αποσυμπί-
εση του συστήματος υγείας και τη μεί-
ωση των διασωληνώσεων σε 244 (2 
Φεβρουαρίου). Έκτοτε, οι τάσεις σημει-
ώνονται αυξητικές.
Το βάρος των παραπάνω αριθμών 
αποτυπώνεται καλύτερα όταν στην 
εξίσωση προστεθούν τα κρούσματα 
από μεταλλάξεις στα 2.098 συνολικά 
στην επικράτεια για το βρετανικό και 
νοτιοαφρικανικό στέλεχος, η αυξη-
μένη διασπορά του κορωνοϊού σε όλη 
τη χώρα, οι ανησυχητικές για τις επι-
κείμενες συρροές διαδηλώσεις και η 
κόπωση των πολιτών, παράγοντες που 
καθιστούν τη διαχείριση της πανδη-
μίας παζλ για γερούς λύτες. Η επανα-
λειτουργία οικονομίας και δια ζώσης 
εκπαίδευσης παραμένουν φλέγον 
ζήτημα, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα 
είναι ένα ακόμη τεστ για τη συμμόρ-
φωση στα περιοριστικά μέτρα προστα-
σίας.
Όλα τα στοιχεία «δείχνουν» παράταση 
του σκληρού lockdown στην Αττική, 
καθώς και την ένταξη επιπλέον περιο-
χών στο «βαθύ κόκκινο». Την πιθανή 
παράταση, τουλάχιστον μέχρι τις 22 
Μαρτίου, αναμένεται να ανακοινώσει 

στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου 
της Παρασκευής ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, 
καθώς και το ποιες περιοχές παραμέ-
νουν ή εντάσσονται στο «βαθύ κόκ-
κινο».

Οι μεταλλάξεις σφυροκοπούν 
τη χώρα και δοκιμάζουν τις α-
ντοχές του ΕΣΥ
Οι μεταλλάξεις και ιδίως η βρετανική 
που τείνει να επικρατήσει, ορίζουν 
τις εξελίξεις της πανδημίας στη χώρα. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από 
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτή-
ρησης, τα 371 θετικά δείγματα, 368 για 
τη βρετανική και 3 για τη νοτιοαφρικα-
νική μετάλλαξη, ανεβάζουν το σύνολο 
σε 2.047 και 51 αντίστοιχα.

Αν τα βρετανικά μεταλλαγμένα στελέχη 
ευθύνονται για το 85% των κρουσμά-
των της Αττικής, όπως ανέφερε ο Διευ-
θυντής του Εργαστηρίου του Ελληνι-
κού Κέντρου Γονιδιωματικής Επιτή-
ρησης, Δημήτρης Θάνος, τότε η πίεση 
που δέχονται τα νοσοκομεία του λεκα-
νοπεδίου συνδέεται αναπόδραστα με 
αυτά.
Μάχη δόθηκε και χθες στα νοσο-
κομεία της χώρας που δέχτηκαν 501 
νέους ασθενείς, 345 στην Αττική και 
άλλους 156 σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
της υπόλοιπης χώρας. Σύμφωνα με την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕ-
ΔΗΝ) ασθενείς μεCOVID-19 κατα-
λήγουν να διασωληνώνονται εκτός 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

Ενδεικτικά, Σισμανόγλειο, Νίκαια, Ερυ-
θρός, Αμαλία Φλέμινγκ και Γεννημα-
τάς άγγιξαν πληρότητα σε ΜΕΘ χθες. 
Μόλις 301 ήταν τα εξιτήρια.
Το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενί-
σχυση του ΕΣΥ βρίσκεται σε εξέλιξη, 
με το Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου και 
το ΛΗΤΩ του Ομίλου HHG να δέχονται 
από σήμερα περιστατικάCOVID-19, 
ενώ ξεκίνησε η ανταπόκριση στη χθε-
σινή έκκληση του υπουργού Υγείας, 
Βασίλη Κικίλια, και του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών (ΙΣΑ) προς τους ιδιώτες 
γιατρούς να συμβάλουν στην εθνική 
προσπάθεια για όσο χρειαστεί.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 20 ιδιώ-
τες ιατρούς της Αθήνας, 8 πνευμονο-
λόγους, 6 παθολόγους και 6 γενικούς 
ιατρούς, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 
αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ.

Προβληματίζει η Αττική – Στο 
κόκκινο όλη η Ελλάδα
Πολλά τα 2.570 νέα κρούσματα και 
σήμερα σύμφωνα με την έκθεση του 
ΕΟΔΥ κατόπιν 50.078 ελέγχων, εκ των 
οποίων 31.324 rapid και μόλις 18.754 
μοριακοί.
Η ευρεία διασπορά του ιού στη χώρα 
την κοκκινίζει και στον χάρτη του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σύμ-
φωνα με τα κριτήριά του για αριθμό 
τεστ που διενεργούνται, νέων λοιμώ-
ξεων και δείκτη θετικότητας για τις δύο 
εβδομάδες που προηγήθηκαν, ο είναι 
ίσος ή πάνω από το 4%.
Η Αττική ξανά με τετραψήφιο αριθμό 
κρουσμάτων στα 1.282, τα μισά σχε-
δόν, κρύβει τον ιό σε κάθε της γειτονιά. 
Η κατανομή των νέων διαγνώσεων δεν 
απέχει από τη χθεσινή: 317 εντοπίζο-
νται στο Κέντρο, 226 στον Πειραιά, 210 
στον Δυτικό, 160 στον Βόρειο και 144 
στον Νότιο Τομέα Αθηνών, 141 στην 
Ανατολική και 67 στη Δυτική Αττική, 
ενώ τέλος 17 στις Νήσους.

Κορωνοϊός: «Κλειδώνει» η παράταση του 
lockdown - Μεταλλάξεις και διασωληνωμένοι 
δοκιμάζουν τις αντοχές των νοσοκομείων 

Τάκης Μουσαφίρης: 
«Έφυγε» ο συνθέτης 
των μεγάλων 
επιτυχιών 

Π
ες μου που πουλάν καρδιές», «Κάνε κάτι λοι-
πόν να χάσω το τρένο», «Μυστικέ μου έρωτα», 
«Ο ταξιτζής», «Εγώ ο ξένος» και άλλα τεράστια 
σουξέ ήταν δικά του - Συνεργάστηκε με Στράτο 

Διονυσίου, Δημήτρη Μητροπάνο, Ρίτα Σακελλαρίου και 
άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες
Συνθέτης μεγάλων επιτυχιών, όπως οι «Πες μου που 
πουλάν καρδιές», «Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο», 
«Μυστικέ μου έρωτα», «Ο ταξιτζής», «Εγώ ο ξένος», 
«Εγώ δεν ήμουνα αλήτης» και άλλες, ο Τάκης Μουσαφί-
ρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.
Πληροφορίες ήθελαν τον σπουδαίο συνθέτη να έφυγε 
από τη ζωή λόγω κορωνοϊού, ωστόσο η οικογένειά του 
δηλώνει ότι ο Τάκης Μουσαφίρης δεν πέθανε από κορω-
νοϊό, αλλά από καρκίνο.
Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της οικογένειας επι-
σημαίνονται τα εξής: «Αναφορικά με την ανακοίνωση 
της είδησης του θανάτου του πολυαγαπημένου συνθέτη 
και στιχουργού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
ο Τάκης Μουσαφίρης είχε αναρρώσει ήδη εδώ και μία 
εβδομάδα από τον κορωνοΐο, αλλά, δυστυχώς, νικήθηκε 
από την αρρώστια, που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο 
εξάμηνο».
Ο Τάκης Μουσαφίρης είχε υπογράψει μεγάλες επιτυχίες 
και είχε συνεργαστεί με σπουδαίους τραγουδιστές, όπως 
με τους Στράτο Διονυσίου, Δημήτρη Μητροπάνο, Ρίτα 
Σακελλαρίου, Μιχάλη Μενιδιάτη, Πίτσα Παπαδοπούλου 
και Τόλη Βοσκόπουλο.
Από παιδί ακόμα ασχολήθηκε με την κιθάρα. «Άκουγα 
να παίζει πιάνο μια γειτόνισσα και προσπαθούσα να 
μάθω τους τόνους. Μετά προσπαθούσα να κουρδίσω 
την κιθάρα, ακούγοντας τα κουδούνια των προβάτων» 
είχε πει παλιότερα.

Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια. Προτού μετακομί-
σει στην Αθήνα, έπαιζε σε ταβέρνες και κουτούκια των 
Ιωαννίνων. Και οι δύο γονείς του ήταν μουσικά καταρ-
τισμένοι και του μετέδωσαν τις γνώσεις τους. Όλοι μαζί 
μετακόμισαν στην πρωτεύουσα για μια καλύτερη τύχη. 
«Δεν μπορώ ούτε κι εγώ να καταλάβω από πού είμαι. 
Είμαι συνεχώς μέσα σε μια βάρκα στο Ρίο-Αντίρριο και 
πηγαίνω πότε στην Αθήνα και πότε στα Γιάννενα. Μάλλον 
δεν έχω μία πατρίδα, αλλά δύο. Είμαι από τα Γιάννενα, 
είμαι από την Αθήνα, είμαι από την Ελλάδα» είχε πει.
Οι πρώτες του δουλειές στην Αθήνα ήταν σε μικρά 
ταβερνάκια και μπουάτ της Πλάκας.
Αν και έγραφε από πολύ νωρίς τραγούδια, τα μεγάλα του 
σουξέ τα έδωσε σε μεγάλους τραγουδιστές στα μέσα 
της δεκαετίας του ’70. «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο», 
«Πες μου πού πουλάν καρδιές», «Σε μια στοίβα καλα-
μιές», «Χιονάνθρωπος», τα οποία τραγούδησε ο τερά-
στιος Δημήτρης Μητροπάνος. Τη δεκαετία του ’80 έδωσε 
τεράστιες επιτυχίες στον Στράτο Διονυσίου: «Ο ταξι-
τζής», «Εγώ ο ξένος», «Ενα λεπτό περιπτερά», «Εγώ να 
δεις».



8 12 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 58χρονος ελαιοχρωματιστής, ο 
οποίος έχει συγγενική σχέση με τον 
«Ινδιάνο» στην κατάθεση που έδωσε 
στους αστυνομικούς της Κρατικής 
Ασφάλειας είναι αποκαλυπτικός 

Ε
ίναι ο άνθρωπος που «έκαψε» τον Ινδι-
άνο, τον 30χρονο Ελληνοϊρακινο που 
κατηγορείται ότι έτρεξε, γράπωσε και 
γκρέμισε τον 27χρονο αστυνομικό της 

ομάδας ΔΡΑΣΗ και στη συνέχεια άρχισε να τον 
κλωτσά ανελέητα.
Μαζί, δίνει και έναν φίλο του ο οποίος ανα-
ζητείται καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει συλ-
ληφθεί. Ο 58χρονος ελαιοχρωματιστής, ο 
οποίος έχει συγγενική σχέση με τον «Ινδιάνο» 
στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομι-
κούς της Κρατικής Ασφάλειας και παρουσιάζει 
το protothema.gr είναι αποκαλυπτικός. Λέει 
ότι βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Σμύρνης 
για ένα επαγγελματικό ραντεβού και ενώ ετοι-
μαζόταν να φύγει έπεσε πάνω στον «Ινδιάνο». 
Υποψιάστηκε για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί 
και όταν τον ρώτησε αν βρίσκεται στο σημείο 
για να κάνει επεισόδια και εκείνος τον ρώτησε 
«γιατί θα με δώσεις;» του απάντησε ότι «αν 
πειράξεις αστυνομικούς θα σε δώσω στεγνά». 
Και το έκανε.
Την ίδια ώρα ο συλληφθείς με τον δικηγόρο 
του κ. Παύλο Σαράκη μελετά τη δικογραφία 
και ετοιμάζει την απολογία του, το Σάββατο 
το πρώι, στον ανακριτή. «Η εμπλοκή του εντο-
λέα μου, προέκυψε μετά από αναξιόπιστη και 
κακόβουλη καταγγελία / κατάθεση προσώ-
που, με το οποίο υφίσταται διένεξη για σοβα-
ρούς οικογενειακούς λόγους» αναφέρει ο κ. 
Σαράκης επισημαίνοντας πως κανένα άλλο 
στοιχείο που να τον εμπλέκει στο περιστα-
τικό δεν υπάρχει στη δικογραφία, ενώ προα-
νήγγειλε ότι θα προσκομίσει στις δικαστικές 
Αρχές αποδεικτικά στοιχεία που θα τεκμηριώ-
νουν ότι ουδεμία σχέση έχει με τα συμβάντα.
Αυτή είναι η κατάθεση του 58χρονου:
«Εργάζομαι ως ελαιοχρωματιστής τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια. Την 9.3.21 και περί ώρα 
15:30 ξεκίνησα από την οικία μου με σκοπό 
να κατευθυνθώ στην περιοχή της Νέας Σμύρ-
νης προκειμένου να συναντήσω άνδρα με 
το όνομα Ηλίας να μιλήσουμε για δουλειά 
και συγκεκριμένα να βάψω το σπίτι του. […].
Είχαμε κανονίσει να βρεθούμε από το ψητο-
πωλείο Σάββας που βρίσκεται στην οδό 25ης 
Μαρτίου 27. [….[. Έφθασα εκεί περίπου στις 

16:30 και περίμενα πίνοντας καφέ μέχρι να 
συναντήσω τον κ,. Ηλία. [….[. Βρεθήκαμε ώρα 
18:30 συζητήσαμε και αφού δεν καταλήξαμε 
σε συνεργασία αποχωρήσαμε. Εγώ αποχώ-
ρησα με κατεύθυνση τη λεωφόρο Συγγρού για 
να πάρω το λεωφορείο. Καθώς προχωρούσα 
αντιλήφθηκα έντονη παρουσία ατόμων στην 
περιοχή και υπέθεσα ότι ίσως επρόκειτο να 
λάβει χώρα κάποια συγκέντρωση, γεγονός 
που αν το γνώριζα θα ακύρωνα το επαγγελ-
ματικό μου ραντεβού για να αποφύγω τυχόν 
ταλαιπωρία.
Καθώς προχωρούσα προς τη λεωφόρο Συγ-
γρού, είδα τον (σ.σ αναφέρει το όνομα του 
«Ινδιάνου») ο οποίος μένει στη Μαγούλα και 
τον ρώτησα «Τι κάνεις εδώ ρε (σ.σ αναφέρεται 
στο όνομα του), θα κάνετε επεισόδια;». Εκεί-
νος μου απάντησε «γιατί θα με δώσεις;» και 
εγώ ρου απάντησα «ναι στεγνά, αν κάνεις 
επεισόδια και πειράξεις αστυνομικούς». 
Αμέσως μετά άκουσα να φωνάζει κάποιος 
από το πλήθος «έρχονται οι μπάτσοι με τα 
παπάκια» και τον είδα να τρέχει με ταχύ-
τητα μαζί με άλλα άτομα προς τους αστυ-
νομικούς που περνούσαν με τα παπάκια, 
φθάνοντας από τους πρώτους και άρχισε 
να χτυπάει με κλωτσιές έναν πεσμένο αστυ-
νομικό. Ο (σ.σ: αναφέρει το όνομα του) 
φορούσε σκουρόχρωμο παντελόνι φόρ-
μας με λευκή ρίγα στα πλάγια και μπουφάν 
χρώματος χακί που στο πίσω μέρος είχε ένα 
είδος σκουρόχρωμης στάμπας. Εγώ φοβή-
θηκα και κατευθύνθηκα προς τη λεωφόρο 
Συγγρού, επιβιβάστηκα σε λεωφορείο και 
αποχώρησα προς την οικία μου. Σήμερα 
(σ.σ 10.3.21) είδα στο μεσημεριανό δελτίο 
ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ 
βίντεο από τα επεισόδια στο οποίο φαίνο-
νται ο (σ.σ αναφέρει το όνομα του «Ινδιά-
νου»)με γυρισμένη πλάτη που φορούσε το 
χακί μπουφάν που σας είπα καθώς και ένα 
άτομο με άσπρο μπουφάν το οποίο συμμε-
τέχει και αυτό στον ξυλοδαρμό του αστυνο-
μικού. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το δεύ-
τερο άτομο που σας είπα είναι φίλος του 
(σ.σ αναφέρει το όνομα του «Ινδιάνου»)
γιατί το έχω δει αρκετές φορές στο σπίτι 
του, αλλά δεν γνωρίζω τα στοιχεία του παρά 
μόνο ότι ο (σ.σ αναφερεται στο όνομα του 
«Ινδιάνου») τον αποκαλεί (σ.σ αναφέρεται 
σε προσωνύμιο). Το εν λόγω άτομο, βρισκό-
ταν δίπλα στον (σ.σ αναφερεται στο όνομα 
του «Ινδιάνου»)όταν είχαμε τη στιχομυθία 
που περιέγραψα παραπάνω».
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Ξυλοδαρμός αστυνομικού στη Νέα 
Σμύρνη: Η μαρτυρία- «φωτιά» που 
οδήγησε στη σύλληψη του «Ινδιάνου» 

Eλληνοτουρκικά: Η Αίγυπτος διαψεύδει 
τις τουρκικές «φαντασιώσεις» για την 
ανατολική Μεσόγειο 

Α
ιγυπτιακές διπλωματικές πη-
γές διαψεύδουν τους ψιθύ-
ρους για συζητήσεις με την 
Τουρκία για τον καθορισμό 

θαλασσίων ζωνών, χωρίς την συμμε-
τοχή Ελλάδας και Κύρπου - ψιθύρους 
που επιχείρησαν  εντέχνως να «φου-
σκώσουν» ο υπουργός Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και  ο υπουρ-
γός Άμυνας της Άγκυρας Χουλουσί Α-
κάρ, με τον δεύτερο μάλιστα να προα-
ναγγέλλει «άμεσες εξελίξεις».
Οι αιγυπτιακές διπλωματικές πηγές 
τόνιζαν μάλιστα ότι το Κάιρο έχει 
«δεσμευτεί» σε Ελλάδα και Κύπρο ότι 
δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε χωρι-
στές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία 
για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών 
στην ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, 
τόνιζαν ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί 
ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε 
συμφωνία είναι ψευδείς.
Η αιγυπτιακή πλευρά παραμένει στην 
θέση της ότι αρνείται να αναγνωρίσει 
το τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το οποίο 
-όπως είναι γνωστό- «εξαφανίζει» την 
Κρήτη και τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Ελλάδας στην περιοχή, κάτι που 
δεν συμβαίνει με την συμφωνία του 
Αυγούστου του 2020 μεταξύ Αθήνας 
και Καΐρου.
H Άγκυρα «πάτησε» πάνω σε μία 

κίνηση της Αιγύπτου  , που αδειοδό-
τησε ένα θαλάσσιο τεμάχιο νοτιοα-
νατολικά της ζώνης όπου η Αθήνα και 
το Κάιρο έχουν συνομολογήσει Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη. Το επί-
μαχο οικόπεδο εφάπτεται στην περι-
οχή όπου η Αγκυρα διεκδικεί κυριαρ-
χικά δικαιώματα και έχει μονομερώς 
προσδιορίσει ως οριογραμμή της υπο-
τιθέμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Το Arab News κάνει αναφορά στην 
πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία 
μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
του προέδρου της Αιγύπτου Αλ Σίσσι- 
και σημειώνει τις επισημάνσεις του 
εκπροσώπου της αιγυπτιακής προε-
δρίας, ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν 
για την ενδυνάμωση των διμερών σχέ-
σεων, τονίζοντας ότι εστίασαν στην 
ενεργειακή συνεργασία: πρόκειται για 
μία πλάγια αναφορά στην προσπά-
θεια της Αιγύπτου να επιτύχει το πέρα-
σμα του ενεργειακού αγωγού που εχει 
συμφωνηθεί μεταξύ Τελ Αβίβ, Λευκω-
σίας, Καΐρου, Αθήνας και Ρώμης και 
από το δικό της έδαφος.
Εν τω μεταξύ, την Αίγυπτο επισκέπτε-
ται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας, ο οποίος συναντήθηκε ήδη με 
τον Αιγύπτιο ομόλογό, όπως και τον 
γενικό γραμματέα του Αραβικού Συν-
δέσμου.



912 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Οι βολές του εκπροσώπου Τύπου 
του ΑΚP, στράφηκαν και κατά 
του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, αλλά και του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Δένδια, 
προειδοποιώντας πως οι χώρες που 
σήμερα συμμαχούν με την Ελλάδα, 
αύριο θα την… εγκαταλείψουν

Ε
πικριτικός για μία ακόμη φορά 
κατά της Ελλάδας εμφανίστηκε ο 
εκπρόσωπος Τύπου του τουρκι-
κού κυβερνώντος κόμματος ΑΚP 

Ομέρ Τσελίκ, λόγω των επιλογών της και 
των συμμαχιών που δημιουργεί κατά της 
επεκτατικής πολιτικής της Άγκυρας στο 
Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Με-
σόγειο.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τσε-
λίκ αναφέρθηκε σε μία σειρά από ενέρ-
γειες της Ελλάδας, που χαρακτήρισε 
«αντιτουρκικές», μεταξύ αυτών και τις 
συμμαχίες που αναπτύσσει με την Αίγυ-
πτο και άλλες χώρες στο πλαίσιο του 
πετυχημένου φόρουμ «Φιλία», που επι-
σκιάζουν -σύμφωνα με τον ίδιο- τις συνο-
μιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες.
«Αισθανόμασ τε μεγάλη 
λύπη για το ότι η Ελλάδα 
παρά τ ις διερευνητ ικές 
συνομιλίες συνεχίζει τ ις 
δραστηριότητες της ενά-
ντια στην Τουρκία Οι διε-
ρευνητ ικέ ς  συνομιλίε ς 
άρχισαν στις 25 Ιανουα-
ρίου και είναι να συνεχι-
στούν. Αλλά είχαμε πει στην ελληνική 
πλευρά πως πρέπει να σταματήσει να 
χρησιμοποιεί την ίδια ρητορική και το 
ίδιο ύφος. Αλλά δυστυχώς το συνεχίζουν 
αυτό. Επιθυμώ να αναφέρω πως σημειώ-
σαμε την ανακοίνωση της Ελλάδας περί 
ικανοποίησης της, για την αντιτουρκική 
απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η Αίγυπτος 
παραχώρησε άδεια για έρευνες υδρογο-
νανθράκων στη Μεσόγειο, η Ελλάδα με 
μεγάλο άγχος, άρχισε πάλι μία αντιτουρ-
κική δραστηριότητα και ξέρετε, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Ελλάδας μετέβη στο 
Κάιρο. Συναντήθηκε με τον υπουργό Εξω-

τερικών της Αιγύπτου. Σημειώνουμε και 
αυτές τις δραστηριότητες της Ελλάδας», 
δήλωσε συγκεκριμένα ο Τσελίκ, τονί-
ζοντας συνεχώς τη φράση «το σημει-
ώνουμε», λες και η χώρα μας αποτελεί 
προτεκτοράτο της Άγκυρας.
Οι βολές του εκπροσώπου Τύπου του 
ΑΚP, στράφηκαν και κατά του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και 
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δέν-
δια, προειδοποιώντας πως οι χώρες που 
σήμερα συμμαχούν με την Ελλάδα, αύριο 
θα την… εγκαταλείψουν. Ο ίδιος επεσή-
μανε πως μόνο με «μία δίκαιη λύση με 
την Τουρκία» οι Έλληνες θα αισθάνονται 
ασφαλείς.
«Το είχα αναφέρει και στην προηγού-
μενη συνεδρίαση μας, υπό την επωνυμία 
«Φόρουμ Φιλία» προσπαθούν να οργα-
νώσουν ένα φόρουμ ενάντια στην Τουρ-
κία. Και πάλι στην τελευταία τους ανα-
κοίνωση ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι-
κών και ο πρωθυπουργός ανακοίνωσαν 
πως θα εργαστούν για να πραγματοποι-
ήσουν τις αποφάσεις αυτού του φόρουμ 
που εμείς απορρίπτουμε. Και αυτό το 
σημειώνουμε. Κανείς να μην αμφιβά-
λει πως αυτά τα παρακολουθούμε και 

με τον απαραίτητο τρόπο 
θα δώσουμε σε διπλωμα-
τικό επίπεδο αλλά και στο 
πεδίο τα απαραίτητα αντί-
ποινα. Φυσικά η Ελλάδα 
με μερικές τακτικές συμ-
μαχίες παράγει μία επι-
θετικότητα ενάντια στην 
Τουρκία. Αλλά οι Έλλη-

νες να ξέρουν πως εκτός από μία δίκαιη 
συμφωνία με την Τουρκία, δεν υπάρχει 
τίποτε άλλο που να μπορεί να τους κάνει 
να αισθανθούν εμπιστοσύνη και να βλέ-
πουν το μέλλον με εμπιστοσύνη. Εν προ-
κειμένω όταν προσωρινά, κάποια κράτη 
για να λυγίσουν την Τουρκία, παίρνουν 
δίπλα τους την Ελλάδα, αυτό (οι Έλλη-
νες) να μην το πιστεύουν ως μόνιμη συμ-
μαχία. Αύριο αυτοί θα φύγουν και πάλι 
Ελλάδα και Τουρκία θα μείνουν μόνες 
τους στην περιοχή. Και μαζί θα δούμε και 
αυτό, αυτοί όταν τελειώσουν τα συμφέ-
ροντα τους, πάλι θα εγκαταλείψουν την 
Ελλάδα» δήλωσε.

Ομέρ Τσελίκ: «Μόνο με μία δίκαια 
λύση με την Τουρκία, οι Έλληνες θα 
αισθάνονται ασφαλείς» 

Γιώργος Πανόπουλος - 
Κορωνοϊός: «Βλέπω τον θάνατό 
μου βυθισμένος στον πυρετό» 

Ο 
γνωστός αστρολόγος Γιώργος 
Πανόπουλος αποκαλύπτει και 
περιγράφει για πρώτη φορά τη 
μάχη που έδωσε με τον κορω-

νοϊό στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ο α-
στρολόγος μιλάει για τις δύσκολες στιγμές 
που έζησε όταν προσβλήθηκε από τον κο-
ρωνοϊό και όταν μεταφέρθηκε με ασθενο-
φόρο στον Ευαγγελισμό, με οξεία πνευ-
μονία.
«Μία εβδομάδα προσπαθούσα να αντι-
μετωπίσω τον Covid στο σπίτι. Φοβού-
μουν το νοσοκομείο. Φρίκαρα στην ιδέα 
ότι μπορεί να βρεθώ σε ένα νοσοκομείο 
γεμάτο με ασθενείς, σε συνθήκες που τα 
μίντια περιέγραφαν ως Αποκάλυψη ενώ οι 
κρατικές προειδοποιήσεις τόνιζαν: Μην 
Πάτε σε Νοσοκομεία. Η καθυστέρηση 
ήταν καταστροφική. Την Τετάρτη το από-
γευμα μεταφέρομαι με ασθενοφόρο στον 
Ευαγγελισμό με οξεία πνευμονία» γράφει 
στην ιστοσελίδα doctv.gr και συνεχίζει:
«Σε μία ώρα από την άφιξη μου βρίσκομαι 
σε ένα κρεβάτι με ορούς να τρέχουν στις 
φλέβες μου. Δεν θυμάμαι την αλληλου-
χία των γεγονότων όμως την επόμενη μάλ-
λον μού χορηγούν επειγόντως οξυγόνο με 
ρινικό καθετήρα υψηλής ροής, που σημαί-
νει ότι το δικό μου οξυγόνο είναι στα τάρ-
ταρα. Είναι τόσο ισχυρή αυτή η ροή που 
κάνει το κεφάλι μου ηχείο και για πολλές 
μέρες ακούω ένα συνδυασμό που μοιάζει 
με θύελλα, κύματα και φασαρία και κάνει 

τον ύπνο αδύνατο. Ταυτόχρονα καλωδιώ-
νομαι και συνδέομαι με ένα μόνιτορ που 
παρακολουθεί την καρδιά, το οξυγόνο και 
πολλά άλλα που δεν καταλαβαίνω -ένα 
αντίστοιχο έχουν αλλού οι γιατροί για να 
με παρακολουθούν 24 ώρες το εικοσιτε-
τράωρο.
Το μόνιτορ βγάζει συνεχώς ήχους συνα-
γερμού. Στις φλέβες μου μπαίνουν οροί 
που τελειώνουν και σε λίγο μπαίνουν 
άλλοι ξανά και ξανά- κορτιζόνη, αντιικά, 
αντιβίωση. Θερμομέτρηση συνεχώς. Πρέ-
πει να αλλάξουμε φλέβα. Μπαίνει καθε-
τήρας. Μου φοράνε πάνες. Δεν μπορώ 
σχεδόν να μιλήσω κι όταν μιλάω η φωνή 
που βγαίνει είναι ενός γέροντα σε ρόγχο- 
ταράζομαι. Νιώθω ανίσχυρος: δεν ελέγχω 
τίποτα. Όλες τις ώρες της ημέρας νοσηλευ-
τές αλλάζουν τους ορούς, μου παίρνουν 
αίμα, μου κάνουν αντιπηκτικές ενέσεις. 
Είμαι ένα παιδί τρομοκρατημένο από το 
αίσθημα της ανυπαρξίας. Σκέψεις θανάτου 
-βλέπω το θάνατό μου βυθισμένος στον 
πυρετό, την εξάντληση και την απελπισία.
Ακόμα και οι ευτυχισμένες στιγμές της 
ζωής μου που προσπαθώ να επαναφέρω 
μου φαίνονται σκοτεινές. Το μικρό παιδί 
μέσα μου ουρλιάζει, κλαίει, τρέμει από το 
φόβο κι εγώ ο μεγάλος δεν μπορώ να του 
πω τίποτα για να το ηρεμήσω. Δεν μπορώ 
να κλάψω, να φωνάξω, να θυμώσω, να 
ξεσπάσω: Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν 
θέλω»...

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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Η πρώτη γυναίκα υπαρχηγός του 
γενικού επιτελείου στρατού

Ο 
πρωθυπουργός του 
Καναδά Τζάστιν Τριντό χαι-
ρέτισε σήμερα τον πρώτο 
διορισμό γυναίκας στη 

θέση του υπαρχηγού του γενικού επι-
τελείου Άμυνας, καθώς οι δύο τελευ-
ταίοι επικεφαλής των ενόπλων δυνά-
μεων αποτελούν αντικείμενο έρευνας 
σε σχέση με κατηγορίες για «ανάρμο-
στη σεξουαλική συμπεριφορά».
«Χαίρομαι πολύ που βλέπω μια ισχυρή 
γυναίκα να διορίζεται στη θέση του υπαρ-
χηγού του γενικού επιτελείου για πρώτη 
φορά στην ιστορία του Καναδά», δήλωσε 
ο Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου.
«Η παρουσία μιας πρώτης γυναίκας σε 
αυτή τη θέση θα είναι σημαντική για τη 
συνέχιση του αγώνα μας για την εξάλειψη 
των διακρίσεων και του εκφοβισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις μας», πρόσθεσε.

Ο Τριντό δήλωσε ότι η ανώτερη ιεραρχία 
του στρατού πρέπει «να σημειώσει πρό-
οδο για να θέσει τέλος στα θέματα της 
παρενόχλησης και των διακρίσεων» στις 
τάξεις της και να επιτρέψει στους καταγγέλ-
λοντες να ακούγονται καλύτερα.
Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή του «δεν 
προχώρησαν αρκετά και δεν σημείωσαν 
πρόοδο αρκετά γρήγορα», παραδέχτηκε. 
Υποσχέθηκε να προχωρήσει «πιο γρήγορα 
και πιο μακριά» για να διασφαλίσει «ότι 
όλοι όσοι υπηρετούν τη χώρα τους να μπο-
ρούν να εργάζονται με κάθε ασφάλεια».
Ο διορισμός της αντιστρατήγου Φράνσις 
‘Αλεν στη θέση του υπαρχηγού του γενι-
κού επιτελείου ανακοινώθηκε νωρίτερα 
σήμερα, μετά τις κατηγορίες για «ανάρμο-
στη σεξουαλική συμπεριφορά» σε βάρος 
του πρώην αρχηγού του γενικού επιτε-
λείου, στρατηγού Τζόναθαν Βανς, μετά την 
αποστρατεία του στις αρχές της χρονιάς.

Ισχύει ακόμη η παράταση ανανέωσης 
της άδειας οδήγησης του Οντάριο 

Τ
α έγγραφα που έχουν λήξει την 
ή μετά την 1η Μαρτίου 2020 
παραμένουν σε ισχύ και είναι 
νόμιμα μετά τη λήξη, μέχρι νε-

ωτέρας. Αυτό περιλαμβάνει το αυτο-
κόλλητο της πινακίδας κυκλοφορί-
ας σας, την άδεια οδήγησης, την κάρ-
τα φωτογραφιών του Οντάριο και την 
προσβάσιμη άδεια στάθμευσης.
Το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει 
ότι αναγνωρίζοντας ότι το Οντάριο θα 
αντιμετωπίσει το COVID-19 για κάποιο 
χρονικό διάστημα και σε μια προσπά-
θεια περιορισμού των προσωπικών 
αλληλεπιδράσεων στις υπηρεσίες του 
Οντάριο, η επαρχία παρατείνεται επί-
σης προσωρινά από την απαίτηση ανα-
νέωσης άδειας οδήγησης για ηλικιω-
μένους ηλικίας 80 ετών και άνω ώστε 
να μπορούν να ανανεώσουν τις άδειές 
τους μέσω διαδικτύου. 
Η απαίτηση για τους χρήστες να ενημε-
ρώνουν τη φωτογραφία άδειας οδήγη-
σης παρατείνεται επίσης, ώστε οι οδη-
γοί να έχουν την επιλογή να ανανεώ-

σουν τις άδειες τους στο διαδίκτυο.
Παρά την επέκταση, η επαρχία ανα-
φέρει ότι ενθαρρύνει θερμά όλους να 
ανανεώσουν τα αυτοκόλλητα άδειας 
οδήγησης και πινακίδας στο διαδίκτυο 
ή όπου είναι δυνατόν.
Σύμφωνα με το υπουργείο, εάν ανα-
νεώσετε τα προϊόντα του οδηγού, του 
οχήματος και του μεταφορέα σας στο 
Οντάριο σήμερα, θα σας ζητηθεί να 
πληρώσετε για το προηγούμενο έτος.
Αναφέρει, επίσης, ότι για ερωτήσεις 
σχετικά με τις κάρτες υγείας του Οντά-
ριο θα πρέπει να απευθύνονται στο 
Υπουργείο Υγείας και περαιτέρω ερω-
τήσεις σχετ ικά με τ ις προσβάσιμες 
άδειες στάθμευσης μπορούν να απευ-
θύνονται στο Υπουργείο Κυβέρνησης 
και Υπηρεσιών Καταναλωτών.
Εάν πρέπει να επισκεφθείτε προ-
σωπικά μια τοποθεσία του Service 
Ontario, τα ραν τεβού μπορούν να 
πραγματοποιηθούν online εκ των προ-
τέρων για υπηρεσίες σε συγκεκριμένα 
κέντρα.

`

Το Οντάριο παραδίσει τον 
δεύτερο προϋπολογισμό 

COVID-19 στις 24 Μαρτίου

Ο Καναδάς επενδύει 2,75 δισ. 
δολάρια για ηλεκτροκίνητα 

μέσα μαζικής μεταφοράς

Η 
κυβέρνηση του Καναδά ανα-
κοίνωσε πως θα επενδύ-
σει 2,75 δισεκατομμύρια 
δολάρια, σε ένα σχέδιο που 

στόχο έχει «να διασφαλίσει την υγεία 
και την ασφάλεια των Καναδών, να 
ανοικοδομήσει τις επιχειρήσεις και να 
προωθήσει θέσεις εργασίας και ανά-
πτυξη, καθώς προχωρούμε προς την 
οικονομική ανάκαμψη και ένα μέλ-
λον χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα».
Η Υπουργός Υποδομών και Κοινοτή-
των, Catherine McKenna, και ο Υπουρ-
γός Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομη-
χανίας, Francois-Philippe Champagne, 
ανακοίνωσαν χρηματοδότηση 2,75 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, γ ια τα 
επόμενα πέντε χρόνια, ξεκινώντας από 
το 2021, για τη βελτίωση των συστη-
μάτων δημόσιας συγκοινωνίας και τη 
χρήση σε αυτά καθαρότερης ηλεκτρι-
κής ενέργε ιας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της στήριξης για αγορά δημόσιων 
συγκοινωνιών μηδενικών εκπομπών 
και σχολικών λεωφορείων.
Α υ τ ή  η  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  α π ο τ ε -
λε ί  μέρος μιας οκ ταε τούς επένδυ-

σης  14,9 δισ εκα τομμυρίων δολα-
ρίων που πρόσφατα παρουσιάστηκε 
από τον Καναδό πρωθυπουργό Justin 
Trudeau και θα υποσ τηρίξε ι επίσης 
τους δήμους, τις εταιρείες μέσων μαζι-
κής μεταφοράς και τα σχολικά συμ-
βούλια, ενισχύοντας τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για αγορά 5.000 λεωφο-
ρείων μηδεν ικών εκπομπών τα επό-
μενα πέντε χρόνια.
υτή η επένδυση, όπως αναφέρεται, 
θα δημιουργήσει περισσότερες απο-
δοτικές θέσεις εργασίας στον ισχυρό 
και αναπτυσσόμενο τομέα κατασκευής 
ηλεκτρικών οχημάτων του Καναδά. 
Η Infrastructure Canada θα διασφα-
λίσε ι τον συν τον ισμό με ταξύ αυτής 
της επένδυσης και της δέσμευσης της 
Canada Infrastructure Bank να επεν-
δύσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
λεωφορεία μηδενικών εκπομπών και 
σε συναφείς υποδομές, σ το πλαίσ ιο 
του τριετούς σχεδίου ανάπτυξης.
Μέχρι σήμερα, τα προγράμματα χρη-
μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  τ η ς  In f r a s t ru c tu re 
Canada έχουν υποστηρίξει την αγορά 
περισσότερων από 300 νέων λεωφο-
ρείων μηδενικών εκπομπών.

Ο 
υπουργός  Ο ικονομ ικών 
του Οντάριο αναφέρει ότι 
η επαρχία θα εκδώσει τον 
προϋπολογισμό της 2021-

2022 στις 24 Μαρτίου.
Ο Peter Bethlenfalvy λέει ότι το σχέ-
διο δαπανών θα είναι το δεύτερο της 
πανδημίας της επαρχίας και θα επικε-
ντρωθεί στη χρηματοδότηση μέτρων 
για την «ήττα» του COVID-19.
Λέει ότι θα περιλαμβάνει δαπάνες για 
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κάτοικοι 
του Οντάριο θα εμβολιαστούν κατά 
του ιού.

Ο Bethlenfalvy λέει ότ ι ο προϋπο-
λογ ισμός θα περιλαμβάνει επίσης 
μέτρα για να βοηθήσει την οικονομία 
της επαρχίας να ανακάμψει από την 
ύφεση που προκαλείται από την παν-
δημία.
Το Οντάριο παρέδωσε το τελευταίο 
πακέτο δαπανών τον Νοέμβριο αφού 
καθυστέρησε την κανονική κυκλοφο-
ρία του Μαρτίου.
Αυτός ο προϋπολογισμός είχε ρεκόρ 
δαπανών 187 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων και έλλειμμα ρεκόρ 38,5 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.

καναδάς
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Ν
ωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν 
Τρουντό, όρισε την 11η Μαρτίου ημέρα εθνικής επετείου προς τιμής  
όσων έχασαν την ζωή τους εξαιτίας της πανδημίας που ξέσπασε στην 
χώρα την ίδια ημέρα το 2020.

Η κυβέρνηση ζήτησε από τους Καναδούς να σκεφτούν εκείνους των οποίων η 
ζωή χάθηκε εξαιτίας του κοροναϊού, καθώς και για την υγειονομική περίθαλψη 
και άλλους βασικούς εργαζόμενους που ήταν στην πρώτη γραμμή και πολεμού-
σαν τον ιό.
Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο έχουν πεθάνει εξαιτίας του COVID-19, με περισσότερους από 22.000 
από αυτούς να βρίσκονται στον Καναδά.
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυ-
πουργός  του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, ευχαρίστησε όλους τους βασικούς εργα-
ζόμενους λέγοντας: «στις πιο σκοτεινές ώρες μας, ήσασταν εκεί για να λάμψει 
ένα φως και να βοηθήσετε τις κοινότητές σας».
Ο δήμαρχος του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, κυκλοφόρησε επίσης ένα βίντεο μήνυμα 
στο οποίο ευχαρίστησε τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής και τόνισε επί-
σης ότι η άφιξη εμβολίων σημαίνει ότι θα έρθουν πιο φωτεινές μέρες.
«Η πόλη και η χώρα μας πρέπει να μας δώσουν ελπίδα», είπε ο Τόρι. «Οι εγγε-
νείς δυνάμεις και των δύο θα μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε δυνατά», κατέ-
ληξε.
Η Health Canada έχει εγκρίνει τέσσερα εμβόλια COVID-19 μέχρι στιγμής και το 
1,5% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως.
«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κάθε μέρα», δήλωσε ο Τρου-
ντό σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι παππού-
δες και γιαγιάδες, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και ευάλωτοι άνθρωποι 
είναι τώρα ασφαλείς. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να σας εμβολιάσουμε 
το συντομότερο δυνατό. Κανείς δεν θα μείνει πίσω.»

Ο Καναδάς σηματοδοτεί εθνική επέτειο 
για όσους πέθαναν από το COVID-19

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας 
θα διεξάγει έρευνα για την ασφάλεια 
των ξενοδοχείων καραντίνας μετά 
από καταγγελίες για επιθέσεις

Ο 
υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ αντιμετωπίζει σκληρά ε-
ρωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού 
προγράμματος καραντίνας μετά από αναφορές για δύο περιστατικά 
φερόμενης σεξουαλικής επίθεσης.

Σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που εισακούστηκε την Τετάρτη, ο συντηρη-
τικός βουλευτής Shannon Stubbs ρώτησε τον Μπλερ για τις εγγυήσεις για τους 
επισκέπτες του ξενοδοχείου και τους ελέγχους ιστορικού για τους αξιωματικούς 
ελέγχου που εργάζονται στα ομοσπονδιακά ξενοδοχεία και κάνουν ελέγχους 
συμμόρφωσης για παραμονή στα σπίτια.
Ο Μπλερ είπε στην επιτροπή ότι τα μέτρα καραντίνας ήταν αποτελεσματικά και 
ότι τυχόν ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά.
Ωστόσο, σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα καραντίνας του ξενοδοχείου 
στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά που την επιβλέπει προσπάθησε να 
τις αποφύγει, λέγοντας ότι δεν έχει δικαιοδοσία για αυτό.
Μια κυβερνητική απόφαση που τέθηκε σε ισχύ στις 22 Φεβρουαρίου απαιτεί 
από όποιον εισέλθει στον Καναδά με αεροπλάνο να μείνει σε ένα ομοσπονδιακά 
εγκεκριμένο ξενοδοχείο για τις τρεις πρώτες νύχτες μιας 14-ημέρας καραντίνας.
Η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες που κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση 
που σχετίζονται με μέτρα καραντίνας, συμπεριλαμβανομένου ενός σε ξενο-
δοχείο του Μόντρεαλ και άλλου που περιλαμβάνει έλεγχο συμμόρφωσης στο 
Oakville, Ont.

Γιατρός προειδοποιήθηκε να σταματήσει 
να παραπλανεί και να ενθαρρύνει 
ανθρώπους να παραβιάζουν τις 
διαταγές δημόσιας υγείας

Έ
νας οικογενειακός γιατρός έχει προειδοποιηθεί από την ιατρική ρυθ-
μιστική αρχή του Newfoundland και του Λαμπραντόρ να σταματήσει 
να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μην υπακούσουν στις διαταγές του 
Διευθυντή Υγείας της Dr. Janice Fitzgerald κατά τη διάρκεια της πανδη-

μίας.
Από πέρυσι, ο Δρ. Peter Morry, ο οποίος εργάζεται στην πόλη Bay Bulls, N.L., 
δημοσιεύει παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το COVID-19 στον λογα-
ριασμό του στο Facebook. Αρκετοί από τους συνδέσμους στον λογαριασμό του 
φέρουν προειδοποιήσεις ότι περιέχουν ψευδείς ή εν μέρει ψευδείς πληροφο-
ρίες.
Ο Μόρι υπερασπίστηκε τον εαυτό του τονίζοντας ότι απλώς προσπαθεί να 
ενθαρρύνει τη συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με το COVID.
Το CBC News ζήτησε συνέντευξη μαζί του, αλλά αρνήθηκε να ηχογραφηθεί. Το 
CBC λέει πως τηλεφωνικά τους είπε πως προειδοποιήθηκε το περασμένο καλο-
καίρι και ότι έκτοτε έχει μειώσει τις δημοσιεύσεις του στο Facebook. Ο Μόρι 
περιέγραψε τις δημοσιεύσεις από το περασμένο καλοκαίρι ως επιθετικές.

Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος 
φαρμακείων που έχουν το εμβόλιο 
AstraZeneca από την Παρασκευή

Τ
ο Οντάριο κυκλοφόρησε τις τοποθεσίες περισσότερων από 325 φαρ-
μακείων που θα χορηγήσουν το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca COVID-
19 από την Παρασκευή.
Οι τοποθεσίες είναι όλες στο Τορόντο, το Κίνγκστον και το Γουίντσορ 

για το πιλοτικό έργο, αλλά θα επεκταθούν μόλις αυξηθεί η προσφορά.
Οι κάτοικοι ηλικίας 60 έως 64 από την ημέρα του εμβολιασμού ή εάν θα ήσα-
σταν 60 έως 64 το 2021, με τα έτη γέννησης 1957 έως 1961, θα μπορούν να 
κλείσουν ραντεβού με ένα από τα φαρμακεία.
Τα Shoppers  Drug Mart, Loblaws, Rexall και Costco είναι μεταξύ εκείνων που 
θα χορηγήσουν το εμβόλιο μαζί με ορισμένα ανεξάρτητα φαρμακεία.
Ένα μέρος των δόσεων AstraZeneca απευθύνεται επίσης σε γιατρούς πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης που θα τις χορηγήσουν στους ασθενείς τους στις περιο-
χές Χάμιλτον, Τορόντο, Γκουέλφ, Πίτερμπορο, Σίμκο-Μουσκόκα και Πιλ, από 
τις 13 Μαρτίου.
Οι γιατροί δεν παίρνουν ραντεβού και θα επικοινωνούν μόνο με τους ασθενείς 
τους που είναι επιλέξιμοι. Το CityNews Toronto έχει δημοσιοποιήσει τον κατά-
λογο με όλα τα φαρμακεία που θα παρέχουν το εμβόλιο. Μπορείτε να το επικε-
σφθείτε στο https://toronto.citynews.ca/

καναδάς
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Η 
Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας μια ολοκληρω-
μένη μεταναστευτική πολιτική και πολιτική 
ασύλου, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα 
εξαιρετικά δύσκολο θέμα, αυτό της παράνο-

μης μετανάστευσης, το οποίο εξελίσσεται, δυστυχώς, 
σε τεράστιο πρόβλημα, καθώς οι άτυποι μετανάστες 
και οι αιτητές πολιτικού ασύλου έφτασαν στο 4% του 
πληθυσμού της χώρας μας, ενώ οι ροές συνεχίζονται 
στοχευμένα από την Τουρκία, αναφέρει ο Διευθυντής 
του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Βίκτωρας Παπαδόπουλος. 
Σε γραπτή του απάντηση στο ΑΚΕΛ για το θέμα, ο κ. 
Παπαδόπουλος προσθέτει ότι οι ροές αυτές ξεπερ-
νούν τις δυνατότητες διαχείρισης τους από την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία.
 «Στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, πέραν των πολ-
λών νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που λήφθη-
καν για να περιοριστεί τόσο ο χρόνος εξέτασης όσο και 
ο αριθμός αιτήσεων ασύλου, η Κυβέρνηση θα έπρεπε 
να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα, 
ώστε να περιορίσει τις οργανωμένες από την Τουρκία 
ροές μεταναστών μέσω των κατεχομένων εδαφών μας, 

με κάποια ενισχυτικά μέτρα επιτήρησης σε συγκεκρι-
μένο σημείο της γραμμής αντιπαράταξης». 
Για αυτό τον λόγο, προσθέτει, λήφθηκε η απόφαση για 
την τοποθέτηση αποτρεπτικών για τη παράνομη διέ-
λευση εγκαταστάσεων, κρίνοντας αυτό το μέτρο ανα-
γκαίο.
 Η οποιαδήποτε προσπάθεια διασύνδεσης του ζητή-
ματος αυτού με το εθνικό θέμα είναι άτοπη και επιζή-
μια, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνοντας ότι 
πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε πολύ νωρί-
τερα από την πρόσκληση του ΓΓ των ΗΕ για την άτυπη 
πενταμερή. 
«Επισημαίνω ότι οι μετακινήσεις Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων από και προς τις ελεύθερες περιοχές 
ουδόλως εμποδίζονται αφού πραγματοποιούνται από 
τα σημεία διέλευσης».
 Το ΑΚΕΛ, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, θα πρέπει να 
απαντήσει στον κυπριακό λαό αν θεωρεί σοβαρό ή όχι 
το πρόβλημα της αυξανόμενης ροής παράνομων μετα-
ναστών στις ελεύθερες περιοχές, αν θεωρεί πως οφεί-
λει η Κυβέρνηση ή όχι να αποτρέψει την παράνομη 
μετανάστευση.

Άτοπη οποιαδήποτε προσπάθεια 
διασύνδεσης του μεταναστευτικού με το 
εθνικό θέμα, απαντά ο Β.Παπαδόπουλος

Είκοσι καταγγελίες για σεξουαλική 
παρενόχληση ενώπιον της Αστυνομίας 

Ε
ίκοσι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση 
βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Χρί-
στος Ανδρέου.

 Ερωτηθείς για το θέμα των καταγγελιών για σεξουαλική 
παρενόχληση, ο κ. Ανδρέου είπε ότι «όσον αφορά τις 
συγκεκριμένες υποθέσεις από την ημέρα που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, είχαμε μέχρι σήμερα 20 καταγγε-
λίες».  «Ενδεχομένως, οι καταγγελίες τούτες να αυξηθούν 
το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί αναμένονται τις επό-
μενες μέρες να ληφθούν και κάποιες νέες καταθέσεις από 
νέα πρόσωπα, τα οποία ήδη έχουν αποταθεί τηλεφωνικά 
εκ πρώτης με το Τμήμα, το οποίο διερευνά τις υποθέσεις 
αυτές», πρόσθεσε.
 Σημείωσε ότι «έχουμε μέχρι στιγμής, όμως, 20 καταγ-
γελίες, από τις οποίες οι 9 βρίσκονται ακόμα υπό διερεύ-
νηση, κάποιες βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης, 
κάποιες άλλες είναι στο τελικό τους στάδιο».      
Υπάρχουν, συνέχισε ο κ. Ανδρέου, εφτά καταγγελίες, οι 
οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί ενώπιον δικαστηρίων 
είτε Επαρχιακά είτε Κακουργιοδικεία και υπάρχουν και 
ακόμα τέσσερις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις 

και βρίσκονται στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη και 
οδηγίες για τον παραπέρα χειρισμό τους. 
 Όπως είπε ο κ. Ανδρέου, η θέση τους είναι ότι αυτές οι 
υποθέσεις πρέπει να διερευνώνται τάχιστα και λόγω της 
φύσεως, παρά το γεγονός ότι κάποιες αναφέρονται σε 
πριν αρκετά χρόνια. 
«Για μας σημασία έχει οι υποθέσεις να διερευνώνται 
άμεσα και για αυτό και η Ειδική Ομάδα έχει ενισχυθεί 
με ανακριτές, ώστε να ολοκληρώνονται όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα οι εξετάσεις και να καταχωρούνται ενώπιον 
δικαστηρίων. Ο λόγος που γίνεται τούτο είναι να αποφεύ-
γεται ο επηρεασμός είτε μαρτύρων είτε των παραπονου-
μένων όσον αφορά τη διαδικασία εκδίκασης», συμπλή-
ρωσε.
 Όπως ανέφερε, «ζητούμε από τον κόσμο να καταγγέλλο-
νται όσον το δυνατό πιο σύντομα, πριν γίνονται σοβαρό-
τερες ή επαναλαμβανόμενες».
 «Οι υποθέσεις αυτές δικάζονται ενώπιον δικαστηρίων, 
όπου είναι ο τελικός κριτής όσον αφορά κατά πόσο 
κάποιο πρόσωπο είναι ένοχος ή όχι. Για να είμαστε και 
δίκαιοι. Να μην ξεχνάμε και το τεκμήριο της αθωότητας», 
κατέληξε. 

Μ
ε την αποχώρηση των βουλευτών του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού, οι οποίοι έθεσαν θέμα σύγκρουσης συμφέροντος 
για μέλη της Επιτροπής, άρχισε η συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Ελέγχου για εξέταση του θέματος, που 

αφορά τη συνομολόγηση της συμφωνίας διαχείρισης ΜΕΔ μεταξύ της 
πρώην ΣΚΤ και νυν ΚΕΔΙΠΕΣ, με την Altamira.
 Η Επιτροπή συνεδριάζει για να εξετάσει θέματα που αφορούν τον έλεγχο 
των διαδικασιών με τις οποίες η πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/ 
ΚΕΔΙΠΕΣ διαπραγματεύτηκε και τελικά συνομολόγησε τη Συμφωνία Δια-
χείρισης Χαρτοφυλακίου με την Altamira, κατόπιν πρότασης του βουλευτή 
Νικόλα Παπαδόπουλου, τον έλεγχο των διαδικασιών για τη διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπε-
ζας/ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira και τον τρόπο λειτουργίας ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ με την Altamira, ως αυτεπάγγελτη εξέταση από την Επιτροπή. Η συζή-
τηση γίνεται ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Διευθυντή 
του ΥΠΟΙΚ, του Προέδρου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρου Παπαδόπουλου, της 
Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρας Καλογήρου και του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλο Ιωάννου και άλλων.
 Σε τοποθέτησή του επί της διαδικασίας ο εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ 
Γιώργος Γεωργίου είπε πως αριθμός συναδέλφων βουλευτών κατά τον 
ουσιώδη χρόνο συνομολόγησης της συμφωνίας συνεργασίας της ΣΚΤ με 
Αλταμίρα είχαν ή έχουν ΜΕΔ σε κάποιες περιπτώσεις εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ με την πρώην ΣΚΤ, που τύγχαναν ή τυγχάνουν διαχείρισης από 
την Αλταμίρα, την οποία καλούμαστε σήμερα να εξετάσουμε, με τρόπο 
που παραβιάζει θέματα δεοντολογίας.
 Όπως υποστήριξε, συνάδελφοι βουλευτές με ΜΕΔ, όπως δημόσια οι 
ίδιοι έχουν δηλώσει στην Ολομέλεια, θα ελέγξουν τις διαδικασίες για τη 
διαχείριση των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ από Αλταμίρα, “ενδεχομένως συνά-
δελφοι βουλευτές των οποίων τα δάνεια έτυχαν χαριστικού επιτοκίου και 
ενδεχομένως βουλευτές των οποίων τα δάνεια διαγράφηκαν εν όλω ή εν 
μέρει, ενδεχόμενους βουλευτές τα δάνεια αναδιαρθρώθηκαν η παρκα-
ρίστηκαν”.
 «Αυτοί όλοι καλούνται να ελέγχουν και να συζητήσουν και να εξετάσουν τον 
τρόπο με τον οποίο η Αλταμίρα διαχειρίζεται αυτά τα θέματα», όπως είπε.
 Ο κ. Γεωργίου στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι το δικηγορικό γραφείο Τάσσος 
Παπαδόπουλος είχε ειδική ανάθεση της ΣΚΤ και είχε γνωματεύσει ότι η 
συνομολόγηση συμφωνίας με τη μέθοδο της ανάθεσης στην Αλταμίρα 
«είναι νόμιμη και συνήθης πρακτική». 
«Με βάση τους πιο πάνω λόγους σύγκρουσης συμφέροντος θεωρούμε 
ότι τα θέματα δεν πρέπει να τύχουν συζήτησης στην Επιτροπή στην 
παρουσία και τη συμμετοχή των συναδέλφων, που έχουν απροκάλυπτη 
σύγκρουση συμφέροντος», πρόσθεσε και ζήτησε από τα μέλη να τοπο-
θετηθούν. 
Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας είπε 
πως ο κ. Γεωργίου δεν έπρεπε να θέσει ενώπιον των καλεσμένων το δια-
δικαστικό αυτό ζήτημα. 
«Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θέλουν να συζητηθεί το θέμα, καταλα-
βαίνω τη δυσκολία σας, αλλά δεν πρόκειται να το σταματήσετε», είπε.
 Αναφορικά με το θέμα του γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος και ΣΙΑ και 
τη διασύνδεσή του με τον Νικόλα Παπαδόπουλο,  ο κ. Κουλίας είπε πως 
ισχύει ό,τι ισχύει σε σχέση με το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. . «Αυτό ισχύει για τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, αλλά για τον Πρόεδρο (του ΔΗΚΟ) δεν το δέχεστε;» διερω-
τήθηκε και πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί.

Αποχώρησε ο ΔΗΣΥ 
από τη συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ελέγχου 
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Θα δείτε πλήρη εμπλοκή της 
αμερικανικής διπλωματίας 
στο κυπριακό, ανακοίνωσε 
ο Αμερικανός Υπουργός 
Εξωτερικών, Αντονι 
Μπλίνκεν, καταθέτοντας 
το απόγευμα της Τετάρτης 
ενώπιον της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 
αμερικανικής Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Α
παντώντας σε ερώτηση 
του δημοκρατικού βου-
λευτή του Ρόουντ Άι-
λαντ, Ντέιβιντ Σιτσιλίνε, 

ο κ. Μπλίνκεν αφού υπενθύμισε 
την μεγάλη εμπλοκή του Πρόε-
δρου Μπάιντεν στο κυπριακό και 
ως μέλος της Γερουσίας, αλλά και 
ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είπε 
πως αποτελεί θέμα το οποίο ο Α-
μερικανός πρόεδρος αντιμετωπί-
ζει πολύ σοβαρά.
«Υποστηρίζουμε σθεναρά μία 
συνολική διευθέτηση που θα επα-
νενώνει την Κύπρο ως μία διζω-
νική δικοινοτική ομοσπονδία. Θα 
εμπλακούμε στην προσπάθεια να 
προωθήσουμε αυτή την προο-
πτική, συμπεριλαμβανόμενης της 
υποστήριξης στον κρίσιμο ρόλο 
των Ηνωμένων Εθνών, όπως και 
σε άμεση αμερικανική εμπλοκή 
στην προσπάθεια. Νομίζω θα 
δείτε πλήρη εμπλοκή της αμερι-
κανικής διπλωματίας», κατέληξε 
Άντονι Μπλίνκεν.
Ο βουλευτής Σιτσ ιλίνε σ την 
παρέμβασή του, αφού σημείωσε 
ότι τον Ιούλιο συμπληρώνονται 47 
χρόνια από την επέτειο της τουρ-
κικής κατοχής του βόρειου τμήμα-
τος της Κύπρου, ανέφερε ότι για 
πρώτη φορά έχουμε Πρόεδρο και 
Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ με 
ουσιαστική εμπειρία στην επανέ-

νωση της Κύπρου.
«Θέλω να γνωρίζω πριν από τις 
συνομιλίες για την Κύπρο που 
συγκαλεί ο ΓΓ του ΟΗΕ τον Απρί-
λιο, ποια είναι η στρατηγική για 
την αντιμετώπιση της εμμονής της 
Τουρκίας και του Τουρκοκύπριου 
ηγέτη σε λύση δύο κρατών και στο 
άνοιγμα της πόλης-φάντασμα των 
Βαρωσίων. Και τα δύο αντιτίθε-
νται στα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών και στην αμερικανική 
πολιτική».
Ο βουλευτής Σιτσιλίνε πρόσθεσε 
ότι υπάρχουν αρκετές προσδο-
κίες ότι με αυτή την κυβέρνηση 
θα υπάρχει πραγ-
ματ ική πρόοδος 
στην κατεύθυνση 
της επανένωσης της 
Κύπρου.
Απαντώντας αργό-
τερα σε παρέμ-
βαση της ρεπου-
μπλικανής βου-
λευτή Νέας Υόρκης, 
Νικόλ Μαλλιωτάκη, ο Αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε 
την υποστήριξη σε λύση διζωνι-
κής δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
ενώ σημείωσε πως «θα ρίξουμε 
και το δικό μας διπλωματικό 
βάρος σ’ αυτή την προσπάθεια 
και επίσης θα υποστηρίξουμε τις 
προσπάθειες του ΟΗΕ προς αυτή 
την κατεύθυνση».
«Μπορώ να σας δηλώσω με 
ασφάλεια ότι θα δείτε τις ΗΠΑ και 
τους διπλωμάτες μας πολύ αναμε-
μειγμένους και αναμεμειγμένους 
στην Κύπρο και να προσπαθούν 
μετά από πάρα πολλά χρόνια να 
προχωρήσουν τα πράγματα», 
συμπλήρωσε.
Για τις τριμερείς συνεργασίες στην 
Ανατολική Μεσόγειο, το αντι-
δημοκρατικό πισωγύρισμα της 

Τουρκίας και το ρόλο που μπο-
ρούν να παίξουν οι ΗΠΑ, ο Άντονι 
Μπλίνκεν σημείωσε πως οι ΗΠΑ 
βλέπουν με μεγάλη ανησυχία 
ορισμένες από τις ενέργειες που 
λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική 
Μεσόγειο, ειδικά από την Τουρ-
κία, είτε αφορούν εδαφικές, ή 
θαλάσσιες περιοχές, είτε ενεργει-
ακούς πόρους.
«Είναι πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ 
να τοποθετηθούν και να προω-
θήσουν τη σταθερότητα και την 
κυριαρχία και την εδαφική ακε-
ραιότητα όλων των μερών στην 
Ανατολική Μεσόγειο και να επι-

μείνουν πως τυχόν 
διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν να επι-
λυθούν ειρηνικά, 
διπλωματικά, όχι 
σ τρατ ιωτ ικά και 
σίγουρα όχι μέσω 
προκλητικών ενερ-
γειών. Έχουμε επι-
κρίνει ενέργειες, 

μεταξύ άλλων και της Τουρκίας, 
οι οποίες κατά την κρίση μας 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο 
ή δεσμεύσεις ως σύμμαχος του 
ΝΑΤΟ όπως στην περίπτωση των 
S-400 και που περιλαμβάνουν 
προκλητικές ενέργειες κατά της 
Ελλάδας, όπως παραβιάσεις του 
εναέριου χώρου κ.λπ.», υπογράμ-
μισε ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών.
Ωστόσο ο κ. Μπλίνκεν σημείωσε 
και «μία από τις θετικές εξελίξεις 
των τελευταίων εβδομάδων», την 
σημαντική πτώση του υδράργυ-
ρου στα θέματα αυτά, με την Τουρ-
κία να προσπαθεί εμπλεκόμενη με 
την ΕΕ και άλλους να προχωρήσει 
κατά παραγωγικότερο τρόπο.
«Είμαστε πολύ υποστηρικτικοί σ’ 
αυτό και θα συνεχίσουμε να προ-

σπαθούμε να βοηθήσουμε να 
προχωρήσουν τα πράγματα προς 
αυτή την κατεύθυνση», είπε.  
Απαντώντας στη βουλευτή Νικόλ 
Μαλλιωτάκη για το θέμα των επι-
θετικών ενεργειών στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, ο κ. Μπλίνκεν 
είπε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να 
τις αντιμετωπίζουν. «Νομίζω μία 
θετική εξέλιξη είναι η θετικότερη 
εμπλοκή της Τουρκίας σ’ αυτή 
την περιοχή τις τελευταίες εβδο-
μάδες, ιδιαίτερα με την ΕΕ. Ελπί-
ζουμε ότι η θερμοκρασία τουλάχι-
στον σ’ αυτόν τον τομέα θα συνε-
χίσει να πέφτει και θα παραμείνει 
χαμηλή».
Σε σχέση με το ρόλο των ΗΠΑ 
στις διάφορες συνεργασίες και 
σχέδια στην περιοχή, είπε – απα-
ντώντας στη βουλευτή Ντίνα Τάι-
τους – ότι μελετούν να δουν αν 
υπάρχει παραγωγικός ρόλος τον 
οποίο μπορούν να διαδραματί-
σουν, ιδίως σ’ ότι αφορά την ενέρ-
γεια και την διαφοροποίηση των 
πηγών και διαδρόμων.
«Είναι κάτι που προωθεί την 
δική μας ασφάλεια, όπως και την 
ασφάλεια άλλων χωρών, συμπε-
ριλαμβανομένων και εταίρων», 
πρόσθεσε.
Ήταν η πρώτη κατάθεση του κ. 
Μπλίνκεν στην επιτροπή από την 
ανάληψη των καθηκόντων του. 
Κυριάρχησαν τα θέματα της Κίνας, 
της Ρωσίας και του Ιράν, αλλά 
και του αγωγού Nord Stream,  
ενώ από μέρους του δημοκρατι-
κού βουλευτή της Καλιφόρνιας, 
Μπραντ Σέρμαν εθίγη το θέμα 
των παρεμβάσεων της Τουρκίας 
στο Αζερμπαϊτζάν και η ανάγκη 
να είναι υπόλογη η Άγκυρα για τις 
πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και φυλακίσεις αντι-
πάλων του καθεστώτος.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
Κλέλια Βασιλείου εκφράζει 
ικανοποίηση για την έναρξη 
του έργου τοποθέτησης φωτο-
βολταϊκών συστημάτων και 
υγροθερμομόνωσης σε σχο-
λικά κτήρια.

Με αφορμή την επίσκεψη την 
Πέμπτη των Υπουργών Παι-
δείας και Ενέργειας στο πρώτο 
από τα 450 σχολεία στα οποία 
θα εγκατασταθούν τα συστή-
ματα αυτά, η κ. Βασιλείου ανα-
φέρει πως το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 
του 2022 με συνολική δαπάνη 
τα €10 εκ.

“Το έργο, όχι μόνο υποστη-
ρίζει τη στοχοθέτησή μας ως 
προς τη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, αλλά συναι-
νεί και στις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω-
νίας”, αναφέρει, η Επίτροπος.

Ταυτόχρονα, προσθέτει, “συμ-
βάλλει ουσιαστικά στην πλη-
θώρα ενεργειών που τροχο-
δρομούνται για απάντηση στις 
απαιτήσεις της κλιματικής κρί-
σης, ενεργοποιεί τις δυνατό-
τητες των σχολικών μονάδων 
να ανταπεξέρχονται στις κλι-
ματικές συνθήκες δημιουργώ-
ντας ευνοϊκότερο πλαίσιο για 
τα παιδιά μας όσον αφορά τις 
μαθησιακές τους συνθήκες, 
ενώ παράλληλα τα εκπαιδεύει 
να συνυπάρχουν και να χρησι-
μοποιούν τις ΑΠΕ, απολαμβά-
νοντας έτσι τα μεγάλα οφέλη 
που προσφέρουν στην καθη-
μερινότητα μας”.

Η κ. Βασιλείου εύχεται την ίδια 
ώρα σε μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς δύναμη για αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων που οι 
περιορισμοί της πανδημίας 
επιβάλλουν και γρήγορα να 
μπορέσουμε όλοι να επιστρέ-
ψουμε στην καθημερινότητά 
μας.

Τον Μάρτιο του 
2022 ολοκληρώνεται 
η τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών και 
υγροθερμομόνωσης 
στα σχολεία

Πλήρη εμπλοκή της αμερικανικής 
διπλωματίας στο κυπριακό, ανακοίνωσε ο 
Αμερικανός ΥΠΕΞ
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Iσχυρές σεισμικές δονήσεις έχει 
προκαλέσει στις δύο όχθες του 
Ατλαντικού η συνέντευξη-βόμβα 
των «ανταρτών» του βασιλικού 
ζεύγους της Βρετανίας, Μέγκαν και 
Χάρι, στην πάπισσα της αμερικανικής 
τηλεόρασης, Όπρα Γουίνφρει που 
αμαυρώνει την εικόνα των Βρετανικών  
Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ 
αποκαλύπτοντας ρατσιστικά 
κατάλοιπα στο Παλάτι

Η 
συνέντευξη της Μέγκαν στη Όπρα 
άνοιξε με μια «δυνατή» ερώτηση: 
το πρόβλημα του μπούλινγκ που υ-
φίστατο  (σσ οι κατηγορίες κατά της 

Μαρκλ για μπούλινγκ δεν είχε γίνει ακόμα 
γνωστές όταν βιντεοσκοπήθηκε η συνέντευ-
ξη) και συγκεκριμένα για το περιστατικό στο 
οποίο υποτίθεται η «κακότροπη Μέγκαν έκα-
νε την Κέιτ να κλάψει», όπως έγραφαν τα βρε-
τανικά ταμπλόιντ.
Η Μέγκαν Μάρκλ αποκάλυψε ότι η Δού-
κισσα του Κέιμπριτζ και σύζυγος του Πρί-
γκιπα Ουίλιαμ, Κέιτ Μίντλε-
τον, ήταν εκείνη που έκανε 
την Μέγκαν να κλάψει πριν 
τον γάμο της με τον Χάρι και 
όχι το αντίθετο.
«Λίγες ημέρες πριν τον γάμο 
η Κέιτ ήταν αναστατωμένη 
σχετικά με ένα φόρεμα που 
θα φορούσαν τα παρανυ-
φάκια. Με έκανε να κλάψω, 
με πλήγωσε πολύ. Ωστόσο 
μου πρόσφερε λουλούδια ζητώντας συγ-
γνώμη στη συνέχεια. Απολογήθηκε. Και σε 
σχέση με όσα γίνονταν εκείνη την περίοδο, 
όπου όλοι προσπαθούσαν να μου συμπα-
ρασταθούν δεδομένου του τι συνέβαινε με 
τον πατέρα μου, δεν έβγαζε νόημα όλο αυτό» 
είπε η Μέγκαν στην Όπρα.
Στη συνέχεια μίλησε για την γνωριμία της και 
τις πρώτες επαφές με την βασιλική οικογένεια 
και ειδικά για την συνάντησή της με τη βασί-
λισσα Ελισάβετ. «Δεν υπήρχε μεγάλη ανησυ-
χία για τη συνάντηση με τη βασίλισσα», όμως 
όταν την ρώτησε ο Χάρι αν ξέρει να υποκλί-
νεται τότε συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται 
για ακόμα μια από τις διασημότητες που είχε 
γνωρίσει στο Λος Αντζελες, όπου μεγάλωσε.
«Προφανώς έκανα μια πολύ βαθιά υπόκλιση 
- δεν το θυμάμαι», είπε η Μέγκαν. «Ήταν υπέ-
ροχο και εύκολο και, ευτυχώς, δεν ήξερα 
πολλά για την οικογένεια».
Στα πρώτα λεπτά της αποκλειστικής συνέ-
ντευξής της με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μέγκαν 

είπε ότι δεν αναζήτησε πληροφορίες για τον 
Πρίγκιπα Χάρι πριν παντρευτεί. Ενώ γνώριζε 
για τους βασιλείς, η συζήτηση για τη μοναρ-
χία δεν ήταν κάτι που έμαθε καθώς μεγά-
λωσε. Επίσης υποστήριξε ότι δεν έψαξε στο 
διαδίκτυο να μάθει ποιος ήταν ο πρίγκιπας 
Χάρι, καθώς ό,τι έπρεπε να μάθει, της το είπε 
ο ίδιος.
Η Μέγκαν επίσης αποκάλυψε ότι τρεις 
μέρες πριν την τηλεοπτική εκπομπή «Royal 
Wedding», αυτή και ο πρίγκιπας Χάρι 
παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή χωρίς 
οικογένεια, με μόνο τον Αρχιεπίσκοπο του 
Καντέρμπουρυ. Πρόσθεσε ότι το πιστοποι-
ητικό γάμου που κρέμεται στο σπίτι της έχει 
την ημερομηνία της ιδιωτικής τελετής.

Με δύο μέτρα και δύο σταθμά
Σε ερώτηση της Οπρα, η Μέγκαν παραπονέ-
θηκε πως ο βρετανικός τύπος είχε δύο μέτρα 
και δύο σταθμά σε ό,τι και αν έκανε η Μέγκαν 
σε σχέση με την Κέιτ. «Χάιδευα την κοιλιά 
μου ενώ ήμουν έγκυος, τι θέλει και το κάνει 
αυτό; Τι θέλει να μας πει;». «Τρώει το πρωί 
αβοκάντο. Αμερικανιές στο παλάτι». «Οτι-

δήποτε και αν έκανα, τα ίδια 
πράγματα που έκανε η Κέιτ, 
εγώ τα έκανα γιατί ήμουν 
ψωροπερήφανη και ξιπα-
σμένη, όπως έγραφαν. Τα 
αβοκάντο είχαν γίνει σύμ-
βολο της καταστροφής του 
περιβάλλοντος... Εντάξει 
γελάμε, αλλά μέχρι πόσο».

Στο παλάτι τρέμανε 
πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα 
του Αρτσι
Οταν η Οπρα ρώτησε την Μέγκαν γιατί δεν 
πήρε πριγκιπικό τίτλο ο Άρτσι. η Μέγκαν 
απάντησε πως «στο παλάτι τρέμανε στην 
σκέψη ενός πρίγκηπα με σκούρο δέρμα. 
Υπήρξαν πολλές συζητήσεις της οικογένειας 
με τον Χάρι, αλλά και με την ίδια στις οποίες 
της τόνιζαν τους κινδύνους που μπορεί να 
επιφέρει αυτό στη μοναρχία». Αλλά στα ταξί-
δια που έκανε με τον Χάρι στην Κοινοπολι-
τεία και όταν είδε την αγάπη του κόσμου σκέ-
φτηκε πως ένας σκουρόχρωμος πρίγκιπας θα 
ήταν κέρδος για την μοναρχία.
«Οταν ξεκίνησαν τα χτυπήματα κάτω από την 
μέση με ψευδή δημοσιεύματα στα βρετανικά 
tabloid, το Παλάτι δεν έκαν τίποτα για να τα 
σταματήσει ή να μας στηρίξει με έναν τρόπο» 
δήλωσε η Μέγκαν στην Οπρα. «Η ιστορία 
με την Κέιτ ήταν η αρχή της δολοφονίας του 
χαρακτήρα μου. Τα ψέματα διαδέχονταν το 
ένα το άλλο. Ηταν ανυπόφορο».

Μ
ια προσωπικότητα σχεδόν α-
ναγεννησιακή, με πλήθος ικα-
νοτήτων και χαρισμάτων, ο Ο-
λιβιέ Ντασό φαίνεται ότι τα εί-

χε όλα -εκτός από την τύχη να αποφύγει τον 
αιφνίδιο και (σχετικά) πρόωρο θάνατο σε 
δυστύχημα με ελικόπτερο.
Εκτός από δισεκατομμυριούχος και στέ-
λεχος της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου 
Ντασό (o ακριβής τίτλος του ήταν Πρόεδρος 
του Εποπτικού Συμβουλίου Ομίλου Μαρ-
σέλ Ντασό), ο Ολιβιέ ήταν επίσης πολιτικός, 
εικαστικός καλλιτέχνης, φωτογράφος, μου-
σικός, κάτοχος παγκόσμιων ρεκόρ ταχύτη-
τας με αεροσκάφη, καθώς ήταν πιλότος και 
μηχανολόγος αεροσκαφών. Επιπλέον είχε 
κάνει ανώτερες σπουδές στους ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές καθώς και στα μαθημα-
τικά, ειδικά στην εφαρμογή τους για τη λήψη 
αποφάσεων.
Σε ό,τι αφορά στην προσωπική του ζωή, 
εκτός από τη φήμη του playboy, είχε κάνει 
δύο γάμους και ήταν πατέρας τριών παι-
διών, της 31χρονης ηθοποιού Ελένα, του 
Ρεμί (26) και του Τομά (10).
Το να σημειωθεί ότι ο Ολιβιέ Ντασό ήταν εκ 
γενετής προνομιούχος, ίσως δεν αρκεί για 
να αποδώσει το πραγματικό μέγεθος της 
ισχύος και του πλούτου της δυναστείας στην 
οποίαν ανήκε. Ήταν γιος του Σερζ Ντασό και 
της Νικόλ Ραφέλ, κυρίως όμως ήταν εγγο-
νός του ιδρυτή της φερώνυμης βιομηχανίας 
αεροσκαφών, του Μαρσέλ Ντασό. Ο Ολι-
βιέ είχε άλλα τρία αδέλφια, όταν όμως το 
1986 απεβίωσε ο γενάρχης Μαρσέλ, ο Σερζ 
Ντασό ανέθεσε στον Ολιβιέ τις κυριότερες 

θέσεις ευθύνης στον οικογενειακό όμιλο, 
ο οποίος είχε εξελιχθεί πλέον σε μια αυτο-
κρατορία.
Ομολογουμένως, με το βιογραφικό του Ολι-
βιέ, ο Σερζ Ντασό πολύ δύσκολα θα έβρι-
σκε καλύτερον από τον ίδιο του το γιο για 
να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας. Ο Ολι-
βιέ κατ’ αρχάς ανέλαβε καθήκοντα ανα-
πληρωτή διευθυντή στη θυγατρική Europe 
Falcon Service και κατόπιν επικεφαλής στρα-
τηγικού σχεδιασμού των επιβατηγών αερο-
σκαφών της Ντασό.
Ωστόσο, η μεγάλη αγωνία του Σερζ Ντασό 
ήταν ότι ο Ολιβιέ θα εγκατέλειπε τη διοί-
κηση του Ομίλου για χάρη της πολιτικής. 
Πατέρας και γιος είχαν συγκρουστεί επα-
νειλημμένως, καθώς ο Ολιβιέ ήταν απο-
φασισμένος να κάνει πολιτική καριέρα 
παράλληλα με την εμπλοκή του στο Groupe 
Dassault -ή και χωρίς αυτήν, αν χρειαζόταν.
Ενάντια στην πατρική βούληση, ο Ολι-
βιέ έκανε τα πρώτα του βήματα στο δημό-
σιο στίβο ως δημοτικός σύμβουλος στο 
Παρίσι (από το 1977 έως το 1989). Παράλ-
ληλα, το 1988 έθεσε υποψηφιότητα και εξε-
λέγη ως βουλευτής στη Γαλλική Εθνοσυνέ-
λευση, εκπροσωπώντας την επαρχία Ουάζ, 
η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της 
χώρας.
Από το 1988 ο Ολιβιέ Ντασό επανεξελέγη το 
1993, το 2002, το 2007, το 2012 και το 2017, 
πάντα με συντηρητικές -έως και ντεγκολι-
κων- καταβολών παρατάξεις. Από το 2015, 
όταν ο Νικολά Σαρκοζί ίδρυσε τους Γάλλους 
Ρεπουμπλικανούς, ο Ολιβιέ Ντασό βρήκε 
εκεί πολιτική στέγη.

Ολιβιέ Ντασό: Ποιος ήταν ο 
πολυτάλαντος κροίσος τον 
οποίο θρηνεί η Γαλλία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Συνέντευξη Χάρι-Μέγκαν στην Οπρα: 
Οι κατηγορίες για ρατσισμό
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Τ
α τσιπ υπολογιστών έχουν γίνει α-
ναπόσπαστο μέρος των αυτοκινή-
των καθώς οι αυτοκινητοβιομηχα-
νίες περνούν ολοένα περισσότερη 

τεχνολογία μέσα σε αυτά.
Το κλείσιμο της παραγωγής θα συνεχιστεί 
σε τρία εργοστάσια της GM στη Βόρεια 
Αμερική, ενώ ένα τέταρτο στη Νότια Αμε-
ρική θα κλείσει τον επόμενο μήνα, ανα-
φέρει το Reuters. Τα εργοστάσια της GM, 
Fairfax, Kansas και Ingersoll, Ontario, 
Canada, θα κλείσουν στα μέσα Απρι-
λίου, εργοστάσια όπου κατασκευάζονται 
εκεί τα Chevrolet Malibu, Cadillac XT4 και 
Chevrolet Equinox.
Το εργοστάσιο της GM San Luis Potos, στο 
Μεξικό, θα παραμείνει κλειστό μέχρι τα 
τέλη Μαρτίου, διαταράσσοντας την παρα-
γωγή πολλών μοντέλων. Τον Απρίλιο, το 

εργοστάσιο της GM στο Σάο Πάολο στη 
Βραζιλία, θα ενταχθεί στη λίστα των κλει-
στών εγκαταστάσεων καθώς τερματίζει την 
παραγωγή έως τον Μάιο.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι βασικές 
ελλείψεις σε “τσιπάκια” θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν απώλεια παραγωγής της GM 
της τάξης των 216.000 μονάδων. Η έλλειψη 
ηλεκτρονικών τσιπς ανησυχούν τον κλάδο, 
αφήνοντας λίγους ανεπηρέαστους.
Η Ford ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα 
ότι έπρεπε να μειώσει την παραγωγή του 
F-150 λόγω της έλλειψης chips. Μετά από 
ένα χρόνο ζητημάτων που σχετίζονται με 
την πανδημία, η απρόβλεπτη αναστάτωση 
θα μπορούσε να οδηγήσει τη GM να χάσει 
κέρδη έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια, 
με τη Ford να προβλέπει απώλειες έως και 
2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

διεθνή νέα

Μ
ε μια κοινή γνωμοδότηση που 
κατατέθηκε με υπόμνημα στο 
Περιφερειακό Δικαστήριο της 
Ουάσιγκτον, το αμερικανικό 

υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την μυστική αστυ-
νομία (secret service) αποφάνθηκε ότι η 
Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της ασυ-
λίας που προβλέπεται στον νόμο «Foreign 
Sovereign Immunities Act» (FSIA) σχετικά 
με τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου 
Ερντογάν το 2017 στην αμερικανική πρω-
τεύουσα.
Υπενθυμίζεται ότι οι άνδρες της ασφάλειας 
του Τούρκου προέδρου είχαν επιτεθεί και 
χτυπήσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές 
στην πλατεία Σέρινταν και στην συνέχεια 
είχαν εμπλακεί σε αψιμαχίες με το προσω-
πικό της αμερικανικής μυστικής αστυνο-
μίας.
Σε πρωτόδικο επίπεδο, το Περιφερειακό 
Δικαστήριο της Ουάσιγκτον είχε απο-
φανθεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια 

της ασυλίας. Η τουρκική πλευρά, όμως, 
άσκησε έφεση με βασικό επιχείρημα ότι οι 
συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν για λόγους 
ασφαλείας του προέδρου.
Με δεδομένο ότι η υπόθεση αφορούσε 
την εμπλοκή μιας ξένης κυβέρνησης, οι 
δικαστές ζήτησαν τη γνωμοδότηση των 
τριών αρμόδιων κυβερνητικών υπηρε-
σιών (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, Μυστική Αστυνομία).
Ωστόσο, η κοινή γνωμοδότηση καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι οι επίμαχες πρά-
ξεις δεν έγιναν για λόγους προστασίας του 
Τούρκου προέδρου και συνεπώς δεν απο-
λαμβάνουν την ασυλία που προβλέπουν οι 
σχετικές διατάξεις του νόμου.
Υπενθυμίζεται, ότι τα ηγετικά στελέχη 
των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων Βου-
λής και Γερουσίας είχαν στείλει νωρί-
τερα επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών 
Άντονι Μπλίνκεν με την οποία του ζητού-
σαν να ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν δια-
θέτει ασυλία βάσει του νόμου «Foreign 
Sovereign Immunities Act» (FSIA).

ΗΠΑ κατά Τουρκίας: Δεν 
έχετε ασυλία για τις επιθέσεις 
εναντίον των Κούρδων 

Η GM κόβει την παραγωγή -και 
πάλι- λόγω έλλειψης “τσιπς”

ΗΠΑ: Γυναίκα πρόεδρος στο Οβάλ 
Γραφείο μέχρι το 2030; 

Π
άνω από το 90% των Αμερικα-
νών πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ μπο-
ρούν να έχουν την πρώτη του 
γυναίκα πρόεδρο εντός μιας 

δεκαετίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση 
του δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, 
την ώρα που η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χά-
ρις εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο 
ως φαβορί για να είναι η υποψήφια του 
Δημοκρατικού κόμματος το 2024.
Δημοσκόπηση της Gallup που διενερ-
γήθηκε σε 74 χώρες έδειξε ότι οι Αμε-
ρικανοί ήταν αυτοί που στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους δηλώνουν ότι πιστεύ-
ουν πως μια γυναίκα μπορεί να ηγηθεί 
της χώρας τους έως το 2030. Η πλειονό-
τητα των συμμετεχόντων σε μόνο τρεις 
χώρες -Μαυριτανία, Λευκορωσία και Σρι 
Λάνκα- δήλωσαν ότι δεν αναμένουν να 
δουν γυναίκα ηγέτη τα επόμενα χρόνια, 
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διε-
νεργήθηκε από το 2019 έως το 2020 και 
δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την 
Ημέρα της Γυναίκας.

Οι γυναίκες έχουν θέση αρχηγού κράτους 
ή κυβέρνησης σε μόνο 22 χώρες και 119 
κράτη δεν είχαν ποτέ γυναίκα ηγέτη, σύμ-
φωνα με στοιχεία της U.N. Women, της 
οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Γυναίκες, τον Ιανουάριο, ενώ κατά μέσο 
όρο οι γυναίκες διατηρούν μόνο το ένα 
τέταρτο περίπου των εδρών σε κοινοβού-
λια σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο η περυ-
σινή εκλογή της Χάρις ως της πρώτης 
γυναίκας αντιπροέδρου στις ΗΠΑ έδωσε 
σημαντική ώθηση στις προσπάθειες να 
ενισχυθεί η πολιτική αντιπροσώπευση 
των γυναικών και να βοηθηθούν οι νέες 
γυναίκες να ανέλθουν σε υψηλά αξιώ-
ματα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές 
των δικαιωμάτων των γυναικών.
«Όλοι πιστεύουμε ότι (η Χάρις) θα κατέ-
βει ως υποψήφια για πρόεδρος και πάλι 
πολύ, πολύ σύντομα», δήλωσε η Σάρα 
Γκιέρμο, διευθύνουσα σύμβουλος της 
οργάνωσης νέων γυναικών για την πολι-
τική ηγεσία IGNITE, που εδρεύει στην 
Καλιφόρνια.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Νήπιο: Γιατί πετάει πράγματα;

Π
ώς θα σταματήσετε το μικρό 
σας από το να πετάει πράγματα;
Η ρίψη πραγμάτων χρειάζεται 
ανεπτυγμένες κινητικές δεξιό-

τητες και καλό συντονισμό χεριών-μα-
τιών. Ως εκ τούτου, η ικανότητα του 
νηπίου να ρίχνει πράγματα είναι συνή-
θως ένα αναπτυξιακό επίτευγμα. Ποιοι 
είναι όμως οι λόγοι που κάνουν το 
μικρό σας να ρίχνει πράγματα και τι 
μπορείτε να κάνετε ώστε να το αποτρέ-
ψετε;

Εξερεύνηση
Τα νήπια είναι γεμάτα περιέργεια και 
μαθαίνουν μέσω του πειραματισμού. 
Έτσι, η ρίψη πραγμάτων μπορεί να είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα για το παιδί σας. 
Μπορεί να το κάνει για να παρατηρήσει τι 
συμβαίνει όταν τα πράγματα αναπηδούν, 
πέφτουν, εκτοξεύονται ή θρυμματίζο-
νται. Είναι ο τρόπος του να μάθει τη σχέση 
αιτίας και αποτελέσματος.
Επιθυμία για προσοχή

Τα νήπια αγαπούν να παίρνουν προσοχή 
από τα αγαπημένα τους άτομα και θα μπο-
ρούσαν να κάνουν πολλά για την κερδί-
σουν, όπως το να πετούν πράγματα. Αν 
το μικρό σας παρατηρήσει ότι πετώντας 
πράγματα, καταφέρνει να τραβήξει την 
προσοχή σας, πιθανότατα θα το επαναλά-
βει όταν ασχολείστε με κάτι άλλο.

Διασκέδαση
Τα μικρά παιδιά βαριούνται εύκολα να 
παίζουν με τα ίδια παιχνίδια. Έτσι, το 
μικρό σας μπορεί να δοκιμάζει διαφορε-
τικούς τρόπους να χρησιμοποιήσει τα ίδια 
αντικείμενα ή παιχνίδια. Μπορεί δηλαδή 
να πετάξει ένα αντικείμενο που πλέον βρί-
σκει βαρετό και αν του φανεί διασκεδα-
στικό, να το επαναλάβει.
Έκφραση συναισθημάτων
Σε αντίθεση με τους ενήλικες, τα μικρά 
παιδιά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους με λόγια. Συνήθως 
επικοινωνούν μέσω πράξεων, όπως το 

κλάμα ή το πέταγμα πραγμάτων. Πετώ-
ντας πράγματα, το μικρό σας μπορεί να 
εκφράζει τον θυμό ή την απογοήτευση για 
κάποιον άλλο λόγο, π.χ. επειδή πεινάει.

Λάθος χρήση
Το παιδί μπορεί να είναι πολύ μικρό για 
να κατανοήσει τη σωστή χρήση των αντι-
κειμένων και μπορεί να τα πετάξει λόγω 
αυτής της έλλειψης κατανόησης. Μπορεί 
επίσης να το κάνει επειδή έχει δει κάποιον 
άλλον να το κάνει. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να έχει δει ένα μεγαλύτερο 
παιδί να ρίχνει μια μπάλα και αργότερα να 
δοκιμάσει το ίδιο με οποιοδήποτε αντι-
κείμενο του θυμίζει το σχήμα της.

Πώς θα το σταματήσετε

Εξηγήστε τις συνέπειες: 
Εξηγήστε στο παιδί με απλή γλώσσα και 
έναν ευγενικό τόνο ότι ορισμένα αντικεί-
μενα θα μπορούσαν να σπάσουν και να 
μη λειτουργούν σωστά εάν πέσουν.

Βάλτε κανόνες: 
Κάθε φορά που το παιδί ρίχνει ένα παι-
χνίδι, πάρτε το από εκείνο για λίγο. Ορί-
στε έναν κανόνα ότι κάθε φορά που ρίχνει 
κάτι, το αντικείμενο θα απομακρύνε-
ται από αυτό. Αυτή η τεχνική θα κάνει 
το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι η ρίψη 
πραγμάτων είναι μη αποδεκτή συμπερι-
φορά.

Δώστε επιλογές: 
Δώστε εναλλακτικές λύσεις όταν το παιδί 
φαίνεται να έχει την επιθυμία να ρίξει 
αντικείμενα ή να εξερευνήσει. Αυτό μπο-
ρεί να είναι χρήσιμο για τα μικρά νήπια 
που συχνά πετάνε αντικείμενα από περι-
έργεια. Θα μπορούσατε να του προσφέ-
ρετε αντικείμενα που προορίζονται να 
πεταχτούν, όπως μια μπάλα. Αυτό θα 
βοηθήσει επίσης το παιδί να κάνει διά-
κριση μεταξύ αντικειμένων που προορί-
ζονται να πεταχτούν και εκείνων που δεν 
επιτρέπεται να πετάγονται.

Ό
λοι ξέρουμε ότ ι οι μητέρες 
έχουν καλύτερες σχέσεις με 
τους γ ιους τους. Θέλουν να 
τους προστατεύουν, να τους 

φροντίζουν, και να τους διευκολύνουν 
κάθε φορά που υπάρχει κάποια δυσκο-
λία. Αυτό όμως μερικές φορές κάνει τα 
αγόρια μαμόθρευτα. Πώς λοιπόν μπο-
ρείς να κάνεις το γιο σου αγωνιστή και 
όχι φοβιτσιάρη και δειλό; Πρώτα, πρώ-
τα, να καταλάβει ότι οι αγωνιστές δεν 
είναι τεμπέληδες. Ο γιος σου είναι πλα-
σμένος για δράση, για περιπέτεια και 
γ ια θαρραλέες πράξεις. Δεύτερον, να 
καταλάβει ότι οι αγωνιστές δε χαϊδεύ-
ονται. Είναι πολύ σημαντικό να αφήνεις 
το γ ιο σου να νιώθει άντρας και ανε-
ξάρτητος αποφεύγοντας να επεμβαίνεις 
κάθε στιγμή και να τρέχεις να τον γλυ-
τώσεις. 

Μήπως ψάχνεις τρόπους για να 
παρακινήσεις το παιδί σου; 
Στα περισσότερα παιδιά πρέπει να το 
πεις πολλές φορές για να κάνουν κάτι. 
Χρε ιάζ ε ται να τους θυμίζ ε ις  συνέ-
χεια ξανά και ξανά να τακτοποιήσουν 
το δωμάτιό τους, να συμπεριφέρονται 
όμορφα στα αδέλφια τους, ή να τελειώ-
σουν τα μαθήματά τους. Ύστερα απ’ όλα 
αυτά, δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι 
γονείς εξαντλούνται. Αυτό το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς είναι 
το πρόβλημα να παρακινήσουν το παιδί 
τους. Με τη βοήθεια όμως του Dr. Scott 
Turansky αυτό το πρόβλημα μπορεί να 
λυθεί. Για να παρακινήσουμε τα παιδιά 
μας , ο Dr. Turansky προτείνει πρώτα, 
πρώτα να βρούμε συνέπειες για κίνητρο 
όταν κάνουν λάθη. Δεύτερον, πρέπει να 
μετατρέψουμε την ενοχή του παιδιού 
μας σε δύναμη που μόνο του θα παρακι-
νηθεί και θα το ενθαρρύνει να είναι πιο 
προσεκτικό την επόμενη φορά. 

Ξέρεις το μυστικό του πετυχημέ-
νου γάμου; 
Εδώ παραθέτουμε μερικά από τα καλύ-
τερα φυλαγμένα μυστικά του πετυχημέ-
νου γάμου. Πρώτον,  να καταλάβεις ότι 

ο κόσμος δε γυρίζει γύρω από το δικό 
σου παιδί. Κάνε ό,τι μπορείς για να κρα-
τήσεις τον άντρα σου/τη γυναίκα σου 
στην πρώτη θέση. Δεύτερον, να καταλά-
βεις ότι η αγάπη είναι μία καθημερινή 
επιλογή που πρέπει να κάνεις  και να τη 
βάλεις σε εφαρμογή. Αγάπη που δίνεις 
με ανιδιοτέλεια και θυσία στον άντρα 
σου/στη γυναίκα σου . Τρίτον, ποτέ μα 
ποτέ να μη σταματήσετε να βγαίνετε οι 
δυο σας. Ξεχωρίστε μια συγκεκριμένη 
μέρα κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδο-
μάδες για να συσφίγγεται η σχέση σας 
με το/τη σύζυγό σας. Τέλος, να υπηρε-
τείτε ο ένας τον άλλον. Ετοίμασέ του ένα 
φλυτζάνι καφέ ενώ ετοιμάζεται το πρωί 
ή σήκω νωρίς και ετοίμασε το πρωινό. 
Αλλά το μυστικό είναι να τα κάνεις όλα 
αυτά χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλ-
λαγμα.

Είστε έτοιμοι/ες να αντιμετωπί-
σετε το πρόβλημα του εφηβικού 
σεξ με την κόρη σας; 
Καθώς τα κοριτσάκα μας μεγαλώνουν 
και γίνονται γυναίκες, μία από τις μεγα-
λύτερες ανησυχίες μας είναι τα αγό-
ρια στη ζωή τους. Ως γονείς, ξέρουμε 
τον κίνδυνο να ραγίσει μια καρδιά στα 
χέρια ενός ανώριμου αγοριού. Αν όμως 
δεν καταλάβουμε τα προβλήματα, τα 
κορίτσ ια μας πολύ πιθανόν να παρα-
μείνουν τυφλά σ τ ις συναισθηματικές 
και φυσικές συνέπειες  που συνοδεύ-
ουν τη σωματική επαφή. Εδώ λοιπόν 
σας δίνουμε μερικούς παράγοντες κλει-
διά που πρέπει να έχετε υπόψη σας που 
μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα 
του κοριτσιού να γίνει σεξουαλικά δρα-
στήρια σε νεαρή ηλικία. Πρώτα, πρώτα, 
η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 
η πίεση των συμμαθητών μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητά της να 
πάρει σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, αν 
δεν υπάρχει στενή σχέση μαζί σας μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα η κόρη σας 
να κρύβει αυτά που τη βασανίζουν αντί 
να ζητάει τη συμβουλή σας. Γιαυτό δημι-
ουργήστε μια στενή σχέση με την κόρη 
σας.  

Είναι ο γιος σου αγωνιστής ή 
φοβιτσιάρης; 
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Ό
λοι μας αποτελούμε τμή-
μα του περιβάλλοντος 
μας γι’ αυτό και σε κάθε 
σημείο του οργανισμού 

μας φιλοξενούνται βακτήρια που έ-
χουν προσαρμοστεί σε αυτό. Ο κα-
θένας από εμάς διαθέτει ένα μοναδι-
κό μικροβίωμα που αντικατοπτρίζει 
τα γενετικά χαρακτηριστικά του, κα-
θώς και τη διατροφή και τον τρόπο 
ζωής του. 
Το μικροβίωμα αυτό έχει τη δυνατό-
τητα να ενεργοποιεί και να εξισορρο-
πεί τις ανοσολογικές αποκρίσεις ανά-
λογα με τη διατροφή.
Επομένως για να ενισχύσουμε την 
άμυνα του οργανισμού μπορούμε 
να συμπεριλάβουμε στην καθημε-
ρινή μας διατροφή, τροφές που είναι 
πλούσιες στα παρακάτω θρεπτικά 
συστατικά:

Βιταμίνη C: 
H πιο γνωστή αντιοξειδωτική βιτα-
μίνη, συνυφασμένη με το ανοσο-
ποιητικό και όχι μόνο, καθώς 
ενισχύει την άμυνα του οργα-
νισμού μας, αλλά συμμετέ-
χει και σε πολλές άλλες 
σημαντικές λειτουργίες. 
Εσπεριδοειδή, όπως 
πορτοκάλι, grapefruit, 
μανταρίνι, ή κόκκινες πιπε-
ριές, papaya και φράουλες 
αποτελούν σημαντικές 
πηγές βιταμίνης C.

Βιταμίνη D: 
Γνωστή για την ενίσχυση 
της απορρόφησης του 
ασβεστίου και του φωσφό-
ρου στον οργανισμό μας, αλλά 
συμβάλλει και στη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού. 
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D είναι 
τα λιπαρά γαλακτοκομικά προϊό-
ντα, το συκώτι, λιπαρά ψάρια, όπως 
σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες και οι 
κρόκοι αυγών.

Ψευδάργυρος: 
Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος, αλλά και στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, 
ενώ είναι ένα ιχνοστοιχείο με πολ-

λές ιδιότητες και ισχυρισμούς υγείας. 
Μπορούμε να προσλάβουμε ψευ-
δάργυρο από άπαχο κρέας, πουλε-
ρικά, θαλασσινά, προϊόντα ολικής 
αλέσεως, σουσάμι, ταχίνι, κολοκυ-
θόσπορους και καρπούς.
Άλλα μικροθρεπτικά συστατικά, 
όπως το ιχνοστοιχείο σελήνιο, ο 
σίδηρος, καθώς και τα προβιοτικά 
και πρεβιοτικά μπορούν να βελτιώ-
σουν με τη σειρά τους την λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Χτίστε αργά και σταθερά ένα ισχυρό 
«φρούριο» απέναντι σε λοιμώξεις 
κάθε είδους, με σύμμαχο τη δια-
τροφή!

4 + 1 μυστικά ενίσχυσης του 
ανοσοποιητικού συστήματος

Σωστή διατροφή: 
Ακολουθούμε μια υγιεινή, ποικίλη 
διατροφή εστιασμένη σε τροφές με 
υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες 
και ανόργανα συστατικά με αποδε-

δειγμένη δράση στη φυσιολο-
γική λειτουργία του ανοσοποι-

ητικού συστήματος, όπως 
είναι ο ψευδάργυρος, το 
σελήνιο, η βιταμίνη C, η 
βιταμίνη D, το φολικό οξύ, 
ο χαλκός.

Υγιές έντερο: 
Το εντερικό μικροβίωμα σημαί-

νει υγεία. 
Τρόφιμα που έχουν υποστεί 
ζύμωση με φυσικές διαδικα-

σίες όπως το γιαούρτι, το κεφίρ, 
το ξινόγαλο, το τυρί, το προζύμι 
και ο τραχανάς.

Καλός και επαρκής ύπνος: 
Ο επαρκής, καλός ύπνος είναι σημα-
ντικός για ένα δυνατό ανοσοποιη-
τικό.

Άθληση: 
Βάζουμε στο πρόγραμμα μας 30’ 
περπάτημα ή οποιαδήποτε άλλη 
σωματική άσκηση καθημερινά για 
ψυχική αποφόρτιση Η πρόσληψη 
σημαντικών βιταμινών και μετάλλων 
μέσω συμπληρωμάτων διατροφής, 
μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος.

Π
ροηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι το αστι-
κό πράσινο έχει θετικό αντίκτυπο στους 
ανθρώπους που βιώνουν προβλήματα ψυ-
χικής υγείας, οι περισσότερες από αυτές, 

όμως, έχουν χρησιμοποιήσει κριτήρια που ανέφε-
ραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, καθιστώντας δύσκολη 
τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και την γενίκευση 
των συμπερασμάτων σχετικά με τις επιδράσεις του 
αστικού πράσινου στην ψυχική υγεία.
Μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα των UFZ, 
iDiv και του Πανεπιστημίου Leipzig προσπάθησε 
να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, συμπεριλαμβάνο-
ντας έναν αντικειμενικό δείκτη στην ανάλυσή της: τις 
συνταγογραφήσεις αντικαταθλιπτικών. Για να διαπι-
στώσουν αν κάποιος συγκεκριμένος τύπος πράσι-
νου χώρου στην καθημερινότητα –όπως τα δέντρα 
στα πεζοδρόμια της γειτονιάς- μπορούσε να επηρε-
άσει την ψυχική υγεία, οι επιστήμονες επικεντρώθη-
καν σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό και το είδος 
των δέντρων του δρόμου και την απόστασή τους 
από το σπίτι των συμμετεχόντων, συγκριτικά με τον 
αριθμό των αντικαταθλιπτικών που είχαν συνταγο-
γραφηθεί.
Σύμφωνα με τη σχετική δημοσιεύση στο Scientific 
Reports, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχε-
δόν 10.000 κατοίκους της Λειψίας, μιας μεσαίου 

μεγέθους πόλης της Γερμανίας. Συνδυάζοντάς τα με 
στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των δέντρων 
στους δρόμους της πόλης, οι ερευνητές κατάφεραν 
να εντοπίσουν τον συσχετισμό ανάμεσα στις συντα-
γογραφήσεις αντικαταθλιπτικών και τον αριθμό των 
δέντρων στους δρόμους σε διαφορετικές αποστά-
σεις από τα σπίτια των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα, 
μάλιστα, ελέγχθηκαν και για άλλους παράγοντες, 
γνωστούς για τη σχέση τους με την κατάθλιψη, όπως 
η εργασία, το φύλο, η ηλικία και το σωματικό βάρος.
Η ύπαρξη περισσότερων δέντρων γύρω από το σπίτι 
(σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων) σχετί-
στηκε με μειωμένο κίνδυνο χορήγησης αντικαταθλι-
πτικής αγωγής, με τον συσχετισμό να αποδεικνύεται 
εξαιρετικά ισχυρός για τις ομάδες που τα στερού-
νται. Καθώς αυτές οι κοινωνικές ομάδες διατρέχουν 
τον υψηλότερο κίνδυνο χορήγησης αντικαταθλιπτι-
κών, τα δέντρα στους δρόμους των πόλεων μπορούν 
να λειτουργήσουν σαν μια φυσική λύση για καλή 
ψυχική υγεία, υποστηρίζουν οι ερευνητές. Την ίδια 
στιγμή, τα δέντρα στους δρόμους μπορούν, επίσης, 
να βοηθήσουν στην «γεφύρωση» της ανισότητας 
στην υγεία ανάμεσα στις οικονομικά διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες. Σημειώνεται, πάντως, ότι στη 
μελέτη δε βρέθηκε κάποιος συσχετισμός ανάμεσα 
στα είδη των δέντρων και την κατάθλιψη.

Πόσα δέντρα βρίσκονται κοντά στο σπίτι σας 
και τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας

Πώς η διατροφή επηρεάζει 
το ανοσοποιητικό 
σύστημα 

Διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Anaesthesia καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όταν ένα άτομο έχει διαγνω-
στεί με νόσο COVID-19 θα πρέπει να αναβάλλει οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση για έως και επτά εβδο-
μάδες αργότερα. Κι αυτό διότι δεδομένα από πραγματικά περιστατικά δείχνουν ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις 

που έγιναν εντός των πρώτων έξι εβδομάδων από τη διάγνωση της λοίμωξης που προκαλεί ο SARS-CoV-2, συσχετί-
στηκαν με αυξημένη θνησιμότητα. Η μελέτη, με επικεφαλής τους Δρ. Dmitri Nepogodiev και Δρ. Aneel Bhangu από το 
Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγκχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέλυσαν στοιχεία που είχαν συλλέξει συνολικά 15.000 χει-
ρουργοί από 116 χώρες και τα οποία αφορούσαν 140.231 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση τον Οκτώβριο του 
2020. Αν και είναι γνωστό ότι η ενεργή λοίμωξη COVID-19 κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης αυξάνει τη 
θνησιμότητα και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες οι χειρουργικές επεμβάσεις θα πρέπει να αναβάλλο-
νται σε όσους έχουν θετικό τεστ COVID-19, δεν υπάρχει προς το παρόν σαφές χρονικό πλαίσιο για το πόσο καιρό μετά 
είναι ασφαλές να γίνει το χειρουργείο. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη διάγνωση της νόσου COVID-19 έως το χει-

ρουργείο ήταν 0-2 εβδομάδες σε 1.144 ασθενείς (0,8%), 3-4 εβδομάδες σε 461 άτομα (0,3%), 5-6 εβδομάδες για 
327 ασθενείς (0,2%), 7 εβδομάδες ή και περισσότερο για 1.205 ασθενείς (0,9%) και 137.590 (97,8%) 

ασθενείς δεν είχαν λοίμωξη COVID-19. Η θνησιμότητα 30 ημέρες μετά το χειρουργείο στα 
άτομα χωρίς λοίμωξη COVID-19 ήταν 1,5%. Στην πρώτη ομάδα ήταν 4,%, στη δεύτερη 

επίσης 4%, στην τρίτη 3,6% και στην τέταρτη 1,5%. Τα ποσοστά αυτά ίσχυαν ακόμα 
και όταν συνεκτιμήθηκαν μεταβλητές όπως η ηλικία των ασθενών, η φυσική τους 

κατάσταση, το πόσο επείγον ήταν το χειρουργείο και αν η επέμβαση ήταν μεί-
ζονος ή ελάσσονος σημασίας. Η αναβολή της χειρουργικής επέμβασης κατά 
επτά εβδομάδες ή και περισσότερο σε ασθενείς με συμπτώματα της νόσου 
COVID-19 σχετίστηκε με υψηλότερη θνησιμότητα από ότι στους ασθενείς 
των οποίων τα συμπτώματα είχαν υποχωρήσει ή ήταν ασυμπτωματικοί.

Κορωνοϊός : Πότε μπορούν να υποβληθούν με 
ασφάλεια σε χειρουργικές επεμβάσεις

Πώς θα αποτρέψετε μελλοντικούς πόνους 
στη μέση

Ο 
πιο εύκολος τρόπος για να αποφύ-
γουμε τους πόνους της μέσης είναι να 
διορθώσουμε τη στάση του σώματός 
μας και να μάθουμε σωστά πώς να 

σκύβουμε και να σηκωνόμαστε χωρίς να επιβα-
ρύνουμε τη μέση. Σημαντικό είναι επίσης να μά-
θουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να ση-
κώσουμε κάποιο βαρύ αντικείμενο. Ακολουθεί-
στε τις παρακάτω πολύ απλές συμβουλές:
- Αν κάτι είναι πολύ βαρύ και δεν μπορείτε να το 
σηκώσετε, ζητήστε βοήθεια.
- Ανοίξτε λίγο τα πόδια για να δημιουργήσετε 

μια γερή βάση που θα στηρίξει όλο τον κοσμό 
σας.
- Σταθείτε όσο πιο κοντά μπορείτε στο αντι-
κείμενο που θέλετε να σηκώσετε. Λυγίστε τα 
γόνατα και όχι τη μέση ενώ παράλληλα φροντί-
ζετε ο κορμός να είναι ευθύς.
- Σφίξτε τους μυς της κοιλιάς σας όσο σηκώνετε ή 
κατεβάζετε το αντικείμενο και κρατήστε το όσο 
πιο κοντά μπορείτε στο σώμα σας.
- Όσο σηκώνετε το αντικείμενο, τονώστε και 
τους μυς των ποδιών και μην σκύβετε μπροστά 
προσπαθώντας να κρατήσετε ίσια την πλάτη.

υγεία
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Αθηναϊκοί περίπατοι στη σκιά του Ιερού Βράχου
Μια διαφορετική βόλτα από τα παλιά, συνεχίζεται φανατικά μέχρι σήμερα

«Πομπή εσχημάτισε το συνοικιακό τσιτάκι και 
επολιόρκησε τα  οχυρά της  Ακροπόλεως.  Τα 
Πετράλωνα, το Θησείον,  η Γαργαρέττα,  αλλά 
και περισσότερον απομακρυσμένοι τομείς της 
πόλεως, συνοικισμοί και τέρματα αποτελούν την 
ατέρμονα διαδήλωσιν πού ανηφορίζει προς τον 
ιερόν βράχον. Είνε ο πλέον προσιτός και παλαιός 
αθηναϊκός περίπατος.

Μ
ετά το Ζάππειον, η Ακρόπολις και τα 
πέριξ της συγκεν τρώνουν τον περισ-
σότερον κυριακάτικον κόσμον. Ορμή 
ακατάσχετος αρχαιολατρείας καταλαμ-

βάνει κάθε ηλιόλουστον Κυριακήν την συνοικίαν. 
Επί ώρας μακράς το πλέον ετερόκλιτον πλήθος πη-
γαινοέρχεται υπό την σκιάν του Παρθενώνος, α-
νταλλάσσον βλέμματα, μειδιάματα, χαιρετισμούς, 
και από καιρού εις καιρόν καρεκλιές, όταν αρχίση 
η παρεξήγησις και η θεά της σοφίας αποστρέψη το 
πρόσωπόν της από τους περιφερόμενους θνητούς.
Το κινητόν εμπόριον έχει στήση εγκαίρως τας προ-
θήκας του εκατέρωθεν της λεωφόρου Διονυσίου 
Αρεοπαγ ίτου, επί των μαρμάρων αρχαίων ναών 
και θεάτρων, ή περιέρχεται ηχηρόν και πολύχρω-
μον τα τραπεζάκια των κέντρων.
Μπαλόν ια,  ανεμόμυλοι,  φυσ τ ίκ ια της Αιγ ίνης, 
ευζωνάκια, σ ταυροί του Αγ ίου Όρους, γύψινε ς 
Αφροδίτε ς, κονκάρδες των ολυμπιακών, γ ιασε-
μιά, λεβάντες γ ια τ’ ασπρόρρουχα, γραμμόφωνα 
και φωτογραφίες. Η φουφού του στραγαλοπώλη, 
ύσ τατον θυσ ιασ τήριον των συγχρόνων, αναδί-
δει τους καπνούς της –θυμίαμα εύοσμον προς τας 
εκπεσούσας θεότητας.
Ο φακός συγκεν τρώνε ι την μεγαλε ιτ έραν πε λα-
τε ίαν. Μειδιάματα, βλοσυρότητε ς, μελαγχολίε ς, 
ελπίδες και φόβοι…
Ο κεφτ έ ς  θριαμβεύε ι.  Ανοίγουν την όρεξ ιν  οι 
αρχαιότητες, και η καλή νοικοκυρά επρονόησε να 
περιτυλίξη ε ις εφημερίδα οκτασέλιδον ό,τ ι απέ-
μεινε από την πλουσίαν μεσημβρινήν τράπεζαν της 
Κυριακής. 
Υπό τα δενδρύλλια του Αρείου Πάγου σ τερεώνει 
επί του χώματος με αρχαία λιθάρια το έντυπον τρα-
πεζομάνδηλο γύρω εις το οποίον συγκεντρώνεται 
η πολυμελής οικογένε ια ικανοποιούσα όλας τας 
αδυναμίας του λάρυγγος.
-Καλά είνε και τ’ αρχαία, αποφαίνεται ο πατέρας. 

Όλο Ζάππειο, Ζάππειο…
Και ο λόχος με γεμάτο το στόμα κινεί καταφατικώς 
την κεφαλήν.
-Μούρλια!
Ο μπέμπης, πρό του οποίου εσταύθμευσε το καρο-
τσάκι της «ΕΒΓΑ», παρηγορείται διά την διάρρηξιν 
της στρατοσφαίρας του, ιλαρύνεται, συνθλίβει εις 
τας παλάμας το παγωτόν και εξαπολύεται ακάθε-

κτος διά ν’ αποθέση τα δακτυλικά του αποτυπώ-
ματα επί των διαβατών.
Ο κυρίαρχος όμως του κυριακάτ ικου περιπάτου 
της Ακροπόλεως είνε ο έρως. 
Ερωτικοί ψίθυροι αναβλύζουν από τα πεύκα, από 
τ ις σπηλιέ ς,  από τ ις αλέε ς,  από την λεωφόρον. 
Ειδύλλια θεμελιώνονται, παίρνουν φωτιά, γίνονται 
φλόγες τ ις οποίες ματαίως προσπαθούν να κατα-
στείλουν οι μπύρες που ανανεώνονται.
Θήραμα πλούσιον προσφέρεται σ τα Προπύλαια, 

εις τα υψώματα του μνημείου του Φιλοπάππου, επί 
του λόφου του Αστεροσκοπείου. 
Θήραμα καλοπροαίρετο, εμπνευσμένο από το πρα-
κτ ικόν πνεύμα του αιώνος, που αποφεύγει τους 
αν ιαρούς προλόγους και μπαίνει απ’ ευθείας εις 
το νόημα.
-Για ποιάν με παίρνετε, κύριε;
Ως που να προφθάση όμως να διατυπώση την ερώ-
τησίν του, το εμπριμεδάκι, πού εξεκένωσε επί του 
προσώπου του όλην την σκόνην των πασχαλινών 
αυγών, έχει κάμψη τον οπίσθιον τοίχον του ζυθε-
στιατορίου, και εισήλθεν εις τα «ιδιαίτερα»...
Άχ! Αυτός ο λαϊκός έρως της πρωτευούσης. Ο διω-
κόμενος. ο λησ τευόμενος, ο διαπομπευόμενος. 
Μέσα εις κελλιά καταδίκων γνωρίζει την ερωτικήν 
χαράν όλο αυτό το πλήθος. Υπό τον εκβιασμόν του 
γκαρσον ιού, και τον κίνδυνον του εξευτελισμού 
διανύει τας ολίγας ώρας της ευδαιμονίας του.
Ας επισ τρέψωμε όμως εις τον κυριακάτ ικο περί-
πατό μας. Η Ακρόπολις είνε το λαϊκώτερο αθηναϊκό 
κόρσο. Αλλά το κόρσο αυτό διανύει φαίνεται το 
τελευταίον φθινόπωρον της ζωής του. Εξωραϊστικά 
μέτρα ήρχισαν να εκτελούνται. 
Αι αρχαιότητες έχουν τας αξιώσεις των και εσή-
μανε ν η ώρα ν ’  αποκατασ ταθή η γαλήνη εκε ί 
όπου η βοή της πανηγύρεως ε ίνε διάχυτη. Νέα 
έργα. Θάνατος αναπόδραστος αλλά και σκληρός. 
Θα αισθανθούν την θλίψιν του όλοι όσοι επέρα-
σαν κάποιο δειλινό της ζωής τους εις τα αναιμικά 
αλσύλλια, ε ις τους σκον ισμένους δρόμους που 
οδηγούν προς τους λοφίσκους, ε ις τα παληομά-
γαζα που παρέχουν ερωτικήν στέγην.
Ένα κομμάτι ακόμη της παληάς Αθήνας πού σβύ-
νε ι. Πρωτόγονο θα το πείτε, θορυβώδες, αμαρ-
τωλό, ακαλαίσθητο, βρωμερό, αν ίερον απέναν τ ι 
των θεών. Ήταν όμως η ζωή μας, τα νειάτα μας, ο 
πρώτος ερωτικός μας παλμός. 
Ο άνεμος του εξωραϊσμού το σαρώνει. Πριν σημαι-
οσ τολίσωμεν διά τον καθαρμόν, ας απαλύνωμεν 
τας τελευταίας του στιγμάς με λίγα άνθη».

(Αθηναϊκά Νέα, 1936, Π. Παλαιολόγος)

ιστορίες



23ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 Μαρτίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 Μαρτίου 2021

www.hellasnews-radio.com

photo courtesy of Mouton Vert, Montreal

Χαλβάς Δραπετσώνας
Αυθεντικός και χειροποίητος με

παραδοσιακές μεθόδους από το 1924.
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OMOΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ 
ΜΑΝΊΚΊ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΈΛΛΉΝΟΚΑΝΑΔΊΚΟ 

ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ

Ω
ς συνέχεια των όσων έγραψα την 
περασμένη εβδομάδα θα επανα-
λάβω το ερώτημα:
«τί τέλος πάντων είναι των Ελλή-

νων οι Κοινότητες στο εξωτερικό;»
Επί αυτού του ερωτήματος είχα γράψει:
«Αν τολμήσουμε να απαντήσουμε στο ερώ-
τημα μάλλον θα ακούσουμε τόσες απόψεις, 
όσες και εκείνοι που θα απαντήσουν».
Ως τόσο, αν και ξέρω ότι δεν θα είναι πολ-
λοί εκείνοι που θα συμφωνήσουν μαζί μου, 
θα επαναλάβω κάπως εκτενέστερα την απά-
ντηση που είχα δώσει την περασμένη εβδο-
μάδα:
 «Των Ελλήνων οι Κοινότητες στο εξωτερικό, 
είναι ένας Εθνικοθρησκευτικός Οργανισμός 
που έχει ως μέλη του μόνο Ορθοδόξους Χρι-
στιανούς, Ελληνικής εξ αίματος, ή αγχιστείας 
καταγωγής. Τα έν ενεργεία μέλη που γράφο-
νται και πληρώνουν και την συνδρομή τους 
είναι όλα ισότιμα ασχέτως βαθμού πίστεως 
ενός εκάστου. Ισότιμα, αλλά μετά έναν μήνα 
είναι και τα νέα μέλη, αρκεί να:  
*Θέλουν με υπερηφάνεια να αποκαλούνται 
Ελληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αφού 
τους δύο αυτούς όρους τους θεωρούν «ενω-
μένους, αχωρίστως, ασυγχύτως, ατρέπτως 
και αδιαιρέτως».
*Θέλουν την Μεγάλη Παρασκευή να πάνε 
στον Επιτάφιο, το Πάσχα να πάνε να ακού-

σουν το «Χριστός Ανέστη,» και να τσουγκρί-
σουν τα κόκκινα αυγά,  θέλουν να βαπτίσουν 
στους ιερούς ναούς τα παιδιά τους, να τα στε-
φανώσουν «με παπά και με κουμπάρο» και 
σαν θα πεθάνουν να «μην πάνε αδιάβαστοι.»
 Όλα αυτά, τα και Ελληνοχριστιανικά ιδα-
νικά αποκαλούμενα, είναι ένα αρμονικό 
σύμπλεγμα:
 *θρησκευτικής πίστης, όπως αυτή εκφρά-
ζεται μέσω των δογμάτων της Ορθόδοξης/
Ελληνικής  Χριστιανικής Εκκλησίας, που μπο-
ρεί σε πολλούς αυτά να μην είναι και πολύ 
γνωστά, ή κατανοητά, αλλά γι’ αυτούς ανα-
ντίρρητα είναι «η μοναδική αληθινή πίστη,»
*αγάπης ή μάλλον λατρείας προς το Ελλη-
νικό Έθνος, ασχέτως αν πολλοί δεν ξέρουν 
και πολλά από την ιστορία του, πέρα του ότι 
είναι μοναδική, αφού είναι η πιο λαμπρή του 
κόσμου. Και αυτό επειδή οι πρόγονοί μας 
μεγαλουργούσαν διαχρονικά και επί αιώνες, 
είτε φωνάζοντας το «Μολών Λαβέ,» είτε τρα-
γουδώντας τον «χορό του Ζαλόγγου, για να 
μην γίνουν σκλάβοι του πασά σκλάβοι τω 
Αλβανίτων,» είτε κτίζοντας Παρθενώνες, ή 
την Αγια Σοφιά, είτε μπροστά στο μαρτύριο 
δεν δίσταζαν να πούν «εγώ Γραικός γεννή-
θηκα, Γραικός και θα πεθάνω» και μάλιστα 
όταν μεταξύ αστείου και σοβαρού λένε ότι οι 
πρόγονοι τους τα έκαναν όλα ακόμα και τότε 
που οι μακρινοί πρόγονοι των άλλων λαών 
…ξημεροβραδιάζονταν σε σπηλιές ή πάνω 
σε δέντρα, 
 *αφοσίωσης προς  κάθε τι το Ελληνικό, που 
μπορεί να είναι ένα ξωκκλήσι πάνω σε μια 
απότομη βουνοκορφή, το «σουβλάκι,» το 
«μπουζούκι», το «καλαματιανό» «λίγο κρασί, 
λίγο θάλασσα» και λίγο χώμα από το χωριό 
που σαν φυλαχτό πολύτιμό μαζί με το εικονι-
σματάκι και την ευχή «η Παναγιά μαζί σου» 
μας έδωσε δακρυσμένη η μάνα σαν μας απο-
χαιρετούσε,
Όλα αυτά και φυσικά όχι μόνο αυτά, κάπως 
ανακατεμένα έτσι δα όπως μας τα λέει και 
ο Κ. Καβάφης, μας συνοδεύουν κατά το 
μακρινό ταξίδι του πηγαιμού που πήραμε για 
την μυθική Κολχίδα, όπου στο κυνήγι του 
χρυσόμαλλου δέρματος πρέπει να αντιμε-
τωπίζουμε συνεχώς «τους Λαιστρυγόνες, 

τους Κύκλωπες, τον άγριο Ποσειδώνα,» που 
πάντα θα μας κλείνουν τον δρόμο της επι-
στροφής  «στην Ιθάκη μας.» 
 Ετσι και καθώς διαπιστώσαμε ότι ούτε η 
Κολχίδα, ούτε το χρυσόμαλλο δέρμα βρέ-
θηκαν στο διάβα μας και το ταξίδι της επι-
στροφής στην Ιθάκη μας δεν έχει τελειωμό, 
και αφού εκ των πραγμάτων παραδεχτή-
καμε πλέον ότι μόνο σαν αντικατοπτρισμό 
στα όνειρά μας βλέπουμε μπροστά μας την 
Πατρίδα, έτσι σαν υποκατάστατό της βαλθή-
καμε να οικοδομήσουμε  «των Ελλήνων  τις 
Κοινότητες στο εξωτερικό.» Αυτές ολοφά-
νερα τις βλέπουμε να οικοδομούνται απο-
κλειστικά και μόνο έχοντας ως βάση και επί-
κεντρο έναν Ιερό Ναό, εντός του οποίου, για 
να αντιγράψουμε τον αείμνηστο  Γεώργιο 
Αθανασιάδη «του Θεού το μεγαλείο αισθα-
νόμαστε τρανό!» και «πουθενά πιο μυρω-
μένο δεν καπνίζει το λιβάνι», και «πουθενά 
το καντηλάκι δε σπιθάει πιο φωτεινό.»
Εκεί κάτω από τους θόλους της τα παιδιά μας 
«Χριστιανοί στην κολυμβήθρα γίνανε κλα-
ψαριστά».
Εκεί εμείς «γελάσουμε μια μέρα ως γαμπροί 
στην ίδια θέση, και θα σωπάσουμε μιαν άλλη 
με τα μάτια μας κλειστά…»
Πάντα σύμφωνα με τον ποιητή που προανα-
φέραμε.

Μερικά εκ των παρεπομένων  στο 
Τορόντο
Για να περιγράψουμε όσα έγιναν και γίνονται 
και εκεί που «αισχρόν εστί και λέγειν» θα 
αντιγράψω από το βιβλίο «Οσα δεν έσβησε 
ο χρόνος» του Μιχαήλ Κ. Μουρατίδη τα της 
εκλογικής αναμέτρησης της 22ας Νοεμβρίου 
1987. Απολαύστε τα γιατί είναι προμηνύματα 
της οικονομικής καταστροφής που αντιμετω-
πίζει σήμερα η εκεί Κοινότητα:
«ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 1988-1990».
Οι εκλογές έγιναν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 
1987 στο κτηριακό συγκρότημα Centennial 
College. Στην εκλογική αυτή αναμέτρηση 
συμμετείχαν τρεις οργανωμένοι συνδυα-
σμοί.
Ενωμένη Κοινότητα με αρχηγό τον Γιάννη 
Μυλόπουλο και 34 υποψηφίους, Κοινοτικός
Συνδυασμός με αρχηγό τον Αναστάσιο Καρα-
ντώνη και 25 υποψηφίους, τον Ανεξάρτητο 
Κοινοτικό Συνδυασμό με αρχηγό την Ευαγ-
γελία Παπαδούρη και 21 υποψηφίους. Στην 
εκλογική αναμέτρηση συμμετείχαν και 8 ανε-
ξάρτητοι.
Λόγω αδυναμίας της εφορευτικής επιτροπής 
και ένστασης του συνδυασμού της Ενωμένης 
Κοινότητας, οι κάλπες παραδόθηκαν στην 
National Trust για να κάνει την καταμέτρηση 
των ψηλοδελτίων.
Η εταρεία παρέδωσε μετά από 16 ημέρες 5 
φακέλους, έναν στην εφορευτική επιτροπή, 
έναν για τα αρχεία της κοινότητας και έναν για 
κάθε συνδυασμό. Βάσει των αποτελεσμάτων 
αυτών ο Κοινοτικός Συνδυασμός του Τάσου 

Καραντώνη, εξέλεξε 21 συμβούλους, η Ενω-
μένη Κοινότητα 12 και ο Ανεξάρτητος Συνδυ-
ασμός της Ε. Παπαδούρη 3.»
Όλα αυτά τα όντως φαιδρά και απαράδεκτα 
έγιναν από εθελοντές που διεκδικούσαν εθε-
λοντικά αξιώματα!!! 

Στην Κοινότητα του Τορόντο: τα 
στοιχεία βροντοφωνάζουν αποτύ-
χατε, οι Ιεροί Ναοί δεν πωλούνται
Μετά και από αυτά, λόγω της οικονομικής 
κατάρρευσης που επέρχεται και αφού ήδη οι 
σημερινοί διοικούντες έχουν πωλήσει το ημι-
τελειωμένο κοινοτικό κέντρο και δύο ακίνητα 
στο κέντρο του Τορόντο, (εισέπραξαν γύρω 
στα 7 εκατομμύρια) τώρα κάνουν έκκληση 
επισείοντας το δίλημμα:
Ή θα πουλήσουμε μία από τις 4 εκκλησίες 
που έχουμε ή η Τράπεζα θα μας τα πάρει όλα.
 Ιδού τι γράφουν έτσι με ιδιαίτερα διπλωμα-
τική λεπτότητα:
«Δεν έχει επιλεγεί να τεθεί προς πώληση ένα 
συγκεκριμένο ακίνητο, αυτό θα καθοριστεί 
στην Γενική Συνέλευση. Είναι σημαντικό να 
τονίσουμε ότι σε περίπτωση που το χρέος 
δεν εξυπηρετηθεί, η τράπεζα έχει το δικαί-
ωμα να κατασχέσει και τα τέσσερα ακίνητα 
της ΕΚΤ. Αυτό δε μπορούμε να το επιτρέ-
ψουμε!»
Δηλαδή για το ένα κτίριο, για την μία εκκλη-
σία φυσικά, δεν έχουν πρόβλημα να επιτρέ-
ψουν το ξεπούλημά της.
Ιδού τι γράφουν σχετικά:
« Καμία απόφαση δε θα ληφθεί χωρίς την 
έγκρισή σας. Όταν λάβουμε τις προσφορές 
για την πώληση των ακινήτων θα πραγματο-
ποιηθεί Γενική Συνέλευση, όπου θα παρου-
σιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα. Στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία ώστε να 
ληφθεί η τελική απόφαση».
Όμως λόγω της πλέριας δημοκρατίας που 
φαίνεται ότι επικρατεί στην Κοινότητα του 
Τορόντο και μιας και μιλάμε για ξεπούλημα 
ιερού ναού θεωρώ σκόπιμα να ταξιδέψουμε 
μέσω του Ιερού Ευαγγελίου σε ένα άλλο 
Πραιτώριο, όπου μία ηγεσία και ένας λαός, 
εκείνη την ιστορική Παρασκευή  
«άγουσιν ουν τον ιησούν από του Καϊάφα εις 
το πραιτώριον,  ην δε πρωία και αυτοί ουκ 
εισήλθαν εις το πραιτώριον ίνα μη μιανθώ-
σιν αλλ ινα φάγωσιν το Πάσχα…» (Ιωάννου 
18, 28.)
Μεγάλη κουβέντα αυτό το «ινα μη μιανθώ-
σιν» των Γραμματέων και Φαρισαίων που 
είχαν πολλά ελαττώματά αλλά το χειρότερο 
όλων ήταν η υποκρισία.
Με αυτά. Είμαι βέβαιος ότι ο Ελληνισμός του 
Τορόντο ΔΕΝ θα επιτρέψει το ξεπούλημα 
Ιερού Ναού και εκείνοι που προσπαθούν με 
ψευτοδιλήμματα να να παγιδεύουν τα μέλη 
θα αποτύχουν, όπως απέτυχαν οι συνάδελ-
φοί τους στο Μοντρεάλ που προσπάθησαν 
να πουλήσουν οικόπεδο πρώην εκκλησίας 
και όχι εκκλησίας, όπως επιδιώκουν στο 
Τορόντο.

Τί είναι «των Ελλήνων οι Κοινότητες στο εξωτερικό;»
Σκέψεις προς συζήτηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



28 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.comποντίκι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 29TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
12 Μαρτίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ... 
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!

Τ
ελικά έχουν περάσει πέντε δεκα-
ετίες σε αυτό το λειτούργημα που 
κάνω και ειλικρινά δε μπορώ να 
καταλάβω τον τρόπο σκέψης αυ-

τής της ομάδας ελάχιστων ανθρώπων που 
με νταηλίκι δεν παραιτούνται, προσπα-
θώντας να επηρεάσουν ευυπόληπτους 
πολίτες, επιχειρηματίες, επιστήμονες της 
παροικίας μας, όπως τον ιατρό και πρώην 
επιτυχημένο πρόεδρο της κοινότητος, κ. 
Τάσο Καραντώνη, τον κ. Ιωάννη Φαναρά, 

νυν πρόεδρο του γηροκομείου μας, που 
δεν είχε καμία δουλειά να κάνει έρανο για 
μια ομάδα ανθρώπων, ενώ σε λίγο καιρό 
θα έχουμε και έρανο για το γηροκομείο 
μας, που τόσο έχει ανάγκη ο ελληνισμός. 
Για το γηροκομείο θα βοηθήσουμε όλοι, 
γιατί είναι ιερή υποχρέωση για τα γηρα-
τειά της παροικίας μας.
Φυσικά, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του 
κάθε ανθρώπου να παίρνει τις αποφάσεις 
του, αλλά υπάρχει και μια ομογενειακή 
ιστορία που θα γράψει για τον κάθε έναν 
από εμάς. Η «ομαδούλα» αυτή, λοιπόν, 
γιατί μόνο συμβούλιο Ελληνικής Κοινό-
τητας δεν μπορώ να την αποκαλώ, γιατί 
τελευταία ούτε ψηφίστηκε από κανένα, 
αλλά λόγω δικαστικής διαμάχης με την 
Αρχιεπισκοπή λένε ότι πήραν παρά-
ταση θητείας. ΜΑΛΙΣΤΑ, ο κ. Φαναράς… 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ είχε προτείνει να κάτσουν 
άλλα 10 χρόνια χωρίς εκλογές αν δεν 
απατώμαι.  Φίλε Γιάννη, εσύ είσαι φαρ-
μακέμπορος, μήπως μπορείς να μας πεις 
τι χάπια παίρνουν και αισθάνονται ευτυ-
χισμένοι; Εσύ κάτι θα ξέρεις…  
Τώρα, λοιπόν, μάζεψαν πάλι καμιά δεκα-
ριά άτομα ώστε να κάνουν επιτροπές 
υποεπιτροπές, επιτροπές επί επιτρο-
πών, ώστε να πλησιάζουν τον κόσμο να 
μαζέψουν χρήματα «ΑΝΑΠΝΟΗΣ». Ένα 

από την επικίνδυνη φαντασίωση τους να 
δώσουν χρήματα και οι σύλλογοι από τα 
ταμεία τους, λες και η «ομαδούλα της κοι-
νότητος» έχει δικαίωμα να πει στους συλ-
λόγους τι θα κάνουν με τα χρήματα που 
μαζεύουν δεκαετίες ώστε να συνεχίσουν 
τα παιδιά τους τη λειτουργία των συλλό-
γων, που έφτιαξαν προπαππούδες και 
γιαγιάδες, μανάδες και πατεράδες.
ΕΛΛΗΝΕ, ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, μην δίνετε ένα 
δολάριο σε ανθρώπους που δεν έχουν 

δώσει σε πολλά πράγματα λογαριασμό 
για αυτό φτάσαμε ως εδώ. Μην χρησιμο-
ποιούν το COVID-19 και την πανδημία, 
γιατί αυτό είναι το τελευταίο. Η κατρα-
κύλα και τα χρέη είναι χρόνια και κανένας 
έρανος δεν θα μαζέψει όλα τα χρήματα 
για τα χρέη, όπως ονειρεύεστε για να μην 
πωληθούν τα κτίρια, όπως ονομάζετε τις 
εκκλησίες.
«ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΔΡΑΚΟ». Αφού θέλετε να τελειώ-
σουν τα δικαστήρια με την Αρχιεπισκοπή, 
όπως λέτε, τον Μάιο, που ούτε τα δικα-
στήρια δεν το ξέρουν αυτό, ανακοινώστε 
στον κόσμο ότι αμέσως θα παραιτηθείτε 
και θα ανακαλύψετε μόλις πάτε σπιτάκι 
σας πόσοι Έλληνες κι Ελληνίδες θα βοη-
θήσουν την κοινότητα μας. Φυσικά, εμείς 
που μας διώξατε θα είμαστε από τους 
πρώτους.
ΕΛΛΗΝΕΣ κι ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΤΙ-
ΔΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΙ 
ΘΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ 
ΣΕ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΜΕΘΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΤΙ ΜΕΜΠΤΟ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, 
ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ.

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ 
ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΣΤΟ 
ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΟ 531 
PARLIAMENT STREET

Είπα λοιπόν να βάλω το κτίριο και μια φωτό του Αλ Κα-
πόνε. Έ’ ρε και να ζούσε και να του λέγαμε να μας βοη-
θήσει!!! Μια και ήταν φιλέλληνας!!! Γεια σου ρε Άλ!!!
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ
Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού

σας προσκαλούσε να γιορτάσετε μαζί μας τα πατροπαράδοτα Κούλουμα.

Φέτος, λόγω του Κορωνιού, η ετήσια μας αυτή εκδήλωση  δε θα πραγματοποιηθεί 
και δε θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε 

και να σας προσφέρουμε τα νοστιμότατα νηστήσιμα  φαγητά και γλυκίσματα 
ετοιμασμένα από τις Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος.

Τα πατροπαράδοτα Κούλουμα,
 αφετηρία της Αγίας Τεσσαρακοστής 

αποτελούν ορόσημο στο Ελληνικό Σπίτι
 και οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος

 με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια συγκέντρωναν κάθε χρόνο 
ένα σεβαστό ποσό για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.

Με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης
 οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος 

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

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

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

Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive

Toronto, ON   M6G 3Z7
Attention: Ladies Auxiliary

Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος 

Του Ελληνικού Σπιτιού



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
12 Μαρτίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Σ
την τεχνολογική εποχή που ζούμε, 
αγαπητοί μου φίλοι, ένα από τα πιο 
αγαπημένα  παιδικά παιχνίδια  τεί-
νει να εκλείψει. Το κρυφτούλι

Οι αθώες παιδικές φωνές που γέμιζαν τα 
στενά δρομάκια στις γειτονιές του κόσμου 
έχουν προ πολλού σιγήσει και αν ακόμη 
φωνασκούν μόνα τους μπροστά στις μαγι-
κές οθόνες τους, κανείς δεν μπορεί να τους 
ακούσει. Η μοναχικότητα και η απομό-
νωση και η τηλεσυντροφικότητα  μεταξύ 
των φίλων  είναι το νέο χαρακτηριστικό της 
εποχής μας. 
Οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν παρα-
σύρει μικρούς και μεγάλους και πλέον τα 
παραδοσιακά παιχνίδια που εντρύφησαν 
γενιές και γενιές εξαφανίζονται σιγά σιγά. 
Ένα μαγικό κουτάκι εσώκλεισε εκατοντάδες 
παιχνίδια που κατάφερε και απομόνωσε 
τα παιδάκια και έγινε ο ένας και μοναδικός 
τους φίλος και εταίρος. 

Ευτυχώς όμως που υπάρχουν ακόμη 
κάποιοι ιδαλγοί γονείς και  προσπαθούν 
να αναβιώσουν κάποια παλιά αγαπημένα 
παιχνίδια παίζοντας με τα παιδιά τους στα 
στενά όρια του διαμερίσματος το κρυφτου-
λάκι, λίγη ζημιάρικη  μπαλίτσα, γοργοκί-
νητα αυτοκινητάκια, ψευτοπαλέματα, μια 
ευσπλαχνική νοσοκόμα, ή τον ατρόμητο 
πυροσβέστη   ...
Και ενώ όλα αυτά τα κοσμογονικά δια-
δραματίζονται στις μικρές γειτονιές του 
κόσμου, εδώ στον δικό μας μικρόκοσμο 
στην παροικία του Τορόντο, ο πρόεδρος της 
κοινότητας μας παίζει κρυφτούλι με όλους 
εμάς.
Έχει ταμπουρωθεί κάπου τόσο καλά που 
ούτε και με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε 
είναι δυνατόν να τον εντοπίσουμε και να 
τον φωνάξουμε, όπως παλιά όταν ήμασταν 
παιδιά, σε είδα! Η σειρά σου να φυλάξεις 
τώρα, και να κρυφτούμε εμείς και να μας 

ψάχνεις εσύ.
Στο τηλέφωνο της κοινότητος δεν βγαίνει. 
Η ευγενική φωνή της γραμματέας σε ενη-
μερώνει ότι ο πρόεδρος απουσιάζει και αν 
αφήσετε ένα μήνυμα θα επικοινωνήσει μαζί 
σας, αλλά εις μάτην. Σε κανένα από τα τόσα 
τηλεφωνήματα που συμπολίτες μας προ-
σπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, 
δεν έχει απαντήσει.
Το ενδιαφέρον για την βιωσιμότητα του 
μεγαλύτερου Ελληνικού οργανισμού στο 
Τορόντο είναι καθολικό και ενδιαφέρει  
όλους μας. Ιδιαίτερα όμως υπάρχουν αρκε-
τοί   συμπατριώτες που κατέχουν θέσεις σε 
εθνοτοπικούς συλλόγους και νοιάζονται 
πραγματικά για το μέλλον του οργανισμού 
και έχουν προσφέρει ποικιλοτρόπως στο 
παρελθόν και αυτούς ακόμη αρνείται να 
απαντήσει ο άφαντος πρόεδρος.
 Δεν έχουμε απαίτηση, φίλοι μου, ο κύριος 
Αρτεμάκης να δίνει λόγο και αναφορά στον 
καθένα μας ξεχωριστά και να απαντάει σε 
όλα ανεξαιρέτως τα τηλεφωνήματα καθημε-
ρινά, που φαντάζομαι θα είναι πάμπολλα.
Αλλά έχει θεσμική υποχρέωση να συνο-
μιλεί με προέδρους οργανισμών και ομο-
σπονδιών που εκπροσωπούν εκατοντάδες 
χιλιάδες συμπολίτες μας που αυτοί θα είναι 
και ο πρώτοι που θα τρέξουν στο κάλεσμα 
βοήθειας. Αυτοί θα είναι που θα απαντή-
σουν στο κάλεσμα, “βοήθεια Χανόμαστε”. 
Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες  εθελοντές 
αιμοδότες που θα προσφέρουν το στέρημα 
τους για την ίαση του βαριά ασθενούς, 
που λέγεται Ελληνική Κοινότητα Τορό-
ντο. Αυτούς λοιπόν δεν μπορείς και είναι 
έγκλημα εκ προμελέτης να του κλείνεις την 
πόρτα και να αδιαφορείς και τρυπωμένος  
σαν τον ασπάλακα στο υπόγειο  κρησφύ-
γετο σου να μηχανορραφείς τα σκοτεινά 
σου σχέδια που δεν συμμερίζεται κανείς.
Επίσης, άλλη μία αδήριτη υποχρέωση του 
είναι να βγει στα τοπικά  μέσα ενημέρωσης 
του Τορόντο και να ανοίξει φαρδιά πλατιά 
τα χαρτιά της κοινότητας και να δώσει εξη-
γήσεις και να απαντήσει σε όλα τα καυτά 
ερωτήματα.
 Πλήρη διαφάνεια κύριε πρόεδρε είναι 
μονόδρομος και απαίτηση  όλων ανεξαι-
ρέτως.

Το εσύ και οι κολλητοί σου να αποφασίζουν 
για το μέλλον το δικό μας και προπάντων 
των παιδιών μας, είναι κατάλοιπα αλλοτι-
νών εποχών και χαρακτηριστικά ηγετίσκων 
που η ιστορία τους καταχώνιασε στις μαύ-
ρες σελίδες της, και κανείς δεν ενδιαφέρε-
ται να μάθει για τον ποιόν τους και τις πρα-
κτικές τους.  
Το σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση 
με το χθες.
Διαφάνεια. Ενημέρωση. Προσιτότητα. Το  
τρίπτυχο της επιτυχίας για κάθε επιχείρημα.
Μην το αγνοείτε αυτό. Είναι απαίτηση των 
καιρών και αλάνθαστος οδηγός και πυξίδα 
στην τρικυμιώδη εποχή που ζούμε.   
Η εποχή εγώ ξέρω καλύτερα από όλους 
εσάς και να αποφασίζετε δύο τρία άτομα 
ερήμην του λαού έχει παρέλθει ανεπιστρε-
πτί.  
Αρκετοί από τους  συμπολίτες μας έχουν 
απεριόριστες δυνατότητες να βοηθήσουν 
οικονομικά και να προσφέρουν ποικιλοτρό-
πως και να τους αγνοείτε και να τους απομα-
κρύνετε από το σπίτι του Ελληνισμού είναι 
μέγα ατόπημα και πράξη κατακριτέα από 
όλους εμάς που παρακολουθούμε με αγω-
νία τα γραφήματα που καταγράφουν την 
καρδιακή κατάσταση της κοινότητας μας. 
Δύο επιλογές έχετε και πρέπει να διαλέξετε 
χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Ή παραιτείστε δημοκρατικά, που είναι και 
το πιο σωστό.
Ή θα μας αναγκάσετε να σας παραιτήσουμε 
εμείς. Που δεν το θέλουμε.
Στον τοπικό σας σύλλογο, σύμφωνα με τα 
δικά σας λεγόμενα διετελέσατε πρόεδρος 
για μια διετία και μετά αποχωρήσατε. Γιατί 
στα αλήθεια μετά από έξι χρόνια αρνείστε 
πεισματικά να αποχωριστείτε την προε-
δρική καρέκλα της κοινότητας μας; Το μέλι 
της είναι γλυκύτερο από το θυμαρίσιο τση 
Κρήτης; 
Πάψτε το κρυφτούλι είναι παλαιομοδίτικο. 
Απαρνηθείτε τον ασπάλακα δεν σας ταιριά-
ζει.
Βγείτε στον ήλιο να αναζωογονηθείτε.
Θα ωφεληθούμε  όλοι μας. Μα πάνω από 
όλα Η Κοινότητα μας. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης     

Κρυφτούλι Στην Κοινότητα

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

της Hellas News
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O
n March 9, 2021, along with my fellow Scarborough MPP Vijay 
Thanigasalam I had the privilege of announcing further economic 
support for community organizations in Scarborough. Ms. Charity 
Lebeanya the Executive Director of Heritage Skills Development Centre 

will be receiving the Safer and Vital Communities Grant totalling over $100k 
across 2 years.

Grants such as this help to ensure that current projects are not disrupted and 
those doing the work have the resources they need to continue building and 
fortifying a healthy Scarborough community.

Αισθήματα φιλίας
Τι κι αν τα χρόνια  πέρασαν
κι άσπρισαν τα μαλλιά μας
η μακρινή φιλία μας
είναι μέσ’ την καρδιά μας.

Είν’ ισχυρά αισθήματα
ο χρόνος δεν τ’ αλλάζει 
μα ούτε και μια συννεφιά
δεν τα επισκιάζει.

Ο χρόνος που τα πάντα ρει
και τις μορφές αλλάζει
η αμόλυντη φιλία μας
δεν την επηρεάζει.

Μέσα στον πύργο της καρδιάς
εκεί είν’ κλειδωμένη
και με κλειδί ατσάλινο
είναι ασφαλισμένη.

Αγάπη και ο σεβασμός
όταν επικρατήσει
τότε κι η φιλία μας
παντοτινά θα ζήσει.

Στο φίλο θα εμπιστευτείς
πάντα το μυστικό σου
τότε θα πάρεις συμβουλή
που θα ́ναι για καλό σου.

Εις την χαρά σου θα χαρεί
την λύπη σου θα νοιώσει
και θα σταθεί στο πλάι σου
κουράγιο να σου δώσει.

Η δυνατή φιλία σου
μέσα σου αν ριζώσει
μα ούτε η ατομική 
μπορεί να την σκοτώσει.

Το αφιερώνω στην φίλη μου την Δήμητρα.
Μαρία Κωνσταντακοπούλου 

Soft Launch of Mass 
Vaccine Clinic in 

Scarborough
Centennial College 

On Monday I had the opportunity to join the Premier @
fordnation, Minister @celliottability, MPP @VijayThaniMPP, 

CEO @ebuller, @CentennialPres & General Hillier to 
announce the launch of Scarborough’s own mass #COVID19 

immunization clinic at @CentennialEDU. 

To learn more, please visit: scarboroughcovidvaccineclinic.ca
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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 και εγω θα κάνω τα 
υπόλοιπα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον 
κορωνοϊό.

Ο
ι ενδημικοί ιοί είναι εκείνοι που έ-
χουν συνεχή παρουσία εντός μιας 
γεωγραφικής περιοχής και βρί-
σκονται πάντα στο περιβάλλον 

μας, αλλά ποικίλλουν ανάλογα με την τοπο-
θεσία. Τέτοια παραδείγματα σε Ευρώπη και 
Βόρεια Αμερική είναι ο ρινοϊός (μία από τις 
αιτίες του κοινού κρυολογήματος) και ο ιός 
της γρίπης.

Συνήθως οι ενδημικές νόσοι είναι ηπιότερες, 
αλλά είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
αυτό δεν ισχύει πάντα. Η γρίπη, για παρά-
δειγμα, εκτιμάται ότι προκαλεί 810.000 
νοσηλείες και 61.000 θανάτους κάθε χρόνο 
στις ΗΠΑ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις ενδημι-
κοί κορωνοϊοί που, στους περισσότερους 
ανθρώπους, προκαλούν απλώς ένα κρυολό-
γημα. Το αν ο SARS-CoV-2, ο ιός που προκα-
λεί την COVID-19, θα αποτελέσει έναν από 
αυτούς εξαρτάται από δύο κυρίαρχους παρά-
γοντες που ελέγχουν τη συμπεριφορά του 
ιού σε έναν πληθυσμό: τη βιολογία του ιού 
και την ανοσία του πληθυσμού. 

Μπορούν οι ιοί να εξελιχθούν σε 
ενδημικούς;
Παρόλο που οι επιστήμονες γνωρίζουν 
αρκετά στοιχεία για τη βιολογία των ενδημι-
κών ιών του σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να 
καταλάβουν από πού πραγματικά προέρχο-
νται. Προκαλούσαν ανέκαθεν αυτές τις επίμο-
νες μεν, αλλά ήπιες ασθένειες ή εξελίχθηκαν 
από πιο σοβαρούς προδρόμους;

Οι ιοί αναπαράγονται πολύ γρήγορα. Μετά 
την είσοδό τους στα κύτταρά του ξενιστή, 
παράγουν νέα ιικά σωματίδια εντός μόνο 
λίγων ωρών. Λόγω της ταχύτητας αυτής της 
διαδικασίας συμβαίνουν συχνά λάθη στην 
αντιγραφή του γενετικού υλικού τους, με 
αποτέλεσμα τις μεταλλάξεις.
Πολλές από αυτές καταλήγουν σε μη βιώσι-
μους ιούς, ανίκανους να μολύνουν ή να ανα-
παραχθούν. Ένας μικρός αριθμός τους, όμως, 
μπορεί να δημιουργήσει μια πλεονεκτική για 
την επιβίωση του ιού αλλαγή, επιτρέποντας 
π.χ. στον ιό να εισβάλλει πιο γρήγορα στα 
κύτταρα ή να μεταπηδήσει σε έναν νέο, δια-
φορετικό ξενιστή.
Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι 
αυτές οι μεταλλάξεις είναι τυχαία περιστα-
τικά. Οι ιοί δεν αποφασίζουν να μεταλλα-
χθούν, ούτε παίρνουν συνειδητές αποφάσεις 
για το πού θα συμβούν αυτές οι μεταλλάξεις! 
Ίσως αυτό ακριβώς να συμβαίνει και με τη 
βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού, για την 
οποία τα υπολογιστικά μοντέλα υποδεικνύ-
ουν μια αυξημένη ικανότητα να δεσμεύεται 
στα κύτταρα του ξενιστή.
Μπορούμε να εντοπίσουμε μεταλλάξεις στις 
πρόσφατες εξάρσεις, καθώς οι επιστήμονες 
σε όλο τον κόσμο καταγράφουν τακτικά και 
αναλύουν το γενετικό υλικό του ιικού πληθυ-
σμού χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που 
λέγεται γονιδιακή ακολουθία.
Εξετάζοντας το γενετικό υλικό γνωστών ιών 
και συγκρίνοντάς τους, μπορούμε να δουλέ-
ψουμε προς τα πίσω και να δούμε πού ανα-
πτύχθηκαν ορισμένες μεταλλάξεις και στε-
λέχη. Για παράδειγμα, η ομοιότητα ανάμεσα 
στον ενδημικό ιό HcoV-043 και τον ομόλογό 
του στα βοοειδή BCoV, υποδεικνύει ότι ο ιός 
μεταφέρθηκε στον άνθρωπο από τα βοοειδή. 
Σε συνδυασμό με τα ιστορικά αρχεία, αυτό 
έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να υποστηρί-
ζουν ότι ο ενδημικός πλέον HCoV-043 ήταν η 
αιτία της πανδημίας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Το σώμα μας μάχεται
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα σταδιακά 
εκπαιδεύεται καλύτερα έναντι του SARS-
CoV-2 λόγω της έκθεσης στον ιό και του 
εμβολιασμού. Το ανοσοποιητικό σύστημα 
του ανθρώπου έχει εξελιχθεί εδώ και χιλιε-
τίες για να καταπολεμά αποτελεσματικά τις 
λοιμώξεις και τώρα βρίσκεται σε ένα τέτοιο 
αγώνα δρόμου με τον SARS-CoV-2. Ειδικό-
τερα, το «προσαρμοστικό» ανοσοποιητικό 
σύστημα εξελίσσεται κάθε φορά που ερχό-
μαστε σε επαφή με νέα μικρόβια (ή με ένα 
εμβόλιο) για να παράγει συγκεκριμένα και 
αποτελεσματικά αντισώματα.
Οι πανδημίες και οι σποραδικές εξάρσεις 
συμβαίνουν συχνότερα σε πληθυσμούς 
όπου οι άνθρωποι δεν διαθέτουν άμυνες 
για μια νέα νόσο, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές τις σοβαρές παθήσεις και την ταχεία 
εξάπλωση. Για τις περισσότερες ενδημικές 

νόσους, επειδή τα μικρόβια που τις προκα-
λούν κυκλοφορούν τακτικά κι έτσι ο πληθυ-
σμός στην ολότητά του τείνει να έχει κάποια 
υπάρχουσα ανοσία. Αυτό μπορεί να αποτρέ-
ψει την πλήρη εμφάνιση των συμπτωμάτων 
ή να συντελέσει σε πιο ήπια νόσο, καθώς το 
ανοσοποιητικό σύστημα περιορίζει τη ζημιά 
που προκαλεί ένας ιός.
Στην περίπτωση της COVID-19 φαίνεται ότι 
τα παιδιά νοσούν πιο ήπια, ενώ η πιο σοβαρή 
λοίμωξη τείνει να εμφανίζεται σε ανθρώπους 
άνω των 60 ετών. Βάσει αυτών, αν πολλοί 
άνθρωποι αναπτύξουν ανοσία νωρίς στη ζωή 
τους (είτε μέσω λοίμωξης είτε μέσω εμβολια-
σμού), με την πάροδο του χρόνου θα έρθει η 
ισορροπία ώστε ο SARS-CoV-2 να γίνει μια 
ήπια ασθένεια, αν υποθέσουμε ότι οι νέοι 
άνθρωποι διατηρούν κάποιο επίπεδο ανο-
σίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Όπως έχουν υποδείξει οι ερευνητές, με τη 
χρήση μοντέλων από ανοσολογικά δεδο-
μένα για τους τέσσερις υπάρχοντες ενδημι-
κούς κορωνοϊούς, είναι πιθανό να φτάσουμε 
σε ένα σημείο όπου όλοι θα εκτίθενται για 
πρώτη φορά στον ιό κατά την παιδική τους 
ηλικία, με αποτέλεσμα οι λοιμώξεις από την 
COVID-19 αργότερα στη ζωή να μην είναι 
κάτι παραπάνω από το κοινό κρυολόγημα. 
Σημαντικό, επίσης, είναι να τονίσουμε ότι η 
σκόπιμη μόλυνση των ανθρώπων (ή η ενεργή 
ενθάρρυνση των λοιμώξεων) θα ήταν απε-
ρίσκεπτη. Δεν πρέπει να συμβουλεύουμε 
τους νέους να κολλήσουν τον ιό, του οποίου 
τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις δεν γνωρί-
ζουμε ακόμα, αλλά ούτε και το πόσο διαρκεί 
η ανοσία στον SARS-CoV-2 (είτε από τη λοί-
μωξη είτε από το εμβόλιο). Επιπλέον, κανείς 
δεν εγγυάται ότι η νόσος θα γίνει λιγότερο 
σοβαρή αν πράγματι εξελιχθεί σε ενδημική.
Τέλος, γιατί να στοχεύσουμε σε έναν ενδη-
μικό ιό, ενώ μπορούμε να θέσουμε ως στόχο 
την απουσία ιού μέσω εκτεταμένου εμβολι-
ασμού; Ο πιο ηθικός, πρακτικός και ασφα-
λής τρόπος να μειώσουμε την απειλή του 
κορωνοϊού είναι να εμβολιαστεί όσο μεγαλύ-
τερο κομμάτι του πληθυσμού είναι δυνατόν, 
φυσικά και τα παιδιά.
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνή-
σετε στο 416.463.1195 για να παραγγεί-
λετε τις συνταγές σας λίγες μέρες νωρί-
τερα, ώστε να είναι έτοιμές για παραλαβή 
ή να τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφά-
λειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρ-
μακείο, εκτός εάν είναι για να παραλαβετε 
τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε 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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με το άρθρο «Για την Επανάσταση (και τον κλήρο)» στον 
Ελληνικό Τύπο, 5 Μαρτίου 2021, από Δρ. Σάκη Γκέκα, Αν. Καθηγητή 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ

Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το παραπάνω άρθρο του Δρ. Γκέκα. Καθώς γιορτά-
ζουμε τα 200 χρόνια απο την Επανάσταση του 1821, είναι πολύ σημαντικό για 
την Ελληνική Ομογένεια του Καναδά να υπάρχουν άρθρα που προβάλουν την 
ιστορία εκείνης της εποχής και αποτούν φόρο τιμής σ’όσους έχυσαν το αίμα 
τους, λαϊκούς και κληρικούς, για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Όμως διαβάσαμε με λύπη το παρακάτω απόσπασμα απο το άρθρο, λόγω της 
ανακρίβειας του:

«Πρόκειται βέβαια για τον μακροβιώτερο θεσμό στην ιστορία της παροικίας. 
Κατά την ίδρυση της το 1909, η Κοινότητα – ως διοίκηση – αλλά και ως εκκλη-
σία και σχολείο στεγάστηκαν σε κτίριο που έχει επιβιώσει παρά την έντονη 
ανοικοδόμηση στο κέντρο της πόλης, στην οδό 170 Jarvis street.»

Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τις παρακάτω σημαντικές διευκρινίσεις για 
την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για την Ελληνική Ομογένεια του 
Τορόντο:

⇒ Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν είναι ο μακροβιώτερος θεσμός στην 
ιστορία της παροικίας.
⇒Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν ιδρύθηκε το 1909.

Αντιθέτως, στις 21 Μαΐου του 1909 ιδρύθηκε ο οργανισμός με το επίσημο όνομα 
«St. George Greek Orthodox Community of Ontario». Είναι δηλαδή η Κοινότητα 
του Αγίου Γεωργίου Τορόντο, της «Μητέρας» εκκλησίας, η οποία με τη βοήθεια 
του Θεού και των χιλιάδων δωρητών και εθελοντών της συνεχίζει αδιάληπτα 
για πάνω από 111 χρόνια να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Ελληνορθόδοξο
Ελληνισμό.

Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1953 ως «Greek 
Community of Toronto».

Δυστυχώς, λόγω ενδομαχιών, ο οργανισμός αυτός διαλύθηκε το 1959. Το 1965 
ιδρύθηκε ο παρών οργανισμός με το όνομα «Greek Community of Metropolitan 
Toronto Inc.».

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα στο βιβλίο 
αφιέρωμα για τα 100 χρόνια της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου Τορόντο που 
εκδόθηκε το 2009. Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίτυπο επικοινωνώντας με το 
γραφείο της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου.

Επομένως, μπορεί η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο να έχει ρίζες στην «Μητέρα» 
εκκλησία του Οντάριο αλλά δεν ιδρύθηκε το 1909. Ίσως αυτό να αποτελέσει 
έκπληξη για κάποιους καθώς τα τελευταίαδώδεκα χρόνια έχει κυκλοφορήσει 
η ιδέα ότι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (GCT) είναι εκατό και πλέον ετών. 
Αυτό είναι καθόλα ανακριβές.

Προτρέπουμε τον Δρ. Γκέκα και κάθε ερευνητή της ιστορίας της Ελληνικής 
Ομογένειας στο Τορόντο να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή στην αναφορά 
και ανάλυση των ιστορικών γεγονότων. Αυτό είναι σημαντικό πάντοτε αλλά 
ειδικά το 2021, ένα έτος ορόσημο για όλους μας, ακολουθώντας το παράδειγμα 
της ομοψυχίας των Ελλήνων του 1821.

Εκ του Διοικ. Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 
Τορόντο

Get a COVID-19 
vaccine at a pharmacy

https://covid-19.ontario.ca/get-covid-19-vaccine

What you need to know before, during and after a COVID-19covid 19 vaccination at 
a pharmacy.

Pharmacy pilot
Starting March 10, 2021, select pharmacies in Kingston, Toronto and Windsor are 
booking appointments for AstraZeneca COVID-19 vaccines for eligible people 
between the ages of 60 and 64, as part of Ontario’s pharmacy pilot.
You must have an appointment to get vaccinated at a participating pharmacy. Walk-
ins will not be accepted.

Who can get vaccinated at a pharmacy
You may be eligible to book an appointment to receive the AstraZeneca vaccine at a 
participating pharmacy if you:

 ª  were born between 1957 and 1961 (60 to 64 years old)
 ª have a valid Ontario health (OHIP) card, or other form of valid government-issued 

identification
Participation in the pharmacy pilot program is voluntary. You are encouraged to 
speak with your health care provider to determine if the AstraZeneca vaccine is right 
for you before booking an appointment. You should discuss:

 ª  vaccine options
 ª information about efficacy
 ª the timing of future vaccine options

Your primary care provider may also be able to vaccinate you.

Other eligible groups
At this time, vaccinations at participating pharmacies are only for people aged 60 to 
64.
Other groups may be eligible for vaccination as part of Phase One of Ontario’s vaccine 
distribution plan through their:

 ª residence or care provider
 ª workplace (for example, hospital or other health care setting)

Check if you are eligible.

What to bring with you
 ª your Ontario health (OHIP) card
 ª a face covering or mask (wear one at all times)
 ª assistive or accessibility devices, if you need them
 ª snacks (if you must eat every so often for medical reasons)

If you do not have a valid Ontario health card
If you do not have an Ontario health card, you may still get the COVID-19covid 19 
vaccine using a different type of government-issued identification.

If you have questions or concerns please contact my office.

Aris Babikian, MPP
Suite 207

4002 Sheppard Ave. E
Scarborough, ON M1S 1S6
Aris.babikianco@pc.ola.org

Tel    416-297-6568   
Fax   416-297-4962
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Η 
κοινωνία μας δεν είναι κοινωνία 
αγγέλων. Είναι κοινωνία ανθρώ-
πων. ‘Ανθρώπων αδύνατων, αμαρ-
τωλών. Φέρνουν μέσα τους τον πα-

λαιό άνθρωπο, την φθαρμένη ανθρώπινη 
φύση. Τους βαρύνει το προπατορικό αμάρ-
τημα, ή τάση και ή ροπή προς το κακό. Η πά-
λη ανάμεσα στο καλό και στο κακό παίρνει 
συχνά τραγικές διαστάσεις. Θέλουν το αγαθό 
και πράττουν το πονηρό. Ευχαριστούνται στο 
νόμο του Θεού και όμως υποδουλώνονται 
στη φθορά της αμαρτίας που κυριαρχεί μέσα 
τους και γύρω τους. Ταλαίπωρος, πράγματι, ο 
άνθρωπος και κανένας δεν μπορεί να τον λυ-
τρώση εκτός από τον Ιησού Χριστό.
Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και από τέτοιους 
αδύνα τους ανθρώπους αποτελείται η κοινω-
νία. Τέτοιους ανθρώπους περικλείει η οικο-
γένεια, οι συντροφιές, οι δημόσιοι οργανι-
σμοί, οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι διεθνείς 
ενώσεις. Και ή πορεία των οργανισμών και 
των ενώσεων δεν καθορίζεται τόσο από το 
καταστατικό τους, όσο από το ηθικό ποιόν 
των ανθρώπων τους. Δεν χωλαίνει η ανθρω-
πότητα από την έλλειψη κανόνων και κανονι-
σμών, όσο από την έλλειψη σωστών και ενα-
ρέτων ανθρώπων,
Αυτόν, λοιπόν, τον άνθρωπο, τον συνάν-
θρωπο τον αδύνατο συχνά, με τις πτώσεις 
αλλά και τις αναστάσεις του, πώς τον βλέ-
πουμε; Πώς τοποθετούμεθα απέναντί του; 
Πώς τον αντιμετωπίζουμε στις δύο σκολες 
στιγμές Κυρίως όταν οι δυσκολίες του, οι 
προβληματισμοί του έχουν τον αντίκτυπό 
τους σέ μας ; «Όταν μας θίγη, όταν μας αδική 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τότε ποια είναι η 
αντίδρασή μας; Τον διαγράφουμε από φίλο, 
αδελφό, συνεργάτη, συνάνθρωπο; Τον κατα-
δικάζουμε με την πρώτη άσχημη συμπερι-
φορά του όριστικά και αμετάκλητα και δεν 
θέλουμε να τον «ξαναδούμε στα μάτια μας»; 
«Η τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και 
επιείκεια, με την ελπίδα της διορθώσεως;
Τον τρόπο μας τον δίνει και εδώ ο Κύριος. 
μας λέει; Ο Θεός δεν θέλει κανένας να χαθή. 
Κανένα πλανεμένο πρόβατο να απωλεσθή. Γι’ 
αυτό και μεταχειρίζεται το καθετί, εξαντλεί 
όλα τα μέσα της απέραντης αγάπης Του, για 
να το επαναφέρη στην μάνδρα της σωτηρίας. 
Ο τρόπος αυτός που χρησιμοποιεί ο Θεός για 
το απολωλός πρόβατο, για τον κάθε δύσκολο 
και δύστροπο άνθρωπο, αποτελεί και για μάς 
οδηγό για την επιστροφή στο σωστό δρόμο 
κάθε συνανθρώπου, συνεργάτη, αδελφού 
μας.
Σου έφταιξε ο αδελφός σου, ο στενός συνερ-
γάτης σου, ο συνάδελφός σου, ο γείτονάς 
σου Μπορεί πράγματι όλο το άδικο να ήταν 
δικό του. Και ύστερα από αυτό απομακρύν-
θηκε από κοντά σου. Η άπομάκρυνση αυτή 
δεν σημαίνει πως είναι τοπική. Είναι περισσό-
τερο ψυχική. Έτσι αποφεύγει ο ένας τον άλλο. 
Αλλάζει δρόμο. Ο ένας γιατί ντρέπεται και 
ο άλλος γιατί πληγώθηκε. Και η απόσταση 

αυτή, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει. Και 
το χάσμα διευρύνεται. Τί, λοιπόν, πρέπει να 
γίνη; Τί μας συνιστά ό Κύριος, Εάν άμαρ-
τήση είς σέ ό άδελφός σου υπαγε «F και έλεγ-
ξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν 
σου ακούση έκέρδησας τον αδελφόν σου...» 
(Ματθ. in’ 15)
Ο αδελφός σου έπεσε έξω, μας λέει. 
«Έσφαλε. Σε πλήγωσε. Σε πρόσβαλε. Σε αδί-
κησε. Σε πίκρανε. Είπε σκληρά λόγια εναντίον 
σου. Σε έθιξε ίσως στο πιο ευαίσθητο σημείο 
της φιλοτιμίας σου. Εσύ τον περιέβαλες με 
τόση αγάπη και εμπιστοσύνη και αυτός σου 
το ανταπέδωσε με τόση σκληρότητα και άχα-
ριστία. κΑμάρτησε είς σε ο αδελφός σου». Η 
συνέχεια τώρα ποιά πρέπει να είναι; Ασφα-
λώς όχι ή έ - δίκηση, ή ανταπόδοση. «Μηδενί 
κακόν αντί κακού αποδιδόντες» (Ρωμ. ιβ’ 17) 
μας συνιστά ο απόστολος Παύλος. Πρέπει να 
βρεθή, να αναζητηθη λύση. Επούλωση της 
πληγής. Προσεκτική θεραπεία. Στόχος να θρι-
αμ6εύση ή αγάπη. Να φύγη ή ψυχρότητα, 
η παγωνιά από τις καρδιές, ή κατήφεια από 
τα πρόσωπα, ή αντιπάθεια από τις ψυχές. 
Να κερδηθη ένας αδελφός. Να κερδηθή όχι 
απλώς για την φιλία. Να κερδηθή προπαντός 
για τον Θεό, για τον ουρανό.
Πώς; «Ύπαγε». Πήγαινε εσύ. Μην περιμέ-
νης να έλθη αυτός. Σκέπτεσαι πώς αυτός, ώς 
φταίχτης, πρέπει να κάνη το πρώτο βήμα και 
να σου ζητήση συγγνώμη. Και αυτό θα μπο-
ρούσε να γίνη. «Όμως δεν γίνεται. Ως φταί-
χτης διστάζει ακόμα περισσότερο, έστω κι 
αν συνειδητοποίησε την ενοχή του. «Η και 
επειδή συνειδητοποίησε την ενοχή του. Ο 
Κύριος μάς λέει: Μη μένης σε τέτοιους μικρο-
ϋπολογισμούς. Η χαρούμενη νίκη της αγάπης 
και ή σωτηρία του αδελφού πρέπει να που-
τανεύση μέσα σου. Όπως ο Θεός αναζητεί το 
πλανεμένο πρόβατο, έτσι και εσύ σπεύ σε σε 
αναζήτηση του αδελφού. Και αυτή η συνά-
ντηση της αγάπης δεν σημαίνει αμνήστευση 
αδυναμίας. Σημαίνει συνεξήγηση άδελφική. 
Διάλογος αγάπης. Και διάλογος δεν σημαί-
νει εύκολο «κουκούλωμα». Στην προκει-
μένη περίπτωση σημαίνει έλεγχο. «Έλεγξον 
αυτόν». Πώς; «Αδελφικώς τε και διορθωτι-
κώς, και μη έχθρωδώς τε και επιπληκτικώς». 
Έλεγχος άδελφικός, όχι εχθρικός και επιπλη-
κτικός. Έλεγχος που αποβλέπει αποκλειστικά 
στη διόρθωση.
Και η υπόδειξη αυτή στο πταίσιμο του αδελ-
φού, μαζί με την αγάπη, θα έχη και την διά-
κριση. Ο έλεγχος σε πρώτο στάδιο δεν πρέ-
πει να γίνεται μπροστά σε πολλούς . Μεταξύ 
σου και αυτού μόνου». Ή έλεγκτική παρου-
σία πολλών μπορεί να προκαλέση πείσμα και 
αντίδραση. Και ο σκοπός δεν είναι να μει-
ωθή. Είναι να κερδηθή. Και το κέρδος είναι 
μέγα, αφού κερδίζεις ένα αδελφό. Τον κερδί-
ζεις για σένα, για εκείνον, για τον Θεό. Και τον 
κερδίζεις με την αγάπη πού «πάντα στέγει, 
πάντα πιστεύει , πάντα ελπί ζει, πάντα υπομέ-
νει» (Α’ Κορινθ. ιγ’ 7).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΓΑΠΗΣ
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Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή 

αμοιβή  για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

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

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

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  & ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416.725.0815

ή janinemanikis@gmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 
ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΜΟΛΙΣ $1,450
 ΣΤΟ DONLANDS KAI MORTIMER 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΟ

416-564-7075

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ
ΚΤΙΡΙΑ ή ΜΠΙΖΝΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ 647.718.8012
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο 1,092  νέα κρούσμα-
τα, αριθμός μειωμένος από τα 
1,316 που σημειώθηκαν την 

Τετάρτη. Ήταν ωστόσο, η τρίτη συ-
νεχόμενη μέρα που τα κρούσματα έ-
χουν ανέβει πάνω από τα χίλια.
Παράλ ληλα,  επιπλέον 10 άνθρω -
ποι έ χουν χάσει τη ζωή τους εξαι-
τ ίας σ την πανδημίας. Στο σύνολο οι 

νεκροί λόγω κορωνάιου στο Οντάριο 
είναι 7,109. 
Στο Τορόντο σημειώθηκαν τα περισ-
σότερα κρούσματα με 293, στην περι-
οχή του Πιλ 199 και στην περιοχή του 
Γιορκ 79.
Αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν άλλες 
48 περιπτώσε ις παραλ λαγών που 
προκαλούν ανησυχία στην επαρχία, 
φθάνοντας το σύνολο στα 1,025.

 1,092 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 10 νέοι θάνατοι

Νέα δυνατότητα ανέπαφων 
πληρωμών με πιστωτική κάρτα 

Η 
Metrolinx παρουσιάζει μια 
νέα, πολυαναμενόμενη επι-
λογή ανέπαφων πληρωμών 
στο PRESTO για τους πελά-

τες της.
Από την Πέμπτη, οι πελάτες θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν την πιστω-
τική τους κάρτα ή το πορτοφόλι τους 
για να πληρώσουν για το ταξίδι τους 
σ το UP Express. Οι πελάτες απλώς 
αγγίζουν τη συσκευή ανάγνωσης με 
την κάρτα, το τηλέφωνο ή το πορ-
τοφόλι τους και μετά απενεργοποι-
ούν με την ίδια κάρτα ή συσκευή στο 
τέλος του ταξιδιού τους.
«Για την ίδια τ ιμή με το ε ισ ιτήριο 
PRESTO για ενήλικες, οι πελάτες UP 
Express μπορούν τώρα να πατήσουν 
μια συσκευή PRESTO με την πιστω-

τ ική τους κάρτα (Visa, Mastercard 
και American Express) ή το τηλέφωνό 
τους ή ρολόι  όπως το Apple Pay ή το 
Google Pay,» δήλωσε ο οργανισμός 
διαμετακόμισης σε δήλωση. «Δεν 
χρειάζεται να προφορτώσετε χρή-
ματα ή να αγοράσετε εισιτήριο πριν 
από το ταξίδι.»

Ο
ι περιπτώσεις COVID-19 
αυξάνον ται ξανά σ τ ις 
περισσότ ερε ς περιο -
χές του Οντάριο και η ε-

παρχία θα μπορούσε να δει σχε-
δόν 6.000 περιπτώσεις την ημέρα 
μέχρι τον Απρίλιο, ακόμη και έξω 
από το λεγόμενο «χειρότερο σε-
νάριο», υποδεικνύει ένα μοντέλο 
που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.
Ο COVID-19 Science Table του 
Οντάριο αναφέρει ότι εκτός του 
εμβολιασμού όλων των πρόθυμων 
κατοίκων και του προσωπικού σε 
μακροχρόνια κέντρα φροντίδας, η «πρόοδος έχει σταματήσει» στην καταπολέ-
μηση της πανδημίας στην επαρχία. Στο σενάριο «μεσαίο» που περιγράφεται από 
τους προγραμματιστές, οι περιπτώσεις θα φτάσουν τις 5.800 την ημέρα μέχρι τις 
αρχές Απριλίου και θα μπορούσαν να φτάσουν τις 8.000 την ημέρα στο χειρότερο 
σενάριο.
Ακόμη και σε μια πιο αισιόδοξη προβολή, οι περιπτώσεις φτάνουν τα 1.650 την 
ημέρα έως τις 2 Απριλίου.
Ο Επιστημονικός Πίνακας αναφέρει ότι το αισιόδοξο σενάριο είναι δυνατό μόνο με 
βραδύτερη από την παρατηρούμενη αύξηση των περιπτώσεων Β.1.1.7 σε ολόκληρη 
την επαρχία, μείωση του ποσοστού αναπαραγωγής των περιπτώσεων παραλλαγής 
και τον «βαθμό και το χρόνο χαλάρωσης των μέτρων δημόσιας υγείας».
Πιστεύουν πως η χαλάρωση των μέτρων τον Φεβρουάριο αλλά και η εμφάνιση του 
Β.1.1.7 ευθύνεται για την μη μείωσει των κροσυμάτων.

Πιθανά τα 6.000 κρούσματα 
την ημέρα μέχρι τον Απρίλιο

Έ
νας 34χρονος άνδρας συνελήφθη σε σχέση με έρευνα σεξουαλικής επί-
θεσης σε δημοτικό σχολείο του Τορόντο.
Τα εν λόγω περιστατικά συνέβησαν στο Δημοτικό Σχολείο Selwyn, ένα 
νηπιαγωγείο έως σχολείο βαθμού 5 που βρίσκεται στην περιοχή St. 

Clair και O’Connor. Σύμφωνα με το Τοπικό Σχολικό Συμβούλιο του Τορόντο, το 
σχολείο περιέχει επίσης ένα κέντρο φροντίδας παιδιών μέσα στο κτίριο.
Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Robert Taylor Siegel συνελήφθη στις 9 Μαρτίου 
και κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και δύο κατηγο-
ρίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Οι ανακριτές δεν έχουν δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε συνέβη-
σαν τα φερόμενα περιστατικά, εκτός από το ότι οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη 
εμφανιστεί στο δικαστήριο.
Σε μια επιστολή που εστάλη στους γονείς, ο Siegel περιγράφεται ως «μακροχρό-
νια περιστασιακός δάσκαλος» στο σχολείο και ότι οι κατηγορίες προέρχονται 
από «φερόμενα περιστατικά που συνέβησαν με συμμετοχή μαθητή».
Ο διευθυντής του σχολείου Ροντ Ζίμερμαν αναφέρει ότι ο Σίγκελ είχε άδεια να 
μείνει στο σπίτι όσο η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά τους.

Περιστασιακός δάσκαλος συνελήφθη 
για σεξουαλική επίθεση σε δημοτικό 
σχολείο στο East York
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LIFE

Lily Ermak:
“κολάζει” το Instagram!

Διαθέτει απίστευτες 
καμπύλες, τις 
οποίες επιδεικνύει 
συχνά στους 1,6 
εκατ. ακόλουθους 
της, φορώντας 
μικροσκοπικά 
εσώρουχα και μπικίνι.
Η ξανθιά καλλονή 
μεγάλωσε στην 
Μόσχα, εργάζεται 
ως μοντέλο και στον 
ελεύθερο χρόνο 
της τρελαίνει το 
ανδρικό κοινό. 
Όπως θα δείτε και 
στις αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες της 
παρακάτω, το ατού 
της είναι το πλούσιο 
μπούστο της, το οποίο 
επιδεικνύει με τον 
καλύτερο τρόπο.
Σίγουρα είναι μια 
γυναίκα που δεν 
περνά απαρατήρητη 
και γνωρίζει πολύ 
καλά το “παιχνίδι” 
των social media 
– από τα οποία και 
αναδείχτηκε – καθώς 
κάθε φορά που 
κάνει μια ανάρτηση 
λαμβάνει χιλιάδες 
likes και σχόλια 
από τους θαυμαστές 
της. Αν δεν την 
ακολουθείτε ήδη, σας 
προτείνουμε να το 
πράξετε άμεσα!
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Η 
Ιωάν να Τούνη  δε ν  χ ρε ιάζ ε -
τα ι  πλ έον  ιδ ια ί τ ε ρε ς  σ υσ τά -
σ ε ις .  Η  πρώην πα ίκ τ ρια  του 
« M y  S t y l e  R o c k s »  α π ό  τ η 

μ έ ρ α  π ο υ  τ ε λ ε ίω σ ε  τ ο  π α ι χ ν ίδ ι  μ ό -
δας του ΣΚ Α Ϊ,  έ χε ι  κα ταφέρε ι  να τ ρα -
βάε ι  πάνω τ ης  το  ε νδιαφέ ρον  κα ι  να 

κάνε ι  α ισ θητ ή τ ην  παρουσ ία  τ ης .  Κά -
θε  ανάρτ ησ ή τ ης  γ ίν ε τα ι  α ν τ ικε ίμε νο 
σ χολ ιασμού ε νώ πολ λ έ ς  φ ορέ ς  προ -
καλ ε ί  μέ χ ρι  κα ι  α ν τ ιπαραθέσ ε ις  α νά -
μεσα σ τους  fo l lower s  τ η ς .  Η  Ιωάν να 
Τούνη όμως ξ έρε ι  τον  τ ρόπο να εκ το -
ξ εύε ι  τ η  θ ε ρμοκρασ ία.

Η Ιωάννα Τούνη εκτοξεύει τη θερμοκρασία 
για άλλη μια φορά

Παπαρίζου: ολόγυμνη 
στο εξώφυλλο του νέου 
της άλμπουμ

Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει 
το νέο άλμπουμ της 
Έλενας Παπαρίζου με τίτλο 
«Αποχρώσεις». Μάλιστα, στο 
εξώφυλλο η Έλενα Παπαρίζου 
ποζάρει ολόγυμνη. H Έλενα 
ακολουθεί εντατική δίαιτα για 
να χάσει τα περιττά της κιλά, 
ωστόσο, ούτως ή άλλως δείχνει 
πανέμορφη. Όπως ήταν φυσικό, 
η άναρτηση της δημοφιλούς 
τραγουδίστριας δέχτηκε πολλά 
θετικά σχόλια και χιλιάδες λάικς, 
από το ανδρικό αλλά και το 
γυναικείο κοινό.

H Ελιάνα 
Χρυσικοπούλου είναι 
πιο fit από ποτέ

Από πέρσι, λίγο πριν να κλείσουν τα 
γυμναστήρια, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου 
είχε ξεκινήσει δειλά δειλά κάθε βράδυ 
να γυμνάζεται. 
Και τον Σεπτέμβριο, η Ελιάνα έκανε 
ένα νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα στο 
πλευρό της Δανάης Μπάρκα, μετά 
από χρόνια συνεργασίας με την Ελένη 
Μενεγάκη. Αυτό που μπορούμε να 
παραδεχτούμε είναι πως τον χρόνο 
αυτό η Ελιάνα έχει μεταμορφώσει το 
σώμα της και έχει φτάσει στα κιλά που 
την θυμόμαστε νύφη, πριν αποκτήσει 
τις κόρες της. Θυμάσαι σίγουρα πως 
η Χρυσικοπούλου στην πρώτη της 
εγκυμοσύνη είχε πάρει 30 ολόκληρα 
κιλά, φτάνοντας από τα 60 στα 90 κιλά.

Survivor: Με νέο 
ειρωνικό σχόλιο ο 
Κωνσταντίνος Βασάλος

Survivor: Ο Κωνσταντίνος Βασάλος 
φέτος παρακολουθεί το ριάλιτι 
από τον καναπέ του σπιτιού του 
και σίγουρα έχει πολλά να πει! Τον 
γνωρίσαμε μέσα από το πρώτο 
Survivor του ΣΚΑΙ, από το οποίο 
και ξεχώρισε! Ο Κωνσταντίνος 
Βασάλος είχε όλα εκείνα τα 
στοιχεία ενός δυνατού “Μαχητή” 
προκειμένου να ανταπεξέρθει στις 
δυσκολίες του ριάλιτι μέχρι και 
την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, ο 
ίδιος έχει επιλέξει το instagram 
προκειμένου να σχολιάζει τα 
αγωνίσματα αλλά και τις επιδόσεις 
των φετινών παικτών.

Δ
ηλώνει επιχειρη-
ματίας και απ’ ό-
τι έχουμε μάθει 
δουλεύει ο ίδιος 

το μικρό health cafe που δι-
ατηρεί στο κέντρο της Αθή-
νας και όσοι τον γνωρίζουν 
μόνο καλά λόγια έχουν να 
πουν για εκείνον. Κι αν κά-
τι είναι αναμφισβήτητο, εί-
ναι πως διαθέτει ένα από τα 
πιο εντυπωσιακά, fit κορμιά 
στις δύο παραλίες του Αγίου 
Δομίνικου. Γι’ αυτό και δεν 
εκπλαγήκαμε όταν μάθαμε 
πως έχει κάνει στο πρόσφα-
το παρελθόν επαγγελματική 
φωτογράφηση ως μοντέλο 
για γνωστή εταιρεία αντρι-
κών εσωρούχων. Η φωτο-
γράφηση μάλιστα, που εί-
ναι άκρως εντυπωσιακή έ-
γινε πριν από περίπου έναν 
χρόνο στο κέντρο της Αθή-
νας, στην περιοχή της Αγί-
ας Ειρήνης. Φυσικά μιλάμε 
για τον παίκτη του Survivor, 
Γιώργο Κόρομι και θα αφή-
σουμε τις φωτογραφίες που 
εξασφαλίσαμε αποκλειστι-
κά να μιλήσουν από μόνες 
τους.

Survivor: Παίκτης του reality πριν 
έναν χρόνο ημίγυμνος στο κέντρο 

Χαμός με τα οπίσθια της Τζένιφερ 
Λόπεζ στα «social media»!

Σ
τα 51 της χρόνια, η 
Jennifer Lopez έχει 
βαλθεί να αποδείξει 
πως βρήκε το… ελι-

ξίριο της νεότητας! Ο νέος 
μήνας βρήκε την τραγουδί-
στρια πιο νέα και γυμνασμέ-
νη από ποτέ. Η Lopez πόζα-
ρε με τα μαλλιά της πιασμένα 
σε ατημέλητο κότσο φορώ-
ντας ένα λευκό σούπερ σέξι 
κορμάκι που άφηνε αρκετά 
ακάλυπτους τους γλουτούς 
της. Με αυτή την εικόνα ενη-
μέρωσε τους followers της 
πως η «Κυριακή είναι ημέρα 
φροντίδας του εαυτού μας». 
«Είσαι στα αλήθεια 51;» της 
έγραψε ένας θαυμαστής της 
ενώ ένας άλλος σχολίασε 
στη φωτογραφία πως «τέ-
τοια οπίσθια δεν βλέπεις ού-
τε σε 25χρονη».
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Έ
χει γ ίνε ι  περι -
ζήτητη και πολ-
λ έ ς  ε τ α ι ρ ε ί ε ς 
τ ην  ε π ι λ έ γο υ ν 

ως κεν τρικό πρόσωπο 
για τ ις καμπάνιες τους. 
Πρό σ φ α τ α  λο ιπ όν,  η 
Τζορτζίνα φωτογραφή-
θηκε γ ια μια ιταλική ε-
τα ιρε ία μαγ ιό κα ι  μέ-
σω Instagram έδωσε έ-
να μικρό δείγμα από τη 
νέα της δουλειά. «Απο-
δέχτηκα να συμμετάσχω 
σε αυτή τη φωτογράφιση 
γιατί μου αρέσει η μόδα. 
Όταν είδα τη νέα συλλο-
γή Ef fek, ε νθουσ ιάσ τη-
κα και ταυτίστηκα με κά-
θε κομμάτ ι. Για εμάς τ ις 
γυναίκες, ε ίναι σημαν τ ι-
κό να μπορούμε να ν ιώ-
θουμε άνε τα ανά πάσα 
σ τ ιγμή και να μπορούμε 
να φοράμε ρούχα που μας 
ομορφαίνουν ακόμη και 
στην παραλία, με ωραία ε-
φαρμογή και χωρίς να ξε-
χνάμε τη θηλυκότητα…», 

Το κορίτσι του Κριστιάνο λανσάρει 
μαγιό και... κόβει την ανάσα

Ιταλίδα τρελαίνει το ανδρικό κοινό Ιταλίδα τρελαίνει το ανδρικό κοινό 
στο Instagram με τα οπίσθια της!στο Instagram με τα οπίσθια της!

Η 
Ι τ α λ ί δ α  τ η λ ε π ε ρ σ ό ν α , 
Claudia Romani, η οποία 
έγινε ιδιαίτερα γνωστή ε-
πε ιδη δια τ ηρούσ ε  σ χέ-

ση με τον θρύλο της Μίλαν, Filippo 
Inzaghi, είναι μια γυναίκα που γνω-
ρίζει πολύ καλά πως να εξάπτει την 
φαντασία ανδρικού κοινού.
Η μελαχροινή καλλονη, πλέον ζ ε ι 
και εργάζεται σ το Μαϊάμι, και έχει 
καταφέρει, με το απίσ τευτο κορμί 
και τ ις σέξ ι πόζ ε ς της, να συγκε-
ν τρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο 
οπαδούς σ το Instagram, οι οποίοι 

τρελαίνονται με κάθε της ανάρτηση.
Εκτός από το Playboy της Ιταλίας, 
η Romani έ χε ι φωτογραφηθεί γ ια 
το FHM, το GQ, το Maxim και το 
Cosmopolitan, ενώ το 2014 ονομά-
στηκε η πιο σέξι υποστηρίκτρια της 
ποδοσφαιρικής ομάδας της Ιταλίας.
Πρόκε ι τα ι  γ ια  μ ια  γυνα ίκα  που 
σ ίγουρα δεν περνά απαρατήρητη 
και φροντίζει να κρατά το ενδιαφέ-
ρον του ανδρικού κοινού, ανεβά-
ζον τας προκλητ ικέ ς φωτογραφίε ς 
με αποκαλυπτικά μπικίν ι και εσώ-
ρουχα.

Τ
ο «Riverdale» είναι μια 
από τις πιο επιτυχημέ-
νες σειρές του Netflix 
και πρέπει να παραδε-

χτείς πως έχεις «κολλήσει» με 
αρκετούς από τους ηθοποι-
ούς που ενσάρκωσαν τους 
ρόλους των πρωταγωνιστών. 
Ο KJ Apa είναι ένας από αυ-
τούς και το φανατικό του κοι-
νό, μετά την εμφάνισή του 
στη σειρά, διπλασιάστηκε. Σί-
γουρα κάθε ρόλος έχει και τις 
δυσκολίες του, ωστόσο ο KJ 
Apa έκανε μια αποκάλυψη για 
το πώς ένιωθε παίζοντας τον 
Archie Andrews και σοκαρι-
στήκαμε. Αφορμή της εξομο-
λόγησής τους αυτής στάθηκε 
η νέα του συνέντευξη και μι-
λώντας με τη Demi Moore α-
ποκάλυψε πως μερικές φορές 
αισθανόταν περιορισμένος 
στα σετ της σειράς, ειδικά με 
την εμφάνισή του. Αυτό ναι, 
ήταν κάτι που μας ξάφνιασε 
και συνεχίζοντας ο KJ Apa τό-
νισε πως ο ρόλος του Archie 
είχε πολλά… «εμπόδια».

Η αποκάλυψη ηθοποιού για Riverdale: 
«Ένιωθα πως βρίσκομαι σε φυλακή»

Η 
Emma Jones 
καταφέρνε ι 
να τραβάει 
πάνω της τα 

βλέμματα στα αγγλικά 
γήπεδα. Η ξανθιά πανέ-
μορφη δημοσιογράφος 
του BBC, Emma Jones, α-
σχολείται με το αθλητικό 
ρεπορτάζ και μάλιστα με 
το ποδόσφαιρο, μόνο που 
με την παρουσία της κα-
ταφέρνει να αποσπά την 
προσοχή των φιλάθλων α-
πό το γήπεδο. Ο λόγος: το 
πλούσιο στήθος της το ο-
ποίο τραβάει αμέσως την 
προσοχή, όχι μόνο των συ-
ναδέλφων της και των φιλά-
θλων, αλλά και των προπο-
νητών και ποδοsφαιριστών, 
οι οποίοι πολλές φορές έ-
χουν πιαστεί από τον φακό 
την ώρα που τους παίρνει 
συνέντευξη, να έχουν καρ-
φωμένο το βλέμμα τους στο 
μπούστο της.

Η σέξι αθλητικογράφος του BBC με το 
πλούσιο στήθος
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Ωδείο Ηρώδου 
του Αττικού .

Φωτογραφία του 
Lucien Roy το 

1911.

XANIA 1962. Eoρτασμός Πάσχα 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Χανίων
Τζένη Καρέζη - Κώστας 

Καζάκος - Αλίκη 
Βουγιουκλάκη

Το πρώτο εργοστάσιο της Ήβη στο Μαρούσι μετά 
ακολούθησαν άλλα στο Κορωπί,Λουτράκι στα 

Οινόφυτα και στην Θεσσαλονίκη.

Η οδός Μνησικλέους στη 
διασταύρωσή της με την οδό Λυσίου, 

περίπου 1930...

Χορός και πρόσωπα 
χαμογελαστά στην φτωχή 

αλλά τίμια Ελλάδα της 
δεκαετίας του ‘60, μέσα σε 

φέρρυ-μπωτ.

Περιφορά επιταφίου στην 
Κηφισιά.

Φωτογραφία James 
Burke 1959

Η οδός Λυσίου 
στην Πλάκα, το 

1944.

Βασίλης Γκανιάτσας .
Φωτογράφος / 

Κινηματογραφιστής με 
όχημα της Φίνος Φίλμς .

17o Δημοτικό 
σχολείο 

Θεσσαλονίκης 1936
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Μιλάμε συνέχεια για νησιά και 
προορισμούς, προτείνουμε παραλίες 
και αξιοθέατα, αλλά για την Λήμνο, 
αλήθεια, πόσο συχνά ακούμε;
Αυτό το κείμενο θα σε πείσει να πας Λήμνο

Σ
την Ελλάδα ζούμε, την χώρα με το έ-
να εκατομμύριο νησάκια για να κά-
νεις σούπερ διακοπές. Δεν μας είναι 
άγνωστο κόνσεπτ το να μιλάμε για 

νησιά και να προτείνουμε παραλίες, αξιο-
θέατα και πράγματα να κάνεις. Υπάρχουν, 
όμως, μερικά νησιά που ξεφεύγουν από το 
ραντάρ. Ή ίσως εμείς τα ξεχνάμε. Και είναι 
αδικία, επειδή υπάρχουν κάτι νησιά όπως 
η Λήμνος που έχουν τόση ομορφιά να προ-
σφέρουν, τόσο ωραία πράγματα να δεις.
Αλήθεια, πότε ήταν η τελευταία φορά που 
κάποιος σου πρότεινε να πας στην Λήμνο. 
Αναλαμβάνουμε κι εμείς την ευθύνη—
πέρασε σχεδόν μια δεκαετία από την 
τελευταία φορά που μιλήσαμε γι’ αυτήν. 
Και τώρα ήρθε η ώρα να επανορθώσουμε. 
Ώρα να σε πείσουμε να πας Λήμνο.

Με λίγα λόγια…
…η Λήμνος είναι ιδανικός προορισμός 
αν σου αρέσουν αυτά τα τρία πράγματα: 
η φύση, η ηρεμία και η αρχαιολογία. Με 
τα πρώτα δύο είμαστε σίγουροι ότι δελε-
άσαμε ήδη αρκετό κόσμο, ελπίζουμε και 
η αρχαιολογία να έχει τους φανατικούς 
της (εμείς καιγόμαστε). Είναι ένα ακριτικό 
νησί, που στο μυαλό του περισσότερου 
κόσμου μεταφράζεται ως “πού να τρέχω 
τώρα εκεί”, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνο-
νται προσπάθειες για… rebranding, δίνο-
ντας έμφαση στην ταυτότητα του νησιού 
ως αρχαιολογικού και φυσιολατρικού προ-
ορισμού.
Η Λήμνος είναι ένα από τα λίγα (ή και το 
μόνο, σύμφωνα με τον Lonely Planet) νησιά 
της Ελλάδας που μπορείς να αντικρίσεις την 
νησιωτική ζωή ανέγγιχτη από τον τουρι-
σμό. Που σημαίνει ότι εδώ δεν θα βρεις 
πολλά από τα γνωστά και μη εξαιρετέα ατο-
πήματα (κάθε είδους—από οικονομικά 
μέχρι αισθητικά) που μας έχουν συνηθίσει 
τα τουριστικά νησιά. Αυτό ακόμα σημαίνει 
ότι και στα αξιοθέατα του νησιού, η κατά-
σταση ποτέ δεν είναι ανυπόφορη, η φασα-
ρία είναι άγνωστο κόνσεπτ και μπορείς να 
τα απολαύσεις όλα στους δικούς σου ρυθ-
μούς.
Θα μείνουμε στην Μύρινα, την πρωτεύ-
ουσα του νησιού, που αποτελεί εξαιρετικό 
ορμητήριο για να εξερευνήσουμε χωριά 
και αρχαιολογικούς χώρους και παραλίες 
και μία κυριολεκτική έρημο. Αν το μαθαί-
νεις από εμάς πρώτη φορά, η Λήμνος έχει 
δική της έρημο. Περίμενε, θα φτάσουμε κι 
εκεί.

Το Κάστρο
Με το που πατήσεις πόδι σ το νησί, 
σε καλωσορίζει το Κάστρο της Μύρι-
νας, που έχει περάσει από αρκετά χέρια, 
έχει υποστεί φθορές και έχει σταματή-
σει οχτρούς—μην ξεχνάμε ότι η θέση της 
Λήμνου είναι μεγάλης στρατηγικής σημα-

σίας. Χτίστηκε στην τωρινή του μορφή το 
1207, από τον Ενετό Φιλόκαλο Ναβιγκα-
γιόζο. Το Κάστρο είναι επισκέψιμο, και έχει 
κι ένα μεγάλο μπόνους: ελάφια ελεύθερα 
να βόσκουν μέσα, που αν είσαι τυχερός 
θα τα συναντήσεις. Το βράδυ, πάλι, αν κοι-
τάξεις το φωτισμένο κάστρο από μακριά, 
φαίνεται σαν να αιωρείται, και αν πιστεύ-
εις ότι δεν ψοφάμε για τέτοια οπτικά εφέ, 
κάνεις λάθος.

Η Παναγιά η Κακαβιώτισσα
Βρίσκεται στο χωριό Ζεματά (περίπου 4 
χλμ. μακριά από την Μύρινα), και είναι από 
τα πιο ιδιαίτερα, μοναδικά ξωκκλήσια που 
θα δεις. Χτισμένο μέσα σε μια δυσπρόσιτη 
σπηλιά, στην κορυφή ενός βουνού, είναι η 
μόνη εκκλησία… χωρίς σκεπή. Χρησιμο-
ποιείται μόνο την Τρίτη του Πάσχα, όταν 
μεταφέρεται εκεί η εικόνα της Παναγίας. 
Η περιοχή, φυσικά, είναι επισκέψιμη (θα 
χρειαστεί κουράγιο, έχει πολύ σκαλοπάτι) 
και η θέα από εκεί είναι συγκλονιστική.

Νέα Κούταλη
Περίπου 20 χλμ από τη Μύρινα συναντάμε 
το χωριό των προσφύγων από την Κούταλη 
της Προποντίδας. Κτίστηκε μετά το 1926, 
με τρόπο ώστε να “βλέπει” τον κόλπο του 
Μούδρου .Ξακουστοί ήταν οι Κουταλια-
νοί σφουγγαράδες, αναπόσπαστο τμήμα 
της παράδοσης και της οικονομίας του 
νησιού,απόδειξη του οποίου αποτελεί το 
Μουσείο Ναυτικής παράδοσης και Σπαγ-
γαλιείας.Τα μεγάλα πανηγύρια της περιο-
χής είναι στις 17 ιουλίου (Αγίας Μαρίνας) 
και στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος).Αξίζει να επισκεφτείτε το νησάκι 
Πούντα, απέναντι από την Ν.Κούταλη το 
οποίο συνδέεται με ένα μονοπάτι πάνω στη 
θάλασσα.Στο νησάκι βρίσκεται η εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου.

Η Αλυκή
Η Λήμνος έχει μια μεγάλη λιμνοθά-
λασσα, την Αλυκή, και δύο ακόμα μικρό-
τερες λίμνες, την Χορταρολίμνη και την 
Ασπρολίμνη. Πρόκειται για προστατευμέ-

νους υδροβιότοπους, στους οποίους βρί-
σκουν σπίτι πολλά σπάνια και απειλούμενα 
είδη. Οι υδροβιότοποι βρίσκονται σε σχε-
δόν ιδανική κατάσταση φυσικότητητας, 
έχουν αγγιχτεί όσο το δυνατόν λιγότερο 
από άνθρωπο, και σίγουρα αξίζουν ένα 
ταξιδάκι. Επειδή, ξανά, δεν είναι και τόσο 
συχνό να βλέπεις τόσο απείραχτο το μεγα-
λείο της ελληνικής φύσης στα νησιά μας.

Η Αρχαία Ηφαιστεία
Στα βορειοανατολικά του νησιού, υπάρ-
χει ο αρχαιολογικός χώρος της Ηφαι-
στείας, όπως και το ρωμαϊκό θέατρο, που 
την τελευταία δεκαετία λειτουργεί κανονι-
κότατα—άρα, ίσως να πετύχεις και καμιά 
παράσταση για το βράδυ. Μέχρι να φτά-
σεις στην Ηφαιστεία και να απολαύσεις το 
τοπίο, η διαδρομή είναι μαγευτική.

Η Σπηλιά του Φιλοκτήτη
Ήφαιστος πριν, Φιλοκτήτης τώρα. Θα προ-
σθέσουμε και την αγάπη στην μυθολογία 
σαν λόγο να επισκεφτείς την Λήμνο, αν 
η πιο “σκληρή” επιστήμη της Αρχαιολο-
γίας δεν σε συγκινεί και τόσο. Η σπηλιά 
είναι πλήρως προσβάσιμη, και είναι πανέ-
μορφη.

Κατάλακκο
Είναι χτισμένο στο βάθος μιας ρεματιάς, 
«μέσα σε λάκκο», στην καταπράσινη φύση, 
γεγονός σπάνιο για τη Λήμνο, που δίνει 
όμως στο χωριό την ξεχωριστή του ομορ-
φιά.Απέχει 19 χλμ από τη Μύρινα και είναι 
το κοντινότερο χωριό στις Αμμοθίνες της 
Λήμνου, μια έκταση άμμου που φτάνει τα 
70 στρέμματα, αποτελεί ένα εντυπωσιακό 
γεωλογικό φαινόμενο και καταλήγει στην 
καταπληκτική παραλία Γομάτι.

Οι Αμμοθίνες
Και φτάσαμε στο καλύτερο. Στην κυριολε-
κτική έρημο, που λέγαμε; Ναι, η Λήμνος 
έχει μια έκταση 70 στρεμμάτων που καλύ-
πτονται από άμμο. Ο λόγος; Οι επιστήμο-
νες μπορούν μόνο να εικάσουν πως είτε η 
περιοχή ήταν παραλία επί παλαιολιθικής 

εποχής, είτε πως όλη αυτή η άμμος μετα-
φέρθηκε εδώ με ισχυρούς ανέμους, φαι-
νόμενο εξαιρετικά σπάνιο. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι πανέμορφες και προσφέρο-
νται για ατελείωτες βόλτες—και έχουν και 
μικρά κιόσκια πού και πού για μια ανα-
γκαία ανάσα. Και μόλις τελειώσεις τις βόλ-
τες σου με αέρα Αφρικής, κατεβαίνεις στην 
παραλία Γομάτι και κάνεις το μπάνιο σου.

Α, ναι. Νησί, παραλίες. Δεν τις ξε-
χνάμε κι αυτές.
Να τα λέμε όλα, η Λήμνος για τις παρα-
λίες της δεν φημίζεται. Αν φημιζόταν, ίσως 
αυτό το κείμενο να μην είχε λόγο ύπαρξης, 
ίσως η Λήμνος να ήταν κι αυτή ένα σούπερ 
εμπορικό νησί. Τι σημαίνει αυτό; Τίποτα 
απολύτως. Οι παραλίες της Λήμνου είναι 
πολύ ωραίες, αν γουστάρεις χαλάρωση και 
ησυχία.
Η Νεφτίνα, για παράδειγμα, μεταξύ των 
χωριών Κοντοπούλι και Παναγιά, είναι μη 
οργανωμένη (αν και τα τελευταία χρόνια 
εμφανίστηκαν κάτι ξαπλώστρες, ευγενική 
χορηγία της μίας και μοναδικής καντίνας). 
Βρίσκεται, επίσης, κοντά στην σπηλιά του 
Φιλοκτήτη, έχει ψιλή άμμο και είναι τόσο, 
μα τόσο ήσυχη.
Επίσης σχετικά κοντά στην Παναγιά (στα 4 
χλμ.) υπάρχει η παραλία Ζεματάς, που είναι 
μία κούκλα. Ήρεμα, καθαρά νερά, δέντρα 
σχεδόν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα και 
χωρίς βάθος. Κούκλα είπαμε, συνεπώς εδώ 
παίζει και beach bar, και οργάνωση και τα 
πάντα όλα. Αλλά και πάλι, είναι μεγάλη 
σε μήκος, άρα όλο και κάπου θα βρεις κι 
εδώ μία γωνιά να στήσεις την δική σου 
ομπρέλα.
Το Γομάτι, τέλος, που βρίσκεται κοντά 
στους αμμόλοφους, είναι ήσυχο, γραφικό 
όσο δεν πάει, και οργανωμένο για ό,τι μπο-
ρεί να χρειαστείς. Συνήθως έχει λιγότερο 
κόσμο από τις άλλες παραλίες, και αυτό το 
καθιστά ιδανικό για ρομαντζοκαταστάσεις.
Γενικά, η φάση στη Λήμνο είναι “πάω να 
βρω τον εαυτό μου”. Και με τόση υπέροχη 
ησυχία, πώς να μην τον βρεις; Πρόσεχε, 
όμως, μην τον αφήσεις εκεί.

Λήμνος: Βρες τον εαυτό σου

ΤΑΞΙΔΙ
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ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Χαλβάς με Σιμιγδάλι 

ΥΛΙΚΆ

 ª Με το ίδιο ποτήρι μετράμε τα υλικά.Σ ενα κατσαρολακι βαζουμε το 
νερο με τη ζαχαρη να βρασουν για 5 λεπτα, 2 φετες πορτοκαλιου,και 
το ξυλο της κανελας.Ταυτοχρονα ζεσταινουμε το λαδι προσοχή να 
μην καψει γιατι θα μυριζει εντονα και ριχνουμε το σιμιγδαλι!.

 ª Σε μετρια θερμοκρασια ανακατευουμε συνεχως για να παρει χρωμα 
το σιμιγδαλι τουλάχιστον για 10’ λεπτα.

 ª Επειτα αποσυρουμε απο τη φωτια και με μεγαλη προσοχη ριχνουμε 
το συροπι που εχουμε φτιαξει με μια κουταλα της σουπας μεσα στο 
σιμιγδαλι, προσέχουμε γιατι το σιμιγδαλι πιτσιλαει.

 ª Το βαζουμε και παλι σε μετρια φωτια και ανακατευουμε μεχρι να 
πηξει το μιγμα.Τ

 ª ελος το βαζουμε σε φορμα του κεικ.Αφηνουμε να κρυωσει,ξεφορμα-
ρουμε και ριχνουμε κανελα.

 ª 4 ποτηρια νερο
 ª 3ποτηρια ζαχαρη
 ª Ξύλο κανέλας 
 ª 2ποτηρια χονδρο σιμιγδαλι
 ª Φλούδες πορτοκαλιου
 ª 3/4 του ποτηριού ελαιολαδο 
 ª 1/4 του ποτηριού ηλιελαιο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Στο ετήσιο συνέδριο σεξολόγων στην έδρα 
βρίσκεται ο Αμερικανός επιστήμονας και 
ανακοινώνει: «Εμείς καταφέραμε να πετύ-
χουμε αύξηση του ανδρικού οργάνου κατά 
10% .»
Κάποιος σύνεδρος ρωτά: «Εννοείτε ως προς 
το μήκος ή ως προς το πάχος;» «Ως προς το 
μήκος φυσικά. Στην Αμερική δεν έχουμε πρό-
βλημα στο πάχος»
Ο Αιγύπτιος σύνεδρος: « Εμείς καταφέραμε 
να αυξήσουμε το ανδρικό όργανο κατά 20%» 
Ο περίεργος σύνεδρος: «Ως προς το μήκος 
ή ως προς το πάχος;» «Ως προς το πάχος 
φυσικά. Στην Αίγυπτο δεν έχουμε πρόβλημα 
με το μήκος». Ο Έλληνας σύνεδρος :
«Εμείς καταφέραμε να κάνουμε το ανδρικό 
όργανο σαν ... αργείτικο πεπόνι!» (Χειροκρο-
τήματα από το ακροατήριο)
Ο περίεργος σύνεδρος: «Ως προς το μήκος ή 
ως προς το πάχος;» «Εμείς στην Ελλάδα δεν 
έχουμε πρόβλημα ούτε ως προς το μήκος, 
ούτε ως προς το πάχος. Τη γεύση βελτιώ-
σαμε!»

Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει πριν 
πάει στο σπίτι του, να.«ανανεωθεί» με ένα 
«πιπίνι». Σε μια κρίση ειλικρίνειας όμως, ενη-
μερώνει την σύζυγό του για την επικείμενη 
αργοπορία του, στέλνοντάς της ένα φαξ και 
εκεί αρχίζουν όλα....
Προς την αγαπημένη μου σύζυγο.

Θα καταλάβεις σίγουρα ότι έχω κάποιες ανά-
γκες στις οποίες, εσύ μετά τα 54 σου χρόνια, 
δεν μπορείς πλέον να μου ικανοποιήσεις. 
Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί σου και σε 
εκτιμώ σαν μία καλή σύζυγο.
Για τον λόγο αυτό, αφού διαβάσεις αυτό το 
φαξ, ελπίζω ότι δεν θα ερμηνεύσεις λανθα-
σμένα το γεγονός ότι θα περάσω το βράδυ 
με την 18χρονη υπάλληλό μου  στο ξενοδο-
χείο Comfort Inn Hotel. Σε παρακαλώ μην 
αναστατώνεσαι. Θα γυρίσω στο σπίτι πριν τα 
μεσάνυχτα.
Όταν ο άντρας επέστρεψε σπίτι, βρήκε την 
παρακάτω επιστολή στην τραπεζαρία
Αγαπημένε μου σύζυγε.
Έλαβα το φαξ σου και σε ευχαριστώ για την 
ειλικρίνειά σου. Θα ήθελα με αυτή την ευκαι-
ρία να σου υπενθυμίσω ότι και εσύ επίσης 
είσαι 54 χρονών. Ταυτόχρονα θα ήθελα να 
σε ενημερώσω ότι την ώρα που το διαβάζεις 
αυτό, θα είμαι στο ξενοδοχείο «Τα πιτσουνά-
κια» με τον Μιχάλη, τον προπονητή μου στο 
τένις, ο οποίος, όπως και η υπάλληλός σου, 
είναι 18 ετών.
Σαν επιτυχημένος επιχειρηματίας και με τις 
εξαιρετικές σου γνώσεις στα Μαθηματικά, 
θα καταλάβεις ότι είμαστε στην ίδια κατά-
σταση, αν και με μία μικρή διαφορά:
Το 18 χωράει περισσότερες φορές στο 54 
από ότι χωράει το 54 στο 18.
Για τον λόγω αυτό δεν θα επιστρέψω πριν το 
αυριανό μεσημεριανό!

ΚΡΊΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλόδοξα 
ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο κοινωνι-
κοί και μάλιστα μπορεί να γνωρίσετε νέους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η συμπεριφορά 
ατόμων του φιλικού σας χώρου πιθανόν να 
σας απογοητεύσει. Αποκτάτε ευελιξία και 
διπλωματικότητα και αυτό θα σας επιτρέψει 
να κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς αντιδράσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι κοινωνικές και κυρίως οι επαγγελμα-
τικές σας σχέσεις φαίνεται να σας απασχο-
λούν έντονα. Διανύετε μία περίοδο υποχρε-
ώσεων που κάποιες στιγμές σας καταβάλ-
λουν. Προσέξτε το άγχος και τις υπερβολές 
στο πρόγραμμά σας για να μετριάσετε τις 
όποιες συνέπειες. Σε αρκετά καλό επίπεδο 
θα κυμανθούν τα οικονομικά σας επιτρέπο-
ντάς σας να προσφέρετε περισσότερα αγαθά, 
ταξίδια και διασκέδαση, στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.

ΔΊΔΥΜΟΊ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο μέγεθος από 
ότι τους αξίζει. Τακτοποιήσετε οικονομι-
κές εκκρεμότητες για να μην βρε-
θείτε αντιμέτωποι με δυσά-
ρεστες επιπτώσεις. Έχετε 
αρκετό εκνευρισμό και 
την τάση να υπερβάλλετε 
τις καταστάσεις. Μην 
απομακρύνετε με τον 
τρόπο σας αγαπημένα 
πρόσωπα από κοντά 
σας.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από 
τις σχέσεις σας και τις συνεργασίες 
σας. Ο εργασιακός χώρος και η υγεία απορ-
ροφούν την προσοχή σας και τις δραστηριό-
τητές σας. Περίοδος υψηλών στόχων. Υπάρ-
χουν πολλά που πρέπει να φροντίσετε με την 
εργασία σας και σχετικά με τα οικονομικά 
σας. Μη χάνετε χρόνο με ενέργειες, για τις 
οποίες θα μετανιώσετε αργότερα. 

ΛΈΩΝ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον σας 
θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν περιμέ-
νατε κάποια αύξηση στις αποδοχές σας, ίσως 
τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι καλή περίο-
δος για να αναλάβετε επιπλέον επαγγελματι-
κές υποχρεώσεις. Τα επαγγελματικά θέματα 
φαίνεται πως θα σας απασχολήσουν έντονα 
την περίοδο αυτή, ενώ παράλληλα θα μπο-
ρέσετε να προσεγγίσετε άτομα που κατέχουν 
ανώτερη επαγγελματική θέση.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή να 
διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά σεμι-
νάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου ή εκπαί-
δευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα αποφέ-
ρουν φήμη και χρήμα. 

ΖΥΓΟΣ
Οι έμμονες ιδέες σας θα σας βάλουν σε πει-
ρασμό και θα ωθήσουν σε ακρότητες. Ηρε-
μήστε και προσέξτε την κάθε σας κίνηση για 
να μη βγείτε ζημιωμένοι. Οι περιπέτειες δεν 
οδηγούν πουθενά και τα λάθη σας εκθέτουν. 
Υπολογίστε σε αυτά που σκοπεύετε να κάνετε 
σε όλους τους τομείς και μην εκνευρίζεστε εάν 
οι υποθέσεις σας δεν κυλούν τόσο γρήγορα 
όπως θα επιθυμούσατε.

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, όσο 
και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στόχους, προ-
ωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα σας και επι-
τέλους, αλλάζετε τους υποτιθέμενους φίλους 
σας με νέους. Η διάθεσή σας να πειραματι-
στείτε και να εξερευνήσετε κάθε είδους μονο-
πάτι είναι το σήμα κατατεθέν σας. Πρέπει να 
ενισχύσετε και να ανανεώσετε τις επαγγελμα-
τικές σας συνεργασίες. 

ΤΟΞΟΤΉΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την ανα-
συγκρότηση των συμφερόντων σας και η 

εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρμό-
σετε μία νέα τακτική από εδώ και 

πέρα. Προσέξτε τη διάθεση 
και ενδεχομένως την υγεία 

σας. Δυστυχώς το διά-
στημα αυτό ευνοεί την 
υπερένταση, η οποία 
σας εμποδίζει να προ-
οδεύσετε.

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Βρίσκεσ τε σε εκείνη 

την κατά γενική ομολο-
γία άβολη και περίεργη κατά-

σταση, όπου ενώ είστε γεμάτοι 
από ενέργεια, δεν έχετε που να την εκτο-

νώσετε. Οι επιλογές σας δυστυχώς περιορί-
ζονται ανάμεσα στο να βρείτε μία νέα ασχο-
λία ή στο να έρθετε σε επαφή με φίλους που 
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να τους 
βοηθήσετε. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση δηλώ-
νει εξωστρέφεια, στην πραγματικότητα θα 
διανύσετε μια περίοδο έντονης εσωστρέ-
φειας, μια περίοδο που θα σας βοηθήσει για 
απολογισμούς και που θα κρατάτε κρυφές 
σκέψεις και συναισθήματα από τους γύρω 
σας. Έχετε ανοίξει έναν καινούργιο, περισσό-
τερο ευοίωνο κύκλο στη ζωή σας. Η περίο-
δος αυτή υπόσχεται να σας δώσει οικονομι-
κές ανέσεις, αλλά και μια αυξημένη κατανα-
λωτική διάθεση που θα πρέπει να προσέξετε.

ΊΧΘΈΊΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη ζωή 
σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο ρεα-
λιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλαρώνετε, 
έστω προσωρινά, και προσπαθείτε να ανασυ-
ντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να θυμάστε ότι 
αυτή η περίοδος δεν σηκώνει λάθη από την 
πλευρά σας. 
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Είναι η τέταρτη συνεχής 
χρονιά που διερευνώνται 
οι ενάλιες αρχαιότητες στην 
ευρύτερη περιοχή

Ν
έα μυστικά που σχετίζο-
νται με την βυθισμένη πό-
λη του αρχαίου Ολούντος 
ήρθαν στο φως μέσα από 

τη νέα, υποβρύχια γεωαρχαιολογι-
κή έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε στον κόλπο της Ελούντας, στην 
Κρήτη. Τα νέα ευρήματα, μεταξύ 
των οποίων τμήματα τείχους, αρ-
χαίων δομών – κτιρίων και κεραμι-
κή, προστίθενται στα αποτελέσματα 
των αντίστοιχων ερευνών των προ-
ηγούμενων τριών χρόνων δίνοντας 
σαφέστερη εικόνα για την περιοχή 
και την ιστορία της.
Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε και 
φέτος, κυρίως στην περιοχή του 
Πόρου. Συγκεκριμένα, συνεχίστηκε 
ο επιφανειακός καθαρισμός από 
άμμο και βλάστηση στη συνέχεια 
μεγάλης επιμήκους κατασκευής που 
ανήκει πιθανότατα στο τείχος της 
αρχαίας πόλης, αν και δεν αποκλεί-
εται η ερμηνεία του ως λιμενοβραχί-
ονα. Το γεγονός ότι είναι ορατή στην 
επιφάνεια του βυθού μόνο η άνω 
όψη των λιθοπλίνθων και αυτό όχι 
σε όλη την έκταση, καθιστά  απα-
ραίτητη την αποκάλυψη της συνολι-
κής επιφάνειας της κατασκευής και 

τη διενέργεια δοκιμαστικών ανα-
σκαφικών τομών για τον προσδιο-
ρισμό της μορφής και συνεπώς της 
χρήσης της.
 Παράλληλα, συνεχίστηκε η αποτύ-
πωση υποβρυχίως και από αέρος 
βυθισμένων αρχαίων δομών που 
ανήκουν είτε σε κτίρια, είτε σε άλλες 
κατασκευές και βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η ψηφιακή επεξεργασία των 
δεδομένων που συλλέχθηκαν για 
την εκπόνηση σχεδίων και τρισδιά-
στατων απεικονίσεων, τα οποία θα 
τροφοδοτηθούν στη συνέχεια στη 
ψηφιακή βάση γεωχωρικών δεδο-
μένων (GIS) ώστε να κατανοηθούν 
καλύτερα οι μεταξύ τους σχέσεις.

Στην ίδια περιοχή βόρεια και νότια 
του ισθμού του Πόρου συνεχί-
στηκε, από το Ινστιτούτο Μεσογει-
ακών Σπουδών, η γεωφυσική δια-
σκόπηση του υποστρώματος του 
βυθού, με την εφαρμογή ηλεκτρι-
κής και μαγνητικής τομογραφίας. 
Με την μέθοδο αυτή τεκμηριώνε-
ται η ύπαρξη αρχαίων δομών στον 
υποπυθμένα, οι οποίες φτάνουν 
σε βάθος μέχρι 1.5 μ. Η εφαρμογή 
της μεθόδου σε συγκεκριμένους 
χώρους βοηθάει επίσης στην ερμη-
νεία δομών,  τμήματα των οποίων 
είναι ορατά στην επιφάνεια.
Πέραν του Πόρου, συνεχίστηκε η 
υποβρύχια έρευνα στον όρμο του 

Κριού, στα ανατολικά της χερσονή-
σου της Κολοκύθας, όπου εντοπί-
στηκε διάσπαρτη κεραμική, μάρτυ-
ρας της χρήσης του όρμου ως αγκυ-
ροβολίου. Διερευνήθηκε επίσης το 
τμήμα από το ακρωτήριο, απένα-
ντι από τη νησίδα Σπιναλόγκα, μέχρι 
τον όρμο Βαθύ, στη δυτική πλευρά 
της Κολοκύθας, με παρόμοια απο-
τελέσματα. Στον όρμο Βαθύ, έγινε τα 
προηγούμενα χρόνια αποτύπωση 
και τεκμηρίωση βυθισμένου κτι-
ριακού συγκροτήματος, ενώ στην 
παραλία εντοπίστηκε  διαμορφω-
μένη πηγή υφάλμυρου πλέον νερού 
και μινωική κεραμική, ανάμικτη με 
πλήθος οστρέων πορφύρας.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ία σημαντική εκπρόσωπος της λυρι-
κής τέχνης, με μεγάλη σταδιοδρομία 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η 
μεσόφωνος-μονωδός Λέλα Στάμος,  

έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Κατά την δι-
άρκεια της μακρόχρονη καριέρας της πρωταγω-
ίστησε επί δεκαετίες στην Εθνική Λυρική Σκηνή 
ερμηνεύοντας μοναδικά σπουδαία έργα κορυ-
φαίων συνθετών.
Η Ελένη Σταματοπούλου, όπως ήταν το πραγμα-
τικό της όνομά της, γεννήθηκε στον Πειραιά το 
1941, αποφοίτησε από το Εθνικό Ωδείο το 1962 
ενώ έναν χρόνο αργότερα αναδείχθηκε πρώτη 
στον Διεθνή Διαγωνισμό «Μαρία Κάλλας» και 
έφυγε για μετεκπαίδευση στο Μιλάνο.
Πολυδιάσταση και εξαιρετικά ενεργή καλλιτε-
χνικά συνεργάστηκε με όλες σχεδόν τις ελληνικές 
συμφωνικές ορχήστρες αλλά και με ξένα μουσικά 
σύνολα ενώ συνέπραξε, παράλληλα, με σημαντι-
κούς λυρικούς ερμηνευτές. Έδωσε ρεσιτάλ εντός 
και εκτός Ελλάδας, εμφανίστηκε σε μεγάλα φεστι-
βάλ ενώ ασχολήθηκε εντατικά και με την διδα-
σκαλία.
Η πρώτη της εμφάνιση στην Εθνική Λυρική Σκηνή 
πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 
1960. Πρόκειται για μια συνεργασία ζωής καθώς 

τις επόμενες τρεις δεκαετίες συμμετείχε σε περισ-
σότερες από 50 διαφορετικές παραγωγές της.
Ερμήνευσε σπουδαίους πρωταγωνιστικούς, 
αλλά και συμπρωταγωνιστικούς ρόλους όπως 
Όλγκα (Ευγένιος Ονιέγκιν), Ιουδίθ (Ο πύργος του 
Κυανοπώγωνα), Σαρλότ (Βέρθερος), Σουτζούκι 
(Μαντάμα Μπαττερφλάι), Άμνερις (Αΐντα), Ατσου-
τσένα (Ο τροβαδούρος), Μανταλένα (Ριγολέττος), 
Πωλίνα (Ντάμα πίκα), Λόλα (Καβαλλερία ρουστι-
κάνα), Τσίτα (Τζάννι Σκίκκι), Βάγια (Κωνσταντίνος 
ο Παλαιολόγος), Μάνα (Το δαχτυλίδι της μάνας), 
Τερέζα (Η υπνοβάτις), Φενένα (Ναμπούκκο). Επι-

πλέον, συμμετείχε στις πρώτες παρουσιάσεις 
έργων όπως Κρίνο στ’ ακρογιάλι του Γεωργίου 
Σκλάβου, Αντρέα Σενιέ, Άλμπερτ Χέρρινγκ, Το 
παιδί και τα μάγια, Ο πρόξενος, Ηρώ και Λέαν-
δρος του Ανδρέα Νεζερίτη, Ο Ιούλιος Καίσαρας 
στην Αίγυπτο, Η στέψη της Ποππαίας.
Παράλληλα, συνέπραξε ως μονωδός σε παρου-
σιάσεις έργων όπως τα ορατόρια Ηλίας [Elias] και 
Απόστολος Παύλος [Paulus] του Μέντελσον, το 
Στάμπατ Μάτερ [Stabat Mater] του Βιβάλντι, το 
Ρέκβιεμ [Requiem] του Βέρντι, η Ραψωδία για άλτο 
και ανδρική χορωδία [Alto Rapsody] του Μπραμς.

Στέγη: Το 
Φεστιβάλ Νέων 
Χορογράφων 
για πρώτη φορά 
διαδικτυακά 

T
ο πρώτο της Φεστι-
βάλ Νέων Χορογρά-
φων ειδικά φτιαγμένο 
για τον ψηφιακό κόσμο 

παρουσιάζει η Στέγη, στις 20 
και 21 Μαρτίου.  Για δύο μέρες 
πατάμε παύση στην καραντίνα 
και ζούμε στον παλμό των νέων 
καλλιτεχνών που επανεκκινούν, 
κινούνται και συγκινούνται. Το 
8ο Φεστιβάλ Νέων Χορογρά-
φων (ONC 8) κατεβαίνει από τη 
σκηνή και συναντά το κοινό στο 
μόνο μέρος που αυτή τη στιγμή 
μπορούμε να υπάρχουμε 
«μαζί», στο ψηφιακό περι-
βάλλον, μέσα από το YouTube 
Channel του Ιδρύματος Ωνάση, 
το Onassis.org και τα social 
media. Με σύνθημα ««είμα-
στε εδώ, χορεύοντας», καλλιτέ-
χνες της νεότερης γενιάς κατα-
θέτουν έργα που δημιούργη-
σαν το τελευταίο δίμηνο, απο-
τυπώνουν με κινήσεις τη στιγμή 
και την κατάσταση και στέλνουν 
το μήνυμά τους για όσα βιώ-
νουμε, σκεφτόμαστε, αισθα-
νόμαστε. Και επειδή οι φωνές 
που πρέπει να ακουστούν είναι 
πολλές, το φετινό φεστιβάλ, το 
οποίο προέκυψε από open call 
που καλούσε καλλιτέχνες στη 
δημιουργία έργων με ψηφιακά 
μέσα, περιλαμβάνει 11 νέα καλ-
λιτεχνικά πρότζεκτ.
Οι Βασίλης Βηλαράς (RED 
RIDING SHOES), Νάντη Γώγου-
λου (The cooking-with-Nadi 
show), Μυρτώ Δελημιχάλη 
και Στάθης Δογάνης (Pose_
Transpose), Ειρήνη Καλαϊ-
τζίδη (yaGrid), Oμάδα Besuch 
(Besuch), Άννα Παπαθανασίου 
(Axel’s just dreaming), Ιωάννα 
Παρασκευοπούλου (All she 
likes is popping bubble wrap), 
Κωνσταντίνος Παπανικολάου 
(Άλογα κατάδυσης και άλλες 
μυθολογίες), Νατάσα Σαρα-
ντοπούλου (ΙΛΙΣΣΟΣ/ λίμπο 
eξótica), ody icons (YES HALLO 
HI) και Stereo Nero Dance Co. 
(442, or A Game Without Score) 
χορογραφούν την Αθήνα, την 
Ελλάδα και τον κόσμο ολό-
κληρο το παράξενο έτος 2021.

Ελούντα Κρήτης: Εντυπωσιακές υποβρύχιες 
έρευνες σε αρχαία πόλη

Πέθανε η καταξιωμένη λυρική τραγουδίστρια Λέλα 
Στάμος 
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αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ σε ένα κακό 
πρώτο μέρος κόντρα στην Άρσεναλ, ισοφάρισε 
προσωρινά με τον Ελ Αραμπί, αλλά πλήρωσε τις 
χαμένες ευκαιρίες και δύο γκολ στο τελευταίο 
10άλεπτο (1-3) με το έργο του στη ρεβάνς να γίνεται 
βουνό.

Π
άλεψε να νικήσει τα προβλήματά του, δεν κατάφερε 
να ξεπεράσει τον κακό εαυτό του ο Ολυμπιακός. Με 
υπηρεσιακό στόπερ τον Εμβιλά δίπλα στον Σωκρά-
τη, ένα κακό πρώτο ημίχρονο και μπλακ άουτ στο 

τελευταίο 10άλεπτο, οι “ερυθρόλευκοι” ηττήθηκαν 3-1 από 
την Άρσεναλ που απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρι-
σης για την επόμενη φάση του Europa League. Το προσωπικό 
γκολ του Ελ Αραμπί (58’) που ισοφάρισε προσωρινά τη βολί-
δα του Έντεγκαρντ (30’), έδωσε ελπίδες στον Ολυμπιακό, αλ-
λά οι παίκτες του και σημαντικές ευκαιρίες έχασαν στο πρώτο 
μέρος και δύο εύκολα γκολ δέχθηκαν λίγο πριν από την ανά-
παυλα (Γκάμπριελ 79’, Ελνένι 85’), με αποτέλεσμα οι ελπίδες 
τους για νέο θαύμα στο “Emirates” να εξανεμισθούν... Με λί-
γη περισσότερη προσοχή και θράσος το αποτέλεσμα θα μπο-
ρούσε να είναι πολύ διαφορετικό απέναντι σε μια ομάδα που 
έβγαζε φωτιές στην επίθεση, αλλά έκανε παιδαριώδη λάθη 
στην άμυνα, τα οποία πλήρωσε, όμως, μόλις μια φορά. Αυτά 
είναι τα πέντε στοιχεία που διαμόρφωσαν τον αγώνα στο “Γ. 
Καραϊσκάκης”.

1. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ Ο ΣΑ, ΨΗΛΑ Ο ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ
Το ‘χει φαίνεται η μοίρα του Πέδρο Μαρτίνς να περιμέ-
νει ένα βασικό εργαλείο πριν τη σέντρα ενός σημαντικού 
αγώνα. Στην προηγούμενη φάση της διοργάνωσης με αντί-
παλο την Αϊντχόφεν περίμενε τον Γιαν Εμβιλά, χθες συνέβη το 
ίδιο με τον Ουσεϊνού Μπα. Ο Γάλλος κατάφερε να αγωνιστεί 
κόντρα στους Ολλανδούς, ο Ουσεϊνού Μπα το πάλεψε μέχρι 
το ζέσταμα, έκανε ακόμη και ζέσταμα, αλλά οι ενοχλήσεις 
δεν τον εγκατέλειψαν και τελικά πέρασε στο αρχικό σχήμα ο 
Μασούρας, με τον Εμβιλά να οπισθοχωρεί στην άμυνα.
Άλλες εκπλήξεις δεν είχαμε από τον Πορτογάλο τεχνικό, ο 
οποίος επέλεξε τελικά για το αρχικό σχήμα τον Βαλμπουενά 
αντί του Φορτούνη στο 4-2-3-1 που επέλεξε τελικά, αντί της 
αρχικής σκέψης για 4-3-3. Την τετράδα μπροστά από τον Σα 
σχημάτισαν μαζί με τον πρώην παίκτη της Σεντ Ετιέν οι Λαλά, 
Σωκράτης και Ρέαμπτσιουκ από δεξιά προς τα αριστερά. Το 
δίδυμο στον άξονα σχημάτισαν οι Μπουχαλάκης, Καμαρά. 

Όσο για την μεσοεπιθετική τριάδα, ο Ματιέ ξεκίνησε ως 
οργανωτής, ο Μπρούμα δεξιά, ο Μασούρας αριστερά και ο 
Ελ Αραμπί στην κορυφή.
Από την άλλη πλευρά, ο Μικέλ Αρτέτα προτίμησε, επίσης, 
όπως αναμενόταν το 4-2-3-1, με την τριάδα των Γουίλιαν, 
Έντεγκαρντ, Σακά, πίσω από τον Ομπαμεγιάνγκ. Μια σοβαρή 
διαφοροποίηση στον τρόπο που τοποθετήθηκε ο Ολυμπια-
κός στο γήπεδο ήταν ότι ο Βαλμπουενά ανέβαινε για να πλαι-
σιώσει τον Γιουσέφ, ενώ πίσω τους δημιουργούνταν δύο 
αμυντικές τετράδες.

2. “ΑΠΑΝΤΗΣΗ” ΜΕ ΜΠΡΟΥΜΑ
Με τους “μπλε” της Άρσεναλ να κρατούν την μπάλα περισσό-
τερη ώρα τη μπάλα στα πόδια κύλησαν τα πρώτα λεπτά της 
αναμέτρησης. Λίγο έλειψε, μάλιστα, στο 6’ να προηγηθούν οι 
Λονδρέζοι με τον Σα να διώχνει εκπληκτικά και με τη βοήθεια 
του οριζόντιου δοκαριού την κοντινή κεφαλιά 
του Ομπαμεγιάνγκ που βρήκε εκτός θέσης 
Σωκράτη και Λαλά, έπειτα από σέντρα 
του Μπεγερίν. Ήταν ξεκάθαρη η διά-
θεση των φιλοξενούμενων να πιέ-
σουν ψηλά και να πλαγιοκοπή-
σουν, την ώρα που οι “ερυθρό-
λευκοι” είχαν σαφές πρόβλημα 
στο κατέβασμα της μπάλας. Γι’ 
αυτό το λόγο κατέβαινε χαμηλά 
ο Μπουχαλάκης να σχηματίσει 
τριάδα με τους στόπερ, ενώ ο Έντε-
γκαρντ γύριζε ακόμη και κάτω από τη 
σέντρα για να ξεκινήσει το χτίσιμο επι-
θέσεων για την ομάδα του.
Γενικά, οι “ερυθρόλευκοι” έδειξαν να ζορίζο-
νται από τα διαδοχικά overlap των μπακ της Άρσεναλ, 
ενώ δεν έδειξαν διάθεση πίεσης στη μπάλα, με αποτέλεσμα 
να δίνουν πολύ εύκολα μέτρα να διανύσουν οι αντίπαλοι. Μια 
φορά πίεσε συντονισμένα στη μπάλα ο Ολυμπιακός στο 20’ 
με αποτέλεσμα ο Μπρούμα να κλέψει από το λάθος γύρισμα 
του Όντεγκααρντ, αλλά το σουτ από πλεονεκτική θέση σημά-
δεψε τον Λένο. Είναι γεγονός ότι μετά το 15’ οι γηπεδούχοι 
άρχισαν να πατούν καλύτερα και να βγαίνουν από το καβούκι 
τους, ωστόσο, ήταν φανερό ότι τους έλειπε το περίσσιο θάρ-
ρος.
3. ΓΚΟΛΑΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 1-1
Πάνω που οι “ερυθρόλευκοι” έδειχναν να εγκαταλείπουν τον 

παθητικό ρόλο, ο Έντεγκαρντ με έναν κεραυνό εκτός περιο-
χής, αιφνιδίασε άμυνα και Σα για το 0-1, έπειτα από εύκολο 
λάθος του Ρέαμπτσιουκ. Σε ένα χρονικό σημείο που οι γηπε-
δούχοι πατούσαν καλύτερα, αλλά όχι τόσο καλά για να περι-
ορίσουν τους κινδύνους.
Ευκαιρία για ισοφάριση και μάλιστα καθαρή υπήρξε για τον 
Ολυμπιακό στο 40’, αλλά ο Μασούρας ενώ κόντραρε τον 
Νταβίντ Λουίζ και του έκλεψε τη μπάλα στο ύψος της μικρής 
περιοχής, αντί να πασάρει στον ολομόναχο Ελ Αραμπί, προ-
τίμησε να σουτάρει άστοχα από πολύ πλάγια. Όταν σε ένα 
χρονικό σημείο που ψάχνεσαι στο γήπεδο, χάνεις και τέτοιες 
ευκαιρίες, είσαι άξιος της μοίρας σου… Χωρίς υπερβολή, 
οι “ερυθρόλευκοι” χωρίς να είναι καλύτεροι, από τις δύο 
φάσεις του Μπρούμα και του Μασούρα στην πίεση ψηλά, θα 
μπορούσαν να βρουν τουλάχιστον ένα γκολ.

4. ΜΕ ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΚΑΙ ΧΟΛΕΜΠΑΣ
Οι “ερυθρόλευκοι” έφυγαν μουτρωμένοι για τα αποδυτήρια, 
ακριβώς επειδή και οι ίδιοι καταλάβαιναν πως δεν έχουν στα-
θεί στο ύψος των περιστάσεων κι ας είχαν τις ευκαιρίες του-
λάχιστον να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πέδρο Μαρτίνς 
αποφάσισε να μην περιμένει και προχώρησε σε δύο αλλαγές 
με τον Χολέμπας αντί του Ρέαμπτσιουκ και τον Φορτούνη στη 
θέση του Βαλμπουενά.
Είδε ότι οι δύο που βγήκαν δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα 
και δεν δίστασε να τους αφήσει στα αποδυτήρια. Ο Κώστας 
πήρε θέση μπροστά δίπλα στον Ελ Αραμπί, με εντολή, 
ωστόσο, να παίρνει μέτρα προς τον άξονα για να παίρνει τη 
μπάλα στα πόδια. Οι “ερυθρόλευκοι” παρά τη δεδομένη διά-
θεση των Λονδρέζων να πιέσουν, πάτησαν καλύτερα, κυκλο-
φόρησαν καλύτερα τη μπάλα κι έδειξαν να έχουν περισσό-
τερο έλεγχο.

5. ΦΑΡΜΑΚΕΡΗ ΜΕ ΑΡΑΜΠΙ ΚΑΙ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ
Ότι δεν κατάφεραν στο πρώτο μέρος οι Μπρούμα και 
Μασούρας, το κατάφερε με την τρίτη ο Ελ Αραμπί, ο οποίος 
έκλεψε από τον Θεμπάγιος που μόλις είχε περάσει στο ματς 
και αφού είδε που βρίσκεται ο Λένο, τον πλάσαρε ιδανικά για 

το 1-1 στο 58’.
Σε αυτό το διάστημα του β’ μέρους οι “ερυ-

θρόλευκοι” δεν είχαν επιτρέψει να δημι-
ουργηθεί ευκαιρία στα καρέ του Σα, 

ενώ εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο 
τη μία και μοναδική δική τους. Και 
σα να μην έφτανε αυτό στο 67’ ο 
Ελ Αραμπί λίγο έλειψε να “ξερά-
νει” τους “κανονιέρηδες” όταν 
από υπέροχη συνδυασμένη προ-

σπάθεια και ασίστ του Ραντζέλο-
βιτς που μπήκε ορεξάτος από το 

59’, στο τσακ δεν ήρθε το 2-1, με τη 
μπάλα να κοντράρει και να καταλή-

γει κόρνερ. Οι αλλαγές του Πέδρο Μαρ-
τίνς για άλλη μια φορά απέδωσαν καρπούς και 

άλλαξαν τη ροή του αγώνα.
Ο Πορτογάλος δεν σταμάτησε και στο 77’ έφερε από τον 
πάγκο και τον Χασάν αντί του Ελ Αραμπί που τα είχε δώσει 
όλα. Το ρίσκο του Πέδρο Μαρτίνς, ωστόσο, δεν τον δικαίωσε 
αυτή τη φορά, καθώς η Άρσεναλ πέτυχε άλλα δύο γκολ στο 
τελευταίο 10άλεπτο, με το πρώτο να προκαλεί διαμαρτυρίες 
για επιθετικό φάουλ του Γκάμπριελ στον Εμβιλά (79’). Αυτό το 
γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα αποδιοργάνωσε τους “ερυ-
θρόλευκους” που το πλήρωσαν ακριβά με ένα ακόμη γκολ 
από βολίδα του Ελνένι στο 85’, με το τελικό 3-1 να γέρνει απο-
φασιστικά την πλάστιγγα της πρόκρισης υπέρ των “κανονιέ-
ρηδων”.

Ολυμπιακός - Άρσεναλ 1-3 
Τα κανόνια τιμώρησαν τους ερυθρόλευκους για τα λάθη τους 
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Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν μέχρι το 87’ 
με την πλάτη στον τοίχο, αλλά 
με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 
Ίνγκασον που μείωσε σε 2-1 και 
κέρδισε το πέναλτι για το 2-2, πήρε 
την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον 
Άρη στην Τούμπα.

Α
πίστευτη εξέλιξη στο ντέρμπι της 
Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να 
μένει ζωντανός με δύο γκολ σε 
διάστημα επτά λεπτών (87’ - 90 

+4’). 

NO ΤΖΟΛΗΣ, NO PARTY ΚΑΙ ΚΥ-
ΡΙΑΡΧΙΑ ΑΡΗ
Ο Άρης μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό 
χώρο, έκλεισε τους χώρους, πίεσε ψηλά 
και δημιούργησε ξεκάθαρο πρόβλημα 
στην κυκλοφορία του ΠΑΟΚ. Η απουσία 
του Χρήστου Τζόλη στοίχισε στον Δικέ-
φαλο σε απειλή, ενώ η μετακίνηση του 
Αμρ Ουάρντα αριστερά, σε συνδυασμό 
με την ανετοιμότητα του Σίντζι Καγκάβα, 
είχε ως αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χάσει 
σε ανάπτυξη και δημιουργία. Οι παίκτες 
του Άκη Μάντζιου διαχειρίστηκαν εξαι-
ρετικά το παιχνίδι και έριξαν... προει-
δοποιητική βολή στο 17ο λεπτό, αλλά ο 
Ζίβκο Ζίβκοβιτς αρνήθηκε το γκολ στον 
Μπρούνο Γκάμα. Η τριάδα στη μεσαία 
γραμμή, αποτελούμενη από τους Σάσα, 
Τζέγκο και Μπερτόγλιο, νίκησε κατά κρά-
τος την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ, με τους 
Σβαμπ, Τσιγγάρα να υπολείπονται σε 
ενέργεια και τρεξίματα και τον Καγκάβα 
να αδυνατεί να κάνει αισθητή την παρου-
σία του. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά για 
τον Δικέφαλο, οι «κίτρινοι» εκμεταλλεύ-
τηκαν την αστάθεια του Ζίβκο Ζίβκοβιτς 
και πήραν το προβάδισμα στο 26’ με τον 
Μπερτόγλιο, ο οποίος μετουσίωσε σε 
γκολ το εξαιρετικό γύρισμα του Ντάνιελ 
Μαντσίνι.Το γκολ έδωσε τη δυνατότητα 
στην ομάδα του Μάντζιου να διαχειριστεί 
καλύτερα την αναμέτρηση, με τον ΠΑΟΚ 
να ανεβαίνει μέτρα και να αυξάνει ένταση, 
αλλά χωρίς ουσιαστικά να απειλήσει με 
αξιώσεις την εστία του Ζακαρί Μπουσέ. 
Μοναδική πραγματικά αξιόλογη φάση για 
τους γηπεδούχους ένα πλασέ του Μίκαελ 
Κρμέντσικ, ο οποίος ήταν ο πιο δραστή-
ριος παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά τροφοδοτή-
θηκε ελάχιστα στο πρώτο μέρος.

ΕΞΩ Ο ΚΑΓΚΑΒΑ ΚΑΙ 4-4-2 ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο 
Πάμπλο Γκαρσία απέσυρε τον αρνητικό 
Καγκάβα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο 
τον Κάρολ Σβιντέρσκι και άλλαξε τη διά-
ταξη σε 4-4-2, με στόχο να πιέσει ακόμη 
περισσότερο τον Άρη. Ωστόσο, πέρα από 
ένα συρτό σουτ του Ουάρντα στο 49’, το 
οποίο δεν ανησύχησε τον Μπουσέ που 
μπλόκαρε σταθερά. Από την άλλη πλευρά, 
ο Μάντζιος, βλέποντας πως ο ΠΑΟΚ έχει 
μπει πιο δυνατά, πέρασε στο γήπεδο τον 
Δημήτρη Μάνο για να «κρατήσει» πιο 
πίσω τον αντίπαλό του. Κι η αλήθεια είναι 
πως ο 50χρονος τεχνικός δικαιώθηκε για 
την επιλογή του, καθώς ο Μάνος χρίστηκε 
σκόρερ λίγα λεπτά αργότερα. Συγκεκρι-
μένα, στο 69’ Μαντσίνι έκλεψε την μπάλα 
στη μεσαία γραμμή από τον Τσιγγάρα, 
έβγαλε στην αντεπίθεση την ομάδα του, 
με τον Ζίβκοβιτς να αποκρούει ασταθώς 
το σουτ του Γκάμα και στη συνέχεια της 
φάση, ο Μάνος με κοντινό πλασέ έκανε 
το 0-2.

ΤΟ VAR ΠΗΡΕ ΠΙΣΩ ΠΕΝΑΛΤΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
Το 0-2 «αφύπνισε» τον Δικέφαλο που 
έψαξε την αντίδραση και πίεσε για το γκολ 
που θα τον βάλει ξανά στο παιχνίδι. Στο 
78’ ο Μαρτσίνιακ έδωσε πέναλτι για μαρ-
κάρισμα του Σίλβα στον Ζίβκοβιτς, αλλά 
πήρε πίσω την απόφασή του, αφού πρώτα 
είδε τη φάση στο μόνιτορ του VAR, καθώς 
ο Σέρβος ήταν εκείνος που έκανε φάουλ 
στον αντίπαλό του.

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑ-
ΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΙΝΓΚΑΣΟΝ
Παρ’ όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά του 
αγώνα, ο ΠΑΟΚ, με μεγάλο πρωταγωνι-
στή τον Ίνγκασον πραγματοποίησε μία 
τρομερή... επαναφορά. Στο 87’ ο Ισλαν-
δός στόπερ μείωσε σε 2-1 με όμορφο 
κοντινό πλασέ, ενώ στο 90 +4’ κέρ-
δισε πέναλτι από τον Μπουσέ, το οποίο 
μετουσίωσε σε γκολ ο Βιεϊρίνια για το 
2-2. Βέβαια, ο Πορτογάλος ήταν πρωτα-
γωνιστής και νωρίτερα, αφού με το σκορ 
στο 0-2, έκανε μία σωτήρια προβολή σε 
πλασέ του Μάνου, που, όπως αποδεί-
χθηκε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέ-
λιξη του αγώνα.

Ο 
ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τον Πα-
ναθηναϊκό για τρίτη φορά μέ-
σα σε 17 μέρες, αυτή τη φορά 
με 1-0, και με την εικόνα του 

αγώνα να είναι ανάλογη με τα δύο ματς 
για το Κύπελλο Ελλάδας. Σπουδαίο τρί-
ποντο για τους γηπεδούχους που ανέβη-
καν στην όγδοη θέση, έμεινε έκτο το τρι-
φύλλι. ΟΠΑΣ Γιάννινα συνήθισε να κερ-
δίζει τον Παναθηναϊκό και το ίδιο έκανε 
και το Σάββατο το βράδυ στους «Ζωσι-
μάδες» επικρατώντας με 1-0 και πετυ-
χαίνοντας την τρίτη του νίκη επί του τρι-
φυλλιού μέσα σε 17 ημέρες.
Η ομάδα των Ιωαννίνων ήταν καλύτερη 
σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, 
πέτυχε ένα γκολ νωρίς στο ματς με τον 
Μιλιντσεάνου που μπήκε ως αλλαγή και 
εν συνεχεία το κράτησε κόντρα 
στους πράσινους που για 
ένα ακόμη παιχν ίδι 
δεν είχαν δημιουρ-
γία, έμπνευση και 
δεν μπόρεσαν να 
απειλήσουν τον 
αντίπαλο.
Με αυ τή τη 
ν ίκη  ο  ΠΑ Σ 
ανέβηκε στην 
όγδοη θέσ η 
με 28 βαθμούς 
ενώ ο Πανα-
θ η ν α ϊ κό ς  μ ε 
τη νέα του ήττα 
και το νέο αρνη-
τ ικό αποτέ λεσμα 
έμε ινε πλέον σ την 
έκτη θέση αφού είναι 
ισόβαθμος με τον Αστέρα 
που όμως έχει καλύτερα αποτελέ-
σματα από τους πράσινους.Η ομάδα του 
Αργύρη Γιαννίκη από την πλευρά της, με 
τις ίδιες απουσίες που είχε και στη Λεω-
φόρο, έκανε δύο αλλαγές στο αρχικό της 
σχήμα και έδειξε από τα πρώτα λεπτά 
να έχει πάρει τον αέρα των πράσινων. 
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έπαιξε σε 
ένα ακόμη ματς με αρκετές απουσίες και 
δη στη μεσαία γραμμή αλλά αυτές δεν 
μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για 
το τριφύλλι που έχει δείξει και στα προ-
ηγούμενα παιχνίδια πως μπορεί να τις 
ξεπεράσει.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΑΣ
Όπως και στη Λεωφόρο την Τετάρτη έτσι 

και το Σάββατο το βράδυ ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα μπήκε καλύτερα στο ματς, έχασε 
σπουδαία ευκαιρία με τον Σάλιακα στο 
9’ για να ανοίξει το σκορ και στο 12’ 
είδε τον Κριζμάν να τραυματίζεται και 
να αφήνει τη θέση του στον Μιλιντσε-
άνου που μπήκε ως αλλαγή. Ο παίκτης 
που πέρασε ως αλλαγή μάλιστα ήταν ο 
σκόρερ των γηπεδούχων στο 19’ σε μια 
φάση που ξεκίνησε από λάθος των φιλο-
ξενούμενων. Ο Αϊτόρ προσπάθησε να 
δώσει μια παράλληλη μπαλιά προς τον 
Σάντσες ο Πίρσμαν έκοψε τη μπάλα και 
βγήκε κάθετη πάσα προς τον Μιλιντσε-
άνου ο οποίος πλάσαρε τον Διούδη για 
να ανοίξει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός για 
ένα ακόμη παιχνίδι δεν είχε δημιουργία, 
έμπνευση, δεν μπορούσε να συνδυαστεί 

και δεν κατάφερε δημιουργή-
σει προβλήματα στην εστία 

του Λοντίγκιν. Ο Μπό-
λονι μάλιστα αναγκά-

στηκε και αυτός να 
αλλάξει τα πλάνα 
του με την αλλαγή 
του Σανκάρε που 
τραυματ ίσ τηκε 
και τον Ενγκμπα-
κοτό να μπαίνει 
στο ματς.

Ο ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟΣ ΕΨΑ-

ΧΝΕ ΤΗΝ ΙΣΟ-
ΦΑΡΙΣΗ, Ο ΠΑΣ 

ΑΠΕΙΛΗΣΕ
Το δεύτερο μέρος ξεκί-

νησε χωρίς αλλαγές για 
τους δύο προπονητές. Και 

παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός 
ήταν αυτός που έψαχνε το γκολ της ισο-
φάρισης η εικόνα των δύο ομάδων δεν 
άλλαξε. Απλά οι πράσινοι είχαν περισ-
σότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους και 
με την είσοδο των Μακέντα, Χατζηγιο-
βάνη αρχικά και εν συνεχεία του Καρλί-
τος έγιναν περισσότερο επιθετικοί αλλά 
σε καμία περίπτωση αποτελεσματικοί.
Από την άλλη ο ΠΑΣ που κρατούσε με 
ευκολία το 1-0 υπέρ του ήταν αυτός που 
θα μπορούσε να φτάσει και σε δεύτερο 
γκολ στο 82’ όταν ο Ντομίνγκες εξέθεσε 
όλη την άμυνα των πράσινων, πέρασε 
στον Παμλίδη που επίσης απέφυγε δύο 
παίκτες του τριφυλλιού και έκανε το δια-
γώνιο σουτ το οποίο έφυγε λίγο έξω από 
το δεξί δοκάρι του Διούδη.

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός 1-0

Του έγινε συνήθεια να χάνει 
από του Γιαννιώτες

ΠΑΟΚ - Άρης 2-2

Ζωντανός με Ίνγκασον, 
αυτοχειρία των «κιτρίνων»
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στο Χιούστον Στις 17/4 Η «Αυλαία» Στο 
MLS

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ο Κάιλ Λάουρι λέει σε όλους ότι 
θα γίνει ανταλλαγή

Μ
ετά από εννέα χρόνια παρουσίας στους Τορόντο Ράπτορς, ο Κάιλ Λόουρι το 
έχει πάρει απόφαση ότι θα φύγει. Άμεσα. Ο 35χρονος πόιντ γκαρντ αναζη-
τά μια νέα περιπέτεια και πρόκληση, κάτι που ο ίδιος διατυμπανίζει εδώ και 
περίπου ένα μήνα, όπως αναφέρθηκε στο podcast του Μπιλ Σίμονς.

Για την ακρίβεια, ο Ράιεν Ρουσίλο (δημοσιογράφος) εξήγησε πως ο Κάιλ Λόουρι δεν έχει 
κρύψει σε κανέναν το γεγονός πως περιμένει απλά να υλοποιηθεί η ανταλλαγή του και 
να μετακομίσει σε άλλο οργανισμό του ΝΒΑ. Μία είδηση που έρχεται να προστεθεί στη 
φημολογία που υπήρξε πριν από μερικές ημέρες περί πώλησης του σπιτιού που έχει το 
Τορόντο.
Με την trade deadline να είναι στις 25 Μαρτίου, άπαντες αντιλαμβάνονται πως ό,τι είναι 
να γίνει, θα γίνει σύντομα. Αυτό που μένει να φανεί είναι ποια ομάδα θα προσφέρει το 
καλύτερο πακέτο στην ομάδα του Νικ Νερς για να αποκτήσει τον πολύπειρο πόιντ γκαρντ, 
ο οποίος είναι δεδομένο ότι έχει την ποιότητα και το know how για να βοηθήσει έναν 
οργανισμό που έχει στόχο να πάει μακριά στα NBA Playoffs.
Τη φετινή σεζόν, ο Κάιλ Λόουρι μετράει 18 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά 
αγώνα.

H 
Nτιναμό Χιούστον θα 
φιλοξενήσει στο BBVA 
Stadium, τη Σαν Χοσέ 
Ερθκουικς στο εναρ-

κτήριο παιχνίδι της νέας σεζόν 
2021, του πρωταθλήματος των 
ΗΠΑ (MLS), το οποίο θα ξεκινή-
σει στις 17 Απριλίου. Μία μονο-
μαχία ανάμεσα σε δύο ομάδες 
με προπονητές από τη Νότια 
Αμερική, αφού η οικοδέσποινα 
διατήρησε στον πάγκο της τον, Ουρουγουανό Ταμπ Ράμος και η επισκέπτρια 
έχει τον Αργεντινό, Ματίας Αλμέιδα. Η μεγάλη καινοτομία της σεζόν, θα είναι το 
ντεμπούτο μιας νέας ομάδας, 27η του MLS, της Οστιν FC, τρίτη ομάδα που θα 
εδρεύει στην πολιτεία του Τέξας και που θα αντιμετωπίσει(18/4) τους Λος Αντζε-
λες, στο Banc of California Stadium LAFC.
Η πρωταθλήτρια Κολόμπους Κρου, θα κάνει το ντεμπούτο της, στις 18 Απρι-
λίου, όταν θα υποδεχθεί την Ουνιόν Φιλαδέλφειας. Αλλοι εξαιρετικοί αγώνες 
της πρεμιέρας θα είναι εκείνοι, ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι, με τον νέο προ-
πονητή της, τον Αγγλο Φιλ Νέβιλ, και τους Λος Αντζελες Γκάλαξι, που έχουν 
πλέον στον πάγκο τους, τον Αμερικανό Γκρεγκ Βάνεϊ, που έφυγε από τη Τορό-
ντο FC.
Η πρώτη μέρα θα έχει επίσης μια δεύτερη μονομαχία προπονητών της Λατινι-
κής Αμερικής, όταν ο Κολομβιανός Καρσκάρ Παρέχα και η Ορλάντο Σίτι φιλο-
ξενούν στις 18 Απριλίου, την Ατλάντα Γιουνάιτεντ όπου θα κάνει το ντεμπούτο 
του ο Αργεντινός Γκαμπριέλ Χάιντσε. Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών 
μεταξύ των ΗΠΑ και Καναδά, οι τρεις καναδικοί σύλλογοι θα ξεκινήσουν την 
κανονική σεζόν MLS στις ΗΠΑ.



62 12 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ



6312 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά
Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία : Ασταμάτητος Εργοτέλης, πέρασε 2ος ο Διαγόρας

Ο Εργοτέλης μετά την 6άρα επί 
της Δόξας συνεχίζει να οδηγεί την 
κούρσα της Superleague 2, ενώ μόνος 
δεύτερος είναι πλέον ο Διαγόρας 
Ρόδου μετά το μεγάλο διπλό στην 
Πάτρα επί της Παναχαϊκής.

Α
ντίθετα, εκτός των Πατρινών εκ νέ-
ου έδαφος έχασε και ο Λεβαδεια-
κός που έμεινε στο 0-0 στα Χανιά 
με την τοπική ομάδα. Στα σημαντι-

κά αποτελέσματα της ημέρας η εκτός έδρας 
νίκη της Ιεράπετρας στο ντέρμπι των ουρα-
γών κόντρα στην ΑΕ Καραϊσκάκης, όπου με-
ταξύ άλλων σημειώθηκε το... διαστημικό 
γκολ του Κούστα.

ΞΑΝΘΗ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1-0
Έβγαλε την εκκρεμότητα με πρόσημο... 
θετικό. Η Ξάνθη επικράτησε της Δόξας Δρά-
μας (1-0) στο εξ αναβολής ματς της 3ης αγω-
νιστικής (σκόρερ ο Σχρόιβεν), επέστρεψε στις 
νίκες και προσπέρασε έτσι την Παναχαϊκή 
στην 5η θέση.
Εννέα χρόνια μετά την τελευταία τους επί-
σημη συνάντηση  σε ματς Super League 
(2011/12), η Ξάνθη επιφύλασσε ανάλογο σκη-
νικό στη Δόξα Δράμας. 
Νίκη με 1-0 για τους Ακρίτες στα «Πηγάδια», 
σε ένα ματς που άργησε περίπου δύο μήνες, 
αφού την 3η αγωνιστική οι Δραμινοί δεν 
είχαν εξασφαλίσει ακόμη άδεια συμμετοχής 
στη φετινή Super League 2.
Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ προηγήθηκε 
με το δυνατό σουτ του Σχρόιβεν από το 31ο 
λεπτό, είχε για ακόμη μία φορά σε καλή μέρα 
τον γκολκίπερ Ίτσο και παρά το ότι δεν βρήκε 
το δεύτερο γκολ που έψαχνε μέχρι τέλους, 
η «οβίδα» του Ολλανδού επιθετικού ήταν 
αρκετή να την επαναφέρει στις νίκες, μετά 
από δύο ισοπαλίες και μία ήττα στα πρό-
σφατα παιχνίδια της.
Έτσι, οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν σε αγώνες 
με τις υπόλοιπες ομάδες της εξάδας (13) και 
πέτυχαν τον στόχο τους να ανέβουν στην 5η 
θέση, προσπερνώντας την Παναχαϊκή. Πλέον, 
απέχουν οκτώ βαθμούς από τον πρωτοπόρο 
Εργοτέλη (28 έναντι 20).
Από την άλλη, η Δόξα Δράμας υπέστη την 
τέταρτη σερί ήττα και συνεχίζει το κακό σερί 
των τελευταίων εβδομάδων. 
Πάντα, όμως, με ένα ματς λιγότερο (Απόλλων 
Λάρισας), που με προϋπόθεση τη νίκη μπο-
ρεί να τη φέρει στο -4 από την εξάδα.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0-1
Ροδίτες για… κορυφή! Με το γκολ του Λινάρ-
δου στο 30’, ο Διαγόρας πανηγύρισε μεγάλο 
διπλό στην έδρα της Παναχαϊκής (0-1) και με 
πέντε σερί νίκες έφτασε να είναι μόνος στη 2η 
θέση (-2 από Εργοτέλη). «Μοιραίος» ο Μπά-
τκοβιτς με δοκάρι για το 1-1 στο 94’.
Η αγαπημένη συνταγή νίκης του Διαγόρα τη 
φετινή σεζόν τον οδηγεί σε τροχιά ανόδου 
και κορυφής. Για πέμπτο διαδοχικό ματς και 
έκτο συνολικά στα παιχνίδια που πήρε το τρί-
ποντο, οι Ροδίτες επικράτησαν με 1-0, αυτή 
τη φορά στην «Αγιά» κόντρα στην Παναχα-
ϊκή κι έμειναν μόνοι στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας.
Σε ένα ματς με πολύ καλό ρυθμό στο δεύ-
τερο μέρος και αρκετές ευκαιρίες, μεγάλος 
πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους 
ήταν ο Λινάρδος, ο οποίος σκόραρε εξ επα-
φής στο 30’, δίχως να πανηγυρίσει κόντρα 
στην πρώην του ομάδα (σεζόν 2019/20, πριν 
φύγει στη Σιγκαπούρη και τη Γκεϊλάνγκ).
Από εκεί και πέρα, το σκορ παρέμεινε άθικτο 
χάρη στην συνεισφορά των δύο κίπερ, Κολο-
βούρη και Τσέλιου αλλά και του… δοκα-
ριού, που σταμάτησε δύο φορές τις τελικές 
προσπάθειες του Μαυροβούνιου, Μπάτρο-
βιτς, για την ισοφάριση. Η δεύτερη, μάλι-
στα, σημειώθηκε στο 94’, δευτερόλεπτα πριν 
από τη λήξη, με τον παίκτη της Παναχαϊκής 
να τολμά το γυριστό, αλλά τη μπάλα να μην 
καταλήγει στα δίχτυα ούτε σε πρώτο χρόνο, 
ούτε στο… ριμπάουντ του Πατάπη.
Έτσι, ο Διαγόρας προσπέρασε τον Λεβα-
δειακό, βρίσκεται στο -2 από τον Εργοτέλη 
και πατάει γερά στα πόδια του στις υψηλές 
θέσεις ενόψει play-offs. Αντίθετα, η Παναχα-
ϊκή έμεινε στους 18 βαθμούς και την 5η θέση.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 0-
0
Ούτε γκολ, ούτε ζημιά. Απόλλων Λάρισας και 
Τρίκαλα ισορρόπησαν χωρίς σκορ στη θεσ-
σαλική «μονομαχία» (0-0) και… προχωρούν.
Στις έξι αναμετρήσεις που είχαν συναντηθεί 
την τελευταία τετραετία, δεν είχαν μείνει ποτέ 
στο απόλυτο μηδέν. Αυτό άλλαξε, όμως, στο 
ματς του φετινού β’ γύρου, καθώς Απόλλων 
Λάρισας και Τρίκαλα έφεραν ισοπαλία χωρίς 
σκορ στην έδρα του πρώτου.
Οι Τρικαλινοί έμειναν έτσι για 7ο σερί παι-
χνίδι μακριά από τη νίκη, ένα κάκιστο σερί 
που τους παρασύρει εκτός εξάδας, αφού η 
6η Ξάνθη προπορεύεται με +2 και ματς λιγό-
τερο. Από την άλλη, οι παίκτες του Κώστα 

Φραντζέσκου κράτησαν τον βαθμό και συνε-
χίζουν τη δική τους προσπάθεια για να πλη-
σιάσουν το όριο των play-offs.
ΧΑΝΙΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0
Ο Εργοτέλος βρήκε μισή ντουζίνα γκολ, 
ο Λεβαδειακός, όμως, έμεινε στο μηδέν 
κόντρα στα Χανιά (0-0) κι υποχώρησε έτσι 
στο -4 από την κορυφή.
Απότομη προσγείωση για τον Λεβαδειακό 
επί ημερών Τζουζέπε Σανίνο. Μετά τις δύο 
σερί νίκες που τον είχαν φέρει μόνο δεύ-
τερο και ειδικά μετά την τεσσάρα κόντρα 
στον Καραϊσκάκη, οι Βοιωτοί «κόλλησαν» 
στα Χανιά (0-0) κι έχασαν έδαφος από την 
κορυφή.
Λίγη ώρα μετά την εμφατική εξάρα του Εργο-
τέλη απέναντι στη Δόξα Δράμας, οι φιλοξε-
νούμενοι απέτυχαν να βρουν δίχτυα απέναντι 
στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και 
«μοιραία» έμειναν στο -4 και κινδυνεύουν να 
βρεθούν 3οι, αν ο Διαγόρας φύγει με διπλό 
από την έδρα της Παναχαϊκής (20:30).
Αντίθετα, οι Χανιώτες με τον βαθμό που κέρ-
δισαν παρέμειναν σε απόσταση δύο βαθμών 
από την εξάδα, αλλά με ματς περισσότερο 
από την Ξάνθη.

ΑΕ Καραϊσκάκης - ΟΦ Ιεράπετρας 
2-3: Με ανατροπή η πρώτη νίκη 
των Κρητικών στο πρωτάθλημα
Την πρώτη του νίκη πανηγύρισε ο ΟΦ Ιερά-
πετρας και μάλιστα με ανατροπή καθώς επι-
κράτησε με 3-2 του ΑΕ Καραϊσκάκης, στο 
πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super 
League 2.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η αναμέ-
τρηση μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς στα 
πρώτα 20 λεπτά είχαμε δύο γκολ. Αρχικά στο 
7ο λεπτό του αγώνα οι γηπεδούχοι άνοιξαν 
το σκορ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο 
Λόβριτς στο δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος 
πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.
Η απάντηση από τον ΟΦ Ιεράπετρας ήταν 
άμεση, καθώς στο 20’ μετά από αντεπίθεση ο 
Κούστα κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος 
και εν συνεχεία με γυριστό, την έστειλε στα 
δίχτυα! Ενα γκολ το οποίο θύμισε... Ζλάταν 
ΙμπραΐμοβιτςΠέντε λεπτά πριν την ολοκλή-
ρωση του πρώτο ημιχρόνου οι φιλοξενούμε-
νοι έκαναν την ανατροπή, χάρη στη «βολίδα» 
που σημείωσε ο Χιντζίδης από τα 30 μέτρα. 
Το 1-2 ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου 
ημίχρονου.Ωστόσο, με την έναρξη του δεύ-
τερου 45λεπτου ο Καραϊσκάκης έκανε το 2-2. 
Συγκεκριμένα, ο Δούμτσιος με γυριστό μέσα 
από τη περιοχή, νίκησε τον Μανουσάκη κι 
έφερε ξανά το ματς στα ίσα.
Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και 
κατάφεραν να πάρουν εκ νέου το προβάδι-
σμα στο 65’, χάρη στο δεύτερο προσωπικό 
τέρμα που πέτυχε ο Κούστα. Με το γκολ του 
23χρονου Αλβανού μεσοεπιθετικού, ο ΟΦ 
Ιεράπετρας πέτυχε την ανατροπή και στο 
τέλος κατάφερε να πάρει αυτός τη νίκη με 
3-2.
Μάλιστα, αυτό ήταν και το πρώτο τρίποντο 
για την ομάδα του Τίμου Καβακά στο πρωτά-
θλημα, μιας και έως τώρα είχε τέσσερις ισο-
παλίες και οκτώ ήττες! Ετσι έφτασε τους 7 
βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο ΑΕ Καραϊ-
σκάκης, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την 
τελευταία θέση.

Εργοτέλης - Δόξα Δράμας 6-0: Την 

σκόρπισε στους… έξι ανέμους!
Ο Εργοτέλης συνέτριψε με 6-0 την Δόξα Δρά-
μας για την 13η αγωνιστική της Super League 
2, πέτυχε την τρίτη του σερί νίκη και παρέ-
μεινε πρώτος στην κορυφή του πρωταθλή-
ματος
Τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού θύμιζαν  την 
πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομά-
δων στη Δράμα, με τον Εργοτέλης να έχει 
την κατοχή για τους Δραμινούς να αμύνονται 
μαζικά. Δεν χρειάστηκαν να περάσουν περισ-
σότερα από δέκα λεπτά στο ματς, καθώς στο 
7’, λίγες ημέρες μετά το χατ-τρικ που πέτυχε 
κόντρα στον Ιωνικό βρήκε και πάλι δίχτυα. 
Μετά από μία εξαιρετική μπαλιά 30 μέτρων 
στην πλάτη της άμυνας από τον Μπουτσάκη, 
ο Τσέλιος βρέθηκε μόνος απέναντι στον Στε-
φανάκο και αφού τον πέρασε στην κίνηση σε 
κενή εστία, έκανε με ευκολία το 1-0 για την 
ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη.
Στο 27’ χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για 
τους Κρητικούς να κάνουν το 2-0. Ο Κωστα-
νάσιος βρήκε με κάθετη πάσα τον Κόνραντ 
εκείνος μπήκε στην περιοχή σούταρε δυνατά 
διαγώνια με το αριστερό ωστόσο η μπάλα 
πέρασε ελάχιστα έξω. Με την έναρξη του 
δευτέρου ημιχρόνου, η Δόξα Δράμας έφτασε 
κοντά στο 1-1 αλλά η προσπάθεια του Μενσά 
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κατσι-
μήτρου. Τρία λεπτά αργότερα, ο Εργοτέλης 
διπλασίασε τα τέρματα του. Ο Σερβιλάκης 
έκανε μία εξαιρετική πάσα στον Κόνραντ 
και ο Ολλανδός επιθετικός του Εργοτέλη με 
δυνατό διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 2-0!Στο 64’ οι Κρητικοί ανέβα-
σαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0, καθώς μετά 
από εξαιρετική ομαδική ενέργεια, ο Κόνραντ 
ενώ ήταν με πλάτη στην εστία έκανε πανέ-
ξυπνη κάθετη πάσα και ο Μανουσάκης με 
ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το τρίτο τέρμα για 
την ομάδα του. Παρά το 3-0 ο Εργοτέλης 
δεν έριξε ρυθμούς και στο 72’ σκόραρε για 
τέταρτη φορά στο ματς με τον Πατρινό.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Μπουρσέλης βρέ-
θηκε απέναντι στον Στεφανάκο και με ωραίο 
πλασέ βρήκε δίχτυα για το 5-0, ενώ το κερα-
σάκι στην τούρτα έβαλε ο Πατρινός στο 85’ 
πετυχαίνοντας και το δεύτερο προσωπικό 
του τέρμα στην αναμέτρηση.
Πλέον, μετά από αυτή τη νίκη ο Εργοτέλης 
πέτυχε το τρίτο του σερί τρίποντο στο πρωτά-
θλημα κι έτσι έφτασε τους 28 βαθμούς, όντας 
μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. 
Από την άλλη η Δόξα Δράμας, για τρίτη συνε-
χόμενη αγωνιστική δεν κατάφερε να πάρει 
θετικό αποτέλεσμα και παρέμεινε στην 10η 
θέση με 11 βαθμούς.

Η Βαθμολογία σε 13 αγώνες 
1. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28
2. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 26
3. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24
4. ΙΩΝΙΚΟΣ 22
5. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 18 
6. ΞΑΝΘΗ 17
7. ΤΡΙΚΑΛΑ 15
8. ΧΑΝΙΑ 15
9. ΔΟΞΑ ΔΡ. 11
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 11
11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7
12. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 7
*Η Δόξα Δράμας έχει 2 αγώνες λιγότερους
* Ο Απόλλων Λάρισας και η Ξάνθη έχουν από 
ένα αγώνα λιγότερο 
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Μ
ετά το 4-1 στη Βαρκελώνη με 
την εκπληκτική εμφάνιση του 
Εμπαπέ η Παρί Σεν Ζερμέν βρι-
σκόταν με το ένα πόδι στους 

«8» του Champions League και μόνο το ό-
νομα του αντιπάλου, η κλάση του Μέσι αλ-
λά και το γεγονός πως οι Καταλανοί πριν με-
ρικά χρόνια είχαν καταφέρει να κάνουν το 
θαύμα και να προκριθούν έδιναν κάποια 
τύχη στους φιλοξενούμενους.
Ο Λιονέλ Μέσι προσπάθησε από την 
πλευρά του, πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, 
αλλά στάθηκε και μοιραίος για την 
ομάδα του καθώς αστόχησε σε 
πέναλτι στις καθυστερήσεις 
του πρώτου μέρους και αν 
σε εκείνο το σημείο είχε 
δώσει προβάδισμα στην 
ομάδα του κανείς δεν 
μπορεί να ξέρει τι θα είχε 
συμβεί.

ΤΟ ΜΑΤΣ
Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύ-
τερα στο παιχνίδι και με τον Ντε-
μπελέ ως σέντερ φορ προσπάθησε να 
χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας της Παρί 
θέλοντας να βάλει ένα γρήγορο γκολ. Ο Ντε-
μπελέ μάλιστα είχε δύο-τρεις καλές στιγμές 
στις οποίες όμως αστόχησε και δεν μπό-
ρεσε να βάλει μπροστά την ομάδα του.
Κάτι που έκαναν οι γηπεδούχοι μετά από 
ένα κατά λάθος πέναλτι που έκανε ο Λαγκλέ 
ο οποίος πάτησε τον Ικάρντι στην προσπά-
θεια που έκανε ο Αργεντινός να πάρει καλή 
θέση στην περιοχή. Ο διαιτητής είδε το VAR 
και έδειξε την άσπρη βούλα με τον Εμπαπέ 
να αναλαμβάνει την εσχάτη των ποινών και 
να ευστοχεί για το 1-0.
Τέτοια... ποδοσφαιρικά θαύματα όμως 
δεν μπορούν να συμβαίνουν συνέχεια με 
αποτέλεσμα η Παρί να πάρει την πρόκριση 
μετά το ισόπαλο 1-1 στο Παρίσι την Τετάρτη 
το βράδυ. Οι γηπεδούχοι απέκλεισαν την 
Μπαρτσελόνα και μπορούν να ονειρεύο-
νται να φτάσουν αρκετά μακριά στο φετινό 
θεσμό.
Έξι λεπτά αργότερα όμως ο Λιονέλ Μέσι 
πέτυχε ένα εκπληκτικό τέρμα για να ισοφα-
ρίσει το σκορ. Ο Αργεντινός πήρε τη μπάλα 
αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, ζύγισε 
το πόδι του και σούταρε με το αριστερό για 

να στείλει τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι 
του Νάβας και έκανε το 1-1. Ένας εντυπωσι-
ακός τρόπος για να γιορτάσει ο Μέσι τα 120 
γκολ στο Champions League.
Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να φτά-
σουν στην ανατροπή του σκορ πριν ολο-
κληρωθεί το πρώτο μέρος μετά από πέναλτι 
που έκανε ο Κουρζαβά στον Γκριεζμάν. Ο 
Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση του, έστειλε τη 
μπάλα στο κέντρο, με τον Νάβας να διώ-
χνει με το αριστερό του πόδι και εν συνε-
χεία έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΜΠΑΡΤΣΑ, 
ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟ ΣΚΟΡ Η 
ΠΑΡΙ
Και στο δεύτερο ημίχρονο 
η Μπαρτσελόνα ήταν καλύ-
τερη στην αναμέτρηση, είχε 
την υπεροχή, κυκλοφο-
ρούσε όμορφα τη μπάλα και 

απείλησε αρκετές φορές την 
εστία του Νάβας.

Ο Μέσι θα μπορούσε να είχε 
δώσει προβάδισμα στην ομάδα του 

στο 60’ μετά από μια εκπληκτική πάσα του 
Ζόρντι Άλμπα αλλά ο Μαρκίνιος με ένα τρο-
μερό τάκλιν έκοψε τη μπάλα και ο Αργεντι-
νός έχασε μια ακόμη ευκαιρία για να δώσει 
προβάδισμα στην ομάδα του.
Λίγα λεπτά αργότερα ο Νάβας με τις γρο-
θιές έδιωξε κεφαλιά του Μπουσκέτς από το 
ύψος της μικρής περιοχής με το 1-1 να παρα-
μένει σε εκείνο το σημείο. Οι Καταλανοί 
συνέχισαν και έψαχναν το γκολ, έστω για να 
φτάσουν στη νίκη αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Την ίδια ώρα η Παρί είχε ελάχιστες καλές 
στιγμές σε αυτό το δεύτερο μέρος και δεν 
απείλησε την εστία του Τερ Στέγκεν.
Ο Κιλιάν Εμπαμπέ μ’ αυτό το τέρμα έφτασε 
τα 25 γκολ πριν συμπληρώσει το 23 έτος 
της ηλικίας του, επίδοση που μόνο ο Λιο-
νέλ Μέσι έχει πιάσει, ωστόσο ο Γάλλος τον 
ξεπέρασε κατά 206 μέρες (22 ετών και 80 
ημερών).
Οι κορυφαίοι τέσσερις σκόρερ σ το 
Champions League πριν συμπληρώσουν τα 
23 έτη τους.
25 - Εμπαμπέ
25 - Μέσι
21 - Ραούλ
20 - Χάαλαντ

 Ο Εμπαμπέ έγινε ο νεότερος που 
σκοράρει 25 γκολ στο Champions 
League

Europa League: Βήμα πρόκρισης 
για Τότεναμ, Ρόμα και Γρανάδα

Τ
ότεναμ, Ρόμα και Γρανάδα αξιοποί-
ησαν τις έδρες τους απέναντι σε Ντί-
ναμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ και Μόλντε 
και έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρι-

σης για τα προημιτελικα του Europa League 
Ηδύναμη του ισχυρού εφαρμόστηκε στα 
βραδινά ματς της Πέμπτης (11/3) όσον 
αφορά στους πρώτες αγώνες της φάσης 
των «16» του Europa League. Τότεναμ, 
Ρόμα και Γρανάδα πήραν καθαρές νίκες 
χωρίς να δεχτούν γκολ στις έδρες τους και 
είναι πλέον πολύ κοντά στο να πανηγυρί-
σουν την πρόκριση για τις οκτώ κορυφαίες 
ομάδες του θεσμού.
Στο Λονδίνο, η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο 
καθάρισε με 2-0 την Ντίναμο Ζάγκρεμπ 
χάρη στην εκτελεστική δεινότητα του Χάρι 
Κέιν που με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο 
οδήγησε τα σπιρούνια στη νίκη με 2-0.
Με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε η Γρανάδα της 
Μόλντε βρίσκοντας και αυτή από ένα γκολ 

σε κάθε ημίχρονο με τους Μολίνα και Σολ-
δάδο, ενώ η Ρόμα έκανε ακόμα πιο αποφα-
σιστικό βήμα πρόκρισης με το 3-0 επί της 
Σαχτάρ στο «Ολίμπικο».
Ο Πελεγκρίνι μετά από ασίστ του Πέδρο 
άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πάουλο 
Φονσέκα στο 23’ (τέθηκε αντιμέτωπος με 
την πρώην ομάδα του) ενώ στο δεύτερο 
ημίχρονο οι Ελ Σααραουί και Μαντσίνι 
βρήκαν δίχτυα μέσα σε ένα πεντάλεπτο και 
έβαλαν πανίσχυρες βάσεις πρόκρισης για 
τους πρωτευουσιάνους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Άγιαξ - Γιουνγκ Μπόις 3-0
Ντινάμο Κιέβου - Βιγιαρεάλ 0-2
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μίλαν 1-1
Σλάβια Πράγας - Ρέιντζερς 1-1
Γρανάδα - Μόλντε 2-0
Ολυμπιακός - Άρσεναλ 1-3
Ρόμα - Σαχτάρ 3-0
Tότεναμ - Ντίναμο Ζάγκρεμπ 2-0

Ρεάλ: Ελπίζει στην ανανέωση του 
συμβολαίου του Βαράν

Η 
Ρεάλ Μαδρίτης εκκίνησε τις 
διαπραγματεύσεις με τον 
Ραφαέλ Βαράν για την ανα-
νέωση του συμβολαίου του 

και ελπίζει το ζήτημα να έχει σύντομα 
θετική έκβαση.
ΗΡεάλ Μαδρί-
τ η ς  θ έ λ ε ι  να 
β ά λ ε ι  τ έ λ ο ς 
σ τ α  σ ε ν ά ρ ι α 
που έχουν δει 
τ ο  φ ω ς  τ η ς 
δ η μ ο σ ι ό τ η -
τας σχετ ικά με 
το μέ λ λον του 
Ραφαέλ Βαράν. 
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
δ η μ ο σ ί ε υ μ α 
τ η ς  M a r c a , 
ο ι  μ ε ρ έ ν γ κε ς 
έ χουν εκκ ινή-
σει ήδη τις δια-
πραγματεύσεις 
με τον Γάλλο αμυντικό για την ανανέ-
ωση του συμβολαίου του, το οποίο 
λήγει το 2022.
Αναγνωρίζουν πως πρόκειται για έναν 
παίκτη-κλειδί και θέλουν να τον κρα-

τήσουν στο δυναμικό τους. Το ισπα-
νικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι συζη-
τήσεις βρίσκονται σε καλό στάδιο και 
ε λπίζουν να υπάρξει σύν τομα συμ-
φωνία.Η AS είχε γράψει την Τετάρτη 

(10 / 3 )  ό τ ι  ο 
Βαράν θα απο-
χ ω ρ ή σ ε ι  α π ό 
τη Ρεάλ γ ια να 
ψάξε ι κάτ ι νέο 
σ τ ην  κα ρ ι έ ρα 
του.  Η  Marca 
ε π ι β ε β α ι ώ -
νε ι πως υπάρ-
χει ενδιαφέρον 
από άλλα ευρω-
π α ϊ κά  κ λ α μ π , 
όμως οι μερέν-
γ κ ε ς  θ έ λ ο υ ν 
ν α  φ τ ά σ ο υ ν 
σ ε  συμφων ία, 
ώστε να βάλουν 
έ να τ έ λος  σ τα 

σενάρια.O 27χρονος Γάλλος σέν τερ-
μπακ έχει πραγματοποιήσει 33 συμ-
μετοχές φέτος με τη Ρεάλ σε όλες τις 
διοργανώσεις, ενώ έχει σκοράρει και 
δύο τέρματα.
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αθλητικά

Πανηγυρικά «σφράγισε» το ε ισ ιτήριο της πρόκρισης 
στα ημιτελικά του Κυπέλλου Coca – Cola η Ανόρθωση. 
Η ομάδα της Αμμοχώσ του σαν σε προπόνηση συνέ-
τριψε με 5-1 την Καρμιώτ ισσα σ το «Αν τώνης Παπα-
δόπουλος» και με συνολικό σκορ 7-2 προκρίθηκε με 
άνεση στους τέσσερις του θεσμού..

Η ομάδα του Τιμούρ Κε τσπάγ ια ήταν έ τσ ι κ ι  αλ λιώς το 
μεγάλο φαβορί για την πρόκριση μετά την εκτός έδρας νίκη 
στο πρώτο παιχνίδι με 2-1, όμως φρόντισε από νωρίς στον 
επαναληπτικό να «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση. Πρω-
ταγωνισ τής ήταν ο Ντορ Μίχα, ο οποίος πισ τώθηκε τρεις 
ασίστ στα γκολ των Δημήτρη Χριστοφή με κεφαλιά στο 15’, 
Νίκου Καλτσά με σουτ εν τός περιοχής σ το 22’ και Μιχάλη 
Μανιά με κεφαλιά στο 34’.
Το σκορ του αγώνα έδωσε τη δυνατότητα σ τον Τιμούρ 
Κετσπάγια να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές 
με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής ή και που δεν αγωνίστηκαν 
στη φετινή σεζόν. Στο 46’ πέρασαν στο γήπεδο οι Παναγιώ-
της Αρτυματάς, Πηλέας και Ελουν τού, ενώ την παρθεν ική 
τους εμφάνιση με τη φανέλα των κυανόλευκων κατέγραψαν 
οι Παρούτης και Χρυσοστόμου. Μάλιστα, ο Δανιήλ Παρού-
της ήταν αυτός που διαμόρφωσε με δυνατό σουτ εντός περι-
οχής το τελικό 5-1.
Η Καρμιώτισσα είχε μειώσει σ το σκορ με εξαιρετικό σουτ 
του Χέρσκοβιτ ς σ το 61’, ενώ το 4-1 πέτυχε ο Χουμσπάουερ 
στο 57’, μετά από κακή πάσα του Κίττου στον Παχίπη. Πέντε 
γκολ με πέντε διαφορετικούς σκόρερ για την Ανόρθωση που 
χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα «κλείδωσε» θέση στην τετράδα 
του κυπέλλου.

Κετσπάγια: «Είμαστε η μοναδική ομάδα στα 
δύο χρόνια που πάει για τους δύο τίτλους»
Απόλυτα ευχαρισ τημένος με τη σοβαρότητα που έδειξαν 
οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης στη νίκη με 5-1 επί της 
Καρμιώτισσας δήλωσε ο Τιμούρ Κετσπάγια. Ο Γεωργιανός 
τεχνικός σημείωσε πως η «Κυρία» είναι η μοναδική ομάδα 
που την τελευταία διετία διεκδικεί και τους δύο τίτ λους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Συγχαρητήρια σ την ομάδα μου. Ήμασ ταν φαβορί με τά 
το πρώτο παιχν ίδι, σ ίγουρα η Καρμιώτ ισσα έκανε αρκε-
τές αλλαγές σ την ομάδα, αλλά αυτό που μετράει γ ια εμάς 
ήταν ότι ήμασταν σοβαροί σε όλο το ματς, παίξαμε καλά και 
βάλαμε αρκετά γκολ. Συγχαρητήρια στην ομάδα που έδειξε 
σοβαρότητα και δύο χρόνια είμαστε η μοναδική ομάδα που 
διεκδικεί και τους δύο τίτ λους. Είμαστε στους “4” και περι-
μένουμε αντίπαλο. Σίγουρα στους “4” δεν θα είναι τα πράγ-
ματα όπως το σημερινό παιχν ίδι, αλλά εμείς πισ τεύουμε 
στην ομάδα και θέλουμε να πάμε μέχρι το τέλος».

Ο ΑΠΟΕΛ πήρε την πρόκριση επικρατώντας 
1-0 εις βάρος της Ομόνοιας και είναι ακόμα 
ζωντανός στη σεζόν. Το ήθελε, το πίστεψε και 
δικαιώθηκε, όντας καλύτερος στο μεγαλύτερο 
διάστημα του παιχνιδιού και προκρίθηκε στα 
ημιτελικά του κυπέλλου.

Ή
ρωας των γαλαζοκιτρίνων ο Φακούντο Σα-
βάλα με γκολ στο 81’, που έκρινε την πρό-
κριση σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου 
παιχνιδιού. Οι πράσινοι παρατάχθηκαν με 

πολλές αλλαγές, με το μυαλό προφανώς στο ντέρμπι 
κορυφής του ερχόμενου Σαββάτου με την ΑΕΛ, κάτι 
που στο τέλος της ημέρας τους στοίχησε.

Το ματς
Στο… σανίδι του πρώτου ημιχρόνου είχε 
έναν πρωταγωνιστή και φορούσε γαλα-
ζοκίτρινα. Στο μεγαλύτερο διάστημά 
του, το σκηνικό εκτυλίχθητε γύρω από 
την περιοχή των πρασίνων. Οι τυπικά 
φιλοξενούμενοι κρατούσαν την κατοχή 
μπάλας κατά 71% και ο Φαμπιάνο είχε 
πολλή δουλειά.
Καταγράφηκαν πέντε κραυγαλέες ευκαι-
ρίες, με τον Βραζιλιάνο να πρωταγωνιστεί, 
ενώ είχε για άξιο συμπαραστάτη τον Τζιωνή! Στο 
13’ και στο 16’, ο κίπερ του «τριφυλλιού» είπε «όχι» 
στον Ζαχίντ, στο 26’ ο Κύπριος μεσοεπιθετικός απέ-
κρουσε στη γραμμή μετά από κεφαλιά του Ενσούε και 

στην εξέλιξη ο Φαμπιάνο απέκρουσε μετά από σουτ 
του Κλωναρίδη. Στο 35’ και πάλι ο Τζιωνής έδιωξε 
στη γραμμή μετά από κεφαλιά του Σάντος, ενώ στο 
43’ ο Ενσούε με αστόχησε με το κεφάλι. Την ίδια ώρα, 
η Ομόνοια είχε καταγράψει μόλις μία καλή στιγμή. 
Μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο, ο Γκόμες με 
πλασέ έστειλε την μπάλα άουτ. Υπήρχε και η σπου-
δαία απόκρουση του Ουζόχο σε κοντινό σουτ του Τζι-
ωνή στο 41’, αλλά στη συνέχεια υποδείχτηκε οφσάιντ 
στην αρχή της φάσης ο Ντούρις.  Έτσι, με το τέλος του 
πρώτου 45λεπτου οι τυπικά γηπεδούχοι αισθάνονταν 
ανακουφισμένοι που είχαν ακόμα σκορ πρόκρισης.
Πέρα από τις ευκαιρίες, όμως, υπήρχε και φάση που 
ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Μετά 
το σουτ του Ζαχίντ στο 16’, η μπάλα χτύπησε στο ανοι-

χτό χέρι του Μαυρία, αλλά ο διαιτητής Τιμόθεος 
Χριστοφή και ο VAR Βασίλης Δημητρίου 

άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί.
Με την επιστροφή των ομάδων από 
τα αποδυτήρια, δεν επέστρεψε ο 
-πολύ δραστήριος σήμερα- Κλω-
ναρίδης στον αγωνιστικό χώρο 
και τη θέση του πήρε ο Κατσαντώ-

νης (δεύτερη αλλαγή για τον Σάββα 
Πουρσαϊτίδη, καθώς στο 22’ αντικατα-

στάθηκε αναγκαστικά ο Ανουάρ από τον 
Λουντεμό). Η Ομόνοια δεν μπορούσε να ήταν σε 

όλο το παιχνίδι τόσο παθητική και με την επανέναρξή 
του άρχισε να ανεβάζει στροφές. Άρχισε να κερδίζει 
ποσοστό κατοχής, κυνηγώντας το γκολ που θα την 

έβαζε μπροστά στο σκορ και θα έκοβε 
τη φόρα του ΑΠΟΕΛ. Είχε μία φάση με 
τον Γκόμες στο 54’, ωστόσο η συνέ-
χεια ήταν ισοδύναμη. Στο 74’ ο Μπεργκ 
έριξε στο γήπεδο τους Λοΐζου και Κού-
σουλος αντί των Μποτεάκ και Πανα-
γιώτου, θέλοντας να βελτιώσει ακόμη 
περισσότερο την ομάδα του.
Δευτερόλεπτα αργότερα ο Τζιωνής 
έχασε τη σπουδαιότερη ευκαιρία των 
πρασίνων, πλασάροντας και στέλνοντας 
την μπάλα στο δοκάρι. Ένα λεπτό αργό-
τερα ο Εντονγκαλά έκλεψε την μπάλα 
από τον Κίκο και μπήκε στην περιοχή, 
οι Κατσαντώνης και Γκάρνερ περίμε-
ναν πάσα, αλλά η καθυστέρηση του 
Κονγκολέζου έδωσε την ευκαιρία στον 
Λανγκ να παρέμβει σωτήρια.
Στο 81’ όμως ήρθε η ώρα του Σαβάλα, 
ο οποίος άνοιξε το σκορ με διαγώ-
νιο σουτ. Προηγουμένως σέντραρε ο 
Ζαχίντ, έπιασε την κεφαλιά ο Κατσαντώ-
νης, ακολούθησε πισινή κεφαλιά του 
Μαυριά και η μπάλα… προσγειώθηκε 
στο πόδι του Αργεντινού.

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ 0-1: «Ζωντανοί σαν 
ροκ συγκρότημα» 

Ανόρθωση - Καρμιώτισσα 5-1 
: Με μαέστρο τον Μίχα και 
πέντε εκτελεστές στους «4» 
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Παναθηναϊκός - Μακάμπι 81-63: Την 
πήρε παραμάζωμα

Με άμυνα από γρανίτη σε πρώτη και τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κέρδισε τη 
Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ (81-63) και δεδομένου ότι κάλυψε το -8 της ήττας στον α’ γύρο, 
μπορεί πλέον να πιστεύει -για λόγους γοήτρου- ότι θα την βάλει από κάτω στο φινάλε της 
regular season.

Χάρη στο εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο που είχε 
και την σπουδαία άμυνα που έπαιξε στο τέταρτο, 
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικράτησε εντός έδρας 
τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (81-63), κερδίζοντας στην 
EuroLeague μετά από τρεις σερί ήττες (όλες μετά το 
κύμα κορονοϊού που έπληξε το τριφύλλι). Παρεμπι-
πτόντως, το τριφύλλι κατάφερε να καλύψει και το 
-8 (89-81) της ήττας στο παιχνίδι του α’ γύρου στη 
Menora Mivtachim Arena.

Ο MVP
Ήταν μείζονος σημασίας για την εξέλιξη του αγώνα ο 
τρόπος με τον οποίο βγήκε ο Ιωάννης Παπαπέτρου 
στο παρκέ, μετά την ανάπαυλα, δεδομένου ότι στο 
ημίχρονο είχε μόλις 2 πόντους από 1/5 δίποντα. Ήταν 
πολύ πιο επιθετικός, εκμεταλλεύτηκε τα σουτ που του 
έδωσε η ισραηλινή άμυνα και έκανε ανεπανόρθωτη 
ζημιά στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ειδικά 
στην τέταρτη περίοδο. Ο αρχηγός των πρασί-
νων τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους 
(από 4/11 δίποντα και 4/6 τρίποντα), 
5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο 
και 2 λάθη σε 33’07’’ συμμετοχής 
(έπαιξε περισσότερο από κάθε 
άλλον).

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Το ψηλό σχήμα του Παναθη-
ναϊκού ΟΠΑΠ με τον Μάριο 
Χεζόνια στο «2» και τον Ιωάννη 
Παπαπέτρου στο «3» προ-
βλημάτισε σε μείζονα βαθμό 
τη Μακάμπι, για αρκετή ώρα στο 
πρώτο μέρος. Οι πράσινοι ήταν εξαιρε-
τικοί στην άμυνα, οδήγησαν τους φιλοξε-
νούμενους σε αμφιλεγόμενες επιλογές στην επίθεση 
και χάρη σε αυτό κατάφεραν να χτίσουν ένα πολύ 
καλό προβάδισμα. Το +16 (25-9) της πρώτης περιό-
δου ήταν απόρροια των 4/17 σουτ και των 5 λαθών 
της Μακάμπι, σε συνδυασμό με τη δυναμική εκκί-
νηση του Μάριο Χεζόνια και του Άαρον Γουάιτ, οι 
οποίοι έκαναν τη διαφορά στην επίθεση.
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος φώναζε (ούρλιαζε για την 
ακρίβεια) στους παίκτες του, σε μια προσπάθεια να 
τους αφυπνίσει, οι πράσινοι όμως είχαν ρυθμό και 
δεν κοίταξαν πίσω. Από τη στιγμή δε, που κι ο Ντί-
νος Μήτογλου τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι όλα 
παρέμεναν αρκετά απλά για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, 
ο οποίος έκλεισε το πρώτο μέρος στο +13 (43-30) -η 
διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, 
αν ο Σκότι Γουίλμπεκιν δεν έβαζε δύο τρίποντα στο 
κλείσιμο της περιόδου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η εικόνα του παιχνιδιού ήταν 
πολύ διαφορετική. Ναι μεν ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
βρήκε μαζεμένους πόντους από τον Ιωάννη Παπαπέ-
τρου (από τους 2 πόντους με 1/5 δίποντα του πρώτου 
μέρους, πήγε στους 8 πόντους με 1/3 δίποντα και 2/4 
τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο), την ίδια ώρα όμως οι 
υπόλοιποι είχαν πολλά προβλήματα.
Η απόφαση του Γιάννη Σφαιρόπουλου να πάει σε 
πολύ πιο επιθετικές άμυνες στο πικ εν ρολ (hedge 
out στα όρια της παγίδας) υποχρέωσε το τριφύλλι 
να πασάρει πολύ την μπάλα και τους παίκτες του να 
εκτελέσουν κατά βάση από τα 6μ75. Κάτι που δεν είχε 
επί της ουσίας αποτέλεσε, δεδομένου ότι οι πράσι-
νοι είχαν 3/10 τρίποντα στην περίοδο. Κάπως έτσι, κι 
αφού ο Άντε Ζίζιτς σκόραρε στην εκπνοή του δεκα-
λέπτου, η Μακάμπι πλησίασε σε απόσταση βολής 
(58-55). Πάνω που οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να 
πατάνε το γκάζι και να δείχνουν έτοιμοι για την ολική 

ανατροπή, η άμυνα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ 
έδωσε πάλι τη λύση. Το τριφύλλι κρά-

τησε τους παίκτες του Γιάννη Σφαι-
ρόπουλου δίχως πόντο για πέντε 

λεπτά (0/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα 
και 3 λάθη σε αυτό το διάστημα), 
με αποτέλεσμα η διαφορά να 
ανοίξει ξανά στο +12 (67-55 
στο 35’).
Από εκεί και πέρα, οι φιλο-
ξενούμενοι δεν είχαν άλλες 
δυνάμεις, είδαν τον Ιωάννη 

Παπαπέτρου να τους δίνει τη 
χαριστική βολή και τον Παναθη-

ναϊκό ΟΠΑΠ να παίρνει με άνεση τη 
νίκη (81-63).

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είδε αρκετούς βασικούς παί-
κτες να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό και να 
έχουν απόδοση πολύ κάτω από τα δικά τους δεδο-
μένα. Είναι ενδεικτικό πως ο Οθέλο Χάντερ έβαλε 
μόλις 1 πόντους, την ώρα που ο Ντράγκαν Μπέντερ 
ήταν ακόμη πιο απογοητευτικός (0/3 σουτ).

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου έφτασαν μέχρι 
το -3 (58-55) στο τέλος της τρίτης περιόδου, ήλπιζαν 
σε ολική ανατροπή, πλην όμως στην τέταρτη ήταν 
απογοητευτικοί στην επίθεση. Η Μακάμπι είχε 2/8 
δίποντα, 1/8 τρίποντα, 1/3 βολές, 2 ασίστ και 4 λάθη 
στο δεκάλεπτο για να δει τη διαφορά να ανοίγει από-
τομα και τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να φτάνει μέχρι το 
+18.

Ολυμπιακός - Ερυθρός 
Αστέρας 94-79: Έκανε το 
αυτονόητο

Δύο απογοητευμένες ομάδες και 
15 σερί ήττες παρατάχθηκαν το 
βράδυ της Παρασκευής (5/3) στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυ-
μπιακός και Ερυθρός Αστέρας 
πάλεψαν για να διαλύσουν τους 
εφιάλτες τους, με τους Πειραιώ-
τες να παίρνουν τη νίκη (94-79) 
μετά από επτά άσχημα αποτελέ-
σματα και να ρίχνουν τους Σέρ-
βους στο 7-21 και στις εννέα δια-
δοχικές ήττες.

Ο MVP
Σάσα Βεζένκοβ και Σακίλ Μακ-
Κίσικ μοιράζονται δικαίως τον 
τίτλο. Οι δύο καλύτεροι παίκτες 
του Ολυμπιακού στη σεζόν, πίσω 
από τον Κώστα Σλούκα, έκαναν 
σημαντική δουλειά απέναντι και 
στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Βούλ-
γαρος είχε 17 πόντους από 2/4 
δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 
5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο 
Αμερικανός μέτρησε 20 πόντους 
από 3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 
2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 
3 κλεψίματα και άλλα τόσα κερδι-
σμένα φάουλ για 24 μονάδες στο 
σύστημα αξιολόγησης σε 29:55.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Τζένκινς, Μακ-
Κίσικ, Βεζένκοβ, Κουφό άνοιξε 
το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε 
μια σχετικά καλή ισορροπία σε 
άμυνα κι επίθεση. Ο Κουφός με 
δύο καλά τελειώματα και ο Μακ-
Κίσικ με έξι πόντους από 2/2 τρί-
ποντα έγραψαν το 13-6 στο 4’, ο 
Σλούκας είχε ήδη τέσσερις ασίστ, 
οι Σέρβοι δεν μπορούσαν να 
ακολουθήσουν σε αυτό το τέμπο 
και όσο οι Πειραιώτες χτυπού-
σαν με γρήγορες αποφάσεις, 
τόσο εύκολο ήταν το σκοράρι-
σμά τους μέχρι το 30-19 της πρώ-
της περιόδου στην οποία είχαν 
10/15 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 
10 ασίστ για ένα λάθος.
Ο Αστέρας δεν είχε κάτι να χάσει, 
βρήκε καλύτερο ρυθμό στο 
ξεκίνημα της δεύτερης περιό-
δου, μείωσε στους έξι με τρίπο-
ντο από την αριστερή γωνία και 

στους τέσσερις στην επόμενη 
φάση (36-32 στο 14’), δεν κατά-
φερε όμως κάτι περισσότερο. 
Σλούκας και Χάρισον τον κρά-
τησαν σε απόσταση (48-40 στο 
17’), ο Σιμόνοβιτς έβαλε διαδο-
χικά τρίποντα για να κρατήσεις 
όρθια την ομάδα του, ο Τζένκινς 
απάντησε για το 53-46 και το 
53-48 του ημιχρόνου άφηνε 
ανοιχτούς λογαριασμούς με τους 
φιλοξενούμενους να μετρούν 
60% στο δίποντο, 63% στο τρί-
ποντο και 12 ασίστ για τρία λάθη 
την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε 
μείνει στο ένα από την πρώτη 
περίοδο, είχε 14 τελικές πάσες, 
αλλά κακή αμυντική λειτουργία 
που έδωσε 29 πόντους στο δεύ-
τερο δεκάλεπτο.
Κουφός και ΜακΚίσικ προσπά-
θησαν να κόψουν τη φόρα των 
Σέρβων στο ξεκίνημα της τρί-
της περιόδου (58-52 στο 23’), ο 
Αμερικανός έφτασε τα 4/4 τρί-
ποντα για το 61-59 στο 25’, ο 
Βεζένκοβ έβαλε ακόμη ένα για 
το 72-67 στο 29’ και όσο καλά κι 
αν ήταν τα νούμερα του Ερυθρού 
Αστέρα, τόσο καλά ήταν και του 
Ολυμπιακού που κρατούσε σε 
εξαιρετικό επίπεδο την αναλογία 
ασίστ/λαθών (18/4) και έκλεινε το 
δεκάλεπτο στο 75-67 από ωραία 
συνεργασία του Σπανούλη με τον 
Ζαν-Σαρλ.
Ο Λαρεντζάκης άνοιξε με τρί-
ποντο για το 78-67 την τέταρτη 
περίοδο, ο ΜακΚίσικ έγραψε το 
84-75 στο 35’ μετά από ασίστ 
του Σπανούλη, ο Ράντονιτ ς 
κάλεσε timeout για να ακολου-
θήσει λάθος από τον Λόιντ, όμως 
ο Σιμόνοβιτς έφτασε τους 19 
πόντους (84-77 στο 36’) και κρά-
τησε και πάλι τον Ερυθρό Αστέρα 
στο ματς, πριν οι γηπεδούχοι το 
καθαρίσουν με συνοπτικές δια-
δικασίες για τη 12η νίκη τους σε 
28 αγώνες. Με αποτελεσματική 
άμυνα έκλεισαν στο φινάλε τη 
ρακέτα και συνεχίζουν για τον 
νέο εντός έδρας αγώνα της επό-
μενης εβδομάδας, απέναντι στη 
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

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

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


