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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Αν νομίζεις, 
φίλε μου, ότι οι 
περιουσίες και 
τα πολλά λεφτά 
γίνονται με την 
πολλή δουλειά, 

τότε εγώ το 
σαμάρι μου θα το 
είχα από χρυσό!

ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
ΖΗΤΩ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, η 
αγαπημένη και δοξασμένη 
πατρίδα μας. 200 χρόνια 

παλιγγενεσίας, παγκόσμιος θαυμασμός 
και τιμή με 54 κράτη να φωταγωγούν τα 
κυριότερα κτίρια – μνημεία τους. Τεράστια 
τιμή και υπερηφάνεια για τον κάθε Έλληνα 
απανταχού της γης κι άλλη μία μεγάλη 
παρακαταθήκη για τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας. Μιλήστε τους, συμβουλέψτε τους, 
πέστε τους όσο μπορείτε τι γίνεται αυτές τις 
μέρες  στον πλανήτη. Μην το περνάτε στην 
καθημερινότητα σας σαν να μην τρέχει τίποτα.
Κάντε τα παιδιά σας να καταλάβουν 
πόσο υπερήφανα πρέπει να είναι που 
έχουν ελληνικό αίμα στις φλέβες τους. 
Ευχαριστούμε τον Γενικό Πρόξενο, κ. 
Βίκτωρα Μαλιγκούδη, τους Έλληνες 
Βουλευτές και Δημοτικούς Συμβούλους 
καθώς και τους Καναδούς φίλους 
υποστηρικτές για την λαμπρότητα και 
την σημασία που έδωσαν στις εορταστικές 
μας εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της 
Παλιγγενεσίας. Ήταν πραγματικά 
συγκινητικό.
Ευχαριστούμε όλη η δημοσιογραφική ομάδα 

της Hellas News όλους τους πολιτικούς 
και τις οργανώσεις που βάζοντας τα 
εθνικά τους μηνύματα στην εφημερίδα 
μας δίνοντας μας ξεχωριστό κύρος, Θα μας 
βρείτε πάντα αντάξιους της υποστήριξης 
σας. Κι ευχαριστούμε και πάλι τους Έλληνες 
επιχειρηματίες για τις καταχωρήσεις 
τους που μας δίνουν το δικαίωμα της 
ύπαρξης μας και για αυτό πρέπει να τους 
υποστηρίζουμε.
ΖΗΤΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΖΗΤΩ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ! Και 
υγεία και πρόοδο μέχρι να ξεπεράσουμε 
αυτήν την πανδημία. Να προσέχετε.
ΥΓ1: Στην πρώτη σελίδα website της Hellas 
News (www.hellasnews-radio.com) όλες 
οι ομιλίες σε βίντεο των πολιτικών του 
Οντάριο κι όχι  
ΥΓ2: Αυτήν την εβδομάδα δεν 
ασχοληθήκαμε με τα σοβαρά θέματα που 
απασχολούν την ομογένεια στο Τορόντο 
και που παρακολουθούμε από κοντά. 
Στην επόμενη έκδοση μας… πολύ-πολύ 
ενδιαφέροντα νέα… και πληροφορίες.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

...Η άλλη 
Ντάνφορθ

Ακριβώς στην γωνιά Danforth & Pape, 
ένας φουκαράς άστεγος έχει βρεί… 
στέγη στο πεζοδρόμιο. Σου ραγίζει την 
καρδιά. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο 
του ΒΙΑ κ. Βοϊδονικόλα, που γνωρίζω τα 
αισθήματά του, να κάνει κάτι γιατί είχα 
αρκετά τηλέφωνα από επιχειρηματίες 
εκεί κοντά που μου είπαν να κάνω κάτι… 
νομίζω απευθύνομαι στο κατάλληλο 
πρόσωπο.
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επικαιρότητα

25η Μαρτίου: Μήνυμα ισχύος και περηφάνειας από 
την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο 

Τ
ην ικανοποίησή τους για το «αποτύπωμα» του διή-
μερου φετινού εορτασμού της 25ης Μαρτίου -200 
χρόνια από την επανάσταση του 1821- εκφράζουν 
κυβερνητικά στελέχη, εκτιμώντας ότι ανάδειξη του 

υψηλού συμβολισμού της επετείου συνδέθηκε με την προ-
βολή της Ελλάδας, μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, σε 
όλο τον κόσμο.
Οι λιτές- λόγω της πανδημίας - εκδηλώσεις ήταν αρκού-
ντως επιβλητικές και γεμάτες συμβολισμούς. Η στρατιω-
τική παρέλαση δέσποσε στο «κάδρο» των εκδηλώσεων και 
η Ιστορία πέρασε μπροστά από τα μάτια των υψηλών προ-
σκεκλημένων κατά την ξενάγησή τους στην έκθεση της νέας 
Εθνικής Πινακοθήκης με έργα ζωγράφων που είχαν εμπνευ-
στεί από την Ελληνική Επανάσταση. Οι εικόνες ταξίδεψαν σε 
κάθε γωνιά της γης, εμβληματικά κτίρια ντύθηκαν και φωτί-
στηκαν με τα γαλανόλευκα χρώματα, ενώ τα μηνύματα που 
εστάλησαν στην Αθήνα από κορυφαίους ηγέτες και τους 
υψηλούς προσκεκλημένους ανέδειξαν, σύμφωνα με τους 
διοργανωτές, τις ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας με άλλες 
χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο.
Για «μήνυμα ισχύος και περηφάνιας» κάνουν λόγο κυβερ-
νητικοί παράγοντες αναφερόμενοι στην στρατιωτική παρέ-
λαση ενώ την ίδια στιγμή υπογραμμίζουν την σημασία να 
κερδίσει η χώρα τις κρίσιμες μάχες που έχει μπροστά της. 
«Εφέτος, η 25η Μαρτίου είναι μοναδική. Αλλά και ξεχωρι-
στή, καθώς μας βρίσκει στην τελική μάχη με την πανδημία. 
Με τις δυσκολίες πολλές, όμως ορατή πλέον τη νίκη. Άλλω-
στε, και η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό Ελευθερία 
ονομάζεται», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
με αφορμή την φετινή επέτειο και θέλοντας να τονίσει την 
ανάγκη ισχυροποίησης των δεσμών εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στην «Πολιτεία και τους Πολίτες».
Το ότι η χώρα βρίσκεται εν τω μεταξύ σε εξωστρεφή τρο-
χιά παρά την επέλαση της πανδημίας επιβεβαιώνεται, όπως 
λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, και από το «στίγμα» των ομι-
λιών των υψηλών προσκεκλημένων: του πρίγκιπα Καρόλου 
που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και εκπροσώπησε το 
Ηνωμένο Βασίλειο στις εκδηλώσεις συνοδευόμενος από τη 
σύζυγό του δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, του Ρώσου 
πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν και της Γαλλίδας υπουρ-
γού Άμυνας Φρανσουά Παρλί. Στις εκδηλώσεις βεβαίως και 
ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης.
«Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στους φίλους της στο 
Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Πρίγκιπας Κάρολος όταν πήρε 
το λόγο στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο χθες το 

βράδυ. Το μήνυμά του παρέπεμπε στην συνθήκη ότι οι 
δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών «είναι ισχυροί και ζωτικοί 
και κάνουν τεράστια διαφορά στην κοινή μας ευημερία και 
ασφάλεια». Όπως ακριβώς οι ιστορίες μας – πρόσθεσε- 
είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, έτσι είναι και το μέλ-
λον μας.
Για τον πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μιχαήλ 
Μισούστιν «οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας είναι πολύ βαθύ-
τερες στον χρόνο, εξελίχθηκαν μέσα στη διάρκεια πολλών 
αιώνων και οι ρίζες τους είναι τόσο μακραίωνες όσο και η 
εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας», ενώ για την Φραν-
σουά Παρλί που εκπροσώπησε τον Γάλλο Πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν η επέτειος δείχνει την μεγάλη αγάπη που 
συνδέει 200 χρόνια την Ελλάδα με την Γαλλία. «Κάθε ταξίδι 
στην Ελλάδα είναι ένα ταξίδι στις πηγές μας», συνέχισε η 
Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί κάνοντας αναφο-
ρές στους Γάλλους φιλέλληνας και λέγοντας ότι το να είσαι 

φιλέλληνας σήμερα σημαίνει ελευθερία, δικαιοσύνη, αλλη-
λεγγύη.
Η φετινή δε στρατιωτική παρέλαση έγινε βέβαια, λόγω της 
πανδημίας, για πρώτη φορά χωρίς την παρουσία κόσμου, 
όμως ήταν επίσης η πρώτη φορά που εκπροσωπήθηκαν 
σε ανώτατο επίπεδο οι τρεις χώρες που υποστήριξαν τον 
εθνικό ξεσηκωμό, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Για πρώτη 
φορά επίσης στη σύγχρονη ιστορία, στους εορτασμούς 
υπήρχε δρώμενο με έφιππο ντυμένο εύζωνα, ο οποίος, κρα-
τώντας τη γαλανόλευκη, προπορευόταν ομάδας έφιππων, οι 
οποίοι φορούσαν στολές που ξεκινούν από την εποχή της 
Επανάστασης με τη φουστανέλα μέχρι τον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Στην λιτή αλλά μεγαλοπρεπή παρέλαση συμ-
μετείχαν πεζοπόρα, μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμή-
ματα που εκπροσωπούν το σύνολο των ένοπλων δυνά-
μεων, όπως και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Λόγω της ιστορικότητας της φετι-
νής επετείου ορισμένοι ουλαμοί είχαν παραδοσιακές ενδυ-
μασίες από κάθε περιοχή της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
Ελλάδας, ενώ  επιδείχθηκαν ιστορικά κειμήλια με παραπο-
μπές στον επαναστατικό αγώνα.

Το μήνυμα του πιλότου για το 1821: Ψηλά τα 
βλέμματα και οι καρδιές
Ο επισμηναγός Δημήτρης Βολακάκης, ο αρχαιότερος της 
ομάδας «Ζευς» των F-16, από τη Μοίρα 343 στη Σούδα, της 
115 Πτέρυγας Μάχης, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας από τους 
αιθέρες, κατά τη διέλευση του αεροσκάφους από τον αττικό 
ουρανό.
Ο επικεφαλής του πρώτου σχηματισμού από τέσσερα F-16 
που πέταξαν πάνω από το Σύνταγμα την ώρα της παρέλα-
σης ανέφερε στο μήνυμά του: «Από τους απόρθητους ελλη-
νικούς ουρανούς, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, 
στέλνουμε μήνυμα περηφάνιας και σιγουριάς. Στα λευκά 
σύννεφα και πάνω από τις μπλε θάλασσες, απλώνουμε τη 
γαλανόλευκη. Και την κάνουμε ασπίδα για κάθε γωνιά του 
τόπου μας. Τιμούμε τα 200 χρόνια του 1821. Αυτούς που 
ελευθέρωσαν την πατρίδα. Και όσους, μετά, την μεγάλω-
σαν σε όλα: Σε επικράτεια, σε Δημοκρατία και ευημερία. 
Κρατάμε γερά τη σκυτάλη του εθνικού χρέους. Φρουροί 
της ανεξαρτησίας και της ειρήνης. Ψηλά τα βλέμματα και οι 
καρδιές! Εκεί αγρυπνούν τα ελληνικά φτερά. Για να μας ταξι-
δεύουν ενωμένους, στον τρίτο αιώνα της ελεύθερης ζωής 
μας. Χρόνια πολλά πατρίδα! Χρόνια πολλά Έλληνες, παντού 
στον κόσμο!».

Επιβλητικές και γεμάτες 
συμβολισμούς οι εκδηλώσεις 
για τα 200 χρόνια από την 
Εθνεγερσία - Οι υψηλοί 
προσκεκλημένοι και τα 
μηνύματα που έστειλαν
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Η 
Γαλλίδα υπουργός Άμυνας σημείω-
σε κατά τη διάρκεια του δείπνου πως 
το να είσαι Φιλέλληνας σήμερα ση-
μαίνει ελευθερία, δικαιοσύνη, αλ-

ληλεγγύη.
«Εξ ονόματος του Προέδρου της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, που με μεγάλη του λύπη δεν 
μπόρεσε να παραβρεθεί, σας ευχαριστώ που 
με υποδεχθήκατε για την επέτειο των 200 
ετών της Επανάστασης» ανέφερε εισαγωγικά η 
υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί 
κατά την αντιφώνησή της στο επίσημο δείπνο 
που παρέθεσε το Προεδρικό Μέγαρο η Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-

πούλου.
Κάθε ταξίδι στην Ελλάδα είναι ένα ταξίδι στις 
πηγές μας, τόνισε και επικαλούμενος τον 
Φρανσουά Μιτεράν είπε πως σε αυτή τη γη, σε 
αυτά τα χρώματα, σε αυτά τα φώτα, εδώ βρί-
σκονται όλα τα σημεία αναφοράς μας.
Εξέφρασε τον μεγάλο ενθουσιασμό που 
«αισθανόμαστε στη Γαλλία, αλλά και σε όλον 
τον κόσμο όταν μιλούμε για τον μεγάλο αγώνα 
για την ελευθερία». «Θαυμάζουμε αυτόν τον 
λαό του Όχι, αυτή τη λατρεία για την ελευθε-
ρία που αποκτήσατε με τόσο μεγάλο κόπο» 
υπογράμμισε και μίλησε για τη «μεγάλη αγάπη 
που μας ενώνει εδώ και 200 χρόνια».

Υπουργός Άμυνας Γαλλίας: Στην 
Ελλάδα βρίσκονται όλα τα σημεία 
αναφοράς μας

Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία 
που θα έχει το βράδυ ο 
πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των 
ΗΠΑ κατά την διάρκεια της Συνόδου 
Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί 
μέσω τηλεδιάσκεψης, έχει 
προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία 
και ενθουσιασμό στην κυβέρνηση, 
ωστόσο η Ουάσιγκτον επιχειρεί να 
κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στις 
δύο χώρες.

Α
ναμφισβήτητα η κίνηση του Λευ-
κού Οίκου να συνομιλήσει με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμε-
ρα της επετείου των 200 χρόνων 

από την ελληνική επανάσταση είναι ένα 
σημαντικό γεγονός. Ωστόσο οι πανηγυρι-
κές διαρροές που επικρατούν τα τελευταία 
24ωρα από το Μαξίμου, έ-
χουν περισσότερο επικοι-
νωνιακό λόγο και λιγότερο 
ουσιαστικό.
Αναλυτές εκτιμούν πως η 
Αθήνα θα πρέπει να κρα-
τήσει μικρό καλάθι καθώς 
οι ΗΠΑ πάντα ήταν πιο 
κοντά με την Άγκυρα και 
αυτό θα επιχειρηθεί να 
γίνει και επί προεδρίας 
Μπάιντεν. Σαφώς ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα 
έχει τις ίδιες σχέσεις όπως με τον Ντόναλντ 
Τράμπ αλλά ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν 
επιχειρεί να περάσει στο άλλο άκρο κόβο-
ντας τους διαύλους επικοινωνίας με την 
Τουρκία.
Όπως άλλωστε τόνισε ο Αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν 
μετά την συνάντηση που είχε με τον 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου «η Τουρκία είναι 
ένας μακροχρόνιος και πολύτιμος σύμμα-
χος» τονίζοντας πως είναι προς στο συμ-
φέρον της να παραμείνει στην συμμαχία.
Την στιγμή που στο Μαξίμου επικρατεί ιδι-
αίτερη ικανοποίηση για τις ελληνοαμερι-
κανικές σχέσεις, τα συμπεράσματα Μπο-
ρέλ για την Τουρκία προσγείωσε απότομα 
την Αθήνα καθώς τόνισε πως δεν την ικα-
νοποιούν. Το γεγονός δείχνει πως ο Ερντο-
γάν εξακολουθεί να έχει ισχυρές συμμα-
χίες εντός της Ε.Ε. με κυριότερη αυτή του 
Βερολίνου. Μάλιστα η Άνγκελα Μέρκελ 
είχε μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία 

ενόψει της συνεδρίασης των «27».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνά-
ντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη 
τόνισε πως επιθυμεί έναν ειλικρινή διά-
λογο με την Τουρκία με βάση το διεθνές 
δίκαιο και έθεσε του όρους για να παρα-
μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας 
μεταξύ των δύο χωρών.
«Χωρίς απειλές, χωρίς προκλήσεις, χωρίς 
επιθετικές ενέργειες. Γιατί, όπως έχω τονί-
σει πολλές φορές, η Ελλάδα δεν εκφοβί-
ζει κανέναν, αλλά ούτε και φοβάται κανέ-
ναν. Παραμένει ειλικρινής, χωρίς να είναι 
αφελής».
Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει αν ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ κατά την παρέμβαση του 
στην Σύνοδο Κορυφής θα αναφερθεί και 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς οι 
μέχρι τώρα πληροφορίες που διαρρέο-
νται από τον Λευκό Οίκο κάνουν λόγο πως 

πρωταρχικός σ τόχος 
του Τζο Μπάιντεν είναι 
να φέρει πιο κοντά την 
Ουάσιγκτον με τις Βρυ-
ξέλλες καθώς ο Ντό-
ναλντ Τραμπ με τις πολι-
τικές του και τις τοποθε-
τήσεις του είχε καταφέ-
ρει να διαταράξει σημα-
ντικά τις σχέσεις μεταξύ 
των πλευρών.

Που οφείλεται η αλλαγή στάσης 
των ΗΠΑ
Η υπόθεση των S-400 προκάλεσε σοβαρό 
ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ – Τουρ-
κίας, φέρνοντας πιο κοντά την Αθήνα με 
την Ουάσιγκτον. Σε αντίθεση με τον Ταγίπ 
Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε 
μια σειρά από κινήσεις όπως το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, την αναβάθμιση της 110 
πτέρυγας μάχης και την επέκταση της νατο-
ϊκής βάσης της Σούδας τις οποίες βελτίω-
σαν σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών.
Παράλληλα σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι 
σημαντικές επαφές που έχει ο Νίκος Δέν-
διας στις ΗΠΑ όπως με τον Αμερικανό ομό-
λογο του με τον οποίο έχει προσωπικές σχέ-
σεις. Επίσης κομβικό παράγοντα αποτελεί 
και η παρουσία Αλεξάνδρας Παπαδοπού-
λου στην ελληνική πρεσβεία στις ΗΠΑ με 
ισχυρές γνωριμίες τόσο σε διπλωματικό επί-
πεδο όσο και με την ομογένεια.   

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη – 
Μπάιντεν: Ισορροπίες ΗΠΑ, 
εκνευρισμός σε Άγκυρα
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Σακελλαροπούλου: Οι πρόγονοί μας πολέμησαν για την ανεξαρτησία και την πολιτική ελευθερία τους - 
Μισούστιν: Πολεμήσαμε δίπλα δίπλα - Παρλί: Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με στενούς δεσμούς

Ε
πίσημο δείπνο προς τιμήν των υ-
ψηλών προσκεκλημένων, οι οποί-
οι βρίσκονται στην Ελλάδα για τον 
εορτασμό της επετείου των 200 ε-

τών από την Ελληνική Επανάσταση, πα-
ραθέτει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό 
Μέγαρο. 
Είναι εξαιρετική τιμή για τη χώρα μας η 
παρουσία σας εδώ, ανέφερε η πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κατά την προσφώνησή 
της προς τους επίσημους προσκεκλη-
μένους της ευχαριστώντας τους για την 
παρουσία τους στη χώρα μας.
Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι 
οι λαοί μας διατηρούν μακρά φιλία και 
δεσμούς ισχυρούς από τη γέννηση του 
σύγχρονου ελληνικού Κράτους.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συμβολή 
των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, της 
Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας, στον 
αγώνα υπήρξε σπουδαία και υπενθύμισε 
ότι το φιλελληνικό κίνημα παρείχε συνεχή 
υποστήριξη, υλική και ηθική, ενώ παρα-
τήρησε ότι μεγάλες μορφές του πνεύματος 
και των τεχνών ύμνησαν την εξέγερση των 
Ελλήνων και επηρέασαν ριζικά την κοινή 
γνώμη στην Ευρώπη και την Αμερική.
«Διαμορφώθηκε μια φιλελληνική συνεί-
δηση που διέκρινε στην απελευθέρωση 
της χώρας μας ένα μείζον γεωπολιτικό και 
πολιτειακό γεγονός» τόνισε η Πρόεδρος.

Η συγκινητική αντιφώνηση του 
πρίγκιπα Καρόλου
«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τη σύζυγο 
μου και μένα ότι επιστρέφουμε στην 
Ελλάδα, που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά μου», είπε ο πρίγκιπας Κάρολος, 
υπενθυμίζοντας την σχέση του παππού 
του, αλλά και του πατέρα του Φίλιππου με 
την Ελλάδα.
«Νιώθω μια βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα 
-τα τοπία της, την ιστορία της και τον πολι-
τισμό της- και σε αυτό δεν είμαι μόνος: ένα 
κομμάτι της ουσίας της Ελλάδας βρίσκε-
ται μέσα σε όλους μας. Ως πηγή του δυτι-
κού πολιτισμού, το πνεύμα της Ελλάδας 
διαπερνά τις κοινωνίες και τις δημοκρα-
τίες μας. Χωρίς την Ελλάδα, οι νόμοι μας, η 

τέχνη μας, ο τρόπος ζωής μας δεν θα είχαν 
ακμάσει», πρόσθεσε.
«Ωστόσο, ο θρίαμβος της Ελλάδας δεν 
οφείλεται σε έναν ήρωα, αλλά στο εξαιρε-
τικό θάρρος και το σθένος του λαού της - 
και σε ό,τι ένας Βρετανός ιστορικός αποκά-
λεσε «θεϊκή φλόγα που άναψε στην ψυχή 
των Ελλήνων». Εάν δεν υπήρχε η αποφα-
σιστικότητα του ελληνικού λαού να αγω-
νιστεί, μπροστά σε φοβερά δεινά, και σε 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, δεν θα είχε 
κατακτηθεί ποτέ η ανεξαρτησία.
Κατά την τελευταία μας επίσκεψη στην 
Ελλάδα το 2018, σε μια ομιλία μου σε 
αυτήν την αίθουσα, διηγήθηκα την ιστορία 
του ατμοκίνητου πολεμικού πλοίου «Καρ-
τερία», το οποίο παρήγγειλε ο αξιωματικός 
Χέιστινγκς σε αγγλικό ναυπηγείο, για να 

συνδράμει τους Έλληνες στον αγώνα τους. 
Συμμετέχοντας στον στόλο του επαναστα-
τικού Ελληνικού Ναυτικού, η «Καρτερία» 
έγινε το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο 
που συμμετείχε σε πολεμικές ενέργειες και 
διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στον 
πόλεμο.
«Καρτερία», φυσικά, σημαίνει Επιμονή ή 
Αντοχή. Ήταν ένα όνομα ιδιαίτερα κατάλ-
ληλο για εκείνη την εποχή, το οποίο, 
πιστεύω, ότι παραμένει συμβολικό ακόμη 
και σήμερα - στα απελπιστικά δύσκολα έτη 
της οικονομικής κρίσης, και τώρα μεσού-
σης αυτής της φοβερής πανδημίας που 
έχει διαταράξει τις ζωές και το βιός τόσων 
πολλών ανθρώπων. Τρέφω μεγάλο θαυ-
μασμό για το σθένος του ελληνικού λαού 
και με συγκινεί ιδιαίτερα η αξιοσημείωτη 
ανθεκτικότητα των νέων ανθρώπων της 
Ελλάδας. Νιώθω ιδιαίτερη περηφάνεια 
που ο φιλανθρωπικός οργανισμός Prince’s 

Trust International κατόρθωσε να βοηθή-
σει τόσους πολλούς νέους στην Ελλάδα 
ώστε να βρουν εργασία, να επιμορφω-
θούν ή να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχει-
ρήσεις, δίνοντας τους τα εφόδια ώστε να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να 
συμβάλλουν στην ευημερία και τη δύναμη 
της χώρας τους.
Εξοχότατοι, Κυρίες και Κύριοι,
Καθώς όλοι μας εργαζόμαστε για την ανοι-
κοδόμηση των κοινωνιών μας και των 
οικονομιών μας στο πλαίσιο ενός έτους 
αδιανόητων μέχρι σήμερα μεταβολών, 
προκειμένου να θέσουμε τον κόσμο μας 
σε μια πιο βιώσιμη τροχιά, το θάρρος, η 
αποφασιστικότητα και οι προσδοκίες του 
1821 θα μπορούσαν να αποτελέσουν, 
ενδεχομένως, πηγή έμπνευσης για εμάς. 
Και πάλι, το διακύβευμα δεν θα μπορούσε 
να είναι υψηλότερο. Οι επιλογές μας θα 
καθορίσουν τις τύχες όχι μόνο των Εθνών 
μας, αλλά και του μοναδικού αυτού πλα-
νήτη που μοιραζόμαστε. Από την πλευρά 
μου, για να υποστηρίξω αυτή τη ζωτικής 
σημασίας προσπάθεια, έχω συνεργα-
στεί με εκατοντάδες διευθύνοντες συμ-
βούλους προκειμένου να διαμορφώσω 
έναν χάρτη πορείας που θα τοποθε-
τεί τους ανθρώπους, τον πλανήτη και τη 
Φύση στο επίκεντρο της οικονομικής μας 
μετάβασης. Αποκάλεσα αυτό το σχέδιο 
«Terra Carta» και με συγκινεί βαθύτατα 
το γεγονός ότι η Αθήνα επιθυμεί να θέσει 
σε εφαρμογή τις ιδέες που εμπεριέχονται 
σε αυτό.
Εξοχότατη - σήμερα, όπως και το 1821, 
η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στους 
φίλους της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 
δεσμοί μεταξύ μας είναι ισχυροί και ζωτι-
κοί και κάνουν τεράστια διαφορά στην 
κοινή μας ευημερία και ασφάλεια. Όπως 
ακριβώς οι ιστορίες μας είναι στενά συνδε-
δεμένες μεταξύ τους, έτσι είναι και το μέλ-
λον μας. Με αυτό το πνεύμα, αύριο, οι Βρε-
τανοί φίλοι σας θα σταθούμε δίπλα σας 
για άλλη μια φορά και θα αισθανθούμε 
μεγάλη υπερηφάνεια με την αφυπνιστική 
προτροπή του Διονύσιου Σολωμού:
Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά!
Ζήτω η Ελλάς!

Επίσημο δείπνο - Συγκίνησε ο Κάρολος όταν 
είπε στα ελληνικά: «Χαίρε ω χαίρε ελευθεριά» 

Είχε δολοφονήσει 
ψυχίατρο το 2010, 
αποφυλακίστηκε, 
παρίστανε τον αστυνομικό 
και βίασε 3 γυναίκες 

Σ
τον τρίτo τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παρα-
πέμφθηκε να απολογηθεί  ο 38χρονος που συνε-
λήφθη, κατηγορούμενος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 
ότι βίασε τρεις γυναίκες, στις οποίες προφασίστη-

κε ότι είναι αστυνομικός. Σύμφωνα με το Thestival, εις βά-
ρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατά συρ-
ροή, αρπαγή, ληστεία, αντιποίηση κατά της Αρχής, οπλο-
φορία και οπλοχρησία, πράξεις για τις οποίες θα απολο-
γηθεί την Τετάρτη στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε 
και πήρε προθεσμία.
Ο 38χρονος Έλληνας συνελήφθη από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλή-
ματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης, ύστερα 
από έρευνα που προκάλεσαν οι καταγγελίες δύο γυναι-
κών, μεταξύ αυτών μία εκδιδόμενη. Όπως ανακοίνωσε 
η αστυνομία, θύμα του φέρεται ότι έπεσε και μία τρίτη 
γυναίκα, η οποία όμως δεν προέβη σε καταγγελία. Στην 
κατοχή του βρέθηκαν χρηματικό ποσό άνω των 500 ευρώ 
κι ένα κινητό τηλέφωνο που φέρεται να απέσπασε από τις 
καταγγέλλουσες.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, τις απείλησε 
με μαχαίρι και τις βίασε. Όπως προέκυψε από την έρευνα, 
θύματά του φαίνεται πως έπεσαν τρεις γυναίκες, ηλικίας 
47, 26 και 21 ετών το διάστημα από τις 15 έως τις 20 Μαρ-
τίου 2021, στις περιοχές των Γιαννιτσών και των Συκεών.
Προανακριτικά, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζο-
ντας ότι οι καταγγέλλουσες είναι γνωστές του, ενώ δια του 
συνηγόρου του κατήγγειλε ότι πρόκειται για «στημένη 
υπόθεση από πρώην συγκρατουμένους τους στη φυλακή».
Ο 38χρονος παρίστανε τον αστυνομικό και με την υπο-
τιθέμενη αυτή ιδιότητα προσέγγιζε, σύμφωνα με όσα 
ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα θύματά του και τα υποχρέωνε 
να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό του με το πρόσχημα της 
διενέργειας ελέγχου. Στη συνέχεια, οδηγούσε τις γυναί-
κες είτε σε έρημες περιοχές ή σε σπίτι όπου φέρεται να 
τις βίασε.
Ο κατηγορούμενος είναι σεσημασμένος για δολοφονία, 
η οποία διαπράχθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 στη Θεσ-
σαλονίκη. Πρόκειται για τον φόνο 58χρονου ψυχιάτρου, 
υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί μαζί με την 
κουβανικής καταγωγής αρραβωνιαστικιά του, που ήταν 
πρώην σύζυγος του θύματος.
Το ζευγάρι είχε τιμωρηθεί από το Εφετείο σε ισόβια 
κάθειρξη, αλλά προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, υποστη-
ρίζοντας ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό. 
Η προσφυγή έγινε δεκτή από το ανώτατο ακυρωτικό 
δικαστήριο, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέψει 
στο Εφετείο, μόνο όμως ως προς το σκέλος της χορήγη-
σης ελαφρυντικού, το οποίο τελικώς δόθηκε και τα ισό-
βια μετατράπηκαν σε κάθειρξη 15 ετών. Με αυτή την 
απόφαση, ύστερα από περίπου 10 χρόνια στη φυλακή ο 
40χρονος αποφυλακίστηκε αφού είχε εκτίσει τα 3/5 της 
ποινής του.
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Πώς η ΕΛ.ΑΣ κατάφερε να 
ταυτοποιήσει τον δράστη που έκανε 
τη μεγάλη αρπαγή από τις τέσσερις 
θυρίδες που ανήκουν στις κυρίες των 
βορείων προαστίων και την απόπειρα 
να λεηλατήσει άλλη μία - Τα στοιχεία 
που οδήγησαν στη σύλληψη του 
συζύγου της γνωστής τηλεπερσόνας 
Τέτας Καμπουρέλη

Ο 
ιδρώτας στο κουτί μιας από τις 
παραβιασμένες θυρίδες, η μεγά-
λη τσάντα από laptop, τα βίντεο 
που τον έχουν πιάσει να κινείται 

ύποπτα, στρεσαρισμένα και νευρικά «έκα-
ψαν» τον 58χρονο Βασίλη Γκουρούση και 
τον έδωσαν στο πιάτο των διωκτών του. Έ-
τσι κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν ως τον 
«μακρυχέρη» που έκανε τη μεγάλη αρπαγή 
από τις τέσσερις θυρίδες που ανήκουν στις 
κυρίες των βορείων προαστίων και την από-
πειρα να λεηλατήσει άλλη μία.
Οι αστυνομικοί τοποθετούν χρονικά τη 
διάρρηξη τον περασμένο Αύγουστο, για την 
παραβίαση των θυρίδων χρησιμοποίησε 
κατσαβίδι ενώ υποστηρίζουν ότι ο θησαυ-
ρός βγήκε άμεσα από τα υπόγεια της τράπε-
ζας και δεν έκανε «μετάγγιση» της λείας του 
σε θυρίδα που διέθετε ο ίδιος στο υποκατά-
στημα του Ψυχικού. Σημαντικό ρόλο στην 
εξιχνίαση έπαιξε το γεγονός ότι ο Βασίλης 
Γκουρούσης ήταν σεσημασμένος για συμ-
μετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέ-
πραττε απάτες με υπολογιστές για κλοπές 
και υπεξαίρεση. Ήταν ο μόνος από τους 
ενοικιαστές των 1.500 θυρίδων που είχε 
τόσο ύποπτο παρελθόν.
Ο συγκεκριμένος συνελήφθη σήμερα, 
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2020, σε περιοχή της 
Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος 
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδι-
εύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής 
και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής και σε έρευνες που πραγματοποιή-
θηκαν στην οικία, κατάστημα και σε θυρίδα 
που διατηρούσε στο συγκεκριμένο τρα-
πεζικό υποκατάστημα βρέθηκαν, μεταξύ 
άλλων και κατασχέθηκαν:
κλειδί θυρίδας και ρολόι χειρός μεγάλης 
αξίας, κινητό τηλέφωνο, 2 αναδιπλούμενα 
μαχαίρια και 7 κατσαβίδια, καθώς και 680 
ευρώ, πλήθος εγγράφων, αποδείξεων και 
παραστατικών τραπεζών.

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπό-
θεσης διαδραμάτισε και η εξειδικευμένη 
αυτοψία και διερεύνηση του χώρου των 
θυρίδων από ειδικά κλιμάκια της Διεύ-
θυνσης Εγκληματολογικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο πλαίσιο των οποίων εντο-
πίστηκε βιολογικό υλικό και συγκεκριμένα 
ιδρώτας του 58χρονου σε σημείο διερρηγ-
μένης θυρίδας που επέτρεψε την ταυτοποί-
ηση του.
Οι αστυνομικοί με εισαγγελική παραγγε-
λία κάλεσαν τον 58χρονο να δώσει δείγμα 
D.N.A και έτσι κατάφεραν να τον ταυτο-
ποιήσουν. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε 
εμπλοική στην υπόθεση, δηλώνει ότι δεν 
γνωρίζει το παραμικρό, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι δεν έχουν βρεθεί τα κλοπιμαία.
Η υπόθεση της κλοπής είχε «άρωμα γυναί-
κας» καθώς και οι τέσσερις θυρίδες που 
παραβιάστηκαν ανήκουν σε γυναίκες, 
συζύγους γνωστών επιχειρηματιών της 
Αθήνας κατοίκων των βορείων προαστίων. 
Η υπόθεση διαβιβάστηκε από το τμήμα του 
Ψυχικού στα κεντρικά της Ασφάλειας ενώ 
στον κύκλο των ερευνών μπήκε και ειδικός 
πραγματογνώμονας προκειμένου να απο-
φανθεί πώς, πότε και με ποιο τρόπο έγινε η 
παραβίαση των θυρίδων.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως η 
δουλειά ήταν επαγγελματική, και οι αναλυ-
τές της Ασφάλειας ψάχνουν το λάθος που θα 
ξεκλειδώσει την υπόθεση. Αξίζει να επιση-
μανθεί ότι το συγκεκριμένο υποκατάστημα 
διαθέτει περίπου 1.500 θυρίδες οι οποίες 
εξετάστηκαν και δεν φέρουν καμία απολύ-
τως παραβίαση.
Η πρώτη καταγγελία έγινε την Παρασκευή 
13 Νοεμβρίου. Κυρία, μέλος γνωστής οικο-
γενείας των βορείων προαστίων μετέβη στο 
Α.Τ Ψυχικού και κατήγγειλε ότι άγνωστοι 
παραβίασαν τη θυρίδα που διατηρούσε 
σε τραπεζικό υποκατάστημα κοντά στο 
Κολέγιο Αθηνών, στο Ψυχικό και άρπαξαν 
42.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα 
αξίας 3.000.000 ευρώ. Πριν καλά-καλά 
προλάβουν οι αστυνομικοί να συντάξουν 
την καταγγελία, έρχεται να προστεθεί μια 
δεύτερη από άλλη μια γυναίκα σύζυγο γνω-
στού επιχειρηματία. Αφορούσε στο ίδιο 
τραπεζικό υποκατάστημα κοντά στο κολέ-
γιο και έλεγε,ότι από θυρίδα είχαν «κάνει 
φτερά» κοσμήματα αξίας 1.000.000 ευρώ 
και 75 χρυσές λίρες. Όμως και αυτή δεν 
ήταν η μοναδική.

επικαιρότητα

Κλοπή από θυρίδες στο Ψυχικό: Ο 
ιδρώτας και η μεγάλη τσάντα λάπτοπ 
«έκαψαν» τον Βασίλη Γκουρούση 

Μισούστιν: Ελλάδα και Ρωσία 
βοήθησαν η μία την άλλη σε 
κρίσιμες στιγμές

Σ
τη συνεισφορά της Ρωσίας στον 
αγώνα του Ελληνικού λαού για 
ανεξαρτησία αλλά και στις μα-
κραίωνες ρίζες των ρωσο-ελ-

ληνικών σχέσεων αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων ο πρωθυπουργός της Ρωσίας 
Μιχαήλ Μισούστιν κατά την αντιφώ-
νησή του στο επίσημο δείπνο προς τι-
μήν των ξένων ηγετών στο Προεδρικό 
Μέγαρο.
Ο κ. Μισούστιν τόνισε ότι φέτος, είναι 
μία χρονιά ορόσημο, που σηματοδο-
τείται από την επέτειο για τα 200 χρό-
νια από την έναρξη του αγώνα του 
Ελληνικού λαού για ανεξαρτησία, υπο-
γράμμισε τη συνεισφορά της χώρας 
του σε αυτόν και σημείωσε ότι Ελλάδα 
και Ρωσία βοήθησαν η μία την άλλη 
και σε άλλες κρίσιμες στιγμές. Όπως 
είπε «Ρώσοι αξιωματικοί του ναυτι-
κού συμμετείχαν στην διεθνή ειρη-
νευτική αποστολή στην Κρήτη. Ρώσοι 
στρατιώτες και αξιωματικοί πολέμη-
σαν στο Μακεδονικό Μέτωπο κατά 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά 
και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
πολέμησαν δίπλα-δίπλα με τους Έλλη-
νες αντάρτες εναντίον των εισβολέων 
Ναζί».
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι λαοί 
μας μοιράζονται κοινή ιστορία, πολι-
τιστικές και πνευματικές αξίες, σημει-
ώνοντας ότι υπάρχει μια βαθιά, αμοι-
βαία συμπάθεια μεταξύ τους, ενώ υπο-

στήριξε ότι το επερχόμενο Έτος Ιστο-
ρίας Ελληνο-Ρωσικού Σταυρού, θα 
δώσει την ευκαιρία στους λαούς και 
των δύο Κρατών να γνωριστούν ακόμα 
καλύτερα.
Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι οι 
σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας κατανό-
ησης που παραδοσιακά έχουν ανα-
πτυχθεί ανάμεσα στη Ρωσία και την 
Ελλάδα, συνιστούν στέρεα βάση για 
συνεργασία σε πληθώρα τομέων, 
από τις μεταφορές και την ενέργεια, 
μέχρι την αγροτική-γεωργική επιχει-
ρηματικότητα και την υψηλή τεχνολο-
γία. Έκανε, επίσης, ειδική αναφορά 
στο γεγονός ότι οι Ρώσοι τουρίστες 
λατρεύουν τα Ελληνικά θέρετρα.
Σχετικά με τον κορωνοϊό, τόνισε ότι 
αναμφίβολα, έχει επιφέρει αλλα-
γές στην κοινή μας ατζέντα και τόνισε 
ότι η Ρωσία και η Ελλάδα θα πρέπει 
να προβούν σε κάθε τι αναγκαίο για 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους 
στην πράξη - να προάγουν τη συνερ-
γασία και να εφαρμόσουν νέα υπο-
σχόμενα έργα προς όφελος των λαών 
των χωρών τους, να αναπτύξουν εποι-
κοδομητικό διάλογο ανάμεσα στη 
Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 
βάση της ισότητας και του αμοιβαίου 
σεβασμού συμφερόντων και ενδια-
φερόντων και κατέληξε λέγοντας ότι 
«Έχουμε κάθε ευκαιρία να το πρά-
ξουμε».
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Χ
ρειαζόμαστε μια πιο κυρίαρχη, πιο 
ανεξάρτητη Ευρώπη που να διαθέ-
τει στρατηγική αυτονομία, δηλαδή 
που να μπορεί να αποφασίζει και 

να προστατεύει τον εαυτό της», υπογράμ-
μισε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Πρόε-
δρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ 
Μακρόν.
Ο Γάλλος Πρόεδρος μιλώντας αποκλειστικά 
στην Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση και τον 
Νίκο Αλιάγα, με αφορμή τους εορτασμούς 
για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την 
ελληνική επανάσταση, υπογράμμισε ότι «η 
Ελλάδα διαθέτει μία μοναδική θέση, καθώς 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην ανατο-
λική Μεσόγειο, όπως φάνηκε με το θέμα της 
μετανάστευσης που βιώσαμε» και επισή-
μανε ότι «η Ευρώπη πρέπει να ξέρει πως να 
προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα, προ-
φανώς για την Ελλάδα αλλά τελικά για όλους 
μας».
«Είμαι ένας από αυτούς που πιστεύουν 
ακράδαντα ότι πρέπει να είμαστε πάντα στο 
πλευρό των ευρωπαίων συμμάχων μας, όταν 
δέχονται επίθεση στην κυριαρχία τους, όταν 
απειλείται η ανεξαρτησία τους, ο σεβασμός 
των συνόρων τους. ‘Αλλωστε, αυτό έκανε 
η Γαλλία το καλοκαίρι του 2020, όταν αυτό 
συνέβη», τόνισε ο Πρόεδρος Μακρόν. Επι-
σήμανε, παράλληλα, την ανάγκη συνεργα-
σίας με την Τουρκία, το Λίβανο, τη Συρία και 
τη Λιβύη.
Για την επέτειο των 200 ετών 
από την ελληνική επανά-
σταση, ο Πρόεδρος Μακρόν 
τόνισε ότι πριν από 200 χρό-
νια η Ελλάδα ενέπνευσε την 
Ευρώπη και ειδικά τη Γαλλία.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας υπογράμμισε 
ότι «υπάρχει ένας αναπό-
σπαστος δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Ευρώ-
πης, που μας κάνει να αισθανόμαστε ως ένας 
πολιτισμός και αυτός είναι η επιρροή της 
Αρχαίας Ελλάδας αλλά υπάρχει ένας ακόμη 
ισχυρότερος, εκείνος της προσήλωσης στην 
ελευθερία και την ευρωπαϊκή περιπέτεια».
«Ξέρετε, κάνουμε και θα κάνουμε τα πάντα 
με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ώστε να 
ανοίξουμε τη θαυμάσια χώρα σας στους 
νέους μας, τους φοιτητές μας, τους αρχαιολό-
γους μας, τους ακαδημαϊκούς και τους τουρί-
στες μας» δήλωσε ο κ. Μακρόν επισημαίνο-
ντας ότι η Ελλάδα εμπνέει και σήμερα όπως 
και χθες, καθώς «όσο τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση όσο και τα 40 χρόνια ένταξης 

στην Ευρώπη, αποτελούν στιγμή ελευθερίας, 
ανοίγματος και κοινού πεπρωμένου».
Για το μεταναστευτικό ανέφερε πως «πρέ-
πει να οργανωθούμε καλύτερα για να προ-
στατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας 
σύνορα, να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα 
διακινητών, που κερδοσκοπούν από αυτή 
την ανθρώπινη δυστυχία και θέτουν σε κίν-
δυνο όλους αυτούς που φεύγουν για οικο-
νομικούς λόγους. Πρέπει να οργανώσουμε 
αυτό το ζήτημα της μετανάστευσης με ευρω-
παϊκό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι, ναι, αφή-
σαμε πολύ την Ελλάδα, όπως την Ιταλία και 
την Ισπανία, μόνες να αντιμετωπίσουν αυτό 
το πρόβλημα το οποίο τελικά μετατίθεται 
στους άλλους… Πρέπει να βοηθήσουμε 
περισσότερο την Ελλάδα για να προστατεύ-
σει τα εξωτερικά της σύνορα. Δεν αφορά 
μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα θέμα αλλη-
λεγγύης».
Αναφερόμενος στον ελληνικό κλασικό πολι-
τισμό ο κ. Μακρόν είπε «ναι, με διαμόρ-
φωσε, οι ελληνικοί και ρωμαϊκοί μύθοι με 
διαμόρφωσαν, η ανάγνωση των τραγωδιών, 
θα έλεγα ότι ως έφηβος τράφηκα από αυτό».
«Δυστυχώς το υγειονομικό πλαίσιο με ανα-
γκάζει να παραμείνω στο Παρίσι» δήλωσε 
για την αδυναμία να παραστεί στην Αθήνα 
στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την 
ελληνική επανάσταση. «Λυπάμαι που δεν θα 
είμαι εκεί με τη σύζυγό μου για τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις. Μέχρι πριν από δύο μέρες 

ήταν προγραμματισμένο 
να έρθουμε αλλά η επιδη-
μία ξεκινά πάλι πολύ έντονα, 
παντού στην Ευρώπη», είπε ο 
Γάλλος Πρόεδρος και σημεί-
ωσε: «Νομίζω ότι ήταν πιο 
πρέπον να εφαρμόσω ο ίδιος 
αυτό που ζητώ από τους 
συμπολίτες μου αλλά θα 

είμαι ολόψυχα μαζί σας».
Για τον εμβολιασμό στην Ευρώπη, ο Γάλλος 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα 
συντονισμού στην Ευρώπη αλλά ότι «στην 
αρχή δεν πιστέψαμε ότι αυτό θα πήγαινε 
τόσο γρήγορα».
«Σας το λέω ειλικρινά, όλος ο κόσμος, οι ίδιοι 
οι ειδικοί έλεγαν ότι ποτέ στην ιστορία της 
ανθρωπότητας δεν χρειάστηκε λιγότερο από 
ένας χρόνος για να φτιαχτεί ένα εμβόλιο. 
Εξαιρετική επιτυχία και, επομένως, μάλλον 
κατά κάποιον τρόπο ονειρευτήκαμε λιγότερο 
από κάποιους άλλους και νομίζω ότι αυτό 
πρέπει να γίνει μάθημα για όλους εμάς» υπο-
γράμμισε ο κ. Μακρόν.

Εμανουέλ Μακρόν στην ΕΡΤ: Η Ελλάδα, 
όπως χθες, εμπνέει και σήμερα

Πάνω από 50 πόλεις σε 
όλο τον κόσμο τιμούν την 
Ελλάδα φωταγωγώντας στα 
«γαλανόλευκα» εμβληματικά κτίρια

ό
λεις ανά τον κόσμο έχουν φω-
ταγωγήσει εμβληματικά κτίρια 
με την ελληνική σημαία και τα 
γαλανόλευκα χρώματα για να τι-

μήσουν τα 200 χρόνια από την ελληνική 
επανάσταση.
Πενήντα πόλεις από όλο τον κόσμο 
έχουν φωταγωγήσει δημόσια και εμβλη-
ματικά κτίρια με την ελληνική σημαία και 
τα γαλανόλευκα χρώματα, για να τιμή-
σουν την Ελλάδα και την επέτειο των 200 
ετών από την ελληνική επανάσταση. 
Πόλεις οι οποίες είναι μάλιστα συνδε-
δεμένες με την ελληνική επανάσταση, 
όπως η Οδησσός, στην οποία ιδρύθηκε 
η Φιλική Εταιρία. 
Στα Ιεροσόλυμα θα φωταγωγηθεί η Ιερά 
Μονή του Τιμίου Σταυρού, η αρχαιότερη 
Μονή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρ-
χείου Ιεροσολύμων.
Στο Μόναχο θα φωταγωγηθούν τα Προ-
πύλαια, που είναι εμπνευσμένα από τα 
Προπύλαια του Παρθενώνα. Ο Βασιλιάς 

της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α’, μάλιστα, ο 
οποίος είχε χρηματοδοτήσει την δημι-
ουργία τους ήταν λάτρης της Αρχαίας 
Ελλάδας και ο πατέρας του πρώτου 
Βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα.
Στο Σίδνεϋ θα φωταγωγηθεί το εμβημα-
τικό κτίριο της Όπερας.
Στον Καναδά οι καταρράκτες του Νια-
γάρα.
Στις Βρυξέλλες θα φωταγωγηθεί το 
δημαρχείο στην Grand Place και του 
Παρισιού στις όχθες του Σηκουάνα.
Στο Τελ Αβίβ θα φωταγωγηθεί το ιστο-
ρικό «Γιαντ Ελιάου», η έδρα της μπα-
σκετικής Μακάμπι Τελ Αβίβ και στη 
Βοστώνη η ιστορική έδρα των Μπόστον 
Σέλτικς. 
Θα φωταγωγηθούν κτίρια ακόμα σε  
πόλεις της Αυστραλίας, της Γερμανίας, 
των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά και άλλες 
πόλεις, όπως η Λισαβώνα, το Ελσίνκι, το 
Ταλίν, το Βίλνιους και η Ρίγα. Συνολικά 
πάνω από 50 πόλεις στον κόσμο.
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Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά: 
Συνταγματική η αύξηση της τιμής 
για τον άνθρακα

Ο 
αρχηγός του δικαστηρίου 
Richard Wagner λέει στην 
έγγραφη απόφαση ότι η κλι-
ματική αλλαγή είναι πραγ-

ματικός κίνδυνος και στοιχεία δείχνουν 
ότι η τιμή της ρύπανσης είναι κρίσιμο 
στοιχείο για την αντιμετώπισή της.
Δεδομένου αυτού είπε ο Wagner, οι 
αποδείξεις του Καναδά ότι αυτό είναι 
θέμα εθνικής ανησυχίας, είναι ορθές.
«Η αδιαμφισβήτητη ύπαρξη απειλής για 
το μέλλον της ανθρωπότητας δεν μπορεί 
να αγνοηθεί», έγραψε.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Jonathan 
Wilkinson εξέδωσε μια άμεση δήλωση 
που επαινεί την απόφαση ως «νίκη 
για τα εκατομμύρια των Καναδών που 
πιστεύουν ότι πρέπει να οικοδομήσουμε 
μια ευημερούσα οικονομία που καταπο-
λεμά την κλιματική αλλαγή».

«Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόφαση 
θα θέσει τέρμα στις προσπάθειες των 
Συντηρητικών πολιτικών που καταπολε-
μούν την κλιματική δράση στο δικαστή-
ριο και αν θα ενώσουν τους Καναδούς 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλα-
γής».
Η ευθύνη ήταν η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση να αποδείξει στο δικαστήριο ότι 
πρόκειται για ζήτημα εθνικής ανησυχίας 
που θα του επέτρεπε να αναλάβει τον 
έλεγχο του θέματος αντί να το αφήσει 
στις επαρχίες.
Η πλειοψηφία του δικαστηρίου διαπί-
στωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
το έκανε αυτό, σημειώνοντας ότι όλα τα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαρ-
χιών που αμφισβητούν το νόμο, συμφώ-
νησαν ότι η αλλαγή του κλίματος είναι 
«μια υπαρξιακή πρόκληση».

Σχολικά Συμβούλια στο Οντάριο 
δυσκολεύονται να βρουν αναπληρωτές 
δασκάλων  εν μέσω  της πανδημίας 

Κ
αθώς αρκετές σχολικές επιτροπές του 
Οντάριο παλεύουν με την αύξηση των 
απουσιών δασκάλων λόγω της παν-
δημίας COVID-19, τουλάχιστον ένα 

διοικητικό συμβούλιο της περιοχής του Τορό-
ντο δήλωσε ότι έπρεπε να 
ζητήσει από τους διαχει-
ριστές, τους ειδικούς εκ-
παιδευτικούς και τους ε-
πιβλέποντες μεσημερια-
νού γεύματος. Το σχολικό 
συμβούλιο της Καθολικής 
Περιφέρειας του Τορόντο 
δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα 
έχουν ληφθεί σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις για «δι-
ασφάλιση της ασφάλειας 
των μαθητών και του προ-
σωπικού».
«Όπως πολλά διοικητικά συμβούλια σε ολό-
κληρη την επαρχία, το TCDSB συνεχίζει να ενι-
σχύει το περιστασιακό ρόστερ καθηγητών του, 
αλλά αγωνίζεται να αντιμετωπίσει προκλή-
σεις που σχετίζονται με αυξημένες απουσίες 
δασκάλων, μεγαλύτερα περιστατικά βραχυ-

πρόθεσμης άδειας ασθενείας και απροθυμία 
των διαθέσιμων περιστασιακών καθηγητών να 
δέχονται καθημερινές εργασίες κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου. πανδημία », δήλωσε 
το συμβούλιο σε την Τρίτη. Πολλαπλά συνδι-

κάτα δασκάλων δήλωσαν 
ότι τα μέλη τους χρειάζο-
νται όλο και περισσότερο 
φύλλα απουσίας λόγω 
του αυξανόμενου στρες 
και της εξάντλησης που 
οφείλονται στην κρίση 
της υγείας. Οι απαιτήσεις 
για την ασθένεια και την 
απομόνωση, καθώς και οι 
ευθύνες γονικής μέριμνας 
και φροντίδας, συμβάλ-
λουν επίσης στις απου-

σίες, όπως δήλωσαν. Και καθώς περισσότερα 
σχολεία βιώνουν κρούσματα, οι αναπληρωτές 
δάσκαλοι είναι απρόθυμοι να εκθέσουν τον ιό, 
καθιστώντας δύσκολο να βρουν αντικαταστά-
σεις, δήλωσε η Julie Altomare-DiNunzio, πρό-
εδρος της ένωσης στοιχειωδών καθολικών 
εκπαιδευτικών του Τορόντο.

`

Η Honda μειώνει προσωρινά 
την παραγωγή της στη Βόρεια 

Αμερική

Μείωση των κρουσμάτων 
στους πολίτες άνω των 80 

χάρη στα εμβόλια

Π
άνω από 3,68 εκατ. δόσεις 
εμβολίων είχαν χορηγηθεί 
σε όλη τη χώρα μέχρι τη 19η 
Μαρτίου, σύμφωνα με τη 

διευθύντρια των υπηρεσιών δημό-
σιας υγείας του Καναδά
Η συνεχιζόμενη εκστρατεία ανοσοποί-
ησης έναντι του νέου κορωνοϊού στον 
Καναδά έφερε μείωση των μολύνσεων 
από τον SARS-CoV-2 μεταξύ των ηλικι-
ωμένων άνω των 80 ετών, ανακοίνωσαν 
χθες Κυριακή οι υγειονομικές αρχές.
«Διαπιστώνουμε ήδη τα πλεονεκτήματα 
των εμβολίων στις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου του πληθυσμού, τη μείωση του 
δείκτη μολύνσεων μεταξύ των ενηλίκων 
άνω των 80 ετών και τη μείωση του επι-
πολασμού στα γηροκομεία», επισήμανε 
η Τερίσα Ταμ
, διευθύντρια των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας του Καναδά, σε δελτ ίο Τύπου 
που δημοσιοποίησε.
Η εκσ τρατε ία ανοσοποίησης άρχισε 
στον Καναδά τον Δεκέμβριο του 2020. 
Ως εδώ, έχουν δοθεί άδειες επείγου-
σας χρήσης από την Οτάβα σε τέσσερα 
εμβόλια: αυτά των Pfizer/BioNTech, της 
Moderna, της Johnson & Johnson και 
της AstraZeneca.
Πάνω από 3,68 εκατ. δόσεις εμβολίων 
είχαν χορηγηθεί σε όλη τη χώρα μέχρι 

τη 19η Μαρτίου, συμπεριλαμβανομέ-
νων 670.000 την περασμένη εβδομάδα, 
διευκρίνισε η κυρία Ταμ.
«Κάθε εβδομάδα,  ο  αριθμός  των 
δόσεων των εμβολίων που χορηγού-
νται καταρρίπτει ρεκόρ, και μπορούμε 
να περιμένουμε ότι τα πλεονεκτήματα 
θα είναι ολοένα μεγαλύτερα», συμπλή-
ρωσε.
Την περασμένη εβδομάδα, το Κεμπέκ – 
η επαρχία που θρηνεί τα περισσότερα 
θύματα της πανδημίας στον Καναδά – 
άρχισε να εμβολιάζει τους πολίτες ηλι-
κίας 65 ετών, ενώ στο Οντάριο, όπου 
έχουν επιβεβαιωθεί τα περισσότερα 
κρούσματα του νέου κορονοϊού σ τη 
χώρα, θα αρχίσουν να εμβολιάζονται οι 
πολίτες 75 ετών σήμερα Δευτέρα.
Η κυρία Ταμ ωστόσο προειδοποίησε 
εναντίον του «αυξημένου επιπέδου» 
των κρουσμάτων, καθώς ο ημερήσιος 
μέσος όρος των μολύνσεων το τελευ-
ταίο διάστημα εισήλθε ξανά σε ανοδική 
τροχιά, καθώς και εναντίον των παραλ-
λαγμένων στελεχών του νέου κορωνο-
ϊού, που εξαπλώνονται σ τη χώρα της 
βόρειας Αμερικής.
Ως τη Κυριακή, σ τον Καναδά ε ίχαν 
καταγραφεί 930.000 κρούσματα του 
SARS-CoV-2 και σχεδόν 22.700 θάνατοι 
εξαιτίας της COVID-19.

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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Οι κυρώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που είχαν επιβληθεί νωρίτερα από 
Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μετά από ανάλογα μέτρα από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις κατά εννέα υψηλό-
βαθμων Ρώσων αξιωματούχων επέβαλε και ο Καναδάς, λόγω της υπόθεσης του μπλόγκερ 
της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.
«Ο Μαρκ Γκαρνό, υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα νέες κυρώσεις κατά εννέα 
Ρώσων αξιωματούχων σε απάντηση των κατάφορων και συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Global 
Affairs Canada.
Τα μέτρα αυτά διαδέχονται εκείνα που είχαν ληφθεί νωρίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Στο στόχαστρο των καναδικών κυρώσεων μπαίνουν οι: Σεργκέι Κιριγιένκο, πρώτος αναπλη-
ρωτής επικεφαλής προσωπικού στο εκτελεστικό γραφείο της Προεδρίας
Αντρέι Γιαρίν, διευθυντής προεδρικής πολιτικής
Αλεξαντρ Μπορτνίκοφ, διευθυντής FSB
Ιγκόρ Κρασνόφ, γενικός Εισαγγελέας
Βίκτορ Ζολοτόφ, επικεφαλής Εθνικής Φρουράς
Αλεξάντερ Καλάσνικοφ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας
Σεργκέι Μενιάιλο, Προεδρικός απεσταλμένος της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας της Σιβηρίας
Αλεξέι Κριβορούτσκο, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας
Πάβελ Ποπόφ, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας
Η απάντηση του Κρεμλίνου
«Πρόκειται για μη νόμιμα μέτρα» απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφερόμενος 
στις νέες κυρώσεις. Δεσμεύτηκε δε, πως η Ρωσία θα ανταποδώσει.

Κυρώσεις από Καναδά κατά εννέα 
Ρώσων αξιωματούχων - «Θα 
ανταποδώσουμε» λέει το Κρεμλίνο

Ο προϋπολογισμός του Οντάριο 
το 2021 επικεντρώνεται στα 
νοσοκομεία, τα εμβόλια και τη 
διανομή μετρητών - το έλλειμμα 
πέφτει στα 33,1 δις δολάρια

Η 
κυβέρνηση του Ford συνεχίζει 
να αυξάνει τις δαπάνες για την υ-
γειονομική περίθαλψη και τις ε-
πιχορηγήσεις σε μετρητά σε επι-

χειρήσεις και γονείς, καθώς προσπαθεί να 
καταπολεμήσει την πανδημία με περισσό-
τερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
νέο χρέος και ελλείμματα που δεν είναι πι-
θανό να λήξουν πριν από το 2029.
Το έλλειμμα για το 2021-2022 εκτιμάται σε 
33,1 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 38,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, με 
ελλείμματα 27,7 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων και 20,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
για τα 2022-23 και 2023-24.
Η επαρχία θα δαπανήσει 186,1 δισεκατομ-
μύρια δολάρια φέτος, από 190 δισεκατομ-
μύρια δολάρια πέρυσι, με το καθαρό χρέος 
να αναμένεται να φτά-
σει τα 440 δισεκατομ-
μύρια δολάρια φέτος, 
και το χρέος προς το 
ΑΕΠ να υπερβεί το 
50 τοις εκατό έως το 
2023-24.
Χρησιμοποιώντας το 
πιο ρεαλιστικό σενά-
ριό του, ο φετινός 
προϋπολογισμός δεν 
προβλέπει επιστροφή 
σε ισορροπημένους 
προϋπολογισμούς έως 
το 2029, έως και τρεις εκλογικές εκστρα-
τείες από τώρα.
Η υγειονομική περίθαλψη παραμένει το 
επίκεντρο των δαπανών, με 1,8 δισεκατομ-
μύρια δολάρια περισσότερα για νοσοκο-
μεία, για την αντιμετώπιση των καθυστε-
ρήσεων χειρουργικών επεμβάσεων και για 
την παροχή βοήθειας σε ομάδες που επη-
ρεάζονται δυσανάλογα από το COVID-19.
Ένα επιπλέον ποσό 2,3 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων προορίζεται για τον εντοπισμό 
επαφών και τον έλεγχο PCR για το COVID-
19, το οποίο τώρα κοστίζει στους φορολο-
γούμενους 46 $ ανά δοκιμή.
Άλλο ένα δισεκατομμύριο δολάρια έχει 
διατεθεί για να βοηθήσει τις μονάδες 

δημόσιας υγείας να διαχειριστούν εμβό-
λια COVID-19, με αξιωματούχους που δεν 
είναι σίγουροι για το πόσα χρήματα έχουν 
ήδη δαπανηθεί.
Εκτός από την υγειονομική περίθαλψη, το 
επίκεντρο του προϋπολογισμού φαίνεται 
να είναι οι νέοι γύροι άμεσων επιχορηγή-
σεων σε μετρητά για επιχειρήσεις που επη-
ρεάζονται από τα μέτρα COVID-19 και οι 
γονείς που ασχολούνται με ένα σχολικό 
έτος γεμάτο κλείσιμο.
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αποδεί-
ξουν ότι τα έσοδα επηρεάστηκαν από κλει-
δώματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για έναν δεύτερο γύρο επιχορηγήσεων 
μετρητών που κυμαίνονται από 10.000 
έως 20.000 $, με τον νέο γύρο να κοστί-
ζει 1.7 δισεκατομμύρια $. Και οι γονείς με 

παιδιά λαμβάνουν 
400 $ ανά παιδί σχο-
λικής ηλικίας και 500 
$ ανά παιδί με ειδι-
κές ανάγκες. Η ακρι-
βής ημερομηνία που 
θα πραγματοποιη-
θούν οι πληρωμές 
δεν είναι ακόμη γνω-
στή και όποιος έχει 
εγγραφεί για τον δεύ-
τερο γύρο πληρω-
μών πέρυσι θα εισα-
χθεί αυτόματα για 

τον τρίτο. Οι πληρωμές για τους γονείς θα 
κοστίσουν στους φορολογούμενους 980 
εκατομμύρια $ Η επαρχία αυξάνει επίσης 
την πίστωση φόρου παιδικής μέριμνας, 
που σημαίνει ότι ο μέσος φορολογούμε-
νος που είναι γονέας θα λάβει 1.500 $ τον 
επόμενο χρόνο αντί 1.200 $.
Ο τομέας της μακροχρόνιας περίθαλψης 
παίρνει άλλα 650 εκατομμύρια δολάρια 
φέτος για να διατηρήσει και να επεκτείνει 
τα επίπεδα του προσωπικού. Κατά τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια, η εκπλήρωση της 
δέσμευσης να παρέχει σε κάθε κάτοικο 
μακροχρόνιας περίθαλψης τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες φροντίδας θα απαιτήσει 
άλλα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ισχυρές ανατιμήσεις στις τιμές του 
LNG λόγω «πολικής δίνης»

Τ
ο κύμα ψύχους που ταλαιπώρησε τη Βόρεια 
Αμερική τον περασμένο μήνα θα ευνοήσει 
σημαντικά τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσι-
κού αερίου του Καναδά, Tourmaline Oil Corp., 

η οποία εκτιμά ότι οι προοπτικές για το φυσικό αέριο 
βελτιώνονται ακόμα και όταν ο καιρός είναι πιο ζεστός.
Το φαινόμενο της «πολικής δίνης» έπληξε τον Φεβρουά-
ριο το Τέξας και άλλες νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, γεγονός 
που εκμεταλλεύτηκε η Tourmaline, με την πώληση τερά-
στιων όγκων φυσικού αερίου που είχε αποθηκεύσει 
κοντά στο Σα Φρανσίσκο και στο Τορόντο. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι προέβη στην πώληση 4 δισ. 
κυβικών ποδών φυσικού αερίου που είχαν συσσωρευτεί στα κέντρα αποθήκευσής της. Η κανα-
δική εταιρεία ανέφερε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 629,2 εκατ. δολάρια Καναδά (502 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ) κατά το τελευταίο τέταρτο του 2020, με άλμα 926% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 
2019, λόγω των υψηλότερων τιμών και της ισχυρής ζήτησης.
Οι Καναδοί παραγωγοί φυσικού αερίου απέστειλαν 7,5 bcfd φυσικού αερίου στις ΗΠΑ στα μέσα 
Φεβρουαρίου, νούμερο που ισοδυναμεί με αύξηση 25% σε σχέση με τον Ιανουάριο, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις της IHS Markit, προκειμένου να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές, καθώς η 
ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης αυξήθηκε ιδιαίτερα ακόμα και στις νότιες πολιτείες, όπως το Τέξας 
και η Οκλαχόμα. Καθώς οι θερμοκρασίες στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ έπεσαν κάτω από το μηδέν, 
οι τιμές του φυσικού αερίου σε ενεργειακούς κόμβους όπως η Οκλαχόμα και το Τέξας ανέβηκαν 
στα ύψη σημειώνοντας νέα ρεκόρ. Οι τιμές spot φυσικού αερίου αυξήθηκαν 400 φορές πάνω από 
τον μέσο όρο τους στην Οκλαχόμα, 50 φορές πάνω από τον μέσο όρο τους στο Τέξας και 60 φορές 
πάνω από τον μέσο όρο τους στο Σικάγο κατά τη διάρκεια της ψυχρής έκρηξης, σημείωσε ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Peyto Exploration and Development Ltd., Darren Gee.

καναδάς
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Μ
έχρι τον Ιούνιο, πέραν του 60% του ενή-
λικου πληθυσμού που θα έχει εκφράσει 
την επιθυμία του, θα έχει λάβει το εμ-
βόλιο, ανέφερε η Αναπληρώτρια Διευ-

θύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών, Δρ. Όλγα Καλακούτα.
Σε γραπτή της ανακοίνωση, σημειώνει ότι ο εμβολια-
σμός αναμένεται να αναπτύξει ταχύτητα εντός Απρι-
λίου, αφού σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρο-
νοδιάγραμμα που δόθηκε, η Κύπρος αναμένεται να 
παραλάβει επιπλέον 270.000 δόσεις από τα τέσσερα 
αδειοδοτημένα εμβόλια.
Ανάλογα λοιπόν με τη διαθεσιμότητα σε εμβόλια, η 
ποσότητα αυτή μεταφράζεται σε εμβολιασμό επιπρό-
σθετα 195.000 ατόμων τουλάχιστον με την 1η δόση, 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εμβολιασθέ-
ντων (τουλάχιστον με μια δόση) σε 310.000 μέχρι τις 
αρχές Μαΐου, καλύπτοντας τις ευπαθείς ομάδες και 
τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 45 ετών και άνω, ανα-
φέρει.
Το 2ο τρίμηνο, προσθέτει, αποτελεί καθοριστική 
καμπή στο Εμβολιαστικό Πλάνο, αφού  μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου, πέραν του 60% του ενήλικου πληθυσμού 
που θα έχει εκφράσει την επιθυμία του, θα έχει λάβει 
τουλάχιστον την 1η δόση του εμβολίου, καθώς θα 
υπάρχει και αύξηση στις ποσότητες εμβολίων που 

καταφθάνουν στην Κύπρο μέσα στο επόμενο χρονικό 
διάστημα, λόγω και της αύξησης της δυνατότητας της 
παραγωγής τους, σε παγκόσμια κλίμακα.
Στην Κύπρο διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 
135.000 εμβολιασμοί εκ των οποίων πέραν των 
93,475 αφορούν την 1η δόση του εμβολίου και οι 
αριθμοί αυξάνονται καθημερινά. Τον εμβολιασμό 
τους έχουν ολοκληρώσει περισσότεροι από 36,000 
συμπολίτες μας. Ταυτοχρόνως, έχουν λάβει το εμβό-
λιο περισσότερα από 1,714 άτομα που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενώ έχουν διενερ-
γηθεί 207 εμβολιασμοί σε άτομα που χρήζουν κατ’ 
οίκον νοσηλείας, σημειώνει η κ. Καλακούτα.
Οπως αναφέρει, οι δυνατότητες του εμβολιαστικού 
προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας εναπό-
κεινται στον αριθμό των δόσεων των εμβολίων που 
καταφθάνουν στη χώρα, καθώς η χώρα μας έχει εξα-
σφαλίσει τη μέγιστη ποσότητα εμβολίων που της ανα-
λογεί, με την προαγορά περίπου 4 εκ. δόσεων εμβο-
λίων, που αναλογούν σε περίπου 2 εκ. πολίτες.
Βάσει επίσημων στοιχείων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), μέχρι και την 
Τετάρτη 24 Μαρτίου, έχει λάβει τουλάχιστον μια δόση 
του εμβολίου, το 13% του συνολικού πληθυσμού της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δρ. Καλακούτα: Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει 
εμβολιαστεί πέραν του 60% του ενήλικου 
πληθυσμού 

Προδρόμου: Στην επόμενη συνεδρία 
Υπουργικού οι αποφάσεις για τα σχολεία 

Α
ποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των 
σχολείων θα ληφθούν στην επόμενη 
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ταυτόχρονα με τη λήξη ισχύος των απο-

φάσεων, που είχαμε λάβει στη βάση εισηγήσεων 
και πάλι της ομάδας των επιδημιολόγων, δήλωσε 
ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, μετά τη 
σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, 
που συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, στο Προ-
εδρικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παι-
δείας, ο κ. Προδρόμου ανέφερε πως “στη σημε-
ρινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο 
Υπουργός Υγείας ενημέρωσε το Συμβούλιο για 
τη υγειονομική κατάσταση της χώρας και μετέ-
φερε και τις εισηγήσεις της Ειδικής Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής των Επιδημιολόγων”.

Πρόσθεσε πως “οι διαπιστώσεις των ειδικών 
είναι ότι η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει 
κρίσιμη, ότι συντρέχει λόγος να δείξουμε προ-
σοχή, ανάμεσα σε άλλα, και στα σχολεία και ότι 
θα πρέπει – κάτι με το οποίο συμφωνούμε – ταυ-
τόχρονα να λάβουμε υπόψη και τον συναισθημα-
τικό, ψυχολογικό παράγοντα στον μαθητικό πλη-
θυσμό”.
Ο κ. Προδρόμου είπε πως στη βάση αυτών των 
δεδομένων, αποφάσεις θα ληφθούν στην επό-
μενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ταυ-
τόχρονα με τη λήξη ισχύος των αποφάσεων, που 
είχαμε λάβει στη βάση εισηγήσεων και πάλι της 
ομάδας των επιδημιολόγων.
“Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι με τη λήξη 
αυτής της περιόδου θα μπορέσουν να επαναλει-
τουργήσουν με φοίτηση με φυσική παρουσία και 
τα σχολεία, τα οποία σήμερα λειτουργούν με εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση”, κατέληξε.

Τ
η θέση ότι θα προσέλθει στην άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό, με καλή 
βούληση, θέληση και αποφασιστικότητα, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με 
την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

 Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες 
εκείνες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στον Γενικό Γραμματέα να συγκαλέ-
σει μια Σύνοδο για την Κύπρο η οποία θα οδηγήσει μέσα από διαπραγματεύ-
σεις στην εξεύρεση μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης προς όφελος του 
συνόλου των κατοίκων. «Θέλω να ελπίζω ότι η Τουρκία θα επιδείξει ανάλογο 
πνεύμα και θα εγκαταλείψει τις νεοφανείς ιδέες που θέλουν την δημιουργία 
δύο κρατών», υπογράμμισε. 
Ο κ. Αναστασιάδης, σημείωσε, επίσης, ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευ-
ράς είναι η λύση να είναι μέσα στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών και να 
σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. «Πιστεύω πως με την κατάργηση των εγγυ-
ήσεων, αλλά και την συνειδητοποίηση ότι η Κύπρος θα έχει την υποχρέωση να 
εφαρμόζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την ίδια ώρα θα προστατεύονται και θα 
νιώθουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μου, οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι θα έχουν 
να ευνοηθούν από την λύση, όπως βεβαίως και οι Ελληνοκύπριοι. Την ίδια 
ώρα, με μια λύση του Κυπριακού θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις Κύπρου-Τουρ-
κίας, Ευρώπης- Τουρκίας, Ελλάδας-Τουρκίας, πιστεύω, κάτι πολύ σημαντικό», 
τόνισε.
 Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την ιδιαίτερη 
συγκίνηση για το γεγονός ότι συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 200 χρό-
νια από την επανάσταση του 1821, η οποία, όπως είπε «έδωσε την ευκαιρία να 
δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, να είναι ένα σύγχρονο καθ΄ όλα ευρωπαϊκό 
ευνομούμενο κράτος, πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και προόδου». 
«Και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να μοιρασθούμε μαζί, αυτό που δεν παραλείψαμε 
να πράξουμε ως καθήκον, σαν Έλληνες ζώντας στο 1821 στην Κύπρο. Πέραν 
των 1000 εθελοντών συμμετείχαν στην επανάσταση του ́21, πληρώσαμε βαρύ 
τίμημα από πλευράς ηγητόρων τη κυπριακής κοινωνίας, με τον απαγχονισμό 
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και σωρεία άλλων απαγχονισμών ή τιμωρητι-
κών μέτρων από πλευράς της τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είναι από τον 
ίδιο αγώνα που εμπνεόμαστε σήμερα, 46 χρόνια μετά την τουρκική κατοχή, 
για να βρούμε δικαίωση. Μια δικαίωση που θα αποκαθιστά την ειρήνη στην 
Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», κατέ-
ληξε ο κ. Αναστασιάδης. 
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του Προέδρου Αναστασιάδη 
στους εορτασμούς είναι μια ιδανική ευκαιρία για να τιμηθεί η συμβολή του 
Κυπριακού Ελληνισμού στον αγώνα αυτό αλλά και να θυμηθούμε τον ανιδιο-
τελή πατριωτισμό του. «Η Ελλάδα όπως καλά γνωρίζετε στηρίζει πάντοτε τον 
δικό σας αγώνα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση 
του νησιού. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια δίκαιη και λειτουργική λύση του 
Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας», σημεί-
ωσε.
 Αναφερόμενη στη στάση της Τουρκίας, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι οι 
τουρκικές προκλήσεις ίσως συνεχιστούν στο μέλλον. «Θέλω να πιστεύω ότι 
ιδίως ενόψει της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης θα επικρατήσει η λογική και 
η λύση θα αναζητηθεί ακριβώς πάνω στο ενωσιακό κεκτημένο και στο πλαίσιο 
των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και δεν θα έχουμε και 
πάλι την έγερση παράλογων τουρκικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση θέλω 
να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα στηρίζει πάντοτε τα δίκαια του Κυπρι-
ακού Ελληνισμού και πάντα θα είναι στο πλευρό σας», κατέληξε η Πρόεδρος 
της Ελλάδας.

Αναστασιάδης: Με 
καλή βούληση και 
αποφασιστικότητα στην 
πενταμερή 
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Η 
Βουλή θα κληθεί σε μια 
από τις επόμενες συνε-
δρίες της Ολομέλειας να 
αποφασίσει κατά πόσο 

θα δώσει στη δημοσιότητα την Έκ-
θεση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα 
Μιχαηλίδη για τα δάνεια Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) 
στην Συνεργατισμό.
 Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας 
Μιχαηλίδη απέστειλε στη Βουλή 
την έκθεσή του στην οποία ανα-
φέρονται και ονόματα ΠΕΠ, στην 
οποία ωστόσο διευκρινίζεται, 
όπως αναφέρθηκε από τους βου-
λευτές, ότι από την παρουσίαση 
των δεδομένων δεν εξυπακούεται 
ότι το ΠΕΠ που κατονομάζεται έχει 
προβεί σε μεμπτή ή ανάρμοστη 
συμπεριφορά, κατέχοντας δημόσια 
θέση, ούτε καταδεικνύεται ευνοϊκή 
μεταχείριση αναφορικά με δάνεια 
ΠΕΠ.
 Όπως ανέφερε στους δημοσιογρά-
φους ο Πρόεδρος της Βουλής και 
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Ad Hoc Επιτροπής για τη διερεύ-
νηση των δανείων των ΠΕΠ Αδά-
μος Αδάμου, αποφασίστηκε στη 
σημερινή συνεδρία της Επιτρο-
πής να οδηγηθεί στην Ολομέλεια η 
λίστα που απέστειλε ο Γενικός Ελε-
γκτής, με το ερώτημα της δημοσι-
οποίησής της ή όχι και με την ανά-
λογη αιτιολόγηση. Αυτό όπως είπε 
θα γίνει σε μια από τις ερχόμενες 
Ολομέλειες εντός Απριλίου.
 «Νομίζω ότι κάνοντας αυτή την 
κίνηση ολοκληρώνεται η διαφά-
νεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και του 
εκπροσώπους του λαού στο Κοινο-
βούλιο, γιατί νομίζω ότι είναι ένα 
θέμα που διαχρονικά πάσχαμε σε 
αυτή τη χώρα και νομίζω ότι πρέ-
πει να σταματήσει», ανέφερε. Πρό-
σθεσε ότι αυτή είναι η δική του 

φιλοσοφία και δεν θα σταματήσει 
να είναι υπέρμαχος της διαφάνειας, 
τονίζοντας ότι είναι η μόνη οδός.
 Στην Ολομέλεια, σύμφωνα με όσα 
ανέφερε στην Επιτροπή, αναμένε-
ται να οδηγηθεί σχέδιο απόφασης 
για συζήτηση, στην οποία θα μπο-
ρεί να τοποθετηθεί ένας εκπρόσω-
πος από κάθε κόμμα και στη συνέ-
χεια το σχέδιο απόφασης θα μπει 
σε ψηφοφορία. Αναφέρθηκε επί-
σης ότι η ψηφοφορία επί του θέμα-
τος πιθανώς να γίνει στην επόμενη 
Ολομέλεια της 2ας Απριλίου. 
Παράλληλα, ο κ. Αδάμου. ανέφερε 
ότι έχει αποφασιστεί να κληθούν 
ανεξάρτητοι ειδι-
κοί ελεγκτικοί οίκοι, 
οι οποίοι θα ελέγ-
ξουν όχι μόνο αυτή 
τη λίστα αλλά και 
τη λίστα Γιωρκάτζη, 
η οποία έχει όπως 
είπε πολλές ανακρί-
βειες και λάθη. Ανέ-
φερε ότι αφού απο-
φασιστεί η δημοσιοποίησή της, σε 
μια από τις επόμενες συνεδρίες της 
Ολομέλειας, η λίστα του Γενικού 
Ελεγκτή θα αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της Βουλής, όπως είχε γίνει και 
με τη λίστα Γιωρκάτζη.
 Τοποθετούμενος στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή, ο βουλευτής 
του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης εξέ-
φρασε τη θέση ότι πρέπει να δημο-
σιοποιηθεί άμεσα η λίστα που 
έδωσε ο Γενικός Ελεγκτής, διότι αν 
δεν δημοσιοποιηθεί θα αιωρού-
νται ερωτηματικά που θα είναι επι-
ζήμια για το δημόσιο  συμφέρον 
και την Βουλή. Πρόσθεσε ότι εξυ-
πηρετείται το δημόσιο συμφέρον 
γιατί κάθε πολίτης θέλει να γνωρί-
ζει αν αυτοί που τον εκπροσωπούν 
τηρούν τους κανόνες για τη διαφά-
νεια και την λογοδοσία. Παράλληλα 

αναφερόμενος στην αποστολή της 
έκθεσης από τον Γενικό Ελεγκτή, 
είπε ότι όποιος στέλνει κάτι στη 
Βουλή πρέπει να το κάνει μετά από 
αίτημα της Βουλής στο επίπεδο του 
Προέδρου της Βουλής και όχι να το 
ζητά όποιος θέλει.
 Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφα-
νος Στεφάνου, ανέγνωσε στην Επι-
τροπή τετρασέλιδη τοποθέτηση 
του κόμματος επί του θέματος και 
συμφώνησε να πάει το θέμα για 
ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σύμ-
φωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Στε-
φάνου, ο Γενικός Ελεγκτής στην 
Έκθεσή του που έκανε εξ ιδίας 

πρωτοβουλίας με 
βάση τις εξουσίες 
που του παρέχει το 
σύνταγμα, δεν  δια-
πιστώνει ευνοϊκή 
μεταχείριση και η 
αναφορά σε ονό-
ματα ουδόλως εξυ-
πακούει σε μεμπτή 
συμπεριφορά σε 

σχέση με τα υπό αναφορά ΠΕΠ. 
Πρόσθεσε ότι η Επίτροπος Προ-
σωπικών Δεδομένων, αφού μελέ-
τησε την Έκθεση συμπεραίνει ότι η 
επώνυμη δημοσιοποίηση θα πυρο-
δοτήσει ατέρμονες και ζημιογόνες 
συζητήσεις που δεν εξυπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον. Διερωτήθηκε 
αν δεν θα πρέπει η Βουλή να προ-
βληματιστεί για το πώς θα εξυπηρε-
τήσει το δημόσιο συμφέρον, λαμβά-
νοντας υπόψη όσα είπε η Επίτροπος.
 Εξέφρασε την άποψη. έχοντας 
υπόψη του τι καταγράφεται, ότι 
η λίστα δεν θα πρέπει να δημο-
σιοποιηθεί, ενώ σημείωσε ότι σε 
αντίθεση με τη λίστα Γιωρκάτζη 
που είχε ζητηθεί από τη Βουλή, η 
λίστα που καταρτίστηκε από τον 
Γενικό Ελεγκτή είναι αποτέλεσμα 
της δουλειάς που έκανε στη βάση 

των αρμοδιοτήτων του, ο οποίος 
ωστόσο δεν την έδωσε στη δημο-
σιότητα αφού έλαβε υπόψη την 
τοποθέτηση της Επιτρόπου Προ-
σωπικών Δεδομένων.
 Τοποθετούμενος στην Επιτροπή 
ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολι-
τών Γιώργος Λιλλήκας είπε ότι η 
Βουλή βρίσκεται σε μια δύσκολη 
θέση εξαιτίας της πρωτοβουλίας 
του Γενικού Ελεγκτή, αφού χωρίς 
να το ζητήσει έχει στα χέρια της 
έναν κατάλογο ΠΕΠ, που ο ίδιος ο 
Γενικός Ελεγκτής δεν έδωσε στη 
δημοσιότητα λόγω της Επιτρόπου 
Προστασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων. Είπε παράλληλα ότι ο Ελε-
γκτής κρατά αποστάσεις για το αν 
διαπιστώνει ευθύνες των ΠΕΠ. 
Πρόσθεσε ότι ενώ έχει ευθύνες ο 
Γενικός Ελεγκτής για τον τρόπο που 
διαχειρίστηκε τη Βουλή, ωστόσο η 
Βουλή δεν πρέπει να μείνει εκτε-
θειμένη και πρέπει να βρει έναν 
τρόπο τα δημοσιοποιήσει τα ονό-
ματα, προστατεύοντας παράλληλα 
και τους ανθρώπους. Εισηγήθηκε 
να πάει πρόταση στην ερχόμενη 
Ολομέλεια για διορισμό Εθνικής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, να 
της δοθεί η έκθεση του ΓΕ και να 
ζητήσουν από την ΚΕΔΙΠΕΣ οποια-
δήποτε άλλα στοιχεία χρειάζεται 
αυτή η Επιτροπή, ώστε να δοθεί 
στη δημοσιότητα πόρισμα από μια 
ανεξάρτητη Επιτροπή. 
Ο Βουλευτής της «Αλληλεγγύης» 
Μιχαλης Γιωργάλλας, ανέφερε ότι 
θα υποστηρίξουν την κατά πλειο-
ψηφία απόφαση της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής για δημοσιοποί-
ηση της λίστας του Γενικού Ελεγκτή 
για περιπτώσεις ΠΕΠ που έχουν 
διαγραφές δανείων, υιοθετώντας 
τη διαπίστωση του Γενικού Ελεγκτή 
ότι δεν προκύπτει καταχρηστική 
διαχείριση ή διαγραφή.

Τα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου είναι έτοιμα για να υπο-
δεχθούν από τα μέσα Μαΐου, 
αυξημένο αριθμό πτήσεων και 
χιλιάδες επιβάτες, ανέφερε στο  
ΚΥΠΕ ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης 
Καρούσος.
 Πρόσθεσε ότι «τα αεροδρόμια 
της Κύπρου είναι πανέτοιμα να 
εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό 
επιβατών και γι’αυτό το σκοπό 
έγιναν αρκετές συσκέψεις και η 
απαραίτητη προετοιμασία ώστε 
να βεβαιωθούμε ότι η ροή των 
επιβατών θα είναι όσο το δυνα-
τόν καλύτερη. Έχουν αλλάξει 
αρκετά πράγματα σε σχέση με 
τον περασμένο χρόνο, με στόχο 
τη διευκόλυνση των επιβατών 
προκειμένου από τη στιγμή της 
αποβίβασης τους να υπάρχει 
λιγότερη ταλαιπωρία και όλοι οι 
απαραίτητοι έλεγχοι να γίνονται 
πιο σύντομα». 
Πρόσθεσε ότι «μαζί με το Υφυ-
πουργείο Καινοτομίας βελτιώ-
νεται και το cyprusflypass ούτως 
ώστε να επισπεύδεται και η 
συγκεκριμένη διαδικασία. Για 
παράδειγμα την Κυριακή μια 
πτήση που έφτασε στο αερο-
δρόμιο Λάρνακας μεταφέρο-
ντας 112 επιβάτες πέρασε από 
τη διαδικασία των τεστ κορωνο-
ϊού κατά μέσο όρο, μέσα σε 11 
δευτερόλεπτα για κάθε άτομο».
 Μέχρι το τέλος Μαρτίου, συνέ-
χισε «οι πτήσεις από 50 – 60 
την εβδομάδα θα φτάσουν στις 
160, ενώ από τον Απρίλιο θα 
φτάσουμε τις 240. Αναμένουμε 
τουρίστες στην Κύπρο από τα 
μέσα Μαΐου, αφού οι μήνες 
Μάρτιος και Απρίλιος θα είναι 
πιλοτικοί, ούτως ώστε να βεβαι-
ωθούμε ότι λειτουργούν κανο-
νικά όλα τα πρωτόκολλα της 
Δημοκρατίας».
 Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση ο Υπουργός Μεταφορών 
είπε πως «υπάρχει ενδιαφέρον 
για κάθοδο τουριστών στην 
Κύπρο από το Ισραήλ και άλλες 
Αραβικές χώρες. 

Υπουργός 
Μεταφορών: Έτοιμα 
τα αεροδρόμια 
της Κύπρου για να 
υποδεχθούν τον 
Μάιο πτήσεις 

Η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για 
δημοσιοποίηση λίστας του Γεν. Ελεγκτή για 
δάνεια ΠΕΠ στον Συνεργατισμό 
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Κυρώσεις αν συνεχιστεί η παραβατική 
συμπεριφορά  - Ικανοποίηση της 
Αθήνας από την κοινή δήλωση των 
27 η οποία «πατά» πάνω στην έκθεση 
Μπορέλ - Οι τελικές διατυπώσεις για  
«καρότο και μαστίγιο» στην Άγκυρα

Τ
η διττή προσέγγιση έναντι της Τουρκί-
ας που είχε επιδιώξει ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και περι-
λαμβάνει θετικά μέτρα, αλλά και περι-

οριστικά μέτρα-κυρώσεις εφόσον η Τουρκία 
επαναλάβει μονομερείς ενέργειες και παρα-
βατική συμπεριφορά έναντι κρατών-μελών, 
επιβεβαιώνει η Κοινή Δήλωση των «27» της 
ΕΕ.
Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την ικανοποί-
ησή τους για το περιεχόμενο της κοινής δήλω-
σης των 27.
Η Κοινή Δήλωση «πατά» πάνω στην Έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική της 
ΕΕ, αλλά και στις προηγούμενες αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν 
την Τουρκία και τις εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Περιγράφουν μια διαδικα-
σία με όρους και προϋποθέ-
σεις (αιρεσιμότητα) με βάση 
και προηγούμενα συμπερά-
σματα. Και πέραν της όποιας 
θετικής ατζέντας, επαναλαμ-
βάνουν το μήνυμα για περι-
οριστικά μέτρα και εργαλεία 
που έχει στη διάθεσή της η 
ΕΕ, εφόσον η Τουρκία επα-
ναλάβει μονομερείς ενέργειες ή παραβατική 
συμπεριφορά που θίγει συμφέροντα κρα-
τών-μελών της Ε.Ε.
Αναφορές υπάρχουν και στο μεταναστευτι-
κό-προσφυγικό, καθώς η Τουρκία καλείται 
να συνεργαστεί για την καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης και τις επιστροφές 
μεταναστών προς την Τουρκία με βάση την 
Κοινή Δήλωση Ε.Ε-Τουρκίας, η οποία, όπως 
αναφέρεται, θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς 
διακρίσεις.

«Απέναντι» στις πρακτικές Ερντο-
γάν οι περισσότεροι ηγέτες της Ε.Ε
Την πλήρη αντίθεσή τους απέναντι στις πολι-
τικές που εφαρμόζει ο Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασαν οι περισ-
σότεροι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεως τη 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, το οποίο ενδέχεται να ολοκληρω-
θεί απόψε και να μην υπάρξει δεύτερη μέρα 

συνεδρίασης, όπως είχε προγραμματιστεί 
αρχικώς, οι «27» αποφάσισαν να θέσουν υπό 
επιτήρηση την Άγκυρα, τουλάχιστον μέχρι 
τον Ιούνιο, εκφράζοντας εμπράκτως τις δια-
φωνίες τους αναφορικά με την απόφαση του 
Τούρκου προέδρου να αποσύρει την χώρα 
του από την διεθνή σύμβαση της Κωνσταντι-
νούπολης για την καταπολέμηση της βίας των 
γυναικών.
Λόγω της πανδημίας που πλήττει ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση οι 27 αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων αποφάσισαν να μην συνα-
ντηθούν στις Βρυξέλλες αλλά να μιλήσουν 
μέσω τηλεδιάσκεψης, μία φόρμουλα που δεν 
επιτρέπει εξ ορισμού τις εις βάθος συζητή-
σεις.
Οι αποφάσεις αναφορικά με την Τουρκία 
αναβάλλονται  μέχρι τον επόμενο Ιούνιο , 
ωστόσο άπαντες στις Βρυξέλλες περιμένουν 
το μήνυμα που θα στείλει ο πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Τζο Μπάι-
ντεν ο οποίος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο 
Κορυφής, καθώς σύμφωνα με την Ουάσιν-
γκτον οι Βρυξέλλες θα πρέπει να βρουν ένα 
τρόπο ώστε να μην διακόψουν τους δεσμούς 

με την Άγκυρα.
Ο πρωθυπουργός της Ιτα-
λίας Μάριο Ντράγκι μίλησε 
ευθέως για την ανάγκη ανά-
ληψης πρωτοβουλιών ώστε 
να φανεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στηρίζει τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, καθώς η 
απόφαση του Τούρκου προ-
έδρου να αποχωρήσει από 
την Σύμβαση της Κωνσταντι-

νούπολης έχει προκαλέσει οργή σε πολλές 
κυβερνήσεις της ΕΕ αλλά και στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους 
ελάχιστοι πλέον εμπιστεύονται τον Τούρκο 
πρόεδρο καθώς ο ίδιος δεν σέβεται τις διε-
θνείς συμφωνίες. Παρά ταύτα τονίζουν ότι 
δεν θα πρέπει να γκρεμιστούν οι οποίες 
διπλωματικές γέφυρες.
«Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα» ανέ-
φερε Ευρωπαίος διπλωμάτης αναφορικά 
με τη στάση της Τουρκίας. «Δεν μπορούμε 
να πούμε ότι η Άγκυρα μας διευκολύνει ως 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κάθε περίπτωση 
είμαστε σε αναμονή».
Το σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου για την Τουρκία συζητήθηκε 
μέχρι και την τελευταία στιγμή , καθώς ήταν 
πολύ δύσκολο να υπάρξει συναίνεση διότι 
η Κύπρος, η Ελλάδα αλλά και ως ένα βαθμό 
η Γαλλία θεωρούσαν ότι η ΕΕ κρατάει περισ-
σότερα καρότα και ένα μικρό ραβδί απέναντι 
στην Άγκυρα.

Ο 
πρίγκιπας Χάρι, μετά την πρώτη 
του δουλειά - που μόλις έπιασε 
-ανέλαβε και έναν δεύτερο νέο 
ρόλο για την αντιμετώπιση της 

«χιονοστιβάδας παραπληροφόρησης» στα 
κοινωνικά μέσα. Ο Δούκας του Σάσεξ προ-
σχώρησε στο μη Κερδοσκοπικό Ινστιτούτο 
Aspen ως επίτροπος στη νέα του επιτροπή 
για τη... διαταραχή της πληροφορίας.
Ο 36χρονος Χάρι, θα καθήσει στο πάνελ 
με 14 άλλους «συναδέλφους» του για να 
πραγματοποιήσει μια εξαμηνιαία μελέτη 
σχετικά με την παραπληροφόρηση στο 
διαδίκτυο. Η επιτροπή θα συνεδριάσει από 
τον επόμενο μήνα και θα πραγματοποιήσει 
μια σειρά από συνεδριάσεις προκειμένου 
να βγουν συμπεράσματα σε μια έκθεση 
που θα εξετάζει τα «πιο κρίσιμα και επεί-
γοντα θέματα» για την ηλεκτρονική παρα-
πληροφόρηση.
«Όπως έχω πει, στο διαδίκτυο υπάρ-
χει  μια χιονοστιβάδα παραπληροφόρη-
σης, επηρεάζοντας την ικανότητά μας ως 
άτομα καθώς και ως κοινωνίες να σκεφτό-
μαστε καθαρά και αληθινά κατανοώντας 
τον κόσμο στον οποίο ζούμε» δήλωσε για 
το νέο του εγχείρημα ο πρίγκιπας Χάρι και 
συνέχισε: «Είμαι πρόθυμος να συμμετά-
σχω σε αυτήν τη νέα επιτροπή της Aspen 
και ανυπομονώ να εργαστώ για μια προ-
σέγγιση προσανατολισμένη στη λύση της 
διαταραχής της πληροφορίας».
Εν τω μεταξύ, ο Χάρι από την Τρίτη το πρωί 
είναι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρία 
BetterUp, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο 
μισθός που θα απολαμβάνει ο παραιτη-

θείς από τα καθήκοντα εντός της βασιλικής 
οικογενειας πρίγκιπας. Ο Χάρι, ο οποίος 
έχει υπηρετήσει στο στρατό, αλλά δεν έχει 
καμία εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα 
διευθύνει υπαλλήλους, αλλά αναμένεται να 
εμφανίζεται σε ειδικές εταιρικές εκδηλώ-
σεις και στα meeting της εταιρίας στο Σαν 
Φρανσίσκο μόλις αρθούν οι περιορισμοί 
του Covid.
Ο πρίγκιπας, ο οποίος χρησιμοποιεί την 
εφαρμογή της BetterUp από τον Ιανουά-
ριο, άρχισε να μιλά με τα στελέχη της εται-
ρίας από το περασμένο Φθινόπωρο και 
χθες τον καλωσόρισαν ως υπάλληλό τους. 
Η BetterUp είναι τεχνολογική εταιρεία που 
συνεργάζεται με γίγαντες όπως η Google, 
η Hilton και η Warner Brothers. Εξηγώ-
ντας γιατί ανέλαβε τη δουλειά, ο Χάρι είπε 
στην Wall Street Journal: «Σκοπεύω να 
βοηθήσω τη ζωή των ανθρώπων. Η προ-
ληπτική καθοδήγηση παρέχει ατελείωτες 
δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη, 
αυξημένη ευαισθητοποίηση και μια γενι-
κότερα καλύτερη ζωή» δήλωσε και προ-
σέθεσε:
«Συχνά λόγω των κοινωνικών φραγμών, 
της οικονομικής δυσκολίας ή του στίγμα-
τος, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν 
να επικεντρωθούν στην ψυχική τους υγεία 
έως ότου αναγκαστούν. Θέλω να κατα-
φέρω να μην φτάνει κανείς στο σημείο να 
αισθάνεται ψυχικά κουρασμένος ή άρρω-
στος». Το αφεντικό της εταιρείας Alexi 
Robichaux δήλωσε με τη σειρά του ότι ο 
Χάρι είναι ιδανικός για αυτόν τον σημα-
ντικό ρόλο στην εταιρία.

Πρίγκιπας Χάρι - Έπιασε και 
δεύτερη δουλειά: Θα «πολεμήσει» 
την παραπληροφόρηση 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Σύνοδος Κορυφής: Στο μικροσκόπιο 
μέρα-μέρα η συμπεριφορά της Τουρκίας 
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Ο
ι Τούρκοι, στην τουρκική αεροπο-
ρική βάση Al-Watiya στην Λιβύη, 
υπέστησαν πανωλεθρία, όταν οι 
θέσεις τους βομβαρδίστηκαν από 

αγνώστου… εθνικότητας γαλλικά μαχητικά 
Rafale.Οι Τούρκοι στρατιώτες που φύλαγαν 
την βάση της Αλ Ουατίγια, ήταν χαλαροί στην 
σκοπιά τους, όταν άκουσαν τον χαρακτηρι-
στικό ήχο που αφήνει η τροχιά ενός πυραύ-
λου.
Δευτερόλεπτα αργότερα ξέσπασε το πρώτο 
κύμα της κόλασης με εκρήξεις που διέλυ-
σαν κτηριακές εγκαταστάσεις και συστήματα 
αεράμυνας των «γειτόνων» που υπήρχαν 
εγκατεστημένα στην βάση.
Το αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα 
Hawk καθώς και το πολυδιαφημισμένο Τουρ-
κικό Hisar στάθηκε αδύνατο να αντιμετωπί-
σει το κύμα επίθεσης που εξαπέλυσαν τον 
περασμένο Ιούλιο τα αόρατα όπως αποδεί-
χτηκε γαλλικά μαχητικά. Αυτά που δεν περι-

ορίστηκαν στο πρώτο χτύπημα αλλά εξαπέ-
λυσαν άμεσα και δεύτερο για να τελειώνει η 
δουλειά από απόσταση 90 έως 100 χιλιομέ-
τρων. Οι Τούρκοι στην βάση της Αλ Ουατίγια 
δεν κατάλαβαν ποτε τι τους χτύπησε και όταν 
όλα τελείωσαν η βάση ήταν κατεστραμμένη 
ενώ υπήρξαν και κάποιοι τραυματίες.
Η συγκεκριμένη επιτυχία της αποστολής των 
Rafale οφείλεται εν πολλοίς στο επιθετικό 
ραντάρ Spectra που διαθέτουν τα συγκεκρι-
μένα γαλλικά μαχητικά.
Το βασικό όπλο του SPECTRA είναι ότι 
πρόκειται για ένα «επιθετικό» ραντάρ το 
οποίο επιτίθεται σε αυτά του αντιπάλου 
και τα μπλοκάρει κατά τρόπο που να φαί-
νεται ότι λειτουργούν χωρίς να συμβαίνει 
αυτό. Ακόμα και το ραντάρ των υπερσύγρο-
νων F-35 λειτουργεί με γνώμονα να κάνει το 
μαχητικό «αόρατο» με την λειτουργία stealth 
και όχι να επιτεθεί μπλοκάροντας το εχθρικό 
ραντάρ.

διεθνή νέα

Β
όμβα» για ενδεχόμενη προσπά-
θεια της Τουρκίας να επηρεάσει 
τις γαλλικές εκλογές έριξε ο Εμα-
νουέλ Μακρόν.

«Οι απειλές δεν είναι συγκαλυμμένες, 
επομένως πιστεύω ότι πρέπει να είμα-
στε πολύ σαφείς», ανέφερε ο Γάλλος πρό-
εδρος μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο 
France 5.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν έδωσε περισ-
σότερες διευκρινίσεις σχετικά με την ανη-
συχία του για τουρκική «παρέμβαση» 
σε εκλογικές διαδικασίες της χώρας του 
-όπως είναι γνωστό, η Γαλλία έχει περι-
φερειακές εκλογές τον Ιούνιο και προε-
δρικές εκλογές το 2022, με πιθανότερους 
αντιπάλους τον Μακρόν και τη Λε Πεν.
Ο Μακρόν πρόσθεσε μόνο πως «η Τουρ-
κία θα παίξει με την κοινή γνώμη» -ανα-
φερόμενος προφανώς στην επιρροή 
της σε τμήματα της τουρκικής διασπο-
ράς μέσω των σχολείων, των τζαμιών και 
άλλων οργανισμών.

Οι σχέσεις μεταξύ του Μακρόν και του 
Τούρκου προέδρου Ερντογάν έχουν 
υπάρξει έντονες -από τη θρησκεία μέχρι 
τη Λιβύη και τη διενέργεια ερευνών για 
ενεργειακούς πόρους στην Αντολική 
Μεσόγειο- πράγμα που οδήγησε τον πρό-
εδρο της Τουρκίας και σε προσωπικού 
χαρακτήρα επιθέσεις - αλλά τον Ιανουά-
ριο αντάλλαξαν επιστολές και έκτοτε επι-
χειρούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο  πρόεδρος της 
Γαλλίας πρόσθεσε ότι ο διάλογος με την 
Τουρκία παραμένει απαραίτητος. Επισή-
μανε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ 
και βασικός σύμμαχος στον αγώνα ενα-
ντίον της παράνομης μετανάστευσης στην 
Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή.
«Εάν πεις, δεν μπορούμε να συνεργα-
στούμε μαζί σου πια, δεν θέλουμε καμία 
άλλη συζήτηση, θα ανοίξουν τις πόρτες 
και θα έχουμε 3 εκατομμύρια Πρόσφυ-
γες από τη Σύρια να καταφθάνουν στην 
Ευρώπη», τόνισε ο Μακρόν.

«Βόμβα» Μακρόν: Η Τουρκία 
θα προσπαθήσει να επηρεάσει 
τις γαλλικές εκλογές! 

Rafale: Πως τα «αόρατα» γεράκια 
ισοπέδωσαν την Τουρκική βάση

Στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια 
η ζημιά από την απόφραξη της 
διώρυγας

Σ
οβαρό πλήγμα έχει επιφέρει 
στο εμπόριο η απόφραξη της 
διώρυγας του Σουέζ από το γι-
γαντιαίων διαστάσεων πλοίο 

εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given» 
με το κόστος  της ζημιάς να ανέρχε-
ται σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δο-
λάρια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ναυτιλια-
κού περιοδικού Lloyd’s List, το κόστος 
που αποφέρει η διέλευση των πλοίων 
καθημερινά από την περιοχή υπολο-
γίζεται σε 5,1 και 4,5 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια με κατεύθυνση προς τα 
δυτικά και τα ανατολικά, αντίστοιχα.
Μέχρι σ τιγμής, οι προσπάθειες 
ρυμουλκών και εκσκαφέων για την 
απομάκρυνση του Ever Given -του 
σκάφους μήκους 400 μέτρων που 
«σφηνώθηκε» στο κανάλι την Τρίτη- 
έχουν αποτύχει και οι εργασίες για την 
εκ νέου επιβίβαση του πλοίου έχουν 

ανασταλεί μέχρι την Πέμπτη το πρωί 
στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ναυτιλι-
ακός πράκτορας της Inchcape, σύμ-
φωνα με τις αρχές τους Σουέζ.
Περίπου 300 πλοία από όλο τον 
κόσμο έχουν κολλήσει στη διώρυγα 
του Σουέζ, περιμένοντας την έναρξη 
της διέλευσής τους από την πλωτή 
οδό, σύμφωνα με στοιχεία που εξέ-
θεσε η Bloomberg.
Η Evergreen ανέθεσε σε ομάδες ειδι-
κών της Smit Salvage, όπως επίσης της 
ιαπωνικής εταιρείας Nippon Salvage, 
να εκπονήσουν ένα «αποτελεσματικό-
τερο σχέδιο» για την αποκόλληση του 
πλοίου. Οι πρώτοι εμπειρογνώμονες 
αναμένεται να φθάσουν σήμερα.
Η Bernhard Schulte Shipmanagement 
(BSM), που έχει αναλάβει χρέη τεχνι-
κής διεύθυνσης του Ever Given, ανέ-
φερε σε μια ανακοίνωση ότι οι προ-
σπάθειες βυθοκόρησης συνεχίζονται.
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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

Πώς θα μεγαλώσουμε 
ευτυχισμένα παιδιά;

Ό
ταν το παιδί νιώθει αγαπητό, α-
ποδεκτό και σημαντικό μέσα 
στην οικογένειά του, τότε εί-
ναι πιο πιθανό να νιώθει ευτυ-

χισμένο και να εξελιχθεί σε έναν ισορρο-
πημένο ενήλικα. Ωστόσο, υπάρχουν μερι-
κές ακόμη συμβουλές που θα μας βοηθή-
σουν να μεγαλώσουμε ευτυχισμένα παιδιά. 
Πολλά έχουν γραφτεί και ακόμη περισσότε-
ρα έχουν ειπωθεί για την πολυπόθητη ευ-
τυχία. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κυνήγι 
της είναι μάλλον μάταιο, άλλοι ότι η ευτυχία 
είναι στιγμές και κάποιοι άλλοι νιώθουν ευ-
τυχισμένοι έχοντας κοντά τους τα αγαπημέ-
να τους πρόσωπα. Όποια κι αν είναι η δική 
μας αντίληψη της ευτυχίας, το μόνο σίγου-
ρο είναι ότι τα παιδιά μεγαλώνουν καλύτε-
ρα σε ένα υγιές, ασφαλές και στοργικό οι-
κογενειακό περιβάλλον. Όταν το παιδί νιώ-
θει αγαπητό, αποδεκτό και σημαντικό μέσα 
στην οικογένειά του, τότε είναι πιο πιθανό 

να νιώθει ευτυχισμένο και να εξελιχθεί σε έ-
ναν ισορροπημένο ενήλικα. Ωστόσο, υπάρ-
χουν μερικές ακόμη συμβουλές που θα μας 
βοηθήσουν να μεγαλώσουμε ευτυχισμένα 
παιδιά.

*Τα διδάσκουμε την ευγνωμοσύνη
Το γράψιμο σε ένα τετράδιο ευγνωμοσύνης 
για 15 λεπτά πριν από τον ύπνο φάνηκε ότι 
βοηθάει τα παιδιά σχολικής ηλίκίας να ανη-
συχούν λιγότερο και να κοιμούνται περισ-
σότερο και καλύτερα, σύμφωνα με μελέτη. 
Οι ερευνητές εξήγησαν ότι οι ευγνώμονες 
άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 
αρνητικές σκέψεις και είναι πιο πιθανό να 
σκεφτούν θετικά πράγματα, γεγονός που 
ευνοεί την ψυχολογία τους και κατ’ επέ-
κταση την ποιότητα του ύπνου τους.
Και ενώ το να δείξει το παιδί την ευγνωμο-
σύνη του είναι μια διαδικασία που απαι-
τεί χρόνο, αξίζει να ενσταλάξουμε αυτήν 
την αξία όσο το παιδί είναι μικρό. Για να 
ενσωματώσουμε την ευγνωμοσύνη στην 
καθημερινότητα της οικογένειάς μας, μπο-
ρούμε κάθε βράδυ στο οικογενειακό δείπνο 
να μιλάμε για κάτι που μας έκανε να νιώ-
σουμε όμορφα μέσα στην ημέρα μας (για 
παράδειγμα, «σήμερα ήταν μια ηλιόλου-
στη ημέρα, είμαι ευγνώμων για αυτό»), να 
δίνουμε βιβλία και ρούχα σε άλλους ανθρώ-
πους που τα χρειάζονται και να λέμε «ευχα-
ριστώ» στο παιδί κάθε φορά που μας βοη-

θάει σε κάτι.

*Τα μαθαίνουμε να ενδιαφέρονται 
για τους άλλους ανθρώπους
Σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ακα-
δημαϊκό περιοδικό Clinical Psychological 
Science διαπίστωσε ότι η βοήθεια άλλων 
ανθρώπων μπορεί να ανακουφίσει το 
καθημερινό στρες και να αυξήσει τα συναι-
σθήματα ευτυχίας. Συγκεκριμένα, οι επιστή-
μονες διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες 
που έκαναν σε καθημερινή βάση περισσό-
τερες καλές πράξεις ήταν λιγότερο πιθανό 
να νιώθουν στρες. Τις ημέρες που δεν έκα-
ναν καμία πράξη καλοσύνης, οι συμμετέ-
χοντες ανέφεραν περισσότερο άγχος και 
αρνητικά συναισθήματα.
Άλλωστε, ένα παιδί που δείχνει ενδιαφέρον 
για τους άλλους ανθρώπους και έχει ενσυ-
ναίσθηση έχει υψηλότερη συναισθηματική 
νοημοσύνη και είναι σε θέση να διαμορφώ-

νει καλές σχέσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό 
να δώσουμε στο παιδί το καλό παράδειγμα. 
Δεδομένου ότι αυτήν την περίοδο μένουμε 
σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε ώστε να 
περιορίσουμε τη διασπορά του κοροναϊού, 
αν βγούμε για ψώνια, ρωτάμε τον ηλικιω-
μένο γείτονά μας μήπως χρειάζεται κάτι και 
επικοινωνούμε τηλεφωνικά με τα αγαπη-
μένα μας πρόσωπα, ειδικά με εκείνα που 
μένουν μόνα τους.

*Τρώμε όλοι μαζί
Το να τρώμε όλοι μαζί ως οικογένεια μπο-
ρεί να είναι πολύ σημαντικό για να μεγαλώ-
σουμε χαρούμενα παιδιά.
Σχετική μελέτη διαπίστωσε ότι οι έφη-
βοι που έτρωγαν συχνά με την οικογένειά 
τους είχαν καλύτερη ψυχολογία. Μια άλλη 
μελέτη διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που συνη-
θίζουν να τρώνε με τις οικογένειές τους 
έχουν μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλ-
λον.
Τα οικογενειακά γεύματα μπορούν επίσης 
να προάγουν την καλή υγεία. Τα παιδιά που 
τρώνε με τους γονείς τους είναι λιγότερο 
πιθανό να είναι υπέρβαρα ή να έχουν δια-
τροφικές διαταραχές. Οι έφηβοι που τρώνε 
δείπνο με τους γονείς τους είναι επίσης λιγό-
τερο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα κατάχρησης ουσιών ή να παρουσι-
άσουν προβλήματα συμπεριφοράς, σύμ-
φωνα πάντα με τα ερευνητικά δεδομένα.

Κ
ανένας δεν μπορεί να φανταστεί 
το μέγεθος του κακού που προ-
καλεί ένας ή μία σύζυγος που α-
πατάει τον άλλον, εκτός από αυ-

τόν που πέρασε από αυτήν την εμπειρία. 
Θυμός, λύπη, σύγχυση, αμηχανία, προ-
δοσία, και απόρριψη μπορεί να είναι κά-
ποια από τα συναισθήματα που ξεχειλί-
ζουν από την καρδιά και το νου. Και ενώ 
δεν υπάρχει κάποια απάντηση για το πώς 
να χειριστείς τον/τη σύζυγο που απάτη-
σε τη γυναίκα του/τον άντρα της, έχουμε 
μερικά βήματα που μπορείς να κάνεις. 
Πρώτα, πρώτα, μη βιαστείς να πάρεις α-
ποφάσεις σχετικά με το τι θα κάνεις ακό-
μα κι αν μπορεί να θέλεις  να διαλύσεις 
το γάμο σου εκείνη αμέσως τη στιγμή. 
Δεύτερον, σκέψου τα παιδιά σου. Πρό-
σεξε να μην εκφραστείς άσχημα για τη 
γυναίκα σου ή να ζητήσεις από τα παιδιά 
να πάρουν θέση με τον έναν ή τον άλλον. 
Τρίτον, ανάλυσε τα συναισθήματά σου 
και ζήτησε μία σοφή συμβουλή από κά-
ποιον έμπιστο φίλο ή σύμβουλο αντί να 
τα κρατήσεις μέσα σου. Τέλος, αν είναι 
δυνατόν, επιδίωξε τη συμφιλίωση.

Μήπως το παιδί σου αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα για το οποίο δε 
μιλήσατε μαζί;
Κάθε παιδί καθώς μεγαλώνει έρχεται 
αντιμέτωπο με διάφορους προβλη-
ματισμούς. Αλλά μερικοί απ’ αυτούς 
έχουν έντονα τα κοινωνικά χαρακτηρι-
στικά. Παραθέτουμε 3 τρόπους για να 
στηρίξετε το παιδί σας που δίνει μάχη 
σιωπηλά. Πρώτον, οι στατιστικές δεί-
χνουν  ότι 1 στα  10 παιδιά υποφέρουν 
από διανοητικές διαταραχές όπως 
είναι το άγχος, η κατάθλιψη, και η μει-
ωμένη ικανότητα  προσοχής με υπερ-
κινητικότητα. Αν το παιδί σου υποφέ-
ρει μ’ αυτόν τον τρόπο, μίλησε ανοιχτά 
μαζί του για το πρόβλημα.  Δημιούρ-
γησε μία ατμόσφαιρα κατάλληλη για 
να το βοηθήσεις να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημά του  και να αξιοποιήσει στο 
έπακρο τις δυνατότητές του. Δεύτερον, 
αν το παιδί σου έχει διατροφικές δια-
ταραχές , να ενεργήσεις αμέσως ζητώ-
ντας τη βοήθεια κάποιου ειδικού επι-
στήμονα. Τέλος, αν το παιδί σου έχει 

κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, 
να το προσέχεις ιδιαίτερα και να επι-
κυρώνεις τα δυνατά του σημεία καθώς 
το βλέπεις να προσπαθεί.

Κυρίες μου, τι δεν πρέπει να πείτε 
ποτέ στο σύζυγό σας; 
Με τα χρόνια, η γυναίκα μου η Μαρία 
έμαθε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα 
που δεν πρέπει να μου τα λέει. Ίσως 
κι εσείς να είπατε κάποια πράγματα 
στον άντρα σας που δεν του άρεσαν. 
Ποια είναι λοιπόν κάποια από αυτά 
που δεν πρέπει να πείτε στον άντρα 
σας; Εδώ παραθέτουμε μερικά... “Δε 
σε σέβομαι.” Είναι ολέθριο χτύπημα 
για τον άντρα όταν η γυναίκα του του 
λέει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο είναι “γιατί 
το κάνεις αυτό;” Ο άντρας δε θέλει η 
γυναίκα του να αμφισβητεί πάντα την 
κρίση του. “Δε θα μπορέσεις επιτέ-
λους να κάνεις κάτι σωστά;” Αυτά τα 
λόγια τρυπάνε την καρδιά του άντρα. 
Ο άντρας  θέλει η γυναίκα του να έχει 
εμπιστοσύνη σ’ αυτόν και στις ικανό-
τητές του.

Τι πιέσεις δέχονται τα παιδιά σου; 
Νομίζουμε ότι για τα παιδιά όλα είναι 
εύκολα και ομαλά -- ότι η ζωή τους 
δεν είναι παρά ένα παιχνίδι και καλο-
πέραση. Αυτό όμως απέχει πολύ από 
την πραγματικότητα γ ιατ ί καθημε-
ρινά το παιδί σου έρχεται αντιμέτωπο 
με ένα σωρό πιέσεις. Πίεση να πάρει 
καλούς βαθμούς, πίεση να σπουδά-
σει. Πίεση να συμμορφωθεί με το σύγ-
χρονο ρεύμα. Πίεση να κάνει σεξ, να 
πάρει ναρκωτικά, να πιεί αλκοολούχα 
ποτά. Πίεση να γίνει ο  καλύτερος στην 
ομάδα του. Κι ενώ ο κατάλογος μπορεί 
να συνεχιστεί, εκείνο που έχει σημα-
σία είναι ότι εμείς, ως γονείς, πρέ-
πει να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας 
να αντιμετωπίσουν αυτές τις πιέσεις. 
Κάθε μέρα, να θυμίζεις στο παιδί σου 
ότι αυτό είναι ο αρχηγός του εαυτού 
του, ότι είναι καλό να διαφέρει από 
τους άλλους, να υψώνει το ανάστημά 
του και να αντιστέκεται με θάρρος και 
δύναμη και να κάνει αυτό που είναι 
σωστό.

Έπιασες τη γυναίκα σου να σε απατάει; 
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Τ
η διαφορά όσον αφορά τον 
κίνδυνο εμφάνισης διαβή-
τη τύπου 2 μπορεί να κάνει 
η ώρα που τρώμε το πρωι-

νό μας γεύμα. Τι ανακάλυψαν οι επι-
στήμονες Οι άνθρωποι που κατανα-
λώνουν το πρώτο γεύμα της ημέρας 
πριν τις 8.30 το πρωί έχουν χαμη-
λότερα επίπεδα σακχάρου στο αί-
μα και μικρότερη αντίσταση στην ιν-
σουλίνη, στοιχεία που θα μπορού-
σαν να μειώσουν τον κίνδυνο ανά-
πτυξης διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα 
με μελέτη που παρουσιάστηκε στο 
ετήσιο συνέδριο της Ενδοκρινολο-
γικής Κοινότητας (ENDO 2021).
«Διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι 
που ξεκινούσαν να τρώνε νωρίτερα 
μέσα στην ημέρα είχαν χαμη-
λότερα επίπεδα σακχάρου 
και μικρότερη αντίσταση στην 
ινσουλίνη, ανεξάρτητα από 
το αν περιόριζαν την πρό-
σληψη τροφής τους σε 
λιγότερες από 10 ώρες 
την ημέρα ή την ‘άπλω-
ναν’ σε περισσότερες από 13 
ώρες», εξήγησε σχετικά η 
επικεφαλής ερευνήτρια, 
Marriam Ali από το Πανεπι-
στήμιο Northwestern.
Η αντίσταση στην ινσουλίνη 
παρατηρείται όταν το σώμα 
δεν ανταποκρίνεται καλά 
στην ινσουλίνη που παρά-
γει το πάγκρεας και η γλυκόζη 
δεν μπορεί να εισέλθει στα κύτ-
ταρα. Οι άνθρωποι με αντίσταση 
στην ινσουλίνη είναι πιθανό να δια-
τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανά-
πτυξης διαβήτη τύπου 2. Τόσο η 
αντίσταση στην ινσουλίνη όσο και 
τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα επηρεάζουν τον μεταβολισμό, 
τη διάσπαση της τροφής σε απλού-
στερα στοιχεία (πρωτεΐνες, υδατάν-
θρακες, σάκχαρα) και τη διάσπαση 
του λίπους. Οι μεταβολικές διατα-
ραχές όπως ο διαβήτης συμβαίνουν 
όταν διαταράσσονται αυτές οι φυσι-
ολογικές διαδικασίες.
«Με την αύξηση που παρατηρείται 
στις μεταβολικές διαταραχές όπως 
ο διαβήτης, θελήσαμε να επεκτεί-
νουμε τις γνώσεις μας γύρω από τις 

διατροφικές στρατηγικές με στόχο 
την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ανησυχίας για το θέμα», επισημαί-
νει η Δρ. Ali. Προηγούμενες μελέ-
τες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός 
του χρόνου κατανάλωσης τροφής 
μέσα στην ημέρα έχει αποδειχθεί 
με συνέπεια ως τρόπος βελτίωσης 
της μεταβολικής υγείας, γι’αυτό 
και τώρα οι ερευνητές θέλησαν 
να μάθουν αν η κατανάλωση τρο-
φής νωρίτερα το πρωί επηρεάζει τα 
μεταβολικά μέτρα.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 
από 10.575 ενήλικες οι οποίοι συμ-
μετείχαν στην Εθνική Έρευνα Υγείας 
και Διατροφής των ΗΠΑ, χωρίζο-
ντάς τους σε τέσσερις ομάδες ανά-

λογα με τη συνολική διάρκεια 
πρόσληψης φαγητού: λιγότερες 

από 10 ώρες, 10-13 ώρες και 
περισσότερες από 13 ώρες 
ημερησίως. Στη συνέχεια 

δημιούργησαν έξι υπο-ο-
μάδες βάσει της αρχικής 
ώρας κατανάλωσης τρο-
φής (πριν ή μετά τις 8.30 

το πρωί).
Ανέλυσαν, λοιπόν, αυτά τα 

δεδομένα για να προσδιο-
ρίσουν αν η διάρκεια και ο 
χρόνος κατανάλωσης τρο-

φής σχετίζονταν με τα επί-
πεδα σακχάρου νηστείας 
στο αίμα και την εκτιμώμενη 
αντίσταση στην ινσουλίνη. 

Όπως διαπιστώθηκε, τα επί-
πεδα σακχάρου νηστείας δεν διέ-

φεραν σημαντικά μεταξύ των ομά-
δων, αλλά η αντίσταση στην ινσου-
λίνη ήταν υψηλότερη στην ομάδα με 
την πιο σύντομη διάρκεια κατανά-
λωσης φαγητού μέσα στην ημέρα 
και χαμηλότερη σε όλες τις ομάδες 
ανθρώπων που ξεκινούσαν τα γεύ-
ματά τους πριν τις 8.30 το πρωί.
«Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύ-
ουν ότι η ώρα κατανάλωσης φαγη-
τού σχετίζεται πολύ περισσότερο 
με τη μεταβολική κατάσταση από 
ό,τι η διάρκεια των γευμάτων και 
πως πρέπει να υποστηριχθούν οι 
στρατηγικές πρωινής κατανάλωσης 
φαγητού», σχολιάζει καταληκτικά η 
Δρ. Ali.

Η 
αϋπνία, ο διαταραγμένος ύπνος και η υ-
περκόπωση συνδέονται με αυξημένο κίν-
δυνο όχι μόνο να μολυνθεί κανείς από τον 
κορωνοϊό, αλλά επίσης να νοσήσει πιο σο-

βαρά και να δυσκολευθεί περισσότερο να αναρρώ-
σει, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική με-
λέτη σε υγειονομικούς. Υπολογίστηκε ότι κάθε πρό-
σθετη ώρα βραδινού ύπνου σχετίζεται με κατά 12% 
μικρότερη πιθανότητα να κολλήσει κάποιος κορω-
νοϊό.
Ο ανεπαρκής και διαταραγμένος ύπνος, καθώς και 
η υπερκόπωση μέσα στη μέρα έχουν στο παρελ-
θόν συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο διαφόρων 
ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων, μεταξύ των 
οποίων η γρίπη και τα κρυολογήματα, ενώ η νέα 
έρευνα δείχνει ότι κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαί-
νει και στην περίπτωση του κορωνοϊού. Οι ερευνη-
τές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια κλινι-
κής ιατρικής Σάρα Σάιντελμαν του Ιατρικού Κολλε-
γίου του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρ-
κης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετα-
νικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Nutrition Prevention & 
Health», ανέλυσαν στοιχεία για 2.884 υγειονομικούς 
έξι χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετα-
νία, ΗΠΑ), από τους οποίους οι 568 είχαν νοσήσει 
από Covid-19.
Η μέση διάρκεια ύπνου των συμμετεχόντων ήταν 
περίπου 6,5 ώρες. Ο ένας στους τέσσερις (24%) που 

είχε κολλήσει κορωνοϊό, ανέφερε προηγούμενες 
δυσκολίες ύπνου, έναντι ενός στους πέντε (21%) από 
όσους δεν είχαν αρρωστήσει. Ο ένας στους 20 με 
Covid-19 (5%) ανέφερε τρία ή περισσότερα προβλή-
ματα ύπνου πριν αρρωστήσει (δυσκολία να κοιμη-
θεί, να μείνει κοιμισμένος, χρήση υπνωτικών τουλά-
χιστον τρεις μέρες την εβδομάδα κ.α.), έναντι μικρό-
τερου ποσοστού 3% μεταξύ όσων δεν είχαν περάσει 
Covid-19.
Σε σχέση με όσους κοιμούνταν καλά, εκείνοι με 
πολλά προβλήματα ύπνου είχαν 88% μεγαλύτερη 
πιθανότητα μόλυνσης από τον κορωνοϊό. Επιπλέον, 
ένα μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όσων πέρασαν 
Covid-19, ανέφεραν προηγούμενη υπερκόπωση 
(5,5%), έναντι όσων δεν αρρώστησαν (3%). Σε σχέση 
με όσους ποτέ δεν ένιωθαν υπερκόπωση, εκείνοι 
που την ένιωθαν καθημερινά, είχαν υπερδιπλάσια 
πιθανότητα λοίμωξης Covid-19. Επίσης οι τελευ-
ταίοι είχαν τριπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν 
σοβαρή νόσο και η περίοδος ανάρρωσης τους να 
είναι μακρά. Όλα τα ανωτέρω ευρήματα ήταν άσχετα 
με το πόσο συχνά ένας υγειονομικός εκτίθετο στην 
Covid-19 στη δουλειά του. Οι ερευνητές δήλωσαν 
ότι ο βιολογικός μηχανισμός που συνδέει την Covid-
19 με τις διαταραχές του ύπνου και την υπερκόπωση, 
παραμένει ασαφής, όμως πιθανώς οφείλεται στο ότι 
η έλλειψη ύπνου τα βράδια και η κούραση τη μέρα 
επιδρούν αρνητικά στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Όσοι έχουν αϋπνίες και υπερκόπωση 
κινδυνέουν να νοσήσουν σοβαρά από κορωνοϊό

Πόσο νωρίς να τρώμε 
πρωινό για να ρυθμιστεί το 
σάκχαρο

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UCLA) που δημοσιεύθηκε στο Journal 
of the American Heart Association δείχνει ότι παρόλο που οι άνθρωποι με υψηλή μυϊκή 
μάζα έχουν λιγότερες πιθανότητες θανάτου από καρδιακές παθήσεις, φαίνεται ότι οι 

γυναίκες που έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους –ανεξάρτητα από τη μυϊκή τους μάζα- 
έχουν υψηλότερο βαθμό προστασίας από τις γυναίκες με λιγότερο ποσοστό λιπώδους ιστού στο 
σώμα τους.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για τη σύνθεση του σώματος 11.463 ανθρώπων άνω των 20 
ετών που συλλέχθηκαν σε μια περίοδο 15 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομά-
δες: α) χαμηλή μυϊκή μάζα και σωματικό λίπος, β) χαμηλή μυϊκή μάζα και υψηλό σωματικό λίπος, γ) 
υψηλή μυϊκή μάζα και χαμηλό σωματικό λίπος και δ) υψηλή μυϊκή μάζα και υψηλό σωματικό λίπος.
Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι οι θάνατοι λόγω καρδιακών παθήσεων σε γυναίκες με υψηλότερη μυϊκή 
μάζα και σωματικό λίπος ήταν κατά 42% λιγότεροι σε σύγκριση με την ομάδα γυναικών με χαμη-

λότερη μυϊκή μάζα και σωματικό λίπος. Ωστόσο, οι γυναίκες με υψηλότερα ποσοστά μυϊκής 
μάζας αλλά λιγότερο σωματικό λίπος δεν φάνηκε να έχουν κάποιο σημαντικό πλε-

ονέκτημα σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης.
Η έρευνα αναδεικνύει, τέλος, την ανάγκη ανάπτυξης οδηγιών ανάλογα με 

το φύλο όσον αφορά στην άσκηση και τη διατροφή ως προληπτικές 
στρατηγικές κατά της ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων. Ακόμα 

και με την έμφαση που δίνουν στις ημέρες μας οι ειδικοί υγείας 
στη μείωση του λίπους για τον χαμηλότερο κίνδυνο παθήσεων, 
μπορεί να είναι σημαντικό για τις γυναίκες να επικεντρωθούν 
περισσότερο στο χτίσιμο μυϊκής μάζας παρά στην απώλεια 
βάρους, καταλήγουν οι επιστήμονες.

Έμφραγμα: Πιο γερή η καρδιά αυτών των 
γυναικών

υγεία
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Τιμή και δόξα στους 
Αθάνατους Ήρωες του 1821!   

Κ
άθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμού-
με και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό 
των υπόδουλων Ελλήνων κατά του 
τούρκου δυνάστη για ελευθερία 

και αυτοδιάθεση.
Και βέβαια η σκέψη μας στρέφεται στους 
ηγέτες της Επανάστασης, τους Ήρωες του 
1821 που θυσίασαν τη ζωή και τις περιου-
σίες τους για την ελευθερία της Ελλάδας.
Οι επιφανείς και αφανείς Ήρωες, που όμως 
δεν έτυχαν ανάλογης μεταχείρισης από το 
ελεύθερο κράτος και αγνοήθηκαν παντελώς 
για να επιστρέψει γρήγορα αυτή η ελεύθερη 
Ελλάδα σε μια νέα καταπίεση. 
Μελετώντας προσεκτικά τον βίο και τους 
αγώνες των Ηρώων προγόνων μας διαπι-
στώνει κανείς πόσο αχάριστος μπορεί να 
είναι ένας λαός στους ανθρώπους εκείνους 
που θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του 
Μοριά, καταδικάστηκε σε θάνατο από τον 
Μαυροκορδάτο, που τελικά μετατράπηκε 
σε ισόβια, για τη στάση του εναντίον του 
Οθωνα και κλείστηκε στη γνωστή ποντικό-
τρυπα του Ναυπλίου. Αποφυλακίστηκε με 
εντολή του βασιλιά και πέθανε στις 4 Φλε-
βάρη 1843…
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης οδηγήθηκε σε 
δίκη από τον «πατριώτη» Μαυροκορδάτο 
και καταδικάστηκε σε θάνατο, που όμως 
μετετράπη σε πλήρη στρατιωτική καθαί-
ρεση. Δολοφονήθηκε στις 23 Απρίλη 1827 

στη Μάχη του Φαλήρου…
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος κατηγορήθηκε για 
συνεργασία με τον εχθρό και  δολοφονή-
θηκε  με βάναυσο τρόπο από «πρωτοπαλί-
καρα» του Μαυροκορδάτου στις φυλακές 
της Ακρόπολης στις 5 Ιουνίου 1825. Ο γεν-
ναίος πολεμιστής είχε έρθει σε σύγκρουση 
με σημαντικούς πολιτικούς της εποχής…
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης φυλακίστηκε για 
προδοσία και δύο μήνες μετά την αποφυ-
λάκισή του στις 31 Ιανουαρίου1828 πέθανε 
στη Βιέννη μέσα σε συνθήκες ακραίας φτώ-
χειας και μιζέριας... 
Η Μαντώ Μαυρογένους, η ευγενική και 
ρομαντική ηρωίδα της Επανάστασης, απε-
βίωσε στην Πάρο από την πείνα και την εξα-
θλίωση και έχοντας δαπανήσει όλη της την 
περιουσία στον αγώνα…
Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς, 
συνελήφθη με την κατηγορία της συνω-
μοσίας και βασανίστηκε φρικτά έως ότου 
έχασε το φώς του. Έτσι, τυφλός, πεινασμέ-
νος, άστεγος και ξεχασμένος θα πεθάνει τον 
χειμώνα του 1849...
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης καταδικάστηκε 
σε θάνατο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε 
την δολοφονία του Οθωνα, όμως αφέθηκε 
ελεύθερος. Το μόνο πράγμα που του απέ-
μεινε ήταν το φτωχικό του σπίτι κάτω από 
την Ακρόπολη…
Η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, η μεγάλη 
καπετάνισσα, δολοφονήθηκε από Σπετσιώ-
τες «πατριώτες» στο σπίτι της στις Σπέτσες, 
στις 22 Μαΐου 1825... 
Ο κυβερνήτης Κόμης Ιωάννης Καποδί-
στριας, αφού πούλησε την τεράστια περιου-
σία του και διέθεσε όλα του τα χρήματα για 
την ανόρθωση της Ελλάδας δολοφονήθηκε 
από τον αδελφό και το γιό του Πετρομπέη 
Μαυρομιχάλη καθώς «τόλμησε» να τα βάλει 
με τα μεγάλα τζάκια…
Αυτά, δυστυχώς, συνέβησαν στη Γη των 
Ηρώων μας. Η αγνωμοσύνη του κράτους σε 
όλο της το μεγαλείο…
Κι’ έπρεπε να περάσουν χρόνοι πολλοί 
μέχρι να έρθει η δικαίωση.
Φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια Εθνικής 
Ελευθερίας. Ζήτω η Επανάσταση του 1821!
Ζήτω η Αθάνατη Ελλάς! 

Μιχάλης Τελλίδης

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Μ
ε επιτυχία στέφθηκε η 
φωταγώγηση της πλα-
τείας Nathan Phillip 
Square μπροστά από το 

Δημαρχείο του Τορόντο στα χρώμα-
τα της γαλανόλευκης σημαία μας προς 
τιμήν των 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821. Μια εκ-
δήλωση που παρακολούθησε εκα-
τοντάδες κόσμου διαδικτυακά, αλλά 
και μερικών που παρά τα μέτρα έδω-
σαν το «παρών» στην πλατεία και έ-
ζησαν από κοντά την αλλαγή των φώ-

των στα χρώματα της ελληνικής ση-
μαίας. Η πρωτοβουλία του νέου Δη-
μοτικού Συμβούλου του Ward 22, κ. 
Νίκου Μάντα, αλλά και του Έλληνα 
Γενικού Προξένου στο Τορόντο, κ. Βί-
κτωρα Μαλιγκούδη, έχει συγκινήσει 
τους απανταχού Έλληνες. Στην εκδή-
λωση συμμετείχε και ο Δήμαρχος του 
Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, που είπε «Χρό-
νια Πολλά Έλληνες», εξεπλάγην με το 
πως ο κ. Μαντάς πραγματοποίησε την 
ομιλία του στα ελληνικά και στα αγ-
γλικά κι ευχήθηκε να γιορτάσουμε ό-

λοι μαζί την επόμενη επέτειο, αν κι ε-
φόσον είναι ασφαλές να το κάνουμε. 
Ο Δήμαρχος του Τορόντο δέχθηκε ε-
πίσης ένα δώρο από τον Γενικό Πρό-
ξενο, μια χρυσή καρφίτσα σε σχήμα 
κλαδιού ελιάς. σσΠολλά συγχαρητή-
ρια αξίζουν στον Γενικό Πρόξενο και 
τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νίκο Μά-
ντα, ο οποίος το πρωί της Πέμπτη α-
νύψωσε μαζί με τον Δήμαρχο την ελ-
ληνική σημαία μπροστά από το Δη-
μαρχείο του Τορόντο. Εύγε και χρόνια 
πολλά Έλληνες. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Μαντάς με τον Δήμαρχο του 
Τορόντο κ. Τζον Τόρυ στην έπαρση της Σημαίας στο Δημαρχείο. 

Συγχαρητήρια στον Νίκο για την άψογη δουλειά για τις 
εκδηλώσεις την παλιγγενεσίας στο Τορόντο. Και του χρόνου!
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Ο παραπάνω τίτλος που δεν είναι άλλο από 
τα σοφά λόγια του Μεγίστου των Ελλήνων 
Αλεξάνδρου και είναι αφιερωμένος στον 
καθηγητή του Πανεπιστημίου  <<Wilfrid Laurier 
Uiversity>> στο kitchener  του Οντάριο, τον 
Κο Ιωάννη Χαρανά που ζεί και εργάζεται στην 
καινούργια πλέον μεγάλη γειτονιά μας, αυτή 
του Οντάριο  για όλους  εμάς τους αποδήμους  
Έλληνες αρκετές δεκαετίες  τώρα όπως όλοι μας.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
           

Ι
διαίτερα αγαπημένη μου και ευχάριστη συνήθεια  είναι η 
ανάγνωση  αποφθεγμάτων και γνωμικών,  δηλαδή σπου-
δαίων και αφοπλιστικών κουβεντών που κρύβουν ολό-
κληρο πλούτο και δωρικότητα λόγου πίσω από δύο αρά-

δες λέξεις και έχουν ειπωθεί από ανθρώπους που έχουν κατα-
φέρει να γράψουν με ανεξίτηλα γράμματα το ονοματεπώνυμό 
τους στην ιστορία… λόγου χάριν:
"Οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε με όχι παραπάνω 
από πέντε-έξι ανθρώπους που θα μας θυμούνται. Οι δάσκα-
λοι έχουν χιλιάδες ανθρώπους που θα τους θυμούνται για όλη 
τους τη ζωή."
Andy Rooney , δημοσιογράφος 
"Η εκπαίδευση είναι θαυμάσιο πράγμα. Αλλά καλό είναι να 
θυμόμαστε ότι τίποτε από όσα αξίζει να γνωρίζουμε δεν μπο-
ρεί να διδαχθεί."
Oscar Wilde, συγγραφέας
" Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι 
να σκέφτονται."
Margaret Mead, εθνολόγος
Ο  Έλλην συγγραφέας και στοχαστής  Νίκος  Καζαντζάκης 
υποστήριζε ότι «ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται 
γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια 
του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρε-
μιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του 
γέφυρες.»
Στο σημείο αυτό ας προσθέσουμε και μία άλλη ρήση του 
αμερικανικού συγγραφέα William Arthur Ward: «Ο μέτριος 
δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός 
δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει». 
Έχουμε σκεφτεί ποτέ τι χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει 
κάποιος για να είναι Δάσκαλος; Τι γνώσεις πρέπει να έχει; και 

τί ψυχικά χαρίσματα; 
 Προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι ο σημερινός  δάσκαλος δεν 
θα πρέπει να είναι απλά επιστημονικά επαρκής, αλλά θα πρέ-
πει επιπλέον ο ίδιος να είναι ψυχολογικά υγιής, αλλά και να 
δρά ως "ΕΜΝΕΥΣΤΗΣ” για τους μαθητές του. Με βάση λοι-
πόν, τις σύγχρονες απαιτήσεις ο ρόλος του δασκάλου στους 
χώρους εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται και δεν περιορί-
ζεται πια στην απλή μετάδοση της γνώσης αλλά, με αφετηρία 
τα συγκεκριμένα προβλήματα των μαθητών, γίνεται ρόλος 
συμβουλευτικός, συνεργατικός, παρορμητικός στην γνωστική 
πορεία των μαθητών στην κοινωνία του σήμερα.
Εξακολουθώντας, οι καλοί δάσκαλοι του παρόντος προτεί-
νουν προκλήσεις και παρέχουν υποστήριξη για να τις ξεπερά-
σουν οι μαθητές τους. Ακόμη και σε κρίσιμες στιγμές, εκφρά-
ζουν θετικές προσδοκίες, δεν σταματούν ποτέ να τροφοδο-
τούν την αυτοεκτίμηση στους μαθητές τους και εκφράζουν 
την πεποίθηση ότι μπορούν να πετύχουν τόσο στους χώρους 
μάθησης όσο και στη ζωή. 

Κατόπιν αυτής της μεγάλης 
εισαγωγής αλλά και θέσης, 
ας περάσουμε να  γνωρί-
σουμε λοιπόν τον Πανεπιστη-
μιακό Δάσκαλο Κο Ιωάννη 
Χαρανά, που στο προσωπό 
του και στην προσωπικοτιτά 
του συγκεντρώνονται όλα τα 
παραπάνω και να δούμε πως 
συνδέονται  ο σπουδαίος 
αυτός διδάσκαλος και Συνέλ-
λην με την δυνητική Κοσμο-
ναύτισσα/Φοιτήτρια Κα Κρι-
στίν Κομπέτ σε ένα δυνητικά 
κατοικήσιμο πλανήτη Άρη 
μέσω του προγράμματος 
ProjectPoSSUM  της ΝΑΣΑ.
  Ο Δρ. Ιωάννης Χαρανάς 
αρχικά κατευθύνθηκε στην 
Αγγλία και στη συνέχεια ανα-
ζήτησε υποτροφία, με την 
προοπτική των σπουδών σε 

Καναδικό ή Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, ενώ όπως υπογραμμί-
ζει, σπούδασε με υποτροφία που έλαβε από τον τότε Μητρο-
πολίτη Δημητριάδος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, καλύπτοντας όλα τα έξοδα των 
σπουδών του στο εξωτερικό.
Σπούδασε Φυσική και Αστρονομία στο Χάλιφαξ της Νέας Σκω-
τίας,  κατόπιν Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 
Γουέστερν Οντάριο και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη 
Φυσική στερεάς κατάστασης στο Πανεπιστήμιο Brock στο 
Saint Catharine’s του Οντάριο. Ο κύκλος των σπουδών ολο-
κληρώθηκε με μάστερ στην Αστρονομία και φυσική και το 
διδακτορικό για την Αστροφυσική και το διάστημα, που εκπό-
νησε στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, στο Τορόντο του Καναδά.
Αστροφυσικός εγνωσμένης αξίας, ο Δρ. Ιωάννης  Χαρανάς 
διενεργεί έρευνες στον Καναδά, σχετικά με τη θεωρία της πλη-
ροφορίας στην αστρονομία και στην αστροφυσική, διερευ-
νώντας την συσχέτιση της μάζας του σωματιδίου που μετα-
φέρει την βαρύτητα (βαρυτόνιο) με την πληροφορία και πως 
αυτή αποτυπώνεται στην μάζα του σωματιδίου στα διάφορα 
αστροφυσικά φαινόμενα και στο σύμπαν. Παράλληλα ασχο-
λείται με τη δυναμική της σκόνης του πλανήτη Άρη και την επί-
δραση στους δορυφόρους, εμβαθύνοντας, ταυτόχρονα, στην 
ανθρώπινη σκέψη, και στην μοντελοποίηση της δυναμικής των 
νευρόνων του ανθρώπινου εγκεφάλου, σε συνάρτηση με τους 
νόμους της φυσικής και την σχέση του με το σύμπαν.
Με το ερευνητικό και επιστημονικό του έργο να έχει καταστεί 
ευρύτερα γνωστό, συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα του Πανε-
πιστημίου της Αριζόνα, που ασχολείται με την ηλιακή ενέργεια.
Ο Βολιώτης επιστήμονας και αυτοδίδακτος μουσικός είναι 
νυμφευμένος με την Ιβάνα Βάσιτς, καθηγήτρια σε Γυμνά-

σιο και με σπουδές επίσης Εφηρμοσμένων Καλών Τεχνών/
Education-OISE είναι πατέρας δύο κοριτσιών, της 16χρο-
νης Μαγδαληνής και της 15χρονης Καταρίνας με άριστες επι-
δώσεις στα γράμματα και τον αθλητισμό, οι οποίες ακολου-
θούν και λατρεύουν με ιδιαίτερο πάθος την ελληνική σκέψη, 
παράδοση και πολιτισμό. Στη σκέψη του βρίσκονται πάντα με 
νοσταλγία ο Βόλος και η Σκόπελος. «Από 5 χρόνων παιδάκι, 
από τότε που θυμάμαι τον κόσμο, ήμουν στο νησί τον τόπο 
καταγωγής της μητέρας μου και το αγάπησα τόσο πολύ, ώστε 
το έχω πάντα στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή 
μου, που να μη σκέφτομαι τον Βόλο και τη Σκόπελο» ομολογεί 
ο ίδιος. «Η πανδημία μού χάλασε τα σχέδια. Είχα μια πρόταση 
να διδάξω στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας στο Τούσον και 

Η Κριστίν Κόμπετ 
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αναβλήθηκε λόγω του Covid – 19».
Κατόπιν επικοινωνίας μαζί του σας παρουσιάζουμε τον 
διάλογο που είχαμε προσφάτως περί του προγράμματος 
ProjectPoSSUM της ΝΑΣΑ: 
 Σε ποιο πρόγραμμα της ΝΑΣΑ θα συμμετάσχει η φοιτήτριά 
σας, ποιος το διοργανώνει και πότε θα πραγματοποιηθεί;
  Η Κριστίν Κόμπετ ήταν και είναι φοιτητριά μου. Νωρίς κατα-
λαβα ότι ηταν σοβαρή φοιτήτρια μια και πάντα έκανε ερω-
τήσεις και ποτέ δεν έλειπε απο τις διαλέξεις. Όμως παρατη-
ρούσα το ενδιαφέρον και το παθος της για την αστρονομία, 
ώσπου μια μέρα ήρθε στο γραφείο μου να μου μιλησει για τις 
σπουδές της. Μάλιστα μου είπε ότι ήθελε να κάνει  ψυχολο-
γία. Πάνω στην συζήτηση μου είπε ότι ο πατέρας της (Κανα-
δός στην καταγωγή που δουλεύει στην Αμερική στο Ντέν-

βερ του Κολοράντο) απ' όπου κατάγεται και η Κριστίν, είναι 
διαστημικός μηχανικός σε μια σοβαρή εταιρεία την ULA 
(United Launching Alliance) η οποία τώρα τελευταία κατα-
σκεύασε τον πύραυλο ΑΤΛΑΣ-5 που έφυγε πριν  7 μήνες απο 

το ακρωτήριο Κανάβεραλ 
, εξέδρα  41 στις 31 Ιουλίου 
2020 για να στείλει το Ρόβερ 
Perseverance που προσα-
ρηώθηκε την περασμένη 
Πέμπτη στις 10:55 μμ ώρα 
Ελλάδος στον Άρη με επι-
τυχία και να ψάξει για ζωή. 
Τώρα όσο για την ψυχολο-
γία δεν ήταν και σίγουρη αν 
ήθελε να σπουδάσει . Μόλις 
εγώ άκουσα για τον πατέρα 

θεώρησα σωστό να επανα-
προσδιορίσει την σκέψη της 
και τελικά να αλλάξει το αντι-
κείμενο σπουδών της και 
να ακολουθήσει τα χνάρια 
του πατέρα της. Κι αυτή το ήθελε απλά δεν ήταν σίγουρη. 
Τώρα σπουδάζει βιολογία και χημεία βασικό πτυχίο και minor 
φυσική. Από μένα έχει πάρει ένα μάθημα γενικής Αστρονο-
μίας, ένα μάθημα Πλανητικής Φυσικής και Αστρονομίας, και 
Κβαντική Μηχανική 1, άριστη μαθήτρια σε όλα. Σε μια άλλη 
συζήτηση που κάναμε την έπεισα να κάνει αίτηση στο πρό-
γραμμα PoSSUM 2020. Χάρηκε πολύ και πήρε θάρρος μια 
που εγώ ο δάσκαλος πίστευα πως μπορούσε να το κάνει!                                                                                     
Η Κριστιν είναι μια από τους 13 προπτυχιακούς φοιτητές από 
όλο τον κόσμο που έγιναν δεκτοί στο προχωρημένο Ακαδη-
μαικό Πρόγραμμα PoSSUM 2020 της ΝΑΣΑ, μια λεπτομερει-
ακή, βιωματική ευκαιρία μάθησης για προπτυχιακούς φοι-
τητές που ενδιαφέρονται για ανώτερη ερεύνα ατμοσφαιρι-
κής φυσικής, βιοαστροναυτικής, επιστημονικής επικοινω-
νίας και διαστημικών  πτήσεων. Στο πρόγραμμα αυτό συμ-
μετέχει και η Καναδική Εταιρεία Διαστήματος (Canadian 
Space Agency) και το Εθνικό Συμβούλιο Ερεύνης του Καναδά 
(ΝRC). H ίδια η Κριστίν σε μια συνέντευξή της είπε: “Η απο-
δοχή στο πρόγραμμα ProjectPoSSUM με βάζει ένα βήμα 
πιο κοντά στην πραγματοποίηση του ονείρου μου να γίνω 
αστροναύτης. Θα ήθελα να είμαι το πρώτο άτομο - όχι 
μόνο γυναίκα - στον Άρη, μια και ο Άρης είναι ο πιο κοντι-
νός ουράνιος υποψήφιος στον οποίο θα μπορούσε να βρε-
θεί ζωή” και συνέχισε: “ Ήταν ο καθηγητής Χαρανάς που με 
ενθάρρυνε να υποβάλω αίτηση στο ProjectPoSSUM. "Από 
την πρώτη φορά που μιλήσαμε κατά τις ώρες γραφείου, με 
παρακίνησε να ψάξω για τα αστέρια και να ξεχάσω το εφε-
δρικό μου σχέδιο. Ένιωσα ότι έβλεπε τις δυνατότητές μου 
και αυτό είχε μεγάλη επίπτωση και σημασία για μένα."                                                                                                                                           
          Εγώ απλά σαν δάσκαλος της θεώρησα ότι έπρεπε να βοη-
θήσω την Κριστίν να αυξήσει το βιογραφικό της όσο πιο πολύ 
μπορούσα και την προσέλαβα να εργαστεί ως βοηθός έρευ-
νης μου για το ένα χρόνο. Μαζί δημοσιεύσαμε τρεις ερευνη-
τικές εργασίες που επικεντρώθηκαν στις Βαρυντικές Θεωρίες 
Τροποποιημένης Νευτώνιας Δυναμικής. Τον Μάρτιο, η Κριστίν 
έλαβε ένα βραβείο αριστείας από το Διεθνές Ινστιτούτο Μηχα-
νικών και Ερευνητών για την εργασία με τίτλο «Μετα-Νεύτω-

νεια Λογαριθμική Διόρθωση Δυναμικού και Επίδραση της στη 
Δυναμική των Δυο Σώματων» στο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμο-
σμένης Φυσικής και Μαθηματικών, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αγγλία. Mέσα στον ίδιο χρόνο δημοσιεύσαμε σε διε-
θνή επιστημονικά περιοδικά (Αstrophysics and Space Science) 
άλλες δυο ερευνητικές εργασίες με τίτλο: Δυναμική και στα-
θερότητα στο πρόβλημα των δυο σωμάτων κάτω από την επί-
δραση δυναμικού Γιουκάβα, και Φαινόμενα τροποποιημένου 
Νευτωνείου δυναμικού σε περιοχές επίδρασης μαύρης ύλης 
και κοσμολογικής σταθεράς Λ. Κλείνοντας σας λέγω ότι η Κρι-
στίν είναι σε καλό δρόμο για να μετατρέψει τα όνειρά της σε 
πραγματικότητα. Το πάθος και η ικανότητά της για την πλανη-

τική επιστήμη, σε συνδυασμό με ελίτ εκπαιδευτικές εμπειρίες 
όπως αυτές που προσφέρονται μέσω του Project PoSSUM, την 
προετοιμάζουν για ένα λαμπρό και επιβλητικό μέλλον. Ας της 
ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία.
Πως αισθάνεστε για  το συγκεκριμένο γεγονός;
Απερίγραπτη χαρά και ικανοποίηση ότι μπόρεσα να βοηθήσω 
μια νέα και ικανή φοιτήτρια να βρεί το δρόμο της.
Ποια θέση κατέχετε σήμερα, σε ποιο Πανεπιστήμιο διδάσκετε 
και ποια μαθήματα;
Βοηθός καθηγητής/ερευνητής. Διδάσκω στο πανεπιστήμιο 
Laurier, Αστρονομία, Πλανητική αστρονομία και φυσική(διά-
φορα μαθήματα απο 1ο-4ο χρόνο). Αυτό το σεμέστερ διδά-
σκω Κβαντική μηχανική 2, (3ος ετος) Μοντέρνα φυσική (2ος 
χρονος), γενική αστρονομία (1ος χρονος) και επιβλέπω δυο 
διπλωματικές εργασίες.
Ως αστροφυσικός, ποιες έρευνες διεξάγετε αυτό το διάστημα 
στον Καναδά;
Αυτό το διάστημα ασχολούμαι με την θεωρία της πληροφο-
ρίας στην αστρονομία και στην αστροφυσική. Για παράδειγμα 
τι σχέση μπορεί να έχει η μάζα του σωματιδίου που μεταφέ-
ρει την βαρύτητα (βαρυτόνιο) με την πληροφορία. Που και 
πως μπορεί αυτό να φαίνεται στο σύμπαν. Επίσης ασχολούμαι 
με την δυναμική της σκόνης του Άρη και την επίδραση στους 
δορυφόρους και με το λεγόμενο Poynting Robertson Effect 
σε περιπτώσεις μη Νευτώνειας βαρύτατος, καθώς και με την 
μαθηματική μοντελοποίηση του της παραμέτρου σχέσεως 
των νευρώνων στον ανθρώπινο εγκέφαλο καθώς και επίσης 
τον υπολογισμό του αριθμού των καταστάσεων του ανθρωπι-
νού εγκέφαλου με την βοήθεια της αρχής του Βekestein. 
 Η ομάδα της HELLASNEWS πρωτίστως τον ευχαριστεί γι' 
αυτήν την συνέντευξη και  με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση 
εύχεται στον Κο Χαρανά υγεία, να τον έχει ο Θεός καλά αυτόν 
και την οικογένειά του, συνεχίζοντας το αξιόλογο έργο και 
γιατί όχι  στο εγγύς μέλλον να εμπνέυσει και κάποιο δικό 
μας Ελληνόπουλο, το οποίο θα τραβήξει και αυτό το δρόμο 
του διαστήματος και θα μας κάνει υπερήφανους. You never 
know…. this is  influencer... ΑΞΙΟΣ!!!
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Η 
Ισ τορία του Ελ λην ικού Έ-
θνους, αγαπητοί συνέλληνες, 
δεν αρχίζει το 1821, χάνεται 
σ τα βάθη των χιλιετηρίδων, 

στις απαρχές της παγκόσμιας ιστορίας.
Το ένδοξο ΄21 είναι ένας σταθμός που 
οριοθε τε ί την νεότερη ισ τορία του 
Έθνους μας.
Στο νοτ ιότ ερο άκρο της χερσονή-
σου του Αίμου, άρχισαν όλα, αγαπη-
τοί συμπατριώτες. Ο ανθρώπινος πολι-
τισμός εκεί βρήκε πρόσφορο έδαφος  
και ξεπήδησε μέσα από το λιώσιμο των 
πάγων και από τις λάσπες του κατακλυ-
σμού του Δευκαλίωνα και τα κύματα  
που πηδούσαν σαν τις αιγές στο Αιγαίο 
πέλαγος. 
Και το λαμπρό άνθος  του πολιτισμού 
θέριεψε και βλαστομάνησε και έδωσε 
καρπούς  και απλώθηκε με τις ελληνο-
πελασγικές αποικίες  από την μία άκρη 

του Ατλαντ ικού έως τ ις εσχατιές του 
Ινδικού Ωκεανού,  εκπολιτίζοντας και 
ονοματίζοντας  τους πρωτόγονους που 
ακόμη κατοικούσαν σε σπηλιές.  Έκτι-
σαν πόλεις και ανέπτυξαν το εμπόριο 
και τους έδωσαν την γλώσσα τους για 
να μπορούν να επικοινωνούν.
Σε κάποιο, όμως, ιστορικό πισωγύρι-
σμα οι μεγάλοι εκπολιτιστές της ανθρω-
πότητος και πρεσβευτές της ελευθερίας 
βρέθηκαν υπόδουλοι.
Τα δεσμά της δουλείας ήταν βαριά και 
κράτησαν πολλούς αιώνες. Ήρθε όμως 
το πλήρωμα του χρόνου και η συσσω-
ρευμένη  αγανάκτηση του σκλάβου 
ξεχύθηκε από άκρη σε άκρη σαν σίφου-
νας και σάρωσε την τυραννία του δυνά-
στη.
Αυτήν την εννιάχρονη ιστορική στιγμή 
της ανάκ τησης της ε λευθερίας μας 
καλούμεθα σήμερα να γιορτάσουμε. 

Και είναι αδιαφιλονίκητα το πιο λαμπρό 
γεγονός της νεότερης ισ τορίας μας. 
Σύσσωμος ο απανταχού Ελληνισμός, 
τ ιμά την επέτειο των διακοσίων χρό-
νων από την έναρξη της Εθνικής μας 
παλιγγενεσίας. Το Έθνος,σοβαρό και 
σ ιωπηλό, λαμπροφορεμένο και υπε-
ρήφανο στέκεται μπροστά στο μνημείο 
του Άγνωστου στρατιώτη και αποτίει 
τις ύψιστες τιμές στους επώνυμους και 
ανώνυμους ήρωες που με την αυτοθυ-
σία τους μας χάρισαν την κρατική μας 
οντότητα και το αγαθό της ελευθερίας .
 Ας γονατίσουμε,   μπροστά στις ηρωι-
κές μορφές του ́ 21 και ας ανάψουμε ένα 
κεράκι παντοτινής ευγνωμοσύνης και 
απεριόριστου θαυμασμού στους τρι-
σμέγιστους ελευθερωμάχους μας.
Ας συγκεν τρωθούμε σήμερα  όλοι 
νοερά σ την απέραν τη πλατε ία του 
οικουμενικού Ελληνισμού. Ας εγκλει-
στούμε όλοι στην  απέραντη και ζεστή 
αγκαλιά της Μάνας Ελλάδας,  αγαπη-
τοί συμπατριώτες,  για να τιμήσουμε το 
μεγαλύτερο γεγονός της νεότερης ιστο-
ρίας μας.  Την επέτειο της κηρύξεως της 
μεγάλης Ελληνικής επαναστάσεως του 
1821 εναντίον μιας στυγνής και αιμο-
σταγούς τυραννικής Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι πρόγο-
νοι μας πήραν τα όπλα και επαναστάτη-
σαν με σκοπό να ανακτήσουν την Ελευ-
θερία τους και να αποτινάξουν τον ζυγό 
της δουλείας. Ήταν πολλά τα αποτυχη-
μένα τοπικά επαναστατ ικά κινήματα 
που όμως δεν καρποφόρησαν γιατί δεν 
είχαν τα μέσα να πολεμήσουν και να 
νικήσουν μια παντοδύναμη αυτοκρα-
τορία.
Ήρθε, όμως το πλήρωμα του χρόνου 
και οι ρακένδυτοι ραγιάδες πρόγονοι 
μας ανέσυραν από τ ις καταπακτές τα 
θαμμένα κουμπούρια τους, τις σπάθες 
και τα καριοφίλια. Ανέσυραν και από 
την λησμονημένη μνήμη τους την ιστο-
ρία τους και έμαθαν ποιοί ήταν οι πρό-
γονοι τους  και το μεγάλο άλμα επιτε-
λέσθη. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Ή ΘΑΝΑΤΟΣ  ο όρκος προς 
την πατρίδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ το λάβαρο 
που μετουσίωσε  την άσβεστη  δίψα 
και τον διακαή πόθο για την ανάκτηση 
της πάναγνης πατρογονικής θεάς, της 
πανώριας της Ελευθερίας.
Μονάκριβη κόρη. Στ ερνοπαίδι της 
φυλής που ορίστηκε από την θεογεν-

νήτρα μοίρα να κυοφορήσει τις παναν-
θρώπινες αξίες  Δημοκρατία, Ελευθε-
ρία,  Δικαιοσύνη… 
Όλες αυτές τ ις πανανθρώπινες αξίες 
που ασπάστηκαν οι  σημερινοί ευνο-
μούμενοι λαοί από τους τρισμέγιστους 
προγόνους μας και με τ έ τρεψαν τ ις 
άναρχες, άδικες και άνομες κοινωνίες 
τους σε δακτυλοδεικτούμενες και αξι-
οθαύμαστες ελεύθερες δημοκρατίες.
Ευλαβικά ας ενστερνιστούμε τις παρα-
πάνω αρετές και ας κλείσουμε το γόνυ 
σ τους ακαταμάχητους αγωνισ τές της 
ελευθερίας.
Η ιστορία δεν συγχωρεί τους αμνήμο-
νες και τους αγνώμονες προς τους σπο-
ρείς των υψηλών αρετών και ιδανικών 
που φώτισαν με το πέρασμα και άφη-
σαν ως παρακαταθήκη σε μας και  στην 
ανθρωπότητα τα υψηλά ιδανικά τους.  
Ας ανάψουμε ένα κεράκι στον πάνσε-
πτο τάφο των τρισένδοξων Ηρώων του 
1821.
Τιμή και Δόξα και αέναη ευγνωμοσύνη 
για την ελευθερία που χαρίσατε, σε μας 
τους ταπεινούς απογόνους σας, ώ τρι-
σμέγιστοι ελευθερωμάχοι.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την μεγάλη 
προσφορά και θυσία, όχι μόνον εμείς 
τα παιδιά σας, ώ ατρόμητοι πολέμαρ-
χοι, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος γιατί 
γ ίνατε χωρίς να το επιδιώξετε φάρος 
και οδηγός για ολόκληρη την  ανθρω-
πότητα. 
Σύσσωμος ο απόδημος Ελ λην ισμός  
συνεορτάζε ι με τους αδελφούς μας 
στην μητέρα πατρίδα, την έναρξη της 
επαναστάσεως  της εθνικής μας παλιγ-
γενεσίας.
Δεν πρέπει επίσης να λησμονήσουμε 
ποτέ την λυρική ωδή  του Κάλβου, που 
με την  στεντόρεια φωνή του μας θυμί-
ζει διαχρονικά το ύψισ το χρέος μας, 
«θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία» 
Και ας κλε ίσουμε, το σημερινό μας 
πανηγυρικό, με την προτροπή του εθνι-
κού μας ποιητή του Κωστή Παλαμά, 
όταν ξεπροβόδιζε τους στρατιώτες μας 
σ τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και τους 
ενθύμησε την μεγάλη παρακαταθήκη 
που μας άφησαν οι ατρόμητοι πολέμαρ-
χοι του ΄21, « Αυτόν τον λόγο θα σας 
πω, Δεν έχω άλλον κανένα, μεθύστε με 
το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα». 
 Ζήτω το ένδοξο Ελληνικό Έθνος. 
Ζήτω το Αθάνατο 1821. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Διακόσια Χρόνια (1821 – 2021)  

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

της Hellas News
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I 
am Dr. Xanthe Vafopoulou, Governor of 
District #23 of Daughters of Penelope 
in Canada. The Order of Daughters 
of Penelope is the Women’s Branch 

and Affiliate to AHEPA (American Hellenic 
Educational Progressive Association). We 
are an International Organization of Women 
of Greek Heritage and Hellenophiles, 
and the largest of its kind in the World. 
As a Governor of the Organization, 
and as a woman, I deeply interested in 
the empowerment of Women either as 
individuals or as a group. I took the initiative 
to organize and host a virtual International 
Women’s Day Event to Celebrate 
Women’s Empowerment and specifically 
Empowerment of Greek Women, on behalf 
of the Toronto Chapter of the Daughters of 
Penelope. 
I inv ited two highly accomplished, 
charismatic, and successful businesswomen 
to speak. The main guest speaker was Mrs. 
Jane Conte, LL.B., a member of our Order 
and the Founder of “Conte Jaswal Premier 
Personal Injury Law Firm in Vaughan and 
Whitby / Oshawa, who talked about her 
personal experience and challenges she 
encountered on her path to success in a 
presentation titled ““Seemingly Impossible 
Dreams of a Greek Immigrants' Daughter. 
A Story of Success, Achievement and 
Possibilities”. The second speaker was the 
Grand Vice President of the Daughters of 
Penelope Mrs. Kathy Bizoukas, Business 
Administrator, Accounts Manager and 
HR Director at Asphalt Cutbacks, Inc., 
Indiana, USA. Mrs. Bizoukas is the Chair of 
“Growth and Expansion Program” of our 
Organization. She is a stout proponent 
and advocate of women’s rights.  She 
talked about “Growth and Expansion of 
the Daughters of Penelope” because she is 
a firm believer that the development of a 
strong Daughters of Penelope Organization 
reinforces the sense of empowerment in its 
women members. 
As District Governor of the Daughters of 
Penelope, I bestowed honors to Mrs. Lucy 
Grigoriadis, a member of the Toronto 
chapter, and Founder of "Greek Orthodox 
Family Services", for her long and dedicated 
service to Women’s Issues, Society and the 
Greek Orthodox Church.
We were honored with the attendance 
of many distinguished guests. From the 
Daughters of Penelope, Grand President 
Mrs. Celia Kachmarski, Calgary; Grand 
Governor of Zone I Mrs. Kathy Matrakas, 
Silver Spring, MD, USA; Grand Governor 
of Zone V, Margaret Dritsas, Ottawa. From 
Toronto: Mrs. Zoe Veroutis, President 
Archdioceasan Philoptochos, Canada; Mrs. 
Frosi Papadimitriou Assistant Treasurer, 
Archdioceasan Philoptochos, Canada; 
Mr. Spyros Volonakis, Director of Greek 
Education of the Archdiocese for all of 

Canada. 
We began our celebration with my 
int roduc to r y  p re sent at ion  t i t led 
“Empowerment of Women in Greece: 
The Early Years”. We are all Women of 
Greek Heritage and have deep roots in 
the Greek culture; we are all exposed to 
similar expectations, limitations, biases, 
and visions, which were cultivated, 
and established in the country of our 
origin, Greece. This common cultural 
background binds us together. Our mothers, 
grandmothers and great-grandmothers 
who influenced our upbringing, grew up 
in Greece during turbulent years of social, 
political, and economic changes. While 
Greece was reinventing itself as a modern 
state, especially during late 19th -middle 
20th centuries, many visionary and pioneer 
women with deep awareness and a strong 
sense of self-worth fought relentlessly 
for the Civil Rights of Greek Women, and 
more for Equal Rights to Education and 
Suffrage. These women left their indelible 
mark on the fabric of Greek society and 
directly affected the lives of our mothers, 
grandmothers, and great-grandmothers 
and consequently they influenced us. They 
deserve our respect and admiration”. Below 
are highlights of my presentation.
My guest speaker Mrs. Jane Conte, LL.B. 
spoke eloquently about her personal journey 
and experience towards empowerment and 
success. 
She delivered several powerful messages 
to younger women who str ive for 
improvement and success, which are 
highlighted below: 
We hold onto our Greek culture, our Greek 
language, our beliefs, and these attributes, 
as this is who we are. 
 We must help each other break the ‘glass 
ceilings’ that, we as women, have had 
placed over us. 
 What messages do we send to the younger 
women in our lives, whether it is our 
daughters, nieces, co-workers, community?  
Keep reaching for the opportunities and 
promotions. don’t stop doing that, because 
in 3 years you want to be married and in 4 or 
5 years you want to have children.   
Keep working hard and reaching, until it 
is time to go. not years before. this is how 
our thought process keeps us behind. not 
because having both is impossible. it isn’t. 
 We must continue the empowerment of 
women through organizations such as the 
Daughters of Penelope. The things we can 
achieve can be so great because we are all 
stronger together. We cannot survive on a 
divide and conquer mentality.
 Dr Vafopoulou introduced to the audience 
the recipient of the Daughters of Penelope 
Awards, Mrs. Lucy Grigoriadis, a member 
of the Order, a woman of visionary dreams 
and widespread aspirations, whose 

life service to the Greek Community in 
Toronto exemplifies her passion for the 
empowerment of abused Greek women. 
Lucy, a valuable member of Toronto, is 
the Founder of the Greek Orthodox Social 
Services at Toronto, since 1984 under the 
direction of His Grace Bishop Sotirios of the 
Greek Orthodox Diocese of Toronto Canada. 
This project was funded by the Ministry of 
Community-Counseling  and Social Services 
(MCCSS).
As a director of the VAW Program (Violence 
Against Women)  at the Family Services, she 
is part of different related programs with 
the Ministry. The organization has assisted 
and supported countless Greek women in 
need. She was a board member of the Family 
Services of Toronto since 1990 for six years, 
later receiving a 25 Year Volunteer Award 
and she continues till today.
She was elected President of the Greek 
Orthodox Philoptohos of Canada in 1988 of 

the Diocese of Toronto and she is co-founder 
of the Metamorphosis Greek Orthodox 
School since 1995. 
She is the founder and Executive Director of 
“Klironomia” (Hellenic Folklore in Canada), 
a biennial Conference on education of 
traditional dancing, singing, costumes, and 
history. Four guests professional instructors 
from Greece are invited in each Conference 
to teach young Greeks of Diaspora in 
Canada and the USA.
Lucy was appointed by the Federal 
Government’s Ministry of the Status of 
Women to represent the Greek-Canadian 
women to the fourth International 
Convention for Women’s Issues in Beijing, 
China – the NGO Forum of 30 thousand 
women worldwide in September 1995.
Lucy holds a B.S. in pre-dental program 
from New York University in New York, 
and an honors diploma in Social Services 
and early Childhood Education from 

Seneca College in Toronto. She has been 
recognized countless times for her services 
everywhere to society at the local, and 
national level and has received numerous 
awards.
To mention only a few:
Co mm em o ra t i ve  M e da l  o f  t h e 
125th Anniversary of the Canadian 
Confederat ion,  p re sented  by  a 
representative of the then Prime Minister 
of Canada Brian Mulroney for her services 
in culture and education.
Received the Queen’s Diamond Jubilee 
Medal in 2012 in Montreal, Que.
The Fred Gardiner Award of Metropolitan 
Toronto Counsel in 1993.
The “Women of Diaspora” Plague and Gold 
Olive Branch from the  Counsel of Hellenes 
Abroad (SAE) in Thessaloniki, Greece, in 
2009.
The “CEGA” (Celebrate Excellence in Greek 
Achievement) Award from the Toronto 

AHEPA Family in 2013.
The WIN (Women Intercultural Network) 
plaque award in 2002 for international 
women’s day.
The “Litrosi” (Freedom) Award for the 
Social Services, an award winning film 
in International Competition of Non-
Broadcast Films and Videos in New York 
City in 1994. There were 3,239 contestants 
from 34 countries. “Litrosi” came third, 
bronze award, under Mental Health 
Competition for Canada.
Finally, the Grand President Sister Celia 
Kachmarski did the honors and presented 
the National DOP Merit Award from the 
USA, as well as with Sister Xanthe’s  Local 
DOP Award as a District Governor.
The Celebration closed with a motivational 
presentation by Grand Vice President Mrs. 
Kathy Bizoukas about how to be strong, 
active in the time of the pandemic in order 
to increase our membership.

"Empowerment of Greek Women"
The Daughters of Penelope celebrate International Women’s Day

PLEASE NOTE THAT DUE TO A LACK OF SPACE RESULTING FROM OUR COVERAGE OF THE CELEBRATIONS FOR THE 200TH ANNIVERSARY OF THE GREEK 
REVOLUTION AND THE RELATED ANNOUNCEMENTS FROM POLITICIANS, HELLAS NEWS ASKS FORBEARANCE FROM THE «DAUGHTERS OF PENELOPE» 

AND WILL PUBLISH THE REMAINING MATERIAL REGARDING THIS WONDERFUL EVENT IN OUR NEXT EDITION
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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.



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 41TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
26 Μαρτίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Χρόνια πολλά Ελλάδα! Το 2021 είναι 
ένα ιδιαίτερο έτος, κατά το οποίο 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση.  

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

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για την κατάθλι-
ψη. Στην καθημερινή ζωή με τον όρο 
κατάθλιψη εννοούμε μια κατάσταση 
θλίψης και μελαγχολίας, αυτό συνή-

θως είναι παροδικό και μάλλον οφείλεται 
σε κάτι σχετικά ασήμαντο και επουσιώδες. 

Συμπτώματα 
Η κατάθλιψη θεωρείται ασθένεια ή κλινική 
κατάθλιψη, όταν τα συναισθήματα που είναι 
σοβαρά, διαρκούν για αρκετές εβδομάδες 
και αρχίζουν να παρεμβαίνουν στην εργα-
σία και στην κοινωνική ζωή. Η κατάθλιψη 
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρω-
ποι σκέφτονται και συμπεριφέρονται καθώς 
και τις σωματικές του λειτουργίες. Κάποια 
από τα συμπτώματα που θα πρέπει να σας 
απασχολήσουν είναι:
* να νιώθει κάποιος ότι είναι ασήμαντος, 
αβοήθητος και χωρίς ελπίδες
* να κοιμάται περισσότερο ή λιγότερο από 
το κανονικό
* να τρώει περισσότερο ή λιγότερο από το 
συνηθισμένο
* να δυσκολεύεται στη συγκέντρωση ή στη 
λήψη αποφάσεων
* να παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε δραστηριότητες

* να έχει μειωμένη σεξουαλική δραστηρι-
ότητα
* να αποφεύγει τους άλλους ανθρώπους
* να έχει συναισθήματα φορτισμένα με 
λύπη ή θλίψη
* να νιώθει ενοχή χωρίς να υπάρχει λόγος
* να εμφανίζει έλλειψη ενέργειας και αισθή-
ματα κόπωσης
* να διατυπώνει σκέψεις θανάτου ή αυτο-
κτονίας

Αιτιολογία
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία για την 
κατάθλιψη, ούτε και είναι πλήρως κατανο-
ητή. Οι παράγοντες που ακολουθούν μπο-
ρεί να κάνουν ορισμένους ανθρώπους πιο 
επιρρεπείς στο να εμφανίσουν κατάθλιψη 
μετά από κάποια απώλεια ή αποτυχία:
* συγκεκριμένα, θλιβερά γεγονότα
* βιοχημική ανισορροπία στον εγκέφαλο
* ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η αρνη-
τική ή απαισιόδοξη άποψη για τη ζωή.
Μπορεί να υπάρχει και κάποια γενετική 
σύνδεση καθώς είναι πιθανότερο να τη βιώ-
σουν άνθρωποι με οικογενειακό ιστορικό 
κατάθλιψης.

Πόσο διαρκεί η κατάθλιψη;
Τα συναισθήματα κατάθλιψης που όλοι βιώ-
νουμε μετά από κάποια σημαντική απώλεια 
ή απογοήτευση μπορεί να έχουν μικρή ή 
μεγαλύτερη διάρκεια. Η διάρκεια εξαρτάται 
από το πρόσωπο, τη σοβαρότητα της απώ-
λειας και την κατάλληλη υποστήριξη που 
θα λάβουμε ώστε να διαχειριστούμε την 
κατάθλιψη. Η κατάθλιψη μπορεί επίσης να 
διαρκέσει μεγάλο ή σύντομο χρονικό διά-
στημα. Σπάνια γίνεται μόνιμη. Χωρίς επαγ-
γελματική θεραπεία, μπορεί να ξεπεραστεί 
ύστερα από αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Με 
θεραπεία, μπορεί να ξεπεραστεί πολύ γρη-
γορότερα.

Θεραπεία
Η αντιμετώπιση της καταθλιπτικής διαταρα-
χής περιλαμβάνει φαρμακοθεραπεία ή/και 
ψυχοθεραπεία. Γενικά μπορούμε να πούμε 
ότι στις περιπτώσεις που η κατάθλιψη έχει 
μεγάλη βαρύτητα, η φαρμακευτική αγωγή 
είναι απολύτως αναγκαία. Σε ασθενείς με 

ελαφρότερα συμπτώματα μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί φάρμακο ή ψυχοθεραπευτική 
παρέμβαση. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα 
χωρίζονται αδρά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
τα α’ γενιάς ή τρικυκλικά και τα β’ γενιάς.
Τα α’ γενιάς αντικαταθλιπτικά περιλαμβά-
νουν την αμιτρυπτιλίνη, τη χλωριμιπραμίνη, 
τη νορτριπτυλίνη, τη δοξεπίνη και άλλα. 
Παρότι είναι πολύ αποτελεσματικά, υστε-

ρούν σε σχέση με τα νεότερα στον τομέα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών.
Τα β’ γενιάς περιλαμβάνουν τους εκλεκτι-
κούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονί-
νης ή SSRIs (φλουοξετίνη, παροξετίνη, σερ-
τραλίνη, σιταλοπράμη, εσιταλοπράμη), τους 
αναστολείς επαναπρόσληξης σεροτονίνης 
και νορεπινεφρίνης ή SNRIs (βενλαφαξίνη 
και ντουλοξετίνη), τη μιρταζαπίνη και την 
βουπροπιόνη. Η αποτελεσματικότητά τους 
δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές αν και 
πρόσφατα δεδομένα συνηγορούν υπέρ ελα-
φράς ανωτερότητας της μιρταζαπίνης, εσι-
ταλοπράμης,βενλαφαξίνης και σερτραλίνης.
Η έναρξη της δράσης των αντικαταθλιπτικών 
δεν είναι άμεση. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις η βελτίωση ξεκινά 1 με 2 εβδομάδες 
μετά την έναρξη της αγωγής και μεγαλώνει 
με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο η επί-
τευξη πλήρους ύφεσης των συμπτωμάτων 
δεν είναι εύκολη και μπορεί να απαιτήσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές προσαρ-
μογές ή αλλαγές του φαρμακευτικού σχή-
ματος ή χρήση συνδυασμού φαρμάκων. Τα 
αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν προκαλούν 
εθισμό. Βεβαίως, η διακοπή τους πρέπει να 
γίνεται σταδιακά και με στενή ιατρική παρα-
κολούθηση προκειμένου να αποφευχθεί 
γρήγορη υποτροπή της κατάθλιψης αλλά 
και η εμφάνιση μιας ομάδας παροδικών και 
συνήθως ήπιων αλλά ενοχλητικών συμπτω-
μάτων (νευρικότητα, αυπνία, ζάλη, αδυνα-
μία, γαστρεντερικές ενοχλήσεις, πονοκέφα-
λος) που μπορεί να συνοδεύουν την από-

τομη διακοπή.

Πώς να βοηθήσω τον εαυτό μου 
αν έχω κατάθλιψη;
*Πήγαινε σε έναν ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή 
ή γιατρό. Όσο πιο πολύς χρόνος περνάει 
τόσο πιο σοβαρή ή χρόνια μπορεί να γίνει 
μια καταθλιπτική διαταραχή.
*Μείνε ενεργός. Κάνε πράγματα που σου 

αρέσουν, βγες έξω, κάνε γυμναστική.
*Βάλε προτεραιότητες και μοίρασε τις εργα-
σίες και τις αρμοδιότητές σου σε μικρότε-
ρες.
*Πλησίασε, πρακτικά και συναισθηματικά, 
κοντινούς σου ανθρώπους. Μίλα, πες ότι 
νιώθεις, κάνε πράγματα με άλλους.
*Κατανόησε ότι ο αρνητικός τρόπος σκέψης 
και η διάθεσή σου θα αλλάξουν σταδιακά 
και ως αποτέλεσμα της θεραπείας σου, μην 
περιμένεις λοιπόν αλλαγές από τη μια μέρα 
στην άλλη.
*Άσε δύσκολες ή μεγάλες αποφάσεις για 
όταν νιώσεις καλύτερα.
*Με τη σωστή θεραπεία η κατάθλιψη μπο-
ρεί να ξεπεραστεί!
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνή-
σετε στο 416.463.1195 για να παραγγεί-
λετε τις συνταγές σας λίγες μέρες νωρί-
τερα, ώστε να είναι έτοιμές για παραλαβή 
ή να τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να 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.

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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Ontario Supporting Hospitals 
with Additional Funding

March 22, 2021, MPP Mitas was pleased to join Premier Ford, Deputy 
Premier and Minister of Health Christine Elliott, Minister of Finanace and 
President of the Treasury Board at Scarborough Health Network – Centenary 
to announce over $1.2 billion to help Ontario’s public hospitals recover 
from financial pressures created and worsened by COVID-19.

Funding Announcement for 
Long Term Care Homes

Joined Minister Fullerton, Minister Bethlenfalvy and Government House 
Leader Paul Calandra to announce a $933M investment to build & improve 
long-term care spaces across Ontario - including a new 320 bed LTC home to 
serve the community of Scarborough Centre. Great news for our seniors! 

Healthcare & COVID-19 Vaccines
Province wide booking
Monday at 8:00 a.m., our government launched a provincial booking system and 
customer service desk to support COVID-19 vaccination appointment bookings at 
mass immunization clinics, starting with individuals aged 80 and older.
 Beginning March 15th, individuals who will be 80 or older in 2021 (born in 1941 
or earlier) and wish to make an appointment can visit http://www.ontario.ca/
bookvaccine, where they will be guided to the provincial booking system or to their 
local public health unit to make an appointment, as some public health units will be 
using their own booking system or call centres that are already in operation.
 For individuals who still have a red and white health card, or for those who require 
assistance with booking, they can call the Provincial Vaccine Information Line number 
at 1-888-999-6488, starting Monday as well.

 Where can I get my vaccine?
To register for a COVID-19 vaccine at either of the following Scarborough Health 
Network locations below please use this link: https://bit.ly/3fcLB1U.
• Centenary Hospital,  2867 Ellesmere Road
          Hours of operation: 8 a.m. – 6 p.m., Seven days a week
  Drive to the back of the hospital and park in the South Parking Lot. Walk from   
 Parking Lot to the Margaret Birch Wing entrance.
• Centennial College, 941 Progress Avenue
 If you are driving, free parking is available in Parking Lot 6.

MPP Christina Mitas
Constituency office
2063 Lawrence Ave. E., Scarborough ON M1R 2Z4
christina.mitasco@pc.ola.org
Tel.416-615-2183  Fax. 416-615-2011
christina.mitas@pc.ola.org
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Οι δύο ευαγγελισμοί
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Παράδεισος. Ομορφιά. Φως. Ειρήνη. Γαλήνη. Οικογενειακή ατμόσφαιρα. 
Πατέρας ο Θεός. Παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Κάθε απόγευμα κατεβαίνει ο Θεός 
συντροφιά με τον Αδάμ και την Εύα. Κάνουν τον περίπατό τους. Τους διδά-
σκει όλη την αλήθεια. Μεγαλύτερη ευτυχία δεν υπάρχει.
Ο σατανάς ζηλεύει. Είναι πραγματικός διάβολος. Προσπαθεί να χαλάσει την 
όμορφη ατμόσφαιρα. Την οικογενειακή γαλήνη. Φουσκώνει τα μυαλά της 
Εύας. Και εκείνη με τον εγωισμό της τον ακολουθεί. Παίρνει την συμβουλή 
του. Τρώει από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. 
Με τον εγωισμό της τα χάνει όλα. Παρασύρει και τον Αδάμ. Ξεγυμνώνονται 
τελείως. Κρύβονται από τον Θεό. Το απόγευμα ψάχνει ο Θεός να τους βρει. 
Φωνάζει. Αδάμ, Αδάμ που είσαι: Προσπαθούν να κρύψουν τη γύμνια τους. 
Να βρουν δικαιολογίες. Το φως χάνεται. Η ημέρα σβήνει. Το σκοτάδι απλώ-
νεται παντού. Εξόριστοι βγαίνουν στη γη. Μένουν έτσι για χρόνια. Για αιώνες. 
Για χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει πόσον καιρό!
Έρχεται μια αχτίδα ηλίου. «Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». 
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει τον ευαγγελισμό. Αναγγέλλει τον ερχομό του 
σωτήρα. Αρχίζει η επιστροφή του ανθρώπινου γένους στον παράδεισο. 
Μεσουρανεί η βυζαντινή αυτοκρατορία. Η ελληνική φιλοσοφία και το φως 
του Χριστού οδηγούν την ανθρωπότητα για 1000 χρόνια.
Έρχεται η 29η Μαΐου 1453. Η πόλη πέφτει. Ο αυτοκράτορας μαρμαρώνει. Η 
λειτουργία διακόπτεται. Ο αθώος λαός αιματοκυλίζεται. Η Αγια-Σοφιά από 
εκκλησιά γίνεται τζαμί. Το φως χάνεται. Το μαύρο πέπλο του σκοταδιού σκε-
πάζει τα πάντα. Οι χριστιανοί σκλαβώνονται. Για 400 χρόνια ο σκοταδισμός 
της Τουρκίας και του μωαμεθανισμού σκεπάζει τα πάντα. Όλα τα σκιάζει η 
φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά. Οι χριστιανοί και οι έλληνες υποφέρουν.
«Μάνα σου λέω δεν μπορώ τον τούρκο να δουλεύω, δεν ημπορώ δεν δύνα-
μαι εμάλλιασε η καρδιά μου, θα πάρω το ντουφέκι μου,  να πάω να γίνω κλέ-
φτης». Μα πως; Είναι ξυπόλυτοι. Είναι αγράμματοι. Είναι ρακένδυτοι. Δεν 
έχουν σχεδόν απολύτως τίποτε. Δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν όπλα. Έχουν 
όμως ψυχή. Έχουν πίστη στον Θεό. Έχουν την αληθινή πίστη. Μυημένοι στη 
Φιλική Εταιρεία ξεκινούν. Ορκίζονται. «Ελευθερία ή θάνατος». «Για του Χρι-
στού την πίστη την αγία, για της πατρίδας την ελευθερία». Το θαύμα γίνε-
ται. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Η ελευθερία περπατά ξανά στην 
όμορφη Ελλάδα. Και άλλοι λαοί παραδειγματίζονται. Ξεσηκώνονται. Παίρνει 
πολλά χρόνια, αλλά αποκτούν την ελευθερία τους.
Γιορτάζουμε τους δύο Ευαγγελισμούς. Τον Ευαγγελισμό της σύλληψης του 
Χριστού. Τον Ευαγγελισμό της ελευθερίας της Ελλάδας. Τι κι αν είμαστε στον 
Καναδά. Στις φλέβες μας τρέχει ελληνικό αίμα. Στην ψυχή μας είναι η αλή-
θεια του Χριστού. Είμαστε έλληνες και ορθόδοξοι. Γένος τιμημένο με πολύ 
αρχαία δόξα. Γένος φωτισμένο με του Χριστού την πίστη την αγία. Ποιο είναι 
το καθήκον μας; Να ακολουθούμε τις σοφές διδασκαλίες των αρχαίων προ-
γόνων μας συνυφασμένες με την αλήθεια του Χριστού. Να παραδειγματι-
ζόμαστε από τη γενναιοψυχία των ηρώων της ελληνικής επανάστασης του 
1821. Να ζούμε ελληνοχριστιανικά. Κι αν δεν μπορούμε φέτος λόγω του 
κορονοϊού, να γιορτάσουμε με λειτουργίες και δοξολογίες και παρελάσεις να 
μη χάσουμε το φρόνημα μας. Μπόρα είναι και θα περάσει. Ο κορωνοϊός θα 
συντριβεί. Θα χαθεί. Με τη χάρη του Θεού όλα θα ξεπεραστούν. Μόνο εμείς 
να μένουμε πιστοί και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες του κορωνοϊού να 
μη χάνουμε το θάρρος μας. Να ζούμε την ορθόδοξη πίστη μας. Να κάνουμε 
έργα αγαθά και σωστά. Να φροντίζουμε και την ψυχή μας. Να σκεπτόμαστε 
την μετά θάνατο ζωή και τον παράδεισο. Να θαυμάζουμε και να ζούμε με το 
πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Να παραδειγματιζόμαστε από 
τα κατορθώματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Να ζούμε ειρηνικά 
και δημιουργικά. Ζήτω η Ελληνική Επανάσταση του 1821! Ζήτω η Ελλάδα 
μας! Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω η ελευθερία!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Αίτηση και παραλαβή 
ποινικού μητρώου 

ηλεκτρονικά, 
μέσω του gov.gr

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Δικαιοσύνης

Ηλεκτρονικά θα πραγματοποιείται από σήμερα, Τρίτη, μέσω του 
gov.gr, η υποβολή αίτησης χορήγησης και η παραλαβή αντιγράφου 
ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από πολίτες, σύμφωνα με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και 
ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχο-
νται στην πλατφόρμα poiniko.services.gov.gr, ταυτοποιούνται με 
χρήση των κωδικών τους στο Taxisnet και αιτούνται την έκδοση 
αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο θα εκδίδεται ύστερα από 
λίγες ημέρες. Μόλις το αντίγραφο ποινικού μητρώου είναι έτοιμο, 
οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται με SMS ή e-mail ώστε να το 
παραλάβουν από τη θυρίδα τους στο gov.gr.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), ενώ η διασυνδέσεις μεταξύ 
των μητρώων συντελέστηκαν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η 
ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) και 
έχει συμπεριληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπο-
γράψει οι Γενικοί Γραμματείς Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων Πάνος Αλεξανδρής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα διαδικασία απαιτούσε είτε δύο αυτο-
πρόσωπες παρουσίες του πολίτη στην οικεία/πλησιέστερη Εισαγ-
γελία (μία για την αίτηση και μία για την παραλαβή),  είτε  μία 
μοναδική αυτοπρόσωπη παρουσία για την ενεργοποίηση ειδικών 
κωδικών  ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και ηλεκτρονικής 
παραλαβής αντιγράφων ποινικού μητρώου.

 
Γραφείο Τύπου

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα
τηλ: (+30) 210 9098606

email: press@mindigital.gr

VACCINATION
 
With over 50% of Ontarians aged 80+ having received their first dose of the vaccine, 
the government is expanding appointments ahead of schedule through its online 
booking system to individuals aged 75+, effective Monday March 22, 2021.
For residents of Scarborough Agincourt, to book a vaccine appointment please visit 

https://www.scarboroughcovidvaccineclinic.ca

or call 1-888-999-6488

You can also book your vaccination appointment at the below Pharmacies DIRECTLY

 If you have questions or concerns please contact my office.
Aris Babikian, MPP

Suite 207, 4002 Sheppard Ave. E, Scarborough, ON, M1S 1S6
Aris.babikianco@pc.ola.org

Tel    416-297-6568   
Fax   416-297-4962  

www.arisbabikianmpp.ca
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APOLLON PHARMACY
του Γιώργου Χριστόπουλου

Το μόνο Ελληνικό μαγαζί στη 
Ντάνφορθ με Ελληνικές σημαίες. 
Μπράβο Γιώργο και του χρόνου!

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο των Ποντίων 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» κ. Κυριάκο 

Κωνσταντινίδη για το υπέροχο πανό για τα 200 
χρόνια την παλιγγενεσίας που κάλυψε όλο το 

κτίριο του συλλόγου στη Ντάνφορθ. 
Και του χρόνου.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ! ΖΗΤΩ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ!
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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

ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ $35 ΤΗΝ ΩΡΑ

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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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ
 ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ 

ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΗ DANFORTH 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ CHESTER

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
ΤΗΛ. 416.303.1554

ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ κα ΕΦΗ

ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  & ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416.725.0815

ή janinemanikis@gmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 
ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΜΟΛΙΣ $1,450
 ΣΤΟ DONLANDS KAI MORTIMER 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΟ

416-564-7075

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ
ΚΤΙΡΙΑ ή ΜΠΙΖΝΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ 647.718.8012
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν σ το 
Οντάριο  2,380  νέα κρούσμα-
τα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά 
μετά από τ ις 30 Ιανουαρίου 

που σημειώνονται στην επαρχία πάνω 
από δυο χιλιάδες κρούσματα. Παράλ-
ληλα, επιπλέον 17 άνθρωποι έχουν χά-
σει τη ζωή τους εξαιτίας στην πανδη-
μίας. Στο σύνολο οι νεκροί λόγω κο-
ρωνάιου στο Οντάριο είναι 7,280. 

Στο Τορόντο σημειώθηκαν τα περισ-
σότερα κρούσματα με 1,016, σ την 
περιοχή του Πιλ 294και στην περιοχή 
του Γιορκ 244.
Σχεδόν 304.400 άτομα έχουν εμβο-
λιαστεί πλήρως στο Οντάριο από τα 
μέσα Δεκεμβρίου. Από το απόγευμα 
της Τετάρτης, χορηγήθηκαν πάνω από 
1,7 εκατομμύρια δόσεις σε ολόκληρη 
την επαρχία.

 2,380 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 17 νέοι θάνατοι

Ε
ίκοσι έξι άτομα κατηγορήθη-
καν μετά την κατάσχεση ναρ-
κωτικών και πυροβόλων ό-
πλων αξίας περίπου 5 εκα-

τομμυρίων δολαρίων μετά από έ-
ρευνα που διήρκεσε περισσότερο α-
πό ένα έτος για την εμπορία ανθρώ-
πων, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η κοινή έρευνα μεταξύ της Περιφε-
ρειακής Αστυνομίας της Υόρκης, της 
Αστυνομικής Υπηρεσίας του Τορό-
ντο και της Επαρχιακής Αστυνομίας 
του Οντάριο, που ονομάστηκε «Project Hammer», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020.
Η αστυνομία αναφέρει ότι συνολικά 35 εντάλματα αναζήτησης εκτελέστηκαν τον τελευ-
ταίο χρόνο, με τουλάχιστον 27 στην περιοχή Greater Toronto. Είκοσι έξι άτομα τέθηκαν 
υπό κράτηση σε σχέση με την έρευνα. Οι ταυτότητές τους δεν δόθηκαν στην δημοσιό-
τητα.
Ως αποτέλεσμα των ενταλμάτων, οι αξιωματικοί κατέλαβαν 12 όπλα και πολλά ναρκω-
τικά, συμπεριλαμβανομένων 17 κιλών κοκαΐνης, 653 κιλών κάνναβης, 346 συσκευα-
σιών βρώσιμης κάνναβης και 466 γραμμαρίων κατακερματισμού.
Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 30.000 συνταγο-
γραφούμενα χάπια, όπως μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, φεντανύλη, χάπια xanax, καρτέλες 
MDMA και υγρή κωδεΐνη. 
Συνολικά, η αστυνομία αναφέρει ότι τα ναρκωτικά και τα πυροβόλα όπλα αξίζουν περί-
που 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστυνομία του Τορόντο κατηγορεί 
26 άτομα μετά την κατάσχεση 
ναρκωτικών και όπλων αξίας $5εκατ

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο επενδύ-
ει 325.000 $ για να υποστηρίξει 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυ-
ξη ενός νέου ελληνο-καναδικού 

μουσείου κληρονομιάς για να φιλοξενήσει 
μια συλλογή αντικειμένων στο Τορόντο. Το 
μουσείο θα χρησιμεύσει ως νέος κοινοτι-
κός κόμβος και κεντρικό αποθετήριο φω-
τογραφιών, ιστορικές εφημερίδες, βιβλία 
και αρχείο καταγεγραμμένων ιστοριών. Ε-
πιπλέον, θα παρέχει επαγγελματικά σχεδι-
ασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για ά-
τομα όλων των ηλικιών, συνδέοντας γενιές 
Καναδών με την ελληνική κληρονομιά.
Λεπτομέρειες δόθηκαν σήμερα από τον 
πρωθυπουργό Doug Ford και τη Lisa 
MacLeod, Υπουργό Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς, Αθλητισμού, Τουρισμού και Πολι-
τισμού, κατά τη διάρκεια μιας εικονικής 
συνάντησης με τον Αρχιεπίσκοπο του 
Σωτήριο. «Παρών» ήταν επίσης η Βουλευ-
τής, κα Χριστίνα Μίτας, η Βουλευτής, κα 
Έφη Τριανταφυλλοπούλου κι ο Βουλευ-
τής, κ. Άρης Μπαμπικιάν. Φυσικά, η Hellas 
News δεν θα μπορούσε να μην παρακο-
λουθήσει την ανακοίνωση.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ευχαρίστησε 
ον πρωθυπουργό του Οντάριο και την 
Υπουργό για την βοήθεια που είναι πραγ-
ματικά μια πολιτιστική κληρονομιά.
«Το Οντάριο φιλοξενεί μια περήφανη 
και αναπτυσσόμενη ελληνική παροικία», 
δήλωσε ο πρωθυπουγός. «Αυτό το μου-
σείο θα αποτελέσει προορισμό για όλους 
να γιορτάσουν την ελληνική κληρονομιά 
και τον πολιτισμό, ακριβώς εδώ στο Τορό-
ντο. Η δύναμη της επαρχίας μας είναι η 
ποικιλομορφία και η πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά, γι ‘αυτό είναι τόσο κατάλληλο 
που κάνουμε αυτήν τη σημαντική ανακοί-

νωση για να σηματοδοτήσουμε τον Μήνα 
της Ελληνικής Κληρονομιάς και η 200η 
επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης.»
Το μουσείο θα βρίσκεται στην έδρα του 
Αρχιεπισκοπικού στο Τορόντο και θα προ-
σελκύσει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ο 
προγραμματισμός του έργου βρίσκεται επί 
του παρόντος σε προκαταρκτικά στάδια με 
χρονοδιαγράμματα και αρχιτεκτονικά σχέ-
δια που θα καθοριστούν.
«Ως Έλληνοκαναδ’η, είμαι απόλυτα ενθου-
σιασμένη που η κυβέρνησή μας υποστη-
ρίζει τη δημιουργία ενός Μουσείου Ελλη-
νικής Κληρονομιάς. Αυτό το μουσείο επι-
τρέπει σε όσους έχουν ελληνική κατα-
γωγή, και σε όλους όσους ενδιαφέρονται 
για την ιστορία μας, να επεκτείνουν τις 
γνώσεις τους για την κληρονομιά μας και 
να γιορτάσουν τα επιτεύγματά μας. Η δια-
τήρηση της ιστορίας είναι αναπόσπαστο 
στοιχείο για τη διατήρηση του πολιτισμού, 
των παραδόσεων και των συνδέσεων με 
το παρελθόν μας. Ανυπομονώ να μοιρα-
στώ μαζί τους την κληρονομιά των μικρών 
μου παιδιών με την προσωπική επίσκεψη 
στο μουσείο και είμαι πολύ περήφανος 
που συμμετέχω σε μια κυβέρνηση που 
είναι δεσμευμένο να εξυψώσει την ελλη-
νική παροικία», είπε η κα Χριστίνα Μίτας, 
Βουλευτής της περιοχής του Σκάρμπορο.
Η Βουλευτής της περιοχής του Όκβιλ 
είπε μεταξύ άλλων: «Η επαρχία μας είναι 
η μόνη δικαιοδοσία στον Καναδά που 
ψήφισε νόμο για την αναγνώριση του 
Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς, το 2019. 
Το μουσείο θα τιμήσει την ιστορία και την 
κληρονομιά των κατοίκων του Οντάριο 
που έχουν ελληνική καταγωγή και θα ανα-
γνωρίσει τις συνεισφορές τους στην επαρ-
χία και τη χώρα μας.»

Το Οντάριο υποστηρίζει το νέο ελληνο-
καναδικό μουσείο κληρονομιάς
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Stefanie Gurzanski:
Το ξανθό μοντέλο του Playboy

Η ξανθιά καλλονή 
γεννήθηκε στον 
Καναδά και ξεκίνησε 
το μόντελινγκ όταν 
ήταν ακόμα στο 
λύκειο. Εκανε την 
πρώτη της γυμνή 
φωτογράφιση τον 
Ιανουάριο του 2014 
για το Playboy Plus, 
ενώ ψηφίστηκε 
Cybergirl του 
Playboy για τον μήνα 
Μάρτιο 2014.

Η Stefanie είναι 
μια γυναίκα που 
διαθέτει απίστευτες 
καμπύλες και ένα 
πανέμορφο πρόσωπο, 
ενώ έχει δηλώσει 
πως ο άντρας που θα 
τραβήξει την προσοχή 
της θα πρέπει να είναι 
gentleman και αν της 
αρέσει σίγουρα θα τον 
ενημερώσει, γιατί δεν 
συμβαίνει συχνά!

Αυτή την στιγμή 
διαθέτει 1,8 
εκατομμύρια 
οπαδούς στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram , οι οποίοι 
την αποθεώνουν σε 
κάθε της ανάρτηση.
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Η 
Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για το φη-
μολογούμενο φλερτ του Μάριο Χεζό-
νια προς το πρόσωπό της, κατεβάζοντας 
τους τόνους για τις φήμες που έχουν α-

ναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Μιλώντας στο 
κανάλι «Fipster» στο YouTube αναφέρθηκε στο 
συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε ότι δεν έχει δε-
χθεί φλερτ από τον Κροάτη φόργουορντ. «Αφήστε 
καλέ τον άνθρωπο εκεί που είναι. Ήρθε ο άνθρω-

πος εδώ από τη χώρα του για να δεινοπαθήσει. Ο 
άνθρωπος κάνει μια προσπάθεια για τον Παναθη-
ναϊκό και νομίζω ότι τα πάει πολύ καλά. Ο κόσμος 
κάνει πολλά πράγματα για να μείνει στην Ελλάδα. 
Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τι να κάνω; Είναι 
εξαιρετικός παίκτης γιατί παρακολουθώ. Όχι, δεν 
έχω δεχθεί φλερτ από τον Χεζόνια. Μόλις πήγε ο 
άνθρωπος να δείξει τη συμπάθειά το υ, έπεσαν ό-
λοι πάνω του πριν καλά-καλά το καταλάβω.».

Η Μαλέσκου έκανε αποκαλύψεις για τον 
Χεζόνια: «Είναι εξαιρετικός…»

H Ιωάννα Τούνη έγινε 
κοκκινομάλα και 
προκάλεσε χαμό

Πρώτο θέμα συζήτησης 
έγινε για ακόμα μία φορά η 
Ιωάννα Τούνη το απόγευμα 
της Κυριακής.
Αυτή τη φορά, λόγω μίας 
ακόμα εκκεντρικής αλλαγής, 
η οποία αν και προσωρινή 
δεν θα μπορούσε να 
μείνει ασχολίαστη. Η 
Τούνη, βλέπετε, είπε να 
γίνει… κοκκινομάλλα 
για τις ανάγκες της νέας 
της φωτογράφισης, με το 
αποτέλεσμα να διχάζει το 
κοινό και να σχολιάζεται 
εvτόνως.

Η Ελένη Φουρέιρα σε ένα 
βίντεο πιο αισθησιακή από 
ποτέ!

Σέξι, αισθησιακή και καυτή! Ο 
λόγος για την Ελένη Φουρέιρα 
η οποία έβαλε σκοπό να 
τρελάνει τους θαυμαστές με το 
βίντεο που ανέβασε πριν από 
λίγες ώρες στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Insta-
gram.
H δημοφιλής τραγουδίστρια 
έφερε το καλοκαίρι ένα βήμα 
πιο κοντά ανεβάζοντας τη 
νέα σειρά με τα μαγιό της. Το 
σώμα της αψεγάδιαστο και 
γυμνασμένο ταιριάζει γάντι με 
τις καλοκαιρινές δημιουργίες.

Το «Μη Θυμώνεις» είναι 
το κορυφαίο τραγούδι 
στα ελληνικά ραδιόφωνα

Το νέο single του Πέτρου 
Ιακωβίδη βρέθηκε στο Νο1 
του Official Airplay Chart 
by Mediainspector μέσα σε 
λιγότερο από τρεις μήνες από 
την κυκλοφορία του, ενώ 
μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει 
τις 3.500.000 προβολές 
στο YouTube με χιλιάδες 
αναδημοσιεύσεις σε όλα τα 
social media. Το ανεβαστικό 
«Μη Θυμώνεις» σε στίχους και 
μουσική του ίδιου ξεχώρισε 
ήδη από τις πρώτες κιόλας 
μέρες της κυκλοφορίας του 
φτάνοντας στο Νο1 των You-
Tube Trends μέσα σε λίγες 

Θ
α έπαιρνες μέρος 
σε κάποιο ριάλι-
τυ και να ναι σε 
ποιο και γιατί? 

Δεν νομίζω να έπαιρνα μέ-
ρος σε κάποιο αν και ποτέ 
μην λέω ποτέ θα εξαρτιόταν 
από τους παράγοντες.. Έχεις 
δεχθεί σεξουαλική παρε-
νόχληση? Δεν θα το έλεγα 
πώς έχω παρενοχληθεί δι-
ότι βάζω όρια όταν κάτι με 
ενοχλήσει.. .Έρχεσαι εύκολα 
σε δύσκολη θέση? Όχι, άλ-
λα οι ερωτήσεις σου ίσως το 
καταφέρουν.. Ποια η ψυχική 
σου διάθεση τώρα? Ανεβα-
σμένη,με τον αθλητισμό να 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο..
Πόσο «ανοιχτός» είσαι στο 
να δοκιμάζεις καινούρια 
πράγματα? Μου αρέσει πο-
λύ να δοκιμάζω καινούρια 
πράγματα αρκεί βέβαια να 
εντάσσονται στις προσωπι-
κές μου προτιμήσεις

Κώστας Μανωλάκης: Πολλά 
υποσχόμενος στο χώρο του 

Η σεξοβόμβα Χαρά Παππά με το 
εντυπωσιακό μπούστο

Τ
η Χαρά Παπ-
πά την μάθα-
με μέσα από το 
«Greece’s next 

top model 2» όπου κα-
τάφερε με την εντυπω-
σιακή της εμφάνιση να 
μαγνητίσει τα ανδρικά 
βλέμματα. Η εντυπωσι-
ακή καλλονή έχει ένα ε-
ντυπωσιακό Instagram 
που με τις αναρτήσεις 
που κάνει αφήνει τους 
followers της με το στό-
μα ανοικτό. Είχε πα-
ντρευτεί αλλά χώρισε 
με πολύ γνωστό Τούρκο 
ηθοποιό. Η πανέμορφη 
Ελληνίδα πλέον βρίσκε-
ται στην Ελλάδα και ψά-
χνει τον επόμενο.
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Η 
L e t i c i a 
L o n g a t i  ε ί -
ναι ένα από τα 
πιο δημοφιλή 

μοντέλα στο Instagram 
και κολάζε ι τον ανδρι-
κό πληθυσμό σε κάθε 
της ανάρτηση. Της αρέ-
σει να προκαλεί και δεν 
το κρύβει, καθώς φρο-
ντίζει με τ ις φωτογραφί-
ες της να αυξάνει τους α-
κόλουθους της. Η ξανθιά 
καλλονή κατάγε ται από 
την Βραζιλία, και όπως 
θα δε ίτ ε και παρακάτω 
διαθέτει πληθωρικές κα-
μπύλες και ένα πλούσ ιο 
μπούσ το, το οποίο επι-
δεικνύει συνεχώς φορώ-
ντας μικροσκοπικά μπικί-
ν ι και εσώρουχα, ανεβά-
ζον τας τ ις  θερμοκρασ ί-
ες σ τα ύψη και προκαλώ-
ντας απανωτά εγκεφαλικά 
σ τους 1,1 εκατ. οπαδούς 
της.

Η Βραζιλιάνα που προκαλεί χαμό με 
το χυμώδες μπούστο της

Η δίμετρη Ρωσίδα με τις πιο Η δίμετρη Ρωσίδα με τις πιο 
“καυτές” καμπύλες στο Instagram!“καυτές” καμπύλες στο Instagram!

Ό
πως θα έ χε τ ε καταλά-
βε ι  τ ρέφουμε ιδια ίτ ε-
ρη αγάπη για την Dasha 
Mart, καθώς πρόκειται 

γ ια μια γυναίκα που διαθέ τε ι ε-
ξαιρετ ικα “ανοίγματα” και συνη-
θίζει να δείχνει πολύ δέρμα, φο-
ρώντας σέξι εσώρουχα και απο-
καλυπτικά μπικίν ι σχεδόν σε κά-
θε της ανάρτηση σ το Instagram.
H  ξ α ν θ ιά  κα λ λ ο ν ή  κα τ ά γ ε τ α ι 
από την Μόσ χα,  ε ίνα ι  μον τ έ λο 
κα ι  διαθέ τ ε ι  έ να κυριολεκ τ ικά 

αψε γάδιασ το  κορμί  σ το  οποίο 
δ ε σ π ό ζ ε ι  έ ν α  ε μ β λ η μ α τ ι κ ό 
τατουάζ , μάτ ια που μαγνητ ίζουν 
και  συν τοις  άλ λοις… ε ίναι  και 
φωτογράφος!
Όπως θα δείτε και σ τ ις φωτογρα-
φίες παρακάτω, η Dasha λατρεύει 
να σ τήνε ται σ τον φακό, με απο-
τέλεσμα να έχει πλημμυρίσει τον 
προσωπικό της λογαριασμό σ το 
Instagram με καυτ έ ς φωτογρα-
φίες που ζαλίζουν τους 2,2  εκα-
τομμύρια οπαδούς της.

Π
ρόκειται για ένα α-
πό τα πιο αγαπη-
μένα ζευγάρια της 
showbiz. Ο Orlando 

Bloom και η Katy Perry δεν 
μοιράζονται μόνο την κοινή 
τους αγάπη για την τέχνη, αλ-
λά και για την κοινή τους αγά-
πη για την νεογέννητη κόρη 
τους. Το ζευγάρι ,που έγιναν 
για πρώτη φορά γονείς τον πε-
ρασμένο Αύγουστο, πλέει σε 
πελάγη ευτυχίας καθώς -ό-
πως φαίνεται- έχει βρει ο ένας 
στον άλλον το άλλο του μισό. 
Ο Orlando Bloom όμως μόλις 
έκανε νέες αποκαλύψεις για 
τη σχέση τους και οφείλουμε 
να ομολογήσουμε πως δεν ή-
ταν αυτές που αναμέναμε ν’ α-
κούσουμε. Ο 44χρονος ηθο-
ποιός του Χόλυγουντ μίλησε 
με ειλικρίνεια για τα όσα βιώ-
νουν εκείνος και η Katy Perry 
το τελευταίο διάστημα, και τα 
αποκάλυψε όλα. Όπως δήλω-
σε ο Bloom, αυτός και η Katy 
δεν περνούν και την καλύτερή 
τους φάση στις πιο «προσωπι-
κές τους στιγμές». Ο star απο-
κάλυψε πως έχουν περιορίσει 
τη σεξουαλική τους δραστηρι-
ότητα από τότε που υποδέχτη-
καν την κόρη τους, Daisy Dove 
τον περασμένο Αύγουστο.

Orlando Bloom: H αποκάλυψη για την 
σεξουαλική του ζωή ξαφνιάζει

Η 
A n t j e 
Utgaard είναι 
μια πανέμορ-
φη γυναίκα, η 

οποία δηλώνει μοντέλο 
και ηθοποιός. Πολλοί εί-
ναι αυτοί που την έχουν 
αποκαλέσει “βασίλισσα 
του Instagram”, κάτι που 
φαίνεται πως ανταποκρί-
νεται αρκετά στην πραγ-
ματικότητα αν λάβουμε 
υπόψιν τις σέξι φωτογρα-
φίες που ανεβάζει στον 
λογαριασμό της. H ξανθιά 
καλλονή κατάγεται από μια 
μικρή πόλη του Ουισκόν-
σιν των Η.Π.Α. και τελειώ-
νοντας το σχολείο μετακό-
μισε στη Νέα Υόρκη για να 
συμμετάσχει σε μια χορευ-
τική ομάδα του Broadway. 
Στη συνέχεια παρακολού-
θησε μαθήματα στο πανεπι-
στήμιο της Μινεσότα. Έγινε 
γνωστή ως “η επόμενη Kate 
Upton του Playboy” λόγω του 
μεγάλου στήθους της και από 
τότε έκανε τα πρώτα της βή-
ματα για να εισέλθει στην βιο-
μηχανία της ψυχαγωγίας. 

Το πληθωρικό μοντέλο που “ρίχνει” το 
Instagram με το μπούστο του!



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Μαρτίου 2021
www.hellasnews-radio.comFUN

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

Σουπιές με  σπανάκι 

ΥΛΙΚΆ

 ª Πλένω τις σουπιες αρκετά καλά και τις ρίχνω στη κατσαρόλα με λιγο 
νερο να πάρουν μια βράση της ξεβγάζω σκουπίζω με χαρτί κουζίνας.

 ª Της βάζω στην κατσαρόλα ρίχνω το ελαιόλαδο και τα ξερά κρεμμύ-
δια και τα γυρίζω μέχρι να πάρουν ένα γυαλιστερό χρωμα . 

 ª Στη συνέχεια προσθέτω το ν τοματοπελτέ το ανακατευω καλά και 
σβήνω με το κρασί. Αφου εξατμιστεί το κρασί ρίχνω μέσα τις κομμέ-
νες ντομάτες το μάραθο ,τις ελιές, τα φρέσκα κρεμμυδάκια , αλάτι, 
πιπέρι και το μαγειρεύω για μιση ώρα. 

 ª Εν συνεχεια βάζω το σπανάκι και συνεχίζω το μαγείρεμα για 8 με 
10´λεπτα περίπου. 

 ª Αποσύρετε από τη φωτιά.Το φαγητό μας είναι.

 ª 1 1/2 κιλό σουπιές
 ª 1 κιλό σπανάκι κομμένο 
 ª 2 μεγάλε ς ν τομάτε ς κομμένε ς 

σε κυβάκια 
 ª 2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα 
 ª 2 φρέσκα κρεμμυδάκ ια κομ-

μένα 
 ª 1 μάτσο μάραθο κομμένο

 ª 1 κρασοπότηρο λευκό κρασί
 ª 1 κούπα ελαιόλαδο
 ª 15 ελιές πράσινες βγάζουμε το 

κουκούτσι και χαράζουμε 
 ª 1 κουταλια της σούπας ν τομα-

τοπελτε
 ª αλάτι
 ª πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Το ζεύγος παντρεμένο 50 χρόνια.Μια 
μέρα στο τραπέζι του πρωινού λέει η για-
γιά:
- Σκέψου αγάπη μου, πριν 50 χρόνια 
καθόμασταν σ’ αυτό το τραπέζι μαζί.
- Το ξέρω, απαντάει ο γέρος. Πριν 50 χρό-
νια καθόμασταν εδώ ολόγυμνοι σανπι-
τσουνάκια και απολαμβάναμε το πρωινό 
μας.
- Ας ξαναζήσουμε αγάπη μου εκείνα τα 
όμορφα χρόνια, πρότεινε η γριά.
Έτσι κι έγινε. Έβγαλαν και οι δύο τα ρούχα 
τους και κάθησαν ξανά.
- Ξέρεις αγάπη μου, είπε η γριά γεμάτη 
ενθουσιασμό, οι ρώγες μου είναι τόσο 
καυτές για σένα όσο ήταν και πριν από 50 
χρόνια.
- Δεν εκπλήσσομαι, είπε ο γέρος. Η μία 
είναι μέσα στο τσάι και η άλλη μέσα στην 
oμελέτα!!!

Κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα 
προς Λονδίνο ο πιλότος καλωσορίζει τους 
επιβάτες:
«Αγαπητοί επιβάτες, σας μιλάει ο πιλότος 
βρίσκεστε στην πτήση 220 για Λονδίνο.
Ο καιρός είναι θαυμάσιος και ... πρόσεχε, 
πρόσεχε θα πέσει! Ω Θεέ μου!!!!»
Σιωπή.........Μετά από 2-3 λεπτά ακούγεται 
και πάλι ο πιλότος να ανακοινώνει:
«Συγνώμη που σας τρόμαξα πριν, αλλά 

μια απρόσεκτη αεροσυνοδός έριξε καφέ 
πάνω μου.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως έγινε το 
παντελόνι μου μπροστά».
Και τότε ακούγεται ένας επιβάτης να λέει:
«Που να δεις πως έγινε το δικό μου από 
πίσω».

Η γυναίκα μου και εγώ είχαμε πάει στην 
συνάντηση των παλιών συμμαθητών 
του σχολείου της. Η γυναίκα μου κοίταζε 
έναν μεθυσμένο να πίνει μόνος του στο 
διπλανό τραπέζι.
- Τον ξέρεις; την ρώτησα.
- Ναι. Τα είχαμε παλιά. Έμαθα ότι άρχισε 
το ποτό μόλις χωρίσαμε και δεν τον έχει 
δει κανείς ξεμέθυστο από τότε.
- Θεέ μου, είπα. Ποιός θα μπορούσε να 
φανταστεί ότι ο εορτασμός θα κράταγε 
τόσα χρόνια;
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...

Η γυναίκα μου κάθισε δίπλα μου όπως 
έκανα ζάπινγκ.
- Τί έχει στην τηλεόραση; με ρώτησε.
- Σκόνη.
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...

ΚΡΙΟΣ
Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο σας στο να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας και κυρίως οικονο-
μικής φύσης θέματα. Προσοχή σας πάσης 
φύσεως νομικά θέματα καθώς και επαφές 
με άτομα του νόμου. Θα ασχοληθείτε με 
θέματα ταξιδιού και ίσως αποφασίσετε (αν 
δεν έχετε ήδη αποφασίσει) κάποιο ταξίδι 
που θα υλοποιήσετε. Η εποχή αυτή είναι 
εποχή υπερκόπωσης αλλά και κούρασης. 
Αποφύγετε συζητήσεις με το οικογενειακό 
σας περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Στο επαγγελματ ικό σας περιβάλλον, 
υπάρχουν αρκετές ελπίδες να βελτιωθεί 
η θέση σας αν το αποφασίσετε και το επι-
διώξετε. Εξασφαλίστε την υποστήριξη 
μερικών προσώπων, τα οποία μπορούν 
να σας προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. 
Δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεστε από 
τίποτα και φροντίστε να συνειδητοποιή-
σετε τις αλλαγές που έχουν γίνει. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι συνθήκες στο επαγγελματικό σας περι-
βάλλον θα βελτιωθούν ακόμα πιο 
πολύ. Και αυτό θα σας δώσει 
την ευκαιρία να εργαστείτε 
με πιο μεγάλη άνεση και 
καλύτερη απόδοση με 
ευνοϊκές επιπτώσεις 
στα οικονομικά σας. 
Ο τομέας της καριέ-
ρας ενεργοποιε ίται 
έν τονα τώρα. Ανοί-
γουν οι ορίζοντές σας 
ενώ οι συγκυρίες θα σας 
βοηθήσουν να έρθετε σε 
επαφή με αυτούς που μπο-
ρούν να προωθήσουν τις υπο-
θέσεις σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα ανακαλύψετε ότι η θέση 
σας δεν είναι τόσο μόνιμη όσο νομίζατε. 
Οπωσδήποτε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
για μεγάλα οικονομικά ανοίγματα ή σημα-
ντικές αγορές.

ΛΕΩΝ
Θα είστε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί 
μόνο αν παραμείνετε σταθεροί στις απόψεις 
σας. Σκεφθείτε ξανά και ξανά τις υποχρεώ-
σεις που έχετε και υπερασπιστείτε τα δικαι-
ώματά σας με πάθος. Αλλάξτε περιβάλλον 
και βρεθείτε με καινούριους ανθρώπους 
για να νιώσετε καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχει μία 
τάση από τη μια μεριά σπατάλης και από την 
άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζεται ιδιαί-
τερα προσοχή στο να αποφύγετε τσακωμούς, 
ακόμα και ρήξεις που αφορούν χρήματα και 
εργασία. Ο εσωτερικός σας όμως κόσμος 
και γενικότερα η διάθεσή σας βελτιώνεται 
αισθητά. Ζωτικότητα και ζωντάνια θα είναι τα 
γενικά σας χαρακτηριστικά.

ΖΥΓΟΣ
Η ενέργεια και η αδρεναλίνη χτυπάνε κόκ-
κινο! Φροντίστε να εξασφαλίσετε συνθή-
κες χαλάρωσης… Αν πρέπει να ταξιδέψετε 
για επαγγελματικούς λόγους, να διπλοελέγ-
ξετε τα δρομολόγια και τα ραντεβού σας. 
Αφήστε κατά μέρος φοβίες και ανησυχίες. 
Καλείστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό 
σας, κάνοντας λίγο ακόμα υπομονή στην 
εργασία σας. Μετά πολλά διορθώνονται και 
αποκαλύπτονται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή 
να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά 
σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου 
ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα 
αποφέρουν φήμη και χρήμα. Στον επαγγελ-
ματικό τομέα επίσης θα περάσετε μία φάση 
ουσιαστικής μεταμόρφωσης. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέ-
ψεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσης 

θα σας απασχολήσουν έντονα. Απο-
φύγετε οικονομικού τύπου 

διευθετήσεις γιατί υπάρχει 
κίνδυνος μπερδέματος. 

Δείξτε σύνεση και υπευ-
θυνότητα στη δουλειά 
σας για να μη δημι-
ουργηθούν παρατρά-
γουδα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είναι καλές μέρες για να 

ασχοληθείτε με ότι έχει 
σχέση με δάνεια, ακίνητα 

ή και μια ανανέωση στο χώρο 
σας. Επίσης, για να λύσετε διαφορές ή να 

κλείσετε συμφωνίες. Πρέπει να οργανώ-
νετε το πρόγραμμά σας με ελαστικότητα 
γιατί υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων ή 
και ανατροπών, που μπορεί να σας εκνευ-
ρίσουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μετά τα γεγονότα που προέκυψαν το 
τελευταίο διάστημα θα πρέπει να έχετε 
αντιληφθεί, ότι εκτός από τις φιλίες υπάρ-
χουν και οι λυκοφιλίες. Κρατήστε λοιπόν 
τις αποστάσεις σας και κυρίως μην ανοί-
γετε «τα χαρτιά σας». Αυτό όσο περνά ο 
καιρός θα πρέπει να το θυμάστε γιατί τα 
πράγματα θα γίνουν λίγο πιο δύσκολα και 
θα χρειάζονται την υποστήριξή σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθή-
ματα από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει 
έναν καινούργιο, περισσότερο ευοίωνο 
κύκλο στη ζωή σας. Η περίοδος αυτή υπό-
σχεται να σας δώσει οικονομικές ανέσεις.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Η Ειρήνη Παππά και η Αλέκα 
Κατσέλη στην Ηλέκτρα του Μιχάλη 

Κακογιάννη (1962)

Ταξιτζήδες σε αναμονή 
πελατείας στην Καστοριά 

Το πρώτο εισαχθέν 
αυτοκίνητο στην 

Ελλάδα το 1905 με 
οδηγό τον Ευγένιο 

Φρυδά.

Το μνημείο, είναι γνωστό στους 
Κρητικούς ως το “Γερμανικό Πουλί” 
ή το “κακό πουλί”. Aνεγέρθηκε το 

1941 από τις κατοχικές δυνάμεις και 
βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα 

δυτικά της πόλης των Χανίων στο 
δρόμο προς Αγίους Αποστόλους.

Μέγα Ξενοδοχείο «Αμέρικα»-
Σαμαρτζή στην Παραλία 

Καλαμάτας το 1942

Καρπενήσι (φωτογραφία 
του 1973)

Γάμοι Κωνσταντίνου - Άννα Μαρίας 
18 Σεπτ 1964

Γιάννενα 1913
Έλληνες στρατιώτες στα κελιά του 

μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα 
στο νησί των Ιωαννίνων όπου 

σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς

Δεκαετία 1980 , χούλιγκαν 
τα βάζουν με Mitsubishi 
Galant Σ της Ελληνικής 

Αστυνομίας

Το Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο, λεωφόρος 
Βασ. Σοφίας,1954-1959
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Η Κοζάνη, πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού και μεγαλύτερη πόλη της 
Δυτικής Μακεδονίας είναι χτισμένη 
σε υψόμετρο 720 μ. στους πρόποδες 
του Βερμίου, με την κοιλάδα του 
Αλιάκμονα στα νότια. Επίσης έχει 
κοντά της την «ενεργειακή καρδιά» 
της Ελλάδας, την Πτολεμαΐδα, και την 
πανέμορφη τεχνητή λίμνη των Σερβίων 
με την τεράστια γέφυρα. Με Ιστορία 
που φτάνει μέχρι την Παλαιολιθική 
εποχή (με βάση τα αρχαιολογικά 
ευρήματα στην Αιανή), γνώρισε μεγάλη 
οικονομική και πολιτιστική ακμή κατά 
το 17ο και –κυρίως– το 18ο αιώνα, 
όταν πλούσιοι έμποροι έχτισαν εδώ 
αρχοντικά, σχολεία κι εκκλησίες

Έ
νας τόπος ιδιαίτερος θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί η Κοζάνη και ένα μω-
σαϊκό ανθρώπων, εναλλαγών και αντι-
θέσεων, τα οποία συνθέτουν έναν εν-

διαφέροντα τουριστικό προορισμό για κάθε 
επισκέπτη που θέλει να εξερευνήσει τη δυτική 
Μακεδονία!
Με διαδρομή από τους προϊστορικούς έως 
τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους 
και τον νεοελληνικό διαφωτισμό, έχει να επι-
δείξει αξιόλογα ευρήματα, μνημεία και πρό-
σωπα. Η γεωλογία της περιοχής βοήθησε την 
ανάπτυξη φυσικών σχηματισμών και σημαντι-
κών οικοσυστημάτων, ενώ η βιομηχανία της 
ηλεκτροπαραγωγής διαμόρφωσε ένα ξεχω-
ριστό ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο δήμος 
Κοζάνης, γεμάτος ενέργεια, μας αποκαλύπτει 
μία ταξιδιωτική επιλογή για όσους αγαπούν 
το πάντρεμα διαφορετικών στοιχείων. Ακο-
λουθήστε μας σε ένα… μοναδικό οδοιπορικό 
και ανακαλύψτε μαζί μας όσα όλα πρέπει να 
γνωρίσετε…

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο
Σε ένα πανέμορφο κτήριο στο κέντρο της 
πόλης, το οποίο εξωτερικά υμνεί την παραδο-
σιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, στεγάζεται 
το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο καθώς και 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Περνώντας την 
πόρτα του, το εσωτερικό του εντυπωσιάζει με 
τη μοντέρνα του δομή με κυρίαρχη την εσω-
τερική αυλή γύρω από την οποία μία σκάλα 
οδηγεί τον επισκέπτη σε 6 ορόφους με συλλο-
γές. Σε αυτές συγκαταλέγονται το ιστορικό και 
το λαογραφικό τμήμα, τα «καταστήματα» που 
παρουσιάζουν την εμπορική ζωή της πόλης 
διαχρονικά, το χοροστάσι, το εκκλησάκι, 
καθώς και το παλιό σπίτι με αντικείμενα που 
μας μυούν στη διαδρομή της Κοζάνης και την 
καθημερινότητα των κατοίκων της στο πέρα-
σμα των χρόνων.

Αρχαιολογική συλλογή
Σε ένα υπέροχο νεοκλασικό, το Παναγιωτί-
δειο Αρχοντικό, στεγάζεται η Αρχαιολογική 
Συλλογή της Κοζάνης με εξαιρετικά εκθέματα. 
Η λειτουργία της πάει πίσω στο 1989 και στα 
αντικείμενα που διαθέτει περιλαμβάνονται 
σπουδαία ευρήματα από τους προϊστορικούς 
μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους από 
διάφορες θέσεις της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης, ενώ μερικά από αυτά που τραβούν 

όλα τα βλέμματα είναι η χρυσή δίδυμη πόρπη 
από τάφο του 4ου αιώνα π.Χ. από την Απι-
δέα, τα κτερίσματα από τάφο στη Νεκρόπολη 
Κοζάνης, η επιγραφή με επιστολή του Φιλίπ-
που Ε’ από την Κοιλάδα Κοζάνης και πολλά 
ακόμα (Δημοκρατίας 8, καθημερινά 08:30-
15:00).

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Με παρελθόν που ανάγεται στον 17ο αιώνα, 
η πορεία της ταυτίζεται με εκείνη της πόλης 
της Κοζάνης και αποτελεί μία από τις μεγα-
λύτερες ιστορικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. 
Περιλαμβάνει περισσότερα από 120.000 
τεκμήρια, εκατοντάδες χειρόγραφα και 
κειμήλια που φτάνουν μέχρι και τον 11ο 
αιώνα, πάνω από 10.000 παλαίτυπα, φωτο-
γραφική και αρχαιολογική συλλογή, πίνα-
κες ζωγραφικής, τη βιβλιοθήκη Ψαριανού 
και συλλογή χαρτών. Από τον Ιανουάριο του 
2017 μετεγκαθίσταται σε ένα νέο σύγχρονο 
κτήριο 6.800 τ.μ., το οποίο φιλοξενεί μεταξύ 
άλλων αίθουσες αρχείων και συλλογών, 
μουσείο, αναγνωστήρια, τμήμα δανεισμού 
και αμφιθέατρο (www.kozlib.gr).

Αρχαιολογικός Χώρος Αιανής
Περίπου 1,5 χλμ. από τον σύγχρονο οικισμό 
βρίσκεται το αρχαιολογικό συγκρότημα με 
κατάλοιπα κτηρίων της αρχαίας Αιανής, η 
οποία ήταν κατοικημένη από τους νεολιθι-
κούς χρόνους. Από το 1983 η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία άρχισε να αποκαλύπτει μια αρχαία 
πόλη στα επάλληλα πλατώματα του λόφου 
Μεγάλη Ράχη, καθώς και εκτεταμένα νεκρο-
ταφεία γύρω από αυτήν. Η πόλη που βρισκό-
ταν εδώ υπήρξε αξιόλογο κέντρο παραγωγής 
της μακεδονικής αμαυρόχρωμης κεραμικής 
κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γνώρισε 
περίοδο ακμής από τους υστεροαρχαϊκούς 
και τους κλασικούς χρόνους και είχε ανεπτυ-
γμένες πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις με 
την υπόλοιπη Ελλάδα.
Βόρεια από την αρχαία πόλη βρίσκεται και η 
Βασιλική Νεκρόπολη όπου έχουν εντοπιστεί 
και ανασκαφεί συστάδες τάφων και οργα-
νωμένα νεκροταφεία –από την Ύστερη Εποχή 
του Χαλκού έως τους υστεροελληνιστικούς 

χρόνους– γύρω από τον λόφο της Μεγάλης 
Ράχης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μεγά-
λοι χτιστοί θαλαμωτοί (βασιλικοί), κιβωτιό-
σχημοι και λακκοειδείς των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα λαμπρά ταφικά μνημεία 
και τα υψηλής ποιότητας και ποικιλίας κτερί-
σματα που έχουν έρθει στο φως.

Ναός Αγίου Νικολάου
Ανεγέρθηκε το 1664, είναι ο τρίτος σε αρχαι-
ότητα, αλλά ο καθεδρικός της Κοζάνης. Ο 
ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου 
Νικολάου στο κέντρο της πόλης μπορεί να 
μην παρουσιάζει κάποιο ξεχωριστό αρχιτε-
κτονικό ενδιαφέρον εξωτερικά, ωστόσο, το 
εσωτερικό του εκτός από την κατανυκτική 
ατμόσφαιρα εντυπωσιάζει και με τον διάκο-
σμό του που περιλαμβάνει αξιόλογα ξυλό-
γλυπτα, τοιχογραφίες και εικόνες με ιδιαίτε-
ρες τεχνοτροπίες. Εξίσου αξιοπρόσεκτο είναι 
και το επιβλητικό επταώροφο σήμερα καμ-
παναριό του, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι το 
1728, αφού οι Τούρκοι θεωρούσαν τα σήμα-
ντρα και τις καμπάνες ενόχληση!

Μονή Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος
Ένας λόγος για να βγείτε από την πόλη της 
Κοζάνης είναι και η ιστορική Μονή Αγίου 
Ιωάννη Βαζελώνος στον Άγιο Δημήτριο. Η 
μονή καταστράφηκε το 1922, ωστόσο ο εκτε-
λών χρέη τοποτηρητή της, τότε ιερομόναχος 
και κατόπιν αρχιμανδρίτης Διονύσιος Αμα-
ραντίδης, διέσωσε την εικόνα της αποτομής 
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και από 
το 1970 το σωματείο «Αγίου Ιωάννη Βαζε-
λώνα» άρχισε το έργο της ανιστορήσεως 
της μονής στις δυτικές πλευρές του Βερμίου, 
στον Άγιο Δημήτριο Ελλησπόντου Κοζά-
νης, με την κατασκευή του Ιερού Ναού Προ-
δρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη, κελιών 
και πολλών άλλων έργων υποδομής. Τον Ιού-
νιο του 1970 η εικόνα μεταφέρθηκε και πάλι 
στον Άγιο Δημήτριο και μέχρι σήμερα πλή-
θος πιστών συρρέει το καλοκαίρι για να τιμή-
σει τη μνήμη του αγίου και να παρακολου-
θήσει τις εκδηλώσεις του πανηγυρικού εορ-
τασμού.

Μονοπάτια
Με εκπληκτούς ορεινούς όγκους, πλούσι-
ους σε πετρώματα, αρώματα και χρώματα, η 
δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή που αξί-
ζει κάποιος να ανακαλύψει και η Κοζάνη απο-
τελεί το καλύτερο ορμητήριο για τους λάτρεις 
του βουνού και της φύσης. Ένα εκτεταμένο 
δίκτυο ορειβατικών και περιπατητικών μονο-
πατιών δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη 
να απολαύσει με ασφάλεια τις ομορφιές του 
τοπίου. Ένα από τα σπουδαιότερα βουνά, το 
οποίο αποτελεί το τελευταίο τμήμα μιας ορο-
σειράς που περιλαμβάνει τον Βαρνούντα, το 
Βίτσι, το Άσκιο και τα Βέλια, ο Μπούρινος ή 
Βούρινος συνιστά έναν γεωλογικό θησαυρό 
με μοναδική βιοποικιλότητα και έντονες αλλα-
γές του φυσικού σκηνικού, που τον έχουν 
κατατάξει στο δίκτυο προστατευόμενων περι-
οχών «Natura 2000». Η επίσκεψη εδώ προ-
σφέρει μία καταπληκτική ευκαιρία μελέτης του 
περιβάλλοντος και θέασης του απολιθωμένου 
μανδύα της γης στην ένωση των δύο τεκτονι-
κών πλακών. Την ίδια στιγμή το ωραίο και ανε-
ξερεύνητο ίσως για πολλούς Βέρμιο παρέχει 
μια εξαιρετική εικόνα πυκνής βλάστησης με 
έλατα, καστανιές, οξιές και πεύκα, ενώ στην 
κοιλάδα που σχηματίζει με τα Πιέρια όρη ρέει 
ο ποταμός Αλιάκμονας σε μια τοποθεσία εντα-
γμένη στο δίκτυο «Natura 2000».

Λίμνη Πολυφύτου
Μόλις 20 χλμ. νοτιοανατολικά από την πόλη της 
Κοζάνης ξεπροβάλλει η λίμνη Πολυφύτου με 
το ενδιαφέρον οικοσύστημά της και τους προ-
στατευόμενους βιότοπους. Δημιουργήθηκε 
το 1973 μετά την κατασκευή του ομώνυμου 
φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα. Αξίζει να 
κάνετε μια στάση για να… έρθετε «τετ α τετ» με 
το φυσικό τοπίο που ανανεώνεται κάθε εποχή 
του χρόνου. Διασχίστε τη γέφυρα Ρυμνίου 
(βρίσκεται κοντά στην Αιανή) και γεμίστε με 
εικόνες από ένα μοναδικό θέαμα με φλαμίν-
γκο και πολλά ακόμα πανέμορφα ενδημικά και 
μεταναστευτικά πουλιά, που αναζητούν εδώ 
χειμερινό καταφύγιο! Μη φύγετε αν δεν κάνετε 
και μια βόλτα στο Πλατανόδασος Ρυμνίου με τα 
πανύψηλα δέντρα και τα άφθονα νερά που θα 
σας βάλει σε… ζεν ρυθμούς.

Κοζάνη: Μια πόλη-έκπληξη

ΤΑΞΙΔΙ
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Χρειάστηκαν πολλά χρόνια 
υπομονής μέχρι την 
ολοκλήρωση των έργων, 
αλλά η Εθνική Πινακοθήκη, 
η κιβωτός της ελληνικής 
σύγχρονης τέχνης, ανοίγει 
σήμερα, έστω και ανεπίσημα, 
τις πύλες της με την ξενάγηση 
των υψηλών προσκεκλημένων 
για την επέτειο των 200 
χρόνων από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης.

Τ
ο έργο επέκτασης της Εθνι-
κής Πινακοθήκης ξεκίνησε 
το 2011 και ολοκληρώθηκε 
δέκα χρόνια αργότερα. Οι 

λειτουργικοί της χώροι ξεπερνούν 
τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα και 
ο επισκέπτης μπορεί να δει τους 
1.000 πίνακες που αποτελούν τη 
μόνιμη έκθεσή της.
Εκτός από τους νέους εκθεσια-
κούς χώρους, το μουσείο απο-
κτά σύγχρονες αποθήκες έργων 
τέχνης 1645 τ.μ., αμφιθέατρο 350 
θέσεων, χώρο εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, αίθουσα υποδοχής 
910 τ.μ., όπου βρίσκονται το εκδο-
τήριο εισιτηρίων, το βεστιάριο, 
δύο πωλητήρια και σαλόνι ψηφι-
ακής πληροφόρησης. Το νέο μου-
σείο έχει υπερσύγχρονα εργαστή-
ρια συντήρησης, γραφεία διοίκη-
σης και βιβλιοθήκη, η οποία ανα-
πτύσσεται σε δύο ορόφους. Διαθέ-
τει, επίσης, δύο καφέ-εστιατόρια, 

με το δεύτερο, στο τελευταίο επί-
πεδο, να προσφέρει πανοραμική 
θέα προς την Ακρόπολη, τον λόφο 
του Λυκαβηττού και τον κόλπο του 
Σαρωνικού. Τέλος, οι αποθηκευτι-
κοί χώροι μπορούν να στεγάσουν 
10.000 έργα.
Ο εξωτερικός χώρος της Πινακο-
θήκης κοσμείται από έργα τέχνης, 
όπως το γλυπτό του Ροντέν «Ο 
άνθρωπος που βαδίζει», το οποίο 
βρίσκεται μπροστά στα σκαλιά της 
κεντρικής εισόδου, ένα γλυπτό του 
Τάκη, καθώς και το γλυπτό Ιστία του 

Γ. Νικολαΐδη. Κάτω από τη γέφυρα 
που ενώνει τον χώρο υποδοχής 
με την Πτέρυγα «Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος», ένα κανάλι με νερό ανα-
παριστά συμβολικά την κοίτη του 
Ιλισού και μέσα σ’ αυτό έχει τοπο-
θετηθεί ένα γλυπτό του Κώστα 
Βαρώτσου.
Η Πινακοθήκη θα ανοίξει για τους 
πολίτες όταν το επιτρέψει η υγειο-
νομική κατάσταση της χώρας, με 
την περιοδική έκθεση «Το 1821 
στη ζωγραφική. Η Ελλάς απαιτεί 
την ιστορικήν Πινακοθήκην της». 

Η έκθεση αποτελείται από έργα 
τα οποία προέρχονται αποκλει-
στικά από τις ελληνικές και ευρω-
παϊκές συλλογές της, με ζωγραφική 
του 19ου αιώνα. Μοναδικές εξαι-
ρέσεις είναι οι δύο πίνακες Ιταλών 
καλλιτεχνών, οι οποίοι ανήκουν 
στο Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός 
και παραχωρήθηκαν στην Πινακο-
θήκη για τις ανάγκες του επετειακού 
αφιερώματος. Όλοι οι πίνακες της 
έκθεσης είναι εμβληματικά έργα, 
εμπνευσμένα από τον αγώνα της 
ανεξαρτησίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε αφορμή τη συμπλήρωση 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 1821, 
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και 
Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας 
Μαρτίνου», στο Μέγαρο Σταθάτου. Πρόκει-
ται για μια σπάνια, πρωτότυπη στη σύλληψη 
έκθεση, που περιλαμβάνει σημαντικά ευρω-
παϊκά έργα του 19ου αιώνα και του ελληνι-
κού Νεοκλασσικισμού σε διάλογο με αρχαία 
αριστουργήματα, υπό την επιμέλεια της Ιστο-
ρικού Τέχνης Δρος Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου 
και του Καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη. Η 
έκθεση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και με τη συνδιοργάνωση και χρηματοδότη-
ση της ΑΙΓΕΑΣ, Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έρ-
γου, θα ανοίξει τις πόρτες της στους επισκέ-
πτες αμέσως μόλις επαναλειτουργήοουν τα 
Μουσεία, ενώ μέχρι τότε, το κοινό θα μπορεί 
να περιηγηθεί σε αυτήν δωρεάν, μέσω virtual 
ξενάγησης στο νέο microsite, https://1821.
cycladic.gr.
Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονται στην 
πλειονότητά τους από τη Συλλογή Θανάση και 
Μαρίνας Μαρτίνου, ένα μοναδικό «θησαυ-

ροφυλάκιο» φιλελληνικών καλλιτεχνικών 
έργων και αριστουργημάτων που παρουσι-
άζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Πρόκειται 
για ευρωπαϊκές, φιλελληνικές, καλλιτεχνικές 
δημιουργίες καθώς και έργα Ελλήνων καλλιτε-
χνών εμπνευσμένα από θέματα της αρχαιότη-
τας που παρουσιάζονται σε διάλογο με αυθε-
ντικές αρχαιότητες από μεγάλα Μουσεία της 
Ιταλίας και της Ελλάδας όπως τα Μουσεία του 
Καπιτωλίου της Ρώμης, το Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της Βενετίας, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Όστια, το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, την Αρχαία Ελεύθερνα και το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου.
Η έκθεση περιλαμβάνει 60 έργα από τη Συλ-
λογή Μαρτίνου -ελαιογραφίες, γλυπτά και 
ποικίλα καλλιτεχνικά αντικείμενα όπως ακρό-
πρωρα, ρολόγια, χρηστικές και διακοσμητι-
κές πορσελάνες, έπιπλα, κοσμήματα, αμφο-
ρείς, μία ταπετσαρία τοίχου, ένα κέντημα, 
μία βεντάλια- 5 αρχαιότητες και ένα εκμαγείο 
ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Εθνικό Θέατρο: 
Γιορτάζει την 
Παγκόσμια Ημέρα 
Θεάτρου με τον 
«Κοτζάμπαση του 
Καστρόπυργου» 

Με τον «Κοτζάμπαση του 
Καστρόπυργου» του Μ. Καρα-
γάτση θα γιορτάσει το Εθνικό 
Θέατρο την Παγκόσμια Ημέρα 
Θεάτρου, το Σάββατο 27 Μαρ-
τίου. Η παράσταση, σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Τάρλοου ανε-
βαίνει ζωντανά για δεύτερη 
φορά σε live streaming, απευ-
θείας από τη Σκηνή «Μαρίκα 
Κοτοπούλη».
Η αληθινή (;) ιστορία ενός εξω-
μότη γίνεται στα επιδέξια χέρια 
του Μ. Καραγάτση ένα συναρ-
παστικό μυθιστόρημα, ενώ η 
διασκευή του από τον Θανάση 
Τριαρίδη τη φέρνει στο σανίδι 
του Εθνικού Θεάτρου. Γνώριμοι 
ημίθεοι από το έπος του 1821 
παρελαύνουν με τις ανθρώπινες 
αδυναμίες τους ενώπιόν μας και 
μας μεταφέρουν στην άγρια ζωή 
εκείνων που ονειρεύτηκαν μια 
ελεύθερη πατρίδα. Στο κέντρο 
όλων αυτών, ο Μίχαλος Ρού-
σης, ένας «κατά λάθος» ήρωας, 
που αγωνίστηκε με γενναιότητα 
χάρη στον φόβο του θανάτου.
« Ο Κοτζάμπασης του Καστρό-
πυργου είναι μια ελεγεία πάνω 
στον ανθρώπινο φόβο. Με 
φόντο την ελληνική επανά-
σταση, ο Μ. Καραγάτσης μιλάει 
με τόλμη για την πολυπλοκότητα 
της ανθρώπινης φύσης, για την 
Ιστορία που ρέει σαν ορμητικό 
ποτάμι και μας ξεπερνά, για τη 
ζωή που αφήνουμε να γλιστρή-
σει μέσα από τα χέρια μας, για 
την αφόρητη τυχαιότητα της 
ύπαρξης, για τον ηρωισμό ως 
ατύχημα, για την ελευθερία ως 
άπιαστο όνειρο» σημειώνει ο 
σκηνοθέτης της παράστασης 
και προσθέτει: «Ο Θανάσης Τρι-
αρίδης, που ανέλαβε τη θεα-
τρική διασκευή, παραδίδει ένα 
πολύ ενδιαφέρον έργο, καθώς 
κινείται διαρκώς στις παρυφές 
ενός εφιάλτη. Θα μπορούσε και 
να ονομάζεται «Στο μυαλό του 
Μίχαλου Ρούση». 
Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ τ ε  τ η ν 
παράσ ταση σ το:  https: //
livestream.n-t.gr/

Η Εθνική Πινακοθήκη μπαίνει στη νέα εποχή της

«Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός» - Συλλογή Θανάση 
και Μαρίνας Μαρτίνου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Εθνική εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο 
το «δώρο» της υπεροπτικής Ισπανίας 
και πήρε βαθμό στη Γρανάδα (1-
1), κάνοντας ονειρεμένο ξεκίνημα 
στα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο 
Μπακασέτας με πέναλτι (57’) ήταν ο 
σκόρερ.

Ο
νειρεμένο ξεκίνημα στα προκρι-
ματικά του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου έκανε η Εθνική ομάδα. Ελά-
χιστοι θα περίμεναν ότι θα μπο-

ρούσε να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στην 
πανίσχυρη Ισπανία, αλλά τα κατάφερε. Το 
τελικό 1-1 δικαιώνει το αγωνιστικό πλάνο 
του Τζον Φαν Σιπ, ο οποίος κατέβασε 
μια ομάδα που απειλήθηκε σε λίγες 
περιπτώσεις από μια αναιμική Ι-
σπανία, η οποία πλήρωσε την 
υπεροψία της.
Ο Μπακασέτας με πέναλτι στο 
57’ ήταν ο σκόρερ της γαλα-
νόλευκης, ενώ οι γηπεδούχοι 
του Λουίς Ενρίκε είχαν προηγη-
θεί στο 33’ με πολύ όμορφο γκολ 
του Μοράτα. Λίγα πράγματα έκα-
ναν μπροστά οι διεθνείς μας, όμως στα 
μετόπισθεν παίρνουν πολύ καλό βαθμό, 
αφού δεν επέτρεψαν στους Ισπανούς να απει-
λήσουν σε πολλές περιπτώσεις τον Βλαχοδήμο. 
Πλέον, η Εθνική θέλει να εξαργυρώσει αυτό το 
αποτέλεσμα με νίκη επί της Γεωργίας στην Τού-
μπα (31/3).

ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΜΥΝΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Με 4-3-3 παρέταξε την Εθνική ο Τζον Φαν Σιπ και 
χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό, δείχνοντας ξεκά-
θαρα την πρόθεσή του να αμυνθεί κατά βάση και 
να κοιτάξει σε κάποια αντεπίθεση να καταφέρει 
να απειλήσει την Ισπανία. Όπερ και εγένετο στην 
πράξη, αφού από το πρώτο λεπτό οι διεθνείς μας 
έδωσαν τη μπάλα στους ποδοσφαιριστές του 
Λουίς Ενρίκε και αμύνονταν μαζικά, με στόχο να 
χτίσουν... τείχος μπροστά από τον Βλαχοδήμο. Η 
αλήθεια είναι πως στο πρώτο μισάωρο η γαλανό-
λευκη απειλήθηκε ουσιαστικά μονάχα στη φάση 
του 14ο λεπτού, όταν δυο φορές ο Κόκε έστειλε 
τη μπάλα πάνω σε Έλληνες παίκτες και δεν κατά-

φερε να σκοράρει. Ήταν το πρώτο καμπανάκι από 
τη furja roja, η οποία πάντως δεν είχε ιδιαίτερη 
ένταση στο παιχνίδι της, βλέποντας όμως ότι και η 
Ελλάδα έκανε ελάχιστα πράγματα μπροστά.

ΜΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΤΟ 
ΓΚΟΛ
Στο 32ο λεπτό ο Όλμο έπιασε υπέροχο σουτ με το 
δεξί από το ύψος της περιοχής, το οποίο τράνταξε 
το δοκάρι του Βλαχοδήμου και εκεί που όλοι θα 
σκέφτηκαν ότι «φάση ήταν και πέρασε», δευτερό-
λεπτα μετά ήρθε το γκολ που έβαλε σε θέση οδη-
γού τους γηπεδούχους. Ο Κόκε έκανε υπέροχη 
μπαλιά στον Μοράτα, ο οποίος κινήθηκε εξαι-
ρετικά στην πλάτη του Μπακάκη, κοντρόλαρε με 

το στήθος και εκτέλεσε με το αριστερό από 
τη μικρή περιοχή, εκμεταλλευόμενος 

και την αργή αντίδραση του Βλαχο-
δήμου.
Η Ισπανία έκανε το 1-0 
χωρίς να έχει «τρομάξει» 
την Εθνική μας, αλλά ήταν 
η ομάδα που το εδικαιούτο 
περισσότερο. Πλέον, ο Τζον 

Φαν Σιπ θα έπρεπε να αλλά-
ξει πράγματα στο παιχνίδι του 

αντιπροσωπευτικού μας συγκρο-
τήματος, αν ήθελε να φέρει το παι-

χνίδι στα ίσια.

ΤΟ ΑΝΕΛΠΙΣΤΟ «ΔΩΡΟ» ΤΟΥ 
ΜΑΡΤΙΝΕΘ
Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 
ο Φαν Σιπ έκανε διπλή αλλαγή. Ο Τζόλης 
πέρασε αντί του Μάνταλου και ο Σιώπης 
αντί του Λημνιού. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ πήγε 
αριστερά και στα δεξιά έπαιξε ο Μασού-
ρας, ενώ ο παίκτης της Αλάνιασπορ βρέ-
θηκε στο πλάι των Ζέκα και Μπουχαλάκη, 
με την διάταξη να διατηρείται 4-3-3. Για να 
φτάσουμε στο 55ο λεπτό και χωρίς τελική 
στην ισπανική εστία, όταν σε μια φαινομε-
νικά εύκολη φάση ο Μαρτίνεθ βρήκε ψηλά 
στο γόνατο τον Μασούρα σε προσπάθεια 
να διώξει και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη 
βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέ-
λεση και ισοφάρισε σε 1-1 στο 57ο λεπτό 
κόντρα στη ροή του ματς. Η Εθνική βρήκε 
το πολυπόθητο γκολ χωρίς υποψία φάσης.

Πολλές ήταν η ομάδες της Super 
LEague που έκαναν ανακοινώσεις με 
αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821.
Πάμε να τις δούμε αναλυτικά:

Μαρινάκης: «Το «Ελευθερία ή 
Θάνατος» θα αντηχεί στα αυτιά 
μας»
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, 
Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το μήνυμά 
του σε όλες τους Έλληνες με αφορμή την 
επέτειο για τη συμπλήρωση των 200 
ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
ΟΒαγγέλης Μαρινάκης, μέσω ανάρτησής 
του στο Facebook, τονίζει τη σημασία της 
σημερινής ημέρας για το έθνος μας, ενώ 
διδάσκει σε όλο τον κόσμο να αγωνίζεται 
για την ελευθερία.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός ανέφερε: «Το 1821 είναι στην 
Ιστορία του Έθνους ορόσημο για τους 
μεγάλους αγώνες των Ελλήνων.
Πάντα στους δύσκολους καιρούς και στις 
μεγάλες προκλήσεις, γιγάντια θα στέ-
κει πίσω μας η σκιά του Κολοκοτρώνη, 
του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά και των 
άλλων μεγάλων ηρώων του Ελληνισμού.
Το «Ελευθερία ή Θάνατος» θα αντηχεί 
στα αυτιά μας κάθε φορά που θα πρέπει 
να θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτή 
η μικρή σε έκταση, μα τόσο μεγάλη χώρα, 
δεν έμαθε μόνο τον κόσμο να ζει, χαρίζο-
ντας πολιτισμό, δημοκρατία και επιστή-
μες.
Τον έμαθε και να θυσιάζεται για την ελευ-
θερία.
Ζήτω η Ελλάδα!».
Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης έκανε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία 
ευχήθηκε σε όλους τους Έλληνες τα χρό-
νια πολλά για τη σημερινή ημέρα.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπια-
κός: «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλλη-
νες και τις Ελληνίδες! Σήμερα γιορτά-
ζουμε, όλοι μαζί περήφανα, 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση! Ζήτω η 
Ελλάδα!».

ΠΑΟΚ: Οι ευχές του Δικεφάλου 
για την επέτειο του ‘21

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στέλνει τις ευχές της σε 
όλους τους Έλληνες με αφορμή τη 
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821.
ΗΠΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται χρόνια πολλά στην 
Ελλάδα και τους Έλληνες για τη σημερινή 
ιστορική ημέρα, της επετείου 200 ετών 
από την Ελληνική Επανάσταση και την 
μετέπειτα δημιουργία του ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους.
Συγκεκριμένα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει 
στο μήνυμά της: «Χρόνια πολλά Ελλάδα! 
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».

Παναθηναϊκός: «Χρόνια πολλά 
σε όλους τους Έλληνες»
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στέλνει το εορτα-
στικό μήνυμά της σε όλους τους Έλληνες 
με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
ΗΠΑΕ Παναθηναϊκός με ένα λιτό αλλά 
περιεκτικό μήνυμα εύχεται σε όλες τις 
Ελληνίδες και του Έλληνες χρόνια πολλά 
για τη σημερινή ημέρα (25/03), όπου 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
εξέγερση των Ελλήνων από τον τουρκικό 
ζυγό.
Η σημερινή ημέρα αφήνει πίσω τις ποδο-
σφαιρικές και όχι μόνο έχθρες, κάτι 
που φαίνεται στο μήνυμα της πλειο-
νότητας των ομάδων της Super League 
Interwetten για τη σημερινή ημέρα.
Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της στα 
social media της η πράσινη ΠΑΕ αναφέ-
ρει: «200 χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελλη-
νίδες και όλους τους Έλληνες!».

ΑΕΚ: Το μήνυμα της Ένωσης για 
την επέτειο του ‘21
Ησημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική για το ελληνικό έθνος, καθώς φέτος 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση και την απόκτηση 
της ανεξαρτησίας από τον τουρκικό ζυγό.
Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σ’ 
ανατολή και δύση, και νότον και βοριά, 
για την πατρίδα όλοι, να ‘χωμεν μια καρ-
διά» Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλλη-
νες! Χρόνια πολλά Ελλάδα! Χαίρε, ω 
χαίρε, Ελευθεριά!»

Ισπανία - Ελλάδα 1-1

Έμεινε όρθια η ψυχωμένη Εθνική 
απέναντι στην furja roja

H Super League για τα 200 H Super League για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική χρόνια από την Ελληνική 
Επνάσταση του 1821Επνάσταση του 1821
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μπουσάρ: Προτίμησε τις διακοπές από 
το Miami Open

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Στους Μπλέιζερς ο Νόρμαν 
Πάουελ των 19.6 πόντων

Ε
ξαιρετική κίνηση από τους Μπλέιζερς, που πήραν από τους Ράπτορς τον Νόρμαν 
Πάουελ, έναν περιφερειακό με 19.6 πόντους στη φετινή σεζόν. Στο Τορόντο ο Γκάρι 
Τρεντ κι ο Ρόντνι Χουντ.
Απίθανη κίνηση ολοκλήρωσαν οι Μπλέιζερς δύο ώρες πριν εκπνεύσει η Trade 

Deadline του ΝΒΑ, καθώς απέκτησαν τον γκαρντ Νόρμαν Πάουελ από τους Ράπτορς δίνο-
ντας τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ και τον Ρόντνι Χουτ, δύο καλούς περιφερειακούς που πάντως 
δεν έδειξαν ικανοί να κουβαλήσουν το Πόρτλαντ βαθιά στα playoffs.
Ο Πάουελ ήταν, θεωρητικά, ο έκτος παίκτης των Ράπτορς στο ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο 
πολύ σύντομα βρέθηκε στην πεντάδα. Σε 42 αγώνες έχει 19.6 πόντους από 55% στο δίπο-
ντο, 44% στο τρίποντο και 86.5% στις βολές, 3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 
30.4 λεπτά.
Όλα δείχνουν ότι στο Πόρτλαντ ο Πάουελ θα έχει ρόλο παγκίτη, καθώς στην πεντάδα υπάρ-
χει ο Ντέρικ Τζόουνς, ένα «εργαλείο» κυρίως για αμυντικές αποστολές, ωστόσο θα πρέπει 
να περιμένουμε για να δούμε αν ο Τέρι Στοτς έχει στο μυαλό του μια «κοντή» περιφερειακή 
γραμμή στην οποία θα συνυπάρχουν οι Λίλαρντ, ΜακΚόλουμ, Πάουελ.

Η 
Τζίνι Μπουσάρ παρότι δεν βρίσκε-
ται πια στις κορυφαίες τενίστριες 
του κόσμου, παραμένει πάντα στο 
προσκήνιο και αποτελεί αντικείμενο 

συζήτησης αρκετές φορές.
Η 27χρονη αθλήτρια από τον Καναδά, έχο-
ντας αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν, όταν και 
έφτασε ως το Νο5 του κόσμου, παίζοντας μάλι-
στα και σε τελικό Grand Slam (στο Wibledon το 
2014) πλέον προσπαθεί με τον καιρό να βρει τον 
παλιό της εαυτό.
Η Μπουσάρ, έχοντας βρει κάπως αγωνιστικό ρυθμό το τελευταίο διάστημα, παίζοντας σε 
κάποια τουρνουά, τόσο στα μονά, όσο και στα διπλά, αποφάσισε να θέσει τον εαυτό της 
εκτός Miami Open, κάτι που δεν περίμεναν πολλοί.
Η Νο118 στον κόσμο τενίστρια, κατάφερε να παίξει πρόσφατα τόσο στους τελικούς των 
διπλών στο τουρνουά της Λυών, όσο και στον τελικό στα μονά του Όπεν της Γουαδαλα-
χάρα. Οι εμφανίσεις της, της έδωσαν σίγουρα κάποια έξτρα αυτοπεποίθηση ενόψει συνέ-
χειας και σίγουρα όλοι περιμένουν μια ακόμη καλύτερη Μπουσάρ το επόμενο διάστημα.
Η ίδια φυσικά θεωρεί πώς ακόμη θέλει αρκετά παιχνίδια για να βρει τον ρυθμό που επιθυ-
μεί, ωστόσο η απόφαση της να μην κατέβει στο Miami και να πάει διακοπές στη Καλιφόρ-
νια μπορεί να χαρακτηριστεί και απρόσμενη κατά πολλούς.
“Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη, θέλω να συνεχίσω να παίζω και να αγωνίζομαι σε διά-
φορα παιχνίδια“, επεσήμανε η Μπουσάρ.
Η 27χρονη Καναδή μετά τις διακοπές της στην Καλιφόρνια, θα επιδιώξει την επανεμφά-
νιση της στα clay courts, με στόχο φυσικά να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

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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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: Μεγάλο θρίλερ εξελίσσεται στη 5άδα!

Με το τρίτο γκολ του Στέφανου 
Αθανασιάδη στη φετινή Super 
League 2, ο Απόλλων Λάρισας 
επιβλήθηκε της Δόξας Δράμας στο 
εξ αναβολής παιχνίδι τους, την 
προσπέρασε στη βαθμολογία και 
πλησίασε στο -4 από την εξάδα των 
play-offs

Σ
κοράρει ο Κλάους; Νικάει ο Α-
πόλλων Λάρισας και κάνει βήμα 
εμπρός, στη «μάχη» για να μπει 
σφήνα στην εξάδα των play-offs. 

Η ομάδα του Κώστα Φραντζέσκου υπο-
δέχθηκε τη Δόξα Δράμας στο εξ αναβο-
λής ματς της 8ης αγωνιστικής και χάρη 
στον Στέφανο Αθανασιάδη, κλείδωσε το 
τρίποντο… προσπέρασης (1-0), που την 
έστειλε στο -4 από Παναχαϊκή και Χανιά.
Ο έμπειρος Έλληνας σ τράικερ βρήκε 
δίχτυα στο 29’, μετά από ασθενή επέμ-
βαση του Στεφανάκου στο σουτ του Γιά-
κου και δυναμικό τελείωμα, σκοράρο-
ντας έτσι για 3η φορά στο φετινό πρω-
τάθλημα. Και τις δύο προηγούμενες που 
το έκανε, στα ματς με Διαγόρα και Καρα-
ϊσκάκη, οι Λαρισαίοι πανηγύρισαν τη 
νίκη.
Μάλισ τα, σ το 42’ ο πρώην φορ των 
ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννινα έχασε ανεπα-
νάληπτη ευκαιρία για το 2-0 και το 2ο 
προσωπικό του γκολ, η οποία, όμως, δεν 
στοίχισε αφού το 1-0 ήταν το τελικό σκορ 
κι έτσι οι γηπεδούχοι έμειναν για πέμπτο 
σερί παιχνίδι αήττητοι στην έδρα τους.

ΧΑΝΙΑ - ΞΑΝΘΗ 0-0
Σχεδόν δύο μήνες μετά τη «λευκή» ισο-
παλία στα «Πηγάδια», Χανιά και Ξάνθη 
«κόλλησαν» στο 0-0 και στον 2ο γύρο.
Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν Χανιά και 
Ξάνθη, καθώς και όσοι παρακολούθησαν 
τη μεταξύ τους αναμέτρηση.
Μετά το μεταξύ τους 0-0 στα «Πηγάδια» 
στις 30 Ιανουαρίου, το σύνολο του Νίκου 
Παπαδόπουλου και αυτό του Μπάμπη 
Τεννέ έμειναν ξανά σε ισορροπία, δίχως 
να βρουν σκορ.
Η μεγαλύτερη σ τ ιγμή σ το ματ ς ανήκε 
στους γηπεδούχους και σημειώθηκε στο 
58’, όταν ο Βασιλόγιαννης σούταρε εντός 
περιοχής μετά την κομπίνα και την ωραία 
ανάπτυξη από το φάουλ, αλλά ο Μπέντο 

αποσόβησε το γκολ στη γραμμή με ενστι-
κτώδη απόκρουση.
Έτσ ι, οι Ακρίτες προσπέρασαν με τον 
βαθμό αυτό τον Διαγόρα, αλλά έχασαν 
την ευκαιρία να προσπεράσουν Λεβαδει-
ακό και Εργοτέλη και να βρεθούν στη 2η 
θέση. Αντίθετα, τα Χανιά ισοβάθμησαν 
εκ νέου με την Παναχαϊκή, στο όριο της 
εξάδας (22 β.)

Λεβαδειακός - Τρίκαλα 0-0
Ισόπαλη δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε η 
αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τα Τρί-
καλα (0-0) με αποτέλεσμα οι Βοιωτοί να 
βρίσκονται στην δεύτερη θέση και στο -1 
από τον πρωτοπόρο Ιωνικό.
Ο Σούλης Παπαδόπουλος ο οποίος έκανε 
και το ν τεμπούτο του σ τον πάγκο των 
Τρικάλων, κατάφερε να πάρει τον βαθμό 
της ισοπαλίας κόν τρα σ τον Λεβαδει-
ακό. Η πρώτη καλή ευκαιρία ήταν γ ια 
τους γηπεδούχους στο 30’. Ο Μυτίδης 
πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του 
Πολέτο, ωστόσο η μπάλα έφυγε πάνω 
από το δοκάρι του Γιακουμή.
Το πρώτο ημίχρονο δεν ε ίχε αρκετές 
ευκαιρίες με αποτέλεσμα οι δύο ομά-
δε ς να οδηγηθούν σ τα αποδυτήρια 
χωρίς σκορ. Με την έναρξη του δεύτε-
ρου 45λεπτου, ο Λεβαδειακός «άγγιξε» 
το 1-0. Ο Ζώγκος απομάκρυνε σωτήρια 
πριν η μπάλα περάσει την γραμμή, μετά 
από την κεφαλιά του Μυτίδη με τον Για-
κουμή να είναι εξουδετερωμένος,
Τελικά, τόσο ο Λεβαδειακός όσο και 
τα Τρίκαλα δεν κατάφεραν να βρουν 
τον δρόμο προς τα δίχτυα, με αποτέλε-
σμα οι δύο ομάδες να μοιραστούν βαθ-
μούς. Ετσι οι Βοιωτοί έφτασαν τους 28 
βαθμούς και «σκαρφάλωσαν» στην 2η 
θέση της βαθμολογίας και στο -1 από τον 
Ιωνικό ο οποίος επικράτησε με 2-1 του 
ΟΦ Ιεράπετρας. Από την άλλη τα Τρί-
καλα, έμειναν στην 9η θέση με 16 βαθ-
μούς.

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ 1-2
Με γκολ του Μάναλη στο 84’, ο Ιωνικός 
απέδρασε κι από την Ιεράπετρα κόντρα 
στον ΟΦΙ (1-2) κι ανέβηκε μόνος πρώτος 
στην κορυφή της Super League 2, στο +3 
από Λεβαδειακό και Εργοτέλη.
Την ίδια ώρα που όλοι οι διεκδικητές 

της πρώτης θέσης έχαναν έδαφος και 
με δεδομένο το νέο στραβοπάτημα του 
Εργοτέλη, ο Ιων ικός βρήκε «χρυσή» 
ευκαιρία κορυφής και την εκμεταλλεύ-
τηκε στο έπακρο. Η ομάδα του Δημήτρη 
Σπανού επικράτησε στην Κρήτη, κόντρα 
σ τον ΟΦ Ιεράπετρας με 2-1 και έγ ινε 
το νέο «αφεντικό» στη βαθμολογία της 
Super League 2, έξι αγωνιστικές πριν το 
φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Οι Νικαιώτες πήραν το προβάδισμα στο 
33’, μετά από φοβερή κούρσα και σέντρα 
ακριβείας του Ματσούκα προς τον Βλα-
χομήτρο, ο οποίος εκτέλεσε με άνεση για 
το 0-1 κι έσπευσε να αφιερώσει το γκολ 
στον προπονητή του.
Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντί-
δραση και «χτύπησαν» σ τα μέσα του 
δευτέρου ημιχρόνου, με τον πιο δραστή-
ριο παίκτη τους, τον Φουάση να ακολου-
θεί τη φάση σαν… τρέιλερ και να τελειώ-
νει με άψογο συρτό σουτ για το 1-1.
Ο Ιωνικός, όμως, ήταν εκείνος που είχε 
το τελειωτικό «χτύπημα» για τον αντί-
παλό του. Και ήταν εντυπωσιακό, με τον 
Μάναλη να εκτελεί με γυρισ τό πλασέ 
στην κίνηση από τη λόμπα του Ρόλε και 
να σφραγίζει το μεγάλο τρίποντο, που 
έστειλε την ομάδα του στην κορυφή με 
31 βαθμούς και το +3 από Λεβαδειακό 
και Εργοτέλη.

Διαγόρας - Δόξα Δράμας 1-3
Με δύο γκολ του Μαυρίου και ένα του 
Φυτόπουλου, η Δόξα Δράμας πήρε τη 
νίκη με 3-1 επί του Διαγόρα στη Ρόδο και 
κατέκτησε την δεύτερή της συνεχόμενη 
νίκη στο πρωτάθλημα.
Ο Δημήτρης Μαυρίας ήταν ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής γ ια την Δόξα Δράμας, 
καθώς με τα δύο τέρματα που πέτυχε 
βοήθησε την ομάδα του στη νίκη. Μάλι-
στα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε 
από νωρίς το σκορ σ την αναμέτρηση. 
Συγκεκριμένα πριν τη συμπλήρωση δέκα 
λεπτών, ο Μαυρίας κέρδισε πέναλτι, όταν 
μετά από σέντρα του η μπάλα χτύπησε 
στο χέρι του Κοντοχρήστο. Την εκτέλεση 
του πέναλτι ανέλαβε ο ίδιος και έκανε το 
1-0 για την Δόξα Δράμας.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντή-
σουν στο 31’ αλλά το πλασέ του Κάκκο 
μέσα από την περιοχή της Δόξας, κατέ-
ληξε στο κάθετο δοκάρι του Στεφανάκου. 
Ότι δεν πέτυχαν οι Ροδίτες, το έκαναν 
στο 35’ οι φιλοξενούμενοι. Ο Μαυρίας 
βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα, αυτή 
τη φορά με γυριστό σουτ. Οι Δραμινοί 
όμως δεν είχαν και την τύχη με το μέρος 
τους, καθώς στο 39’ και στο 44’ οι προ-
σπάθειες που επιχείρησαν για να σκορά-
ρουν, κατέληξαν στο δοκάρι του Τσέλιου.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου 
όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι 
βρήκαν δίχτυα και συγκεκριμένα στο 64’ 
όταν μετά από γύρισμα του Σμυρλή, η 
μπάλα έφτασε στον Κονέ κι εκείνος με 
σουτ νίκησε τον Στεφανάκο για το 1-2. 
Ωστόσο, αυτό δεν επηρέασε την Δόξα 
Δράμας, η οποία σκόραρε και τρίτη φορά 
στο ματς με το σουτ του Φυτόπουλου.
Το 1-3 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα 
μεταξύ των δύο ομάδων, με αποτέλε-
σμα η Δόξα Δράμας να φτάσει τους 17 

βαθμούς και την 8η θέση, ενώ ο Διαγό-
ρας έχασε την ευκαιρία να σκαρφαλώ-
σει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, 
καθώς έμεινε πέμπτος.
Εργοτέλης - ΑΕ Καραϊσκάκης 0-1
Η ομάδα του ΑΕ Καραϊσκάκη πανηγύ-
ρισε την δεύτερη του νίκη στο πρωτά-
θλημα, καθώς αυτή τη φορά επικράτησε 
στο Παγκρήτιο του Εργοτέλη με 1-0, για 
την 16η αγωνιστική της Super League 2. 
Τρίτη σερί ήττα για τους Κρητικούς αλλά 
παραμένουν στην κορυφή με ματς παρα-
πάνω.Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά 
στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα μόλις στο 
7ο λεπτό να απειλήσουν την εστία του 
Κατσιμήτρου. Μετά από λάθος της άμυ-
νας του Εργοτέλη, ο Δερμιτζάκης πήρε 
την μπάλα και βγήκε απέναντι από τον 
Κατσιμήτρο, με τον γκολκίπερ των γηπε-
δούχων να δείχνει εξαιρετικά αντανα-
κλαστικά και να κρατάει το μηδέν.
Ο Εργοτέλης προσπαθούσε να βρει τα 
πατήματά του στα πρώτα λεπτά, χωρίς 
ωστόσο να απειλεί ιδιαίτερα τον Καραϊ-
σκάκη. Στο 38’ κατέγραψε την πρώτη του 
καλή ευκαιρία στο ματς. Ο Κατσιμήτρος 
έκανε το γέμισμα μέσα στην περιοχή, ο 
Τσέλιος έκανε ένα κοντρόλ και εξαπέ-
λυσε ένα δυνατό σουτ από το ύψος του 
πέναλτι, ωστόσο ο γκολκίπερ των φιλο-
ξενούμενων έπεσε και μπλόκαρε την 
μπάλα.
Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα 
αποδυτήρια, ο Σερβιλάκης εκτέλεσε ένα 
φάουλ σε καλό σημείο έξω από την περι-
οχή, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι και έτσι το 0-0 παρέμεινε. 
Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, 
ο Εργοτέλης «άγγιξε» το 1-0. Οι «κιτρι-
νόμαυροι» βγήκαν στην αντεπίθεση, ο 
Μπουτσάκης έδωσε στον Μανουσάκη, 
εκείνος έκοψε στην περιοχή και βρήκε 
πάλι τον Μπουτσάκη. Ο έμπειρος μέσος 
του Εργοτέλη, δεν πλάσαρε σωστά με 
αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει δίπλα 
από το δοκάρι του Χουάντερσον. 
Τελικά το γκολ ήρθε στο 72ο λεπτό της 
αναμέτρησης και ήταν για την ομάδα του 
Καραϊσκάκη. Ο Μαραθωνίτης πήρε την 
μπάλα στη γωνία της περιοχής και με ένα 
δυνατό διαγώνιο σουτ νίκησε τον Κατσι-
μήτρο, πε τυχαίνον τας το 1-0 γ ια την 
ομάδα του.Στο 90’ ο Εργοτέλης άγγιξε 
την ισοφάριση όταν ο Τσέλιος έκανε ένα 
δυνατό σουτ με το αριστερό ωστόσο ο 
Χουάντερσον έπεσε στη γωνία του και 
έδιωξε σε κόρνερ.
Οι Κρητικοί με την πίεση που άσκησαν 
σ τα τελευταία λεπτά προσπάθησαν να 
φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά τελικά 
δεν τα κατάφεραν και γνώρισαν την τρίτη 
συνεχόμενη ήτ τα τους σ τους πρωτά-
θλημα.
Πλέον μετά από αυτή την ήττα ο Εργοτέ-
λης παραμένει πρώτος στην βαθμολογία 
με 28 βαθμούς αλλά με ματς παραπάνω. 
Ετσι, την Κυριακή (21/03), Ιωνικός, Λεβα-
δειακός,  Διαγόρας και Ξάνθη θα έχουν 
την ευκαιρία να τον προσπεράσουν στην 
βαθμολογική κατάταξη Από την άλλη, ο 
Καραϊσκάκης πανηγύρισε την δεύτερη 
του νίκη στο πρωτάθλημα κι έφτασε τους 
11 βαθμούς, όντας τελευταίος της βαθ-
μολογίας.
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αθλητικά

Π
οδαρικό με το αριστερό στα προκρι-
ματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
που θα φιλοξενηθεί το 2022 στα Κα-
τάρ έκανε η Γαλλία, με τη πρωταθλή-

τρια κόσμου να υποχρεώνεται σε εντός έδρας 
ισοπαλία 1-1 με την Ουκρανία στο «Stade de 
France». Η ομάδα του Ντεσάμπ προηγήθηκε 
στο σκορ με υπέροχο τέρμα του Γκριεζμάν αλ-
λά δέχτηκε την ισοφάριση στο δεύτερο ημί-
χρονο με αυτογκόλ του Κιμπεμπέ και στα 30 
λεπτά που είχε στη διάθεσή της για να αντιδρά-
σει δεν τα κατάφερε κόντρα στο σύνολο του 
Σεβτσένσκο.
Μάλιστα, στις έξι τελευταίες πρεμιέρες της 
για προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει 
καταφέρει να βγει νικήτρια μόνο μία φορά, 
με το 1-0 εκτός έδρας επί της Φινλανδίας στο 
δρόμο προς τα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014. 
Το ευχάριστο πάντως για τους τρικολόρ ήταν 
πως δεν υπήρχε νικήτρια ούτε στο άλλο ματς 
του 4ου προκριματικού ομίλου αφού Φινλαν-
δία και Βοσνία έμειναν στο 2-2. Στο «Allianz 
Stadium», ποδοσφαιρικό σπίτι της Γιουβέντους 
και του Κριστιάνο Ρονάλντο όπου υποδέχτηκε 
το Αζερμπαϊτζάν ως τυπκά γηπεδούχος, η Πορ-

τογαλία του Φερνάντο Σάντος έκανε το καθή-
κον της επικρατώντας με 1-0 του Αζερμπαϊ-
τζάν με αυτογκόλ του Μεντβέντεφ, ενώ την ίδια 
ώρα στο άλλο ματς του 1ου ομίλου, η Σερβία 
επιβλήθηκε 3-1 της Ιρλανδίας με πρωταγωνι-
στή τον Μίτροβιτς που σκόραρε δις στο 69ο 
και στο 75ο λεπτό. Γκολ και θέαμα προσέφε-
ραν στο ποδοσφαιρικό κοινό τα ματς για τον 
5ο προκριματικό όμιλο. Στις Βρυξέλλες, η Ουα-
λία άνοιξε το σκορ στο 10’ με τον Γουίλσον σε 
μία φάση που οι παίκτες των «δράκων» έκρυ-
ψαν τη μπάλα από το χορτάρι όμως το Βέλγιο 
έφτασε στην ανατροπή πριν καν φύγει το ημί-
ωρο με τους Ντε Μπράινε και Τοργκάν Αζάρ και 
στο 73’ κλείδωσε το τρίποντο με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι του Λουκακού. Η αυλαία του 7ου 
προκριματικού ομίλου είχε ανοίξει με τη σού-
περ νίκη της Τουρκίας με 4-2 επί της Ολλανδίας, 
ενώ το βράδυ ακολούθησαν δύο εκτός έδρας 
νίκες που είχαν την υπογραφή της Νορβηγίας 
(3-0 το Γιβραλτάρ χωρίς καν να βρει δίχτυα το 
βαρύ πυροβολικό της Έρλινγκ Χάαλαντ) και του 
Μαυροβουνίου (2-1 την Λετονία χάρη στα δύο 
γκολ του φορ της Μονακό, Γιόβετιτς).

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: 
Γκέλα για Γαλλία, νίκες για Βέλγιο και 
Πορτογαλία

Bild: «Μάχη Ντόρτμουντ και Γκλάντμπαχ 
για Τζόλη, στα 15 εκατ. ευρώ η τιμή του»

Ο
ι εμφανίσεις του Χρήστου Τζό-
λη από πέρυσι δεν έχουν περά-
σει καθόλου απαρατήρητες και 
ειδικά στη Γερμανία τ’ όνομά 

του βρίσκεται πολύ ψηλά. Ο 18χρονος εξ-
τρέμ του ΠΑΟΚ ακούγεται εδώ και καιρό 
για τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά αισί-
ως στο παιχνίδι της απόκτησής του μπαίνει 
και η Γκλάντμπαχ, όπως αναφέρει η έγκυ-
ρη «Bild».
Οι δυο ομάδες έχουν πολύ ψηλά στη λίστα 
τους τον διεθνή ποδοσφαιριστή του Δικε-
φάλου και ετοιμάζονται να δώσουν μάχη 
για την απόκτησή του. Μάλιστα, το δημο-
σίευμα κάνει λόγο για ένα ποσό της τάξεως 
των 15 εκατ. ευρώ που πιθανότατα θα χρει-
αστεί για τον Τζόλη, μιας και το συμβόλαιό 
του με τον ΠΑΟΚ εκπνέει το καλοκαίρι του 
2024.
Ο Μάρκο Ρόζε θα αφήσει το καλοκαίρι τον 
πάγκο της Γκλάντμπαχ γι’ αυτόν της Ντόρ-
τμουντ και έχει διαμηνύσει ότι δεν πρό-
κειται να κυνηγήσει παίκτες της νυν ομά-

δας του. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
θα διεκδικήσει παίκτη που θέλει τόσο η 
τωρινή ομάδα του και αυτή που θα κοου-
τσάρει από το καλοκαίρι και έπειτα.
Ο Τζόλης έχει μπει στα ραντάρ τους εδώ 
και καιρό, αλλά ακόμα περισσότερο μετά 
τις εμφανίσεις με την PSV για το Europa 
League, έχοντας σκοράρει και στα δυο παι-
χνίδια. Ο ΠΑΟΚ προφανώς και δεν προτί-
θεται να τον παραχωρήσει, αν δεν ικανο-
ποιηθεί οικονομικά και μπορεί σύμφωνα 
με το transfermarkt η αξία του να βρίσκε-
ται στα 10 εκατ. ευρώ, εντούτοις θα θέλει 
αρκετά παραπάνω χρήματα για να συναι-
νέσει σε παραχώρησή του, όπως γράφει 
και το ρεπορτάζ.
Η Ντόρτμουντ ειδικά θα κυνηγήσει όσο 
τίποτα έναν αριστερό εξτρέμ το καλοκαίρι, 
εφόσον ο Τζέισον Σάντσο μετακομίσει 
στην Premier League. Πέρα από τον Τζόλη, 
ο Ντόνιελ Μάλεν της Αϊντχόφεν επίσης βρί-
σκεται στη λίστα των Βεστφαλών, με τον 
22χρονο Ολλανδό να έχει 15 γκολ φέτος.

Η 
κυβέρνηση της Δανίας ανακοί-
νωσε ότι θα επιτραπούν του-
λάχιστον 12.000 θεατές στις 
αναμετρήσεις που θα γίνουν 

στο Parken Stadium 
της Κοπεγχάγης για το 
Euro 2020.
Αγ γλία αναμένε ται 
να καλωσορίσει τους 
φιλάθλους πίσω στα 
γήπεδα τους επόμε-
νους μήνες, μία θετική 
εξέλιξη γ ια τη διε-
ξαγωγή του Euro. Τα 
βήματά της ακολουθεί 
και η Δανία.
Όπως ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση της Δανίας 
την Πέμπτη (25/3) θα 
επιτραπούν τουλάχιστον 12.000 θεατές 
στο Parken Stadium στην Κοπεγχάγη για 
το Euro, δηλαδή το 30% της χωρητικότη-
τας του γηπέδου.

Μάλιστα, τόνισε ότι εάν βελτιωθεί η επι-
δημιολογική κατάσταση δεν αποκλείε-
ται να επιτραπούν ακόμη περισσότεροι 
θεατές. Η Δανία θα υποδεχθεί στο Parken 

Stadium την Φινλαν-
δία, το Βέλγιο και τη 
Ρωσία, ενώ θα φιλοξε-
νήσει και έναν αγώνα 
για τη φάση των 16.
Η UEFA έχει ανακοινώ-
σει ότι έως τις 5 Απρι-
λίου οι διοργανώ-
τριες πόλεις θα πρέ-
πει γνωστοποιήσουν 
τον αριθμό των φιλά-
θλων που θα μπορούν 
να παρακολουθήσουν 
τα ματς. Μάλιστα, η 
Ομοσπονδία εξετάζει 

το ενδεχόμενο να αποκλείσει Μπιλμπάο, 
Δουβλίνο και Γλασκώβη, αν δεν μπορέ-
σουν να φιλοξενήσουν ορισμένο αριθμό 
φιλάθλων.

Euro 2020: Τουλάχιστον 12.000 
φίλαθλοι θα επιτραπούν στο 
Parken Stadium της Κοπεγχάγης

FIFA: Νέα απαγόρευση ενασχόλησης 
με το ποδόσφαιρο για τον Μπλάτερ

Η 
FIFA επέβαλε νέα ποινή στον 
Σεπ Μπλάτερ η οποία του απα-
γορεύει να ασχοληθεί με το 
ποδόσφαιρο για 6 χρόνια και 8 

μήνες, όπως και στον Ζερόμ Βάλκε.
ΗFIFA έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρό 
της, Σεπ Μπλάτερ, για νέα αμαρτήματα 
που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του 
κώδικα δεοντολογίας της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της 
FIFA, οι δύο άνδρες βρέθηκαν ένοχοι για 

επιπλέον χρηματισμό παραγόντων της 
FIFA, τροποποιήσει και επεκτάσεις συμ-
βολαίων, ενώ ο Ζερόμ Βάλκε κατηγορεί-
ται και χρησιμοποίηση πόρων της FIFA για 
ιδίον όφέλος.
Η συγκεκριμένη ποινή, απαγόρευσης 
ενασχόλησης για το ποδόσφαιρο για έξι 
χρόνια και οκτώ μήνες, θα έχει ισχύ από 
τον προσεχή Οκτώβρη, όταν θα λήξει η 
ισχύουσα απαγόρευση ενασχόλησης με 
το ποδόσφαιρο, όπου είχε τιμωρηθεί για 
δωροδοκία.
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αθλητικά

Ισόπαλος 0-0 έληξε ο σημερινός αγώνας της Εθνικής 
Ελπίδων με την Ελλάδα σ το γήπεδο Απόστολος Νικο-
λαϊδης.
Ο αγώνας αφορούσε τον 4ο όμιλο της προκριματικής 
φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21.
Πολύ καλή παρουσία γ ια την Εθνική μας σ τα μεγαλύ-

τερα σ τάδια του αγώνα με χαμένες ευκαιρίε ς, άν τεξε την 
πίεση σ τα τ ε λικά σ τάδια και πήρε πολύτ ιμο βαθμό σ το 
πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της νέας διοργάνωσης.
Μεγάλη διάθεση για θετικό ξεκίνημα από τους διεθνείς μας 
απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Ελλάδα.
Πρώτη ευκαιρία για την Εθνική μας στο 36ο λεπτό όταν μετά 
από πάσα του Κακουλλή ο Ναούμ από καλή θέση έπιασε το 
σουτ που εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας της Ελλάδας.
Στο 38ο λεπτό μεγάλη ευκαιρία γ ια να ανοίξουμε το σκορ. 
Με τά από μακρινή μπαλιά του Κωσ τή ο αμαρκάρισ τος 
Κακουλλής από πλάγια θέση έπιασε το διαγώνιο σουτ που 
έφυγε άουτ , μόλις δίπλα από το δεξ ί κάθε το δοκάρι της 
εστίας της Ελλάδας.
Καλύτερη σ τ ιγμή γ ια την Ελλάδα το δοκάρι του Ιωάνν ιδη 
στο 8ο λεπτό.
Καλό ξεκίνημα για την ομάδα μας και στο δεύτερο ημίχρονο 
όπου δημιούργησε δύο πολυ καλές φάσεις με τους Κωστή 
και Κακουλλή.
Σταδιακά η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο, είχε τ ις δικές της καλές 
στιγμές, όμως οι διεθνείς μας με σωστή οργάνωση εξασφά-
λισαν πολύτιμο βαθμό στην πρεμιέρα του Γιάννου Οκκά.
Εθνική Κύπρου: Κίττος, Σεργίου, Νικολάου (75′ Στ. Γαβριήλ), 
Παναγιώτου, Κυπριανού, Κέρκεζ , Κωστή (84′ Δ. Αβραάμ), 
Χρυσοστόμου (64′ Κ. Ηλία), Ναούμ, Κακουλλής (64′ Παρού-
της), Κατσαντώνης (75′ Λουκά).
Η συνέχεια στον όμιλο μας είναι προγραμματισμένη στις 6 
του ερχόμενου Ιουνίου με νέο εκτός έδρας παιχνίδι. Τότε η 
Εθνική μας θα αν τ ιμετωπίσει τη Λευκορωσία και την ίδια 
ημέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας Λιχτενστάιν – Ελλάδα.

Γιάννος Οκκάς: «Σημαντικός βαθμός για τη συνέ-
χεια»
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Γιάννος Οκκάς αμέσως 
μετά τη λήξη του εκτός έδρας 0-0 της Εθνικής Ελπίδων με 
την Ελλάδα, δήλωσε:
«Έγ ινε μεγάλη προσπάθε ια, υπήρχε μεγάλη θέ ληση γ ια 
θετ ικό ξεκίνημα σ τη νέα διοργάνωση και δημιουργήσαμε 
τις ευκαιρίες μας για να φτάσουμε και σε νικηφόρο αποτέ-
λεσμα.
Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Ελλάδα, που δημι-
ούργησε τις ευκαιρίες της και μας πίεσε στο τέλος, είχαμε τη 
δύναμη και πήραμε ένα σημαντικό βαθμό που θα βοηθήσει 
στη συνέχεια. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας και 
συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια μας».

«Λευκή» ισοπαλία στο ντεμπούτο του Νίκου 
Κωστένογλου στον πάγκο της πήρε η Κύπρος 
στο ΓΣΠ με αντίπαλο τη Σλοβακία, στην 1η 
αγωνιστική της προκριματικής φάσης του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Α
ποτέλεσμα που στο τέλος της ημέρας μας 
αφήνει με δόση πίκρας βάσει των ευκαιρι-
ών του τελευταίου δεκαλέπτου, που έκα-
ναν πρωταγωνιστή του ματς τον τερματο-

φύλακα των φιλοξενουμένων Ντουμπράβκα, αλλά 
ως συνολική εικόνα ήταν δίκαιο.
Η προσπάθεια έγινε από τους διεθνείς μας, που δεν 
ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βελτιώθηκαν 
στο δεύτερο και διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τέλους. 
Θα μπορούσαν με λίγη προσοχή να τα κατάφερναν. 
Ωστόσο, μιλάμε για πρώτο παιχνίδι με τον 
Ελλαδίτη τεχνικό στον πάγκο και μπορεί 
να ειπωθεί το δεν ήταν άσχημο.
Θα χρειαστεί ασφαλώς πολύ περισσό-
τερο το ερχόμενο Σάββατο στην Κρο-
ατία, ενώ την Τρίτη θα υποδεχτούμε 
τη Σλοβενία.

Το ματς
Πάνω-κάτω ισοδύναμο ήταν το πρώτο ημί-
χρονο, δίχως πολλές φάσεις και αρκετά λάθη εκα-
τέρωθεν. Κάπως πιο επικίνδυνη ήταν όμως η Σλοβα-
κία, που είχε στο μέρος της και την κορυφαία στιγμή, 
όταν ο Δημητρίου νίκησε τον Μπόζενικ στο τετ α τετ, 
ενώ ακολούθησε σουτ του Κούτσκα στο σώμα του 
Κ. Σωτηρίου.
Η κυπριακή ομάδα προσπαθούσε να πιέσει τους 
αντιπάλους με στόχο να κλέβει την μπάλα και να 
φεύγει στην αντεπίθεση, χωρίς όμως να καταφέρει 
να ολοκληρώσει σωστά κάποια από τις προσπά-
θειές της.
Το ισόπαλο πρώτο 45λεπτο δίχως γκολ δεν ήταν 
άσχημο όπως εξελίχτηκε το παιχνίδι, ωστόσο προ-
ϋπόθεση για τη νίκη αποτελούσε η βελτίωση στη 
συνέχεια. Διότι ήταν προφανές πως οι διεθνείς 
μας δυσκολεύονταν να συνδυαστούν σωστά και να 
γίνουν επικίνδυνοι, ενώ και στην κυκλοφορία της 
μπάλας γίνονταν λάθη, που ευτυχώς γι’ αυτούς δεν 
στοίχησαν.
Πιο αποφασισμένη και πιο καλή ήταν η Κύπρος στα 
πρώτα στάδια του δεύτερου ημιχρόνου. Κυκλοφο-
ρήσαμε καλύτερα την μπάλα και δημιουργήσαμε 
μάλιστα την πρώτη ευκαιρία ματς με τον Πίττα στο 
54’. Ο ρυθμός μας κάπου κόπασε μετά το 60’ και 
ισοζύγισαν ξανά οι Σλοβάκοι, δίχως όμως να μπο-
ρούν να πατήσουν ιδιαίτερα απειλητικά στην περι-
οχή του Δημητρίου και στην καλύτερη, επιδίδονταν 
σε μακρινά σουτ.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο άνοιξε πολύ το παιχνίδι και 

η πλάστιγγα μπορούσε να γείρει προς μία κατεύ-
θυνση από ένα σουτ ή από ένα λάθος. Παραλίγο 
να το πετύχει ο Αρτυματάς μάλιστα στο 83’, όταν 
σούταρε εκτός περιοχής, αλλά ο Ντουμπράβκα του 
είπε «όχι» με σπουδαία απόκρουση. Ο Σλοβάκος 
τερματοφύλακας ωστόσο, σταμάτησε δύο πολύ 
καλές κεφαλιές του Πίττα (88’, 89’) και μετατράπηκε 
στον… κύριο υπαίτιο για τη «λευκή» ισοπαλία στο 
ΓΣΠ. Η τελευταία φάση ωστόσο ήταν για τους φιλο-
ξενούμενους, αλλά ο Σχραντζ με προβολή δεν μπό-
ρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυά μας.του Τάντι 
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Φαμπιάνο που 
άγγιξε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα.

Έτσι υποδέχτηκαν το «Χ» ο Κωστένο-
γλου και οι συνεργάτες του

Με το που τελείωσε το παιχνίδι στο ΓΣΠ, 
όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, ο πάγκος της 

Εθνικής υποδέχτηκε με ικανοποίηση 
την ισοπαλία (0-0) με τη Σλοβακία. 
Κάτι που φανερώνει πόσο πολύ 
ήθελαν ο Νίκος Κωστένογλου και 
οι συνεργάτες του να αποφύγουν το 

χειρότερο.
Απέναντι σε μία ομάδα που δικαι-

ούταν τον τίτλο του φαβορί απόψε, για 
τον ομοσπονδιακό τεχνικό ο πρώτιστος στόχος 

ήταν να μην αρχίσει με ήττα στο ντεμπούτο του.
Πόσο θα βοηθήσει το αποτέλεσμα και τι θα φέρει το 
ταξίδι στη συνέχεια, είναι κάτι που θα μάθουμε στη 
συνέχεια. Που μόνο εύκολη δεν θα είναι, αρκεί να 
σκεφτεί κανείς ότι το ερχόμενο Σάββατο θα μας βρει 
στην έδρα της φιναλίστ του προηγούμενο Παγκο-
σμίου Κυπέλλου, Κροατίας.
«Είναι σημαντικό ότι δεν δεχθήκαμε γκολ, η αντί-
παλος είχε ξεκάθαρη ευκαιρία στο τέλος. Είναι πολύ 
δυνατή ομάδα. Η Σλοβακία έχει πρόσφατες επιτυ-
χίες σε αντίθεση με τη δική μας ομάδας που κάνει 
καινούργια αρχή», δήλωσε ο Νίκος Κωστένογλου 
μετά το 0-0 της Κύπρου με τη Σλοβακία και πρό-
σθεσε:
«Αξίζουν συγχαρητήρια οι ποδοσφαιριστές που 
ακολούθησαν κατά γράμμα τις οδηγίες και θα δείξει 
τι θα καταφέρουμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι 
θα δώσουμε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Για μένα 
αφήνω τους άλλους να με κρίνουν».
Ακολούθως εξήγησε γιατί είχε σιγουριά για την 
εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Ήμουν σίγουρος ότι 
θα είχαμε αξιοπρεπέστατη παρουσία και ότι δεν 
θα χάναμε. Είχα εξάγει συμπεράσματα από τις προ-
σωπικές συναντήσεις με τους ποδοσφαιριστές, διέ-
κρινα πολύ έντονη επιθυμία. Είναι δύσκολα τα επό-
μενα παιχνίδια και θα δούμε τι επιλογές θα κάνουμε 
δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Πρέπει να συνυπο-
λογίσω όλα τα δεδομένα».

Κύπρος-Σλοβακία 0-0: Καλοδεχούμενο 
«Χ», μπορούσε για νίκη στο τέλος

Καλή παρουσία και ισοπαλία 
για την Εθνική Ελπίδων στην 
Ελλάδα
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Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός 85-
65: Τόσο μπορούσε...

Η Αναντολού Εφές έπαιξε στο ρελαντί, παρόλ’ αυτά κέρδισε άνετα τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (85-
65) για την 31η αγωνιστική.

ΟΠαναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν προέβαλε ιδιαίτερη αντί-
σταση απέναντι στην Αναντολού Εφές, με την τουρ-
κική ομάδα να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της και 
να κερδίζει στο Sinan Erdem Dome (85-65) για την 
31η αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι ήταν 
κομπάρσοι στην αναμέτρηση, δεν παρουσιάστηκαν 
σε κανένα σημείο απειλητικοί και πολύ γρήγορα συμ-
βιβάστηκαν με ακόμη μία ήττα στη διοργάνωση.

Ο MVP
Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ξανά εντυπωσιακός απένα-
ντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο οποίος δεν κατάφερε 
ούτε στο παιχνίδι του α’ γύρου να τον περιορίσει. Ο 
εκ των ηγετών της Αναντολού Εφές είχε 11 πόντους 
πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, έχασε το 
πρώτο του δίποντο στα μισά της τρίτης περιόδου, κι 
εν τέλει έκλεισε τον αγώνα με 21 πόντους (από 7/8 
δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 7 
ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 25’00’’ συμμετοχής.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η άμυνα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ 
είχε από νωρίς προβλήματα απέ-
ναντι στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο 
ηγέτης της Αναντολού Εφές χτύ-
πησε ξανά και ξανά με διεισ-
δύσεις την παθητική ελλη-
νική άμυνα, όντας ο λόγος του 
+5 (17-12 στο 7’), με το οποίο 
προηγήθηκαν γρήγορα οι 
γηπεδούχοι. Ο Μάριο Χεζόνια 
και ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν 
είχαν ρυθμό στο μπροστινό μέρος 
του παρκέ, η επίθεση των πρασίνων 
παρουσιαζόταν αρκετά στατικοί κι αυτό 
έδωσε τη δυνατότητα στην Αναντολού Εφές να 
νιώσει αρκετά άνετα.
Σε τέτοιο βαθμό που η διαφορά έφτασε μέχρι το +12 
(39-27 στο 17’), την ώρα που ο Όντεντ Κάτας έψαχνε 
τρόπους για να αλλάξει τον ρυθμό. Δεν τους βρήκε 
όμως μέχρι την ανάπαυλα, αφού οι γηπεδούχοι συνέ-
χισαν να είναι συνεπείς (13/20 δίποντα), εκμεταλλευ-
όμενοι στο έπακρο κάθε λάθος του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε επί της ουσίας στο 
δεύτερο μέρος, παρά το γεγονός πως ο Μάριο Χεζό-
νια και ο Ιωάννης Παπαπέτρου βελτίωσαν την αποτε-
λεσματικότητά τους. Κι αυτό γιατί ο Βασίλιε Μίτσιτς 
συνέχισε να σκοράρει με διεισδύσεις απέναντι σε μια 
front line που αδυνατούσε να του κρύψει το καλάθι, 
κάθε φορά που πατούσε το βαμμένο.
Κάπως έτσι, η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 
οκτώ πόντους. Αντίθετα, συνέχισε να παίρνει την ανι-

ούσα, για να φτάσει μέχρι το +16 (70-54 στο 34’), 
σημείο στο οποίο ο Όντεντ Κάτας υποχρεώθηκε να 
καλέσει τάιμ άουτ για να συμμαζέψει την κατάσταση.
Η ουσία είναι πως το παιχνίδι είχε πάρει τον δρόμο 
του από ώρα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με 
χαρακτηριστική άνεση στην τελική επικράτηση (85-
65) και να πλησιάζουν ακόμη περισσότερο στο πλεο-
νέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Είναι εμφανές εδώ και καιρό, δεν χρειαζόταν το παι-
χνίδι του Sinan Erdem Dome για να το αντιληφθούμε, 
αλλά ο Σέλβιν Μακ ήταν ξανά απλή αναφορά στο 
φύλλο αγώνα. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο ελά-
χιστο, ερχόμενος από τον πάγκο, σε τέτοιο βαθμό 
που ακόμη κι ο μικρός χρόνος συμμετοχής που είχε 
(9’23’’) έμοιαζε πολύς. Ήταν ο μοναδικός παίκτης του 
Όντεντ Κάτας εξ όσων αγωνίστηκαν που δεν σκό-
ραρε, ενώ το μόνο που έγραψε στην στατιστική του 

ήταν 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, μαζί 
με 0/2 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩ-
ΡΙΣΕ
Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το παι-
χνίδι με 23/33 δίποντα, ήτοι 
με 69.7%. Πολύ απλά γιατί η 
πράσινη ρακέτα ήταν αφύλα-
κτη διάβαση σε πολλές εκ των 
τουρκικών κατοχών. Χαρακτη-

ριστικότερο παράδειγμα το γεγο-
νός πως ο Βασίλι Μίτσιτς είχε 7/8 

δίποντα, με το μοναδικό άστοχο 
να έρχεται λόγω του μπλοκ του Ζακ 

Όγκαστ στο τρίτο δεκάλεπτο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:
 24-21, 43-33, 60-49, 85-65.

Ομαδικά στατιστικά - Αναντολού Εφές: 
23/33 δίποντα, 9/22 τρίποντα, 12/14 βολές, 35 ριμπά-
ουντ (29+6), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 10 λάθη, 1 μπλοκ.

Ομαδικά στατιστικά - Παναθηναϊκός Ο-
ΠΑΠ: 
20/42 δίποντα, 6/24 τρίποντα, 7/10 βολές, 30 ριμπά-
ουντ (18+12), 18 ασίστ, 7 κλεψίματα, 7 λάθη, 3 μπλοκ.
Οι επόμενες υποχρεώσεις των δύο ομάδων: Την 
επόμενη βδομάδα, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει δύο 
σερί εντός έδρας παιχνίδια με Μπασκόνια (30/3) και 
Αρμάνι Μιλάνο (1/4), ενώ η Αναντολού Εφές δίνει δύο 
διαδοχικά παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους με Ρεάλ 
Μαδρίτης (30/3) και Μπασκόνια (1/4).

Ολυμπιακός - Άρης 97-67: 
Λαρεντζάκης - Κουφός 
έκαναν τη διαφορά

Κώστας Σλούκας - Βασίλης Σπα-
νούλης (και φυσικά Κώστας Παπα-
νικολάου - Χασάν Μάρτιν) έμειναν 
εκτός αγώνα, όμως ο Ολυμπιακός 
δεν αντιμετώπισε προβλήματα 
και νίκησε εύκολα τον Άρη (97-
67) το βράδυ της Δευτέρας (22/3) 
στα πλαίσια των φιλικών αναμε-
τρήσεων Monday Night Against 
Covid-19. Γιαννούλης Λαρεντζά-
κης (19 πόντοι από 1/2 δίποντα, 
5/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπά-
ουντ, 8 ασίστ σε 20 λεπτά) και 
Κώστας Κουφός (21 πόντοι από 
9/13 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ σε 20 λεπτά) ήταν οι 
δύο που ξεχώρισαν από τους Πει-
ραιώτες, την ώρα που οι Κουζέλο-
γλου - Γεωργάκης ξεχώριζαν από 
τους Θεσσαλονικείς που δεν είχαν 
μαζί τους τον Ιγκόρ Μιλόσεβιτς και 
τον Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Τζένκινς - Χάρισον στα 
γκαρντ, ο Ολυμπιακός έδωσε 
στο ξεκίνημα πολλά σουτ στον 
δεύτερο. Ο Αμερικανός μπήκε 
«κρύος» στο ματς, γρήγορα 
όμως έγινε αποτελεσματικός, 
με αποτέλεσμα να βάλει εννέα 
πόντους από 3/5 τρίποντα για το 
16-12 στο έκτο λεπτό στον δρόμο 
προς το 26-24 της πρώτης περι-
όδου. Ο Άρης έιχε 3/4 τρίποντα 
και 7/8 βολές, ήταν ανταγωνι-
στικός, όμως ο Έλις παραήταν... 
ψηλός για τα μέτρα του. Με δια-
δοχικά καλάθια του Αμερικανού 
σέντερ οι Πειραιώτες πήγαν για 
πρώτη φορά στο +10 (44-34) στο 
17’, όμως και πάλι οι Θεσσαλο-
νικείς είχαν απαντήσεις για να 
μαζέψουν τη διαφορά έως τους 
τέσσερις (46-42) παρά το γεγονός 
ότι μετρούσαν 13/20 βολές στο 
ημίχρονο.
Με τον Λαρεντζάκη να σκορά-
ρει κατά ριπάς, με τον Κουφό 
να μην έχει αντίπαλο κοντά στο 
καλάθι και τον Άρη να μην έχει 
πια βάθος, η διαφορά άνοιξε στο 
τρίτο δεκάλεπτο, έφτασε στους 
23 (76-53 στο 29’) και έδωσε 
έναν εν τελώς διαδικασ τ ικό 

χαρακτήρα στην τέταρτη περί-
οδο. Ο Νικολαΐδης με γκολ-φά-
ουλ έγραψε το 91-63 στο 37’, ο 
Μπαρτζώκας έπαιζε με τους 
Σκουλίδα, Κολοβέρο, Σκουλίδα, 
Χαραλαμπόπουλο γύρω του και 
έφτασε χωρίς πρόβλημα σε μια 
πολύ άνετη επικράτηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζ-
ώκας):
 Χάρισον 13 (1/4 δίποντα, 3/6 τρί-
ποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 
3 ασίστ), Βεζένκοβ 9 (4/5 δίπο-
ντα, 0/4 τρίποντα), Πρίντεζης, 
Τζένκινς, Κουφός 21 (9/13 δίπο-
ντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 
ασίστ), Νικολαΐδης 5 (5 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), 
Χαραλαμπόπουλος 11 (4/4 δίπο-
ντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 
2 ασίστ), Λαρεντζάκης 19 (1/2 
δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 
3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ζαν-Σαρλ 
6 (2/2 τρίποντα), Κολοβέρος 2, 
Σκουλίδας, Έλις 8 (2/2 δίποντα, 
4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Χρηστί-
δης 3

ΑΡΗΣ (Καμπερίδης): 
Φλιώνης 8 (1 τρίποντο, 3 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Κουζέλο-
γλου 12 (2), Γεωργάκης 13 (3/6 
δίποντα, 7/10 βολές, 6 ριμπά-
ουντ, 4 ασίστ), Τσάλμερς 9 (3/7 
τρίποντα), Ντεκόζι 7, Πετανίδης 
3 , Καλαϊτζίδης, Νετζήπογλου 7 
(2/4 δίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπά-
ουντ), Λιτλ 8 (2), Τσιρογιάννης

Τα ομαδικά στατιστικά 
του Ολυμπιακού: 
25/38 δίποντα, 11/32 τρίπο-
ντα, 14/17 βολές, 41 ριμπάουντ 
(28 αμυντικά - 13 επιθετικά), 23 
ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 16 
λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά 
του Άρη:
13/33 δίποντα, 8/23 τρίπο-
ντα, 17/26 βολές, 36 ριμπάουντ 
(24 αμυντικά - 12 επιθετικά), 14 
ασίστ, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 19 
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


