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Τον Θυμό 
του καλού 

και το 
Ξέσπασμα

 του 
υπομονετικού...

καλά θα 
κάνεις να τα 
φοβάσαι...!
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Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Γράφοντας και σήμερα το γράμμα μου σε 
εσάς κάθομαι κι αναλογίζομαι όλες αυτές 
τις δεκαετίες που επικοινωνώ με τον 
ελληνισμό της διασποράς πόσες φορές και 
πόσα πατριωτικά και μη μηνύματα σας έχω 
στείλει και πόσο μεγάλη ανταπόκριση είχα 
από τον ελληνισμό στον Καναδά και την 
Αμερική, που απευθύνομαι. Προσωπικά 
περισσότερο και τα τελευταία χρόνια λόγω 
τεχνολογίας, η επικοινωνία γίνεται στα 
πέρατα της γης κι όπου υπάρχει ελληνικό 
στοιχείο.
Αδέλφια Έλληνες, σε αυτήν την έκδοση 
έχω την τιμή να φιλοξενώ μηνύματα από 
Καναδούς κι Έλληνες πολιτικούς στο 
Τορόντο για την ελληνική παλιγγενεσία 
μας. Πρέπει να μας κάνει υπερήφανους 
σαν Έλληνες που όλες οι ξένες εθνότητες 
αποτίνουν φόρο τιμής στην ιστορία μας.
Εγώ προσωπικά και στην Αμερική κι εδώ 
άκουσα δεκάδες φορές από κορυφαίους 
Αμερικάνους και Καναδούς πολιτικούς ότι 
είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε Έλληνες. 
Φυσικά, πρώτα από όλους πρέπει να τα 
καταλαβαίνουμε εμείς και να διαιωνίζουμε 
αυτό που μας έμαθαν οι γονείς μας ή κάποιοι 
δάσκαλοι από τα τρυφερά μας χρόνια σε 
κάποιο χωριό ή πόλη της πανέμορφης 
πατρίδας μας. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. 
Πρέπει εμείς που έχουμε ιερό χρέος για 
αυτό να βρίσκουμε χρόνο να μιλάμε όσο 
μπορούμε κι ό,τι ξέρουμε για την ιστορία 
μας να τα μεταδίδουμε στα παιδιά μας 

και στα εγγόνια μας ώστε περνώντας 
τα χρόνια, αυτά με την σειρά τους να τα 
μεταλαμπαδεύσουν στα δικά τους παιδιά. 
Είναι χρέος και υποχρέωση αδέλφια μου. 
Αυτήν την εβδομάδα, λοιπόν, ας 
κάτσουμε όλοι κοντά στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται στην πολιτεία μας 
οι διάφοροι φορείς (σε άλλες σελίδες 
γράφουμε το τι γίνεται και πως μπορείτε να 
συμμετέχετε) και να φωνάζουμε άλλη μία 
φορά ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!
Τελειώνοντας αυτό το γράμμα θέλω να 
γράψω μια μικρή ιστορία από ένα άξιο 
σκληρά εργαζόμενο επιχειρηματία που 
περνώντας μια πολύ δύσκολη οικογενειακή 
ιστορία υγείας από ένα μέλος της 
αγαπημένης του οικογένειας, μερικοί όχι 
μόνο δεν ευχήθηκαν περαστικά, αλλά 
έκαναν και πικρόχολα σχόλια. Μια λέξη 
θα πω: ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ. Γιατί το να είναι 
επιτυχημένος κάποιος από την σκληρή 
εργασία που έχει κάνει, δεν μπορούν 
μερικοί να ζηλεύουν και να αντιδρούν 
κουτσομπολίστικα. Από την καρδιά μου 
περαστικά στην αγαπημένη σου κι αυτό θα 
περάσει κι η αγάπη θα είναι πάλι διάχυτη. 
Στην όμορφη οικογένεια σου περαστικά 
και περαστικά από την εφημερίδα σε όσους 
περνάνε δύσκολες καταστάσεις.
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ. 

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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ΕΜΑ για το εμβόλιο AstraZeneca: Είναι ασφαλές και 
αποτελεσματικό - Δεν σχετίζεται με θρομβώσεις

Η 
επικεφαλής του EMA, Έμερ Κουκ ανακοίνω-
σε το απόγευμα της Πέμπτης ότι η επιτρο-
πή ασφαλείας του Οργανισμού, έχει αποφα-
σίσει «ξεκάθαρα πως αυτό το εμβόλιο της 

AstraZeneca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό» και τα 
οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων.
Το εμβόλιο δεν σχετίζεται με αύξηση του συνολικού κιν-
δύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων ή θρόμβων αίμα-
τος, πρόσθεσε.
Η Κουκ ανέφερε, ωστόσο, ότι με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία, «ακόμα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 
σίγουρα τη συσχέτιση μεταξύ αυτών των περιπτώσεων 
(θρόμβου αίματος) και του εμβολίου. Η εξέταση αυτών 
των πιθανών σπάνιων καταστάσεων και η παροχή πλη-
ροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και εμβολιασμένους 
θα βοηθήσει στον εντοπισμό και τον μετριασμό των 
πιθανών παρενεργειών».
Η διευθύντρια του Οργανισμού, πρόσθεσε πως ο EMA 
επιδιώκει να κάνει κι άλλες μελέτες παρατήρησης για να 
διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα. Επιπλέον, ζητά από 
άτομα που εμφανίζουν παρενέργειες να το αναφέρουν. 
Αυτή η κατάσταση δεν είναι «μη αναμενόμενη» και σπά-
νιες ασθένειες θα εμφανιστούν όταν εμβολιάζονται εκα-
τομμύρια ανθρώπων, σημείωσε η Κουκ.
Ωστόσο, επαναλαμβάνει τη θέση του EMA ότι «αυτό 
το εμβόλιο είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική επι-
λογή για την προστασία των πολιτών από την Covid-19» 
και ότι οι εμβολιασμοί με το σκεύασμα της AstraZeneca 
έδειξαν τουλάχιστον 60% αποτελεσματικότητα στην 
πρόληψη της νόσου του κορωνοϊού.
Σημείωσε ακόμα ότι πάνω από 2.500 άτομα πέθαναν 
από την Covid μέσα σε μόνο μία ημέρα την περασμένη 
εβδομάδα, και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη αναθεώ-
ρηση έγινε η υψηλότερη προτεραιότητα του EMA.
Είπε, ακόμη, ότι οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες κινη-
τοποιήθηκαν για την αναθεώρηση και ότι τα κράτη 
μέλη έχουν, πλέον, περισσότερες πληροφορίες για να 
χαράξουν τις πολιτικές εμβολιασμών - αφού ορισμένες 
χώρες «πάγωσαν» τις εκστρατείες τους.
Η Κουκ σημείωσε πως θα προστεθεί ειδική προειδοποί-
ηση στο φυλλάδιο ασθενών  για το συγκεκριμένο εμβό-
λιο, με περιγραφή αυτών των περιπτώσεων. «Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας και στο κοινό, ώστε να μπορεί να 

ληφθεί έγκαιρη δράση για τον μετριασμό αυτών των 
κινδύνων».

Μεμονωμένες περιπτώσεις οι θρομβώσεις 
στην Ευρώπη
Από την πλευρά της, η γιατρός Σαμπίν Στράους, πρό-
εδρος της επιτροπής ασφάλειας εμβολίων του EMA, 
επανέλαβε τη θέση της Κουκ, σχετικά με τα οφέλη του 
εμβολίου και ότι δεν έχει προκύψει «καμία απόδειξη για 
πρόβλημα με την ποιότητα ή συγκεκριμένη παρτίδα». 
Ακολούθως, ανέφερε ότι μεμονωμένες περιπτώσεις από 
όλη την Ευρώπη θρομβοεμβολικών επεισοδίων διερευ-
νήθηκαν και πως δεν υπάρχει, βάσει συμπερασμάτων, 
υψηλότερος συνολικός κίνδυνος να προκύψουν τέτοια 
επεισόδια μετά τον εμβολιασμό. Στην πραγματικότητα, 
πρόσθεσε, ότι πιθανώς και να μειώνει την πιθανότητα 

αυτών των γεγονότων.
Ωστόσο, «σε μερικές περιπτώσεις, μικροσκοπικοί 
θρόμβοι αναπτύχθηκαν σε πολλαπλά αιμοφόρα αγγεία 
τις πρώτες 7-14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό... Επίσης, 
σε μερικές περιπτώσεις είδαμε θρόμβους να αναπτύσ-
σονται σε αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο... Αυτές οι 
καταστάσεις συνδέονται με χαμηλά επίπεδα αιμοπετα-
λίων. Προς το παρόν, τα στοιχεία που έχουμε δεν επαρ-
κούν για να συμπεράνουμε με βεβαιότητα εάν αυτές οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες προκαλούνται πράγματι από το 
εμβόλιο ή όχι».
Πρόσθεσε ακόμα ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέ-
τες και τόνισε ότι αυτά τα συμβάντα είναι εξαιρετικά 
σπάνια μεταξύ περίπου 20 εκατομμυρίων εμβολιασμέ-
νων ατόμων (τα 11 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασί-
λειο).
Σε ερώτηση για τον αριθμό των περιπτώσεων θρομβώ-
σεων που έχουν παρουσιαστεί στην ΕΕ, η Στράους είπε: 
«Μέχρι χθες το βράδυ, επτά περιπτώσεις διάχυτης ενδο-
αγγειακής πήξης και 18 περιπτώσεις θρόμβωσης εγκε-
φάλου  αναφέρθηκαν από σχεδόν 20 εκατομμύρια εμβο-
λιασμένους ανθρώπους. Επιπλέον, τέτοιες περιπτώσεις 
δεν εντοπίστηκαν στις μεγάλες κλινικές δοκιμές».
Σε ερώτηση που δέχτηκαν τα μέλη του ΕΜΑ αναφο-
ρικά με πιθανή συσχέτιση και των άλλων εμβολίων με 
περιστατικά θρομβώσεων, η Στράους είπε πως «Έχουμε 
αναφορές για όλα τα εμβόλια, ωστόσο τώρα έχουμε επι-
κεντρωθεί στο εμβόλιο της AstraZeneca. Δεν μπορούμε 
να δώσουμε λεπτομέρειες, όμως για την ώρα δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις πως τα περιστατικά θρομβώσεων είναι 
περισσότερα από τα αναμενόμενα».
Από την πλευρά της, η Κουκ είπε: «Έχουμε τέσσερα 
εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη, τα εξετά-
ζουμε όλα για θρόμβους. Είμαστε σε επαφή με ρυθμι-
στές σε όλο τον κόσμο, που έχουν εμπειρία στη χρήση 
των εμβολίων. Δεν έχουμε διαπιστώσει προβλήματα ως 
τώρα για όλα τα εμβόλια».
Η Κουκ είπε ακόμα ότι ο EMA επιδιώκει να ενισχύσει 
την ενημέρωση μεταξύ των ατόμων που έχουν εμβολια-
στεί και αυτών που εμβολιάζονται, «για πράγματα που 
πρέπει να προσέχουν, σε περίπτωση που έχουν κάποιο 
πρόβλημα». «Αν ήμουν εγώ, θα εμβολιαζόμουν αύριο, 
αλλά θα ήθελα να ξέρω τι πρέπει να κάνω αν μου συμ-
βεί κάτι μετά».

«Οι χώρες που περίμεναν 
τα συμπεράσματα του 
ΕΜΑ για τον εμβολιασμό, 
μπορούν πλέον να χαράξουν 
την πολιτική τους» είπε η 
επικεφαλής του ΕΜΑ, Έμερ 
Κουκ
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Ο 
τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και Επίτιμος Καθηγητής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών κ. Προκόπιος 

Παυλόπουλος, μίλησε στην Διαδικτυακή Ε-
πιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικο-
λόγων- με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ε-
θνεγερσία του 1821 -με θέμα: «Η αμυντική 
θωράκιση των Ελληνικών Νησιών του Αι-
γαίου κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δί-
καιο».  Στο πλαίσιο αυτό, κ. Προκόπιος Παυ-
λόπουλος επισήμανε, μεταξύ άλλων, και τα 
εξής: 
«Κλιμακώνοντας τις προκλήσεις της η Τουρ-

κία άρχισε, πάντα στο πλαίσιο της πάγιας 
τακτικής της να προσθέτει ανύπαρκτα ζητή-
ματα προς διαπραγμάτευση με την Ελλάδα 
-και, συνακόλουθα, ν’ αμφισβητεί την αδι-
απραγμάτευτη Εθνική μας Θέση, ότι μεταξύ 
μας υφίσταται μια, και μόνη, διαφορά, εκείνη 
της οριοθέτησης της νησιωτικής υφαλοκρη-
πίδας και της αντίστοιχης ΑΟΖ στο Αιγαίο 
και στην Ανατολική Μεσόγειο- να εγείρει εκ 
νέου και ζήτημα ως προς το αν η Ελλάδα έχει 
δικαίωμα να θωρακίζει αμυντικώς όλα, ανε-
ξαιρέτως, τα Νησιά της στο Αιγαίο, και μάλι-
στα ανεξαρτήτως του ποια είναι η έκτασή 
τους και αν κατοικούνται ή όχι.»

«Η Ελλάδα έχει το, αναφαίρετο, 
δικαίωμα να θωρακίζει αμυντικώς όλα, 
ανεξαιρέτως, τα Νησιά του Αιγαίου»

Το σπίτι είχε μείνει αναξιοποιήτο 
από το 2008 - Ποιος είναι ο 
επιχειρηματίας των κατασκευών 
που «σώθηκε» από αεροπορική 
τραγωδία

Β
ρέθηκε τελικά ενοικιαστής για το 
σπίτι του μακαριστού αρχιεπισκό-
που Χριστόδουλου, ο οποίος εκοι-
μήθη το 2008.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, πρό-
κειται για το σπίτι του στο Ψυχικό, ένα 
επιβλητικό ακίνητο που ανήκει στη μονή 
Πεντέλης και το οποίο ήταν αναξιοποίητο 
από τα τέλη Ιανουαρίου του 2008.
Το σπίτι -αποτελεί τη μοναδική αρχιεπισκο-
πική κατοικία- είχε ανακαινιστεί την περί-
οδο του Χριστόδουλου, που διαδέχθηκε, 
το 1998, τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, 
ο οποίος, επίσης, ζούσε εκεί. Μετά τον 
θάνατο του Χριστόδουλου 
ο διάδοχός του στον αρχι-
επισκοπικό θρόνο Ιερώνυ-
μος δεν θέλησε να μείνει 
στο Ψυχικό αλλά στο δια-
μέρισμα της Αγίας Φιλο-
θέης, στο κέντρο της Αθή-
νας, όπου βρίσκεται η 
Αρχιεπισκοπή.
Το σπίτι εκτείνεται σε τρία 
επίπεδα -υπόγειο, ισόγειο 
και 1ος όροφος- συνολικής έκτασης περί-
που 1.100 τετραγωνικών μέτρων. Η είδηση 
της ενοικίασης του ακινήτου από τη Μονή 
Πεντέλης, η οποία είχε να αντιμετωπίσει τις 
φθορές του χρόνου και τον υψηλό ΕΝΦΙΑ, 
προκάλεσε προβληματισμό στους ανθρώ-
πους που ήταν κοντά στον μακαριστό Χρι-
στόδουλο.
Το σπίτι ενοικιάστηκε από τον Έλληνα 
επιχειρηματία Παντελή Μπούμπουρα ο 
οποίος δραστηριοποιείται στην Ουκρανία 
στον τομέα των κατασκευών, για τα επό-
μενα 5 χρόνια έναντι του ποσού των 5.000 
ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο νέος ενοικιαστής σκοπεύει να ξοδέψει 
περισσότερα από 100.000 ευρώ για την 
ανακαίνιση των περίπου 1.000 τετραγω-
νικών μέτρων του σπιτιού και των τριών 
στρεμμάτων του οικοπέδου, στο οποίο 
είναι χτισμένο.

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας
Ο Παντελής Μπούμπουρας γεννήθηκε 

στις 20 Σεπτεμβρίου 1955 στη Λήμνο. Το 
1970 εργάστηκε ως οικοδόμος σε ελλη-
νική κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα, 
ενώ παράλληλα τελείωσε την υποχρεωτική 
εκπαίδευση και εισήλθε στο Τ.Ε.Ι. Μετά την 
αποφοίτησή του έλαβε δίπλωμα ηλεκτρο-
λόγου.
Το 1981 ίδρυσε τη δική του εταιρεία στην 
Ελλάδα η οποία αναλάμβανε κάθε τύπου 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε οικια-
κούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς 
χώρους. Την άνοιξη το 1997 έγινε γενι-
κός εργολάβος μιας εκ των μεγαλύτερων 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 
«Michaniki», η οποία την εποχή εκείνη είχε 
αρχίσει να δραστηριοποιείται στην Ουκρα-
νία.
Τον χειμώνα του 1997 ίδρυσε τη δική του 
κατασκευαστική εταιρεία «GEFEST» στην 
Οδησσό της Ουκρανίας. Τα υποκαταστή-

ματα της εταιρείας λει-
τουργούν στην Αυστρία, 
τη Βουλγαρία και την 
Ε λ λάδα.  Σήμερα το 
προσωπικό της κατα-
σκευαστικής εταιρείας 
«GEFEST» ανέρχεται σε 
2.300 άτομα.
Το 2015 δημιούργησε 
τον Σύνδεσμο Ελλή-
νων Επιχειρηματιών και 

Επιχειρήσεων στην Ουκρανία με έδρα το 
Κίεβο και έγινε πρόεδρός του. Το 2012 διο-
ρίζεται Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στη 
Γιάλτα με την Προξενική Περιφέρεια στο 
έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της 
Κριμαίας.
Από το 2014 είναι πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Παραρτήματος του 
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην 
Οδησσό. Το 2016 ίδρυσε και διευθύνει την 
φιλανθρωπική οργάνωση «Ίδρυμα Μπού-
μπουρα» στην Οδησσό.
Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας είχε 
την τύχη με το μέρος του τον Δεκέμβριο 
του 1997, όταν επρόκειτο να επιβιβαστεί 
στο μοιραίο ουκρανικό αεροσκάφος Γιά-
κοβλεφ, που συνετρίβη στα Πιέρια Ορη. 
Την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και 
δεν ακολούθησε άλλους εργαζομένους 
στον τομέα των κατασκευών στην Ουκρα-
νία που ταξίδευαν στην Ελλάδα για τα Χρι-
στούγεννα, με την απόφαση αυτή να του 
σώζει τη ζωή.

Βρέθηκε ενοικιαστής για την οικία 
του Χριστόδουλου: Θα δώσει 5.000 
ενοίκιο και 100.000 για επισκευές 
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Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Χάρακα περιγράφουν τη δραματική προσπάθεια διάσωσης του μικρού αγοριού, 
που δεν είχε για πάνω από δύο ώρες σφυγμό και αναπνοή– Σε βαριά κατάσταση το αγοράκι, τι λέει η ανακοίνωση 
του νοσοκομείου

Σ
υγκλονιστικές είναι οι περι-
γραφές του προσωπικού του 
Κέντρου Υγείας Χάρακα στο 
Ηράκλειο Κρήτης για τον δί-

χρονο Ζαχαρία, που αν και πήγε χω-
ρίς σημεία ζωής απέκτησε σφυγμό 
ώρες μετά την μεταφορά του.
«Χθες το απόγευμα, κατά τις 4:20 
ακούσαμε κόρνες. Βγήκαμε, είδαμε 
κάποιους ανθρώπους να κρατάνε ένα 
παιδάκι στα χέρια», δήλωσε στον 
ΑΝΤ1 η Γενική Γιατρός του Κέντρου 
Υγείας, Εύα Λαδουκάκη.
Το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά του 
πατέρα του, χωρίς σφυγμό, χωρίς 
αναπνοή και παγωμένο. Κάτω από τις 
οδηγίες του παιδιάτρου, πάλεψαν για 
2,5 ώρες, προσπαθώντας να το επα-
ναφέρουν και παρακάμπτοντας κάθε 
πρωτόκολλο.
«Βλέπεις ένα άψυχο κορμί 2 χρονών, 
δεν θέλεις να τα παρατήσεις εκείνη τη 
στιγμή, ήταν ένα παιδάκι 2 χρονών, 
παρουσία γονιών, δεν μπορούσαμε 
να σταματήσουμε με τίποτα. Κάτι 
μέσα μας μας έλεγε να συνεχίσουμε. 
Το βλέπαμε εκείνη την ώρα σαν δικό 
μας παιδί» είπε ο διασώστης Βαγγέ-
λης Αντωνάκης.
Μετά από δύο ώρες και σαράντα 
λεπτά, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια 
ψηλά. Είπαν στους γονείς ότι το παιδί 
τους έφυγε. Είχε ήδη ειδοποιηθεί 
ιατροδικαστής και είχε κληθεί γρα-
φείο τελετών που θα μετέφερε το 
παιδί στο νεκροτομείο.
Η κατάσταση άλλαξε όταν η γιατρός 
Ειρήνη Στεφανάκη έκανε το τελικό 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, που θα 
επιβεβαίωνε τον θάνατο του παιδιού. 
Είναι μία στιγμή που η γιατρός δεν θα 
ξεχάσει ποτέ της, γιατί το μηχάνημα 
ξαφνικά έδειξε καρδιακή δραστηρι-
ότητα.
«Εκεί επικαλέστηκα τον Θεό. Λέω 
«Θεέ μου αν είναι δυνατόν». Αυτό 

είναι θαύμα, εγώ δεν το ‘χω δει αυτό. 
Το παιδί ήταν άσφυγμο όταν ήρθε σ’ 
εμάς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω μετά 
από τόσες ώρες» είπε η κυρία Στε-
φανάκη.
Αμέσως ξεκίνησε η μεταφορά του 
παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Ηρακλείου. Ο μικρός Ζαχα-
ρίας στη διαδρομή από τους 0 παλ-
μούς έφτασε τους 120. Στα μέσα της 
διαδρομής, συναντήθηκαν και με το 
ασθενοφόρο του ΠΑΓΝΗ. Ο μικρός 
διασωληνώθηκε, ενώ είχε αρχίσει να 
έχει και τις δικές του αναπνοές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατά-
σταση του παιδιού
Το δίχρονο αγοράκι νοσηλεύεται δια-
σωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Σύμφωνα με όσα δήλωσε σ το 
Creta24 ο διοικητής του νοσηλευτι-
κού ιδρύματος Γιώργος Χαλκιαδάκης, 
το παιδί νοσηλεύεται σε βαριά κατά-
σταση, διασωληνωμένο ενώ οι επό-
μενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσι-
μες. Ο κ. Χαλκιαδάκης ανέφερε πως 
το μικρό αγόρι έφτασε στο ΠΑΓΝΗ με 
ασθενή σφυγμό.
Ο ασθενής τριών ετών νοσηλεύεται 
σε βαριά κατάσταση στη ΜΕΘ Παί-
δων όπου διακομίσθηκε στις 21:30 
με υποθερμία 28 βαθμών και σε 
μυδρίαση . Τεθηκε άμεσα σε μηχα-
νική υποστήριξη της αναπνοής, τοπο-

θετήθηκαν συσκευές επανεθέρμαν-
σης, δόθηκαν τα ενδεδειγμένα αγγει-
οδραστική φάρμακα ενδοφλέβια 
υγρά, παράγωγα αίματος  καθώς και 
λοιπή φαρμακευτική αγωγή (αντί-
βιωση, γαστροπροστασία). Ο ασθε-
νής βρίσκεται σε διαρκή παρακο-
λούθηση των ζωτικών του σημείων, 
γινεται κλινικός, εργαστηριακός και 
απεικονιστικός έλεγχος των οργανι-
κών συστημάτων που υποστηρίζε-
ται πολλαπλώς σύμφωνα με τα πρω-
τόκολλα αντιμετώπισης συνδρόμου 
μετά από ανακοπή. Παρά την πολ-
λαπλή υποστήριξη με όλα τα μέσα, 
η ανταπόκριση του ασθενή είναι 
φτωχή. Σημειώνεται ότι υπάρχει 
διαρκής επικοινωνία με τους  γονείς 
του παιδιού οι οποίοι ενημερώθηκαν 
για τη βαριά κατάσταση και την κακή 
πρόγνωση.
Σύμφωνα με το cretapost.gr καθη-
λωτική είναι η μαρτυρία μίας γειτό-
νισσας της οικογένειας του παιδιού. 
Μάλιστα, ο τελετυαίος διάλογος που 
φαίνεται τα είχε το μικρό παιδί ήταν 
με την γειτόνισσα αλλά και τη γιαγιά 
του λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί και 
βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα 
στο πηγάδι.
«Εγώ ήμουν εδώ στο σπίτι και ήταν 
και το παιδί εδώ. Είχε έρθει με τη 
γιαγιά του που ήθελε ν’ αγοράσει 
κάτι προικιά και τα έχει ο γαμπρός 
μου. Βλέπω το παιδί και τον ρωτάω 
«Τι κάνεις παιδί μου, έλα εδώ να 
κάτσουμε» και μου απαντά «θα πάω 
σπίτι». Του λέει η γιαγιά του «κάτσε 
εδώ να κάνεις νανάκια»και το παιδί 
απάντησε «όχι θα πάω σπίτι» κι 
έτρεχε μπροστά και πήγαινε προς 
το σπίτι και πίσω η μαμά του με το 
παιδί», επεσήμανε η γειτόνισσα στο 
cretapost λέγοντας πως όλοι γνώρι-
ζαν πως το παιδί θα ήταν στο σπίτι 
του.

Ηράκλειο: Η δραματική διάσωση του μικρού 
Ζαχαρία από τους γιατρούς - Πώς βρήκαν 
σφυγμό μετά από 2,5 ώρες

Βιασμοί ανήλικων 
κοριτσιών: Αυτός είναι 
ο 74χρονος παράγοντας 
της κολύμβησης που 
κατηγορείται 

Τ
α στοιχεία και τη φωτογραφία του 74χρονου παρά-
γοντα του κολυμβητικού Συλλόγου Περιστερίου Θε-
οχάρη Ασημακόπουλου, που κατηγορείται και έχει 
ήδη προφυλακιστεί στις φυλακές Τρίπολης, για βι-

ασμούς και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, δίνει 
στη δημοσιότητα η Αστυνομία σε μια προσπάθεια να συ-
γκεντρώσει στοιχεία για τη δράση του και να διαπιστώσει 
αν έχουν πέσει και άλλα κοριτσάκια στα διεστραμμένα του 
δίχτυα.
Οι έμπειροι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας 
Ανηλίκων που «έβγαλαν» την υπόθεση και του πέρασαν 
χειροπέδες, όπως προκύπτει και από τη δικογραφία που 
αποκάλυψε το protothema.gr θεωρούν δεδομένο ότι υπάρ-
χουν και άλλα ανήλικα θύματα του παιδόφιλου παράγοντα, 
καθώς όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό: 
«Θεωρείται σφόδρα πιθανή η συμμετοχή του ανωτέρω 
κατηγορούμενου και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πρά-
ξεις καθώς όπως προέκυψε από την μέχρι τώρα έρευνα – 
προανάκριση για πλέον των 12 ετών ο Ασημακόπουλος ως 
ιδρυτικό μέλος της κολυμβητικής ομάδας του Γυμναστικού 
Συλλόγου Περιστερίου, βοηθούσε στην οργάνωση και τις 
προπονήσεις που συμμετείχαν ανήλικα κορίτσια σε πολύ 
μικρή ηλικία και φορούσε μαγιό και ο ίδιος προέβαινε σε 
διάφορα σχόλια για τα σώματα τους καθώς μια σε άσεμνες 
συζητήσεις σεξουαλικού περιεχομένου για να τις διεγείρει 
σεξουαλικά, τις καλούσε στην οικία του για να δουν μαζί ται-
νίες πορνογραφικού περιεχομένου και να προβεί σε γενε-
τήσιες πράξεις σε βάρος τους».
Για το λόγο αυτό μετά από σχετική διάταξη του Εισαγγελέα 
δίνονται τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:
Πρόκειται για τον ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Θεοχάρη του Ιωάννη 
και της Ιωάννας, γεννηθέντα την 12-4-1947 στο Περιστέρι 
Αττικής.
Σε βάρος του ανωτέρου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις 
κάτωθι αξιόποινες πράξεις:
1. Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει 
τα δώδεκα έτη και που συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, αλλά 
όχι τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση,
2. Κατάχρηση ανηλίκου με παθούσα που δεν συμπλήρωσε 
τα δώδεκα έτη και που συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη αλλά 
όχι τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση,
3. Βιασμό,
4. Παράνομη κατοχή όπλων
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχε-
τική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη 
προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκλημα-
τική δράση του κατηγορούμενου, στην πληρέστερη διερεύ-
νηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων 
πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού ανηλί-
κων παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποι-
νικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημά-
των που τέλεσε.
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«Το τέλος της Ελληνικής Δημοκρατία η 
πρόταση Τσίπρα για μορατόριουμ»

Μ
πορεί και να έχω κάνει και λά-
θος στο θέμα της βάπτισης αλλά 
δεν είναι δυνατόν να με κατηγο-
ρούν για πλαστογράφηση του 

συγκεκριμένου εγγράφου», δήλωσε στα  Πα-
ραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Secret, με 
τον Παναγιώτη Τζένο, ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης, κατηγόρησε 
τον κ. Τσίπρα ότι ο ίδιος άλλαξε τον νόμο και 
παραγράφηκε αδίκημα του αδελφού του που 
είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία. 
Για το μορατοριουμ που ζήτησε χθες ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, είπε πως κάτι τέτοιο θα ήταν το 
τέλος της ελληνικής δημοκρατίας όπως την 
ξέρουμε.
Επισήμανε μάλιστα πως  η πρόταση του Προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ωμός εκβια-
σμός ή θα περνάς τα νομοσχέδια που θέλω ή 
θα κατεβάζω πολίτες στους δρόμους.
Αναγνώρισε ότι οι περιορισμοί από τον εφι-
άλτη της πανδημίας έχουν κρατήσει μεγάλο 
διάστημα και πως η πίεση των πολιτών είναι 
μεγάλη.
Σημείωσε πως λόγω και των εμβολιασμών 
έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο να ανοίξουν 
δραστηριότητες. Ενώ τέλος, τόνισε ότι η 
κυβέρνηση αναζητά την χρυσή τομή καθώς 
η κοινωνία χρειάζεται βαλβίδες εκτόνωσης.
«Όλο αυτό που έγινε χθες στη Βουλή είναι 
δηλωτικό του σε ποια κατάσταση είναι ο κ. 
Τσίπρας. Το πιο ωραίο tweet που διάβασα 
είναι ενός κυρίου Νικολαϊδη που λεει ‘’στου 
πλαστογράφου το σπίτι δεν μιλάνε για πλα-
στογραφία’’. Το να μου ασκήσει κάποιος κρι-
τική για το αν έπρεπε να δεχτώ να είμαι νονός 
ή όχι στη συγκεκριμένη βάπτιση είναι μια 
θεμιτή κριτική και πιθανόν και να μην έπρεπε. 
Δεν λεω ότι τα κάνουμε όλα τέλεια, μπορεί 
να έχω κάνει και λάθος. Βλέποντας εκ των 
υστέρων το μέγεθος της αντίδρασης θα μπο-
ρούσα να το είχα αποφύγει», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.
«Το θεώρησα τιμή για μένα να με καλεί 
κάποιος σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για 
την οικογένειά του και για αυτό και πήγα 
επειδή εκτιμώ πολύ τον πατέρα. Όμως από το 
σημείο του να πεις «όχι δεν έπρεπε να πας» 
έως του σημείου «έκανες πλαστογραφία εσύ 
και ο πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Δημό-

σιων Συμβάσεων για να δικαιολογήσεις εκ 
των υστέρων τη βάπτιση» με συγχωρείτε 
εδώ υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Και 
όταν αυτή την κριτική στην ασκεί ο Τσίπρας 
που άλλαξε το νόμο για να σώσει τον αδελφό 
του από το αδίκημα της πλαστογραφίας... Για 
να καταλάβει ο κόσμος υπήρχε μια δίωξη, 
καταρχάς η δίωξη ερευνάται αν καλώς εγινε 
σε βαθμό πλημμελήματος ή έπρεπε ναγίνει 
σε βαθμό κακουργήματος», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.
Ερωτηθείς αν εκτός από αυτό υπάρχει και 
πειθαρχικό για τους δικαστές οι οποίοι είχαν 
εμπλακεί, ο υπουργός απάντησε: «Ναι γιατί 
ο Εισαγγελέας που έκανε τη δίωξη σε βαθμό 
πλημμελήματος αμέσως μετά πήρε μια πολύ 
μεγάλη προαγωγή. Όλα αυτά γίνανε επί Τσί-
πρα, και εκεί υπάρχει η υπόνοια μιας συναλ-
λαγής αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη 
με τους θεσμούς που έχει και τους ρυθμούς 
που έχει».
Ερωτηθείς αν έχει καθυστερήσει το Πειθαρ-
χικό, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Προφα-
νώς, εγώ ειμαι τρεισήμισι χρόνια σε προ-
καταρκτική έρευνα για τη Novartis … μου 
βάζετε και την ιδέα να καταθέσω και μια σχε-
τική ερώτηση στη Βουλή. Όμως η συνέχεια 
του θέματος είναι η εξής, ασκήθηκε αυτή 
η δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, πήγε 
να γίνει η δίκη, ζήτησαν οι δικηγόροι ανα-
βολή, πήρε αναβολή για 6 μήνες μετά. Στο 
ενδιάμεσο μεταξύ του αιτήματος της αναβο-
λής και της εκδικάσεως της υποθέσεως αλλά-
ζει ο νόμος και το συγκεκριμένο αδίκημα με 
τη συγκεκριμένη ποινή υπόκειται σε παρα-
γραφή. Γίνεται η δίκη μετά από 6 μήνες, δια-
πιστώνεται η παραγραφή εκ του νόμου, 
αθώος ο κατηγορούμενος. ...Σε κάθε περί-
πτωση το βέβαιο είναι ότι εκεί ο κ. Τσίπρας 
είναι σοβαρά πολιτικά εκτεθειμένος».
«Αυτό που πραγματικά με εκνεύρισε και με 
στεναχώρησε είναι ότι ανεβαίνει ο κ. Τσί-
πρας, έχουμε την πολύ σοβαρή συζήτηση 
για την Ελληνικός Χρυσός, και κάνει 20 λεπτά 
επίθεση σε μένα ως πλαστογράφο για τη 
βάπτιση. Αυτή δεν είναι μια πολιτική κατη-
γορία, είναι μια προσωπική κατηγορία. Πάω 
στη Βουλή για να απαντήσω εφόσον ο ίδιος 
με κάλεσε να πάω να απαντήσω, ένας κύριος 
τι κάνει; Κάθεται απέναντι, ακούει την απά-
ντηση που του δίνει ο συνομιλητής του και αν 
θέλει ανταπαντά. Ο κ.Τσίπρας το έβαλε στα 
πόδια, έφυγε τρέχοντας δηλαδή με έβρισε 
και μετά το έβαλε στα πόδια».

επικαιρότητα

Γεωργιάδης: Μπορεί να ήταν λάθος 
η βάπτιση αλλά δεν μπορούν να με 
κατηγορούν για πλαστογράφηση

Τάκης Παπαδόπουλος: Μια ζωή μέσα 
στα ζυμάρια 

Ο 
Δημήτρης Παπαδόπουλος, - Τά-
κης για τους φίλους του και την 
υπόλοιπη Αθήνα που «προσκύ-
ναγε» τις δημιουργίες του - δεν 

ήταν ένας απλός φούρναρης. Ήταν ένας καλ-
λιτέχνης του ζυμαριού, ένας άνθρωπος που 
ζούσε και ανέπνεε μέσα στα αλεύρια και τα 
μείγματα, ο οποίος μέχρι πριν λίγα χρόνια, 
ξύπναγε όταν οι άλλοι πήγαιναν για ύπνο.
Ο «Τάκης» όπως λεγόταν ο φούρνος του, 
ήταν ξακουστός εδώ και δεκαετίες για το 
ψωμί, τα γλυκά, τα κουλούρια του και τα χρι-
στουγεννιάτικα κέικ με το ρούμι του. Αυτά 
που χρειαζόντουσαν ένα μήνα ανάπαυσης 
σε ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας πριν 
βγουν για πώληση, τα οποία εξαφανίζονταν 
σε λίγες ώρες. Χτυπημένος από τον καρκίνο, 
ο 73χρονος «μάγος της ζύμης» που είχε 
παραδώσει τη σκυτάλη της δουλειάς στους 
δυο γιους του τα τελευταία χρόνια, έφυγε 
για το πιο μοναχικό ταξίδι του ανθρώπου.
Από το φούρνο του πέρασαν απλοί και 
διάσημοι, όλοι μαγεμένοι από την ποιό-
τητα των προϊόντων του Τάκη, που δεν τα 
πήγαινε ποτέ καλά με τα μηχανήματα. Το 
είχε πει άλλωστε σε μια συνέντευξη που 
είχε δώσει στη Lifo το 2016 ότι όταν αγό-
ρασε δύο φορές μηχάνημα για ψωμί το 
οποίο επιστράφηκε στην εταιρία, αφού 
δεν «εκτελούσε» τη συνταγή του μάγου της 
ζύμης.
Του ανθρώπου που από μικρός μεγάλωσε 
μέσα στον φούρνο του πατέρα του, εκεί 
όπου έμαθε την δουλειά ξεκινώντας από τα 
κουλούρια Θεσσαλονίκης που έφτιαχναν. 
Το μεγάλο του όνειρο ήταν να γίνει ποδο-
σφαιριστής, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε 
κι έτσι χρόνια μετά η Μαρινέλλα όπως εξο-

μολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη ο Τάκης, 
του ζητούσε να της κόψει ζεστό ψωμί, να το 
αλείψει με λίγο βούτυρο και να του ρίξει στο 
τέλος ζάχαρη!
Ο αείμνηστος Θανάσης Βέγγος πήγαινε 
καθημερινά σχεδόν στον μυθικό φούρνο 
στο Κουκάκι για να αγοράσει ψωμί, ενώ 
ο αστικός μύθος λέει ότι ισχυρές οικογέ-
νειες έστελναν οδηγούς για να αγοράσουν 
τα αρτοποιήματα του χαμογελαστού φούρ-
ναρη. 
Για να μάθει το ψωμί ο Τάκης ταξίδεψε στη 
Γερμανία όπου δούλεψε σε φούρνο και μετά 
στη Γαλλία, εκεί όπου έμαθε τα μυστικά της 
μπαγκέτας. «Καλό ψωμί σημαίνει να μπαί-
νεις μέσα σε έναν φούρνο και να βλέπεις 
ατσούμπαλα πράγματα» είχε δηλώσει. 
«Όταν πλάθω με τα χέρια ένα ψωμί, ποτέ 
δεν θα είναι ίδιο το ένα με το άλλο. Όταν 
βλέπεις «λαμπάδες» σε μια βιτρίνα, ή τυπο-
ποιημένα είναι ή κατεψυγμένα ή βιομηχα-
νοποιημένα. Δεν είναι χειροποίητο ψωμί. 
Δεν είναι το ψωμί που κάνω εγώ με 14 
άτομα προσωπικό, και δεν έχω μηχάνημα 
ούτε να το ζυγίσει», είχε προσθέσει.
Την αγαπούσε τη Μύκονο, κι ας του έλειπε 
ο φούρνος του, οι μυρωδιές του, τα τσου-
βάλια με το αλεύρι και οι κουβέντες της 
δουλειάς. Ο καρκίνος δεν του χαρίστηκε 
και σήμερα τα ξημερώματα ο Τάκης έφυγε 
αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή γεμάτη 
αρώματα και μια ζωή γεμάτη από μυρω-
δάτες στιγμές. Οι λαγάνες που έβγαλε ο 
φούρνος του σήμερα χαρίστηκαν στους 
πελάτες που περίμεναν να τις αγοράσουν, 
οι οποίοι έμαθαν και αυτοί την θλιβερή 
απώλεια του ανθρώπου που λάτρεψε το 
ζυμάρι.
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Ο πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας με τη σύζυγό του 
Μπριζίτ και ο διάδοχος του 
βρετανικού στέμματος με την 
σύζυγό του αναμένονται στην 
στρατιωτική παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου - Πώς θα εκπροσωπηθεί 
η Μόσχα - Ο συμβολισμός με τη 
ναυμαχία του Ναυαρίνου

Μ
ία μεγάλη στρατιωτική πα-
ρέλαση προετοιμάζει το 
Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας για τον εορτασμό 

των 200 ετών από την ελληνική επανά-
σταση του 1821 και τη δημιουργία ανε-
ξάρτητου ελληνικού κράτους. Την Πέ-
μπτη 25 Μαρτίου 2021, στην παρέλαση 
που θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο 
Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή των Ελ-
λήνων, τιμώμενες χώρες θα είναι η Με-
γάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία: 
το σχήμα των τριών χωρών που κατα-
ναυμάχησαν τον στόλο της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας στο Ναυαρίνο το 1827, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
την επικράτηση της ελληνικής επανά-
στασης. 
Η γαλλική και η βρετανική 
πλευρά θα εκπροσωπη-
θούν στην παρέλαση της 
25ης Μαρτίου στο ανώ-
τατο δυνατό επίπεδο. Με 
τα ως τώρα δεδομένα, 
σ την Αθήνα αναμένεται 
να βρεθούν ο πρόεδρος 
της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ 
Μακρόν με τη σύζυγό του Μπριζίτ και 
ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου 
Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα, δού-
κισσα της Κορνουάλης.
Στο πρωθυπουργικό γραφείο και στο 
ΓΕΕΘΑ προετοιμάζουν μια απλή, λιτή 
αλλά και επιβλητική παρέλαση, για τον 
εορτασμό των 200 ετών από την ελλη-
νική επανάσταση, λαμβάνοντας ιδιαί-
τερα υπ’ όψιν την συγκυρία με την παν-
δημία που έχει ανατρέψει ό,τι θεωρού-
σαμε κανονικό ή φυσιολογικό. 
Από ρωσικής πλευρά, δεν έχει επιβε-
βαιωθεί σε ποιο επίπεδο θα εκπροσω-

πηθεί η Μόσχα. Δεδομένης της ανακοί-
νωσης από την ρωσική προεδρία ότι 
ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα έλθει στην 
Ελλάδα για τον εορτασμό της επετείου 
των 200 ετών, αναμένεται πιθανότατα ο 
Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισού-
στιν. 
Υψηλόβαθμη αναμένεται και η αντι-
προσωπεία των ΗΠΑ στην παρέλαση, 
ωστόσο ακόμη δεν έχει επισήμως ανα-
κοινωθεί ποιο θα είναι το πρόσωπο 
που θα εκπροσωπήσει την διοίκηση 
του Τζο Μπάιντεν. 
Το παρών σ την παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου θα δώσει και ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης με τη σύζυγό του Άντρη.
Αυτός είναι ο σχεδιασμός μέχρι αυτή 
την ώρα, καθώς δεν μπορεί να αποκλει-
στεί η πιθανότητα αλλαγών λόγω της 
επιδημιολογικής κατάστασης που θα 
επικρατεί την επόμενη εβδομάδα.

Η επίσκεψη των υψηλών προ-
σκεκλημένων στην Εθνική Πι-
νακοθήκη
Την επόμενη Τετάρτη, παραμονή της 
25ης Μαρτίου, οι υψηλοί προσκεκλη-

μένοι που θα βρεθούν 
στην Αθήνα για τον εορ-
τασμό των 200 ετών από 
την ελληνική επανάσταση 
αναμένεται να περιηγη-
θούν σ το εκσυγχρον ι-
σμένο κτίριο της Εθνικής 
Πινακοθήκης με οικοδε-
σπότες τον πρωθυπουργό 

Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου. Παρά τον αρχικό σχεδια-
σμό η πανδημία υποχρέωσε την ελλη-
νική κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει το 
πλάνο της. Τελικώς δεν θα τελεστούν τα 
εγκαίνια της Εθνικής Πινακοθήκης στην 
επέτειο των 200 ετών από την ελληνική 
επανάσταση και ο Γάλλος πρόεδρος 
Μακρόν με τον πρίγκιπα της Ουαλίας 
Κάρολο και τους άλλους, ολιγάριθμους, 
υψηλούς προσκεκλημένους θα περιη-
γηθούν στην εντυπωσιακή συλλογή. Τα 
επίσημα εγκαίνια αναβάλλονται πιθα-
νότατα για τον Ιούνιο.

Μακρόν-Κάρολος στην παρέλαση της 
25ης Μαρτίου για τα 200 χρόνια από 
την επανάσταση 

“Δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή 
πριν από τον κορωνοϊό”: Τι 
προκαλεί η πανδημία στον 
εγκέφαλο

Πόσοι από εσάς έχετε αναρωτηθεί 
πώς ονομάζεται το μέρος που 
συνήθως πηγαίνατε μια μίνι 
απόδραση πριν την πανδημία; Αν 
καταβάλετε προσπάθεια για να 
το θυμηθείτε, δεν είστε οι μόνοι 
αφού πολλοί είναι εκείνοι που τους 
φαίνεται πολύ μακριά η ζωή που 
έκαναν πριν την πανδημία.

Ο
ι περισσότεροι άνθρωποι πλέ-
ον δεν καταλαβαίνουν ότι υ-
πάρχει απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας και επίσης δεν νιώθουν 

λυπημένοι, ούτε βαριούνται. Έχουν συνη-
θίσει σε μια νέα ρουτίνα. 

Τι προκαλεί η πανδημία στον ε-
γκέφαλο
Ο εγκέφαλός μας έχει ένα χαρακτηριστικό 
που του επιτρέπει να ξεπεράσει οποιοδή-
ποτε είδος προβλήματος, με σκοπό την 
προσαρμογή. Προσαρμόζεται σε νέες 
καταστάσεις, γιατί διαφορετικά δεν θα επι-
βιώσει ή θα αναπτύξει μια σειρά διαταρα-

χών. Για να διατηρήσουμε την ισορροπία 
μας, καταλήξαμε να πιστεύουμε ότι είναι 
φυσιολογικό να μιλάμε με ανθρώπους των 
οποίων τα στόματα δεν φαίνονται. 
Όντας κλεισμένοι στο σπίτι, δουλεύοντας 
μόνο στον υπολογιστή, πιστεύοντας ότι 
οι φίλοι μπορούν να βλέπουν ο ένας τον 
άλλον χωρίς να δίνουν τα χέρια και χωρίς 
να αγκαλιάζονται, έχουμε εκλάβει αυτές τις 
νέες συμπεριφορές ως μέρος του εαυτού 
μας. Συνηθίσαμε να ζούμε διαφορετικά. 
Αυτό ισχύει τουλάχιστον για τους περισ-
σότερους. Η ικανότητα προσαρμογής είναι 
πιο δομημένη στους ενήλικες και λιγότερο 
στους νέους: ο εγκέφαλός τους βρίσκεται 
σε μια φάση ανάπτυξης και συχνά απορρί-
πτει τους νέους κανόνες.
Ως ανθρώπινα όντα, πρέπει να βρούμε 
μοτίβα που εμπίπτουν στη λεγόμενη κανο-
νικότητα. Δημιουργήσαμε κάτι καινούριο 
για να επιβιώσουμε.
Παρόλα αυτά όλοι ελπίζουμε να επιστρέ-
ψουμε σύντομα στην κανονικότητα, και 
φυσικά πιστεύουμε πως όταν τελειώσει 
η πανδημία, θα ανακτήσουμε τις χαμένες 
συνήθειες γρήγορα και με μεγάλη χαρά.

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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Τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ θα 
παραμείνουν κλειστά για 

ακόμη ένα μήνα

Ο
ι μη ουσιαστικοί ταξιδι-
ωτικοί περιορισμοί θα 
παραμείνουν σε ισχύ στα 
σύνορα Καναδά-ΗΠΑ για 

τουλάχιστον ακόμη  έναν μήνα. Ο 
υπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Ετοιμότητας Έκτακτης Ανάγκης Μπιλ 
Μπλερ επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι 
οι περιορισμοί έχουν παραταθεί έως 
τις 21 Απριλίου τουλάχιστον.
«Θα συνεχίσουμε να βασίζουμε τις 
αποφάσεις μας στις συμβουλές για 
τη δημόσια υγεία για να κρατήσουμε 
τους Καναδούς ασφαλείς από το # 
COVID19», δήλωσε ο Μπλερ σε ένα 
tweet.
Η επιβεβαίωση έρχεται λίγες μέρες 

αφότου ο  Πρωθυπουργός  Τζά -
σ τ ιν Τρουν τό ε ίπε σε συνέν τευξη 
Τύπου του Μόντρεαλ ότι τα σύνορα 
«τ ε λικά» θα ανοίξουν,  αλ λά όχ ι 
σήμερα.
«Ανυπομονούμε να μπορέσουμε να 
ταξιδέψουμε ξανά», είπε ο Τρουντό. 
«Αλλά νομίζω ότι όλοι θα περιμέ-
νουμε υπομονετικά έως ότου η κατά-
σταση της υγείας μας επιτρέπει να 
χαλαρώσουμε τους περιορισμούς 
στα σύνορα διεθνώς. Αυτό θα γίνει 
τελικά, αλλά όχι για σήμερα.»
Έχει περάσει ένας χρόνος από τα 
κανον ικά πολυσύχνασ τα σύνορα 
ΗΠΑ-Καναδά που έκλεισαν για όσου 
κάνουν μη απαραίτητα ταξίδια.

Η Γερουσία υπερψήφισε νομοσχέδιο 
για την προσβασή των Καναδών σε 
ιατρική ευθανασία

Ο
ι Καναδοί που υποφέρουν 
και δεν βρίσκον ται κον τά 
σ το φυσ ικό τέ λος της ζω-
ής τους, έχουν τώρα το δι-

καίωμα να ζητήσουν ιατρική βοήθεια 
για την περίπτωση του θανάτου τους.
Και  αυτό θα περιλαμβάνε ι  τ ε λ ικά 
άτομα που πάσ χουν αποκλε ισ τ ικά 
από οδυνηρέ ς και ανεπανόρθωτε ς 
ψυχικές ασθένειες.
Η επέκ ταση του καθεσ τώτος υπο -
βοηθούμενου θανάτου του Καναδά 
τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη το βράδυ 
αφού η Γερουσία δέχθηκε μια αναθε-
ωρημένη έκδοση του  νομοσχεδίου 
Bill C-7.
Το νομοσ χέδιο έ λαβε τη βασ ιλική 
σύμφωνη γ νώμη λίγε ς ώρε ς αργό -
τ ερα -  λ ίγο περισσότ ερο από μια 
εβδομάδα πριν από την τελική προ-
θεσμία της 26ης Μαρτ ίου που επέ-
βαλε το δικασ τήριο, το οποίο ε ίχε 
χορηγήσει τέσσερις παρατάσεις γ ια 
να συμμορφωθε ί με την απόφαση 
τ ο υ  Ανώ τ α τ ο υ  Δ ικα σ τ η ρ ίο υ  τ ο υ 

Κεμπέκ.
Οι άνθρωποι που υποφέρουν λόγω 
α σ θ έ ν ε ια ς  μ π ο ρ ο ύ ν  α μ έ σ ω ς  ν α 
λάβουν το δικαίωμα για την υποβοη-
θούμενη θανάτωση τους. 
Αν τ ίθε τα,  Τα ά τομα που πάσ χουν 
αποκλειστικά από ψυχικές ασθένειες 
θα πρέπει να περιμένουν δύο χρόνια 
για να αποκτήσουν το ίδιο δικαίωμα.
Αρχικά, η κυβέρνηση είχε την πρό-
θεση να επιβάλει μια γενική απαγό-
ρευση του υποβοηθούμενου θανά-
του γ ια ά τομα που πάσ χουν απο -
κλε ισ τ ικά από ψυχ ικέ ς ασθένε ιε ς. 
Ωστόσο, υπό την πίεση των γερουσι-
ασ τών που πίσ τευαν ότ ι ο αποκλει-
σμός ήταν αν τ ισυν ταγματ ικός, σ τη 
συνέ χε ια έθεσε χρον ικό όριο δύο 
ετών.
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση δεσμεύ-
τηκε να δημιουργήσε ι  μ ια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που θα συμβου-
λεύε ι τ ις διασφαλίσε ις και τα πρω-
τόκολλα που πρέπει να ισχύουν γ ια 
άτομα με ψυχικές ασθένειες.

`

Η Honda μειώνει προσωρινά 
την παραγωγή της στη Βόρεια 

Αμερική

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει 
ότι ο Καναδάς ζήτησε βοήθεια 

για εμβόλια

Ο 
Καναδάς ζήτησε πράγματι 
βοήθεια από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες για την προμήθεια 
δόσεων εμβολίων COVID-

19, αλλά ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να 
πει την Τετάρτη εάν συμφώνησε στο 
αίτημα.
Ο γραμματέας Τύπου Τζεν Ψάκη αντα-
ποκρίθηκε σε αναφορές σχετικά με τον 
Καναδά και το Μεξικό που ζητούσαν πλε-
όνασμα δόσεων - συμπεριλαμβανομένης 
μιας από τις Bloomberg News ότι οι δύο 
χώρες θα ήταν στην κορυφή της λίστας 
όταν έρθει η ώρα.
«Λάβαμε αιτήματα τόσο από το Μεξικό 
όσο και από τον Καναδά και εξετάζουμε 
προσεκτικά αυτά τα αιτήματα», είπε η 
Ψάκη. «Δεν έχω καμία ενημέρωση για 
εσάς σχετικά με το αν θα παραχωρηθούν 
και χρονοδιάγραμμα για αυτό».
Αντ ‘αυτού, επανέλαβε τη μακροχρόνια 
θέση του Λευκού Οίκου ότι ο Πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν θέλει πρώτα να διασφα-
λίσει ότι κάθε Αμερικανός που θέλει να 
εμβολιαστεί, και ότι θα συμβεί το συντο-
μότερο δυνατό.
«Βρισκόμαστε ακόμα στη μέση της μάχης 
του πολέμου ενάντια στην πανδημία, 

εδώ», είπε η Ψάκη, αναγνωρίζοντας ότι οι 
ΗΠΑ ηγούνται αυτή τη στιγμή στον κόσμο 
να εμβολιάσουν τους κατοίκους της.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην σχεδόν ασυ-
ναγώνιστη ικανότητα της χώρας να ανα-
πτύσσει και να κατασκευάζει εμβόλια, η 
οποία επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλει-
στικά στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.
Ωστόσο, η διεθνής ευθύνη που συνο-
δεύει αυτή την παραγωγική ικανότητα 
δεν χάνεται στον Μπάιντεν, ο οποίος 
κατανοεί επίσης τη σημασία εμβολιασμού 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, δήλωσε η 
Ψάκη.
Ο Καναδάς, μια χώρα χωρίς τον δικό του 
εγχώριο αγωγό παραγωγής, έχει καθυ-
στερήσει στις προσπάθειες εμβολιασμού, 
χάρη εν μέρει στα παρατεταμένα προβλή-
ματα παραγωγής. Οι έλεγχοι των εξαγω-
γών στην Ευρώπη, οι οποίοι μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν επηρεάσει τις αποστολές 
του Καναδά, αποτελούν πιθανή απειλή.
Τα σημεία συμφόρησης αρχίζουν να 
καθαρίζονται. Η Health Canada αναφέ-
ρει ότι περισσότερες από 8,5 εκατομμύ-
ρια δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech 
έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στον 
Καναδά τις επόμενες οκτώ εβδομάδες.

Η 
Honda έκανε γ νωσ τό πως 
ζητήματα σ την εφοδιασ τ ι-
κή αλυσίδα την αναγκάζουν 
να σ ταματήσει τη παραγω-

γή στη πλειονότητα των εργοστασίων 
της σε ΗΠΑ και Καναδά για μια εβδο-
μάδα.
Σύμφωνα με την ε ταιρία η έ λλε ιψη 
σε τσ ιπ, τα έν τονα καιρικά φαινό -
μενα των τελευταίων εβδομάδων, η 
συμφόρηση σε διάφορα λιμάνια και 
ο αν τ ίκ τυπος της Covid-19 ε ίναι οι 
αιτ ίες της προσωρινής διακοπής της 
παραγωγής, με την Honda να μην 

προσδιορίζει τον όγκο των αυτοκινή-
των που δεν θα κατασκευαστεί.
Η  Honda κα τασκευάσ ε ι  π ε ρίπου 
30.000 αυτοκίνητα ανά εβδομάδα 
σ τα εργοσ τάσ ιά της σ τ ις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στον Καναδά. 
Τα εργοστάσια που θα επηρεαστούν 
είναι αυτά σ το Οντάριο, σ το Οχάιο, 
σ την Α λαμπάμα και σ την Ιν τ ιάνα, 
με τα εργοσ τάσ ια της ε ταιρίας σ το 
Μεξικό να αναστέλλουν τη λειτουρ-
γ ία τους από αύριο, Πέμπτη 18 του 
μηνός, λόγω προβλημάτων στην αλυ-
σίδα εφοδιασμού.

καναδάς
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Ο
ι υγειονομικές αρχές της επαρχίας Οντάριο στον κεντρικό Καναδά ζήτησαν χθες 
Παρασκευή από την Amazon να αναστείλει τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της 
στην περιοχή, όπου εργάζονται περίπου 5.000 άνθρωποι, αφού πολλές εκατο-
ντάδες εργαζόμενοι στην εταιρεία μολύνθηκαν από covid-19.

Οι αρχές της περιοχής Πιλ ζήτησαν από τους εργαζόμενους στο κέντρο διανομής της 
Amazon στο Μπράμπτον, βόρεια του Τορόντο, “να παραμείνουν σε καραντίνα για δύο 
εβδομάδες”, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες.
Από το μέτρο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που παρέμειναν σε καραντίνα αφού βρέθηκαν 
θετικοί στην covid- 19 τους τελευταίους τρεις μήνες.
Αυτή η “δύσκολη” απόφαση ελήφθη αφού περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι στην απο-
θήκη αυτή έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊού από την αρχή της πανδημίας, εκ των 
οποίων 240 τις τελευταίες εβδομάδες, διευκρίνισε εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών 
του Πιλ.
“Τις τελευταίες εβδομάδες το ποσοστό των μολύνσεων από covid-19 μειώνεται (στην περι-
οχή), όμως παρουσιάζει μεγάλη άνοδο στις εγκαταστάσεις αυτές”, εξήγησε η εκπρόσωπος.
Η επαρχία Οντάριο, η πιο πυκνοκατοικημένη του Καναδά, πλήττεται αυτή την περίοδο σφο-
δρά από την covid-19. Στην επαρχία αυτή εντοπίζεται περισσότερο από το ένα τρίτο των 
900.000 κρουσμάτων κορωνοϊού που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στον Καναδά και 
περισσότεροι από 7.000 νεκροί από covid-19 σε σύνολο 22.000 θανάτων στη χώρα.
Η Amazon από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση, ενώ πρό-
σθεσε ότι το κλείσιμο του κέντρου αυτού ενδέχεται να έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις για 
τους πελάτες της στον Καναδά.
Σύμφωνα με τον κολοσσό του διαδικτυακού εμπορίου, στον πιο πρόσφατο κύκλο υποχρε-
ωτικών τεστ για κορωνοϊού που διενεργήθηκαν στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της 
στο Μπράμπτον, το ποσοστό θετικότητας ήταν κάτω του 1%.
Τον Φεβρουάριο η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς υπέβαλε μήνυση 
κατά της Amazon εξαιτίας των συνθηκών εργασίας σε δύο αποθήκες της στο Στάτεν Άιλαντ 
και το Κουινς εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού.

Οι αρχές ζήτησαν την αναστολή της 
λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της 
Amazon λόγω κρουσμάτων COVID

Απόφαση να χορηγείται το εμβόλιο 
της AstraZeneca και στους άνω των 
65

Σ
τις αρχές Μαρτίου η Επιτροπή 
Εμβολιασμών του Καναδά συνι-
στούσε να περιοριστεί η χρήση 
του εμβολίου σε άτομα ηλικίας 

18-64 ετών
Η επιστημονική επιτροπή που συμβου-
λεύει την καναδική κυβέρνηση συνέ-
σ τησε σήμερα να χρησιμοποιείται 
το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca 
και σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. 
Στις αρχές Μαρτίου η Εθνική Συμβου-
λευτική Επιτροπή Εμβολιασμών (CCNI) 
συνιστούσε να περιοριστεί η χρήση του 
εμβολίου αυτού σε άτομα ηλικίας 18-64 
ετών.
Στην ανακοίνωσή της η CCNI αναφέ-
ρει ότι έλαβε υπόψη της τρεις πρόσφα-
τες μελέτες για την 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κό -
τητα του συγκεκρι-
μένου εμβολίου «σε 
πραγματικές συνθή-
κες» προκειμένου να 
αλλάξει τη σύστασή 
της. Η αρχική πρό-
τασή της,  γ ια  τη 
χρήση του εμβο -
λίου μόνο σε άτομα 
ηλικίας 18-64 ετών, 
είχε γίνει λόγω του 
«μικρού» αριθμού 
ηλικ ιωμένων που 
συμμετείχαν στις κλι-
νικές δοκιμές της 3ης 
φάσης της φαρμα-
κευτικής εταιρείας, υπενθύμισε.
Πλέον όμως, τα «πειστικά στοιχεία» που 
προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπου το συγκεκριμένο εμβόλιο χορη-
γείται και σε άτομα άνω των 65 ετών, 
δείχνουν «τη μεγάλη ασφάλεια και την 
πραγματική αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου της AstraZeneca στους ηλικι-
ωμένους», ιδίως σε ό,τι αφορά την απο-
τροπή σοβαρής ασθένειας και νοση-
λείας.
Η CCNI άλλαξε τη σύστασή της σε 
μια περίοδο όπου περίπου 15 χώρες, 
μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλ-
λία και η Ιταλία, ανέστειλαν για προλη-
πτικούς λόγους τη χρήση του εμβολίου, 

μετά την εμφάνιση θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων σε άτομα στα οποία χορη-
γήθηκε.
Δεν έχει αποδειχθεί ωστόσο σε αυτό 
το στάδιο ότι ο εμβολιασμός συνδέεται 
με αυτά τα επεισόδια. «Αυτή τη στιγμή, 
η υπηρεσία Υγείας του Καναδά παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις αλλά θεωρεί ότι, 
δεδομένων των κινδύνων που συνδέ-
ονται με την Covid-19 (…) είναι προ-
τιμότερο να συνεχιστούν οι εμβολια-
σμοί με τα διαθέσιμα εμβόλια, συμπε-
ριλαμβανομένου και του εμβολίου της 
AstraZeneca», εξήγησε αξιωματούχος 
του υπουργείου, ο Μαρκ Μπερτιόμ, σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
«Η σύστασή μας δεν συνδέεται με όσα 

συμβαίνουν στην 
Ευρώπη», διευ-
κρίνισε εξάλλου 
η πρόεδρος της 
CCNI, Δρ Καρο-
λάιν Κουότς.
Ο  Μ π ε ρ τ ι ό μ 
σ η μ ε ί ω σ ε  ό τ ι 
οι παρτίδες του 
ε μ β ο λ ί ο υ  τ η ς 
AstraZeneca που 
έ χε ι παραλάβε ι 
ο Καναδάς προ-
έρχονται από το 
Serum Institute 
τ ης  Ινδία ς  κα ι 
είναι διαφορετι-
κές από εκείνες 

της Ευρώπης.
«Το εμβόλιο της AstraZeneca θεωρείται, 
την παρούσα στιγμή, με βάση τα διαθέ-
σιμα δεδομένα, ασφαλές, αποτελεσμα-
τικό και ποιοτικό», τόνισε.
Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω του «περιορισμέ-
νου εφοδιασμού» με εμβόλια η CCNI 
σημειώνει ότι στα πρόσωπα που κιν-
δυνεύουν περισσότερο να εμφανί-
σουν σοβαρή Covid-19 ή να πεθάνουν 
θα πρέπει να χορηγούνται κατά προτε-
ραιότητα τα εμβόλια του «αγγελιαφό-
ρου RNA», όπως εκείνα των εταιρειών 
Pfizer-BioNTech και Moderna. Η επι-
τροπή πρόσθεσε ότι «θα αναθεωρήσει 
τη σύστασή της, αν χρειαστεί».

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut 
αποχωρεί από την αγορά του 
Καναδά

Η 
βρετανική fintech Revolut φεύγει από 
τον Καναδά, μετά και τη μη ολοκλή-
ρωση της δοκιμαστικής beta περιό-
δου λειτουργίας της στην χώρα.

Η Revolut, η οποία επεκτείνεται επιθετικά σε όλο 
τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκίνησε μια 
beta στον Καναδά πριν από περίπου 18 μήνες, 
αλλά πλέον ενημέρωσε τους χρήστες της στην 
χώρα για να τους πει ότι αυτό τερματίζεται.
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λέει: 
«Αυτή ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά θα 
κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κάνουμε αυτήν τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλή 
για εσάς.»
Η Revolut ελπίζει να επιστρέψει στον Καναδά, αλλά αναφέρει στους χρήστες στο Twitter 
ότι «δεν είναι σε θέση να προσφέρει το εύρος των υπηρεσιών που ελπίζαμε σε αυτό το 
στάδιο». Η εταιρεία δεν έχει λάβει καναδική τραπεζική άδεια, περιορίζοντας το εύρος της 
προσφοράς της και αποτρέποντάς της να προκαλέσει σοβαρή πρόκληση για τις τράπεζες 
που κυριαρχούν στην αγορά.

καναδάς
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Ό
λα τα περιουσιακά στοιχεία του κοινοτικού 
συμβουλίου Κουκλιών, που έχει στην κα-
τοχή του, περιλαμβανομένων σφραγίδων 
και κλειδιών, παρέδωσε σήμερα ο κοινο-

τάρχης Κουκλιών Μιχάλης Νικολάου μετά την παύση 
του που αποφάσισε χτες ο Υπουργός Εσωτερικών, με 
βάση του άρθρο 45 του Περί Κοινοτήτων Νόμου ε-
πικαλούμενος την έκρυθμη κατάσταση που επικρα-
τεί στο κοινοτικό συμβούλιο Κουκλιών για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, και να αναθέσει τις εξουσίες  στην 
Έπαρχο Πάφου Μαίρη Λάμπρου μέχρι τη λήξη της 
θητείας του νυν συμβουλίου που είναι τον προσεχή 
Δεκέμβρη.
Σήμερα, Διοικητικός Λειτουργός της Επαρχιακής Διοί-
κησης μετέβη στο Κ.Σ. Κουκλιών για την παραλαβή 
των αντικειμένων μετά την αφαίρεση των εξουσιών 
του από τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή.
Aρχικά ο κοινοτάρχης αρνήθηκε να παραδώσει τα αντι-
κείμενα του Κ.Σ. Κουκλιών με αποτέλεσμα να προκλη-
θεί μικρή ένταση, ωστόσο στην συνέχεια τα παρέδωσε.
Ο λόγος της λήψης της σχετικής απόφασης, μεταξύ 
άλλων είναι η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στα 
Κούκλια. Επίσης οι ίδιες πληροφορίες του ΚΥΠΕ  ανα-
φέρουν πως παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες 
που έγιναν για να ηρεμήσει η κατάσταση και παρά 

τις υποδείξεις στον πρόεδρο του Κ.Σ. Κουκλιών και 
στα μέλη ώστε να υπάρξει ευπρεπής συμπεριφορά, 
υπήρξε αντίδραση, ενώ ακολούθησαν και καταγγε-
λίες στην Αστυνομία. 
Σε δηλώσεις του ο κοινοτάρχης Κουκλιών Μιχάλης 
Νικολάου στους δημοσιογράφους  ανέφερε πως χτες 
του παραδόθηκε  γραπτή επιστολή επί του θέματος, 
και ότι  μέχρι το τέλος της θητείας του νυν κοινοτικού 
συμβουλίου, την ευθύνη θα έχει η Έπαρχος Πάφου 
Μαίρη Λάμπρου. 
Πρόσθεσε πως αναφορικά με τον οικονομικό έλεγχο 
του Κ.Σ. Κουκλιών είναι στην διάθεση του οποιουδή-
ποτε για περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ αναφέρθηκε 
ακόμη και σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος κατά 
την περίοδο 2012- 2016 από προηγούμενα κοινοτικά 
συμβούλια.
Κατά την παράδοση των αντικειμένων υπήρξε η δια-
κριτική παρουσία της Αστυνομίας εκτός των Γρα-
φείων του Κ.Σ. Κουκλιών, χωρίς να χρειαστεί να 
παρέμβει.
Σημειώνεται πως  πρωί ο κοινοτάρχης Κουκλιών 
μετέβη στην Επαρχιακή Διοίκηση συνοδευόμενος 
από τον δικηγόρο του αλλά όπως του αναφέρθηκε, 
η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι αμετά-
κλητη.

Παρέδωσε τα περιουσιακά στοιχεία του 
Κ.Σ. Κουκλιών ο κοινοτάρχης μετά την 
παύση του από τον ΥΠΕΣ

Επαναρχίζουν την Παρασκευή οι 
εμβολιασμοί με το AstraZeneca στην 
Κύπρο

Σ
ε συνέχεια της επιστημονικής γνωμοδό-
τησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην οποία διασαφη-
νίζεται ότι, μετά από ενδελεχή διερεύνη-

ση, δεν προκύπτει διασύνδεση του εμβολίου της 
AstraZeneca με τα θρομβοεμβολικά περιστατικά 
που αναφέρθηκαν από κράτη της ΕΕ, το Υπουρ-
γείο Υγείας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή, 
19 Μαρτίου 2021, επαναρχίζουν οι εμβολιασμοί 
με το εμβόλιο της AstraZeneca. 
Οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένο ραντε-
βού για εμβολιασμό καλούνται να προσέλθουν 
στο Κέντρο Εμβολιασμού όπου διευθέτησαν το 
ραντεβού τους, την ώρα που έχουν διευθετήσει 
το ραντεβού.
 Σε σχέση με τα ραντεβού που είχαν αναβλη-
θεί την περίοδο 16-18 Μαρτίου, το Υπουργείο 

Υγείας σημειώνει ότι θα δοθούν περισσότερες 
λεπτομέρειες για τον τρόπο επαναπρογραμματι-
σμού τους στη διάσκεψη Τύπου που θα πραγμα-
τοποιηθεί αύριο, Παρασκευή. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Αν. Διευθύντρια 
των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημό-
σιας Υγείας δρ Όλγα Καλακούτα, η Αν. Διευθύ-
ντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών κα Έλενα 
Παναγιωτοπούλου, ο Σύμβουλος του Υπουρ-
γείου Υγείας για θέματα εμβολίων κ. Χρίστος 
Πέτρου και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συν-
δέσμων Ασθενών Κύπρου κ. Μάριος Κουλού-
μας θα παραθέσουν συνέντευξη Τύπου για τις 
εξελίξεις σχετικά με το Εθνικό Πλάνου Εμβολι-
ασμού, την Παρασκευή, 19 Μαρτίου, στις 11:30 
π.μ., στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινι-
κής Ιατρικής

Ο 
Υπουργός Εσωτερικών συνέχισε τις επαφές του με κοινο-
βουλευτικά κόμματα για το θέμα της μεταρρύθμισης της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με συναντήσεις με τον Πρόεδρο του 
Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, τον Πρόε-

δρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο και την Πρό-
εδρο του Κινήματος Αλληλεγγύη Ελένη Θεοχάρους.
Ο κ. Νουρής επανέλαβε ότι η προσπάθεια είναι να εξευρεθεί η μέγι-
στη δυνατή συναίνεση και ότι αυτό που έχει αποκομίσει από το 
σύνολο των επαφών του είναι ότι δημιουργείται μια δυναμική υπέρ 
της έγκρισης διενέργειας ενός παγκύπριου δημοψηφίσματος.
Σημείωσε ότι μετά την εξαντλητική συζήτηση που έχει κρατήσει για 
χρόνια στη Βουλή, “θα έχουμε και την άποψη του κυρίαρχου λαού για 
το θέμα της μεταρρύθμισης”.
Ανέφερε επίσης ότι έχει ενημερώσει τα κόμματα και για το γεγονός ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιεραρχώντας τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πολύ ψηλά, την έχει διασυνδέσει με το Ταμείο Ανά-
καμψης.
«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια όλων μας, και πιστώνω 
όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα γιατί κανένας δεν δείχνει να διαφω-
νεί με την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, είναι μία και μοναδική: 
να δώσουμε στους πολίτες επιτέλους τη δυνατότητα να έχουν καλύτε-
ρες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στο καλύτερο δυνατό κόστος», είπε.
Στην τοποθέτηση για διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, ο κ. 
Νουρής επανέλαβε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης προέκυψε μετά 
από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο 
οποίος έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο η Βουλή 
των Αντιπροσώπων έχει εισαγάγει στα συγκεκριμένα νομοσχέδια τη 
διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, θεωρείται αντισυνταγματικός 
και ως εκ τούτου αυτό δεν μπορεί νομικά να προωθηθεί.
Αναφερόμενος στη θέση του ΔΗΚΟ για το ενδεχόμενο μετάθεσης του 
δημοψηφίσματος τον ερχόμενο Δεκέμβριο ταυτόχρονα με τις Δημο-
τικές Εκλογές, είπε ότι είναι σεβαστή, παρόλα αυτά, αυτό θα δημι-
ουργήσει πρόβλημα στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξήγησε πως 
πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη θέση της Κυβέρνησης ότι προχωρά η 
μεταρρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει η εκταμίευση των 968 
εκ. ευρώ.
«Η δική μας προσπάθεια είναι μέσα από αυτές τις συναντήσεις με τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα  να εξεύρουμε τη μέγιστη δυνατή συναί-
νεση. Αυτό το οποίο έχω αποκομίσει από τις επαφές μου είναι ότι 
δημιουργείται  μια δυναμική υπέρ της έγκρισης διενέργειας ενός 
παγκύπριου δημοψηφίσματος», είπε.
Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι η Βουλή θα έχει το τελευταίο λόγο για να 
αποφασίσει και ότι, βάσει του περί δημοψηφισμάτων νόμου ο οποίος 
ξεκαθαρίζει τη διάκριση εξουσιών, δίδεται το δικαίωμα στην Κυβέρ-
νηση να καταθέσει την πρόταση στη Βουλή με συγκεκριμένο ερώτημα. 
Η Βουλή, πρόσθεσε, έχει το δικαίωμα είτε να εγκρίνει είτε να απορρί-
ψει το συγκεκριμένο ερώτημα, όχι όμως να το διαφοροποιήσει.
«Θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετός χρόνος, μετά ιδιαίτερα την τόση 
λεπτομερή συζήτηση όλο αυτό το διάστημα για τη μεταρρύθμιση» 
είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι στο ενδεχόμενο απόφασης εκ 
μέρους της Βουλής για τη διενέργεια δημοψηφίσματος το Υπουργείο 
Εσωτερικών προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα μια ενημερωτική εκστρα-
τεία «ώστε όλοι μαζί να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τα οφέλη αυτής 
της μεταρρύθμισης», είπε ο Υπουργός.

Για δυναμική υπέρ της 
έγκρισης διενέργειας 
δημοψηφίσματος για ΤΑ, 
μίλησε ο ΥΠΕΣ 
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Ο 
Πρόεδρος της Βου-
λής Αδάμος Άδάμου 
δήλωσε ενώπιον της 
Ολομέλειας ότι αρ-

χές της ερχόμενης εβδομάδας 
θα συγκαλέσει συνεδρία της Ad 
Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για τη Διερεύνηση Θεμάτων 
που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτι-
κά Εκτεθειμένων Προσώπων, η 
οποία έστω και τυπικά θα εξετά-
σει τη δημοσιοποιηθείσα ειδι-
κή έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
για μη εξυπηρετούμενες χορη-
γήσεις Πολιτικά Εκτεθειμένων 
Προσώπων(ΠΕΠ) στην ΚΕΔΙΠΕΣ 
και τη δημοσιοποίηση του κα-
ταλόγου που με τα ονόματα 22 
ΠΕΠ που διαβιβάστηκε από τον 
Γενικό Ελεγκτή διαβαθμισμένος 
και ονομαστικά στον Πρόεδρο 
του Κοινοβουλίου και τα μέλη 
της Ad Hoc Επιτροπής.
Το θέμα του καταλόγου με τα 
ονόματα των 22 ΠΕΠ συζητή-
θηκε στη Σύσκεψη Αρχηγών ή 
Εκπροσώπων των Κομμάτων το 
πρωί της Πέμπτης και ηγέρθη 
αργότερα στη συνεδρία της Ολο-
μέλειας της Βουλής, που μετά 
από συζήτηση κατέληξε στην 
προαναφερθείσα απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής.
Η συζήτηση στην Ολομέλεια της 
Βουλής άρχισε όταν ο Βουλευτής 
της Συνεργασίας Δημοκρατικών 
Δυνάμεων Γιώργος Προκοπίου 
ζήτησε από τον Πρόεδρο της 
Βουλής να δοθεί σε όλα τα μέλη 
και στο κόμμα του η έκθεση και 
ο κατάλογος.
Αρχικά ο Πρόεδρος της Βου-
λής έδωσε οδηγίες να δοθεί ο 
κατάλογος, αλλά ο Πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, 
γ ια να προστατευθεί ο Πρό-
εδρος της Βουλής από τυχόν 

διαρροή του καταλόγου, ειση-
γήθηκε όπως ο κατάλογος δοθεί 
με αρίθμηση και φέροντας το 
όνομα κάθε Βουλευτή, που θα 
τον πάρει, ώστε η διαρροή να 
φέρει το όνομα του.
Λαμβάνοντας τον λόγο η Βου-
λευτής των Ανεξαρτήτων Άννα 
Θεολόγου  δήλωσε ότι δεν θέλει 
τη λίστα, αλλά θα την πάρει όταν 
δοθεί στη δημοσιότητα.
Ο Άγγελος  Βότσης εισηγήθηκε 
να αποφασίσει σήμερα  η Ολο-
μέλεια για τη δημοσιοποίηση 
του καταλόγου ή όχι.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου είπε ότι 
από χθες η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα 
του κόμματος του  
κα τ έθεσε ψήφι-
σμα για να δοθεί 
στη δημοσιότητα 
αμέσως μετά την 
παραλαβή από τη 
Βουλή ο κατάλο-
γος, προσθέτοντας ότι δεν βλά-
πτει η διαφάνεια.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφα-
νος Στεφάνου παρατήρησε ότι 
η Ad Hoc συστάθηκε με όρους 
εντολής και διερωτήθηκε για 
ποιο λόγο θα επιληφθεί της 
λίστας του Γενικού Ελεγκτή. Διε-
ρωτήθηκε γιατί κάθε φορά που 
θα υπάρχει μια λίστα πρέπει να 
εμπλέκεται η Βουλή και γιατί 
δεν δίνει τη λίστα στη δημοσιό-
τητα ο Ελεγκτής. Πρόσθεσε ότι ο 
Γενικός Ελεγκτής ζήτησε και έχει 
γνωμάτευση από την Επίτροπο 
Προστασία Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, ότι  δεν μπο-
ρεί να δημοσιοποιηθεί ο κατά-
λογος. Διερωτήθηκε επίσης αν 
«θα τα πετάνε όλα στη Βουλή». 
Ο κ. Στεφάνου είπε ακόμα ότι ο 

Γενικός Ελεγκτής δεν χρειάζεται 
να πάρει έγκριση από τη Βουλή 
για να δημοσιοποιήσει τη δου-
λειά του.
Ανέφερε επίσης ότι δεν ζητή-
θηκε από τον Ελεγκτή να κάνει 
έρευνα, αλλά τη διενήργησε στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ο Βουλευτής του Κινήματος 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολι-
τών Γιώργος Περδίκης δήλωσε 
ότι συμφωνεί με τον Πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ, προσθέτοντας ότι το 
ψήφισμα χρειάζεται επεξεργα-
σία για να μπορέσει να εγκρι-
θεί σ την επόμενη συνεδρία 

της Ολομέ λε ιας 
της Βουλής και να 
τελειώνει το θέμα 
της δημοσιοποί-
ησης. Ο κ. Περδί-
κης είπε επίσης ότι 
η λίστα έγινε μετά 
από αίτημα της ad 
Hoc και δήλωσε 
ότ ι η θέση των 

Οικολόγων είναι να γίνει δημο-
σιοποίηση.
Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος  
Παπαγιάννης ανέφερε πως “αν 
θέλουμε να είμαστε σωστοί πρέ-
πει να τη δώσουμε”.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικό-
λας Παπαδόπουλος εξέφρασε 
φόβους ότι η συνεδρία της Ad 
Hoc θα είναι χωρίς αντικείμενο. 
Εισηγήθηκε ότι έπρεπε να απο-
φασίσει σήμερα η Ολομέλεια 
για να δημοσιοποιηθεί ο κατά-
λογος με τα 22 ΠΕΠ ώστε να 
αποφευχθεί η διαρροή.
Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης 
Μιχάλης Γιωργάλλας είπε ότι 
έχει δημοσιοποιηθεί η ειδική 
έκθεση σήμερα και σε αυτή 
διευκρινίζεται ότι δεν ερευνή-
θηκε αν οι διαγραφές έγιναν με 

χαριστικούς όρους. Δήλωσε πως 
η Αλληλεγγύη είναι έτοιμη να 
τοποθετηθεί και απόψε και εξέ-
φρασε την άποψη ότι πρέπει να 
ακολουθηθεί  η ίδια διαδικασία, 
όπως και με τη λίστα Γιωρκάτζη.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κώστας 
Κώστα ανέγνωσε σ την Ολο-
μέλεια της Βουλής μία παρά-
γραφο από την ειδική έκθεση 
και είπε πως διαπιστώνεται ότι 
δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν 
οι προσωπικές περισ τάσεις 
κάθε ΠΕΠ και η ευνοϊκή μετα-
χείριση. Διερωτήθηκε «τι πάμε 
να κάνουμε;». Ανέφερε πως δεν 
μιλά επειδή ο ίδιος είχε πρό-
βλημα με τη λίστα Γιωρκάτζη,  
με την οποία παρατηρήθηκε 
κανιβαλισμός και στο τέλος δεν 
βγήκε συμπέρασμα με τη δημο-
σιοποίηση της. Κάλεσε τέλος 
τους Βουλευτές να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους.
Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας 
Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας είπε 
πως για λόγους συνέπειας θα 
πρέπει να γίνει το ίδιο που έγινε 
με τη λίστα Γιωρκάτζη και εξέ-
φρασε την άποψη ότι η δημοσι-
οποίηση πρέπει να περιέχει το 
λεκτικό του Γενικό Ελεγκτή.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέ-
φερε ότι λόγω του βεβαρημένου 
προγράμματος του δεν διάβασε 
την έκθεση του Ελεγκτή ώστε να 
λάβει γνώση του περιεχομένου 
της και για αυτό δεν μπορούσε 
να θέσει σε ψηφοφορία το 
θέμα της δημοσιοποίηση ή όχι 
του καταλόγου σήμερα. Πρό-
σθεσε πως στις αρχές της ερχό-
μενης εβδομάδας θα συγκαλέ-
σει την  Ad Hoc έστω και τυπικά 
και ακολούθως θα θέσει το θέμα  
κατευθείαν στην Ολομέλεια της 
Βουλής για απόφαση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευ-
νας για το ενδεχόμενο εθισμού 
των νέων στα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και στο 
Διαδίκτυο, το 8,3% των νέων 
του δείγματος αντιμετωπίζει 
συμπτώματα εθισμού στα ΜΚΔ 
και ταξινομούνται ως εξαρτη-
μένα άτομα, ενώ ένα σημαντικό 
εύρημα της παρούσας μελέτης 
είναι ότι περίπου το ένα τέταρτο 
(24%) των έγκυρα συμμετεχό-
ντων νέων είχαν βαθμολογίες 
που υποδηλώνουν γενικευμένη 
προβληματική χρήση του διαδι-
κτύου (ΠΧΔ).
Για τα ευρήματα της έρευνας με 
τίτλο «Καταγραφή της Σχέσης 
των Νέων με τα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης και το Διαδί-
κτυο», η οποία εκπονήθηκε και 
ετοιμάστηκε από το Alexander 
College-Ερευνητικό Κέντρο 
Alexander (Alexander Research 
Centre) τον Σεπτέμβριο 2020.
Όπως αναφέρθηκε στην Επι-
τροπή Παιδείας, πράγματι το 
πρόβλημα του εθισμού στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και στο διαδίκτυο είναι υπαρ-
κτό και αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις μετά από τη συνε-
δρίας, ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Παιδείας Κυριάκος Χατζη-
γιάννη είπε ότι με φόβο άκου-
σαν κάποιους αριθμούς.
«Αριθμοί, οι οποίοι περίπου 
8% με 9% να δεικνύουν εθισμό 
και ένα άλλο περίπου ποσοστό 
του 25% να παρουσιάζει απο-
τελέσματα λανθασμένης, προ-
βληματικής χρήσης στο διαδί-
κτυο πάσης φύσεως. Οι δεί-
κτες αυτοί είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικοί και θα πρέπει εμάς τους 
πολιτικούς ή το κράτος ή ευρύ-
τερα την πολιτεία να μας προ-
βληματίσουν», πρόσθεσε.
Όπως είπε, αν δεν παρθούν 
μέτρα η κοινωνία μας θα κατα-
γράψει επιπτώσεις, οι οποίες 
δεν θα είναι προς όφελος ούτε 
του ατόμου ούτε της οικογέ-
νειας ούτε της κοινωνίας.

Το 8,3% των νέων 
αντιμετωπίζει 
συμπτώματα 
εθισμού στα 
Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

Αρχές εβδομάδας συνεδρία Ad Hoc για 
ΠΕΠ για να εξετάσει τον κατάλογο Γενικού 
Ελεγκτή 
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Έγκριση της νομιμοποίησης της 
ευθανασίας και της υποβοηθούμενης 
αυτοκτονίας από το ισπανικό 
κοινοβούλιο - Σε ισχύ από τον Ιούνιο ο 
νόμος που αποτελούσε προτεραιότητα 
για τον Πέδρο Σάντσεθ

Τ
ο ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε ο-
ριστικά την νομιμοποίηση της ευθα-
νασίας και της υποβοηθούμενης αυ-
τοκτονίας και έτσι η Ισπανία γίνεται 

μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο και 
η τέταρτη στην Ευρώπη που επιτρέπει σε έ-
ναν ασθενή που πάσχει από ανίατη ή εκφυ-
λιστική νόσο να πεθάνει βάζοντας τέλος στα 
δεινά του.
Ο νόμος, που αποτελούσε προτεραιότητα για 
την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, θα τεθεί 
σε ισχύ τον Ιούνιο και εγκρίθηκε χάρη στις 
ψήφους των βουλευτών της αριστεράς και του 
κέντρου με ευρεία πλειοψηφία 202 από τους 
350 βουλευτές. Οι 141 βουλευτές της δεξιάς 
και της άκρας δεξιάς ψήφισαν κατά και 2 απεί-
χαν.
«Σήμερα είναι μία σημα-
ντική ημέρα: βαδίζουμε 
προς την αναγνώριση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Βαδίζουμε προς μία κοι-
νωνία πιο ανθρώπινη και 
δίκαιη για τους ανθρώπους 
που υποφέρουν και για τις 
οικογένειές τους», δήλωσε η 
υπουργός Υγείας Καρολίνα 
Νταρίας ενώπιον των βου-
λευτών.
Ο ισπανικός νόμος νομιμοποιεί την ευθανα-
σία, όταν ο γιατρός προκαλεί τον θάνατο του 
ασθενούς, καθώς και την ιατρικά υποβοη-
θούμενη αυτοκτονία, όταν ο ασθενής λαμ-
βάνει μόνος του την δόση ενός σκευάσματος 
που θα του προκαλέσει τον θάνατο.

Αυστηροί όροι
Ο ισπανικός νόμος προβλέπει ότι κάθε 
άνθρωπος που πάσχει από σοβαρή και ανί-
ατη ασθένεια ή από χρόνιους πόνους που τον 
φέρνουν σε θέση αδυναμίας μπορεί να ζητή-
σει την βοήθεια του ιατρικού σώματος για να 
πεθάνει και να αποφύγει τα αβάστακτα δεινά.
Το άτομο, ισπανός πολίτης ή κάτοικος της 
Ισπανίας θα πρέπει να έχει πλήρη πνευμα-
τική ικανότητα και συνείδηση όταν διατυπώ-
νει το αίτημα, που πρέπει να γίνει γραπτά και 
να επαναληφθεί σε 15 ημέρες.
Ο γιατρός μπορεί να απορρίψει το αίτημα, 
αν θεωρήσει ότι δεν εκπληρώνονται τα ανα-

γκαία κριτήρια. Το αίτημα πρέπει να εγκριθεί 
και από άλλον γιατρό και να λάβει την τελική 
έγκριση επιτροπής αξιολόγησης.
Επιπλέον, οποιοσδήποτε επαγγελματίας 
της υγείας μπορεί να προβάλει «αντίρρηση 
συνειδήσεως» και να αρνηθεί να συμμετά-
σχει στην διαδικασία, την οποία αναλαμβάνει 
το εθνικό σύστημα υγείας.

«Mar adentro»
Το θέμα της ευθανασίας απασχολούσε τον 
δημόσιο διάλογο στην Ισπανία, που βρίσκε-
ται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως ως προς το 
προσδόκιμο ζωής, από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980 και βρέθηκε στο προσκήνιο από 
τότε που ο τετραπληγικός Ραμόν Σαμπέδρο 
κατέγραψε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία 
του το 1998, αφού τα δικαστήρια του αρνή-
θηκαν το δικαίωμα στον θάνατο.
Η ιστορία του μεταφέρθηκε στον κινηματο-
γράφο στην πολυβραβευμένη ταινία «Mar 
adentro» (Η Θάλασσα μέσα μου, 2004).
«Είναι μια νίκη για τους ανθρώπους που θα 
μπορέσουν να επωφεληθούν και επίσης 
για τον Ραμόν», δήλωσε στο AFP η Ραμόνα 

Μανέιρο, η φίλη του Ραμόν 
Σαμπέδρο που τον βοήθησε 
να πεθάνει.
Αλλη υπόθεση που απα-
σχόλησε την ισπανική κοινή 
γνώμη, ο Λουίς Μόντες, ο 
αναισθησιολόγος που βοή-
θησε 73 ασθενείς σε κατα-
ληκτικό στάδιο να πεθά-
νουν. Η ισπανική δικαιο-
σύνη έκλεισε οριστικά τον 

φάκελο του 2007.
Πρόσφατα, το 2019, ο Ανχελ Χερνάντεθ συνε-
λήφθη διότι βοήθησε την γυναίκα του που 
υπέφερε από σκλήρυνση κατά πλάκας να 
πεθάνει. Περιμένει να δικαστεί.
Σχεδόν το 90% των Ισπανών έχουν ταχθεί 
υπέρ της νομιμοποίησης της ευθανασίας, 
σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2019. Η 
δεξιά, η άκρα δεξιά και η καθολική εκκλησία 
είναι αντίθετες στην νομιμοποίηση της ευθα-
νασίας.
Ο Ραφαέλ Μποτέγια, 35χρονος Ισπα-
νός που είναι παράλυτος από τον λαιμό και 
κάτω έπειτα από τροχαίο στα 19 του χρόνια, 
δήλωσε στο Reuters ότι είναι ανακουφισμέ-
νος από την ψήφιση του νόμου που του δίνει 
την επιλογή σε περίπτωση που θα την χρει-
ασθεί.
«Αν για κάποιον λόγο κάποιος έχει κουραστεί 
να ζει, κανείς δεν έχει την δύναμη να του πει 
«Οχι, θα ζήσεις γιατί οι ψηφοφόροι μου ή η 
ιδεολογία μου λένε το αντίθετο», είπε.

Μ
αίνεται ο πόλεμος δηλώ-
σεων ανάμεσα σε Ουάσιν-
γκτον και Μόσχα. Ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάι-

ντεν δεν μετανιώνει που χαρακτήρισε 
τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πού-
τιν, «φονιά» σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, 
τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, 
Τζεν Ψάκι.
Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες 
από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Μπάι-
ντεν δήλωσε πως πιστεύει ότι ο Πούτιν 
είναι «ένας φονιάς» και προειδοποίησε 
πως «θα υποστεί τις συνέπειες».
Η Ψάκι τόνισε πως ο Μπάιντεν δεν έχει 
μετανιώσει καθόλου, απαντώντας σε 
ερωτήσεις κατά πόσον ο Αμερικανός 
πρόεδρος ανησυχεί ότι αυτές του οι 
δηλώσεις θα κλιμακώσουν τις ήδη τετα-
μένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και 
Μόσχας.
Ο Πούτιν πρότεινε στον Μπάιντεν να 
συνομιλήσουν σε ζωντανή μετάδοση
«Θέλω να προτείνω στον πρόεδρο Μπάι-
ντεν να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, 
αλλά υπό τον όρο ότι θα το κάνουμε αυτό 
πράγματι σε ζωντανή μετάδοση, όπως 
λένε on-line. Αλλά χωρίς τις όποιες καθυ-
στερήσεις, αλλά σε απευθείας ανοιχτή, 
ζωντανή συζήτηση» δήλωσε ο Ρώσος 
πρόεδρος στο ρωσικό κανάλι «Ρωσία-1»
Πρότεινε μάλιστα η απευθείας αυτή 
συνομιλία να γίνει αύριο 19 Μαρτίου ή 
την Δευτέρα 22 Μαρτίου.
«Δεν θα έβαζα το θέμα αυτό στις καλέν-

δες, το Σαββατοκύριακο θέλω να πάω 
στην ταϊγκά (το πυκνό δάσος των κωνο-
φόρων δέντρων - σ.σ.), να ξεκουραστώ 
λιγάκι, κι έτσι θα μπορούσα ή αύριο ή 
ας πούμε την Δευτέρα», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Ρώσος πρόεδρος και προσέθεσε:
«Παρακαλώ είμαστε έτοιμοι οποιαδή-
ποτε χρονική στιγμή που εξυπηρετεί 
την αμερικανική πλευρά και αυτή την 
στιγμή είμαι έτοιμος να δώσω την σχε-
τική εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών».
Απαντώντας στο ερώτημα, αν προτίθε-
ται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον 
Μπάιντεν, ο Ρώσος πρόεδρος είπε «για 
να μην πικάρουμε ο ένας τον άλλον ερή-
μην, πρέπει να συνεχίσουμε τις σχέσεις».
Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απά-
ντησε... με κομψό τρόπο στον Αμερικανό 
ομόλογό του, την ώρα πάντως που το 
Κρεμλίνο επισήμανε πως δεν προβλέπε-
ται με τα σημερινά δεδομένα εξομάλυνση 
των σχέσεων Ουάσινγκτον - Μόσχας.
«Του εύχομαι να είναι υγιής»  ήταν η λιτή 
δήλωση του Ρώσου προέδρου, όταν του 
ζητήθηκε να τοποθετηθεί για τους χαρα-
κτηρισμούς του Μπάιντεν.
«Όσον αφορά τη δήλωση του Αμερικα-
νού ομολόγου μου, είμαστε, όπως είπε, 
προσωπικά εξοικειωμένοι ο ένας με τον 
άλλο. Τι θα του απαντούσα; Θα του έλεγα: 
μείνε υγιής! Του εύχομαι καλή υγεία», 
είπε ο Ρώσος πρόεδρος, τονίζοντας ότι 
δεν αστειεύεται και δεν απαντά ειρωνικά.
Σημείωσε επίσης ότι οι άνθρωποι προ-
βάλλουν πάντα στους άλλους όσα σκέ-
φτονται για τον εαυτό τους.

Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: Δεν 
μετανιώνουμε που αποκαλέσαμε 
«φονιά» τον Πούτιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ισπανία: Η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη 
που νομιμοποιεί την ευθανασία 
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Σ
τόχος επιθέσεων μισογυνισμού έ-
χουν πέσει οι γυναίκες της κυβέρ-
νησης της Φινλανδίας, όπως έδει-
ξε έκθεση του Κέντρου Αριστείας 

Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΝΑΤΟ, με 
έδρα τη Λετονία.
Η εκλογή γυναίκας πρωθυπουργού είχε 
προκαλέσει ελπίδες για το μέλλον των 
γυναικών. Ωστόσο η έκθεση διαπιστώνει 
ότι η κυβέρνηση, με επικεφαλής την Σάνα 
Μαρίν, έχει γίνει στόχος της διαδικτυα-
κής κοινότητας, με κυρίαρχο το ζήτημα 
του φύλου.
Η Φινλανδία βρέθηκε στα διεθνή πρωτο-
σέλιδα το 2019, καθώς όλες οι αρχηγοί 

του κεντροαριστερού συνασπισμού των 
πέντε κομμάτων ήταν γυναίκες. Ωστόσο, 
υπήρξαν εξαιρετικά πολλά καταχρηστικά 
μηνύματα, διαπίστωσε ερευνητής του 
ΝΑΤΟ.
Οι πέντε υπουργοί που δέχθηκαν περισ-
σότερες επιθέσεις ήταν γυναίκες. Η κρι-
τική στηριζόταν στην υποβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους στη λήψη αποφάσεων 
και στην αμφισβήτηση των ηγετικών τους 
ικανοτήτων.
Οι επικριτές στόχευαν στο φύλο, με βάση 
τα επίθετα που χρησιμοποιούσαν αλλά 
και τη σύνδεση των γυναικών με τα οικι-
ακά καθήκοντα.

διεθνή νέα

Έ
ναν μυστηριώδη ήχο που ακούγεται 
στο κλιπ που έστειλε το ρόβερ της NASA 
στον Άρη παρακολουθούν οι επιστήμο-
νες, διατυπώνοντας πολλά ερωτήματα.

Στην πρώτη ηχογράφηση που εστάλη από τον 
Κόκκινο Πλανήτη, ακούει κανείς τον απόκοσμο 
ήχο της λείανσης, έναν μεταλλικό ήχο και ενός 
άλλου θορύβου, που θα ήταν πολύ ανησυχητι-
κός για τα πρότυπα της Γης.
Οι θόρυβοι που έγιναν από τους έξι μεταλ-
λικούς τροχούς του ρομποτικό ρόβερ 
Perseverance στην πρώτη δοκιμαστική δια-
δρομή πριν δύο εβδομάδες αποτελούν μέρος 
μιας ροής ήχου 16 λεπτών σε πρώτη διάρκεια, 
που κυκλοφόρησε την Τετάρτη από το εργα-
στήριο Jet Propulsion στην Πασαντένα της Καλι-
φόρνια.

Προσπαθούν να καταλάβουν την 
προέλευση του ήχου
«Αν άκουγα αυτούς τους θορύβους στο αυτοκί-
νητό μου, θα έπαιρνα και θα ζητούσα ρυμούλ-
κηση» είπε ο μηχανικός της ομάδας του Ρόβερ 
Ντέιβ Γκρουλ, προσθέτοντας ότι αν σκεφτεί 

κανείς τι ακούει και πού ηχογραφήθηκε, βγά-
ζει νόημα.
Σύμφωνα με τη NASA, το ηχητικό περιλαμβάνει 
έναν απροσδόκητο θόρυβο γδαρσίματος και 
οι μηχανικοί προσπαθούν να καταλάβουν από 
πού προέρχεται.
Το Perseverance, που είναι και το πιο προηγμένο 
ρομπότ που εστάλη ποτέ στον Άρη, προσγειώ-
θηκε στις 18 Φεβρουαρίου για να αναζητήσει 
σημάδια προηγούμενης ζωής.
Τα δείγματα θα ληφθούν από τους πλέον υπο-
σχόμενους βράχους για ενδεχόμενη μεταφορά 
τους στη Γη. Το ρόβερ έχει δύο μικρόφωνα. Το 
ένα κατέγραψε τους θορύβους του ανέμου και 
των εδαφών και το δεύτερο προοριζόταν να 
καταγράψει την κάθοδο και την προσγείωση.
Το δεύτερο μικρόφωνο δεν κατέγραψε τους 
ήχους από την άφιξη του ρόβερ στον Άρη, αλλά 
μπόρεσε να ηχογραφήσει την πρώτη δοκιμα-
στική διαδρομή στις 4 Μαρτίου. Παράλληλα, 
το ρόβερ θα απελευθερώσει ένα πειραματικό 
ελικόπτερο με το όνομα Ingenuity, που θα επι-
χειρήσει την πρώτη ελεγχόμενη πτήση σε άλλο 
πλανήτη.

NASA: Στη δημοσιότητα η 
πρώτη ηχογράφηση του ρόβερ 
στον Άρη

Φινλανδία: Στο στόχαστρο 
διαδικτυακής παρενόχλησης οι 
γυναίκες της κυβέρνησης 

Βρετανία: Ο Χάνκοκ ανακοίνωσε ότι 
«παγώνουν» οι εμβολιασμοί για τους 
κάτω των 50 

Π
ροβλήματα στην προμήθεια εμ-
βολίων φαίνεται ότι αντιμετωπί-
ζει η Βρετανία, με τον υπουργό 
Υγείας Ματ Χάνκοκ να ανακοι-

νώνει ότι οι εμβολιασμοί «παγώνουν» για 
άτομα κάτω των 50 ετών. Ο Χάνκοκ παρα-
δέχθηκε ότι ο προγραμματισμός των εμ-
βολιασμών για τους κάτω των 50 ετών θα 
καθυστερήσει σημαντικά, προκειμένου 
να διασφαλιστούν οι δεύτερες δόσεις για 
τους άνω των 50.
Οι επικεφαλής του NHS προειδοποίησαν 
σήμερα για μια «σημαντική μείωση» στις 
παραδόσεις από κατασκευαστές, κάτι που 
θα σημάνει περιορισμό στον όγκο των 
διαθέσιμων δόσεων. Την ίδια ώρα, Βρε-
τανία και ΕΕ βρίσκονται σε «πόλεμο» με 
τις Βρυξέλλες να απειλούν με απαγόρευση 
εξαγωγών εμβολίων στο Λονδίνο.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια 
εταιρεία οφείλονται οι καθυστερήσεις. 
Πηγές και έγγραφα των αρχών της Σκοτίας 

δείχνουν ότι οι προμήθειες της Pfizer θα 
μειωθούν σχεδόν κατά το μισό τις επόμε-
νες εβδομάδες. Ωστόσο, ανταποκρίτρια 
του BBC υποστήριξε ότι με βάση όσα της 
είπαν το πρόβλημα βρίσκεται στη διαθεσι-
μότητα των εμβολίων της AstraZeneca που 
είναι λιγότερα απ’ ότι αναμενόταν.
Η Βρετανία βρισκόταν κοντά στην έναρξη 
εμβολιασμών σε άτομα κάτω των 50 ετών 
μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ωστόσο κάτι 
τέτοιο θεωρείται απίθανο ότι θα συμ-
βεί πριν τον Μάιο. Σύμφωνα με το NHS, 
το πρόβλημα στις προμήθειες αναμένε-
ται να διαρκέσει για τέσσερις εβδομάδες 
ή περισσότερο.
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας επιμένει ότι 
η χώρα είναι ακόμη σε τροχιά να πετύ-
χει τον στόχο της ώστε να έχει εμβολιά-
σει τους πάντες μέχρι τον Ιούλιο, υπονοώ-
ντας ότι η καθυστέρηση δεν σημαίνει και 
παράταση του lockdown, χωρίς πάντως να 
δεσμευτεί γι’ αυτό. 
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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

Τα σημάδια ότι το μωρό είναι 
κουρασμένο

Τ
α παιδιά δείχνουν ότι είναι 
κουρασμένα από τ ις αλλα-
γές στη συμπεριφορά τους. 
Για παράδε ιγμα, το παιδί 

σας μπορεί να είναι ξαφνικά ευε-
ρέθισ το, υπερδραστήριο ή κακο-
διάθετο.
Είναι σημαντικό να αναζητήσετε τα 
«σημάδια κούρασης» του παιδιού 
σας. Αυτά τα σημάδια σάς ενημε-
ρώνουν πότε είναι σ τ ιγμή να μει-
ώσετε τους διεγερτικούς παράγο-
ν τε ς και να αρχίσε τε να προετοι-
μάζετε το μικρό σας για ύπνο. Εάν 
περιμένετε έως ότου το παιδί σας 
κουραστεί πολύ, τότε θα είναι πιο 
δύσκολο να το διαχειριστείτε.

Τα σημάδια κούρασης σ τα 

νεογέννητα
Τα νεογέννητα μωρά πιθανότατα 
θα κουραστούν αν είναι ξύπνια για 
1-1½ ώρες.
Εάν το νεογέννητό σας είναι κου-
ρασμένο, μπορεί να δείτε μερικά 
από τα ακόλουθα σημάδια:
Τραβάει τα αυτιά του
Κλείνει τ ις γροθιές του
Χασμουριέται
Ανοιγοκλείνει τα μάτια του
Κοιτάζ ε ι  σ το κε νό ή ακόμη και 
αλληθωρίζει
Δείχνει ανήσυχο
Πιπιλάει το δάχτυλό του – αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι 
το μωρό σας προσπαθεί να βρε ι 
τρόπους να χαλαρώσει και να κοι-
μηθεί

Τα σημάδια κούρασης σ τα 
μωρά και τα νήπια

Στους 3-6 μήνες, το μωρό σας μπο-
ρεί να είναι κουρασμένο μετά από 
1-2 ώρες που είναι ξύπνιο.
Στους 6 -12 μήνε ς,  το μωρό σας 
μπορεί να είναι κουρασμένο μετά 
από 2-3 ώρες που είναι ξύπνιο.
Στους 12-18 μήνες, το παιδί μπο-
ρεί να είναι κουρασμένο εάν χάσει 
έ να ν  π ρ ω ι ν ό  ή  α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ό 
υπνάκο.
Εάν το μωρό ή το νήπιο είναι κου-
ρασμένο, μπορεί να δείτε μερικά 
από τα ακόλουθα σημάδια:
Γίνεται αδέξιο
Προσκολλάται πάνω σας
Γκρινιάζει
Κλαίει
Απαιτεί την προσοχή σας
Δείχνει να βαριέται τα παιχνίδια

Είναι κουρασμένο ή πεινάει;
Η γκρίν ια κα ι  το κ λάμα μπορε ί 
να είναι σημάδια ότι το παιδί σας 
ε ίναι κουρασμένο, αλ λά μερικέ ς 
φορές μπορεί να είναι δύσκολο να 
διακρίνετε με σιγουριά τη διαφορά 
μεταξύ ενός κουρασμένου κι ενός 
πεινασμένου μωρού.
Εάν το  μωρό σας  έ χε ι  φάε ι  τ ις 
τελευταίες δύο ώρες και είναι ανή-
συχο,  π ιθανώς έ χε ι  κουρασ τ ε ί. 
Εάν δεν ε ίσ τε σ ίγουροι, προσφέ-
ρετέ του τροφή. Εάν το μωρό παίρ-
νει λίγο γάλα και εξακολουθεί να 
ε ίναι κακοδιάθε το, τότε χρε ιάζε-
ται ύπνο.
Δοκ ιμάσ τ ε  να  χαμηλώσ ε τ ε  τον 
φωτ ισμό του σπιτ ιού σας, να το 
νανουρίσετε και να το κρατήσετε 
σ την αγκαλιά σας μέχρι να χαλα-
ρώσει και να το βάλετε σ την κού-
νια του για ύπνο.

Π
ολλές μελέτες απέδειξαν ό-
τι οι γονείς έχουν μεγάλη ε-
πιρροή σ’ αυτό που τα παι-
διά τους θα αποφασίσουν 

να κάνουν όταν μεγαλώσουν. Εδώ 
παραθέτουμε τρεις τρόπους για να ε-
πηρεάσετε την επιλογή της καριέρας 
του παιδιού σας. Πρώτον, να παρα-
κολουθήσετε το παιδί σας προσεκτι-
κά και να σημειώσετε στο μυαλό σας 
τις φυσικές του ικανότητες, τα ενδια-
φέροντά του, και τα χαρίσματά του. 
Δεύτερον, να βεβαιωθείτε για τα χα-
ρίσματά του. Όταν δείτε αυτά τα εν-
διαφέροντα και τα χαρίσματα να ξε-
πηδάνε , είναι πολύ σημαντικό να ε-
πιδοκιμάσετε το παιδί σας. Τρίτον, να 
ενθαρρύνετε και να καθοδηγήσετε το 
παιδί σας στην ανάπτυξη αυτών των 
χαρισμάτων του.

Ο γιος σας ξέρει πώς να χειρί-
ζεται το θυμό του; 
Καθώς τα αγόρια μας μεγαλώνουν 
και γ ίνον ται άν τρες, ένα δύσκολο 
πράγμα που θα αν τ ιμε τωπίσουν 
ε ίναι να μάθουν να χε ιρίζον ται το 
θυμό τους. Γιαυτό την επόμενη φορά 
που θα θυμώσε ι ο γ ιος σου ,  το 
πρώτο σου βήμα θα πρέπει να είναι 
να τον βοηθήσεις να προσδιορίσει τα 
αισθήματά του. 
Με άλλα λόγ ια να ψάξε τε μαζί να  
βρείτε τους κρυμένους παράγοντες 
που προκάλεσαν το θυμό του -- όχι 
απλά τις επιφανειακές αιτίες. Το δεύ-
τερο βήμα είναι να διδάξεις στο γιο 
σου ότι δεν πρέπει να τον κυβερνούν 
τα αισθήματά του.
 Αν τ ίθετα, εξήγησέ του ότ ι έ χει τη 
δύναμη να επιλέξει πώς θα αντιδρά-
σει όταν οι απογοητεύσεις αρχίζουν 
να συσσωρεύον ται μέσα του. Στο 
τέλος της ημέρας, βεβαιώσου ότι ο 
γιος σου ξέρει ότι τα αισθήματα είναι 
κάτι που μπορεί να ελέγχει και όχι να 
είναι κάτω από τον έλεγχό τους.

Τι κάνεις όταν δεν έχεις διά-
θεση;
Όταν μιλάμε γ ια τ ις προϋποθέσεις 
ενός καλού γάμου, έχουμε την τάση 
να συγκεν τρώνουμε την προσοχή 
μας στα βασικά. 
Ενώ αυτά είναι οπωσδήποτε σημα-
ντικά, υπάρχει κι ένα άλλο τεράστιο 
τμήμα του γάμου γ ια το οποίο δε 
μιλάμε και πολύ ... κι αυτό είναι  η 
σωματική στενή σχέση. 
Όταν παν τρευόμασ τε ,  καλούμα-
σ τε να αγαπάμε τον άν τρα μας / τη 
γυναίκα μας με κάθε τρόπο ... συναι-
σθηματικά, πνευματικά, και σωμα-
τικά. 
Τι κάνεις λοιπόν όταν δεν έχεις διά-
θεση;  Πρέπε ι  να έ χε ις  αυ τήν τη 
σωματική επαφή.

Πώς αντιμετωπίζεις τις κακές 
συνήθειες του /της συζύγου 
σου;
Πάλι με διέκοψε ενώ μιλούσα. Πάλι 
άφησε τα ρούχα του στο πάτωμα της 
κρεβατοκάμαρας. Αυτές οι ενοχλητι-
κές συνήθειες μπορεί να μας απογο-
ητεύουν , ειδικά όταν επανειλημμένα 
ζητήσαμε από τη/το σύζυγο να μην 
το κάνει . 
Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν; Πρώτα, 
πρώτα, κάνε την εξής ερώτηση στον 
εαυτό σου, “Γιατί αλήθεια με ενοχλεί 
αυτή η συνήθεια;” 
Μια συνήθεια μπορεί να μας απογο-
ητεύει αν εμείς έχουμε έναν συγκε-
κριμένο τρόπο να κάνουμε κάποια 
πράγματα κι ο άντρας μας/η γυναίκα 
μας τα κάνει πολύ διαφορετικά.  
Δεύτερον, κάνε την εξής ερώτηση, 
“Πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό για 
μένα;” Με κλίμακα από το 1 ως το 
10 , με το 10 να είναι μεγάλο πρό-
βλημα, αξ ιολόγησε τ ις συνήθε ιε ς 
που σε ενοχλούν. Αν έχεις μερικές 
με 8,9, ή10, να τις αναφέρεις στο/στη 
σύζυγό σου ως κάτι που σε ενοχλεί 
πολύ και παράβλεψε τις υπόλοιπες.

Πιστεύετε ότι έχετε επιρροή στην 
επιλογή της μελλοντικής καριέρας 

του παιδιού σας; 
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Η 
καλή υγεία της καρδιάς και 
η χαμηλή χοληστερόλη ε-
ξασφαλίζονται με απλούς 
τρόπους και παρεμβάσεις, 

εξηγούν ειδικοί από κορυφαίους φο-
ρείς όπως η κλινική Mayo, η Αμερικα-
νική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και 
η διαδικτυακή υπηρεσία πληροφορι-
ών για θέματα υγείας MedlinePlus της 
Αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής Βιβλι-
οθήκης (NLM).Σύμφωνα με τις συστά-
σεις τους, αυτές είναι οι επτά κινήσεις 
ματ που προφυλάσσουν την καρδιά 
και απομακρύνουν τον καρδιαγγεια-
κό κίνδυνο:
1. Υγιεινή διατροφή
Περιορίστε την κατανάλωση κορε-
σμένων και trans λιπαρών οξέων μει-
ώνοντας την κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος, τροφίμων και ποτών με πρό-
σθετα σάκχαρα ή μεγάλη περιεκτικό-
τητα νατρίου, γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων από πλήρες γάλα και τηγανη-
τών τροφίμων και προτιμήστε τροφές 
που μειώνουν την κακή LDL χολη-
στερόλη ή εμποδίζουν την πρό-
σληψή της από τον οργανισμό. 
Ενδεικτικά, βρώμη και κριθάρι, 
ξηροί καρποί, σπόροι, αβοκά-
ντο, φασόλια, πράσινο τσάι, 
λιπαρά ψάρια (σολομός, σκου-
μπρί, ρέγγα), προϊόντα σόγιας, 
φρούτα (μήλα, αχλάδια, μούρα 
και χυμός πορτοκαλιού) αποτε-
λούν ιδανικές επιλογές. Επιπλέον, 
επιλέξτε για το μαγείρεμα υγιεινά 
έλαια όπως τα φυτικά, μαργαρίνη 
και άλλα προϊόντα εμπλουτισμένα 
με στερόλες και στανόλες. Ένας 
στόχος, σύμφωνα με την Αμερικα-
νική Καρδιολογική Εταιρεία, θα μπο-
ρούσε να περιορίζει την πρόσληψη 
των κορεσμένων λιπαρών στο 6% της 
ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων.
2. Διατήρηση υγιούς βάρους
Τα περίσσια κιλά είναι σύμμαχος 
της κακής χοληστερόλης. Απώλεια 
βάρους 5-10% μπορεί να επιτύχει 
μείωση των επιπέδων της. Σε συν-
δυασμό με μια υγιεινή διατροφή, η 
μείωση μπορεί να φτάσει το 30%, 
αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με 
εκείνη των υπολιπιδαιμικών φαρμά-
κων. Καθώς διατροφή και σωματική 
δραστηριότητα αποτελούν συνδέο-
νται άμεσα με το υγιές βάρος, να και 
δύο έξυπνα tips που θα σας βοηθή-
σουν:αντιμετωπίστε τις λιγούρες για 
αναψυκτικά και γλυκά με νερό και 
ζελεδάκια χαμηλών ή καθόλου λιπα-
ρών αντίστοιχα

εντάξετε την άσκηση στη ζωή σας 
έμμεσα, χρησιμοποιώντας συχνότερα 
τις σκάλες έναντι του ασανσέρ, παρ-
κάροντας πιο μακριά ώστε να περπα-
τήσετε περισσότερο και αυξάνοντας 
την ορθοστασία με δραστηριότητες 
όπως το μαγείρεμα ή οι δουλειές του 
σπιτιού.
3. Αυξημένη σωματική άσκηση
Τουλάχιστον 150′ αερόβιας άσκη-
σης μέτριας έντασης εβδομαδιαίως 
αρκούν για μείωση της LDL χοληστε-
ρόλης και της αρτηριακής πίεσης. Μην 
περιοριστείτε· ζωηρό περπάτημα, 
ποδηλασία, κολύμβηση ή και δου-
λειές του σπιτιού ανήκουν στο φάσμα 
της σωματικής δραστηριότητας που 
αποδεδειγμένα μειώνει την κακή και 
αυξάνει την καλή χοληστερόλη.
4. Διακοπή καπνίσματος
Ειδικοί από την κλινική Mayo μοιρά-
ζονται τρεις επιστημονικές αλήθειες 
για τη διακοπή της επιβλαβούς συνή-
θειας: 20’ μετά το τελευταίο τσιγάρο, 

η αρτηριακή πίεση και ο καρδια-
κός ρυθμός επανέρχονται στο 

κανονικό
σε τρεις μήνες από τη διακοπή 

η κυκλοφορία του αίματος και 
η λειτουργία των πνευμόνων 
βελτιώνονται έναν ολόκληρο 
χρόνο μετά, ο καρδιαγγεια-

κός κίνδυνος μειώνεται στο μισό 
συγκριτικά με έναν καπνιστή
5. Μικρότερη κατανάλωση 
αλκοόλ

Αν και διαφορετικά ήδη αλκοόλ 
επιδρούν με άλλο τρόπο στα επί-
πεδα χοληστερόλης, οι ειδικοί 

τονίζουν πως είναι η ποσότητα και η 
συχνότητα κατανάλωσης που πρέπει 
να ελέγχονται.
6. Μείωση του άγχους
Μερίδα επιστημόνων συνδέουν το 
αυξημένο άγχος με τα επίπεδα χολη-
στερόλης. Μπορείτε να το μειώσετε 
μέσα από τη διατροφή ή την άσκηση 
και, σε περίπτωση που διαπιστώσετε 
ότι επιμένει, μη διστάσετε να απευ-
θυνθείτε σε κάποιον ειδικό για κατάλ-
ληλη θεραπεία.
7. Ιατρική συμβουλή
Σε περίπτωση που οι θετικές παρεμ-
βάσεις δεν επαρκούν, μπορείτε να 
τις διατηρήσετε σε συνδυασμό με τη 
φαρμακευτική αγωγή που σας συστή-
σει πιθανώς ο θεράπων ιατρός σας. 
Στο πλαίσιο αυτό, μην αμελείτε ποτέ 
τον τακτικό έλεγχο, σε ετήσια συνή-
θως βάση, και περιφρουρήστε την 
πολύτιμη καρδιά σας.

Τ
η σημασία της διατροφής και τον αρνητικό 
ρόλο συγκεκριμένων τροφίμων στην αρτηρι-
ακή λειτουργία ανέδειξε πρόσφατη έρευνα, 
η οποία εξέτασε τους μηχανισμούς με τους ο-

ποίους προκαλείται η γήρανση των αρτηριών
Τη σημασία της διατροφής στην αποτροπή και αντι-
στροφή της γήρανσης των αρτηριών ανέδειξε πρό-
σφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Κολοράντο 
στο Boulder.
Μια ένωση που παράγεται στο έντερο από την κατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος βλάπτει τις αρτηρίες και 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών στην 
πάροδο του χρόνου, επισημαίνουν τα ευρήματα που 
δημοσιεύτηκαν στην έκδοση Hypertension της Αμε-
ρικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Παρεμβάσεις 
και αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες συνεπώς, 
μπορούν να απομακρύνουν τον κίνδυνο.
Τα νέα επιστημονικά δεδομένα μπορούν να συμβά-
λουν στην κατανόηση του τρόπου που το γήρας επι-
βαρύνει την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, 
σημειώνει η επικεφαλής της μελέτης Vienna Brunt, 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ολοκληρω-
μένης Φυσιολογίας.
Όταν καταναλώνουμε τρόφιμα ζωϊκής προέλευ-
σης όπως τα αυγά ή το βόειο κρέας, τα βακτήρια 
του εντέρου ξεκινούν να μεταβολίζουν τα αμινοξέα 
L-καρνιτίνη και χολίνη, παράγοντας ένα μεταβολικό 
υποπροϊόν που ονομάζεται τριμεθυλαμίνη, το οποίο 
εν συνεχεία μετατρέπεται σε  Ν-οξείδιο της τριμεθυ-
λαμίνης (TMAO) από το ήπαρ και διαχέεται στο αίμα.
Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα με 
υψηλά επίπεδα TMAO στο αίμα έχουν πάνω από 
τις διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν έμφραγμα 
ή εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και μεγαλύτερο κίν-
δυνο πρόωρου θανάτου. Στη νέα έρευνα, η επιστη-
μονική ομάδα εξέτασε το αίμα και την αρτηριακή 
υγεία 101 ηλικιωμένων και 22 νέων συμμετεχόντων 
και διαπίστωσε πως τα επίπεδα TMAO αυξάνονται 
σημαντικά με την ηλικία -εύρημα σύμφωνο με προ-
ηγούμενη μελέτη σε ποντίκια, που έδειχνε πως το 
εντερικό μικροβίωμα αλλάζει με την ηλικία, πολλα-
πλασιάζοντας βακτήρια που βοηθούν στην παρα-
γωγή TMAO.
Οι ενήλικες με υψηλότερα επίπεδα TMAO στο αίμα 

είχαν σημαντικά χειρότερη αρτηριακή λειτουργία 
και παρουσίαζαν εντονότερα σημάδια οξειδωτικού 
στρες ή βλάβες στους ιστούς και την επένδυση των 
αιμοφόρων αγγείων τους.
Όταν οι ερευνητές έδωσαν TMAO απευθείας  ως 
τροφή σε νεαρά ποντίκια, τα αιμοφόρα αγγεία τους 
άρχισαν να γερνούν γρήγορα. Αρκεί να σημειω-
θεί, ανέφερε η Δρ. Brunt, πως ένα ποντίκι δώδεκα 
μηνών (ηλικία ίση με 35 ανθρώπινα χρόνια) που τρε-
φόταν επί μήνες με TMAO, έμοιαζε περισσότερο με 
27 μηνών (80 ανθρώπινα χρόνια).

ΤΜΑΟ και γνωστική εξασθένιση
Προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν πως υψηλή συγκέ-
ντρωση TMAO στα ποντίκια συνδέθηκε με εξασθέ-
νιση της ικανότητας μάθησης και της μνήμης, φανε-
ρώνοντας την επίδρασή του στην έκπτωση των γνω-
στικών λειτουργιών.
Από την άλλη πλευρά, σε γηραιότερα ποντίκια, στων 
οποίων την τροφή είχε συμπεριληφθεί μια ένωση 
που ονομάζεται διμεθυλική βουτανόλη, (ίχνη της 
οποίας εντοπίζονται στο ελαιόλαδο, το ξύδι και 
το κόκκινο κρασί) παρατηρήθηκε αντιστροφή της 
αγγειακής δυσλειτουργίας. Οι επιστήμονες πιστεύ-
ουν ότι αυτή η ένωση εμποδίζει την παραγωγή 
TMAO.
Η ερευνητική ομάδα, εστιάζοντας στο σημαντικό 
εύρημα που επεξηγεί πώς προκαλείται το γήρας στις 
αρτηρίες, επεσήμανε την ανάγκη στροφής σε μια 
διατροφή πλούσια σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Τα τρόφιμα που γερνούν τις αρτηρίες και 
εξασθενούν την μνήμη – Μειώστε τα!

7 κινήσεις για δυνατή καρδιά 
και χαμηλή χοληστερόλη

Αν σας κούρασαν οι αποτυχημένες δίαιτες και οι μάταιες πολύωρες προπονήσεις, ίσως έφτασε η στιγμή 
για μια εναλλακτική λύση. Ο δρόμος για την απώλεια βάρους, ισχυρίζεται η Claire Madigan, Ανώτερη 
Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Loughborough, περνά μέσα από τη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχο-

θεραπεία ή, για την ακρίβεια, μέσα από τρεις τεχνικές που μετέρχεται η ψυχοθεραπευτική μέθοδος.
1. Στοχοθεσία
Ο καθορισμός ενός στόχου αποτελεί βασική οδηγία όλων σχεδόν των προγραμμάτων αδυνατίσματος. Πράγ-
ματι, έρευνα έχει συνδέσει τη στοχοθεσία με αλλαγές στη συμπεριφορά. Η πείρα ωστόσο έχει αποδείξει ότι 
ένας μόνο σκοπός όπως «θα γυμνάζομαι συχνότερα» ή «θα τρώω μόνο υγιεινά από αύριο» συνήθως απο-
τυγχάνει.
2. Καταγραφή σε ημερολόγιο
Μία ακόμη μέθοδος που συστήνεται σε όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος, είναι η καταγραφή σε ημερολό-

γιο όσων τρώνε μέσα στη μέρα και του βάρους τους, ώστε να μπορούν να ελέγξουν τυχόν παρασπονδίες.
3. Κοινωνική υποστήριξη

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υποστήριξη και γνώμες φίλων, συγγενών ή και ειδικών 
από προγράμματα επίβλεψης σχετικά την πρόοδό σας. Θα πολλαπλασιάσει το 

αίσθημα ευθύνης απέναντι στο στόχο σας.
Αν αυτός ο στόχος μοιράζεται με κάποιον φίλο ή μέλος της οικογένειας, τότε 

είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύ-
τερα.
Ανακεφαλαίωση: Θέστε τον στόχο σας, καταγράψτε την πρόοδό σας και 
ζητήστε σε κάποιον από το κοντινό σας περιβάλλον να γίνει συμμέτο-
χος στην προσπάθεια. Και το αδυνάτισμα θα γίνει πραγματικότητα!

Αδυνάτισμα: Τρεις τεχνικές που βοηθούν να πείτε 
«αντίο» στα περιττά κιλά

υγεία
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Εμμανουήλ Παπάς
Ο πάμπλουτος και ανιδιοτελής ήρωας που ηγήθηκε της Επανάστασης στη 

Χαλκιδική το 1821
Η καταγωγή του Εμμανουήλ Παπά – Πώς απόκτησε την τερά-
στια περιουσία του που πρόσφερε για τις ανάγκες του Αγώνα 
– Η επαναστατική του δράση στη Χαλκιδική, το άδοξο τέλος 
της και ο  θάνατος του

Η 
Επανάσταση του 1821 ανέδειξε πολλούς και σημαντι-
κούς ήρωες που διακρίθηκαν στα πεδία των μαχών 
σε στεριά και θάλασσα. Υπήρξαν όμως και άλλοι που 
μπορεί να μην απέκτησαν την αίγλη των παραπάνω 

ηρώων, ωστόσο πρόσφεραν πάρα πολλά στον Αγώνα , ξοδεύ-
οντας σχεδόν ολόκληρη την περιουσία που είχαν αποκτήσει τα 
προηγούμενα χρόνια για τις ανάγκες της Επανάστασης. Ανάμεσά 
τους, μία από τις κορυφαίες θέσεις κατέχει αναμφίβολα ο Σερ-
ραίος Εμμανουήλ Παπάς
. Σε αυτόν τον ανιδιοτελή ήρωα του 1821 θα αφιερώσουμε το 
σημερινό μας άρθρο, μετά και από επιθυμία αναγνώστη μας. 
Σκοπεύαμε είναι η αλήθεια να γράψουμε για τον μεγάλο αυτό 
πατριώτη, αλλά επισπεύσαμε το άρθρο.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ενώ σε όλες σχεδόν τις πηγές ο συγκε-
κριμένος ήρωας αναφέρεται ως Εμμανουήλ Παπάς, ο Δήμος 
της Μακεδονίας που φέρει το όνομά του σήμερα ονομάζεται 
Δήμος Εμμανουήλ Παππά (με δύο «π»). Στο κείμενο θα ακολου-
θήσουμε πάντως την γραφή με ένα «π».

Ποιος ήταν ο Εμμανουήλ Παπάς;
Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε στο χωριό Δοβίστα Σερρών 
(σήμερα Εμμανουήλ Παπάς) το 1772. Ο πατέρας του Δημήτριος 
ήταν ένας από τους πλουσιότερους και πιο διακεκριμένους 
προύχοντες της περιοχής των Σερρών, ενώ η μητέρα του Βασι-
λική καταγόταν από αρχοντική οικογένεια. Ο πατέρας του, πολύ 
νέος στην ηλικία χειροτονήθηκε ιερέας και απέκτησε το αξίωμα 
του Οικονόμου. Έτσι, προήλθε το οικογενειακό επώνυμο Παπάς, 
που διατήρησε ο ήρωας του 1821.
Μετά τις βασικές γραμματικές γνώσεις στη γενέτειρά του, ο 
Εμμανουήλ Παπάς πήγε στις Σέρρες και σπούδασε στην εκεί 
φημισμένη Σχολή. Σύντομα όμως ανέπτυξε μεγάλη εμπορική 
δραστηριότητα στις Σέρρες και αναδείχθηκε σε μεγαλέμπορο 
και τραπεζίτη με καταστήματα στη Βιέννη, την Κωνσταντινού-
πολη και τη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη οικονομική του άνεση του 
επέτρεψε να κάνει σημαντικές δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 
στην πατρίδα του. Ο ακέραιος χαρακτήρας του είχε σαν αποτέ-
λεσμα να αποκτήσει άριστες σχέσεις με τον βαλή των Σερρών, 
Ισμαήλ μπέη και να βοηθάει τους Χριστιανούς της περιοχής. 
Μάλιστα, από το 1810 είχε αναλάβει τη διαχείριση των οικονομι-
κών και περιουσιακών υποθέσεων του Ισμαήλ μπέη, ενώ μετά 
από τη μεσολάβησή του στον σουλτάνο πέτυχε ο μητροπολίτης 
Σερρών να δικάζει τις διαφορές μεταξύ Χριστιανών.
Όταν όμως πέθανε ο Ισμαήλ (1814), ο γιος του Γιουσούφ, σπάτα-
λος και άσωτος, άρχισε να δανείζεται από τον Εμμανουήλ Παπά 
μεγάλα χρηματικά ποσά και καθώς έβλεπε ότι δεν μπορούσε 
να τα ξεπληρώσει, σχεδίαζε να τον δολοφονήσει. Ο Εμμανουήλ 
Παπάς, που από τον γάμο του με τη Φαίδρα, κόρη αρχοντικής 
οικογένειας απέκτησε 11 παιδιά, μαζί με τον γιο του Γιάννη και 
λίγους Σερραίους αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντι-
νούπολη, αφήνοντας την προστασία της οικογένειάς του στον 
Μητροπολίτη Χρύσανθο. Στην Πόλη γνωρίστηκε με εξέχοντες 
φιλικούς και το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Κων-
σταντίνο Παπαδάτο. Αρχικά, πρόσφερε 1.000 γρόσια για τους 
σκοπούς της Επανάστασης, ενώ όταν κατόρθωσε να εισπράξει 
μέσω της Πύλης μεγάλο μέρος από το χρέος του Γιουσούφ μπέη 
(500.000 χρυσές δραχμές), το διέθεσε όλο για τον Αγώνα. Στο 
μεταξύ ήρθε σε επαφή με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, από τον 
οποίο έλαβε εντολή να προετοιμάσει την εξέγερση στη Μακε-
δονία.
Για τον σκοπό αυτό αλληλογραφούσε με τον Μητροπολίτη Σερ-
ρών Χρύσανθο (Φιλικό και μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως), καθώς και με ομοϊδεάτες του Αγιορείτες μοναχούς. 
Παράλληλα, αγόραζε στην Κωνσταντινούπολη όπλα και πολε-
μοφόδια. Μάλιστα σχεδίαζε να οργανώσει δολοφονική επίθεση 
εναντίον του σουλτάνου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε 
λόγω προδοσίας.

Η επανάσταση στη Χαλκιδική υπό τον Εμ.Παπά
Λίγο πριν την Επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, ο 
Υψηλάντης όρισε τον Εμμανουήλ Παπά πολιτικό αρχηγό του 
αγώνα στη Χαλκιδική, ενώ τη στρατιωτική ηγεσία του ανέλαβε 
ο Ιωάννης Φαρμάκης. Μετά την εξέλιξη όμως των γεγονότων 
στη Μολδοβλαχία, ο Παπάς ανέλαβε και τους δύο τομείς. Τον 
Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη έχοντας 
φορτώσει τα πολεμοφόδια που είχε συγκεντρώσει στο πλοίο 
του Χατζή Αντώνη Βισβίζη και στο τέλος του μήνα έφτασε στο 
Άγιο Όρος, το οποίο θεωρούσε ως το καταλληλότερο ορμητή-
ριο, λόγω της φυσικής του οχύρωσης και της παρουσίας στον 
Άθω 3.000 μοναχών.
Το έργο του Παπά ήταν πολύ δύσκολο, καθώς βρισκόταν κοντά 
στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και 
περιστοιχισμένος από ισχυρές τουρκικές φρουρές. Παρόλα 
αυτά, με ορμητήριο τη Μονή Εσφιγμένου ξεκίνησε τις επανα-
στατικές ενέργειες, που σύντομα καρποφόρησαν. Από τους 
3.900 αγωνιστές, οι 1.000 ήταν Αθωνίτες μοναχοί (καθώς 
φυσικά δεν μπορούσαν όλοι οι μοναχοί να πολεμήσουν, λόγω 
ηλικίας κλπ.), οι οποίοι είχαν επικεφαλής τον Θεό-
φιλο Βατοπεδινό, τον Γρηγόριο Κουτλου-
μουσιανό, τον Λαυριώτη Ναθαναήλ, τον 
Εσφιγμενίτη Ευθύμιο, τον Ξενοφω-
ντικό Γεδεών και τον Χιλανδαρινό 
Ησαΐα (τα «επίθετα» των μονα-
χών, προέρχονται από τη μονή 
όπου διαβίωνε ο καθένας). 
Οι δυνάμεις αυτές χωρίστη-
καν σε δύο σώματα.
Το ένα, που το αποτε-
λούσαν μοναχοί και επα-
ναστάτες από τα γύρω 
χωριά, βρισκόταν υπό τις 
διαταγές του Εμμανουήλ 
Παπά και το άλλο, υπό 
τις διαταγές του οπλαρχη-
γού Χάψα, από τα Παζαράκια 
της Κασσάνδρας, με τον οποίο 
συνεργάζονταν ο καπετάν Δου-
μπιώτης, ο Βασιλικός και ο Άγγελος.
Ο Παπάς, ξεκίνησε τη δράση του από την 
Ιερισσό, την οποία και κατέλαβε την 1η Ιου-
νίου. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στα Μαντεμοχώ-
ρια (χωριά προς την ακτή των κόλπων Ιερισσού και Στρυμονι-
κού, περίφημα από την αρχαιότητα για τα μεταλλεία τους). Όλοι 
μαζί κατευθύνθηκαν στον Κάμπο της Παζαρούδας και της Νέας 
Απολλωνίας (τότε Εγρή Μπουτζάκ). Οι Έλληνες, νίκησαν τον 
Αγκούς αγά κοντά στην Αγία Παρασκευή και κατέλαβαν τη Γαλά-
τιστα και τα Βασιλικά. Με τη βοήθεια του Χάψα, άλλων οπλαρ-
χηγών και των κατοίκων των Βασιλικών, καταδίωξαν τον Αγκούς 
αγά και τον Τσιρίμπαση Χασάν αγά ως το Σέδες (στη περιοχή της 
σημερινής Θέρμης).
Οι Τούρκοι άρχισαν ν’ ανησυχούν έντονα. Ο βαλής της Θεσσα-
λονίκης Γιουσούφ μπέης, ζήτησε βοήθεια. Η σημαντικότερη, 
ήρθε από τον Χατζή Μεχμέτ Μπαϊράμ πασά, ο οποίος από την 
Καλλίπολη και την Ανατολική Θράκη, έφτασε στα στενά της, γνω-
στής και σήμερα Ρεντίνας, τα οποία ως τη Νέα Απολλωνία, κατεί-
χαν οι Έλληνες.
Ο Εμμανουήλ Παπάς, βλέποντας τον κίνδυνο, αποφάσισε να 
καταφύγει με τους άνδρες του στο όρος της Χαλκιδικής Χολο-
μώντας. Ωστόσο, το τουρκικό ιππικό που το αποτελούσαν 3.000 
άνδρες, πρόλαβε την οπισθοφυλακή των Ελλήνων και τη διέ-
λυσε. Ανάμεσα στους νεκρούς, ήταν και ο οπλαρχηγός Βασι-
λικός. Κατά την προσφιλή τακτική τους, οι Τούρκοι άρχισαν να 
καίνε ελληνικά χωριά και να σφάζουν τους κατοίκους τους.
Αφού πέρασε από την Αρναία, ο Μπαϊράμ πασάς έφτασε στη 
Θεσσαλονίκη και κήρυξε γενική επιστράτευση, συγκεντρώνο-
ντας 30.000 πεζούς και 5.000 ιππείς. Ο Παπάς κατέφυγε στον 
Πολύγυρο και όσοι μοναχοί σώθηκαν, γύρισαν στο Άγιο Όρος. 
Οι Έλληνες είχαν έλλειψη πυρομαχικών, δεν ήταν καλά οργα-
νωμένοι, ενώ δεν βοηθήθηκαν από τον Δ. Υψηλάντη και τους 

Υδραίους, αν και ο Παπάς είχε ζητήσει από τις αρχές Ιουνίου τη 
βοήθειά τους.
Στο μεταξύ, ο Μπαϊράμ πασάς πλησίαζε απειλητικά τα Βασιλικά. 
Οι Επαναστάτες, καθώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους 
Τούρκους στην κοιλάδα των Βασιλικών, αποφάσισαν να στεί-
λουν τα γυναικόπαιδα για ασφάλεια στη μονή της Αγίας Αναστα-
σίας, μεταξύ Βασιλικών και Γαλάτιστας. Όμως, ο Αχμέτ Μπέης 
των Γιαννιτσών έφτασε στα Βασιλικά πριν φύγουν τα γυναικό-
παιδα. Οι άνδρες του επιδόθηκαν σε σφαγές, αιχμαλωσίες, λεη-
λασίες και πυρπολήσεις σπιτιών της κωμόπολης.
Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση κοντά στα Βασιλικά. Ο Μπαι-
ράμ πασάς, χάρη στην υπεροπλία του σε έμψυχο δυναμικό, 
νίκησε τον ηρωικό οπλαρχηγό Χάψα, που έπεσε στο πεδίο της 
μάχης μαζί με 62 άνδρες του. Όσοι Έλληνες σώθηκαν, κατευθύν-
θηκαν στον Πολύγυρο και τη Βάβδο.
Οι Τούρκοι, έχασαν εκατοντάδες άνδρες, όμως είχαν μεγάλες 
εφεδρείες. Μετά τη μάχη στα Βασιλικά, έκαψαν τη Γαλάτιστα 
και στη συνέχεια τη Βάβδο και τον Πολύγυρο. Από αμερικανικά 
αρχεία, πληροφορούμαστε ότι μεταξύ 1ης και 15ης Ιουλίου 

1821, πουλήθηκαν (σε σκλαβοπάζαρα κλπ.) στη Θεσ-
σαλονίκη, 150 γυναικόπαιδα από τη Γαλάτιστα 

και τα Ραβνά και αργότερα, άλλα 500! Οι 
ελλείψεις σε τρόφιμα, λόγω των πυρ-

πολήσεων των οικισμών της Χαλ-
κιδικής, είχαν σαν αποτέλεσμα 

να ενσκήψουν σοβαρές επι-
δημίες μεταξύ των Ελλήνων, 
οι οποίοι, έχοντας λιγοστά 
πολεμοφόδια, περιορίστη-
καν σε άμυνα.

Το τέλος του Εμμα-
νουήλ Παπά
Στο μεταξύ κι ενώ το πλοίο 
που μετέφερε τον Εμμα-

νουήλ Παπά και τους συνα-
γωνιστές του προς την Ύδρα, 

βρισκόταν σ τον Καφηρέα 
(5/12/1821), ο Σερραίος ήρωας 

έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. 
Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ύδρα και 

τάφηκε με τιμές Αρχιστράτηγου. Το 1843, το 
όνομά του αναρτήθηκε στο Ελληνικό Βουλευτήριο, ανά-

μεσα σ’ εκείνα των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. 
Τα οστά του, μεταφέρθηκαν το 1971 και εναποτέθηκαν κάτω 
από τον ανδριάντα του, στην Κεντρική Πλατεία των Σερρών.
Από τα έντεκα παιδιά του, οχτώ ήταν αγόρια και τρία κορίτσια. 
Τρεις γιοι του σκοτώθηκαν στον Αγώνα. Ο Αθανασάκης (γεν. 
1794), αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και αποκεφαλίστηκε 
στη Χαλκίδα το 1826, ο Γιαννάκης (γεν. 1798), πολέμησε δίπλα 
στον Παπαφλέσσα και σκοτώθηκε στο Μανιάκι (1825), ενώ ο 
Νικολάκης (γεν. 1803), σκοτώθηκε στη μάχη του Καματερού 
της Αττικής (1827), στην οποία είχαμε αναφερθεί εκτενώς πριν 
λίγο καιρό. Ο Εμμανουήλ Παπάς, υπήρξε μία από τις αγνότερες 
και ηρωικότερες μορφές του 1821. Ξόδεψε την τεράστια περι-
ουσία του για τον Αγώνα, κράτησε ζωντανή για έξι μήνες την 
Επανάσταση στη Χαλκιδική, χωρίς καμία σχεδόν βοήθεια και 
εμφύσησε το πατριωτικό πνεύμα του στα παιδιά του, τρία από τα 
οποία σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Αγώνα.
Θεωρούμε, ότι δεν έχει ως τώρα την αναγνώριση που του αρμό-
ζει και ελπίζουμε, το άρθρο αυτό να ξυπνήσει μερικούς από 
τους, μονίμως, μακαρίως κοιμωμένους ιθύνοντες, για να ανα-
δείξουν τον αγνό και ανιδιοτελή αυτό Σερραίο ήρωα του ’21.
ΥΓ. Έχουμε στη διάθεση μας, πολλά ακόμα στοιχεία για τον Εμμα-
νουήλ Παπά και την επανάσταση στη Χαλκιδική, τα οποία είναι 
αδύνατο να παραθέσουμε σε ένα μόνο άρθρο.
Πηγές:
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, 
τόμος 8
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, τ. ΙΒ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ιστορίες
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ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ
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Ω
ς συνέχεια των όσων έγραψα τις 
δύο περασμένες εβδομάδες θα ε-
παναλάβω το ερώτημα επί του ο-
ποίου προσπαθώ να δώσω μία α-

πάντηση:
«τί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινό-
τητες 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 πολλοί 
εκείνοι που θα συμφωνήσουν μαζί μου, θα 
επαναλάβω κάπως πιο απλά την απάντηση 
που αρχικά είχα δώσει:
 «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».
Με αυτά τα λόγια είχα προλογίσει και την 
περασμένη εβδομάδα το κείμενό μου και εν 
συνεχεία είχα παρουσιάσει μερικές σκέψεις, 

σκέψεις που εν μέρει επί χρόνια φευγαλέα 
στριφογύριζαν στο μυαλό μου. 
Επίκεντρό τους ήταν  και παραμένει το ότι:
*Δεν λογίζεται Κοινότητα χωρίς Εκκλησία. 
*Αν ποτέ κάποιοι αποφασίσουν να ιδρύσουν 
Κοινότητα άνευ Εκκλησίας, δηλαδή παράλ-
ληλη, ή και ανταγωνιστική αν θέλετε μιάς 
Κοινότητας που έχει Εκκλησία, ασχέτως πως 
θα την ονομάσουν, απλά και μόνο ιδρύουν 
έναν Σύλλογο.  
*Αυτός ο Σύλλογος θα διαφέρει των άλλων 
εθνικοτοπικών Συλλόγων μόνο ως προς το 
ότι τα δυνητικά μέλη του δεν θα κατάγονται 
αποκλειστικά από μία συγκεκριμένη γεωγρα-
φική περιοχή της Ελλάδος, αλλά θα μπορούν 
να κατάγονται από οποιαδήποτε περιοχή της 
Πατρίδας μας.
Όμως αφορμή, οι φευγαλέες περί δομής των 
Κοινοτήτων μου σκέψεις, να πάρουν σχήμα 
και μάλιστα να εκφραστούν στην εφημερίδα, 
στάθηκαν οι 2 ανακοινώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (Ελληνι-
κής Κοινότητας του Τορόντο). Αυτές δόθη-
καν στην δημοσιότητα στις 8, και στις 15ης 
Φεβρουαρίου 2021 και δημοσιεύτηκαν στην 
εφημερίδα μας στις 20 και στις 27 Φεβρου-
αρίου.
Χωρίς καμία επιφύλαξη μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως μνημεία ανευθυνότητας, προ-
κλητικής ασχετοσύνης, προσπάθειας απαλ-
λαγής των από οποιαδήποτε ευθύνη, και 
καταπάτησης ακόμα και των πιο στοιχειω-
δών υποχρεώσεων μιάς ομάδας ανθρώπων 
που θέλουν να παρουσιάζονται ως «Διοικη-
τικό Συμβούλιο που έχει την ηθική και την 
νομική υποχρέωση να στηρίξει τα συμφέρο-
ντα της ΕΚΤ,» όπως αναίσχυντα ισχυρίζονται.
Τα μέλη αυτής της ομάδας, ως επί του πραι-
τορίου του Πιλάτου καθήμενα, αφού εκ των 
προτέρων φροντίζουν να «νίψουν τας χείρας 
των» αποκαλύπτουν ότι η οικονομική κατά-
σταση της ΕΚΤ είναι τόσο τραγική, που ή θα 
πουλήσουν την μία από τις τέσσερις εκκλη-
σίες που ως περιουσιακά στοιχεία έχει η Κοι-
νότητα ή θα κατασχεθούν όλες!!!
Κατόπιν, κάνουν επίκληση της «διαφάνειας» 
που επικρατεί στην ΕΚΤ, μιας διαφάνειας που 
φέρει και την βούλα και την υπογραφή, «ενός 
ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα παγκοσμίου 
αναγνώρισης»,  κάνουν γνωστό ότι

 «για να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα θα 
γίνουν ορισμένες μελέτες ειδικών και θα κλη-
θούν τα μέλη προκειμένου να επιλέξουν ή να 
πουλήσουν ένα από τα πιο πολύτιμα περιου-
σιακά στοιχεία που έχει ΕΚΤ, ή να χάσει όλα 
τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που έχει».
Αν και προκαταλαμβάνουν την απόφαση της 
«μελέτης των ειδικών» συμπίπτει και «τα 
τέσσερα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που 
έχει η ΕΚΤ» να είναι Εκκλησίες.
Επομένως  ή, η μία από τις τέσσερις Εκκλη-
σίες που έχει η ΕΚΤ θα βγει στο σφυρί, ή θα 
κατασχεθούν όλες!!
Αν από μια διοίκηση που επικαλείται «την 
ηθική και την νομική υποχρέωσή της να στη-
ρίξει τα συμφέροντα της ΕΚΤ,»
πραγματοποιηθεί αυτή η πλήρους εκφο-
βισμού και ασάφειας Γ.Σ. θα φέρει τα μέλη 
προ ενός τεχνικού διλλήματος: ή πουλάμε 
ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοι-
χεία που έχει ΕΚΤ, ή χάνουμε όλα τα πολύτιμα 
περιουσιακά στοιχεία που έχει».
Αυτό είναι μήνυμα των δύο ανακοινώσεων 
στις οποίες δεν φαίνεται πουθενά κανένα 
στοιχείο ευθιξίας, και φυσικά δεν κάνει 
λόγο για υποβολή παραιτήσεων, παραιτή-
σεων από εθελοντικές παρακαλώ θέσεις στις 
οποίες πολλοί από αυτούς παραμένουν επί 
χρόνια! 
Η Διοίκηση της ΕΚΤ χωρίς συγκεκριμένη 
πρόταση θα οδηγήσει τα μέλη σε περιπέ-
τειες και στο «παιγνίδι κολοκυθιάς»
Το πιο τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι τα 
μέλη της Διοίκησης της ΕΚΤ,
Όχι  μόνο δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες που 
έχουν, γιατί αφού έβλεπαν το σκάφος της ΕΚΤ 
να οδηγείται στα βράχια, δεν έκρουσαν προ 
καιρού τον κώδωνα του κινδύνου,
Όχι μόνον δεν  δηλώνουν ευθαρσώς ότι 
«αποτύχαμε» και να υποβάλλουν την παραί-
τησή τους, 
Όχι μόνο δεν λένε συγκεκριμένα ποία εκκλη-
σία και έναντι ποίας τιμής πρέπει «να βγει 
στο σφυρί», αλλά προκειμένου να τα εκφοβί-
σουν τους λένε ότι:
«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!»
Μετά από αυτόν τον άμεσο εκφοβισμό, το 
παίζουν και περίσσια δημοκράτες, ανακοι-
νώνοντας ότι το σκοινί της λαιμητόμου που 
θα πνίξει την ΕΚΤ δεν θα το τραβήξουν οι 
ίδιοι, που οπωσδήποτε ευθύνονται για την 
οικονομική κατάντια της Κοινότητας, αλλά τα 
μέλη προς τα οποία λένε:
«Καμία απόφαση (από εμάς) δεν θα ληφθεί 
χωρίς την έγκρισή σας. Όταν λάβουμε τις 
προσφορές για την πώληση των ακινήτων θα 
πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, όπου 
θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία 
ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση.»

Απίστευτα όλα αυτά! Αφού σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται στις δύο ανακοινώσεις θα 
κληθούν τα μέλη να επιλέξουν ποιο από τα 
τέσσερα ακίνητα οπωσδήποτε θα πουλη-
θεί, αφού αν δεν πουληθεί το ένα θα κατα-
σχεθούν όλα. Επομένως ενδέχεται τα μέλη 
να ερίζουν όχι μόνο για το αν θα  πρέπει, ή 
δεν θα πρέπει   να πουληθεί μία Εκκλησία, 
αλλά και ποία από τις τέσσερις θα πουλη-
θεί. Δηλαδή φροντίζουν να δημιουργηθούν 
όλες οι προϋποθέσεις ώστε η Γενική Συνέ-
λευση να μετατραπεί είτε «σε παιγνίδι κολο-
κυθιάς», είτε σε αρένα και φυσικά σαν επα-
κόλουθο αυτών να τρέχουν στα δικαστήρια 
για να λυθούν οι μεταξύ τους διαφορές και 
οι διαφορές. 
Η Διοίκηση της Κοινότητας του 
Μοντρεάλ, είχε τουλάχιστον συγκεκρι-
μένη πρόταση
Σε αντίθεση με την ολοφάνερα επιπόλαια 
αντιμετώπιση του θέματος από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (αλή-
θεια γιατί δεν αναφέρεται με ποία πλειοψη-
φία εγκρίθηκε αυτή η απόφαση;) τουλάχι-
στον στην Κοινότητά του Μοντρεάλ, η Διοί-
κηση Νίκου Παγώνη, έφερε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο το θέμα και της πώλησης  και του 
ποσού πώλησης του οικοπέδου της Αγίας 
Τριάδος (και όχι εκκλησίας).
Βέβαια, αν και στο Δ.Σ. η πρόταση πέρασε με 
οριακή πλειοψηφία, (13 μέλη ψήφισαν υπερ, 
4 κατά και σημειώθηκαν 2 αποχές) φρό-
ντισε να έχει κερδίσει την ομόφωνη γνώμη 
του Συμβουλευτικού Σώματος και παρ’ ότι 
έβλεπε ότι ήταν αδύνατο να εξασφαλίσει 
πλειοψηφία 2/3 όπως απαιτούν οι Εσωτε-
ρικοί Κανονισμοί, τόλμησε να το φέρει σε 
Ειδική Γενική Συνέλευση. Παραδόξως σε 
αυτήν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κάνει το 
βασικό της μάθημα, αφού δεν είχε φροντίσει 
να εγκριθεί και από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, όποτε η πρόταση για καθαρά δια-
δικαστικούς λόγους, ούτε καν συζητήθηκε. 
Οπωσδήποτε όμως τα μέλη της Κοινότητας 
του Μοντρεάλ επί αρκετές ημέρες είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν τα υπέρ και τα κατά 
της πρότασης.   
Επί πλέον η Διοίκηση Ν. Παγώνη, είχε και 
σχέδιο χρήσης των εκ της πώλησης χρημά-
των. Όπως έλεγε:
«Με τα 10 εκατομμύρια που θα εισπραχθούν 
θα πληρωθούν όλα όσα χρωστάει η Κοινό-
τητα και με $2.500.000 περίπου εκατομμύ-
ρια  που θα περισσέψουν θα αρχίσει μία νέα 
περίοδος για την Κοινότητά μας, αφού πλέον 
τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού της Συμ-
βουλίου δεν θα ασχολούνται μόνο με το πως 
θα πληρώνονται οι τρέχουσες  οικονομικές 
της υποχρεώσεις.»
Για να μην ξεχνάμε αυτά που πρόσφατα 
ζήσαμε, παρά ταύτα, τα της πώλησης  του 
οικοπέδου στην πόλη μας, επί μακρόν συνο-
δεύτηκαν και από πολλές φήμες, όπως άλλω-
στε πολλές παρόμοιες φήμες συνοδεύουν 
τα της πώλησης του Κοινοτικού Κέντρου της 
Κοινότητας του Τορόντο και τα τρία ακίνητα 
στο κέντρο της πόλης του Τορόντο.

Πώς φτάσαμε στα σημερινά αδιέξοδα;
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Σταύρο μου, σ' αγάπησα
Και σε έκανα δικό μου
Ο Χάρος όμως ζήλευε

Σε πήρε από κοντά μου

Ποτέ μου δεν περίμενα
Να φύγεις να μ ‘αφήσεις 
Να πας ταξίδι μακρινό 
Χωρίς να με ρωτήσεις

Ο πόνος είναι εβεστητος 
Μα ήρθαν τα σαράντα 

Για όσο ζω καρδούλα μου 
Θα σ' αγαπώ για πάντα

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ 
Που άνοιγες τα φτερά σου 
Γιατί ποτέ δεν ξέχναγες 

Τα εγγόνια και τα παιδιά σου

Γι’ αυτό και τα εγγόνια μας 
Ψάχνουνε να σε βρούνε 
Στο σπίτι όταν έρχονται 

Για σένανε ρωτούνε

Με την φωτογραφία σου 
Στα χέρια τους κρατάνε 

Γιατί έφυγε ο παππούλης μας 
Την μάνα τους ρωτάνε

Αικατερίνη

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
Τα τόσα τα καλά σου 

Την τόση καλοσύνη σου 
Που έχεις στην καρδιά σου

Πατέρα μας δεν έφυγες 
Σε νιώθουμε κοντά μας 

Ανοίγοντας τα μάτια μας 
Σε βλέπουμε μπροστά μας

Δεν προλάβαμε να σου πούμε 
Πόσο σ ‘αγαπούσαμε 

Και από αγάπη και στοργή 
Τον ουρανό κοιτούσαμε

Όταν θα φύγει από τη ζωή 
Αυτός που αγαπούσες 

Μες στην καρδιά σου βρίσκονται 
Οι πίκρες και οι λύπες

Αυτοί που σ ‘αγαπούσανε 
Πέρασαν να σ' ιδούνε 

Για τελευταία πια φορά 
Αντίο να σου πούνε

 Παναγιώτα και Μαρία

Παππούλη μας περίμενες 
Στο σπίτι σου να έλθουμε 
Και εσύ παππούλη έφυγες 

Και εμείς σ ‘αγαπούμε

Και η γιαγιά σου μίλαγε 
Γιατί σ ‘αγαπούσε 

Σου φώναζε και έκλαιγε 
Και εσύ δεν της μιλούσες

Ελενίτσα και Λεφτεράκης

Είμαι μικρός και δεν μπορώ 
Τον πόνο μου να γράψω 

Παππούλη μου σ ‘αγάπησα πολύ 
Και δεν θα σε ξεχάσω

Εκεί ψηλά στον ουρανό 
Που έφυγες παππούλη 

Να μας προσέχεις όλους μας 
Γιατί εγώ είμαι μικρούλης

Σταυράκης

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

This Wednesday March 24th, is our beloved husband, father and grandfather Steve 
Menegakis 40 day memorial. We would like to extend our sincere gratitude, and love to all 

of our friends and family who have stood by our side during this very difficult time.

Να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Δεν θα σε ξεχάσουμε πότε. 
Με πολύ αγάπη η σύζυγός σου Αικατερίνη, τα παιδιά σου Παναγιώτα (Παρασκευάς), 

Μαρία (Νίκος), και τα εγγόνια σου Ελένη, Λευτέρης και Σταύρος
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ΛΟΓΩ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ… ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ 
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΠΙΚΡΑΝΑΜΕ Ή ΜΑΣ ΠΙΚΡΑΝΑΝ 
ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΚΡΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝ «ΚΤΙΡΙΑ» ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΟΤΙ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΤΙΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ (ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ) ΞΑΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΠΑΛΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!!

ΒΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ

Α
ξιότιμοι κ. Αρτεμάκη, κα Σκουτάκη, κ. Ιουρδάνου και κ. 
Νίκωνα,
Με όλο το σεβασμό, επειδή ζητάτε από τον χριστιανικό 
ελληνισμό να συνεισφέρει (ό,τι έχετε ευχαρίστηση), εσείς 

γιατί δεν δηλώνετε δημόσια πόσα βάζετε από την τσεπούλα σας 
ζωντανά δολάρια ώστε να γίνεται πρωτοπόροι του εράνου και να 
δώσετε το καλό παράδειγμα στους άλλους για να σας ακολουθή-
σουν;
Δηλαδή, δηλώστε ότι κάνουν σε άλλες παροικίες/κοινότητες και 
της Αμερικής: «Εγώ βάζω 10, 20 χιλιάδες δολάρια γιατί πρέπει να 
σώσουμε τα κτίρια (εκκλησίες)». 
Ονομάστε το όπως θέλετε, γιατί αλλιώς 
αν δεν δίνετε εσείς το καλό παράδειγμα 
– με συγχωρείται και με 
το συμπάθειο – 
ε ί σ τ ε  τ σ ά μ π α 
μάγκες.
Ευ γ ε ν ικο ί  μου 
Συνέλληνες, ό,τ ι 
γράφει μένει και τα 
υπόλοιπα είναι αέρας 
κοπανισ τός!! Πάντα 
με σεβασμό και με το 
συμπάθειο.

Α
γαπητοί μου Συνέλληνες Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι,
Συνεχίζουμε την ανούσια πλέον ενη-
μέρωση σας, που ευτυχώς που έχουμε 

την «κλεισούρα» λόγω COVID-19 και περνάμε 
την ώρα μας με όλα αυτά τα περίεργα ευτρά-
πελα συμπατριωτών μας, που δεν μπορούν να 
βρουν ένα τρόπο να ξεφύγουν από την «καρε-
κλίτσα τους» και πέφτουν από γκάφα σε γκάφα 
και γίνονται περίεργα, ενώ σε κοινωνικό επί-
πεδο είναι αξιόλογοι άνθρωποι και επιτυχημέ-
νοι επιχειρηματίες.
Η νέα ανακοίνωση «κωλοτούμπα» της ομάδας, 
που θέλει να διοικεί το κοινοτικό μας πεπρω-
μένο, γράφει:
«Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας για να 
σώσουμε τις εκκλησίες μας!». Για όσους δεν 
καταλαβαίνουν  εννοούν τα κτίρια που έχουν 
ιερό και θέατρο και αίθουσα δεξιώσεων, όπως 
είχε πει ο πρόεδρος της ΕΚΤ σε ραδιοφωνική 
εκπομπή στο Μόντρεαλ προ δύο εβδομάδων. 
Και συνεχίζει η βαρύγδουπη ανακοίνωση:
«Σε περίπτωση που οι στόχοι μας δεν επιτευ-
χθούν, η δωρεά σας θα επιστραφεί». Παιδιά, 
εγώ προτείνω να βοηθήσουμε να αναλάβει 
μια ομάδα ειδικών ψυχολόγων να μας κοιτάξει 
όλους, γιατί εκεί τραβάει το πράγμα κι έχουμε 
και λέμε:
Όταν κάποιος δώσει χρήματα, παίρνει απόδειξη 
από μη κερδοσκοπικό οργανισμό και μπορεί να 
τα δικαιολογήσει στα έξοδα του. Εάν δεν απατώ-
μαι, με το Σύνταγμα του Καναδά είναι κομματάκι 
δύσκολο αυτό.

Μετά, πόσο καιρό, χρόνια κλπ θα περάσουν 
για να δουν εάν πραγματοποιηθούν τα «όνειρα 
τους» για να κρατήσουν ή να επιστρέψουν τα 
χρήματα. Γιατί, όπως λέει και ένα αξέχαστο ελλη-
νικό τραγούδι «… τα όνειρα κοστίζουν ακριβά, 
τα πιο πολλά πάνε χαμένα…» Δηλαδή, εάν ευσε-
βείς συμπατριώτες μας θέλουν να βοηθήσουν 
κι είναι λίγο φτωχοί και δώσουν $20, $30, $100, 
εάν δεν πετύχουν οι στόχοι και χωρίς να ξέρουμε 
ποιος θα είναι διοίκηση τότε… θα του επιστρέ-

ψουν… εάν υπάρχει… το $20άρικο!
«… Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, 
ραχούλες…. Στην στεριά δεν ζει το ψάρι…» κι 
έχουμε κι άλλα πολύ ωραία ελληνικά τραγού-
δια.
Αδέλφια Έλληνες, Ελληνίδες, όλοι πιστεύουν σε 
κάποια θρησκεία, θεό ή και πουθενά. Όλα σεβα-
στά. Εγώ προσωπικά «πιστεύω εις ένα Θεό, 
Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητής ουρανού και 
γης…» Από όλα που μου έχει δώσει ο Παντοδύ-
ναμος είναι και τέσσερα δράμια μυαλό και κάθο-
μαι στο κουτούκι μου και λέω «Θεούλη μου, 
γίνονται όλα αυτά τα πράγματα ή ονειρεύομαι;»
Τελικά, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα, αλλά 
είμαι σίγουρος ότι θα λήξει σύντομα. Και κάτι 
τελευταίο που έχει κι αυτό σημασία. Μαζεύ-
τηκαν καμία δεκαριά συνέλληνες  νοματαίοι 
μαζί με το αιώνιο διοικητικό συμβούλιο που 
θα φύγουν εν ευθέτω χρόνο λόγω δικαστη-
ρίων, εράνων, χρεών και διάφορων ακατανό-
μαστων κερατοειδών φαντασμάτων να πάρουν 
απόφαση πως να μαζευτούν τα «ψιλά», δηλαδή 
πέντε με δέκα εκατομμύρια, για να σωθούν τα 
«κτίρια». Μίλησαν μεταξύ άλλων για να οργα-
νωθούν επιτροπές, υποεπιτροπές, σύνθετες και 
απλές επιτροπές.
ΘΕΕ ΜΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΗ να σταματήσει επιτέλους αυτό 
το θέατρο του παραλόγου, το επιστημονικό 
«παραμύθι» και να πάει ο κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του. Να βρεθούν, εάν ποτέ βρεθούν μερι-
κοί ανιδιοτελείς Έλληνες ΝΕΟΙ κι ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 
(μπαρμπά Κώστηδες και μπαρμπά Μήτσουδες 

όπως τους αποκαλεί το τεκνάκι ο Αρτεμάκης) 
να αναλάβουν τις τύχες του χρέους και πως να 
ζήσουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Πάντως, έχω ένα τρελό όνειρο να πάμε μια μέρα 
εγώ, ο Αρτεμάκης, η Σκουτάκη, ο Ιορδάνους και 
ο Νίκωνας σε ιερέα επιλογής τους να εξομολογη-
θούμε και να δω εάν αυτός ο ιερέας θα πετάξει 
τα ράσα του ή όχι. ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ… 
Μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα βγάλουν νέα 
ανακοίνωση…
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ΤΟΥ ΣΥΝΈΡΓΑΤΉ ΜΑΣ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ 
ΓΊΑΝΝΉ ΔΑΡΑΒΊΓΚΑ

Η ελευθερία του τύπου 
στην Ελλάδα στα 

χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ

Σ
ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χω-
ρίς Σύνορα», η ελευθερία του τύ-
που στην χώρα μας βρίσκεται σε πο-

λύ χαμηλή θέση πανευρωπαϊκά (65η θέση, 
2020). Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και 
πρέπει να μας προβληματίσει καθώς συμ-
βαίνει και σε άλλα κράτη μελή σε μικρότερο 
ή μεγαλύτερο βαθμό. Παρόλο που η Ευρώ-
πη έχει παραδοσιακά μεγάλο σεβασμό για 
την ελευθεροτυπία, τελευταία παρατηρούμε 
μια καταστρατήγηση αυτής της ελευθερίας.
Το Νοέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, με ψήφισμα του, καταδίκασε τις 
«προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων 
κρατών μελών να φιμώσουν τα ανεξάρτητα 
μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική και 
να υπονομεύσουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία». Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν 
την ιδιαίτερη ανησυχία τους σχετικά με την 
κατάσταση των δημόσιων μέσων ενημέρω-
σης σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπου απο-
τελούν πλέον «παράδειγμα φιλοκυβερνη-
τικής προπαγάνδας». Ιδιαίτερα στην εποχή 
της πανδημίας, έχουμε πολλά παραδείγματα 
οπού έχει παραβιαστεί η ελευθέρια του 
τύπου σε χώρες όπως η Ουγγαρία. Τα έκτα-
κτα μέτρα που έλαβαν ορισμένες κυβερνή-
σεις ως απάντηση στο ξέσπασμα της Covid-
19 είχαν αντίκτυπο στην ελευθερία του 
τύπου. Επίσης, παρατηρήθηκε και μια προ-
σπάθεια τρομοκράτησης του κόσμου για 
λογούς τηλεθέασης.
Η ελευθερία του τύπου αποτελεί θεμελι-
ώδες συστατικό κάθε δημοκρατικής πολι-

τείας και κάθε φιλελεύθερου συντάγμα-
τος. Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθε-
ρία και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρω-
σης και ο πλουραλισμός κατοχυρώνονται 
στο ενωσιακό κεκτημένο, στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς 
και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα 
σε έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση. 
Οι δημοσιογράφοι επιτελούν αυτό το λει-
τούργημα και πρέπει να είναι ελεύθεροι και 
ανεξάρτητοι να μεταδώσουν την αλήθεια 
χωρίς εξαρτήσεις. Η πολιτεία αλλά και οι ιδι-
οκτήτες των ΜΜΕ οφείλουν να σέβονται την 
ελευθέρια του τύπου και να μην παρεμβαί-
νουν στο έργο των δημοσιογράφων. Πράγ-
ματι, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των 
ΜΜΕ στα χέρια λίγων απειλεί την πολυ-
φωνία και τον πλουραλισμό, δυσχεραίνο-
ντας έτσι και την αντιμετώπιση της παρα-
πληροφόρησης. Υπάρχουν μάλιστα φαινό-
μενα παραβίασης της ελευθέριας του τύπου 
καθώς ασκούνται πιέσεις στους δημοσιο-
γράφους υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης 
ενώ και οι ιστοσελίδες που είναι υπεύθυ-
νες για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων 
δεν είναι πάντα αντικειμενικές. Είναι αμφί-
βολο κατά ποσό οι υπεύθυνοι για τις ψευ-
δείς ειδήσεις είναι ανεξάρτητοι ή εξυπηρε-
τούν αλλότρια συμφέροντα.
Η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 
καταδικάζει τις παρεμβάσεις στο έργο των 
δημοσιογράφων και την παραπληροφό-
ρηση. Επίσης, καταδικάζει τις διώξεις κατά 
δημοσιογράφων που προσπαθούν να καλύ-
ψουν τα γεγονότα και να ενημερώσουν αντι-
κειμενικά την κοινή γνώμη. Είμαστε υπέρ 
της απομόνωσης των ψευδών ειδήσεων 
αλλά είμαστε και υπέρ μιας ανεξάρτητης 
αρχής που θα ελέγχει την ακρίβεια των ειδή-
σεων διότι διαφορετικά πρόκειται απλώς 
για λογοκρισία των ειδήσεων ανάλογα με 
τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται. Επί-
σης, ζητάμε την απεμπλοκή των ΜΜΕ από 
κάθε είδους οικονομική και πολιτική εξάρ-
τηση. Θα είμαστε στις επάλξεις για να προ-
στατεύσουμε το δικαίωμα στην ανεξάρτητη 
και ακηδεμόνευτη δημοσιογραφία, καθώς, 
κατά τον Μάγιερ, «η δημοσίευση είναι 
η ψυχή της δικαιοσύνης». Με αλλά λόγια, 
δικαιοσύνη άνευ ελευθεροτυπίας είναι κενό 
γράμμα!
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Ένας παλιός φίλος ήρθε και με βρήκε στο γραφείο μου. Περνούσε κοντά στο γρα-
φείο μας και αποφάσισε να έρθει να με δει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την 
τελευταία μας συνάντηση και δεν τον αναγνώρισα αμέσως. Το όνομά του είναι 
Κώστας Παρούσης.
Είχαμε κάτι να θυμηθούμε. Τη δεκαετία του '80, συνεργαστήκαμε αρκετές φορές 
στον μουσικό τομέα της ελληνικής μας παροικίας στο Τορόντο. Ο Κώστας ήταν 
μέλος του μουσικού συγκροτήματος Zorba, το οποίο συχνά προσκάλεσα να συμ-
μετάσχει σε μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες φιλοξένησαν διάσημοι μουσικοί από 
την Ελλάδα. Θυμηθήκαμε ένα από αυτά, το μεγαλύτερο, όταν μετά από αίτημά 
μου, η ορχήστρα Ζορμπά συμφώνησε να αναλάβει το δύσκολο έργο του φεστι-
βάλ τραγουδιού που διοργάνωσα, δηλαδή να συνοδεύσει τα μεγάλα ονόματα του 
ελληνικού μουσικού κόσμου, όπως ο Θανάσης Πολικαντριώτης, Νίκος Νομικός, 
Παναγιώτα Σπηλιωτόπουλου και Στάθης Καζαντζίδης ...
Συνέβη ότι την ημέρα που ο Κώστας ήρθε να με δει, ήμουν πολύ απασχολημέ-
νος με την κυκλοφορία της επόμενης έκδοσης της εφημερίδας μας και έπρεπε να 
ζητήσω συγγνώμη, λέγοντάς του ότι θα συνεχίσουμε σίγουρα τη συνομιλία μας 
το συντομότερο δυνατόν, και μόνο βιαστικά του ρώτησα τι έκανε τώρα. Μου απά-
ντησε ότι συνθέτει κυρίως τραγούδια και ότι κάποια από αυτά ερμηνεύθηκαν ήδη 
από τοπικούς τραγουδιστές.
Με ενδιέφερε πολύ αυτό που είπε, και για μια στιγμή ξέχασα ότι ήμουν πολύ απα-
σχολημένος. Η αλήθεια είναι ότι, συνειδητοποιώντας πόσο αξιοθρήνητη είναι η 
μουσική δραστηριότητα της κοινότητάς μας τελευταία, του ζήτησα περισσότερες 
λεπτομέρειες, επειδή ήμουν σίγουρος ότι οι αναγνώστες της εφημερίδας μας θα 
χαρούν να τις διαβάσουν.
Ο Κώστας μου είπε ότι στο παρελθόν είχαν παίξει κάποια από τα τραγούδια του 
σε τοπικά ελληνικά ραδιοφωνικά προγράμματα και ότι ένα από αυτά «Ψεματα 
σου λενε» που τραγουδούσε ο Κώστας Τριανταφύλλου ήταν μάλιστα επιτυχία. 
Επίσης μου είπε ότι πριν από λίγες μέρες είχε ανεβάσει ένα τραγούδι στο Youtube 
με το όνομα «Να ́μαι κι αποψε» με στίχους γραμμένους από τον τοπικό στιχουργό 
Periklis (δημιουργικό ψευδώνυμο του συμπατριώτη μας), και ότι υπάρχουν τρα-
γούδια που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον πολύ γνωστό Έλληνα στι-
χουργό Ανδρέα Μάντζιο, για να τραγουδηθούν από ταλαντούχους και γνωστούς 
τραγουδιστές της ελληνικής παροικία, όπως ο Στέφανος Χατζηστεφάνου, ο Στέ-
λιος Χόης, ο Νίκος Πανταζής και ο Γεώργιος Καλομοίρης, μόλις βελτιωθεί η κατά-
σταση με τον κορωνοϊό.
Ευχαρίστησα τον Κώστα για την επίσκεψη και ζήτησα άδεια να δημοσιεύσω τη 
συνομιλία μας, στην οποία απάντησε θετικά. 

Μια συνάντηση
με τα παλιά
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Ο 
κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και 
είναι πλέον παλλαϊκή απαίτηση 
για σύνεση, αυτοκριτική και α-
ποφασιστικότητα. Ένας οργι-

σμένος λαός είναι αποφασισμένος για όλα. 
Εμπρός στην ορμητικότητα του και ο Θεός 
ακόμη και όλα τα φυσικά στοιχεία μεριά-
ζουν στο πέρασμα του και συντάσσονται 
και συνεργούν για την επίτευξη του στόχου 
για το κοινό καλό.
Ας το έχουμε όλοι υπόψιν και ας γίνει οδη-
γός και αλάνθαστη πυξίδα στις πράξεις 
μας. Για να μην μας πάρει και μας η μπάλα 
κατά λάθος και όπως πολύ σωστά μας 
θυμίζει και ο θυμόσοφος λαός μας “κοντά 
στα ξερά καίγονται και τα χλωρά”.
Η Ελληνική Κοινότητα, πρέπει να σωθεί και 
θα σωθεί. Είναι ανεπίτρεπτο, προσωπικοί 
εγωισμοί και ανθρώπινες μικρότητες να 
σταθούν εμπόδιο και να φράξουν την πρό-
οδο και την γαλούχηση και την διαιώνιση 

της πολιτισμικής μας ταυτότητας στο Τορό-
ντο του Καναδά.
Ούτε η στενομυαλιά ορισμένων, ούτε η 
κακοδιαχείριση, αλλά ούτε και το κεφαλικό 
χαράτσι θα διακόψουν βίαια την ομαλή λει-
τουργία και την δημιουργική συνέχιση και 
παρουσία του Ελληνισμού εφτά χιλιάδες 
μίλια μακριά από την μητέρα πατρίδα.
Το μήνυμα το έχουν λάβει, αγαπητοί φίλοι, 
οι διοικούντες και αυτές τις ημέρες ήρθαν 
σε επαφή με προέδρους συλλόγων και 
προσπαθούν να βρουν λύσεις στα δισεπί-
λυτα προβλήματα που έχουν δημιουργή-
σει  οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια.  
Μετά την γενική κατακραυγή και την καθο-
λική συσπείρωση ενάντια των πωλητήριων  
σχεδίων της διοίκησης της Ελληνικής Κοι-
νότητας,  καταφέραμε προς το παρόν  να 
ξεκρεμάσουμε την πινακίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ. 
Δεν περίμεναν τέτοια αντίδραση και κατα-
τρομαγμένοι για πρώτη φορά  έστειλαν ένα 

δελτίο τύπου την περασμένη πέμπτη την 
ώρα που η Hellas News, ήταν καθ’ οδόν 
προς το τυπογραφείο.
Περιέχει τόσες ανακρίβειες και φουσκω-
μένα νούμερα που πλέον δεν απορείς για 
την κατάντια μας  και  πως μας έφεραν εδώ 
που μας έφεραν.
Λόγω του περιορισμένου χώρου, δεν μπο-
ρούμε να ξεσκαρτίσουμε ένα- ένα όλα τα 
παραποιημένα στοιχεία, αλλά θα αναφερ-
θούμε σε ένα σημείο που βγάζει μάτια. 
Σύμφωνα, λοιπόν με τα γραφόμενά τους, 
η κοινότητα δαπάνησε δυο εκατομμύρια 
από το ταμείο της για να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες στον καθεδρικό ναό της Πανα-
γίας.
Αυτό είναι διαστρέβλωση της αλήθειας 
και ψέμα ασύστολο. Πικραίνει και απογο-
ητεύει  τους εκατοντάδες χιλιάδες συμπα-
τριώτες μας που άκουσαν την καμπάνα 
της Παναγίας που χτυπούσε πένθιμα και 
ζητούσε βοήθεια για την ανέγερση της 
μετά την πυρκαγιά και ανταποκρίθηκαν 
γενναιόδωρα συγκεντρώνοντας σε χρόνο 
ρεκόρ, $1,136.000.00 που όλοι ασφα-
λώς ενθυμούμεθα. Και με τα χρήματα της 
ασφάλειας που ήταν $5,400.000.00 ολο-
κληρώθηκαν οι εργασίες της αποκατάστα-
σης της.  Στολίδι και κόσμημα. 
Η κοινότητα όχι μόνον δεν ξόδεψε ούτε μία 
δεκάρα από το ταμείο της.  Αλλά όταν έγινε 
ο τελικός απολογισμός περίσσεψαν και 
καμιά εξηνταριά  χιλιάδες. Έτσι να τα λέμε 
όλα με το όνομα τους, και να έχουν γνώσει 
οι φύλακες.
Από ανεπίσημες πληροφορίες, μάθαμε, 
ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις 
μέσω διαδικτύου με αρκετούς επώνυμους 
συμπάροικους μας και ήδη έχουν ανοίξει 
κάποιους λογαριασμούς για να ξεκινήσουν 
ερανικές εκστρατείες για να μαζέψουν 
χρήματα. Αλλά ο ελληνισμός δεν ακούει 
τα κελεύσματα των  και οι πρόεδροι απρό-
θυμοι να βάλουν χέρι στα ταμεία των συλ-
λόγων και να δανείσουν προσωρινά την 
κοινότητα και να την διασωληνώσουν και 
να την παράσχουν οξυγόνο που απεγνω-
σμένα χρειάζεται.
Όχι λόγω κορονοϊού, αλλά λόγω οικονο-
μικής ασφυξίας, και κάκιστης διαχείρισης.
Πέντε πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα 
για να ενωθεί ξανά ο ελληνισμός που έχει 
κατακερματιστεί για να μπορέσει να επιτύ-
χει το ποθητό αποτέλεσμα.
Α) Παραίτηση της υπάρχουσας διοίκησης.
Β) Να πληρωθούν οι ιερείς των τεσσάρων 
εκκλησιών, που παράνομα και ανήθικα 
έχουν μείνει απλήρωτοι από το 2015. Και 

φυσικά να αποσυρθούν οι μηνύσεις.
Γ) Να σταματήσουν αμέσως οι αντιδικίες 
που οδήγησαν σε εκατέρωθεν μηνύσεις 
μεταξύ των εθελοντριών κυριών  των φιλό-
πτωχων και της διοίκησης της κοινότητας.
Δ) Να καταργηθεί το κεφαλικό χαράτσι που 
επέβαλε η αρχιεπισκοπή  του αστρονομι-
κού ποσού των εξακοσίων δολαρίων για 
κάθε ιερό μυστήριο που τελείται σε κοι-
νοτική εκκλησία. Να πληρώνει, δηλαδή 
εκτός από την συνδρομή του μέλους και  
$600 πρόστιμο  που επωφελείται η Αρχι-
επισκοπή. Τα κεφαλικά χαράτσια Μακαρι-
ότατε, ανήκουν σε αλλοτινές εποχές που 
έχουν καταργηθεί εδώ και διακόσια χρό-
νια και σε λίγες μέρες καλούμεθα όλοι ανε-
ξαιρέτως να γιορτάσουμε την μεγάλη επέ-
τειο της Ελευθερίας μας και της απαλλα-
γής μας από την δουλεία και την κόλαση 
του Δεσποτισμού. Το συμβολικό ποσό των 
εκατό δολαρίων καλύπτει και τα διαδικα-
στικά και αναγνωρίζει την  αρχή που παρέ-
χει και το επίσημο θρησκευτικό χαρτί της 
ληξιαρχικής πράξης.
Ε)  Να επέλθει μία δεκαετή ανακωχή και 
ειρηνική σύμπλευση μεταξύ Αρχιεπισκο-
πής και Κοινότητας Τορόντο.  Η Σεισά-
χθεια, το μέτρο του Σόλωνα που απάλλαξε 
τα δυσβάσταχτα χρέη των Αθηναίων, πρέ-
πει να εφαρμοστεί και στην προκειμένη 
περίπτωση και να διαγραφούν τυχόν οφει-
λές της κοινότητας προς την Αρχιεπισκοπή.  
Άλλωστε τα όποια χρέη είναι του Ελληνι-
σμού και όχι προσωπικά δικά σας. Οργα-
νισμοί και κοινότητες που προσφέρουν για 
την διατήρηση και προβολή της Ελληνικής 
πολιτισμικής μας ταυτότητας δεν πρέπει να 
πληρώνουν  χαράτσι σε κανέναν ανώτερο. 
Πόσο μάλλον όταν μάχονται για την επιβί-
ωση τους. Και η Ελληνική Κοινότητα πρέ-
πει να επιβιώσει είναι συμφέρον κα δικό 
σας Μακαριότατε.
 Όπως βλέπετε φίλοι μου τα πράγματα δεν 
είναι και τόσο απλά. Η πολυπλοκότητα του 
προβλήματος θα μας ωθήσει όλους μας να 
ξεπεράσουμε τους μικροεαυτούς μας και 
να πράξουμε κάτι μεγάλο και να αποδεί-
ξουμε για άλλη μια φορά πως  ήρωες δεν 
γεννιούνται, αλλά είναι γεννήματα των και-
ρών τους.
Να λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία εμείς οι 
μικροί και ταπεινοί μετανάστες να ξεπε-
ράσουμε εαυτούς με μια μικρή και ωραία 
ηρωική αντίσταση και σώσουμε την Ελλη-
νική μας Κοινότητα.
Μικρό το χρέος! Μεγάλη η ανταμοιβή!

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Μικρό το χρέος! Μεγάλη η ανταμοιβή!

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

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

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$2,618 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$750
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,188 down payment

Lease from

per month

Lease from

$438† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$728† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$2,000
Includes

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

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

The new all electric e-tron GT

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2021 Audi Q3 45 TFSI quattro komfort/Q5 45 TFSI quattro Komfort/ Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=3.48%/Q3=3.98% for Q3 
& Q5 - 36, Q7 - 48 months, with monthly payments of Q7=$728/Q5=$438/month/Q3=$198/bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,588/Q5=$6,188/Q3=$2,618 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, 
options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$41,558/Q5=$27,255/Q3=$23,175 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, Up to an additional 2% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who 
finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q7 and e-tron and 2020 Q8 models. Credit amounts vary to a maximum of $20,000 available on new unregistered 2020 A8 models. Offer available on approved credit only and to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, 
and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. Rate reduction is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchange-
able nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. 0% financing for up to 24 months available on all Certified Pre-Owned inventory. Offer expires on March 31st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. 

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

Η 
χοληστερόλη είναι μια λιποειδική 
ουσία η οποία υπάρχει φυσιολο-
γικά στον οργανισμό μας. Είναι α-
παραίτητο συστατικό των κυττά-

ρων και παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση 
των ορμονών, στην κατασκευή κυτταρικών 
μεμβρανών και στο σχηματισμό χολικών α-
λάτων.
Ο οργανισμός μας συνθέτει μόνος του όση 
χοληστερόλη χρειάζεται για να καλύψει τις 
ανάγκες του, ενώ προσλαμβάνει ένα μέρος 
αυτής και μέσω των τροφίμων.
Τα τριγλυκερίδια είναι λίπος που κυκλοφο-
ρεί στο αίμα μας και παράγονται στον οργα-
νισμό με υλικά που προέρχονται και από τα 
τρία είδη των θρεπτικών ουσιών που περι-
λαμβάνονται στο διαιτολόγιό μας(πρωτεΐ-
νες, υδατάνθρακες ή λίπη), εφόσον το ολικό 
ποσό των θερμίδων που προσλαμβάνονται 
με την τροφή υπερβαίνει το ποσό που απαι-
τείται για τις άμεσες ανάγκες του σώματος 
σε ενέργεια 
Η χοληστερόλη, όπως και τα τριγλυκερίδια, 
είναι λιπίδια του αίματος, αδιάλυτα στο νερό 
και στο πλάσμα. Για να κυκλοφορήσουν τα 
λιπίδια στο αίμα ενσωματώνονται σε ειδικά 
συμπλέγματα, ευδιάλυτα στο πλάσμα του 
αίματος, τα οποία λέγονται λιποπρωτεΐνες. 
Υπάρχουν δύο κύρια είδη λιποπρωτεινών 
που συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε «καλή» 
και «κακή» χοληστερίνη. Οι λιποπρωτεί-
νες χαμηλής πυκνότητας (LDL - Low Density 
Lipoproteins) είναι η «κακή» χοληστερίνη 
γιατί σχηματίζει λιπαρά εναποθέματα στα 
κύτταρα των τοιχωμάτων των αρτηριών και 
δημιουργεί την αθηροσκληρωτική πλάκα. 
Οι λιποπρωτείνες υψηλής πυκνότητας (HDL 
- High Density Lipoproteins) είναι η «καλή» 
χοληστερίνη, γιατί απομακρύνει τη χοληστε-
ρόλη από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των 
αρτηριών προς το συκώτι και έτσι μειώνει 
τον κίνδυνο της αθηροσκλήρωσης, κατάστα-
σης που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα 
του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο.
 Στην καθημερινή κλινική πράξη προσδιορί-
ζουμε στο αίμα την ολική χοληστερίνη, την 
HDL (καλή) χοληστερίνη και την LDL (κακή) 
χοληστερίνη. Ενώ μια συγκεκριμένη ποσό-

τητα είναι απαραίτητη για πολλές λειτουρ-
γίες του οργανισμού, η αυξημένη χοληστε-
ρίνη στο αίμα και ειδικότερα η «κακή» χολη-
στερίνη είναι επιβλαβής. 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΝΟΣΟΣ-ΑΙΤΙΑ 
Υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων που 
επηρεάζει το επίπεδο της χοληστερίνης στο 
αίμα. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
• Οι γενετικές διαταραχές (κληρονομικές), 
οι οποίες οδηγούν σε μη κανονικές τιμές 
χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.
• Η παχυσαρκία.
• Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα.
• Διάφορες ασθένειες, όπως  ο υποθυ-
ρεοειδισμός, το σύνδρομο Cushing, το σύν-
δρομο πολυκυστικών ωοθηκών, διάφορες 
νεφροπάθειες και ο σακχαρώδης διαβήτης.

• Η κατάχρηση αλκοόλ.
• Οι λιπώδεις δίαιτες που περιέχουν υψη-
λές τιμές κορεσμένων λιπών (κυρίως κόκκινο 
κρέας, κρόκος αυγού, γαλακτοκομικά προϊό-
ντα με υψηλά λιπαρά) και υπέρμετρα λιπαρά 
οξέα (τα οποία βρίσκονται στο έτοιμο και 
γρήγορο φαγητό).
• Η έλλειψη σωματικής άσκησης.
• Το κάπνισμα (που ελαττώνει τις τιμές τις 
«καλής» HDL χοληστερόλης).
• Το άγχος.

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η μέτρηση της χοληστερίνης πραγματοποιεί-
ται μέσω αιματολογικών διαγνωστικών εξε-
τάσεων λιπιδαιμικής διαταραχής, οι οποίες 
είναι:
• Εξέταση HDL
• Εξέταση LDL
• Εξέταση ολικής χοληστερόλης
• Εξέταση τριγλυκεριδίων

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Οι επιπλοκές λόγω υψηλών τιμών χοληστε-
ρόλης περιλαμβάνουν την αρτηριοσκλή-
ρυνση, την στεφανιαία νόσο, το εγκεφαλικό 

επεισόδιο και το οξύ έμφραγμα μυοκαρ-
δίου, ενώ οι πολύ υψηλές τιμές τριγλυκερι-
δίων μπορούν να προκαλέσουν παγκρεα-
τίτιδα. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗΣ
Η θεραπεία της υψηλής χοληστερίνης 
σήμερα στηρίζεται στις τιμές της κακής χολη-
στερίνης και όχι της ολικής χοληστερίνης.
Υπάρχουν τρόποι εκτός από την φαρμακευ-
τική αγωγή για να αυξήσουμε την καλή και 
να μειώσουμε την κακή χοληστερίνη.
Απαιτείται τροποποίηση του τρόπου ζωής, 
κυρίως της διατροφής αλλά και άλλων παρα-
γόντων όπως η διακοπή του καπνίσματος, η 
μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ καθώς 
και η ένταξη της φυσικής δραστηριότητας 

στο καθημερινό πρόγραμμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΣΟ
Η πρόληψη συνίσταται κυρίως:
• Στον έλεγχο του καπνίσματος.
• Στη βελτίωση της σωματικής κατάστα-
σης (άσκηση).
• Στη ρύθμιση του βάρους σώματος.
Kάπνισμα
Διακοπή ή μείωση του καπνίσματος καθώς 
και η αποφυγή του παθητικού καπνίσματος. 
Άσκηση
Ενδείκνυται η αερόβια άσκηση για τουλά-
χιστον 1/2 ώρα, 3-5 φορές την εβδομάδα. 
Η καθιστική ζωή και η υποτονικότητα δεν 
έχουν θετικά αποτελέσματα στη μείωση των 
τιμών των λιπιδίων. Η άσκηση αυξάνει σημα-
ντικά την καλή χοληστερίνη και μπορεί να 
μειώσει την ολική χοληστερίνη.
Ρύθμιση του βάρους του σώματος
Περιορίστε την ποσότητα της τροφής ώστε 
να φτάσετε ή να πλησιάσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερο στο ιδανικό σας βάρος. Περι-
ορίστε την ποσότητα των λιπών της διατρο-
φής σας καθώς και τροφές που έχουν πολλή 

χοληστερόλη

ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Οι τροφές που συμβάλουν στην αύξηση των 
τιμών των λιπιδίων στο αίμα μας είναι αυτές 
που περιέχουν και τροφοδοτούν τον οργα-
νισμό μας με μεγάλες ποσότητες «κακού» 
λίπους.Με τον όρο κακό λίπος εννοούμε 
κυρίως το κορεσμένο, που είναι συνήθως 
ζωικής προέλευσης, και το βρίσκουμε σε 
τρόφιμα όπως: βούτυρο, μαγιονέζα, ζωικό 
λίπος, ζωμός κρέατος & παχιές σούπες και 
εκχυλίσματα κρέατος εντόσθια (νεφρά, 
συκώτι, μυαλά), κρέμες, λίπος καρύδας, 
παστά, παγωτά παχιά κρέατα, αλλαντικά, 
μπέικον και κρόκοι αυγών πλήρες γάλα, ολό-
παχα γιαούρτια (λίπος > 2%) και παχιά τυριά, 
τυριά σε κρέμα γλυκά και σοκολάτα, κακάο 
και ροφήματα και κρουασάν, αρτοσκευά-
σματα με αυγά και βούτυρο, τηγανητά τρό-
φιμα (π.χ. πατάτες, τσιπς).

ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
Οι τροφές που θεωρούνται πιο σημαντικές 
στον πόλεμο ενάντια στην χοληστερίνη και 
μπορούμε να καταναλώσουμε είναι οι ακό-
λουθες:
• Φρούτα και λαχανικά, λόγω των φυτι-
κών ινών που περιέχουν
• Βρώμη (μέσα από τροφές όπως κουά-
κερ, νιφάδες βρώμης πρωινού, παξιμάδια 
βρώμης) λόγω των διαλυτών ινών που περι-
έχει
• Λιπαρά ψάρια (λόγω της παρουσίας των 
ω-3 λιπαρών οξέων που βρέθηκε ότι μειώ-
νουν τη χοληστερίνη)
• Ελαιόλαδο (πηγή μονοακόρεστων λιπα-
ρών οξέων και κυρίως του ελαϊκού οξέος) 
το οποίο όπως βρέθηκε συγκρινόμενο με τα 
κορεσμένα λιπαρά οξέα, μειώνει την ολική 
και την κακή χοληστερίνη, ενώ δεν επηρεά-
ζει σημαντικά την καλή χοληστερίνη.
• Αλκοόλ και κρασί (η μέτρια κατανά-
λωση αλκοόλ και ιδιαίτερα κόκκινου κρα-
σιού, που περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες) 
αυξάνουν την καλή χοληστερίνη.
• Οι φυτοστερόλες που βρίσκονται σε 
τρόφιμα αποκλειστικά φυτικά όπως σου-
σάμι, ηλιόσποροι, φιστίκια, σόγια, αρα-
κάς πίτουρο και αντίστοιχα λάδια, αλλά και 
κατάλληλα εμπλουτισμένες μαργαρίνες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
• Μειώστε το συνολικό λίπος και κυρίως 
το κορεσμένο, που είναι ζωικής προέλευσης.
• Μειώστε στο ελάχιστο τρόφιμα όπως 
το βούτυρο, την κρέμα γάλακτος, το πλήρες 
γάλα, τα τυριά με υψηλά λιπαρά, τα αλλα-
ντικά και το κόκκινο κρέας.
• Περιορίστε τη συνολική κατανάλωση 
κρέατος. Ακόμα παράλληλα με την ποσότητα 
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προσέξτε και την ποιότητα τρώγοντας πιο 
συχνά κοτόπουλο χωρίς δέρμα, άπαχα κομ-
μάτια μοσχαρίσιου και χοιρινού (το οποίο 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια καλή επι-
λογή αφού έχει περισσότερο «ορατό» λίπος 
που μπορεί να αφαιρεθεί πριν τη μαγειρική 
παρασκευή).
• Ο κρόκος του αυγού έχει υψηλή περι-
εκτικότητα σε λίπος γι’ αυτό θα πρέπει το 
αυγό να καταναλώνεται με μέτρο 1 με 2 
φορές, εβδομαδιαίως.
• Μαγειρέψτε πιο υγιεινά, με λιγότερο 
τηγάνισμα και περισσότερο βράσιμο και 
ψήσιμο και αποφύγετε τις λιπαρές σάλτσες 
και κάντε δικές σας με βάση το ελαιόλαδο, το 
λεμόνι και το ξύδι.
• Πίνετε αλκοόλ με μέτρο και ειδικά όταν 
είναι αυξημένα τα τριγλυκερίδια.
• Μειώστε το κάπνισμα και αυξήστε τη 
σωματική άσκηση και την καθημερινή σας 
δραστηριότητα, μέσα από απλές, έστω, 
ασχολίες όπως το περπάτημα ή το κολύμπι. 
• Αποκτήστε το ιδανικό σας βάρος.
• Κάνετε τακτικά και μικρά γεύματα.
• Περιορίστε τα γλυκά και τα τρόφιμα που 
περιέχουν ζάχαρη καθώς η ζάχαρη μετατρέ-
πεται σε λίπος και τριγλυκερίδια, συμβάλλο-
ντας με τον δικό τους τρόπο στην αύξηση των 
επιπέδων της χοληστερόλης.
• Τα ω-3λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα 
λιπαρά ψάρια μπορούν να μειώσουν τα επί-
πεδα της χοληστρόλης και των τριγλικερι-
δίων έως και 30%. Καταναλώστε τουλάχι-
στον 1 με 2 φορές την εβδομάδα λιπαρά 
ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος το σκουμπρί 
και η ρέγγα. 
• Τα ω-6 λιπαρά οξέα που βρίσκονται 
στα φυτικά έλαια όπως το ηλιέλαιο και το 
αραβοσιτέλαιο, στους ξηρούς καρπούς και 
στις μαλακές μαργαρίνες, καθώς και τα ω-9 
λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο ελαιόλαδο 
και στις ελιές, μπορούν να βελτιώσουν τα 
επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα. Το ελαι-
όλαδο θα πρέπει να καταναλώνεται όσο το 
δυνατόν στη φυσική του μορφή καθώς με 
το μαγείρεμα καταστρέφονται σημαντικά 
θρεπτικά συστατικά και τα ακόρεστα λιπαρά 
οξέα μετατρέπονται σε κορεσμένα. Βάλτε το 

ωμό μέσα στις σαλάτες σας και προσθέστε το 
προς το τέλος του μαγειρέματος.
• Καταναλώστε καθημερινά αποβουτυ-
ρωμένα γαλακτοκομικά, όπως γιαούρτι ή 
γάλα με χαμηλά λιπαρά.
• Τα όσπρια και κυρίως τα φασόλια είναι 
πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες που συμ-
βάλλουν στη δραστική μείωση της χοληστε-
ρόλης. 
• Αντικατάστησε το λευκό ψωμί και τα 
ζυμαρικά με τα αντίστοιχα ολικής άλεσης. 
Προτιμήστε πολύσπορο ψωμί, καστανό ρύζι 
και βρώμη τα οποία είναι πλούσια σε φυτι-
κές ίνες και κρατάνε χαμηλά την καμπύλη του 
ζαχάρου. 
• Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με ποικι-
λία φρούτων και λαχανικών. Τα φρούτα και 
τα λαχανικά είναι πηγή μετάλλων και φυτι-
κών ινών που βοηθούν στην μείωση της 
χοληστερόλης. Προτιμήστε την κατανάλωση 
ωμών κυρίως λαχανικών και φρούτων με τη 
φλούδα τους. Επίσης, λαχανικά και φρούτα 
πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το καλαμπόκι, 
το αβοκάντο, τα φασόλια, τα μαυρομάτικα 
φασόλια, τα σμέουρα, τα αχλάδια, η αγκι-
νάρα, το μπρόκολο, τα μπιζέλια και τα μήλα.
• Καταναλώστε τουλάχιστον 1,5 με 2 
λίτρα νερό ημερησίως και φροντίστε να ενυ-
δατώνετε συχνά τον οργανισμό σας.

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 νωρίτερα, 
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

ΣΥΝΈΧΈΊΑ ΑΠΟ ΣΈΛ.40
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Keeping Apprentices 
Safe and On The Job

T
his past international women’s day I joined Minister Monte McNaughton, 
Premier Doug Ford, Dean of Transportationlege Alan McClelland and 
President of Centennial College Dr Craig Stevenson for a tour of Centennial 
College’s Ashtonbee campus. It was great to see all of the wonderful work 

that is being done in Scarborough to advance education at one of the largest 
automotive technology training centres in Canada! #centennialcollege
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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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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΣΗΤΕ ΜΕ ΤΟΝ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

416.266.9699

ΕΙΣΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ;

ΘΕΛΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

ΣΕ CONSTRUCTION
KAI INTERLOCKING;

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
416-605-6363

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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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο  1,553  νέα κρούσμα-
τα. Αυτή ήταν η δεύτερη συ-
νεχόμενη ημέρα που τα κρού-

σματα σ την επαρχία ξεπερνούν το 
φράγμα των 1,500 κρουσμάτων μέσα 
σε ένα 24ωρο.
Παράλ ληλα,  επιπλέον 15 άνθρω -
ποι έ χουν χάσει τη ζωή τους εξαι-
τ ίας σ την πανδημίας. Στο σύνολο οι 

νεκροί λόγω κορωνάιου στο Οντάριο 
είναι 7,202. 
Στο Τορόντο σημειώθηκαν τα περισ-
σότ ερα κρούσματα με 404,  σ την 
περιοχή του Πιλ 294και στην περιοχή 
του Γιορκ 176.
Αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν άλλες 
τρεις περιπτώσεις παραλλαγών που 
προκαλούν ανησυχία στην επαρχία, 
φθάνοντας το σύνολο στα 1,218.

 1,553 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 15 νέοι θάνατοι

10 συλλήψεις για συμμετοχή σε 
συμμορία μοτοσικλετιστών από το 
ΟΡΡ - Βρέθηκαν 80 χειρομβοβίδες

Η 
επαρχιακή αστυνομία ανα-
φέρει ότι συνέλαβαν 10 
άτομα μετά από έρευνα για 
όπλα και διακίνηση ναρκωτι-

κών στο νοτιοδυτικό Οντάριο.
Η αστυνομία αναφέρει ότι η έρευνα 
διάρκειας 8 μηνών αποκάλυψε τέσσερα 
ξεχωρισ τά εγκληματικά δίκτυα που 
φέρεται να εμπλέκονται στο εμπόριο 
κοκαΐνης, πυροβόλων όπλων, εκρηκτι-
κών και κάνναβης.
Λένε ότι δύο από αυτά τα δίκτυα λει-
τουργούσαν σ την περιοχή Λονδίνο, 
Ont., Ενώ δύο άλλα δούλευαν σ την 
περιοχή Brantford, Ont.
Η ασ τυνομία είπε ότ ι κατέσχεσε 31 
πυροβόλα όπλα, μερικά από τα οποία 

προέρχονται από τον Καναδά και τ ις 
ΗΠΑ, ενώ η προέλευση άλλων είναι 
άγνωστη. Κατασχέθηκαν επίσης 81 
χειροβομβίδες, δύο εκτοξευτές χειρο-
βομβίδων και μεγάλες ποσότητες ναρ-
κωτικών.

Ο
ι υπάλληλοι των εστια-
τορίων δεν θα συμπερι-
ληφθούν στη Φάση 2 του 
σχεδίου διανομής εμβο-

λίων COVID-19 του Οντάριο.
Όταν η κυβέρνηση του Οντάριο 
κυκλοφόρησε τον πλήρη κατά-
λογο των ατόμων που είναι επιλέ-
ξιμα για το εμβόλιο COVID-19 στη 
Φάση 2 της διάθεσής του πριν από 
δύο εβδομάδες, μια ομάδα έλειπε 
αισθητά - η βιομηχανία τροφίμων 
και ποτών. Η απουσία τους ώθησε τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και τους συνηγόρους 
να επικοινωνήσουν με την κυβέρνηση για διευκρινίσεις, ρωτώντας γιατί μια ομάδα 
υπαλλήλων της οποίας η δουλειά είναι να αλληλεπιδράσει με πελάτες που πολλές 
φορές δεν φορούν μάσκα δεν είχε προτεραιότητα στο ίδιο επίπεδο με τους εργαζόμε-
νους λιανικής χαμηλού κινδύνου.
Το Restaurants Canada, μια οργάνωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία τροφίμων, 
δήλωσαν ότι χρειάστηκαν περίπου μισή εβδομάδα πίσω και πίσω με διάφορους αξι-
ωματούχους του υπουργείου πριν μπορέσουν να πάρουν μια ξεκάθαρη απάντηση.
Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει επιβεβαιώσει για το πότε  οι υπάλληλοι των εστιατο-
ρίων θα βρίσκονται στη λίστα προτεραιότητας για να λάβουν το εμβόλιο.
Μια αναφορά που καλεί τους εργαζόμενους σε εστιατόρια να συμπεριληφθούν στη 
Φάση 2 του σχεδίου διανομής της επαρχίας έχει πλέον περισσότερες από 3.000 υπο-
γραφές.

Οι εργαζόμενοι στε εστιατόρια δεν 
θα συμπεριληφθούν στη φάση 2 
της διάθεσης εμβολίων στο Οντάριο

Η 
αστυνομία αναφέρει ότι έχει καταστρέψειμια σπείρα ληστών αυτοκινήτων και 
κατέσχεσε οχήματα υψηλών προδιαγραφών αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων 
δολαρίων που έχουν κλαπεί από τους δρόμους του GTA.
Την Τρίτη, η αστυνομία εκτέλεσε οκτώ εντάλματα αναζήτησης σε ολόκληρο το 

GTA και στο Brossard του Κεμπέκ μετά από επιχείρηση διερεύνησης διάρκειας δύο μηνών, 
με το όνομα «Project Majestic».
Το έργο επικεντρώθηκε στις κλοπές οχημάτων Lexus, Toyota και Honda (SUV) σε ολόκληρη 
την περιοχή του Τορόντο, δήλωσε η Περιφερειακή Αστυνομία της Υόρκης σε δήλωση που 
περιγράφει την έρευνα την Πέμπτη.
Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και από τότε εντόπι-
σαν ένα εγκληματικό συνδικάτο υπεύθυνο για την κλοπή οχημάτων υψηλών προδιαγρα-
φών στους δρόμους και τα σπίτια του Τορόντο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας οι κλέφτες παραβίαζαν αυτοκίνητα και επα-
ναπρογραμμάτιζαν τον υπολογιστή του αυτοκινήτου ώστε να δέχονται νέα κλειδιά κι έβα-
ζαν μπρος την μηχανή. Σε πολλές περιπτώσεις, ανέφεραν πως μέσω υψηλής τεχνολογίας 
κατάφερναν να χακάρουν κλειδιά που βρίσκονταν κοντά σε πόρτες σπιτιών και πατώντας 
το κουμπί της μηχανής του αυτοκινήτου κατάφερναν να διαφύγουν.  Στην συνέχεια, οδη-
γούσαν στο Μοντρεάλ και από το λιμάνι τα έβγαζαν στο εξωτερικό για να πωληθούν σε 
χώρες όπου η αξία τους θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Η αστυνομία κατέσχεσε αυτοκίνητα 
αξίας $4,5εκατ από μεγάλη σπείρα 
ληστών στο GTA
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K
ΑΘΕ χρόνο τα ίδια ερωτήματα 
ορθώνονται μπροστά μας: ‘Από 
ποιό ν καιμέ ποιά δύναμη συ-
ντελέσθηκε εκείνο το θαύμα του 

1821;
Από τον αριθμό των μαχητών; Αλλά μια 
χούφτα ήταν οι «Ελληνες, που ξεσηκώθη-
καν εναντίον μιάς αυτοκρατορίας. Από την 
υπεροχή των όπλων; Αλλ’ είχαν μόνο κάτι 
σκουριασμένα καριοφίλια, δρέπα να και 
φτυάρια, κιαντιμετώπισαν την πάνοπλη 
παν στρατειά του εχθρού. Είχαν κάτι καϊκια 
κι αντιμε τώπισαν τις τουρκικές φρεγάτες. 
Από τη συμμαχία των μεγάλων και ισχυρών 
της γης; Είχε βέβαια το Εθνος μας Φιλέλλη-
νες στην Ευρώπη και στην Αμερική ακόμα. 
Και μερικοί θυσιάσθηκαν: στον ‘Αγώνα της 
Εθνεγερσίας . Ωστόσο όμως επικρατούσε 
η Ιερή Συμμαχία, που ήταν έχθρική προς 
τον ‘Αγώνα μας. Πολλές στιγμές το Γένος 
μας ήταν κατάμονο στον αγώνα του... ‘Από 
ποιόν λοιπόν, και με ποιά δύναμη ελευ-
θερώθηκε το «Εθνος μας; Από τον ‘Ελευ-
θερωτή, από τον παντοδύναμο Κύριο και 
Θεό του και με τη δύναμη της Πίστεως, που 
φώλιαζε στις καρδιές των Ελλήνων Ποιός 
υποστηρίζει όμως τούτη τη θέση; Ποιοί το 
λένε αυτό;
‘Ασφαλώς δεν το λένε οι άπιστοι και οι 
άθεοι. Δεν το λένε οι διαστρεβλωτές της 
Ιστορίας μας. Αυτοί αμφισβητούν τα γνή-
σια ελατήρια της Εθνεγερσίας του Είκοσι-
ένα Υποστηρίζουν, ότι ο αγώνας δεν ήταν 
ιερός, αλλά κοινωνικός. Δεν ήταν απελευ-
θερωτικός , αλλά ήταν ταξικός. Λένε ότι ο 
αγώνας των Ελλήνων δέν ήταν για τη λευ-
τεριά από τη σκλαβιά των Τούρκων, αλλά 
ήταν αγώνας οικονομικός κατά των κοτσα-
μπάσηδων. Θέλουν ακόμα την ‘Εκκλη-
σία να την παρουσιάσουν σαν προδότρα. 
Θέλουν κι αυτόν τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
τον Ε’ που κρεμάσθηκε από τους Τούρκους, 
να τον εμφανίσουν σαν προδότη!
Αλλά γιατί να ακούμε τον κάθε ψευτοδιανο-
ητή, που γράφει στο γραφείο του σήμερα 
την ιστορία όπως τον συμφέρει , και να μην 
ακούσουμε τι λένε οι μπαρουτοκαπνισμέ-
νοι ήρωες από τα μετερίζια τους;
Κανένας ήρωας, κανένας αγωνιστής, ούτε 
ο Αλ. Υψηλάντης, ούτε ο Κολοκοτρώνης, 
ούτε ο Κανάρης, ούτε ο Μιαούλης, ούτε 
ο Μακρυγιάννης, ούτε ο Μαυρομιχάλης 
, ούτε ο Παπα - Φλέσας, ούτε ο Παλαιν 
Πατρών Γερμανός, ούτε κανένας άλλος, 
υποστηρίζει τις απίθανες θεωρίες των συγ-

χρόνωνυλι στών ανθελλήνων. Αυτοί άλλα 
τονίζουν, άλλα υπο στηρίζουν.
Νά λίγα λόγια από τα πολλά που έχουν βρο-
ντοφωνήσει και έχουν γράψει στις διακη-
ρύξεις τους και στα Απομνημονεύματά τους 
οι μεγάλοι εκείνοι «Ανδρες της Ιστορίας 
μας...“Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην δια-
κήρυξή του για την έναρξη της Επαναστά-
σεως γράφει:
«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος! Είναι 
καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον 
ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα 
, να κρημνίσωμεν την ημισέληνον διά να 
ύψσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώ-
μεν, λέγω τον Σταυρόν, και ούτώ να εκδι-
κήσωμεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον 
ημών Πί στιν από την ασεβή των ασεβών 
καταφρόνησιν».
“Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο θρυλικός 
«γέρος του Μωριά», λίγο πριν από τη μάχη 
στα Δερβενά κια, είπε στα παλληκάρια του: 
« Ελληνες ! Θα νικήσουμε. Είναι θέλημα 
του Θεού. Είναι κοντά μας και μας βοηθάει, 
γιατί πολεμαμε γιά την Πίστη μας, για την 
Πατρίδα μας, τη λευτεριά μας. Και όταν ο 
Δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός 
ήμπορεί να μας κάνη καλά;». Και ο ηρωϊκός 
Μακρυγιάννης την ίδια θέση υποστηρίζει , 
όταν λέει με θάρρος και παρρησία τούτα τα 
υπέροχα λόγια:
«Οι αγωνισταί βάστηξαν τη θρησκεία τους 
τόσους αιώνες με τους Τούρκους- να τους 
κάνουν τόσα μαρτύρια και την βάσταξαν» 
και λευτέρης σαν και την Πατρίδα τους 
αυτείνοι με την θρησκείαν τους, όπου ήταν 
πεντακόσιοι Τούρκοι εις τον αριθμόν και 
αυτείνοι ένας και χωρίς τα αναγκαία του 
πολέμου και την μάθησιν οι περισσότε-
ροι και τ’ άρματά τους δεμένα με σκοινιά. 
Και η πίστι εις τον Θεόν - λευτέρωσαν την 
πατρίδα τους.
Λίγες γραμμές από τα κείμενά τους από 
λίγους αρχηγούς παρουσιάσαμε παραλεί-
ποντας τόσους και τόσους άλλους Ιεράρ-
χες και Πολεμάρχες που σε λόγους τους ή 
σεπροκηρύξεις τους τις ίδιες αλήθειες υπο-
γραμμίζουν. Υπήρξαν όλοι τους έμπνευ-
σμένοι Ηγέτες, που με την πίστη τους, με 
αίμα, ιδρώτα, πείνα, δίψα, πόνο και δάκρυ 
μας χάρισαν της Ελευθερίας το θείο δώρο. 
Αυτούς ας ακούμε, γιατί αυτοί μας αποκά-
λυψαν με τη ζωή τους και το λόγο τους το 
ιερό μυστικό της Εθνεγερσίας μας. Κι ας 
κλείνουμε τ’ αυτιά μας στους «θολοκουλ-
τουριάρηδες» της εποχής μας...

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
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LIFE

 Sara Cardona:
Aναστατώνει τα γήπεδα

Είναι από τις πιο 
εντυπωσιακές 
παρουσίες, που 
μπορεί κανείς να 
συναντήσει στους 
αγωνιστικούς χώρους. 

Ο λόγος για την 
Sara Cardona, 
την εντυπωσιακή 
αθλητική 
ρεπόρτερ από την 
Κολομβία, η οποία 
σηκώνει κύματα 
ενθουσιασμού με 
την παρουσία της στα 
γήπεδα.
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Έ
χ ε ι  α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α  έ ν α  α π ό 
τα  π ιο  γυμνασμέ να κα ι  όμορ -
φ α  κο ρμ ιά  α ν ά μ ε σ α  σ τ ι ς  ε λ -
λ η ν ίδ ε ς  σ τ ο  In s t ag ram,  έ χ ε ι 

βραβευ τ ε ί  γ ι ’  αυ τό  κα ι  δ ε ν  δ ισ τάζ ε ι 
να  το  προβάλε ι  γ υμνό  μέσα από τον 
προσωπικό τ ης  λογαριασμό.  Ο λόγος 
γ ια  τ ην  Ασ ημίνα  Ιγ γλ έζ ου,  η  οποία  ε -
κ τός  από το  ό τ ι  τ ης  αρέσε ι  να  προκα -

λ ε ί  τ ι ς  α ν τ ο χ έ ς  τ η ς ,  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς 
σ ε  υ π ε ρμ α ρ α θ ώ ν ι ο υ ς  κα ι  κά ν ο ν τ α ς 
ορε ιβασ ία,  λα τ ρεύε ι  να  προκαλε ί  κα ι 
να  δοκ ιμάζ ε ι  τ ι ς  α ν τοχέ ς  του  αν τ ίθ ε-
του  φύλου.  Έτσ ι,  πρόσφα τα  ανέ βασ ε 
δύ ο  φ ω τ ογρ α φ ί ε ς  τ η ς  κολυ μ π ώ ν τ α ς 
ο λ ό γ υ μ ν η  κα ι  π ρ ο κα λ ώ ν τ α ς  τ ο ν  ε ν -
θ ο υ σ ια σ μ ό  σ τ ο υς  142.0 0 0  fo l lower 
τ ης .

Η Ασημίνα Ιγγλέζου κολυμπά ολόγυμνη και 
προκαλεί 

Η Ελευθερίου top-
less ανεβάζει την 
θερμοκρασία

Μια άκρως αποκαλυπτική 
φωτογραφία ανέβασε στον 
προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram το Καλοκαίρι 
του 2020 η Ελευθερία 
Ελευθερίου. 
Η Ελληνίδα τραγουδίστρια 
αναστάτωσε τους θαυμαστές 
της καθώς πόζαρε top-
less, κρατώντας με τα 
χέρια το στήθος της και 
προκαλώντας την φαντασία 
του ανδρικού

Αμηχανία ο Ουγγαρέζος! 
Η γυμνή φωτό της πρώην 
συντρόφου του

Σχολιάζοντας αναρτήσεις επώνυμων 
προσώπων η Νάνσυ Παραδεισανού 
είχε επιλέξει και αυτή οπού η Ιλένια 
Ουίλιαμς είχε ποζάρει ημίγυμνη 
στον φωτογραφικό φακό του 
Σπύρου Χατζηαγγελάκη. Μετά την 
φωτογραφία του Θανάση Ευθυμιάδη 
μέσα στα χαμομήλια ήρθε η σειρά 
της εν λόγω φωτογραφίας με τον 
Γιώργο Λιάγκα να λέει: «Δεν είπαμε 
να την παίξουμε;», με τον Δημήτρη 
Ουγγαρέζο να λέει με χιούμορ: 
«Είπαμε ένα ξεκάθαρο όχι». Φυσικά 
και η φωτογραφία προβλήθηκε 
κανονικά με τον ίδιο μάλιστα να 
σχολιάζει.

Παύλος Τερζόπουλος: 
Κολάζει η νέα του 
φωτογράφιση

Mε την βοήθεια λοιπόν του 
φωτογράφου Gianni Sviggou 
ο Παύλος Τερζόπουλος για 
μια ακόμη φορά προκάλεσε 
“πονοκέφαλο” σε θαυμάστριες 
άλλα και Social media...με 
πολλές να αναρωτιούνται αν 
φοράει εσώρουχο πίσω από 
την κορνίζα, κάτι που μόνο ο 
ίδιος μπορεί να σας απαντήσε. 
Πάντα οι φωτογραφίες του όταν 
ανεβαίνουν γίνεται αντικείμενο 
θαυμασμού για πολύ καιρό, 
κάπως έτσι λοιπόν όταν 
ανέβηκε και η συγκεκριμένη..

Ο 
Νεκτάριος Κυρ-
κόπουλος είναι 
πλέον διάσημος 
στην Ασία, κυ-

ρίως όμως στην Ινδία είναι 
πραγματικά πολύ επιτυχη-
μένος. Ζει τα τελευταία ο-
κτώ χρόνια εκεί και κατάφε-
ρε μετά από μία σπουδαία 
καριέρα στο μόντελινγκ της 
χώρας, να μπει και στον λα-
μπερό κόσμο της κινημα-
τογραφικής βιομηχανίας 
στην Ινδία, το Bollywood ό-
που πλέον είναι ένα από τα 
πρώτα ονόματα. Ο Νεκτάρι-
ος Κυρκόπουλος, ο οποίος 
έχει διαγράψει μεγάλη κα-
ριέρα σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό, έφυγε για την Ινδία ό-
που και κατάφερε να καθι-
ερωθεί. Η πρώτη ευκαιρία, 
όπως είπε, του δόθηκε όταν 
πρωτογνώρισε τη διάσημη 
Ινδή παραγωγό Κάουρι Χαν 
η οποία και του άνοιξε τον 
δρόμο για μία τεράστια κα-
ριέρα.

Κυρκόπουλος: Ο Έλληνας που έγινε 
διάσημος ηθοποιός στο Bollywood!

Σκέτη κόλαση! Η Ελληνίδα που 
τρελαίνει τα ανδρικά πλήθη 

Ο 
λόγος για την ε-
κρηκτική Έλενα 
Καμπέρη, το νεα-
ρό μοντέλο που 

έχει καταφέρει να διαπρέ-
ψει με την ομορφιά της στο 
εξωτερικό. Η Έλενα ζει μόνι-
μα στη Γερμανία και πιο συ-
γκεκριμένο στο Βερολίνο. Η 
24χρονη που έχει γεννηθεί 
στη Γερμανία, είναι τόσο ε-
ντυπωσιακή, που έχει ανα-
δειχθεί μάλιστα Miss Ost-
Deutschland 2018. H ελλη-
νογερμανίδα καλλονή εκτός 
από τις καρδιές των Γερμα-
νών έκλεψε και την καρδιά 
του διάσημου Αμερικανού 
ηθοποιού, playboy και φα-
νατικού τζογαδόρου, Dan 
Bilzerian, με την ίδια να ετοι-
μάζεται να περάσει και να 
συνεχίσει την καριέρα της 
στην άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού. 
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Η 
καλ λονή που 
διαθέτει έναν 
από τους πιο 
α π ο κα λ υ π τ ι -

κούς λογαριασμούς στα 
social media, προκάλε-
σε ν τελίριο σ τους θαυ-
μασ τέ ς της με την σέξ ι 
ολόγυμνη φωτογράφη-
ση της σε μια μπαν ιέ-
ρα.  Μάλισ τα η ίδια τη 
χαρακτήρισε ως την πιο 
«κα υ τ ή»  φ ω τ ο γ ρ ά φ ι -
ση που έχει κάνει ποτέ. 
Η Κοσ τ ιούν ινα που δη-
λώνει φανατική φίλη της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
ξεκίνησε να παίζει ποδό-
σφαιρο σ τα 12 της χρό-
νια, ώσπου μια μέρα απο-
φάσ ισε να ασχοληθεί με 
την διαιτησία. Για την ώρα 
διαιτητ εύε ι  σε ημιεπαγ-
γελματικά ματς…

«Τρελαίνει» κόσμο Ρωσίδα 
διαιτητής

Η Καναδή Playmate με το τεράστιο Η Καναδή Playmate με το τεράστιο 
στήθος που έγινε πολιτικόςστήθος που έγινε πολιτικός

Η 
Charlie Riina είναι ένα επιτυχη-
μένο μοντέλο σέξι μαγιό και ε-
σωρούχων και πρώην «κουνε-
λάκι» του Playboy, με μεγάλο 

της προσόν το πλούσιο στήθος της, που 
δεν περνάει απαρατήρητο.
Η γεννημένη στην Πολωνία καλλονή 
που μετακόμισε σε μικρή ηλικία με την 
οικογένειά της στον Καναδά, σπούδασε 
εγκληματολογία και ιατροδικαστική στο 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ωστόσο η 
εκπληκτικής ομορφιάς εμφάνισή της 
και κυρίως το τεράστιο φυσικό στήθος 

της την έστρεψε στο μόντελινγκ, ενώ 
έκανε και γυμνές φωτογραφήσεις για το 
Playboy και το Maxim.
Η Ania Krosinska όπως είναι το πραγ-
ματικό της όνομα, εκμεταλλεύτηκε την 
δημοφιλία της, κυρίως στον ανδρικό 
πληθυσμό και τα τελευταία χρόνια ασχο-
λείται με την πολιτική σε περιφερειακό 
επίπεδο στον Καναδά με ακροδεξιά μορ-
φώματα. Δυστυχώς ωστόσο για την ίδια, 
οι πολιτικές της απόψεις δεν έχουν την 
ίδια ανταπόκριση με την εμφάνισή της 
στο καναδικό κοινό.

Μ
ετά την ανακοί-
νωση της νέας 
μουσικής κυ-
κλοφορίας του 

Nick Jonas, οι θαυμαστές έ-
χουν ενθουσιαστεί, όπως κά-
θε φορά άλλωστε. Ο καλλιτέ-
χνης έχει ένα τεράστιο φανα-
τικό κοινό να τον ακολουθεί 
και όχι άδικα. Το ταλέντο του 
είναι απεριόριστο και ας μη 
σχολιάσουμε το πόσο κού-
κλος είναι. Όσον αφορά αυτό 
λοιπόν το τελευταίο, στο νέο 
του music video έβαλε «φω-
τιά» στα social media και όχι 
για τις… φωνητικές του ικα-
νότητες. Το «Spaceman» λα-
τρεύτηκε αμέσως από τους 
fans οι οποίοι αμέσως το ανέ-
δειξαν και κατατάχθηκε στις 
υψηλές θέσεις των charts, ω-
στόσο εκείνο που έγινε viral 
είναι το music video. Βεβαίως 
να αναφέρουμε πως σε αυτό 
εμφανίζεται και η αγαπημένη 
του σύζυγος Priyanka Chopra.

Nick Jonas: Πιο sexy από ποτέ στο νέο 
music video 

Σ
την γνωστή μας 
βόλτα στο δι-
αδίκτυο πέσα-
με πάνω στην 

Danielle Vaughan και 
οφείλουμε να πούμε 
πως μείναμε με το στό-
μα ανοιχτό, καθώς πρό-
κειται για μια γυναίκα 
με απίστευτες καμπύ-
λες, τις οποίες επιδεικνύ-
ει με τον καλύτερο τρόπο 
στον λογαριασμό της στο 
Instagram. Η μελαχροι-
νή καλλονή, η οποία γεν-
νήθηκε πριν από 31 χρό-
νια στον Καναδά, δηλώνει 
fitness μοντέλο και έχει κα-
ταφέρει να συγκεντρώσει 
260.000 ακόλουθους, μέ-
σα από καυτές αναρτήσεις 
που αφήνουν ελάχιστα στην 
φαντασία. Δεν γνωρίζουμε 
πολλά για την Danielle (όχι 
ότι θα θέλατε να μάθετε κά-
τι παραπάνω), αυτό ωστόσο 
που ξέρουμε είναι πως δια-
θέτει ένα κορμί που κολάζει 
και Άγιο και “τινάζει” τις θερ-
μοκρασίες στα ύψη κάθε φο-
ρά που κάνει μια ανάρτηση.

Το fitness μοντέλο που έχει προκαλέσει χαμό 
στο Instagram!
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

1937 ο πρίγκιπας 
Ανδρέας 

επισκέπτεται την 
κοινότητα 

Χαλανδρίου

Γιάννενα, 1960Στην εξοχή της Ελλάδας 
, νεαρός βοσκός κάπου 

στην Μακεδονία . 
Περίπου 1915

Ο ανατολικός πύργος των 
«Ηλεκτρών». Πλαισίωνε την πύλη 

των ελληνιστικών χρόνων στη 
νοτιοανατολική άκρη της Καδμείας.
Φωτογραφία των ανασκαφών του 

Αντ. Κεραμόπουλλου το 1914

Παίζοντας χαρτιά στη 
βάρκα Σκόπελος 1952

Τρίκαλα, 
‘μυζήθρες’, 1969

Ο Κωνσταντίνος Α’ μαζί 
με τον πρεσβευτή της 

Ελλάδος στο Παρίσι το 
1913

Η Κυριακή «Κορίνα» Τσοπέη 
(Αθήνα, 21 Ιουνίου 1944) είναι 

Ελληνίδα ηθοποιός, νικήτρια του 
διαγωνισμού ομορφιάς Σταρ 

Ελλάς και Μις Υφήλιος το 1964. 
Με τη νίκη της εκείνη, έγινε η 

πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε στα 
εν λόγω καλλιστεία

Ο φωτογράφος Τάκης 
Τλούπας, απαθανατίζει το 

θερισμό στο θεσσαλικό 
κάμπο, τη δεκαετία του ‘50

Από την κατασκευή της γέφυρας στο 
Εμίν Αγά το 1963 από την Τεχνική 

Εταιρεία Βόλου του Βασιλείου Τρίχα
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« Τούτος ο τόπος είναι, 
πλημμυρισμένος από το φως του 
ήλιου, μεθυσμένος από τις γεύσεις 
και τα αρώματα της γης, μαγεμένος 
από την ομορφιά της φύσης και 
γοητευμένος από των ανθρώπων της 
τα έργα »

Η 
περιβαλλοντική ομορφιά, η 
πλούσια ιστορία, η ποικιλία εναλ-
λακτικών τουριστικών επιλογών 
είναι συνδυασμός που μπορεί να 

διαμορφώσει τους όρους μιας ανεπανάλη-
πτης εμπειρίας για τον επισκέπτη της περι-
οχής του Κιλκίς.
Τα εντυπωσιακά βουνά Πάικο, Κρούσ-
σια και Μπέλλες, με τις άφθονες φυσικές 
ομορφιές, όπως η σμαραγδένια λίμνη και 
οι καταρράκτες του Σκρα, αλλά και τα ποτά-
μια Αξιός και Γαλλικός και οι λίμνες Δοϊράνη 
και Πικρολίμνη, η τεχνητή Λίμνη Μεταλ-
λείου, όπου εργάστηκε και έζησε ο Ήρωας 
του Καζαντζάκη Αλέξης Ζορμπάς, με την 
πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι αρχαιο-
λογικοί χώροι, τα γραφικά ορεινά χωριά, 
οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, η αναβί-
ωση εθίμων και οι αξιόλογες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις αποτελούν πόλους έλξης για 
τον επισκέπτη.
Η σύγχρονη πόλη του Κιλκίς και πρωτεύ-
ουσα του ομώνυμου νομού, αποτελεί το 
γεωργικό, εμπορικό και συγκοινωνιακό 
κέντρο του νομού. Η πόλη διαθέτει σημα-
ντικά αξιοθέατα που αξίζει τον κόπο να 
δείτε και να θαυμάσετε από κοντά.
Στον λόφο του Αγίου Γεωργίου δεσπόζει 
η ομώνυμη μεταβυζαντινή εκκλησία, που 
κτίστηκε το 1830, και διαθέτει ένα κατα-
πληκτικό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εκεί βρίσκε-
ται και το εκπληκτικό διώροφο σπήλαιο 
του Κιλκίς, το οποίο κοσμούν εντυπωσι-
ακοί σταλακτίτες και σταλαγμίτες, και το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα 
σπήλαια της Ελλάδας. Το Κιλκίς διαθέτει 
Αρχαιολογικό, Λαογραφικό και Πολεμικό 
Μουσείο με αξιόλογα εκθέματα.
Σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την πόλη 
του Κιλκίς βρίσκεται το Γυναικόκαστρο. 
Στην περιοχή κείτονται τα ερείπια βυζαντι-
νού κάστρου που χτίστηκε το 14 ο αιώνα. 
Εκεί ανακαλύφθηκε επίσης, το 1984, τμήμα 
οικισμού και νεκροταφείο της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου.
Το Πολύκαστρο είναι μία κωμόπολη με 
αξιόλογη εμπορική αγορά, ξενοδοχεία 
και κέντρα διασκέδασης. Εδώ βρίσκεται 
το νεκροταφείο των Άγγλων στρατιωτών 
από τις μάχες του Ά Παγκοσμίου Πολέμου. 
Κοντά στο Πολύκαστρο υπάρχει το μικρό 
αεροδρόμιο της Νέας Καβάλας, που προ-
σελκύει του λάτρεις του αεραθλητισμού.
Η κωμόπολη της Αξιούπολης οφείλει το 
όνομά της στο γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα 
στον Αξιό ποταμό. Αξίζει να επισκεφθείτε 
τη μαγευτική τοποθεσία «Μεγάλο Ρέμα», 
το φράγμα και τη λίμνη του Μεταλλείου, 
καθώς επίσης και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, με ενδιαφέροντα δείγματα χλω-
ρίδας και πανίδας, αλλά και συλλογές εδα-
φολογικού χαρακτήρα.

Η ιστορική και γραφική κωμόπολη της Γου-
μένισσας είναι χτισμένη στους πρόποδες 
του όρους Πάικο. Τα στενά δρομάκια, τα 
παλιά παραδοσιακά σπίτια και τα άφθονα 
νερά προσδίδουν γραφικότητα στην περι-
οχή. Γνωστή για το κρασί και το τσίπουρό 
της, η Γουμένισσα διαθέτει πολλά οινοποι-
εία. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το 
μοναστήρι της Παναγίας της Γουμένισσας, 
με καθολικό ναό του 11 ου αιώνα, και το 
λαογραφικό μουσείο.

Λίμνη Δοϊράνη
Στις όχθες της ήσυχα χωριά, πανέμορφα 
δάση, σαγηνευτικά τοπία, ένας τόπος ξεχω-
ριστός και αυθεντικός που περιμένει να τον 
ανακαλύψει ο επισκέπτης.
Στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, βρίσκεται η 
λίμνη Δοϊράνη, με έκταση 42,8 τ.χ. από τα 
οποία τα 15,6 τ.χ. ανήκουν στην Ελλάδα. 
Την κύρια πηγή τροφοδοσίας της λίμνης 
με νερό, αποτελούν τα μικρά ρέματα που 
καταλήγουν σε αυτήν. Στην λίμνη ζουν 19 
είδη ψαριών γριβάδια, τσιρόνια, πλατίτσες, 
γοβιοί, πεταλούδες, χέλια, πέρκες, κυπρί-
νοι, αλλά και σημαντικός αριθμός πουλιών 
όπως μαυρόκοτες, μπεκατσίνια, διάφορα 
είδη πάπιας, βουτηχτάρες και σταχτοτσι-
κνές.
Στο χωριό Δοϊράνη, στην όχθη της λίμνης, 
μπορεί σήμερα ο επισκέπτης να βρει εγκα-
ταστάσεις για ψάρεμα όλο το χρόνο. Στην 
περιοχή δεσπόζει το μνημείο που υπάρ-
χει σε ανάμνηση της μάχης της Δοϊράνης 
καθώς και πολλά άλλα αξιοθέατα. Ο δήμος 
Δοϊράνης σε συνεργασία με το Μουσείο 
Γουλανδρή, δημιούργησε το Μουσείο 
Λίμνης Δοϊράνης, που στεγάζεται σε νεό-
δμητο κτίσμα δίπλα στη λίμνη.
Η παραλία της λίμνης είναι δεντροφυτε-
μένη και υπάρχουν παιδικές χαρές, γήπεδα 
μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου και άλλες 
εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες. Στο 
χωριό Δοϊράνη λειτουργούν τελωνείο, γρα-
φείο του ΕΟΤ και ανταλλακτήριο συναλλάγ-
ματος. Επίσης αναψυκτήρια και γραφικές 
ψαροταβέρνες προσφέρουν μεζέδες και 
νοστιμότατο γριβάδι.

«Σμαραγδένια λίμνη» - καταρρά-
κτες Σκρά
Μνήμες ιστορικών στιγμών των ελλήνων 
που αναμιγνύονται με τα σπάνια κάλλη 
της φύσης και τα γαλαζοπράσινα νερά μιας 
αρχαίας λίμνης.
Αυτά είναι τα συναισθήματα που θα νιώσει 
και οι εικόνες που θα αντικρύσει ο επισκέ-
πτης του Σκρα, των καταρρακτών του και της 
περίφημης «σμαραγδένιας λίμνης».
Το Σκρα απέχει μόνο 4 χιλιόμετρα από τα 
σύνορα με την Π.Γ.Δ.Μ και απλώνεται στις 
Β.Α. πλαγιές του Πάικου σε ύψος 520 μ. Το 
παλιό του όνομα ήταν Λιούμνιτσα ενώ το 
σημερινό το οφείλει στην κοντινή κορυφή 
Σκρα ντι Λέγκεν που στον Α’ παγκόσμιο 
πόλεμο αποτέλεσε το πεδίο της ομώνυμης 
μάχης (Σκρα - Ραβινέ). Η μάχη ήταν καθορι-
στικής σημασίας για την πορεία του ελλη-
νικού κράτους αλλά και του Α’ παγκοσμίου 
πολέμου. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του χωριού είναι ο τεράστιος γέρικος πλάτα-
νος στην πλατεία του.
Κοντά στον ομώνυμο οικισμό, ο επισκέπτης 
αντικρύζει ένα μικρό θαύμα της φύσης. 
Μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής φτάνει 
σε μια περιοχή με πλούσια βλάστηση, όπου 
συναντά τον πρώτο καταρράκτη του Σκρα, 
στη ρίζα του οποίου υπάρχει μια μικρή σπη-
λιά με λεπτούς σταλακτίτες. Λίγο πιο κάτω 
ο επισκέπτης μένει έκθαμβος από το κάλ-
λος της μικρής «Γαλάζιας Λίμνης» ή «Σμα-
ραγδένιας Λίμνης», που οφείλει το γαλαζο-
πράσινο σμαραγδένιο χρώμα του νερού της 
στους ασβεστοποιημένους και απολιθωμέ-
νους οργανισμούς του πυθμένα της. Συνεχί-
ζοντας, η βλάστηση πυκνώνει και το έδαφος 
γίνεται απόκρημνο. Εκεί αντικρίζουμε τον 
δεύτερο καταρράκτη του Σκρα που πέφτει 
με πάταγο πάνω στους βράχους δημιουργώ-
ντας ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς
Το Μουσείο φιλοξενεί ευρήματα που προ-
έρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές 
στην περιοχή του Κιλκίς αλλά και από παρα-
χωρήσεις ιδιωτών. Λειτουργεί από το 1972, 
ενώ το 1991 δημιουργήθηκε και έκθεση των 

ευρημάτων της ανασκαφής από το Παλιό 
Γυναικόκαστρο. Το κτίριο του Μουσείου 
περιλαμβάνει τρεις αίθουσες που χωροθε-
τούνται με χρονολογική σειρά:
 Στον προθάλαμο εκτίθενται ευρήματα προ-
ϊστορικής περιόδου. Ανάμεσά τους ξεχω-
ρίζουν τα νεολιθικά ειδώλια από τον οικι-
σμό της Κολχίδας και η συλλογή των προϊ-
στορικών εργαλείων από τον ίδιο οικισμό. 
Στην προθήκη του προθάλαμου εκτίθεται 
μία μικρή συλλογή από τα εκπληκτικά χάλ-
κινα κοσμήματα της πρώιμης εποχής Σιδή-
ρου. Τα κοσμήματα αυτά είναι συνήθως 
πολύσπειρα χάλκινα βραχιόλια, δακτυλί-
δια, και περίαπτα. Τα τελευταία παρουσι-
άζουν ποικιλία τύπων, έχουν χαρακτηρι-
στικά σχήματα και διακρίνονται σε αγκυ-
ρόμορφα, πυξιδόμορφα, πτηνόμορφα και 
σε μορφές αγγείων. Στον υπόλοιπο χώρο 
εκτίθενται ακόμη μία επιτύμβια στήλη με 
ανάγλυφη παράσταση ιππέα, τμήμα αττικής 
σαρκοφάγου με παράσταση νέων ανδρών 
και αλόγου, καθώς και τιμητικό ψήφισμα της 
πόλεως της Μορρύλου (Άνω Απόστολοι).
    Η δεύτερη αίθουσα περιλαμβάνει ανασκα-
φικά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο 
του νεκροταφείου της εποχής του Σιδήρου 
του Παλιού Γυναικόκαστρου. Εκτίθενται 
χαρακτηριστικά τεφροδόχα αγγεία και κτε-
ρίσματα, όπλα, μαχαιρίδια, διπλοί πελέκεις 
και κοσμήματα, ενώ στις γωνίες της αίθου-
σας έγινε αναπαράσταση του τρόπου ταφής 
των αγγείων.
    Στην τρίτη αίθουσα του Μουσείου εκτίθε-
νται ευρήματα ιστορικών χρόνων από την 
καθημερινή ζωή των πόλεων Ευρωπού και 
Παλατιανού. Στο τμήμα της Ευρωπού εκτί-
θενται κυρίως ευρήματα προερχόμενα από 
την ανασκαφική έρευνα των νεκροταφείων 
της πόλης και με εποπτικό υλικό παρουσι-
άζεται η εξέλιξη της ταφικής τελετουργίας 
και η επιβίωση των ταφικών εθίμων από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στο 
τμήμα του Παλατιανού εκτίθενται ευρήματα 
και εργαλεία από τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες των κατοίκων της περιοχής, κατανε-
μημένα σε ενότητες όπως κατοικία, γυναι-
κωνίτης, αγροτική ζωή και θρησκεία.

Κιλκίς: Ταξίδι Εμπειρίας

ΤΑΞΙΔΙ
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Ταραμοκεφτεδες

ΥΛΙΚΆ

 ª Μουσκεύουμε σε μπόλικο νερό το ψωμί.

 ª Βάζουμε σε μπολ τον ταραμά με το ελαιόλαδο και τον χτυπάμε με το 
μίξερ. 

 ª Παίρνουμε το μουσκεμένο ψωμί, και το σ τύβουμε πολύ καλά. Το 
προσθέτουμε στον ταραμά. Προσθέτουμε επίσης τα κρεμμυδάκια τα 
μυρωδικά και το πιπέρι.

 ª Αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο καμιά ώρα.

 ª Πλάθουμε κεφτέδες κανονικού μεγέθους, τους αλευρώνουμε καλά  
και τους τηγανίζουμε  σε καυτό λάδι .Τους  γυρίζουμε να ροδοκοκκι-
νίσουν και από τις δυό πλευρές

 ª Τους βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας.

 ª Τους σερβίρουμε ζεστούς με μπόλικο λεμόνι.

 ª 200 γραμμάρια ταραμάς
 ª 1/2 κιλό μπαγιάτικο ψωμί 
 ª 3 κουταλιές ελαιόλαδο
 ª 3 κουταλιές χυμό λεμονιού
 ª 1 κούπα ψιλοκομμένο φρέσκο 

κρεμμυδάκι

 ª 1 κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο
 ª 3 κουταλιές άνηθο 
 ª Πιπέρι
 ª Αλεύρι για το τύλιγμα
 ª Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
 ª Λεμόνι γ ια το σερβίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Όταν ήταν να πάρω σύνταξη πήγα στο 
ΙΚΑ.
Η γυναίκα στο γκισέ μου ζήτησε την ταυ-
τότητά μου για να δει την ηλικία μου. 
Έψαξα στις τσέπες μου και διαπίστωσα 
ότι είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου στο 
σπίτι. Το είπα στην υπάλληλο και είπα ότι 
θα ξαναπέρναγα αργότερα. Η υπάλληλος 
μου λέει:
- Ξεκούμπωσε το πουκάμισό σου.
Ξεκούμπωσα το πουκάμισο και φάνηκαν 
οι λευκές τρίχες στο στήθος μου. Η υπάλ-
ληλος είπε:
- Σίγουρα είστε σε ηλικία για σύνταξη και 
προώθησε την αίτησή μου.
Όταν γύρισα σπίτ, είπα την ιστορία στην 
γυναίκα μου και μου είπε:
- Έπρεπε να είχες κατεβάσει το παντελόνι 
σου. Θα έπαιρνες και επίδομα αναπη-
ρίας...
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...

Βγήκαμε με την γυναίκα μου για φαγητό. 
Ο σερβιτόρος, για κάποιο λόγο, πήρε 
πρώτα την δική μου παραγγελία.
- Θα πάρω την μοσχαρίσια μπριζόλα. Λίγο 
ψημένη, να έχει μέσα αίμα.
- Δεν ανησυχείτε για την τρελή αγελάδα;
- Μπα, μπορεί να παραγγείλει και μόνη 
της...
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...

3 ηλικιωμενοι συζητουν για τα προβλη-
ματα των γηρατειων φωνάζοντας.
Λεει ο 1ος: ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΡΟΧΤΕΣ Η 
ΕΓΓΟΝΗ ΜΟΥ ΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΩ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ 
ΔΩ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΓΩ 
ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑ ΜΥΓΑ ΣΤΟ 1 ΧΙΛΙΟΜΕ-
ΤΡΟ! ΕΒΑΛΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΑ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ. 
ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ...                                                        
Λεει ο 2ος: ΕΓΩ, ΠΑΛΙ, ΠΗΓΑ Σ’ ΕΝΑ ΦΙΛΟ 
ΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΩ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ 
ΤΑ ΕΦΤΥΣΑ. ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑ-
ΘΩΝΙΟ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑΜΑ. 
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ...
Λεει και ο 3ος: ΕΓΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ 
ΠΑΘΑΙΝΩ!
ΕΧΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ Η ΣΒΕΤΛΑΝΑ 
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ, ΤΗΝ ΣΤΡΙΜΩΞΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΟΥΝ 
ΝΑ...ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ, ΜΟΥ ΛΕΕΙ: «ΣΙΓΑ 
ΚΥΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΝΤΑΣ, 4Η ΦΟΡA ΣΗΜ
ΕΡΑ?»                                                      
ΞΕΧΝΑΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΞΕΧΝΑΩ!!!

- Πώς λέγεται το αμάξι που ανεβαίνει στο 
βουνό;
- Κάρ-βουνο!
- Πώς λέγεται το αμάξι που ζει;
- Καρ-που-ζι!

ΚΡΊΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε ένα 
βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα στο 
παρελθόν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικο-
γενειακού σας περιβάλλοντος… Μειώ-
στε το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτο-
ποιήσει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή 
οφείλετε απλήρωτους λογαριασμούς στο 
δημόσιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε 
έγκαιρα. Στον επαγγελματικό τομέα τα 
πράγματα μιλούν από μόνα τους. Είστε 
πολύ ευχαρισ τημένοι και έχετε κάθε 
λόγο γι’ αυτό.  

ΔΊΔΥΜΟΊ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προ-
βλήματα γιατί αυτή η περίοδος 
σηματοδοτείται από εύνοια.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Προσπαθήστε να μην 
παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαί-
νουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έ γ ε -
θος από ότι τους αξίζει. 
Τακτοποιήσετε οικονομικές 
εκκρεμότητες για να μην βρε-
θείτε αντιμέτωποι με δυσάρεστες 
επιπτώσεις. Έχετε αρκετό εκνευρισμό και 
την τάση να υπερβάλλετε τις καταστάσεις. 
Μην απομακρύνετε με τον τρόπο σας αγα-
πημένα πρόσωπα από κοντά σας. 

ΛΈΩΝ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβολική 
προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, 
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε 
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. 
Ηρεμήστε και ξεκουραστείτε. Να μην 
χάσετε την ψυχραιμία σας, να μην χάσετε 
τον μπούσουλα, τις συμφωνίες σας, κι ότι 
άλλο θέλετε να κρατήσετε, καθώς η επι-
θυμία σας να συμπαρασταθείτε σε όλους 
σας βάζει σε μπελάδες και σας μετατρέ-
πει ξανά σε έναν συγχυσμένο ή αδύναμο 
άνθρωπο. 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να βγείτε 
από την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που 
βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην αρχή θα είναι 
δύσκολο. Μην τα παρατήσετε όμως. Έχετε 
κάνει μεγάλη βελτίωση, σημαντικά βήματα… 
απλώς θέλει λίγο ακόμα… Μην αφήνετε 
ευκαιρίες για ταξιδάκια να πάνε χαμένες. 
Ευκαιρίες επίσης και για εξόδους….

ΖΥΓΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρη-
θείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμε-
τωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. 
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται 
σωστές κινήσεις.

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε εδώ και 
λίγο καιρό έχουν τις ρίζες τους στα σφάλ-
ματα του πρόσφατου παρελθόντος. Φροντί-
στε λοιπόν, όσο είναι δυνατόν, να επανορ-
θώσετε κυρίως τα λάθη σας και όλα θα πάνε 
πολύ πολύ καλύτερα. Οι επόμενες μέρες 
υπόσχονται πολλά στους περισσότερους 
από σας, καθώς έχει αρχίσει αυτή η αλλαγή 
που από καιρό προετοιμάζατε με τη συμπε-
ριφορά σας και τη δραστηριότητά σας. 

ΤΟΞΟΤΉΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-

σωπα και συζητήσεις που ίσως κατα-
λήξουν στο να αποφέρουν μία 

συνεργασία, θα είναι τα 
χαρακτηριστικά αυτής της 

περιόδου. Είναι σκόπιμο 
να προωθήσετε δυνα-
μικά τις οικονομικές 
σας υποθέσεις και να 
ανακτήσετε τις ισορ-
ροπίες σας σε αυτόν 

τον τομέα. Μην ξεχνάτε 
όμως ότι οι πλανήτες δεν 

ευνοούν το μεγάλο ρίσκο. 

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες 

πίεση, άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για 
να τα προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή 
και δεν προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την 
έντονη κατάσταση, έρχονται να προστε-
θούν οι κινήσεις φίλων και γνωστών οι 
οποίοι έστω και άθελά τους προσπαθούν 
να σας τραβήξουν την προσοχή. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ενδια-
φέρον σας θα είναι στραμμένο στον οικο-
νομικό τομέα. Όμως, λίγο αργότερα θα 
μπείτε σε μία διαφορετική φάση αντίλη-
ψης τόσο για τα καθημερινά σας ζητήματα, 
όσο και για τη θέση που παίρνετε απένα-
ντι στα οικονομικά σας. Πρέπει λοιπόν 
καταρχήν να κλείσετε οικονομικές τρύ-
πες και στη συνέχεια να βάλετε καινούρια 
οικονομικά θεμέλια

ΊΧΘΈΊΣ
Μην παραμελείτε τυχόν ενοχλήσεις στην 
υγεία σας και γενικά, προφυλάξτε τον 
εαυτό σας από εκνευρισμούς και κού-
ραση. Στην εργασία σας δεν είστε ικανο-
ποιημένοι αλλά, αν κάνετε υπομονή, θα 
δείτε να ανοίγονται ενδιαφέρουσες προ-
οπτικές. 
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Mε εκπαιδευτική, ψυχαγωγική 
και επιστημονική διάσταση

Ο 
συντονισμός και ο τριετής 
σχεδιασμός των εκδηλώ-
σεων μνήμης του Ελλη-
νισμού της Ανατολής, με 

αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
συζητήθηκε χθες, σε ευρεία τηλεδιά-
σκεψη υπό την Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, με 
τη συμμετοχή οκτώ δευτεροβάθμι-
ων οργανώσεων του Προσφυγικού 
Ελληνισμού.
Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, 
η Λίνα Μενδώνη είπε ότι το τριε-
τές πρόγραμμα δράσεων και εκδη-
λώσεων για την επετειακή περίοδο 
2022-2024 θα έχει εκπαιδευτική, 
ψυχαγωγική και επιστημονική διά-
σταση, καθώς θα περιλαμβάνει πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, αλλά και επιστημονι-
κές συναντήσεις, με ευρύ περιεχό-
μενο που θα καλύπτει όλες τις εκφάν-
σεις της παρουσίας και προσφοράς 
των προσφύγων στη δημιουργία της 
σύγχρονης Ελλάδας.
Υπογράμμισε ότι στο πρόγραμμα 
δημιουργίας του Μητροπολιτικού 
Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο 
Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, 
δημιουργείται Μουσείο Προσφυγι-
κού Ελληνισμού, με την συμμετοχή 
πολλών φορέων και την οργανωτική 

και συντονιστική ευθύνη των αρμο-
δίων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Στον 
προγραμματισμό του Υπουργείου 
έχει ενταχθεί η συντήρηση και απο-
κατάσταση του τοιχογραφικού δια-
κόσμου -δια χειρός του Κυδωνιέως 
Φώτη Κόντογλου- στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Χαραλάμπους στο Πεδίον του 
Αρεως, καθώς οι φορητές εικόνες 
του ναού, με καραμανλίδικη γραφή, 
είναι τα κειμήλια των προσφύγων 
από την Μικρά Ασία.
Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, 
«Το ΥΠΠΟΑ προετοιμάζεται για τη 
συμπλήρωση της επετείου των 100 
ετών, όχι μόνο από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Άποψή μας είναι ότι 

πρέπει να αναφερόμαστε στην τρι-
ετία -αφετηρία το 2022 ως το τέλος 
2024- η οποία είναι συνδεδεμένη 
άμεσα με την παρουσία του ελλη-
νικού προσφυγικού στοιχείου: Το 
1922 συνέβη η Μικρασιατική Κατα-
στροφή, το 1923 υπεγράφη η Συν-
θήκη της Λωζάνης, το 1924 ολοκλη-
ρώθηκε η έλευση των Ελλήνων, στη 
Μητροπολιτική Ελλάδα. Από κει και 
πέρα ακολουθεί η τεράστια προ-
σφορά τους. Για την επόμενη τριετία 
θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα το 
οποίο θα συνδιαμορφωθεί από το 
ΥΠΠΟΑ, τις δευτεροβάθμιες οργα-
νώσεις των προσφυγικών σωμα-
τείων και τους αρμόδιους επιστημο-

νικούς φορείς. Στόχος μας είναι, ως 
τις αρχές του φθινοπώρου, να δημι-
ουργηθεί στο ΥΠΠΟΑ η πλατφόρμα, 
στην οποία τα δευτεροβάθμια σωμα-
τεία θα μπορούν να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους, ανεπτυγμένες και 
κοστολογημένες, σε πλαίσιο αντί-
στοιχο με εκείνο που ισχύει για τις 
ειδικές προσκλήσεις που απευθύ-
νονται στα πολιτιστικά σωματεία. Τα 
επόμενα τρία χρόνια, αρχής γενόμε-
νης από το 2022, θα υπάρξει ειδική 
χρηματοδότηση για τις προτάσεις, οι 
οποίες θα προκριθούν και θα αποτε-
λέσουν τον κορμό συγκροτημένων 
δράσεων και εκδηλώσεων σε όλες τις 
εκφάνσεις του Πολιτισμού.»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O 
πόνος, τα βάσανα, ο ηρωισμός και η 
προσφορά των γυναικών στον αγώνα 
αναδύονται στην έκθεση «Η Γυναίκα 
στην Επανάσταση του 1821» που φι-

λοξενεί το Ίδρυμα Θεοχαράκη από τις 23 Μαρ-
τίου.
Το φιλελληνικό πνεύμα και η έντονη γυναικεία 
παρουσία στα χρόνια της Επανάστασης, καθώς 
και στην πρώτη περίοδο του νεοσύστατου ελλη-
νικού κράτους προσεγγίζονται στην έκθεση μέσα 
από 80 επιλεγμένα έργα ζωγραφικής, πορσε-
λάνινων αντικειμένων και ρολογιών του 19ου 
αιώνα που προέρχονται από την περίφημη συλ-
λογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη (ένα 
μεγάλο μέρος της με τίτλο «Καλλιτεχνικές εκδο-
χές του Φιλελληνισμού» είχε παρουσιαστεί το 
2015 στο Ίδρυμα Θεοχαράκη).
Η επιμελήτρια της έκθεσης, δρ. Ιστορίας της 
Τέχνης, Φανή Μαρία Τσιγκάκου, επισημαίνει 
μεταξύ των άλλων: «Τα φιλελληνικά έργα που 
επιλέξαμε για την έκθεση είναι εμπνευσμένα 
αποκλειστικά από τις Ελληνίδες που έδρασαν 
κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο της Νεοελληνικής 
ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821 οι γυναίκες διαδραμάτισαν 
καθοριστικό ρόλο εμψυχώνοντας τους άνδρες, 

παίρνοντας μέρος στις μάχες, ενώ εμφύσησαν 
στα παιδιά τους την αγάπη για την πατρίδα και το 
αγωνιστικό πνεύμα απέναντι στον κατακτητή».
Και συνεχίζει: «Οι δραματικές λεπτομέρειες στον 
ευρωπαϊκό τύπο για τις κακουχίες των γυναικό-
παιδων, για τις αρπαγές και για την τύχη των αιχ-
μαλώτων γυναικών προκαλούσαν δάκρυα στους 
αγωνιστές. Στο έργο με τον τίτλο «Ελληνίδες στο 
σκλαβοπάζαρο», του Stanislas-Henri-Benoit 
Darondeau, αποτυπώνονται με συγκλονιστική 
αμεσότητα ο εξευτελισμός και η απόγνωση της 
κοπέλας στα χέρια του τρομαχτικού δουλέμπο-

ρου. Τη βίαιη αρπαγή μιας Ελληνίδας αναπαρι-
στά η ελαιογραφία της Γαλλίδας Louise Vallot. 
Την ίδια θεματική αποτυπώνουν αρκετά αντικεί-
μενα, όπως για παράδειγμα ρολόγια, πιάτα, βάζα 
κ.ά. Μετά το τέλος του επαναστατικού αγώνα και 
τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους εξα-
κολουθούν να εμφανίζονται «Ελληνίδες» στις 
ευρωπαϊκές αίθουσες εκθέσεων, αλλά δίχως την 
παραμικρή νύξη στις τραγικές στιγμές που βίω-
σαν. Οι μετα-επαναστατικές «Ελληνοπούλες» 
είναι ανέμελες και ποζάρουν με χάρη και ευγέ-
νεια.»

Aίγυπτος: 
Βρέθηκε το 
παλαιότερο 
μοναστήρι 
στον κόσμο – 
Έχει ελληνικές 
τοιχογραφίες 

Τ
ο παλαιότερο μονα-
στηριακό μνημείο, 
ίσως όχι μόνο στην 
Αίγυπτο και παγκό-
σμια, έφεραν στο φως 

τα μέλη μίας νορβηγο-γαλλικής 
αρχαιολογικής αποστολής ανα-
κάλυψαν στην Όαση της Μπα-
χαρέια. Μάλιστα οι ερευνητές 
εντόπισαν και τοιχογραφίες στα 
ελληνικά.
Το μνημείο κατασκευάστηκε 
σταδιακά σε χρονικό διάστημα 
μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. 
στην περιοχή του «Τελ Γκα-
νούμπ ‘Ασρ Ελ Αγκούζ», 370 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του 
Καΐρου.
Στο σημείο πραγματοποιούν 
ανασκαφές ο γαλλικός φορέας 
Institut Français d’Archéologie 
Orientale (IFAO) και ο νορβη-
γικός φορέας ΜF Vitenskapelig 
Hiyskole. 
Ήδη, έχουν ανασκάψει μία ερη-
μική σκήτη, ένα ερημητήριο 
που κατασκευάστηκε σε πέντε 
χρονικές φάσεις, από το πρώτο 
μισό του τέταρτου αιώνα έως 
τον έβδομο αιώνα.
Στο κέντρο του χώρου, μία 
βραχώδης περιοχή, εντοπί-
στηκε εκκλησία και παρκείμε-
νοι λειτουργικοί χώροι. Επίσης, 
στον ίδιο χώρο, ανακαλύφθη-
καν δύο κελιά, μια τραπεζαρί-
α-κουζίνα και μια αίθουσα και 
τέσσερα ακόμη δωμάτια, ένα εκ 
των οποίων ήταν εκκλησία.
Στις μετέπειτα κατασκευασμέ-
νες επεκτάσεις του χώρου, 
κατασκευάστηκαν συνολικά 
19 δωμάτια και μία εκκλησία 
που ήταν συνδεδεμένη με δύο 
πέτρινες αίθουσες. Οι αρχαι-
ολόγοι εντόπισαν τοιχογρα-
φίες και στην εκκλησία, που 
είναι γραμμένες στα ελληνικά 
και αναφέρονται σε βιβλικά 
και πατερικά κείμενα, αλλά και 
τεμάχια πήλινων αγγείων με 
ελληνικές επιγραφές που ανα-
φέρονταν στους μοναχούς, 
πιθανόν του πέμπτου ή έκτου 
αιώνα.

Τριετία εκδηλώσεων μνήμης της Μικρασιατικής 
Καταστροφής και του Προσφυγικού Ελληνισμού

Ίδρυμα Θεοχαράκη: «Η Γυναίκα στην Επανάσταση 
του 1821»
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Παλικαρίσια εμφάνιση του Ολυμπιακού 
στο Emirates και περήφανη νίκη (0-1) 
απέναντι σε μια Άρσεναλ που έπαθε μπλακ 
άουτ. Ανόητη αποβολή του Μπα στο 82’ με 
δύο κίτρινες.

Τ
ην πρόκριση μπορεί να μην την πήρε, αλλά 
ρεβάνς πήρε και μάλιστα παλικαρίσια. Σε 
ένα γήπεδο που το νιώθει πλέον ως δεύ-
τερό του σπίτι, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτε-

ρος και νίκησε για δεύτερη σερί σεζόν την Άρσε-
ναλ, αυτή τη φορά με 1-0. Μπορεί να μην έφτασε 
για να καλύψει την ήττα με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι 
του Φαλήρου, αλλά στάθηκε στο ύψος του, πήρε 
μια πολύ σημαντική νίκη επί αγγλικού εδάφους κι 
έδειξε ότι είναι πλέον ομάδα πολύ υψηλού επιπέ-
δου και στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Καλύτερη θωράκιση της περιοχής του Ζοζέ Σα επι-
δίωξε ο Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος για δεύτερη 
φορά στα σχεδόν τρία χρόνια της θητείας του στον 
Ολυμπιακό προτίμησε τη διάταξη στο 5-4-1 με 
τρεις στόπερ. Όπως είχε δοκιμάσει και στην τελευ-
ταία προπόνηση, ο Πορτογάλος τεχνικός τοποθέ-
τησε τον Χοσέ Χολέμπας δίπλα σε Σωκράτη και 
Μπα στην καρδιά της άμυνας. Στις δύο πτέρυγες 
έβαλε τον Ανδρούτσο και τον Ρέαμπτσιουκ, ενώ 
στις θέσεις των ανασταλτικών μέσων πήγε στο 
δίδυμο Εμβιλά – Καμαρά, με τους Φορτούνη και 
Μασούρα να τους πλαισιώνουν, ενώ ο Ελ Αραμπί 
ξεκίνησε στην κορυφή της επίθεσης.

ΑΠΙΘΑΝΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΑΡΑΜΠΙ
Με τη συμπλήρωση 21 λεπτών αγώνα λίγο έλειψε 
ο Ολυμπιακός να μπει από το πουθενά μπροστά 
στο σκορ, με τον Ελ Αραμπί να εκμεταλλεύεται, 
από οριακή θέση, λάθος της άμυνας και να βγαί-
νει απέναντι από τον Λένο έπειτα από βολέ του 
Σα.  Όσο καλή τύχη είχε ο Μαροκινός μέχρι να 
φτάσει η μπάλα στα πόδια του, άλλη τόση ατυχία 
είχε στο τελείωμα, καθώς ο κίπερ των “κανονιέ-
ρηδων” τη βρήκε με το δεξί πόδι και την απομά-
κρυνε. Είχε προηγηθεί καλή ευκαιρία των γηπε-
δούχων με τον Πέπε που ξεπέρασε και τον Σα στην 
αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής, αλλά την 
κατάσταση έσωσε ο Σωκράτης. Μετά την ευκαι-
ρία των “ερυθρολεύκων”, ανάλογη φάση έχασε 
και η Άρσεναλ με τον Ομπαμεγιάνγκ (25’), από 
ασίστ του Θεμπάγιος, αλλά το σουτ του Γκαμπονέ-
ζου έστειλε τη μπάλα ψηλά με αποτέλεσμα να δια-
τηρηθεί το 0-0.  Αυτές οι τρεις φάσεις ήταν ουσι-
αστικά το απόσταγμα ενός πρώτου ημιχρόνου 
με τους φιλοξενούμενους να έχουν καλή εικόνα, 
κυρίως χάρη στις κοντινές αποστάσεις μεταξύ των 

γραμμών, αλλά και του άμεσου transition στο ανα-
σταλτικό κομμάτι της αναμέτρησης.

ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ... 0-1
Από το ξεκίνημα του β’ μέρους, οι παίκτες του 
Μαρτίνς επιχείρησαν να πάρουν μέτρα προς 
την επίθεση και λίγο έλειψε να σκοράρουν πριν 
το ρολόι δείξει 50’. Αρχικά ο Φορτούνης σού-
ταρε άστοχα, στη συνέχεια έπειτα από ενέργεια 
του Καμαρά, προτίμησε να πασάρει και να κοπεί 
τελικά αντί να τελειώσει τη φάση. Στο κόρνερ που 
ακολούθησε ο Χολέμπας πήρε την κεφαλιά, αλλά 
δεν ήταν τέτοια που να απειλήσει την εστία του 
Λένο.
Το καλό ξεκίνημα από το 46’ προκάλεσε και τα 
μπράβο της τεχνικής ηγεσίας! Ό,τι δεν έγινε μέχρι 
το 50’ το κατάφερε ένα λεπτό αργότερα ο Ελ Αρα-
μπί, ο οποίος σκόραρε, έπειτα από ενέργεια του 
Μασούρα και τη μπάλα να βρίσκει στον Γκάμπριελ 
πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 0-1. Ουσιαστικά 
ήταν ένα γκολ με δύο πάσες. Αρχικά έκλεψε με 
τάκλιν (!) ο Εμβιλά, πάσαρε στον Μασούρα, εκεί-
νος είδε την κίνηση του Μαροκινού και με λίγη 
τύχη άνοιξε το σκορ για την ελληνική ομάδα. Αυτό 
το γκολ πολλαπλασίασε το άγχος στο στρατόπεδο 
της Άρσεναλ και υπήρξαν στιγμές που οι παίκτες 
της έμοιαζαν σαν σε πανικό. Με τη συμπλήρωση 
55’ ο Αρτέτα έριξε στη μάχη τον Παρτέι και τον 
Έντεγκαρντ αντί του Ελνένι και του Θεμπάγιος, 
προκειμένου η ομάδα του να αποκτήσει καλύ-
τερο ρυθμό στη μεσαία γραμμή. Η καλύτερη 
στιγμή για τους γηπεδούχους μέχρι τη συμπλή-
ρωση μιας ώρας παιχνιδιού ήταν στο 60’ όταν το 
σουτ του Πέπε, με καλές προϋποθέσεις, έστειλε τη 
μπάλα πάνω στον πεσμένο Σμιθ Ρόου.
Στο τελευταίο μισάωρο, η διάταξη του Ολυμπια-
κού έμοιαζε περισσότερο με 4-4-2, καθώς ο Ρέα-
μπτσιουκ είχε ανέβει στην πτέρυγα, ο Μπρούμα 
πέρασε δεξιά μπροστά από τον Ραντζέλοβιτς, ενώ 
ο Φορτούνης πλαισίωνε συχνά τον Αραμπί στην 
επίθεση. Από εκείνο το σημείο και μέχρι το φινάλε 
έγινε ροντέο. Ο Ομπαμεγιάνγκ έχασε μοναδική 
ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 
80’, αλλά το πλασέ του, στην έγκαιρη έξοδο του 
Σα ήταν άστοχο, με τον Αρτέτα να βηματίζει νευ-
ρικά στον πάγκο. Κάπου εκεί, ο Ισπανός διαιτη-
τής έβγαλε κίτρινη κάρτα στον Μπα επειδή έκανε 
φάουλ στον Μαρτινέλι και καπάκι δεύτερη επειδή 
χτύπησε εκνευρισμένος τη μπάλα με το χέρι προς 
το μέρος του. 
Ο Σενεγαλέζος πλήρωσε τα νεύρα και την επιπο-
λαιότητά του, σε ένα χρονικό σημείο που όλα μπο-
ρούσαν να συμβούν.

Ο 
Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 
του ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νι-
κολαϊδης» και μείωσε τη διαφο-
ρά από τους προπορευόμενους 

ενόψει των playoffs που ξεκινούν την επό-
μενη εβδομάδα
Σε ένα παιχνίδι με ανάλογη εικόνα των προ-
ηγούμενων αγώνων του τριφυλλιού, όπως 
κόντρα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, οι 
πράσινοι έδωσαν χώρο στον ΠΑΟΚ που 
είχε την υπεροχή στο πρώτο μέρος αλλά δεν 
ήταν αποτελεσματικός
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός όμως βρήκε 
γκολ στην πρώτη του τελική στο 39’ με τον 
Μακέντα. Στο δεύτερο 45λεπτο οι πράσι-
νοι βελτιώθηκαν, έκλεισαν τους χώρους 
βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Ιωαννίδη 
και απλά είδαν τον ΠΑΟΚ να μειώνει σε 2-1 
χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και η 
Δευτέρα (15/3) που ξημερώνει θα είναι μια 
ακόμη μέρα με αναταράξεις για τον Πάμπλο 
Γκαρσία και τους παίκτες του.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟ-
ΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΓΚΟΛ 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Το πρώτο 45λεπτο ήταν ένας 
επιθετικός μονόλογος από 
πλευράς ΠΑΟΚ. Οι φιλο-
ξενούμενοι είχαν συνέχεια 
τη μπάλα στα πόδια τους 
και προσπαθούσαν να απει-
λήσουν πότε με τον Σβιντέρσκι, 
πότε με τον Ζίβκοβιτς που έχασε 
τη μεγαλύτερη φάση στο πρώτο μέρος 
και συγκεκριμένα στο 16’ με κεφαλιά που 
έφυγε έξω ενώ μέχρι και με τον Κρέσπο 
έβγαλαν φάση οι φιλοξενούμενοι.
Αντίθετα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να 
παίξει μπάλα με γρήγορες και βαθιές μπα-
λιές κυρίως προς τον Χατζηγιοβάνη αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα στα πρώτα λεπτά της 
αναμέτρησης.
Η πρώτη σωστή επίθεση και πρώτη τελική 
του τριφυλλιού έφερε το γκολ για την ομάδα 
του Λάζλο Μπόλονι. Στο 39’ ο Βιγιαφάνιες 
άνοιξε ωραία το παιχνίδι στα δεξιά στον 
Χατζηγιοβάνη. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού 
έκανε μια τρομερή σέντρα προς το κεφάλι 
του Μακέντα ο οποίος νίκησε τον Ίνγκασον 
και άνοιξε το σκορ.

ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ, ΧΑ-
ΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ, ΑΝΕΒΗΚΕ Ο ΠΑ-
ΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ανέ-
βασε την απόδοση του. Σε σχέση με το 
πρώτο 45λεπτο κρατούσε τη μπάλα περισ-
σότερο στα πόδια του, έκλεισε τους χώρους 
προς την εστία του Διούδη και έτσι περιό-
ρισε την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ. Οι Βιγι-
αφάνιες και Χατζηγιοβάνης έπαιξαν καλύ-
τερα και η αγωνιστική τους άνοδο βοήθησε 
και το τριφύλλι συνολικά να είναι καλύτερο 
και να αγωνιστεί καλύτερα κόντρα στον 
ΠΑΟΚ.
Μάλιστα και σε σχέση με το πρώτο μέρος 
ο Παναθηναϊκός ήταν απειλητικός, έφτιαξε 
κάποιες φάσεις, αρχικά με τον Αγιούμπ και 
εν συνεχεία με τους Καρλίτος και Ενγκμπα-
κοτό που πέρασαν στο παιχνίδι. Ενώ ο 
ΠΑΟΚ σε αντίθεση με το πρώτο 45λεπτο 
προσπαθούσε μόνο με τον Τζόλη αρχικά 

και εν συνεχεία με τον Κρμέντσικ, όταν 
πέρασε στο ματς σαν δίδυμο με 

τον Σβιντέρσκι στο 4-4-2 με το 
οποίο αγωνίστηκαν οι φιλοξε-
νούμενοι.
Η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι 
βρήκε και δεύτερο γκολ στην 
αναμέτρηση όταν ο Βιγιαφά-
νιες έδωσε ωραία στον Χου-

άνκαρ αυτός πέρασε με τη μια 
στον Καρλίτος. Ο Ισπανός φορ 

έκανε ωραία προσπάθεια μέσα 
στην περιοχή και παράλληλη μπαλιά 

προς τον Ενγκμπακοτό με τον Κρέσπο να 
κάνει τσαφ. Ο Ενγκμπακοτό έκανε το σουτ 
με τον Ζίβκοβιτς να πραγματοποιεί μια τερά-
στια επέμβαση. Η μπάλα δεν απομακρύν-
θηκε όμως και από κοντά ο Ιωαννίδης έκανε 
το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
ΜΕΙΩΣΕ ΜΕ ΚΡΜΕΝΤΣΙΚ ΑΛΛΑ 
ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει αρκετά γρή-
γορα σε 2-1 με ένα γκολ το οποίο δημι-
ούργησε ο Σβιντέρσκι και πέτυχε ο Κρμέ-
ντσικ. Ο Ροντίγκο έκανε την πάσα προς τον 
Πολωνό φορ, αυτός τσίμπησε τη μπάλα με 
το κεφάλι προ του Διούδη και τη γύρισε 
παράλληλα από δύσκολη θέση με τον Τσέχο 
επιθετικό με προβολή να στέλνει τη μπάλα 
στα δίχτυα για το 2-1.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

Υπέταξε τον δικέφαλο και 
μείωσε τη διαφορά  

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 0-1

Έριξε ξανά βόμβα στο Λονδίνο
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Γνωστό έκανε η Super League Interwetten το 
πρόγραμμα των play offs, τα οποία ξεκινούν 
το ερχόμενο σαββατοκύριακο 20/21 Μαρτίου. 
Πρεμιέρα με ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα.

Ν
τέρμπι Δικεφάλων έβγαλε η κλήρωση των play 
offs της Super League Interwetten για την πρεμιέ-
ρα. Στην πρώτη αγωνιστική των play offs ο ΠΑΟΚ 
θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Ολυ-

μπιακό να αντιμετωπίζει τον Άρη στο Καραϊσκάκη και τον 
Παναθηναϊκό να κοντράρεται στην Τρίπολη με τον Αστέρα. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δέκα αγωνιστικών στον πίνα-
κα που ακολουθεί. Όσον αφορά τις ημέρες διεξαγωγής των 
αγώνων, αυτές θα βγουν σε συνεργασία με τη NOVA την Τε-
τάρτη (17/3).

Η διαδικασία
Μέσα από τις 10 αγωνιστικές μεταξύ των πρώτων έξι ομά-
δων της βαθμολογίας θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής, με 
τον Ολυμπιακό να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα στην 
κανονική διάρκεια της σεζόν, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο 
τέταρτος της βαθμολογίας θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο 
για τη διοργάνωση του Europa Conference League. Φυσικά 
αν ο ΠΑΣ Γιάννινα ή κάποια ομάδα που μείνει εκτός πρώ-
της τετράδας φτάσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου, τότε τα 
ευρωπαϊκά εισιτήρια θα πάνε μόνο στον δεύτερο και στον 
τρίτο της βαθμολογίας των play offs.

Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 67 
2. Αρης 51 
3. ΑΕΚ 48
4. ΠΑΟΚ 47
5. Παναθηναϊκός 45 
6. Αστέρας Τρίπολης 42

δείτε παρακάτω το πρόγραμμα για τα play out

Το πρόγραμμα των play out: 
Πρεμιέρα με Παναιτωλικό-
Λαμία, Βόλο-ΟΦΗ, Απόλλων-
ΑΕΛ
Με μεγάλο ντέρμπι παραμονής στο Αγρίνιο όπου ο Παναι-
τωλικός θα υποδεχθεί τη Λαμία θα ξεκινήσουν τα play out. 
Στο Βόλο θα παίξει ο ΟΦΗ και στη Ριζούπολη η ΑΕΛ.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (15/3) η κλήρωση των play out 
και με το «καλημέρα» θα έχουμε ένα μεγάλο ντέρμπι παρα-
μονής, καθώς ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τη Λαμία. Η 
ουραγός ΑΕΛ θα παίξει στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης, ενώ ο ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Ο 
αγώνας με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα είναι 
εκείνος των «Ζωσιμάδων» όπου ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα θα 
φιλοξενήσει τον Ατρόμητο.

Η διαδικασία
Μέσα από τις 7 αγωνιστικές όπου θα κοντραριστούν σε 
μονά ματς οι ομάδες που ολοκλήρωσαν την κανονική διάρ-
κεια στις θέσεις από 7 ως 14, θα προκύψει ποια θα τερμα-
τίσει τελευταία και θα υποβιβαστεί και ποια θα βρίσκεται 
στην 13η θέση και θα αναμετρηθεί σε διπλό μπαράζ με τη 
2η της Super League 2. Ο Βόλος, ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, ο 
Απόλλων Σμύρνης και ο Ατρόμητος έχουν το πλεονέκτημα 
και θα δώσουν στα play outs 4 εντός έδρας παιχνίδια και 3 
εκτός, ενώ για Λαμία, Παναιτωλικός, ΟΦΗ και ΑΕΛ ισχύει το 
αντίστροφο (3 εντός/4 εκτός). 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
7. Βόλος 33
8. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 31 
9. Ατρόμητος 28

Super League Interwetten 
Η κλήρωση και το πρόγραμμα των play offs και play out
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μερικοί παίκτες επιστρέφουν στην 
προπόνηση για το TFC 

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

ΒανΒλίτ για κορονοϊό: «Ήταν πολύ 
δύσκολα, δεν θα το ευχόμουν σε 
κανέναν»

Ο 
Φρεντ ΒανΒλίτ μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε με τον κορονοϊό, παραδε-
χόμενος ότι πέρασε δύσκολες μέρες.
ΟΦρεντ ΒανΒλίτ είναι ένας από τους παίκτες των Ράπτορς που βρίσκονται εκτός 
αγώνων εδώ και 2 εβδομάδες λόγω κορονοϊού, όντας πλέον υγιής. Δεν ξεχνάει 

όμως αυτά που πέρασε.
Ο γκαρντ των Ράπτορς κλήθηκε να μιλήσει για την περιπέτειά του και παραδέχθηκε ότι 
πέρασε δύσκολες μέρες, αφού ήταν σε καραντίνα μακριά από την οικογένειά του.
«Δεν θα το ευχόμουν σε κανέναν αυτό» δήλωσε αρχικά ο ΒανΒλίτ, για να προσθέσει: «Είμαι 
εδώ όμως, είμαι ζωντανός, ανασαίνω και ξέρω ότι πολύς κόσμος δεν κατάφερε να επιζήσει 
από τον κορονοϊό. Οι σκέψεις μου και η καρδιά μου είναι στις οικογένειες των ανθρώπων 
που επηρεάστηκαν από αυτό και δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εγώ».
Ακολούθως ο ΒανΒλίτ περιέγραψε πώς βίωσε όλη αυτή την κατάσταση: «Από την στιγμή 
που είχα συμπτώματα απλώς προσπάθησα να πάω κάπου όπου θα ήμουν σε απομόνωση, 
μακριά από τα παιδιά μου, την γυναίκα μου, την οικογένειά μου. Είχα συμπτώματα. Ήταν 
δύσκολα τις πρώτες ημέρες».
Κλείνοντας, ο ΒανΒλίτ τόνισε: «Είχα ξεχάσει πόσο αγαπάω το μπάσκετ. Αγαπάω το παιχνίδι, 
λατρεύω να βρίσκομαι στο γήπεδο. Δεν μου αρέσουν όλα όσα το αφορούν, αλλά λατρεύω 
το παιχνίδι και νιώθω ευλογημένος που επέστρεψα».

Μ
ερικοί παίκτες του Τορόντο FC πήραν το πράσινο φως τη Δευτέρα 
για να συνεχίσουν την προπόνηση μετά από ένα ξέσπασμα του 
COVID-19 που έστειλε παίκτες και το προσωπικό στο σπίτι γ ια να 
απομονωθούν.

Η ομάδα MLS δεν είχε προπονηθεί από τις 3 Μαρτίου, κλείνοντας το κέντρο 
προπόνησης στο βόρειο Τορόντο και στέλνοντας παίκτες και προσωπικό στο 
σπίτι καθώς εννέα παίκτες βρέθηκαν θετικοί σ τον κορωνοϊό.
Η TFC ελπίζει να αναχωρήσει γ ια τη Φλόριντα την επόμενη εβδομάδα και να 
κάνει μερικές προπονήσεις πριν τα προκριματ ικά σ τους 16 του Scotiabank 
CONCACAF Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Club Leon.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: Πάλι στην κορυφή ο Ιωνικός, «φωτιά» η 5άδα!

Ο Ιωνικός και η Ξάνθη είναι οι 
μεγάλοι κερδισμένοι της 15ης 
αγωνιστικής στην Superleague 2 με 
τους Νικαιώτες να... πατούν ξανά 
κορυφή! 

Ε
κμεταλλευόμενοι την ήττα σοκ του 
Εργοτέλη στο Παγκρήτιο από τα Χα-
νιά, οι Νικαιώτες κερδίζοντας ξανά 
στο φινάλε τον Διαγόρα Ρόδου (3-1) 

τον... έπιασαν στην πρώτη θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα. Κερδισμένη της ημέρας και 
η Ξάνθη που επικράτησε στο ντέρμπι της 
αγωνιστικής με 1-0 του Λεβαδειακού και 
βρέθηκε στην 3η θέση μόλις δύο βαθμούς 
μακριά από την κορυφή. Αντίθετα νέα γκέ-
λα για την Παναχαϊκή που δεν κέρδισε στην 
Άρτα την ουραγό ΑΕ Καραϊσκάκης και έτσι 
έμεινε μακριά από τις πρώτες θέσεις. Στην 
«ουρά» νίκη ανάσα για την Δόξα με το 1-0 
επί των Τρικάλων στη Δράμα.

ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0
Σε ένα ματς με πολλά νεύρα, η Ξάνθη ανα-
δείχθηκε θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με τον 
Λεβαδειακό (1-0) και συρρίκνωσε τη βαθ-
μολογία μεταξύ 5ης θέσης και κορυφής στο 
-2!
Η «μάχη» της κορυφής στη Super League 2 
έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά και σε αυτό 
έχει… μερίδιο ευθύνης η Ξάνθη. Το σύνολο 
του Μπάμπη Τεννέ επικράτησε στο μεγάλο 
ματς της αγωνιστικής απέναντι στον Λεβα-
δειακό (1-0), συνέχισε αήττητο για πέμπτο 
διαδοχικό παιχνίδι από την πρόσληψη 
του πολύπειρου τεχνικού και έκλεισε την 
ψαλίδα από την 1η στην 5η θέση στο -2!
Σε ένα ματς με ουκ ολίγες αψιμαχίες, οι 
Ακρίτες ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος κι 
ευτύχησαν να βρουν το γκολ σε καθοριστικό 
σημείο. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων 
του πρώτου μέρους, ο Πάτρικ Έμπερτ νική-
θηκε στην εκτέλεση πέναλτι από τον Στο-
γιάνοβιτς (πέναλτι που καταλογίστηκε για 
χέρι), αλλά πήρε το «rebound» προ του Τζη-
μόπουλου και άνοιξε το σκορ, ενώ το προ-
βάδισμα θα μπορούσε να έχει διπλασιαστεί 
μόλις στο 48’, αλλά το τελείωμα του Γκαρσία 
σταμάτησε στο δοκάρι.
Η ομάδα του Τζουζέπε Σανίνο πίεσε στο 2ο 
μέρος, έψαξε την ισοφάριση, αλλά το μόνο 
αξιοσημείωτο ήταν η ένταση που σημειώ-
θηκε στον πάγκο της, με συνεργάτη του Ιτα-

λού τεχνικού να αποβάλλεται για διαμαρ-
τυρίες προς τον διαιτητή της αναμέτρησης.
Έτσι, η Ξάνθη έφτασε τους 26 βαθμούς, 
όσους έχει και ο Διαγόρας κι έναν λιγότερο 
από τον Λεβαδειακό. Με τη διαφορά από 
τους πρωτοπόρους Εργοτέλη και Ιωνικό 
(28), όμως, να είναι… ελάχιστη (-2).

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ 0-1
Τα Χανιά με γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυ-
στερήσεων, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη 
με 1-0 επί του Εργοτέλη και να «σκαρφαλώ-
σουν» στην 6η θέση της βαθμολογίας με 21 
βαθμούς. Παραμένει πρώτος ο Εργοτέλης 
μαζί με τον Ιωνικό, με 28 βαθμούς.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς ήρθε 
στο 25’ όταν μετά από λάθος της άμυνας 
του Εργοτέλη, ο Καρλίτος επιχείρησε ένα 
δυνατό σουτ με το εξωτερικό, αλλά η μπάλα 
πέρασε λίγο έξω από την εστία του Κατσι-
μήτρου.
Η απάντηση του Εργοτέλη ήταν άμεση 
καθώς ένα λεπτό αργότερα, βρέθηκε κοντά 
στο 1-0, όταν ο Μανουσάκης βρέθηκε απέ-
ναντι από τον Κουτζαβασίλη, με τον γκολκί-
περ των Χανίων να πέφτει στη γωνία και να 
αποσοβεί τον κίνδυνο για την ομάδα του. 
Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε στη 
συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του πρώ-
του 45λεπτου, ο Εργοτέλης δεν κατάφερε 
να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.
Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα 
στο 60’, μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Ποζατζίδη, ο Μαζουλουξής πήρε ανενόχλη-
τος την κεφαλιά, ωστόσο η μπάλα πέρασε 
δίπλα από τα δοκάρια του Κουτζαβασίλη 
και χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τους 
γηπεδούχους. Παρ’ όλα αυτά, τα Χανιά λίγο 
έλειψε να πετύχουν το 0-1 στο 80’ αλλά το 
σουτ του Δημητριάδη κατέληξε άουτ.
Τελικά, το γκολ για τους φιλοξενούμενους 
ήρθε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων! 
Μετά από μία σέντρα από τα αριστερά ο 
Δημητριάδης πήρε την κεφαλιά και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα πετυχαίνοντας το 0-1, 
όπου ήταν και το τελικό σκορ της αναμέ-
τρησης.

ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 
0-0
Δεν έχει τελειωμό η αγωνιστική καθίζηση 
της Παναχαϊκής, η οποία «κόλλησε» στο 
0-0 στην έδρα του Καραϊσκάκη, έμεινε για 

τέταρτο σερί ματς χωρίς νίκη και είδε τα 
Χανιά να την αφήνουν εκτός εξάδας μετά 
από καιρό.
Από το κακό στο χειρότερο συνεχίζει η 
Παναχαϊκή, η οποία δεν βρήκε την αντί-
δραση που έψαχνε ούτε κόντρα στον Καρα-
ϊσκάκη κι έχασε βαθμούς για τέταρτο σερί 
ματς και τη θέση της στην εξάδα.
Οι Αχαιοί για ακόμη ένα ματς έμειναν ανε-
νεργοί στην επίθεση, με πιο αξιόλογη 
στιγμή το τετ-α-τετ του Μπάτροβιτς από 
την πάσα του Ανάκογλου στο 1ο ημίχρονο 
και μοιραία «κόλλησαν» στο 0-0, χαρίζο-
ντας έτσι στους ουραγούς Αρτινούς τον 
πρώτο τους βαθμό σχεδόν μετά από έναν 
μήνα. Την ίδια ώρα, το «buzzer-beater» των 
Χανίων του πρώην προπονητή της, Νίκου 
Παπαδόπουλου, στο τοπικό ντέρμπι με τον 
Εργοτέλη, είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του 
coach Παρασκευόπουλου να υποχωρήσει 
7η θέση, μένοντας στους 19 βαθμούς και 
καλείται να… συνέλθει σύντομα για να μη 
χάσει οριστικά το τρένο των play-offs.

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3-1
Την δεύτερη του σερί νίκη στο πρωτάθλημα, 
πανηγύρισε ο Ιωνικός, καθώς αυτή τη φορά 
επικράτησε του Διαγόρα με 3-1 για την 15η 
αγωνιστική της Super League 2.
Η πρώτη καλή ευκαιρία ήταν για την ομάδα 
της Νίκαιας όταν στο 9ο λεπτό της αναμέ-
τρησης, ο Κάστρο πήρε την κεφαλιά κι ανά-
γκασε τον Τσέλιο σε εντυπωσιακή επέμ-
βαση. Στο 22’ ο Πλατέλλας τροφοδότησε 
τον Ρόλε, ωστόσο ο έμπειρος μεσοεπιθετι-
κός έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκά-
ρια. Τελικά το γκολ ήρθε στο 41’. Ο Βλαχο-
μήτρος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά 
και ο Νιάσε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι 
νίκησε τον Τσέλιο για το 1-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα 
άλλαξε. Στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 
Ιωνικός λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρ-
ματα του. Ο Αμπούντ-Ομάρ εξαπέλυσε ένα 
δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε ελά-
χιστα δίπλα από το δοκάρι του Τσέλιου. Ότι 
δεν κατάφεραν να πετύχουν οι γηπεδούχοι, 
το έκανε ο Διαγόρας στο 68’. Ο Σανδραβέ-
λης με ωραίο σουτ νίκησε τον Αναγνωστό-
πουλο και πέτυχε το 1-1 για την ομάδα του.
Ο Ιωνικός όμως δεν είχε πει την τελευ-
ταία του λέξη και ένα λεπτό πριν το 90’ 
πήρε ξανά το προβάδισμα. Ο Κουϊρου-
κίδης έστρωσε στον Κάστρο κι ο πρώτος 
σκόρερ του πρωταθλήματος, έγραψε το 2-1 
με κοντινό πλασέ. Στις καθυστερήσεις οι 
γηπεδούχοι κέρδισαν και πέναλτι, καθώς 
ο Μανωλάκης ανέτρεψε τον Κάστρο, με τον 
τελευταίο να πετυχαίνει στη συνέχεια και 
το 3-1.
Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ 
των δύο ομάδων κι έτσι ο Ιωνικός πήρε την 
δεύτερη του σερί νίκη στο πρωτάθλημα, 
φτάνοντας τους 28 βαθμούς στην πρώτη 
θέση του πρωταθλήματος, μαζί με Εργοτέλη 
και Λεβαδειακό. Από την άλλη ο Διαγόρας 
έμεινε στους 26 βαθμούς και στην 4η θέση.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΦ ΙΕΡΑ-
ΠΕΤΡΑΣ 1-1
Απόλλων Λάρισας και ΟΦ Ιεράπετρας ανα-
δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, με αποτέλεσμα και 
οι δύο ομάδες να παραμείνουν στις χαμηλές 
θέσεις της βαθμολογίας. 

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά από τα 
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με αποτέ-
λεσμα να κερδίσουν πέναλτι λίγο πριν τη 
συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο 
Πριόνας ανέτρεψε τον Μόρα, ο διαιτητής 
έδειξε το σημείο του πέναλτι και την κίτρινη 
κάρτα στον παίκτη του ΟΦΙ, ωστόσο η εκτέ-
λεση του Γιάκου κατέληξε άουτ.
Δύο λεπτά αργότερα όμως κατάφεραν να 
ανοίξουν το σκορ με τον Μόρα. Ο αμυντικός 
των Θεσσαλών σε ηλικία 39 ετών, έξι μηνών 
και 19 ημερών έκανε κίνηση στην αντίπαλη 
περιοχή και αφού υποδέχτηκε την μπάλα 
από κάθετη πάσα, πλάσαρε και σκόραρε. Το 
ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης να είναι καλύτερος του ΟΦΙ και να 
έχει περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχει 
περισσότερα τέρματα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΙ είχε την 
κατοχή της μπάλας, και μάλιστα κατάφερε 
να φτάσει και στην ισοφάριση στο 77ο 
λεπτό του αγώνα. H μπάλα έφτασε στον 
Αποστολίδη και με όμορφο ψηλοκρεμαστό 
πλασέ, την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι και 
στα δίχτυα!
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν 
ξανά το προβάδισμα στο 83’, αλλά η κεφα-
λιά του Μόρα κατέληξε στην αγκαλιά του 
Αθανασόπουλου ενώ στο 87’ ο γκολκί-
περ του ΟΦΙ είπε με εντυπωσιακό τρόπο 
«όχι» στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Κουτρουμπή, απομάκρυνε με το ένα χέρι ο 
Αθανασόπουλος, κρατώντας το 1-1 μέχρι 
τέλους.
Ετσι, η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας, 
έφτασε τους 15 βαθμούς ούσας στην 9η 
θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΟΦ Ιεράπε-
τρας παρέμεινε στην προτελευταία θέση με 
11 βαθμούς.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  (15Η)
Τετάρτη 17/3
Απόλλων Λάρισας - ΟΦ Ιεράπετρας 1-1
Ιωνικός - Διαγόρας 3-1
ΑΕ Καραϊσκάκης - Παναχαϊκή 0-0
Εργοτέλης - Χανιά 0-1
Δόξα Δράμας - Τρίκαλα 1-0
Ξάνθη - Λεβαδειακός 1-0

Η Βαθμολογία σε 15 αγώνες 
1. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28
2. ΙΩΝΙΚΟΣ 28
3. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 27
4. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 26
5. ΞΑΝΘΗ 26
6. ΧΑΝΙΑ 21
7. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 19 
8. ΤΡΙΚΑΛΑ 15
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 15
10. ΔΟΞΑ ΔΡ. 14
11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11
12. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 8
* Ο Απόλλων Λάρισας και η Δόξα Δράμας 
έχουν από ένα αγώνα λιγότερο 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16Η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/3
Εργοτέλης - ΑΕ Καραϊσκάκης (14.45)
Παναχαϊκή - Απόλλων Λάρισας (14.45)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/3
Διαγόρας Ρόδου - Δόξα Δράμας (14.00)
Χανιά - Ξάνθη (14.45)
ΟΦ Ιεράπετρας - Ιωνικός (14.45)
Λεβαδειακός - Τρίκαλα (14.45)
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αθλητικά

Μ
ετά την εύκολη και δίκαιη πρό-
κριση επί της Λάτσιο, η Μπά-
γερν Μονάχου έγινε η ομάδα 
με τις περισσότερες συμμετο-

χές σε προημιτελική φάση του Champions 
League.
Οι Βαυαροί έχουν πλέον 19 παρουσίες στην 
οκτάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διορ-
γάνωσης, ξεπερνώντας τη Μπαρτσελόνα, η 
οποία αποκλείστηκε φέτος από την Παρί Σεν 
Ζερμέν, κάνοντας μια απογοητευτική σεζόν.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ είναι μαζί με τη 
Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης οι πιο 
επιτυχημένες στην ιστορία της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης από το 1992, 
όταν και το Champions League πήρε τη 
σημερινή μορφή του.
Με τους δύο προημιτελικούς που θα δώσει 
τον Απρίλιο, θα φτάσει τους 37 αγώνες, ενώ 
η Μπαρτσελόνα έμεινε στους 35. Ο μονός 

αριθμός αγώνων οφείλεται στην περσινή 
σεζόν και τη διοργάνωση του Final 8. Στους 
32 προημιτελικούς βρίσκεται η Ρεάλ, στους 
28 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στους 
24 η Γιουβέντους. Στην ημιτελική φάση, η 
κατάταξη φέρνει στην πρώτη θέση τη Ρεάλ 
Μαδρίτης με 13 παρουσίες και ακολουθούν 
η Μπάγερν και η Μπαρτσελόνα με 12.
Οι ομάδες με τις περισσότερες συμμετοχές 
σε προημιτελική φάση:
Μπάγερν Μονάχου 19 (σε 24 παρουσίες 
στο θεσμό)
Μπαρτσελόνα 18 (σε 25 παρουσίες στο 
θεσμό)
Ρεάλ Μαδρίτης 15 (σε 25 παρουσίες στο 
θεσμό)
Μάντσεστερ Γ. 14 (σε 22 παρουσίες στο 
θεσμό)
Γιουβέντους 12 (σε 21 παρουσίες στο 
θεσμό)

Η Μπάγερν είναι η μοναδική με 
19 συμμετοχές σε προημιτελικά 
Champions League

Ο Γιαννούλης είναι ήδη στην 
κουβέντα για τον καλύτερο 
αριστερό μπακ της Championship

Ο
ι μέχρι σήμερα εμφανίσεις 
του Δημήτρη Γιαννούλη με 
τη φανέλα της Νόριτ ς είναι 
κάτι παραπάνω από εντυπω-

σιακές στην Championship. Ο διεθνής 
αριστερός μπακ των «Καναρινιών», ο 
οποίος εννοείται ότι βρίσκεται στις ε-
πιλογές του Τζον Φαν Σιπ στην Εθνική 
ομάδα, έχει κερδίσει φανέλα βασικού, 
ενώ η ομάδα του κάνει πορεία ανόδου
Μετράει ως τώρα 11 συμμετοχές, ενώ 
έχει και εξαιρετικές επιδόσεις στα παι-
χνίδια του. Μάλιστα, ήδη γίνεται κου-
βέντα στο Νησί για το αν είναι ο καλύ-
τερος αριστερός μπακ της κατηγορίας. 
Ο Γιαννούλης είναι δανεικός στη Νόριτς 
και η συμφωνία με τα «καναρίν ια» 

κάνει λόγο γ ια υποχρεωτική αγορά 
σε περίπτωση ανόδου σ την Premier 
League.
Δεν θα αργήσει βέβαια και το βήμα 
παραπάνω για τον ίδιο, αν παραμεί-
νει προσγειωμένος και να συνεχίσει να 
παίζει τόσο καλά, όσο μέχρι σήμερα, 
δείχνοντας ότι αρπάζει την ευκαιρία 
από τα μαλλιά.
Ο Γιαννούλης στα 11 πρώτα παιχνίδια 
του με τη Νόριτς. 21 κερδισμένες μάχες 
στον αέρα 28 επιτυχημένα τάκλιν, 15 
κλεψίματα, 74 ανακτήσεις μπάλας, 11 
ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί απ’ 
αυτόν, 14 ολοκληρωμένες ντρίμπλες. 
8 φορές ανέπαφη εστία για την ομάδα. 
Είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ στην 

Ο 
Τόμας Τούχελ μετράει 
ένα σερί 13 αγώνων 
χωρίς ήτ τα σ τον πάγκο 
της Τσέλσι και δεν το έχει 

πετύχει κανείς άλλος 
σε εκκίνησή του ως 
προπονητής των Λον-
δρέζων.
Μετά το 1-0 σ το Βου-
κου ρέσ τ ι ,  η  Τσ έ λσ ι 
ν ίκησε ξανά την Ατ λέ-
τ ικο, αυτή τη φορά με 
2- 0 σ το «Στάμφορν τ 
Μπρι τ ζ»  με  τα  γκολ 
των Ζιγ έ ς  κα ι  Έμερ -
σον κα ι  προκρίθηκε 
σ τα προημιτελικά του 
Cha m pio n s  L eagu e 
γ ια πρώτη φορά μετά 
το 2014.
Μέ χ ρι  το  βράδυ τ ης  Τε τάρτ ης  ο ι 
«μπλε» ε ίχαν «13 σ τ ις 13» προκρί-
σε ις  σε νοκ-άουτ φάσε ις  ευρωπα-
ϊκών διοργανώσεων,  ό ταν  ν ικού -
σαν σ το πρώτο παιχν ίδι σ την έδρα 
του αν τ ιπάλου τους και πλέον έφτα-

σαν το «14 σ τα 14», δείχνον τας ότ ι 
ξέρουν να υπερασπίζον ται ένα δικό 
τους αποτέλεσμα.
Αυτός που γράφει τη δική του ισ το-

ρ ία  σ τον  πά γκο  τ ων 
Λο νδ ρ έζ ω ν,  ε ί να ι  ο 
Τόμας Τούχελ. 
Ο  4 8 χ ρ ο ν ο ς  Γε ρμ α -
ν ό ς  τ ε χ ν ι κ ό ς  α ν έ -
λαβε σ τ ις  26 Ιανουα-
ρίου κι έκτοτε την έχει 
οδηγήσε ι σε ένα αήτ-
τητο σερί 13 αγώνων 
σ ε  P remie r  L eagu e, 
Κύπε λ λο Αγ γλίας  κα ι 
Cha m pio n s  L eagu e, 
μετρώντας 9 ν ίκες και 
4 ισοπαλίες.
Ο Τούχε λ έ χε ι  σημε ι-

ώσει τη μεγαλύτερη, αήτ τητη εκκί-
νηση προπονητή σ την ισ τορία του 
κλαμπ. 
Έχει αναλάβει λίγους μήνες και ήδη 
έ χε ι  γράψε ι  ισ τορία,  αποδε ικνύο -
ν τας ότ ι  ε ίναι  προπονητής από το 
«πάνω ράφι».

Τσέλσι: Ο Τούχελ πρόλαβε ήδη 
να γράψει ιστορία στον πάγκο 
των Λονδρέζων

Μπαρτσελόνα: Ο Κούμαν θα κάνει 
τα πάντα για να υπογράψει ο Ντεπάι 

Ο 
προπονητής της Μπαρ-
τσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν, 
επιθυμεί την απόκτηση 
του Ολλανδού μεσοεπιθε-

τικού της Λιόν, 
Μέμφις Ντε-
πάι, σ το προ-
σεχές μεταγρα-
φικό παζάρι, 
αρκεί φυσικά να 
παραμείνει σ τον 
πάγκο των Κατα-
λανών.
ΟΡόνα λν τ  Κού -
μαν κάνει ήδη τις 
πρώτες του σκέ-
ψε ις γ ια το σχε-
διασμό της νέας 
χρον ιάς,  αν και 
η θέση του σ την 
Μ π α ρ τ σ ε λ ό ν α 
είναι επισφαλής. 
Θέμα Κούμαν δεν έχει τεθεί από τον 
νεοεκλεγέν τα πρόεδρο της Μπαρ-
τσε λόνα, Τζόαν Λαπόρτα,  ωσ τόσο 
ο Ολλανδός τ ε χν ικός ήταν επιλογή 
του πρώην προέδρου των «μπλαου-
γκράνα», Τζουζέπ Μαρία Μπαρτο -

μέου.
Σύμφ ωνα  μ ε  τ ο ν  δημο σ ιογρά φ ο 
Οριόλ Ντομενέκ, ο 57χρονος τε χν ι-
κός διεμήνυσε σ το περιβάλλον του 

Μέμφις Ντεπάι να 
μ η ν  υ π ο γ ρ ά ψ ε ι 
σ ε  άλ λη ομάδα, 
καθώς ο Κούμαν 
θα κάνει τα πάντα 
για να υπογράψει 
27χρονος Ολλαν-
δ ό ς  δ ι ε θ ν ή ς 
σ τ ο υ ς  Κ α τ α λ α -
νούς.  Το συμβό-
λαιο του Ντ επάι 
εκπνέε ι  το  προ -
σεχέ ς καλοκαίρι. 
Η Λυών επιθυμεί 
να τον κρατήσε ι 
σ το ρόσ τ ερ της, 
ωστόσο γνωρίζει 
εκ των προτέρων 

ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να το 
κάνει, μια και ο Ντεπάι μένει ε λεύ-
θερος κάτ ι που τον κάνε ι μια ενδι-
αφέρουσα περίπτωση γ ια τ ις κορυ-
φαίε ς ομάδε ς του πλανήτη, μια εκ 
των οποίων η Μπαρτσελόνα.
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αθλητικά

Σπάν ια τοποθε τ ε ίται  δημόσ ια, όμως όταν το κάνε ι 
σηκώνει μπόλικη σκόνη. Ο λόγος για τον Ανδρέα Σοφο-
κλέους, η παρουσία του οποίου στην εκπομπή «Χωρίς 
VAR» το βράδυ της Πέμπτης (18 /3, 21:30) αποτε λε ί 
συνέχεια των όσων εκτυλίσσον ται από το βράδυ του 
Σαββάτου μετά το τέλος του ντέρμπι με την Ομόνοια.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ αναμένεται να πει πολλά και ενδιαφέροντα 
για τη μάχη του τίτλου, τη διαιτησία, την αντιπαράθεση με τον Σταύρου 
Παπασταύρου και όχι μόνο.
«Στο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει η σωστή και νούσιμη διαχείριση. 
Επενδύσαμε σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και παίκτες που γνώριζε το 
προπονητικό τιμ και ήταν στα πλαίσια του μπάτζετ μας. Ιδιαίτερα το 
τελευταίο χρόνο που βρίσκεται σε κρίση το ποδόσφαιρο είναι σημα-
ντικό. Σκεφτείτε πόσα λεφτά απώλεσε η ΑΕΛ και όλες οι ομάδες. Η Oμο-
σπονδία είναι αδύνατη, η ηγεσία δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις 
και είναι ξεκάθαρο. Ακόμη περιμένουμε συνάντηση με το υπουργείου. 
Εμείς από τον Σεπτέμβρη δεν κόψαμε ένα εισιτήριο. Όλοι οι κλάδοι είχαν 
κάποια χαλάρωση εκτός το ποδόσφαιρο. Εγώ έστειλα στην ΚΟΠ μια 
μελέτη και να την προωθήσει στην ΟΥΕΦΑ. Τα σωματεία πάντα φταίνε, 
όποια και να είναι η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών».

Για τη διαιτησία: 
«Είπα στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ότι οι ικανοί διαιτητές ότι είναι 
λίγοι. Χρειάζονται περισσότεροι ικανοί διαιτητές. Είχαμε προτείνει να 
φέρει μόνιμα ξένους διαιτητές, οι οποίοι να είναι τακτικής βάσεως στην 
Κύπρο. Είναι μια πρόταση και πρέπει να εξεταστεί άμεσα. Δεν μπορούν 
οι διαιτητές που έχουμε σήμερα να κάνουν όλα τα παιχνίδια. Υπάρχει και 
ένα σύννεφο πάνω από τη διαιτησία . Αυτοί που ξέρουν κάποια πράγ-
ματα παραπάνω και έδωσαν καταθέσεις οφείλουν να σταθούν μαζί μας. 
Έγινε κατάθεση ή όχι; Υπεδείχθησαν νονοί του παρασκηνίου ή όχι; Ανα-
φέρθηκαν στοιχεία τα οποία μιλούν για παρασκήνιο; Αν έγινε αυτό και ο 
λειτουργός που διαχειρίστηκε την υπόθεση δεν προχώρησε στην αστυ-
νομία για να ληφθούν καταθέσεις και να ξηλωθεί αυτό το κύκλωμα και 
άφησε μόνο να αιωρείται μόνο ότι δόθηκε κατάθεση δεν το γνωρίζουμε. 
Αυτό που ξέρουμε είναι πως υπάρχει ασάφεια και αφήνει τον καθένα 
να κάνει τα δικά του συμπεράσματα. Όπως είπε ο κ. Παπαχαραλάμπους 
αυτό βοηθά την Ομόνοια».

Για τα υπονοούμενα που άφησε η ΑΕΛ για τον Λεόντιο 
Τράττο: 
«Είναι κόκκινο πανί για την ΑΕΛ. Με τη βοήθεια του Τράττου χάσαμε ένα 
κύπελλο και ένα πρωτάθλημα. Χάσαμε το 2014 το πρωτάθλημα όταν στο 
τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεν μας έδωσε πέναλτι στο τελευ-
ταίο λεπτό. Εμείς δεν τον θέλουμε στη διαιτησία. Για εμάς ο άνθρωπος 
είναι διεφθαρμένος».

Είναι αλλοιωμένη η βαθμολογία πιστεύεται λόγω λα-
θών; 
«Σε μεγάλο βαθμό όχι, αλλά στον τελευταίο αγώνα ναι. Αυτός έκρινε την 
βαθμολογία σήμερα και μπορεί να κρίνει και το πρωτάθλημα».

Έπαιξε με «φωτιά» αλλά δεν κάηκε η Ομόνοια 
που είχε σύμμαχο τα δοκάρια του Φαμπιάνο, 
την ατυχία και την αστοχία των παικτών της 
ΑΕΚ. 

Ο
ι πράσινοι με «χρυσό» σκόρερ τον Μα-
ρίνο Τζιωνή στο 70’ επικράτησε 1-0 των 
κιτρινοπράσινων στο ΓΣΠ σε παιχνίδι για 
την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης 

του πρωταθλήματος και έκαναν άλλο ένα βήμα για 
κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Τον αγώνα έκριναν οι δύο αλλαγές του Χένινγκ 
Μπεργκ, Φώτης Παπουλής και Μαρίνος Τζιωνής οι 
οποίοι πέντε λεπτά μετά την είσοδό τους στον αγω-
νιστικό χώρο συνεργάστηκαν με τον Κύπριο μεσοε-
πιθετικό να σκοράρει σουτάροντας με το αριστερό. 
Η ομάδα του «τριφυλλιού» διεύρυνε στους 
20 αγώνες το αήττητο σερί της και έφτασε 
στους 66 βαθμούς, εφτά περισσότε-
ρους από ΑΕΛ και Απόλλωνα στους 
οποίους έβαλε περαιτέρω πίεση.
Δικαιούται να αισθάνεται αδικημένη 
η ΑΕΚ, καθώς πραγματοποίησε εξαι-
ρετική εμφάνιση, είχε δύο δοκάρια με 
τους Τρισκόφσκι (63’) και Τάντι (80’) και 
άλλες 3-4 ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκο-
ράρει. Δοκάρι είχε και η Ομόνοια με τον Τιάγκο 
(23’). Οι πράσινοι υστέρησαν σε σχέση με προη-
γούμενες εμφανίσεις τους, υπέπεσαν σε πολλά λάθη 
δίνοντας την ευκαιρία στον αντίπαλο να ανανεώνει 

τις επιθέσεις του, όμως εν τέλει η ομάδα του Χένινγκ 
Μπεργκ πήρε μια υπερπολύτιμο «τρίποντο».

Το ματς
Καλύτερη η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ένα δοκάρι 
για την Ομόνοια και τρεις ξεκάθαρες ευκαιρίες για 
την ομάδα της Λάρνακας που πίεσε από ψηλά και 
υποχρέωσε το «τριφύλλι» σε πολλά λάθη. Η πρώτη 
καλή στιγμή στο παιχνίδι καταγράφηκε στο 15’ με το 
σουτ του Τσέποβιτς να κοντράρει στο πόδι του Τάντι 
και η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι 
του Μολ.
Ο αγώνας πήρε «φωτιά» στο τετράλεπτο 20-24’. Στο 
20’ ο Ακοράν σε τετ α τετ με τον Φαμπιάνο πήγε να 
«κρεμάσει» με λόμπα τον Βραζιλιάνο τερματοφύ-

λακα και η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από 
το οριζόντιο δοκάρι. Στο 21’ ο Φαμπιάνο 

απέκρουσε το σουτ του Σπιρόφσκι, 
στο 23’ η Ομόνοια είχε δοκάρι σε 
κοντινή προβολή του Τιάγκο μετά 
από σέντρα του Λέτσγιακς και σουτ 
του Λοΐζου, ενώ στο 24’ ο Ιβάν Τρι-
σκόφσκι έχασε την ευκαιρία του 

αγώνα. Μετά από τραγικό λάθος 
του Λούφτνερ ο Ακοράν έκλεψε την 

μπάλα, έδωσε πάσα στον αμαρκάριστο 
Τρισκόφσκι, ο οποίος αστόχησε από εξαιρετική 

θέση που συνήθως ο Σκοπιανός δεν συγχωρεί.
Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου ημι-
χρόνου ο Ασάντε βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν 

βρήκε στόχο. Η συνέχεια ήταν και πάλι 
με την ΑΕΚ να πολιορκεί την εστία του 
Φαμπιάνο και να «αγγίζει» το γκολ. Στο 
63’ ο Χέιτλι έκανε σέντρα στον Σπό-
λιαριτς, αυτός πάσαρε στον Τρισκόφ-
σκι που από πλάγια θέση έστειλε την 
μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη 
της φάσης το σουτ του Ακοράν ανα-
κόπηκε από το κεφάλι του Χούμπο-
τσαν. Δύο λεπτά αργότερα ο Σπόλιαριτς 
από μακριά επιχείρησε να σκοράρει 
και ο Φαμπιάνο έδιωξε με δυσκολία 
σε κόρνερ. Στο 65΄ ο Χένινγκ Μπεργκ 
έκανε διπλή αλλαγή με τους Τζιωνή 
και Παπουλή να περνούν στο γήπεδο 
και στο 70’ ο Ελλαδίτης πάσαρε στον 
Κύπριο μεσοεπιθετ ικό, ο οποίος 
κεραυνοβόλησε τον Μολ για να δώσει 
προβάδισμα στο «τριφύλλι».
Στο 80’ η τύχη γύρισε και πάλι την 
πλάτη στην ΑΕΚ με τους Λαρνακείς να 
έχουν δεύτερο δοκάρι. Το σουτ του 
Τάντι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του 
Φαμπιάνο που άγγιξε την μπάλα με τα 
ακροδάχτυλα.

Ομόνοια – ΑΕΚ 1-0: Ο Τζιωνής έσβησε 
τη «φωτιά»

Σοφοκλέους: «Eμείς στη 
βρωμιά και ήρθε στο νησί ο 
Παπασταύρου ως Άγιος»
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Άλμπα - Ολυμπιακός 80-84: Ο 
Βεζένκοβ θρυμμάτισε τα ρεκόρ

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να θρυμματίζει δύο ρεκόρ καριέρας, ο Ολυμπιακός νίκησε την Άλμπα 
στο Βερολίνο (84-80) και ανέβηκε στο 14-16 μετά από την 30η αγωνιστική της κανονικής 
περιόδου της EuroLeague

A ν η επιστροφή του Κώστα Σλούκα στην Ελλάδα ήταν 
η κορυφαία κίνηση του περσινού καλοκαιριού, τότε η 
παραμονή του Σάσα Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό ήταν η 
δεύτερη καλύτερη. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έκανε 
πράγματα και θαύματα το βράδυ της Πέμπτης (18/3) 
στο Βερολίνο, θρυμμάτισε δυο ρεκόρ καριέρας, έκανε 
συνολικά τέσσερα career-high (σε πόντους, τρίποντα, 
κλεψίματα, αξιολόγηση) και με νέα κορυφαία επίδοση 
(31 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 41 ranking) οδήγησε τους 
Πειραιώτες στη νίκη επί της Άλμπα (84-80) για το 14-16 
μετά από την 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου 
της EuroLeague. 
Τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα για τους ερυθρόλευκους, 
με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στηρίζεται σε οκτώ παί-
κτες και να βλέπει καλή εικόνα από την ομάδα του απέ-
ναντι σε έναν... ιδιαίτερο αντίπαλο που έχει δυσκολέ-
ψει πολλές από τις κορυφαίς ομάδες της διοργάνωσης. 
Στο 11-19 έπεσε η Άλμπα, που έχει πλέον 12 ήττες στα 
τελευταία 16 παιχνίδια της. Πέιτον Σίβα με 14 πόντους 
και επτά ασίστ, Λουκ Σίκμα με double-double (11 
πόντοι - 10 ριμπάουντ) και Μπεν Λάμερς 
με 13 πόντοι ήταν οι κορυφαίοι των 
γηπεδούχων.

Ο MVP
Ο Σάσα Βεζένκοβ, η αποκά-
λυψη της φετινής σεζόν για τον 
Ολυμπιακό! Σε τρομερή κατά-
σταση ο Βούλγαρος φόργου-
ορντ, πέτυχε 31 πόντους από 
4/9 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 
5/5 βολές, μάζεψε 10 ριμπάουντ, 
έκλεψε τρεις μπάλες και κέρδισε 
πέντε φάουλ, για να συγκεντρώσει 41 
μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (επί-
σης career-high) σε 26:24. Μεγαλειώδης παρά-
σταση, από έναν πραγματικά σημαντικό παίκτη για το 
παρόν και για το μέλλον αυτής της ομάδας. 20 πόντοι 
και 26 ranking ήταν οι προηγούμενες κορυφαίες επι-
δόσεις του.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Τζένκινς, Χάρισον, Βεζένκοβ, Έλις 
άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που πήρε έξι πόντους από 
τον βασικό του σέντερ (4-9 στο 4’), δεν είχε όμως καλό 
ρυθμό και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Μπήκε 
σε ρόλο κυνηγού, δεν εκμεταλλεύθηκε τα πέντε λάθη 
της Άλμπα στο πρώτο πεντάλεπτο, έπεσε στο -5 (18-13 
στο 9’) και στο φινάλε της περιόδου βρισκόταν πίσω 
ενώ είχε πετύχει επτά πόντους από τα λάθη των αντιπά-
λων του που μετρούσαν 2/10 σουτ από την περιφέρεια.
Ενα τρίποντο του Τίμαν, ένα φάουλ στη φάση και άλλο 
ένα σουτ του Γκρέιντζερ έδωσαν προβάδισμα έξι 

πόντων στην Άλμπα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκα-
λέπτου (24-18), με τον Κουφό να έχει ένα αμυντικό κι 
ένα επιθετικό φάουλ για να πάει στον πάγκο μετά από 
δύο λεπτά. Ένα μικρό 0-7 ισορρόπησε το ματς (29-29 
στο 15’), όμως εύκολα λάθη, καλά τελειώματα από 
τον Σίκμα (37-32) και σωστή κυκλοφορία της μπάλας 
κράτησαν την Άλμπα μπροστά πριν ο Σλούκας σκορά-
ρει τρίποντο κι ο Ζαν-Σαρλ ισοφαρίσει εκ νέου (37-37) 
στα τελειώματα του α’ μέρους, τον επίλογο του οποίου 
έγραψε με τρίποντο από τα σχεδόν εννέα μέτρα ο Σίβα.
Οι Πειραιώτες μπήκαν στο β’ μέρος με σερί 0-7 για το 
προσπέρασμα (42-44), ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ ήταν 
αποτελεσματικοί από την περιφέρεια, το ματς πήγε σε 
υψηλό τέμπο που θεωρητικά βόλευε την Άλμπα, όμως 
οι Γερμανοί δεν ξέφυγαν. 
ΜακΚίσικ και Βεζένκοβ ήταν συνεπέστατοι, το προβά-
δισμα άλλαζε συνεχώς, άγχος δεν υπήρχε και το 62-62 
άφηνε το ματς ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.
Το γκολ-φάουλ του Βεζένκοβ για το 62-65 στο ξεκί-

νημα της τέταρτης περιόδου του έδωσε νέο ρεκόρ 
καριέρας με 23 πόντους, ο Σλούκας έβαλε 

κι αυτός σουτ για το 62-68, ο Λαρεντζά-
κης πήρε τη σκυτάλη και στη συνέχεια 

την επέστρεψε στον Σλούκα που 
με νέο σουτ έγραψε το 67-77 στο 
35’. Η Άλμπα μείωσε στον πόντο 
(78-79), όμως ο Βεζένκοβ έβαλε 
άλλο ένα σουτ, το μεγαλύτερο 
της βραδιάς για το 78-82 με απο-
τέλεσμα ο Ολυμπιακός να φύγει 

από το Βερολίνο νικητής, με το 
14ο θετικό αποτέλεσμα σε 30 αγώ-

νες της φετινής περιόδου.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Κακό βράδυ για τον Μάρκους Έρικσον, που είχε 

μόλις 7 πόντους από 2/3 δίποντα και 1/6 τρίποντα. 
Δεν θα ξεχαστεί σύντομα η μεγάλη εμφάνισή του στη 
Μόσχα, όταν έβαλε 10 τρίποντα στη Χίμκι, απέναντι 
στον Ολυμπιακό όμως δεν βρήκε ποτέ ρυθμό.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ
Με 2/10 τρίποντα έκλεισε το πρώτο μέρος η Άλμπα, την 
ώρα που οι πόντοι από λάθη του αντιπάλου ήταν 0-7. 
Και όμως, ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω στο σκορ, το 
ίδιο συνέβη και στο ημίχρονο στο οποίο είχε 5/14 τρί-
ποντα και δέκα τελικές πάσες για 11 λάθη. Ο Βεζένκοβ 
έφτασε τους 20 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, 
σε ισάριθμα λεπτά συμμετοχής, στο τέλος της βραδιάς 
είχε κάνει ρεκόρ καριέρας και στους πόντους και στην 
αξιολόγηση, με την ομάδα του να έχει 14/30 σουτ από 
την περιφέρεια. 9/32 τρίποντα μέτρησαν οι γηπεδούχοι, 
με το δίδυμο Σίβα - Έρικσον να μετράει 4/15.

Παναθηναϊκός - Ιωνικός 
98-74: Ζορίστηκε μέχρι το 
30’

Δυσκολεύθηκε για τρία δεκάλεπτα, 
στο τέταρτο όμως ο Παναθηναϊκός 
«καθάρισε» τον Ιωνικό (98-74) με 
τους Μπρέι - Χεζόνια να ξεχωρί-
ζουν. Εξαιρετική η εικόνα της ομά-
δας της Νίκαιας που έπαιξε χωρίς 
Τολιόπουλο, Μαυροκεφαλίδη και 
Σμιθ που αποχώρησε.
Τη 13η νίκη του σε 15 αγώνες της 
Stoiximan Basket League πήρε ο 
Παναθηναϊκός το βράδυ του Σαβ-
βάτου (13/3), καθώς λύγισε την 
αντίσταση του πολύ μαχητικού και 
ανταγωνιστικού Ιωνικού (98-74) 
στο ΟΑΚΑ.
Ο Τι Τζέι Μπρέι ήταν και πάλι μαγι-
κός (20 πόντοι από 1/1 δίποντο και 
6/10 τρίποντα), ήταν αποτελεσμα-
τικός από την περιφέρεια χωρίς να 
εκβιάσει προσπάθειες, ο Μάριο 
Χεζόνια έκανε καλή δουλειά στο 
ντεμπούτο του στο ελληνικό πρω-
τάθλημα (16 πόντοι σε 18 λεπτά) 
πετυχαίνοντας και δύο σημαντικά 
σουτ στις αρχές της τέταρτης περιό-
δου, όμως ο Όντεντ Κάτας (που δεν 
είχε και πάλι τον τραυματία Νέμα-
νια Νέντοβιτς στη διάθεσή του) 
ανησυχεί για τον τραυματισμό του 
Χάουαρντ Σαντ-Ρος που αποχώ-
ρησε στο 23’ και παρακολούθησε 
το υπόλοιπου του αγώνα πίσω από 
τον πάγκο.
Στο 6-11 έπεσε ο Ιωνικός (3-6 εκτός 
έδρας), που πάντως έκανε εξαι-
ρετική προσπάθεια χωρίς τους 
Τολιόπουλο - Μαυροκεφαλίδη 
στη δωδεκάδα, δεν είχε τον Άνταμ 
Σμιθ που μετακόμισε στη Ζιελόνα 
Γκόρα, αλλά έπαιξε με πείσμα και 
έβαλε σε μεγάλο μέρος του αγώνα 
δύσκολα στον πρωταθλητή Ελλά-
δας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Μπρέι, Μποχωρίδη, 
Παπαπέτρου, Μπέντιλ, Όγκαστ 
άνοιξε το ματς ο Κάτας, που είχε 
τους Μακ, Σαντ-Ρος, Χεζόνια, 
Μήτογλου και Παπαγιάννη στη 
δεύτερη πεντάδα. 
Ο Ιωνικός ήταν μαχητικός, έμενε 
κοντά στο σκορ, ο Χεζόνια έβαλε 
τρίποντο για το 20-16, όμως οι 
Νικαιώτες έκλεισαν την πρώτη 

περίοδο μπροστά με έναν (21-20) 
χάρη στα διπλάσια ριμπάουντ (16-
8) και τους δέκα πόντους που πέτυ-
χαν στη ρακέτα.
Ο Ιωνικός έπαιζε με υπομονή, 
κυκλοφορούσε καλά την μπάλα, 
ο Κόνιαρης βοήθησε στην οργά-
νωση και ο Χόλιφιλντ έκανε 
θραύση στο ριμπάουντ, με τους 
πράσινους να δυσκολεύονται να 
βρουν ένα ξέσπασμα για να χτί-
σουν μια διαφορά μέχρι τα μέσα 
της δεύτερης περιόδου. Το ματς 
συνεχίστηκε στο ίδιο τέμπο έως το 
ημίχρονο (41-39), με τους φιλοξε-
νούμενους πραγματικά πολύ πει-
θαρχημένους εν τη απουσία των 
Τολιόπουλου - Μαυροκεφαλίδη 
και τους γηπεδούχους να υστε-
ρούν διαρκώς στο ριμπάουντ (17-
26).
Με τον Μπρέι να παίρνει πρωτο-
βουλίες και να βάζει σουτ από την 
περιφέρεια ο Παναθηναϊκός έχτισε 
ένα μικρό προβάδισμα εννέα 
πόντων (62-53) στα μέσα της τρίτης 
περιόδου, το οποίο γρήγορα έχασε 
(62-59) καθώς δυσκολεύθηκε να 
βρει απαντήσεις στην άμυνα ζώνης 
του Ιωνικού. 
Ο Μπρέι ήταν ο άνθρωπος της 
βραδιάς, αυτός έδωσε ξανά τη 
λύση, έφτασε τους 20 με 6/10 για 
το 65-59 στο 29’ πριν ο Χεζόνια 
πάρει τη σκυτάλη στο ξεκίνημα του 
τέταρτου δεκαλέπτου και με δικά 
του σουτ ανοίξει τη διαφορά. Οι 
πράσινοι δεν αντιμετώπισαν άλλα 
προβλήματα, έφτασαν με άνεση 
στο θετικό αποτέλεσμα και συνεχί-
ζουν με στόχο την κορυφή.

Τα ομαδικά στατιστικά του 
Παναθηναϊκού: 
16/27 δίποντα, 18/36 τρίποντα, 
12/20 βολές, 39 ριμπάουντ (28 
αμυντικά - 11 επιθετικά), 22 ασίστ, 
7 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 10 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά του 
Ιωνικού: 
17/38 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 
13/21 βολές, 37 ριμπάουντ (21 
αμυντικά - 16 επιθετικά), 16 ασίστ, 
8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 15 λάθη

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
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