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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μετά από μια 

ηλικία σταματάς 

να θυμώνεις...

Απλά ξενερώνεις 

και ξεγράφεις 

ανθρώπους 

από τη ζωή σου

ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΛΙΩΣΕΙ
 Ή ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΕΛΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΤΟΡΓΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα εδώ 
παρεΐτσα να τα πούμε πάλι με 
σκέψεις που θα ήθελα να τις 
λέγαμε από κοντά πίνοντας 

καφεδάκι κι ανταλλάζοντας απόψεις. 
Ειδικά τώρα τελευταία και με αυτήν την 
παλιοκατάσταση του κορονοϊού εμείς οι 
πιο παλαιοί, οι «σιτεμένοι», θα λέγαμε 
αρκετά αφού έχουμε αναμνήσεις από παλιά 
κι αξέχαστα χρόνια κι ας ήταν εύκολα ή 
δύσκολα χρόνια. Επίσης, οι πιο παλαιοί 
εν αντιθέσει με αυτήν την γενιά δεν 
αποχωριζόμαστε ποτέ αντικείμενα, ακόμα 
και ρούχα που είχαμε αγοράσει πριν κάποιες 
δεκαετίες.
Προσωπικά εγώ έχω παθολογική αγάπη 
με τα αυτοκίνητα βανάκια, τα οποία 
χρησιμοποιούσα κι έκανα ατελείωτα ταξίδια 
σε Αμερική και Καναδά με τους καλλιτέχνες 
που έφερνα από την Ελλάδα και κάναμε 
μαραθώνιες περιοδείες, γιατί τα πιο παλιά 
χρόνια οι παλαιοί καλλιτέχνες έτρεμαν 
τα αεροπλάνα, πχ ο Στρ. Διονυσίου, ο Γρ. 
Μπιθικώτσης, ο Δημ. Μητροπάνος κλπ. 
Για να μπούνε σε αεροπλάνο για Αμερική 
μπορεί να πίνανε κανά μπουκάλι ουίσκι 
από τον «Τζόνι Περπατά» και ταξιδεύανε 
ντίρλα… και φυσικά για ένα μήνα την 
έβγαζαν στο βανάκι μου μετά. Έτσι, λοιπόν, 
δενόμουν συναισθηματικά με τα βανάκια 
και δεν ήθελα να τα πουλήσω με τίποτα. 
Τελικά, όταν δεν πήγαινε άλλο κι έπαιρνα 
καινούριο, ποτέ δεν πωλούσα το παλιό. Όσο 
είχα χώρο το κράταγα κάπου παρκαρισμένο 
και θυμόμουν τις περιπέτειες και τα 
ονόματα πολιτικών ή καλλιτεχνών που 
ταξίδευαν μαζί μου σε διάφορες πολιτείες 
για να κάνουμε συντροφιά στους κατά 

τόπους συμπατριώτες μας σε Αμερική και 
Καναδά.
Φυσικά, το αυτοκίνητο είναι άψυχο. Δεν 
πρέπει όμως να ξεχνάτε ότι όταν παλιώνει 
δεν είναι για πέταμα, αλλά ανάλογα με 
την ιστορία του έχει και την αξία του κι 
αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. 
Μεγαλώνουμε και πολλοί από εμάς δεν 
θέλουμε να αισθανόμαστε παροπλισμένοι 
κι όσο μπορούμε συνεχίζουμε έντονα την 
καθημερινότητα μας γιατί δεν θέλουμε 
να δείξουμε στους άλλους ότι τέρμα, 
ξοφλήσαμε. Για αυτό σας το λέω σαν 
συμβουλή ότι μην λέτε σε κάποιον δικό σας 
ή ξένο «Μεγάλωσες, άραξε, δεν μπορείς» 
γιατί υπάρχουν και οι απίστευτες ελληνικές 
παροιμίες όπως το «εκεί που είσαι, ήμουνα 
κι εδώ που είμαι, θα έρθεις», γιατί ο «παλιός 
φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να 
παίζει», αλλά η αξία του είναι μεγάλη.
Όλο αυτό το έγραψα σήμερα γιατί μου λένε 
πολλοί «Άντε, βρε Κουρτέση, πάρε ένα 
άλλο βανάκι, πάλιωσε αυτό και δεν πάει 
άλλο». Είναι αλήθεια, αλλά σκέπτομαι 
πόσες αναμνήσεις έχω με αυτό σε καλές ή 
δύσκολες εποχές και πρέπει να βρω χώρο να 
το βάλω όταν θα του βγάλω τις πινακίδες, 
να το παρκάρω για όσο καιρό θα μπορώ για 
να μου θυμίζει τα αμέτρητα χιλιόμετρα 
που έκανα σε δεκάδες πολιτείες με τους 
καλλιτέχνες μου και να αισθάνομαι ότι 
δεν μεγάλωσα και δεν θα σταματήσω ποτέ 
να ονειρεύομαι. ΣΕΒΑΣΜΟ, λοιπόν, ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Ανάκαμψη με 60 δισ. ευρώ και 200.000 θέσεις εργασίας

Τ
ο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης έχει τη δυνατότητα να 
προσθέσει ακόμα επτά μονάδες στο ΑΕΠ σε ορί-
ζοντα εξαετίας πέρα και πάνω από τη φυσιολογι-
κή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να δημι-

ουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας, δήλωσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγι-
κή τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.
Όπως τόνισε, «οι δράσεις που αποτυπώνονται στο σχέδιο 
αγγίζουν τις 160, είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφο-
ρούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται 
σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, απλώνονται σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολί-
τες».
«Είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατό-
τητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, 
32 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξασφαλισμένοι πόροι 
του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγή-
σεις και το υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό, προσθέτοντας τη 
μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα σε ίδια κεφάλαια και σε 
δανεισμό, εκτιμούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνο-
λικοί πόροι ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ» σημείωσε ο 
κ. Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας πως «έχει τέσσερις κύριους 
πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, 
την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της 
παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία 
και την εκτίναξη των επενδύσεων».
«Παραπάνω από το ένα τρίτο των πόρων του σχεδίου θα 
διοχετευτούν σε δράσεις που αφορούν τον πράσινο μετα-
σχηματισμό της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό; Ενδεικτικά 
αναφέρω προγράμματα όπως το Εξοικονομώ-Αυτονομώ, 
εμβληματικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των 
κτηρίων, μία σημαντικότατη χωροταξική μεταρρύθμιση σε 
όλη την Επικράτεια, στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες, αποτελεσματική προ-
στασία της βιοποικιλότητας.
»Με άλλα λόγια, όλα αυτά αφορούν μία νέα καθημερινό-
τητα για όλους τους πολίτες, γιατί ακριβώς οι πολίτες βρί-
σκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγαντιαίας προσπάθειας. 
Και θέλω να τονίσω πως ο σχεδιασμός αυτού του άλματος 
είναι μόνο η αρχή, είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός Μαρα-
θωνίου, το νήμα του οποίου θα κοπεί μόνο όταν έχουν 
απορροφηθεί όλοι οι πόροι, το αργότερο μέχρι το 2026. 
Είναι ένα στοίχημα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή της κάθε 
Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και γι’ αυτό και θα το κερδί-
σουμε.
»Από την πλούσια ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμ-

βουλίου επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα να ξεχωρίσω ένα 
θέμα ακόμα, το οποίο θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη συμβολική 
αξία και πιστεύω ότι με έναν τρόπο ενώνεται και με τους 
εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελλη-
νικής Επανάστασης. Αναφέρομαι στην αποκατάσταση και 
στην αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος του Τατο-
ΐου, για το οποίο θα μας μιλήσει η υπουργός Πολιτισμού.
»Είναι ένα έργο πολιτισμού, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα 
σημαντικότατο έργο Πράσινης Ανάπτυξης που και αυτό από 
σχέδιο γίνεται πράξη, θα δώσει μία σημαντικότατη ποιοτική 
διέξοδο ψυχαγωγίας, πολιτισμού σε όλους τους πολίτες του 
Λεκανοπεδίου και πράγματι επιτρέψτε μου να πω ότι έχο-
ντας ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό αποτελούσε ντροπή 
για την Ελληνική Πολιτεία το γεγονός ότι αυτός ο θαυμάσιος 
χώρος είχε περιέλθει στη δραματική κατάσταση στην οποία 
τον παραλάβαμε» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ιστορική ευκαιρία για αναπτυξιακό άλμα
«Oι τελευταίοι 13 μήνες που ζούμε είναι βγαλμένοι από 

σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Η Ευρώπη 
όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες κρίσης συσπει-
ρώνεται, έδωσε δίδυμη απάντηση, υγειονομική και οικο-
νομική, πρόκειται για πρωτοφανή άλματα στην ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση», σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, 
αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
«Το εμβολιαστικό πρόγραμμα που προχωρά είναι ένα 
εγχείρημα άνευ προηγουμένου, θα έχει αναπτυχθεί ανο-
σία μέσα στο καλοκαίρι στους Ευρωπαίους», πρόσθεσε, 
παρομοιάζοντας την Ευρώπη με μηχανή ντίζελ.
Στο οικονομικό σκέλος, στάθηκε στις αγορές ομολό-
γων από την ΕΚΤ, την δημοσιονομική χαλάρωση που θα 
συνεχιστεί και το 2022 και στο πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ 
που χρηματοδότησε ΜμΕ στην ΠΚΜ. «Το ταμείο ανάκαμ-
ψης κατανέμει τα δανειακά βάρη συμμετρικά ανάμεσα 
στα κράτη – μέλη με στόχο να συμβάλλει στην επανεκίν-
νηση των οικονομιών, πρόκειται για μια μοναδική ιστο-
ρική ευκαιρία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που ανοίγει 
τον δρόμο στην Ευρώπη να στηρίζει με αντίστοιχο τρόπο 
τις οικονομίες σε περιόδους κρίσης, σαν ένα είδος ευρω-
παϊκού λογιστικού χαρτοφυλακίου. Η Ελλάδα θα είναι η 
τέταρτη πιο ευνοημένη χώρα της ΕΕ», υποστήριξε.
«Δεν είναι το ταμείο ανάκαμψης μόνο για να εκταμιεύει 
πόρους, στοχεύει να εκσυγχρονίσει την ελληνική οικο-
νομία και να την στρέψει σε μία πιο πράσινη κατεύθυνση 
μετασχηματίζοντάς την ψηφιακά. Η Ελλάδα χρειάζεται 
επειγόντως και μία επανάσταση δεξιοτήτων», τόνισε. 
«Μετά την έγκριση των σχεδίων των χωρών από την 
Κομισιόν, θα καταβληθούν οι προκαταβολές των κονδυ-
λίων στα κράτη μέσα στο καλοκαίρι», συμπλήρωσε.
«Θέλουμε να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο λειτουρ-
γίας της οικονομίας και του κράτους, πρέπει να μετα-
βούμε από μία εσωστρεφή οικονομία σε ένα παραγω-
γικό μοντέλο πολύ πιο εξωστρεφές με έμφαση στις εξα-
γωγές», επεσήμανε ο Θοδωρής Σκυλακάκης, αναπληρω-
τής υπουργός οικονομικών.
«Οι επενδύσεις ύψους 17 δισ. ευρώ του ταμείου σημαί-
νουν επενδύσεις και όχι απλά να μοιράσουμε χρήμα. Οι 
αποφάσεις για το αν ένα έργο είναι βιώσιμο θα εξαρτώ-
νται από το αν το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδό-
τηση από έναν τρίτο παίκτη, είτε τράπεζα είτε fund. Έτσι 
οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε μηδενικό χρόνο, η κρα-
τική επιδότηση θα προέρχεται από την διαφορά του επι-
τοκίου της αγοράς και αυτού που θα δίνει το υπουργείο 
οικονομικών και θα είναι πολύ μικρό. Σκοπεύουμε να 
κινητοποιήσουμε 31 δισ. ευρώ ιδιωτικές επενδύσεις», 
εξήγησε.

«Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
είναι η γέφυρα προς τη μετά 
covid εποχή - Θα προστεθούν 
επτά μονάδες στο ΑΕΠ μέσα 
στην επόμενη εξαετία», 
τόνισε ο πρωθυπουργός στο 
υπουργικό συμβούλιο
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Π
αραμένει στις φυλακές Ρεμπίμπια 
της Ρώμης ο Ιταλός αντιπλοίαρχος 
Βάλτερ Μπιότ, ο οποίος συνελή-
φθη την Τρίτη, με την κατηγορία 

ότι παρέδωσε σε ρώσο αξιωματικό -έναντι 
χρηματικής αμοιβής- απόρρητα έγγραφα 
του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.
Ο Μπιότ αρνήθηκε να απαντήσει στις ερω-
τήσεις του δικαστικού αρμόδιου για τις 
προκαταρκτικές έρευνες και υποστήριξε ότι 
στην φάση αυτή νοιώθει αποπροσανατολι-
σμένος σε σύγχυση, αλλά ότι σύντομα θα 
δώσει όλες τις πρέπουσες εξηγήσεις.
Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέ-
ρωσης, ο Μπιότ (ο οποίος κατηγορείται 

για κατασκοπία σε βάρος της χώρας του) 
φέρεται να παρέδωσε στον στρατιωτικό 
ακόλουθο της ρωσικής πρεσβείας στην 
Ρώμη, έγγραφα τα οποία χαρακτηρίζο-
νται «αυστηρά απόρρητα», όπως και ευαί-
σθητες πληροφορίες που ανταλλάσσουν 
τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 
Πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται «NATO 
Secret».
Όπως διαρρέει, ο Μπιότ φέρεται να παρέ-
δωσε στον ρώσο ακόλουθο (ο οποίος 
έχει ήδη απελαθεί από την Ιταλία) εννέα 
έγγραφα που αφορούν την εθνική ασφά-
λεια της Ιταλίας και άλλα 47, στα οποία γίνε-
ται αναφορά ως «Απόρρητα ΝΑΤΟ».

Υπόθεση κατασκοπείας στην Ιταλία: 
Τι έγγραφα του ΝΑΤΟ παρέδωσε ο 
αντιπλοίαρχος 

Τα αποτελέσματα μελέτης σε 
υγειονομικό προσωπικό έδειξαν ότι 
όσοι νόσησαν με Covid-19 και στη 
συνέχεια έκαναν την πρώτη δόση 
του εμβολίου κατά του κορωνοϊού 
είχαν εώς και επτά φορές 
μεγαλύτερη ανοσοαπόκριση

Ο
ι μελέτες σχετικά με την απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων 
συνεχίζονται και τα ευρήματα 
μιας νέας έρευνας είναι μάλλον 

ενθαρρυντικά για όσους νόσησαν από κο-
ρωνοϊό: ο εμβολιασμός (με μια δόση) ό-
σων είχαν ήδη νοσήσει με κορωνοϊό μπο-
ρεί να οδηγεί σε ανοσοαπόκριση εώς και 
7 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με ό-
σους δε νόσησαν από κορωνοϊό και εμβο-
λιάστηκαν. Μάλιστα, τα επίπεδα των αντι-
σωμάτων σε αυτούς τους 
ασθενείς ήταν εώς και 
τρεις φορές μεγαλύτερα 
σε όσους είχαν λάβει την 
πρώτη δόση του εμβολί-
ου της Pfizer σε σύγκριση 
με όσους δεν είχαν νόσή-
σει από τον κορωνοϊό αλ-
λά τους είχαν χορηγηθεί 
και οι δύο δόσεις του εμ-
βολίου της Pfizer.
Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη για 
όσους δεν είχαν νοσήσει από κορωνοϊο 
και είχαν λάβει μόνο την πρώτη δόση. 
Ωστόσο, οι ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι 
ακόμα και η πρώτη δόση ήταν αρκετή 
για να προκάλεσει μια ισχυρή ανοσοα-
πόκριση στο 99% των ανθρώπων. Τα επί-
πεδα μάλιστα της προστασίας είναι ακόμη 
ισχυρότερα μετά τη δεύτερη δόση, υπο-
γραμμίζοντας με αυτόν το τρόπο τη σημα-
σία της. Μάλιστα, οι ειδικοί είναι αισιό-
δοξοι ότι τα εμβόλια που έχουμε τώρα 
στην κατοχή μας είναι αποτελεσματικά 
ενάντια στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη 
αλλά και σε άλλες μεταλλάξεις.
Η έρευνα με το όνομα PITCH (Protective 
Immunity from T-cells to Covid in Health 
workers) πραγματοποιήθηκε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και σε 237 υγιεινομικούς 
από το Σέφιλντ, την Οξφόρδη, το Νιούκα-
στλ και το Μπέρμιγχαμ ενώ οι περισσότε-
ροι από αυτούς ήταν γυναίκες. Αυτό που 
έκαναν οι ερευνητές είναι να μετρήσουν 

τα επίπεδα των αντισωμάτων και των Τ 
λεμφοκυττάρων που παράγονται από 
τον οργανισμό και δρούν ενάντια στον 
ιό. Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι μετά 
από την πρώτη δόση του εμβολίου, όσοι 
είχαν ήδη μολυνθεί από τον ιό SARS-
CoV-2, είχαν 6,8 φορές περισσότερα 
αντισώματα σε σύγκριση με όσους δεν 
είχαν μολυνθεί. Είχαν μάλιστα έως και 2,9 
περισσότερα αντισώματα μετά από μόνο 
την πρώτη δόση σε σύγκριση με όσους 
δεν είχαν μολυνθεί ποτέ από τον ιό ενώ 
είχαν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβο-
λίου. Είναι άρα σημαντικές οι δύο δόσεις 
του εμβολίου; Οι επιστήμονες επιμένουν 
ότι και οι δύο δόσεις είναι απαραίτητες 
για όλους διότι πιστεύουν ότι με αυτό το 
τρόπο θα διατηρηθεί περισσότερο η ανο-
σία.
Από τους υγιεινομικούς που εξετάστη-

καν, οι 113 είχαν νοσή-
σει από κορωνοϊό και 
103 δεν είχαν νοσή-
σει, όμως και στις δύο 
ομάδες χορηγήθηκε η 
πρώτη δόση του εμβο-
λίου της Pfizer. Στους 
υπόλοιπους 21 υγιειο-
νομικούς που δεν είχαν 
νοσήσε ι από κορω-
νοϊό χορηγήθηκαν και 

οι δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer, 
με απόσταση τριών εβδομάδων μεταξύ 
τους. Μετά την πρώτη δόση, όσοι είχαν 
επιβιώσει από τον κορωνοϊό είχαν 5,9 
φορές περισσότερα Τ λεμφοκύτταρα σε 
σύγκριση με όσους δεν νόσησαν ποτέ. 
Η ανοσοαπόκριση των τ λεμφοκυττάρων 
ήταν τόσο δυνατή μετά από τη μία δόση 
όσο και εκείνων που είχαν κάνει και τις 
δύο δόσεις του εμβολίου αλλά δεν είχαν 
έρθει ποτέ σε επαφή με τον ιό.
Αν και τα ευρήματα δεν έχουν αξιολογη-
θεί περαιτέρω από άλλους ερευνητές, οι 
επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα 
δείχνουν πως το εμβόλιο ενισχύει την 
ανοσία σε όσους δε μολύνθηκαν από τον 
SARS-CoV 2 αλλά και αυξάνει την ανοσο-
λογική απόκριση όσων ήρθαν σε επαφή 
με το ιό. Το σίγουρο είναι πως οι έρευνες 
είναι ακόμα στην αρχή και όσο πλησιά-
ζουμε προς το τέλος της πανδημίας, η επι-
στημονική κοινότητα θα έχει πιο ξεκάθα-
ρες απαντήσεις.

Κορωνοϊός – Αντισώματα: Ποιοι 
ανέπτυξαν επτά φορές περισσότερα 
μετά την πρώτη δόση του εμβολίου
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Με νέο ρεκόρ διασωληνωμένων μπαίνει ο Απρίλιος, αφού οι ασθενείς που νοσηλεύονται με μηχανική 
υποστήριξη αναπνοής ξεπερνούν  τους 750 - Καζάνι που βράζει η Αττική με 1.649 νέα κρούσματα

Η 
δριμεία πίεση που ασκεί ο 
κορωνοϊός στην άνιση μά-
χη που δίνει μαζί του η Ελ-
λάδα εδώ και 13 μήνες συ-

νεχίζεται και κατά την πρώτη ημέρα 
του Απριλίου. Νοσοκομεία που ασφυ-
κτιούν υπό το βάρος των νοσηλευο-
μένων και ολοένα και περισσότερες 
περιοχές που μετατρέπονται μέρα με 
την ημέρα σε υγειονομικές βόμβες, δι-
αμορφώνουν το σκοτεινό σκηνικό της 
πανδημίας.
Οι 53.458 διαγνωστικοί έλεγχοι που 
διενεργήθηκαν το τελευταίο 24ωρο 
(17.628 μοριακοί και 35.830 rapid) 
ανέδειξαν 3.491 νέα κρούσματα 
κορωνοϊού στην επικράτεια, ωστόσο 
αυτό που ξεχωρίζει από την σημερινή 
επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 
είναι αφενός οι αριθμοί των διασω-
ληνωμένων και των νέων εισαγωγών 
που λαβώνουν καθημερινά την καρδιά 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), 
και αφετέρου οι μεταλλάξεις που «δεί-
χνουν τα δόντια τους» σε Αττική και 
Κρήτη.

«Μαύρη» πρωταπριλιά για δια-
σωληνωμένους και εισαγωγές
Με νέο ρεκόρ διασωληνωμένων μπαί-
νει ο Απρίλιος, αφού οι ασθενείς 
που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία 
με μηχανική υποστήριξη αναπνοής 
ξεπερνούν για πρώτη φορά από την 
έναρξη της πανδημίας τους 750, φτά-
νοντας σήμερα τους 755. Από αυτούς, 
οι 477 είναι άνω των 65 ετών, οι 263 
ηλικίας 40-64 ετών και 15 ασθενείς 
18-39 ετών. Αξιοσημείωτο, βέβαια, 
είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των 
ανθρώπων 18-64 ετών που νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι φτάνει πλέον 
στο 37%, στοιχείο ιδιαίτερα ενδει-
κτικό της δυνατότητας του ιού να προ-
σβάλλει σοβαρά και τους νεότερους 
ανθρώπους.
Το σκληρό επιδημιολογικό τοπίο 
συμπληρώνεται από τους 67 νέους 

θανάτους, αλλά και από τις 561 νέες 
εισαγωγές στα νοσοκομεία, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, οι οποίες 
έρχονται να προστεθούν στο ήδη ασή-
κωτο βάρος των 5.131 ασθενών που 
νοσηλεύονταν μέχρι χθες στα νοση-
λευτικά ιδρύματα όλης της Ελλάδας.

Καζάνι που βράζει η Αττική 
με 1.649 νέα κρούσματα
Πόλεμος σε όλα τα μέτωπα είναι η 
κατάσταση που εκτυλίσσεται το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα στην Αττική, 
η οποία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση 
τόσο υπό το πρίσμα των νέων λοιμώ-
ξεων, όσο και από αυτό της κατεπεί-
γουσας κατάστασης που χαρακτηρί-

ζει τα νοσοκομεία της, λόγω των 2.462 
περιστατικών COVID-10 που νοσηλεύ-
ονταν μέχρι χθες και των 411 διασωλη-
νωμένων.
Το κέντρο της πρωτεύουσας διατηρεί 
για ακόμα ένα 24ωρο τη μερίδα του 
λέοντος με 469 νέες διαγνώσεις και τη 
σκυτάλη παίρνει ξανά το δυτικό τμήμα 
του λεκανοπεδίου με 333. Σε βόρειο 
τομέα και Πειραιά εντοπίστηκαν 
σήμερα 229 και 211 κρούσματα, ανα-
τολική και νότια Αττική πέφτουν κάτω 
από 200 με 199 και 195 αντίστοιχα, 
ενώ τα νησιά καταγράφουν για τρίτη 
συνεχόμενη ημέρα διψήφιο αριθμό 
νέων κρουσμάτων με 13 λοιμώξεις.

Συναγερμός στη Θεσσαλονί-
κη – Αχαΐα, Λάρισα και Κοζά-
νη στο κόκκινο
Ολόκληρη η χώρα παραμένει στο 

«κόκκινο», σύμφωνα και με τον 
εβδομαδιαίο χάρτη του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC), με τον δείκτη θετικό-
τητας να έχει «πιάσει» ή και ξεπεράσει 
το όριο συναγερμού του 4%.
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατά-
σταση στην Θεσσαλονίκη, με τα 467 
νέα κρούσματα που σημειώθηκαν 
στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο να 
έχουν σημάνει συναγερμό στις υγει-
ονομικές αρχές. Οι ειδικοί προσπα-
θούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν 
μια εξέλιξη παρόμοια με αυτή του 
Νοεμβρίου, την στιγμή που στα νοσο-
κομεία της Μακεδονίας σημειώθηκαν 
χθες 143 εισαγωγές ασθενών. Η Θεσ-
σαλονίκη, βέβαια, διατηρεί τα πρω-
τεία, αλλά δέχονται σημαντική πίεση 
και τα νοσοκομεία της Χαλκιδικής και 
των Γιαννιτσών.
Στο στόχαστρο των λοιμωξιολόγων 
βρίσκονται επιπλέον τρεις Περιφερει-
ακές Ενότητες (ΠΕ) λόγω της έξαρσης 
που παρατηρείται το τελευταίο διά-
στημα στη διασπορά του κορωνοϊού. 
Αφενός η Αχαΐα που εδώ και περίπου 
δύο μήνες αδυνατεί να περιορίσει τις 
νέες λοιμώξεις –σήμερα καταγράφη-
καν 119- και βλέπει τα νοσοκομεία της 
να κατακλύζονται καθημερινά από 
ασθενείς με COVID-19 και αφετέρου 
η Λάρισα και η Κοζάνη που την τελευ-
ταία εβδομάδα σημειώνουν σημα-
ντικά αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. 
Το τελευταίο 24ωρο στις δύο περιοχές 
εντοπίστηκαν 112 και 91 νέα περιστα-
τικά αντίστοιχα.
Το παζλ της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού στην επικράτεια συμπληρώνουν 
σήμερα 51 ακόμα ΠΕ, εκ των οποίων 
οι 36 με διψήφιους αριθμούς κρου-
σμάτων. Η Πέλλα αναδεικνύεται σε 
μεγάλο πρωταγωνιστή της θλιβερής 
αναμέτρησης των περιοχών με τον 
κορωνοϊό με 58 νέες διαγνώσεις και 
ακολουθούν Κορινθία και Σέρρες με 
49, Ηράκλειο με 45, Βοιωτία με 44 και 
Εύβοια με 41.

«Μαύρη» πρωταπριλιά για διασωληνωμένους 
και εισαγωγές

Τραγωδία στην Ερέτρια: 
Φρικτός θάνατος για 
τους τρεις τεχνικούς - 
Συγκλονίζουν οι αυτόπτες 
μάρτυρες

Π
ένθος στο χωριό Γυμνό της Εύβοιας, μετά την 
τραγωδία που σημειώθηκε γύρω στις 2 το με-
σημέρι της Πέμπτης, όταν μπροστά στα έκπλη-
κτα μάτια των κατοίκων έχασαν την ζωή τους 

με τον πιο φρικτό τρόπο, τρεις εργαζόμενοι εξειδικευ-
μένου συνεργείου, που είχε αναλάβει την διεκπεραίωση 
των έργων, την οποία εκτελούσε εδώ και λίγους μήνες 
στην περιοχή ο ΔΕΔΔΗΕ.
Όπως αναφέρει συγκλονισμένος στο protothema.gr ο 
κάτοικος του χωριού Θανάσης Κοκκάλας, τεχνικός ηλε-
κτρονικός -και φωτογράφος, όλοι είναι συγκλονισμέ-
νοι από την τραγωδία και κυρίως από το θέαμα με τον 
45χρονο Α.Μ., αλβανικής καταγωγής και πατέρα τριών 
παιδίων, σύμφωνα με πληροφορίες, να κρέμεται για 
παραπάνω από δυο ώρες νεκρός στην κολώνα, όπου 
βρίσκονταν τα καλώδια υψηλής τάσης.
«Εδώ στο χωριό πάνε λίγοι μήνες τώρα όπου εργολάβος 
πραγματοποιεί έργα για τον ΔΕΔΔΗΕ υπογειοποίηση 
των καλωδίων στην κεντρική πλατεία. Οι συγκεκριμένοι 
εργαζόμενοι είχαν ανέβει να μεταφέρουν κάποια καλώ-
δια. Δυστυχώς, όταν σηκώθηκε ο γερανός, ένα καλώδιο 
με 20.000 Volt ταλαντεύτηκε, ακούμπησε κι έτσι έγινε η 
ζημιά. Εκείνος που ήταν πάνω στην κολώνα πέθανε ακα-
ριαία, όπως και οι άλλοι δυο που ήταν κάτω. Δυστυχώς 
κανένας δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ο άνθρωπος στην 
κολωνα έμεινε κρεμασμένος για παραπάνω από δυο 
ώρες. Ο χειριστής του γερανοφόρου, αν και τον χτύπησε 
κι εκείνον η τάση του ρεύματος, μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο και εύχομαι πραγματικά να την γλιτώσει και να 
ζήσει» είπε ο κ. Κοκκάλας.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο 45χρονος βρήκε φρι-
κτό θάνατο: «Όλα έγιναν 50 μέτρα από την κεντρική πλα-
τεία του χωριού. Ο κόσμος τρελάθηκε από το θέαμα, 
άρχισε να φωνάζει. Δυστυχώς «έφυγαν» τρεις άνθρω-
ποι από ένα λάθος. Ο ένας ήταν 45 ετών Αλβανικής κατα-
γωγής και ήταν εκείνος, που τον χτύπησε το ρεύμα πάνω 
στην κολωνα και οι άλλοι δυο, νεότεροι ήταν Έλληνες. Ο 
45χρονος είχε φρικτό θάνατο, γιατί ενώ τον χτύπησε το 
ρεύμα πήραν φωτιά τα ρούχα του, κάηκε στο κεφάλι».
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, λίγες ώρες μετά το 
τραγικό συμβάν, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προ-
σαγωγές υπαλλήλων της εταιρείας που είχε αναλάβει 
το έργο υπογειοποίησης. Αργότερα, οι προσαγωγές 
μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, η αστυνο-
μία προχώρησε σε προσαγωγή του εργοδηγού και του 
μηχανικού του έργου καθώς και τις επιβλέπουσας από 
την πλευρά της υπηρεσίας. Παράλληλα αναζητούν στοι-
χεία για να διερευνηθεί αν είχε ζητηθεί αρμοδίως να 
γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή για 
να προχωρήσουν οι εργασίες. 
Αναφορικά με τους άλλους δυο νεκρούς, πρόκειται για 
τον 43χρονο Γ.Κ. και τον 55χρονο πατέρα τριών παιδιών 
Γ.Τ., αμφότεροι ελληνικής καταγωγής. 
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Τίτλοι τέλους μπαίνουν σήμερα για 
μία ιστορική ελληνική βιομηχανία, 
την Pitsos, η οποία παύει οριστικά 
την παραγωγική της διαδικασία.

Π
ρόκειται για ένα σοβαρό πλήγμα 
με άμεσο αντίκτυπο την απώλεια 
των 273 θέσεων εργασίας αλλά 
και έναν συμβολισμό σε μία περί-

οδο που η χώρα θέλει να κάνει στροφή στην 
βιομηχανία αλλά και τις νέες επενδύσεις.
Για να αντιληφθούμε πόσο μακρά είναι η 
ιστορία της Pitsos αρκεί να αναλογιστούμε 
ότι δημιουργήθηκε μόλις… 22 χρόνια μετά 
τον θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
Ο Γέρος του Μοριά έφυγε από τη ζωή το 
1843 και η επιχείρηση δημιουργήθηκε το 
1865.
Η ομώνυμη οικογένεια Πίτσος ξεκίνησε 
την επιχειρηματική της δραστηριότητα με 
ένα μαγαζάκι κατασκευής μικρών οικιακών 
συσκευών και θερμοσιφώνων λαδιού, επί 
της οδού Περικλέους. Οι κάτοικοι της περι-
οχής πήγαιναν εκεί και αγόραζαν μεταξύ 
άλλων ψυγειάκια νερού με βρυσάκι τα 
οποία κρέμαγαν στον τοίχο, θερμάστρες της 
εποχής και αργότερα γκαζιέρες.
Η έλευση του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα 
οδηγεί τον διορατικό Πίτσο στο να προχω-
ρήσει σε παραγωγή «λευκών συσκευών» 
που θα μπουν από τότε σχεδόν σε κάθε 
σπίτι στη χώρα. Από το 1959 που ξεκίνησε 
και την παραγωγή ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, η γραμμή παραγωγής έφερε σε 
εκατομμύρια σπίτια συσκευές με τη σφρα-
γίδα και την ποιότητα της Pitsos.
Από τη νέα γραμμή παραγωγής στο εργο-
στάσιο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη θα δημιουργηθεί το πρώτο ηλεκτρικό 
ψυγείο στην Ελλάδα και θα ακολουθήσουν 
οι καταψύκτες και οι κουζίνες. Λίγο αργό-
τερα τα προϊόντα θα πολλαπλασιαστούν με 
την επιχείρηση να πουλάει πλέον ακόμη και 
ασπρόμαυρες τηλεοράσεις.
Το 1976 ο Απόστολος Πίτσος, ο άνθρω-
πος που μετασχημάτισε την επιχείρηση 
αποφασίζει να πουλήσει το πλειοψηφικό 
πακέτο της επιχείρησης στους Γερμανούς 
στη Siemens που εκείνον τον καιρό εξαπλω-
νόταν σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο. Τα 
χρόνια περνούν και στα χρόνια της ευμά-
ρειας κάθε ελληνικό σπίτι εξοπλιζόταν με 
συσκευές Pitsos.
Το όνομα «Πίτσος» που αποτελούσε μέχρι 
πρότινος ένα αρκετά ισχυρό brand στην 

αγορά θα μετονομαστεί το 1996 σε BSP 
ΑΒΕ, από τα αρχικά των προϊόντων Bosch, 
Siemens και Pitsos), ενώ το 2001 η ταμπέλα 
θα αλλάξει σε «BSH Οικιακές Συσκευές». 
Το έτος 2005 η εγχώρια μονάδα παραγω-
γής φθάνει να πουλάει 400.000 προϊόντα 
ετησίως, εκ των οποίων το 30% προορίζε-
ται για εξαγωγή -κυρίως στην Ευρώπη και 
τη Μέση Ανατολή. Τα ετήσια έσοδα είναι 
της τάξης των 308 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 
Gaggenau και Neff εντάχθηκαν στην εται-
ρεία το 1998 και το 2002 αντίστοιχα.
Η οικονομική κρίση του 2010, όμως, θα 
πλήξουν εμφανώς την εταιρεία. Σταδιακά 
ξεκινά η οικονομική συρρίκνωση. Τα έξοδα 
μειώνονται αναγκαστικά ενώ εμφανίζονται 
και τα πρώτα προβλήματα στις μισθοδο-
σίες. Το 2017 θα γίνει η τέταρτη εθελούσια 
έξοδος των απασχολούμενων.
Σε κάθε περίπτωση οι μηχανές στα δύο 
εργοστάσια (Pitsos και Pipelife Hellas στην 
Θήβα) αναμένεται να σιγήσουν σήμερα 
και να γίνουν οι τελευταίες «εκκαθαρί-
σεις» στο πλαίσιο της απόφασης των δύο 
εταιρειών, της γερμανικής BSH και της 
Pipelife International μέλος του ομίλου 
Wienerberger, να διατηρήσουν αμιγώς 
εμπορική παρουσία στη χώρα μας μεταφέ-
ροντας την παραγωγή στα εργοστάσια που 
διατηρούν σε όμορες χώρες.
Σε κάθε περίπτωση οι μηχανές στα δύο 
εργοστάσια (Pitsos και Pipelife Hellas στην 
Θήβα) αναμένεται να σιγήσουν σήμερα 
και να γίνουν οι τελευταίες «εκκαθαρί-
σεις» στο πλαίσιο της απόφασης των δύο 
εταιρειών, της γερμανικής BSH και της 
Pipelife International μέλος του ομίλου 
Wienerberger, να διατηρήσουν αμιγώς 
εμπορική παρουσία στη χώρα μας μεταφέ-
ροντας την παραγωγή στα εργοστάσια που 
διατηρούν σε όμορες χώρες.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ειδικά 
στην περίπτωση του εργοστασίου της 
Pitsos εξακολουθεί να υπάρχει μία χαρα-
μάδα ελπίδας για εν μέρει επαναλειτουρ-
γία του εργοστασίου στου Ρέντη, εφόσον 
γίνει αποδεκτή απ’ την BSH η πρόταση που 
έχει υποβάλει η Πυραμίς Μεταλλουργία της 
οικογένειας Μπακατσέλου. Μία πρόταση, 
που έχει την υποστήριξη των εργαζομένων 
της Pitsos, όπως φάνηκε απ’ την επιστολή 
τους προς τον πρωθυπουργό δηλώνοντας 
ότι «οι εργαζόμενοι στηρίζουμε κάθε επεν-
δυτική πρόταση για παραμονή του εργο-
στασίου και διατήρηση των θέσεων εργα-
σίας».

επικαιρότητα

Pitsos: Τίτλοι τέλους σε μία ιστορική 
βιομηχανία

Μπάιντεν σε Μητσοτάκη: Ελπίζω 
να επικρατήσει σταθερότητα 
στην ανατολική Μεσόγειο

Τ
ην ελπίδα του ότι θα επικρατή-
σει σταθερότητα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο εξέφρασε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 

κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδι-
άλεξής του με τον πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη χθες Πέ-
μπτη, αναφέρει δελτίο Τύπου που δη-
μοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. 
Μάλισ τα, οι δύο ηγέτες συμφώνη-
σαν στην ανάγκη συντονισμού πάνω 
σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχε-
τικά με την ενεργειακή ασφάλεια, την 
Κίνα, την Ρωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος εξέφρασε τη 
δέσμευση του γ ια την περαιτέρω 
εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών 
μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθή-
νας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν εξέ-
φρασε την εκτίμησή του για την αυξα-
νόμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ 
των δύο χωρών, κάνοντας ιδιαίτερη 
αναφορά στην Δραστηριότητα Ναυ-
τικής Υποστήριξης των ΗΠΑ στον 
κόλπο της Σούδας.Η συνομιλία των 
δύο πολιτικών, που είναι η πρώτη 
μετά την εκλογή του κ. Μπάιντεν στον 
προεδρικό θώκο, διήρκεσε περίπου 
30 λεπτά και έγινε αμέσως μετά την 
παρέμβαση του Αμερικανού προέ-

δρου στην τηλεδιάσκεψη των Ευρω-
παίων ηγετών για τις σχέσεις της Ε.Ε. 
με την Τουρκία.
Τέλος, όπως τονίζεται, υπήρξε ταύτιση 
απόψεων σχετικά με τη συνεργασία 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την επιδίωξη μιας βιώσι-
μης οικονομικής ανάκαμψης.
Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση 
με τους ηγέτες της Ε.Ε. διαπιστώθηκε 
η κοινή πεποίθηση ότι «η Ε.Ε. και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προ-
στατεύσουν από κοινού την παγκό-
σμια ασφάλεια, τη δημοκρατία και τη 
σταθερότητα» όπως δήλωσε αργό-
τερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
«Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι 
οι αξίες της δημοκρατίας και του κρά-
τους δικαίου βρίσκονται και πάλι υπό 
πίεση, υπάρχουν απειλές, εσωτερικές 
και εξωτερικές απειλές... και περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε οι ΗΠΑ και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σήμερα 
ευθύνη απέναν τ ι  σ τ ις επόμενε ς 
γενιές» ανέφερε ο κ. Μισέλ.
Τα ζήτημα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας 
και τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ θίγει ο Ύπα-
τος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ στο 
μπλογκ του και, όσον αφορά στην 
Τουρκία, κάνει λόγο για βελτίωση 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο 
τονίζει ότι υπάρχουν «ανησυχητικές 
αποφάσεις» στο εσωτερικό της χώρας.
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επικαιρότητα

Η 
Σάρον Στόουν, το απόλυτο sex 
symbol της εποχής μας, μπορεί να 
πήρε το όπλο της και να πυροβο-
λεί την οικογένειά της, παραγω-

γούς, σκηνοθέτες και όποιον στάθηκε με 
«περίεργο» τρόπο στο διάβα της, ωστόσο 
έχουμε να θυμόμαστε πολλά κι εμείς από ε-
κείνην και τον ερχομό της στην Ελλάδα. Ένα 
ταξίδι που ταυτίστηκε με κοτρώνες, σκόνες, 
ναρκωτικά και πολλά καπρίτσια.
Πάμε πολλές δεκαετίες πριν. Ο γνωστός 
κοσμηματοπώλης Κώστας Καίσαρης σχε-
διάζει να ανοίξει το πρώτο κατάστημα του 
διάσημου ιταλικού οίκου κοσμημάτων 
Bvlgari στην Ελλάδα. Μαθαίνει από μια 
φίλη του, αντιπρόσωπο ρούχων ότι την ίδια 
εποχή σχεδιάζει να έρθει η Σάρον Στόουν 
στη χώρα μας. Την πείθει να συνδυάσει τον 
ερχομό της και με το opening του πρώτου 
Αθηναϊκού Bvlgari. Για να την δελεάσει δε 
ακόμη περισσότερο, της προτείνει να έρθει 
στην χώρα μας μέσω ιδιωτικού lear jet το 
οποίο ανήκει σε γνωστό Ελληνα επιχειρη-
ματία. Ο επιχειρηματίας αυτός δεν είναι 
άλλος από τον Βασίλη Θεοχαράκη.
Ο Κώστας Καίσαρης της κανονίζει να μείνει 
μαζί με την γραμματέα της στην σουίτα του 
Αστέρα της Βουλιαγμένης.
Το βράδυ των εγκαινίων μπαίνει αγέρωχη 
και εκθαμβωτική μέσα στο 
νέο κατάστημα. Κάθεται σε 
μια πολυθρόνα και ζητά να 
της δείξουν τα πιο ακριβά 
κοσμήματα της συλλογής. 
Κόσμος συνωστίζεται για 
μια φωτογραφία μαζί της 
αλλά εκείνη έχει ζαλιστεί 
από τις πανάκριβες πέτρες 
ενός κολιέ. Δίπλα της βρίσκεται ο Κώστας 
Καίσαρης από την μια πλευρά και ο Paolo 
Bulgari από την άλλη. Τρελαίνεται με ένα 
κομμάτι που στοιχίζει εκατομμύρια. Δείχνει 
ότι το θέλει και χαμογελά με νάζι στους δύο 
άνδρες. Εκείνοι γοητευμένοι από το σεξα-
πίλ της είναι έτοιμοι να της το χαρίσουν. Να 
της χαρίσουν ένα από τα πλέον ακριβά κομ-
μάτια της συλλογής! Μέχρι που στην μέση 
μπαίνει ο Βασίλης Καίσαρης, δεξί χέρι του 
πατέρα του, με ηγετική θέση στον οίκο και 
λέει «Κυρία Στόουν χαιρόμαστε που σας 
αρέσει το κόσμημα Bvlgari. Αν το επιθυ-
μείτε… η τιμή του είναι τόσα εκατομμύρια». 
Εκείνη βγάζει το μπλοκ των επιταγών της και 

χωρίς δεύτερη σκέψη το αγοράζει.
Λίγη ώρα μετά, ακολουθεί τρελό πάρτι με 
αφορμή το οpenning σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο του Αγίου Κοσμά. Oλα τα βαριά 
ονόματα του ελληνικού επιχειρείν αλλά και 
της κοσμικής ζωής του τόπου, είναι παρό-
ντα. Η Ελλάδα ζει το απόλυτο γκλάμουρ 
της κοσμικότητας με καλεσμένη την κυρία 
«Βασικό ένστικτο». Ο Κώστας Καίσαρης 
θυμάται: «Ολοι οι επιχειρηματίες με εκλι-
παρούσαν να κάτσουν έστω και για πέντε 
λεπτά μαζί της. Θυμάμαι τον Μίνω (Κυρια-
κού) που μου ζήτησε να του την γνωρίσω. 
1600 άτομα καλεσμένοι, περπατούσαν δυό 
και τρία χιλιόμετρα με τα πόδια, προκειμέ-
νου να φτάσουν στον κυρίως χώρο. Τέτοιος 
συνωστισμός!».
Μέχρι τελευταία στιγμή εκείνη δεν είχε 
εμφανιστεί στο πάρτι. Ηταν στην σου-
ίτα και σύμφωνα με κάποιους ερωτοτρο-
πούσε με την κοκκινομάλα γραμματέα της. 
Τότε οι διοργανωτές έβαλαν έναν οδηγό 
να την απειλήσει ότι ή έρχεται ή το θέμα 
λύνει η ελληνική μαφία. Τελικά πήγε στο 
πάρτι συνοδευόμενη από την γραμματέα 
της, επιβεβαιώνοντας εκείνους που έλεγαν 
ότι η μεταξύ τους σχέση είναι κάτι περισ-
σότερο από φιλική. Εκανε show αρπάζο-
ντας με βουλιμία τις γραβάτες από τους 

λαιμούς των καλεσμένων, 
ενθουσίασε τους άνδρες και 
αφού είχε καταναλώσει ό,τι 
σαμπάνια υπήρχε, έφυγε. 
Μόνο που μαζί της μέσα στη 
λίμο είχε αυτή την φορά και 
έναν πανέμορφο σωματο-
φύλακα. Της άρεσε, τον τρά-
βηξε από τον γιακά και τον 

ανάγκασε να καθίσει με το ζόρι, πλάι της, 
στο πίσω κάθισμα. Από την μια η γραμμα-
τέας, από την άλλη ο σωματοφύλακας. Ερω-
τοτροπούσε και με τους δύο. Κάποια στιγμή 
εμφανίστηκαν και κάποιες γραμμές άσπρης 
σκόνης. Εκείνος δεν ήξερε το πώς γίνεται 
η χρήση. Ανοιξε την πόρτα του αυτοκινή-
του και τον πέταξε έξω. Στην ερημιά. Εκείνος 
επέστρεψε περπατώντας στην Αθήνα, μετά 
από αρκετές ώρες.
Η Σάρον Στόουν μπορεί να καταγγέλλει στην 
βιογραφία της διάφορους, ένα όμως είναι 
σίγουρο: Δεν είναι όμως και το καλύτερο 
κορίτσι του κόσμου.

Όταν η Σάρον Στόουν ήρθε στην Ελλάδα: 
«Σκόνες», φλερτ και ο σωματοφύλακας 
που δεν της έκανε τα καπρίτσια 

Ζητά διάλογο ο Ερντογάν: Η 
επιστολή που έστειλε στην 
Σακελλαροπούλου για την 
25η Μαρτίου

Α
νάμεσα στους ηγέτες των ξέ-
νων χωρών που απέστειλαν 
μηνύματα για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την Ελλη-

νική Επανάσταση, ήταν και ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν.
Εν τέλει, φαίνεται πως μόνο η Άνγκελα 
Μέρκελ δεν απέστειλε στην Ελλάδα 
μήνυμα για τα 200 χρόνια της Επανάστα-
σης. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλ-
τερ Σταϊνμάιερ έστειλε σχετική επιστολή 
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το 
τυπικό της υπόθεσης, αλλά η Καγκε-
λάριος όχι. Ακόμα και ο Τούρκος πρό-
εδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώ-
ρησε σε αποστολή μηνύματος έστω και 
για λόγους διπλωματίας!
Ο σουλτάνος θέλησε να δείξει ανωτε-
ρότητα, αν και άπαντες γνωρίζουν το 
ποιόν του και τις προθέσεις του στην 
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της 
Ανατολικής Μεσογείου, πόσω μάλλον το 
πως αντιμετωπίζει την Ελλάδα σε κάθε 
ευκαιρία. Παρόλα αυτά, στην επιστολή 
που έστειλε προς την Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, ο Ερντογάν έκανε ανα-

φορά στη σημασία των σχέσεων μεταξύ 
των δυο χωρών και για ακόμα μια φορά 
θέλησε να φορέσει το προσωπείο του 
«ειρηνευτή» κάνοντας λόγο για διάλογο 
και συνεργασία ανάμεσα σε Αθήνα και 
Άγκυρα.
«Με την ευκαιρία της Εθνικής εορτής της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, απευθύνω τις 
ευχές μου στην Εξοχότητα σας και τον 
Ελληνικό λαό. Εκφράζω τις καλύτερες 
ευχές μου για την ευημερία και την ευτυ-
χία της Εξοχότητας σας και του Ελληνι-
κού λαού και εύχομαι οι σχέσεις μεταξύ 
των χωρών μας να αναπτυχθούν σε κάθε 
τομέα μέσω του διαλόγου και της συνερ-
γασίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρ-
κος πρόεδρος στο μήνυμά του.
Βέβαια, την ίδια ώρα μετά και το κείμενο 
των συμπερασμάτων που υπέγραψαν οι 
27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το τέλος 
της Συνόδου Κορυφής που έγινε την 25η 
Μαρτίου, ο Ερντογάν ήταν ξανά στα… 
κάγκελα και απειλούσε τους πάντες. 
Παρόλα αυτά, έστω και για το τυπικό του 
πράγματος έστειλε επιστολή στην Προε-
δρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Το Οντάριο μετακινεί και τις 34 
μονάδες δημόσιας υγείας σε νέα 
κατηγορία lockdown

Η 
κίνηση, η οποία θα τεθεί σε 
ισχύ στις 12:01 π.μ. το Σάβ-
βατο και θα παραμείνει σε 
ισχύ για τουλάχιστον τέσσε-

ρις εβδομάδες, θα αναγκάσει όλα τα 
εστιατόρια σε ολόκληρη την επαρχία 
να κλείσουν για δείπνο. Αυτό σημαίνει 
ότι τα αίθρια, τα οποία μόλις επετράπη 
να ανοίξουν ξανά στο Τορόντο και το 
Peel στις 22 Μαρτίου, θα κλείσουν 
ξανά. Τα γυμναστήρια και οι υπηρεσίες 
προσωπικής φροντίδας πρέπει επίσης 
να σταματήσουν να λειτουργούν.
Τα βασικά καταστήματα θα παραμείνουν 
ανοιχτά με χωρητικότητα 50 τοις εκατό 
και τα μη βασικά καταστήματα μπορούν 
να λειτουργήσουν με χωρητικότητα 25 
τοις εκατό.
Οι νέοι περιορισμοί έρχονται όταν οι 
εισαγωγές εν τατικής θεραπείας σ τα 
νοσοκομεία του Οντάριο έφθασαν την 
Πέμπτη σε υψηλά επίπεδα, με τουλάχι-
στον 433 ασθενείς με COVID-19 να βρί-
σκονται στη ΜΕΘ.

Το Οντάριο ανέφερε επίσης περισσότε-
ρες από 2.000 νέες λοιμώξεις τις τελευ-
ταίες επτά συνεχόμενες ημέρες, με τον 
μέσο όρο των επτά ημερών των νέων 
περιπτώσεων να φτάνει τα 2.316 την 
Τετάρτη.
Οι νέοι περιορισμοί σημαίνουν επίσης 
ότι τα κουρεία, τα κομμωτήρια και άλλες 
υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας σε 
περιοχές γκρίζας ζώνης, όπως το Τορό-
ντο και το Peel, δεν θα ανοίξουν όπως 
είχε προγραμματιστεί στις 12 Απριλίου.
Τα νέα μέτρα θα απαγορεύσουν επί-
σης εσωτερικές συγκεντρώσεις με άτομα 
εκτός του νοικοκυριού σας και οι εξωτε-
ρικές συγκεντρώσεις θα περιορίζονται σε 
πέντε άτομα. Οι κανόνες για συγκεντρώ-
σεις σε ζώνες κλειδώματος επιτρέπουν στο 
παρελθόν να συγκεντρωθούν έως και 10 
άτομα σε εξωτερικούς χώρους.
Εν τω μεταξύ, οι γάμοι, οι κηδείες και άλλες 
θρησκευτικές υπηρεσίες θα περιοριστούν 
στο 15% της κανονικής χωρητικότητας 
εσωτερικού χώρου.

Υπέρ της τηλεργασίας ψηφίζουν οι 
υπάλληλοι στον Καναδά

Η 
μεγάλη πλειονότητα των Καναδών 
υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε τη-
λεργασία εκτιμούν ότι ήταν «τουλά-
χιστον εξίσου παραγωγικοί», δου-

λεύοντας από το σπίτι τους και θα ήθελαν να 
συνεχίσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως, για 
κάποιες ημέρες, μετά την πανδημία, σύμφωνα 
με μια επίσημη έρευνα που δόθηκε σήμερα 
στη δημοσιότητα.
Στις αρχές του έτους περίπου το ένα τρίτο 
(32%) των μισθωτών, δηλαδή 3,1 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι, εργάζονταν σχεδόν εξ ολοκλή-
ρου από το σπίτι τους. Το 2016 το ποσοστό 
αυτό ήταν μόλις 4%, σημειώνεται στη μελέτη 
του Ινστιτούτου Στατιστικής του Καναδά. Από 
αυτούς, οι 9 στους 10 (90%) δήλωσαν ότι ήταν 
«τουλάχιστον εξίσου παραγωγικοί» όσο και αν 
δούλευαν στο γραφείο τους.
Σε γενικές γραμμές, η παραγωγικότητα όσον 
αφορά την τηλεργασία ήταν πιο αυξημένη στις 
δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως στις υπηρεσίες 
υγείας, παρά στις βιομηχανίες παραγωγής 

αγαθών. Στη μελέτη δεν εξετάστηκε πόσοι από 
τους τηλεργαζόμενους ήταν άνδρες ή γυναίκες, 
ούτε η ηλικία τους, το μορφωτικό τους επίπεδο 
ή η οικογενειακή τους κατάσταση.
Συνολικά, το 35% όλων των νέων τηλεργαζό-
μενων – και τα μισά στελέχη εταιρειών – είπαν 
ότι εργάζονται περισσότερες ώρες την ημέρα. 
Αντιθέτως, μόνο το 3% είπε ότι δουλεύει λιγό-
τερες ώρες. Οι οκτώ στους δέκα (80%) είπαν 
ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται 
«τουλάχιστον για τις μισές ώρες» από το σπίτι 
τους, αφού τελειώσει η πανδημία. Οι τηλεργα-
ζόμενοι που θεωρούν ότι ήταν πιο παραγωγι-
κοί από το σπίτι τους απ’ ότι στον χώρο εργα-
σίας είναι μάλιστα εκείνοι που είπαν ότι θα ήθε-
λαν να συνεχίσουν να δουλεύουν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο και μετά.
Αντιθέτως, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
(54%, ποσοστό τριπλάσιο σε σύγκριση με τους 
άλλους τηλεργαζόμενους) είπε ότι θα ήθελε να 
επιστρέψει στις τάξεις και τη δια ζώσης διδα-
σκαλία.

`

Ρωσική πρεσβεία στον Καναδά: 
Εντελώς μάταιες οι κυρώσεις που 
βασίζονται σε αντιρωσικά ψέματα

Ο Τρουντό απαντά στην κριτική 
του Φορντ για την προμήθεια 

εμβολίων

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, 
κ. Τζάστιν Τρουντό, αντιδρά 
στις κατηγορίες του πρω-
θυπουργού του Οντάριο, κ. 

Ντάγκ Φορντ, ότι η προμήθεια εμβολίων 
COVID-19 από την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση είναι αστεία.
Ο Τρουντό απάντησε στην κριτική εν μέσω 
εν ός διαδικτυακού εράνου, μιλώντας με 
τα καλύτερα λόγια για την Anita Anand, 
υπουργό Προμηθειών.
Επαίνεσε τοη Anand για το ότι έκανε «μια 
απίστευτη δουλειά» που είχε ως αποτέ-
λεσμα ο Καναδάς να λάβει εκατομμύρια 
περισσότερες δόσεις πριν από το χρονο-
διάγραμμα.
Πράγματι, ο Trudeau είπε ότι η χώρα 
βρίσκεται σε καλό δρόμο για να έχουν 
«περισσότεροι Καναδοί» τουλάχιστον 
μία δόση εμβολίου «έως τα τέλη Ιουνίου, 
ώστε να έχουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι».
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Ford 
κατηγόρησε την αδυναμία της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης να εξασφαλίσει επαρ-
κείς δόσεις σε ένα αξιόπιστο χρονοδιά-
γραμμα για το γεγονός ότι το Οντάριο έχει 
διανείμει ανομοιόμορφα τα εμβόλια σε 
ολόκληρη την επαρχία. Ορισμένες πόλεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Οτάβα, παρα-
πονέθηκαν ότι δεν λαμβάνουν δίκαιο κατά 
κεφαλήν μερίδιο των διαθέσιμων δόσεων.

«Δεν έχουμε αρκετά εμβόλια από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση και είναι ένα 
αστείο», διαμαρτυρήθηκε ο Φορντ, κατη-
γορώντας την κυβέρνηση του Τρουντό ότι 
«πέταξε το μπαλάκι».
Ο Τρουντό είπε στον έρανο της Τετάρτης 
ότι «ένα από τα ευκολότερα πράγματα που 
μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις 
να κουνήσεις το δάχτυλο και να κατηγο-
ρήσεις».
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ε ί π ε :  « Θ έ λ ω  ν α 
α φ ι ε ρ ώ σ ω  λ ί γ ο  χ ρ ό ν ο  γ ι α  ν α 
σ α ς  υ π ε ρ α σ π ι σ τ ώ ,  A n i t a » . 
Είπε ότι υποσχέθηκε σε όλους τους πρω-
θυπουργούς «πριν από πολλούς, πολ-
λούς μήνες» ότι ο Καναδάς θα λάβει έξι 
εκατομμύρια δόσεις μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου. Αυτή η υπόσχεση χαιρετίστηκε 
με κάποιο σκεπτ ικισμό, πρόσθεσε. 
«Είπ α ,«  Ό χ ι ,  ό χ ι ,  Ν τ α γ κ ,  μ π ο -
ρείτε να βασισ τείτε σε αυτό, θα τα 
πάρουμε γιατί η Ανίτα μου είπε ότι 
θα το κάνουμε», ε ίπε ο Τρουν τό. 
«Λοιπόν,  υποθέ τω ότ ι  μπορε ί  να 
έχει κάποιο σημείο ότ ι δεν έχουμε 
λάβει έξι εκατομμύρια δόσεις μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου. Θα έχουμε ... περί-
που 9,5 εκατομμύρια δόσεις μέχρι 
τ ο  τ έ λο ς  αυ τ ής  τ η ς  ε βδομάδας. 
«Έχουμε πολύ περισσότερα από τα έξι 
εκατομμύρια δόσεις που υποσχεθήκαμε.»

Γ
ια «εντελώς μάταιες οι κυρώ-
σεις που βασίζονται σε αντιρωσι-
κά ψέματα» έκανε λόγο τη Δευτέρα 
(29/03, τοπική ώρα) η πρεσβεία της 

Ρωσίας στον Καναδά απαντώντας, έτσι, 
στις κυρώσεις που επέβαλε η χώρα της 
Βόρειας Αμερικής για την Κριμαία.
Χαρακτηριστικά, η διπλωματική απο-
στολή ανέφερε: «Οι τελευταίες αντιρωσι-
κές κυρώσεις για την Κριμαία, που βασί-
ζονται σε ψέματα, στον ιστορικό ρεβιζιο-
νισμό και στην αγνόηση της πραγματικό-
τητας, είναι απολύτως μάταιες και αντιβαί-
νουν όχι μόνο το διεθνές δίκαιο, αλλά και 

τις ανθρωπιστικές αρχές».
Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος γύρος 
αντιρωσικών κυρώσεων στοχεύει στον 
Κριμαϊκό Σιδηρόδρομο και στον γενικό 
διευθυντή του οργανισμού Mostotrest, ο 
οποίος δημιούργησε τη γέφυρα της Κρι-
μαίας.
Η πρεσβεία της Ρωσίας στον Καναδά 
τόνισε ότι, παρά τις προσπάθειες των 
«δυτικών προστατών» του καθεστώτος 
του Κιέβου, η σιδηροδρομική υποδομή 
της Κριμαίας, την οποία στοχεύουν οι 
καναδικές κυρώσεις, θα συνεχίσει να εξυ-
πηρετεί τη χώρα και τον λαό.

καναδάς
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Ο
ι κυβερνήσεις του Καναδά και του Οντάριο δίνουν 470 εκατομμύρια δολάρια 
σε έναν Γάλλο κατασκευαστή εμβολίων για να διασφαλίσουν ότι η χώρα δεν θα 
εξαρτάται από μακρινούς προμηθευτές εμβολίων αν και όποτε προκύψει η ε-
πόμενη παγκόσμια πανδημία. Από σήμερα έως το 2026, η Sanofi Pasteur θα 

κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής στην τοποθεσία των πρώην εργαστηρίων 
Connaught στο Νορθ Γιορκ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι όταν ολοκληρωθεί, θα είναι σε θέ-
ση να παράγει αρκετές «δόσεις εμβολίου για να υποστηρίξει ολόκληρο τον καναδικό πλη-
θυσμό εντός περίπου έξι μηνών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) που θα εντο-
πίσει ένα στέλεχος πανδημίας γρίπης».
«Όσον αφορά την επόμενη πανδημία γρίπης, θα πρέπει να είμαστε αυτάρκης, εάν υπάρ-
χει ένα μάθημα από την τρέχουσα πανδημία COVID, πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό κανα-
δικό βιοϊατρικό τομέα», δήλωσε ο υπουργός Ομοσπονδιακής Υποδομής Φρανσουά-Φίλιπ 
Σαμπάν. «Όποτε θα γίνει, θα είμαστε προετοιμασμένοι ως έθνος».
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα επενδύσει 415 εκατομμύρια δολάρια σε συνεργασία με την 
Sanofi Pasteur Ltd.  Η κυβέρνηση του Οντάριο θα συνεισφέρει 55 εκατομμύρια δολάρια στο 
έργο. Η Sanofi θα επενδύσει περισσότερα από 455 εκατομμύρια δολάρια καθώς επίσης θα 
δημιουργήσει 165 νέες θέσεις εργασίας στον Καναδά και θα διατηρήσει άλλες 1.100 άλλες.
Η εταιρεία θα επενδύσει επίσης τουλάχιστον 79 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη χρη-
ματοδότηση της καναδικής έρευνας και ανάπτυξης.
Αυτή η νέα εγκατάσταση θα εξασφαλίσει τη διαμόρφωση φαρμακευτικών προϊόντων, τη 
συμπλήρωση και την ολοκλήρωση και την επιθεώρηση των εμβολίων κατά της γρίπης και 
τις «αναμνηστικές» δόσεις εμβολίων για ηλικιωμένους. Μια παλαιότερη προσπάθεια κατα-
σκευής ενός εργοστασίου παραγωγής εμβολίων COVID-19 στον Καναδά, με το Εθνικό Συμ-
βούλιο Έρευνας και την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Novavax, δεν θα είναι έτοιμη 
μέχρι τα τέλη του 2021 το νωρίτερο.

Ο Καναδάς και το Οντάριο θα 
διαθέσουν $470εκατ για το 
εμβόλιο της χώρας 

Η κυβέρνηση ποντάρει στην 
αύξηση των μεταναστών για την 
πολυπόθητη ανάκαμψη

O 
Τζάστιν Τρουντό, και η φιλελεύθερη 
κυβέρνησή του σκοπεύουν να αυ-
ξήσουν σημαντικά τον αριθμό των 
νέων μόνιμων κατοίκων που γίνο-

νται δεκτοί στη χώρα, για τη διάρκεια της ερ-
χόμενης τριετίας. Επιπλέον, οι καναδικές αρχές 
έχουν κάνει βήματα στη διάρκεια των τελευ-
ταίων μηνών με στόχο την επίσπευση των ε-
γκρίσεων των αδειών παραμονής, κυρίως των 
μεταναστών που κατοικούν ήδη στη χώρα, με 
προσωρινή ωστόσο άδεια.
«Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι όταν τα ποσο-
στά μεταναστών αυξάνονται, η οικονομία μας 
αναπτύσσεται», δήλωσε σχετικά ο υπουργός 
μετανάστευσης της χώρας, Μάρκο Μεντιτσίνο 
λίγους μήνες νωρίτερα.
Όμως οι ειδικοί σε ζητήματα μετανάστευ-
σης αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που μετανα-
στεύουν σε ένα κράτος εν μέσω οικονομικής 
ύφεσης, συνήθως έρχονται αντιμέτωποι με 
ακόμη περισσότερα εμπό-
δια κατά τις προσπάθειές 
τους να βρουν εργασία και 
να εγκατασταθούν κάπου 
μόνιμα. Ορισμένοι, μάλιστα, 
έχουν εκφράσει ανησυχίες 
για το ενδεχόμενο εκτοπι-
σμού των εργατών που ήδη 
κατοικούν στον Καναδά. Ταυ-
τόχρονα, αναλυτές τονίζουν 
ότι οι συνεχιζόμενοι ταξιδι-
ωτικοί περιορισμοί και οι καθυστερήσεις στην 
επεξεργασία των αιτήσεων, θα μπορούσαν 
να δυσκολέψουν αυτό το σχέδιο. Η τρέχουσα 
στρατηγική της χώρας να ενισχύσει τη μετα-
νάστευση με στόχο τα οικονομικά οφέλη είναι 
μια από τις πλέον επιθετικές στον κόσμο – όχι 
όμως και η μοναδική. Ο Καναδάς είναι μία από 
τις πλέον εξαρτημένες από τη μετανάστευση 
ανεπτυγμένες οικονομίες στον κόσμο. Πριν την 
πανδημία, η μετανάστευση αντιπροσώπευε 
περισσότερο από το 80% της πληθυσμιακής 
αύξησης της χώρας, σε σύγκριση με το περί-
που 40% των ΗΠΑ. Στη διάρκεια του 2020, ο 
αριθμός των νέων μόνιμων κατοίκων στη χώρα 
μειώθηκε σχεδόν στο μισό, σύμφωνα με επί-
σημα στοιχεία της κυβέρνησης. Οι αριθμοί των 
προσωρινών εργαζόμενων και των διεθνών 
φοιτητών μειώθηκαν επίσης.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα αναπληρώσει 
αυτή τη μείωση αυξάνοντας τον αριθμό των 
αιτήσεων άδειας παραμονής που θα εγκρί-
νει στις 401.000 για το 2021. Πρόκειται για 
αύξηση περίπου 60.000 ατόμων σε σχέση με 
πριν την πανδημία, ενώ αντιστοιχεί περίπου 
στο 1% του πληθυσμού της χώρας. Για τα επό-
μενα δύο χρόνια, ο αριθμός αυτός θα αυξά-

νεται κατά 10.000 ανά έτος, σύμφωνα με την 
κυβέρνηση. Προκειμένου να επιτύχει αυτούς 
τους στόχους παρά τα κλειστά του σύνορα, ο 
Καναδάς στρέφεται σε εκείνους που ήδη βρί-
σκονται στη χώρα σε προσωρινή βάση. Κατά 
τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών της χρο-
νιάς, κάλεσε σχεδόν 44.000 άτομα να κάνουν 
αίτηση για άδεια μόνιμης παραμονής μέσα από 
το σύστημα πόντων που εφαρμόζει η χώρα για 
να αξιολογήσει τους επίδοξους οικονομικούς 
μετανάστες. Πρόκειται σχεδόν για διπλάσιο 
αριθμό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020.
Οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι η σταθερή 
αύξηση του πληθυσμού είναι γενικώς ευερ-
γετική για την μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας. Ένα μεγαλύτερο εργα-
τικό δυναμικό μεταφράζεται και σε περισσό-
τερους φορολογούμενους, επομένως και σε 
κρατικά έσοδα που μπορούν να διατεθούν 

για κρατικές υπηρεσίες – ιδι-
αιτέρως σημαντικές σε μια 
χώρα τόσο περήφανη για το 
κοινωνικό κράτος της όσο ο 
Καναδάς.Όμως η αύξηση της 
μετανάστευσης στη διάρ-
κεια της πανδημίας ενδέχε-
ται να αποδειχθεί δύσκολη. 
Μια ανάλυση του οικονομο-
λόγου Άντριου Αγκόπσοβιτς, 
της Royal Bank of Canada δεί-

χνει ότι οι περιορισμοί στα σύνορα, οι καθυ-
στερήσεις στην επεξεργασία των αιτήσεων 
και η μείωση του αριθμού τους θα περιορίσει 
την φετινή εισροή μεταναστών περίπου στα 
δύο-τρίτα σε σχέση με τον στόχο της κυβέρνη-
σης. Επιπλέον, οι μετανάστες που φτάνουν στη 
χώρα στη διάρκεια της πανδημίας ή στο διά-
στημα που η οικονομία παραμένει αδύναμη, 
ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με επιπλέον 
εμπόδια.
Ο Καναδάς ήδη προσπαθεί να πετύχει τον 
στόχο του για το 2021. Τον προηγούμενο μήνα, 
η κυβέρνηση εξέδωσε προκήρυξη για άδειες 
μόνιμης παραμονής για ανθρώπους με εργα-
σιακή εμπειρία στον Καναδά, με τις διαθέσι-
μες θέσεις να είναι περισσότερες από ποτέ. 
Συνήγοροι που ασχολούνται με θέματα μετα-
νάστευσης αναφέρουν στη WSJ ότι οι προκη-
ρύξεις αφορούν και ανθρώπους που συνή-
θως δεν θα συμπεριλαμβάνονταν σε αυτές, με 
βάση την απόδοσή του στο σύστημα πόντων 
της χώρας, που αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβά-
νοντας υπόψη την ηλικία, την εκπαίδευση και 
άλλα χαρακτηριστικά των μεταναστών που θα 
μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην οικονομική 
τους επιτυχία στον Καναδά.

Οι γονείς στο Οντάριο μπορούν 
να αναμένουν νέο γύρο άμεσων 
πληρωμών από τις 26 Απριλίου

Ο 
υπουργός Παιδείας του Οντάριο ανα-
φέρει ότι οι γονείς στην επαρχία μπο-
ρούν να αναμένουν ότι θα αρχίσουν να 
λαμβάνουν τον τελευταίο γύρο άμεσων 

πληρωμών τους από την κυβέρνηση του Ford από 
τις 26 Απριλίου.
Ο Stephen Lecce ανακοίνωσε την ημερομηνία 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην περιοχή 
Durham την Τετάρτη το απόγευμα.
Η κυβέρνηση του Ford διέθεσε 980 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό της 
για το 2021 για άμεσες πληρωμές σε γονείς στο πλαίσιο του Ontario COVID-19 Child 
Benefit, το οποίο στοχεύει να συμβάλει στην αντιστάθμιση του κόστους που βαρύνουν 
τους γονείς ως αποτέλεσμα της πανδημίας.
Οι γονείς θα λάβουν 400 $ ανά παιδί από 0 έως 12ης τάξης. Για τους γονείς με παιδιά που 
έχουν ειδικές ανάγκες, θα λάβουν 500 $ ανά παιδί κάτω των 21 ετών.
Η επαρχία έχει εκδώσει άμεσες πληρωμές σε γονείς σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις 
στο πλαίσιο του προγράμματος Support For Learners, το οποίο ξεκίνησε στην αρχή της 
πανδημίας. Οι γονείς στο παρελθόν έλαβαν 200 $ ανά παιδί και 250 $ ανά παιδί με ειδι-
κές ανάγκες, με κόστος στην κυβέρνηση του Οντάριο περίπου 868 εκατομμύρια δολά-
ρια.
Τα νέα χρήματα θα μεταφερθούν αυτόματα σε όσους είχαν λάβει προηγουμένως πλη-
ρωμές από την επαρχία και οι γονείς που δεν υπέβαλαν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το νέο επίδομα τέκνου μεταξύ 3 Μαΐου και 17 Μαΐου.

καναδάς
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Σ
το €1,13 δισεκατομμύριο ανήλθε το έλλειμ-
μα του κρατικού προϋπολογισμού το 2020 
σε σύγκριση με πλεόνασμα €423 εκατ. το 
2019, αντανακλώντας τις βαριές επιπτώσεις 

της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων στή-
ριξης της οικονομίας στα δημόσια οικονομικά.
Παράλληλα, σύμφωνα με την δημοσιονομική 
έκθεση, που έδωσε στη δημοσιότητα του Γενικό 
Λογιστήριο, το ύψος του δημοσίου χρέους, εξαι-
ρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού 
ύψους €9 δις. περίπου, στις 31/12/2020 ανήλθε 
στα €24,7 δισ. από €21 δισ. που ήταν στις 
31/12/2019.
Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρου-
σίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περι-
ληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020, 
σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες 
που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς 
προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώ-
σεων.
Ειδικότερα, κατά το 2020, οι Πληρωμές για Λει-
τουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ξεπέ-
ρασαν τις αντίστοιχες Εισπράξεις. Οι Συνολικές 
Εισπράξεις το 2020 για Λειτουργικές και Επενδυ-
τικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €6 δισ. περίπου 
και οι αντίστοιχες Πληρωμές ανήλθαν σε €7,1 δισ.
Το έλλειμμα από Λειτουργικές και Επενδυτικές 

Δραστηριότητες που προέκυψε, ανήλθε σε €1.130 
εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €423 εκατ. το 
2019. Δηλαδή η συνολική επιδείνωση του δημο-
σιονομικού ισοζυγίου το 2020 σε σύγκριση με το 
2019 διαμορφώθηκε στο €1,55 δισ.
Όπως αναφέρεται, μετά τη συμπερίληψη και των 
καθαρών πληρωμών για Εξυπηρέτηση Δημόσιου 
Χρέους, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε €1.587 
εκ. (2019: Καθαρές εκροές €56 εκ.). Λαμβάνο-
ντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές 
δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2020, 
προέκυψαν καθαρές εισροές ύψους €2.083 εκ. 
(2019: Καθαρές εκροές €358 εκ.).
Όπως εξηγεί το Γενικό Λογιστήριο, η διαφοροποί-
ηση από πλεόνασμα το 2019 ύψους €423 εκ. σε 
έλλειμμα ύψους €1.130 εκ. από λειτουργικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες προκύπτει λόγω της 
πανδημίας και συγκεκριμένα λόγω αυξημένων κοι-
νωνικών παροχών, οι οποίες το 2020 ανήλθαν σε 
€1.895 εκατ., σε σύγκριση με €1.274 εκατ. το 2019 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάστη-
καν από την πανδημία, ενώ αντίστοιχα οι εισπράξεις 
άμεσων και έμμεσων φόρων μειώθηκαν το 2020 στα 
€5.067 εκατ., σε σύγκριση με €5.525 εκατ. το 2019.
Εξάλλου, με βάση τη δημοσιονομική έκθεση, η 
κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι η φορολο-
γία με €5.067 εκατ., η οποία αποτελεί το 84,8% 
των συνολικών δημοσίων εσόδων.

Γενικό Λογιστήριο: Στο €1,13 δισ. το 
έλλειμμα του 2020 λόγω Covid 

Επιβάτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού 
από Κύπρο δεν θα αυτοπεριορίζονται 

Ό
σοι επιβάτες κατέχουν το πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία δεν θα τυγχάνουν αυτοπερι-
ορισμού και υποχρεωτικής διενέργει-

ας εργαστηριακών εξετάσεων κατά την άφιξή τους 
στην Κύπρο, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων σε ανακοίνωσή του, ση-
μειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα εξαιρούνται από 
τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διεξάγει το 
Υπουργείο Υγείας.
Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου, την οποία μετα-
δίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι κατόπιν σημερινής 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, από την 
1η Απριλίου 2021 όλοι οι επιβάτες οι οποίοι έχουν 
εμβολιαστεί για προστασία από τον κορωνοϊό και 
κατέχουν έγκυρο σχετικό Πιστοποιητικό από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, κατά την άφιξή τους στην 
Κύπρο, ανεξαρτήτως  της χώρας από την οποία ταξι-
δεύουν προς τη Κυπριακή Δημοκρατία, θα εξαιρού-

νται για σκοπούς εισόδου στην Κυπριακή Δημο-
κρατία από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηρι-
ακών εξετάσεων και την οποιαδήποτε υποχρέωση 
για αυτοπεριορισμό / καραντίνα.
Προϋπόθεση, προστίθεται, «αποτελεί να έχει 
παρέλθει ο καθορισμένος, από το Υπουργείο 
Υγείας,  αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της 
τελευταίας  δόσης (αναλόγως του εμβολίου που τους 
έχει χορηγηθεί) και της ημερομηνίας ταξιδιού».
Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τον καθο-
ρισμένο αριθμό ημερών θα αναρτάται στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα CyprusFlightpass https://
cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω επιβάτες, κατά την άφιξή 
τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα εξαιρού-
νται από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διε-
ξάγει το Υπουργείο Υγείας καθώς και της πιστής 
εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 
ισχύουν στη Δημοκρατία.

Η 
ετήσια έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα στη Κύπρο εστιάζει κυρίως στα φαινόμενα δια-
φθοράς που αποκαλύπτονται στο νησί και ιδιαιτέρως στο 
μεγάλο σκάνδαλο με τα «χρυσά διαβατήρια».

Η έκθεση κάνει μνεία στο ρεπορτάζ του Al Jazeera για τα «Cyprus 
Papers» στο οποίο παρουσιάστηκαν στοιχεία για εμπλοκή του τέως 
προέδρου της Κυπριακής Βουλής Δ. Συλλούρη και του τέως βου-
λευτή του ΑΚΕΛ Χρ. Τζιοβάννη (παραιτήθηκαν και οι δύο μετά τις 
αποκαλύψεις) σε υποθέσεις διαφθοράς για διάθεση κυπριακών δια-
βατηρίων σε άτομα που είχαν εκκρεμότητες με την δικαιοσύνη.
«Στα σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβά-
νονταν σοβαρές πράξεις διαφθοράς, εγκλήματα που περιλαμβά-
νουν βία ή απειλές βίας που στόχευαν μέλη εθνικών και εθνοτικών 
μειονοτήτων και έλλειψη διερεύνησης και λογοδοσίας για τη βία 
κατά των γυναικών. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για τον εντοπισμό, 
τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία υπαλλήλων που διέπραξαν 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει η σύνοψη 
του τμήματος για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Στα περιστατικά που καταγράφει συμπεριλαμβάνονται παράπονα 
39 πολιτών προς την Ανεξάρτητη Αρχή σε βάρος αστυνομικών για 
κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστη συμπεριφορά και αδικαιολόγητη 
επιβολή προστίμων κατά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τρία παράπονα αφορούσαν χρήση 
βίας κατά τη σύλληψη, στις 31 Μαρτίου 2020.
Καταγράφει τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως από τις 
επιθεωρήσεις των Αστυνομικών Σταθμών Πάφου και Αραδίππου, 
καθώς και τον χώρο κράτησης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Για την 
Πάφο σημείωσε ότι κρατούμενοι παρέμεναν περισσότερο χρόνο 
από τις 48 ώρες που επιτρέπει ο νόμος κι ότι δεν υπάρχουν χώροι 
ψυχαγωγίας.
Το περιστατικό νεαρής Βρετανίδας στην Αγία Νάπα που είχε καταγ-
γείλει ομαδικό βιασμό από Ισραηλινούς αναφέρεται ως παράδειγμα 
άρνησης από μέρους της Αστυνομίας σε κρατουμένους να έχουν 
πρόσβαση σε δικηγόρο στη διάρκεια της ανάκρισης.

Ψευδοκράτος
Στη σύνοψη για τις κατεχόμενες περιοχές γράφει ότι το βόρειο τμήμα 
της Κύπρου «διοικείται από Τουρκοκύπριους» από το 1974 και 
αυτοανακηρύχθηκε «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» 
το 1983. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν την «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», όπως και καμία άλλη χώρα εκτός 
της Τουρκίας.
«Σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιελάμβαναν: 
σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και στον 
Τύπο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί ποινικής συκοφα-
ντίας, επαναπροώθηση των αιτούντων άσυλο, σοβαρές πράξεις δια-
φθοράς, έλλειψη διερεύνησης και λογοδοσίας για τη βία κατά των 
γυναικών,· εμπορία προσώπων και εγκλήματα που περιλαμβάνουν 
βία ή απειλές βίας με στόχευση σε μέλη εθνικών μειονοτήτων», προ-
στίθεται.
Αναφέρει τέλος ότι οι «αρχές» έλαβαν μέτρα για τη διερεύνηση 
«αξιωματούχων» μετά από ισχυρισμούς για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, υπήρξαν αποδείξεις ατιμωρη-
σίας.

Στο σκάνδαλο με τα 
«χρυσά διαβατήρια» 
εστιάζει η έκθεση του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ 
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Χαλαρώσεις στα περιοριστικά 
μέτρα αποφάσισε σήμερα σε 
συνεδρία του, το Υπουργικό 
Συμβούλιο

Σ
ε δηλώσεις του μετά το 
πέρας της συνεδρίας, ο Υ-
πουργός Υγείας Κωνστα-
ντίνος Ιωάννου είπε ότι το 

Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την επαναλειτουργία στις 2 Απρι-
λίου με τη φυσική παρουσία των 
μαθητών των δημοτικών σχολεί-
ων της επαρχίας Λεμεσού και των 
Γυμνασίων παγκύπρια με την προ-
σκόμιση αρνητικού τεστ ταχείας α-
νίχνευσης αντιγόνου.
Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση 
του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθ-
μού ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας 
στα ιδιωτικά φροντιστήρια και ιδι-
ωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 
επτά άτομα, συμπεριλαμβανομέ-
νου του εκπαιδευτή. Νοείται ότι 
η λειτουργία τους διέπεται από 
τις κατευθυντήριες οδηγίες και 
το υγειονομικό πρωτόκολλο των 
Υπουργείων Υγείας και Παιδείας.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός, κατό-
πιν διαβούλευσης που θα πραγ-
ματοποιηθεί μεταξύ εκπροσώ-
πων του Υπουργείου Παιδείας και 
Υγείας και της Συμβουλευτικής 
Επιστημονικής Επιτροπής με τους 
οργανωμένους φορείς θα καταρ-
τιστεί το επόμενο διάστημα πρό-
γραμμα για τη διενέργεια ελέγχου 
με ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου στους μαθητές του β 
κύκλου των δημοτικών σχολείων.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφά-
σισε ακόμη ότι θα επιτρέπεται η 
διεξαγωγή ατομικών αθλημάτων 
πρωταθλημάτων σε υπαίθριες 
αθλητικές εγκαταστάσεις σύμ-
φωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού και του Υπουργείου 
Υγείας (π.χ. σκοποβολή, στίβος, 

ποδηλασία, κτλ).
Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση 
του υφιστάμενου αριθμού ατό-
μων σε κολυμβητήρια και γυμνα-
στήρια, στη βάση του πρωτοκόλ-
λου του ΚΟΑ και του Υπουργείου 
Υγείας.
Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι 
επιτρέπεται η παρουσία και η 
παραμονή πελατών σε εξωτερι-
κούς χώρους των επιχειρήσεων 
τυχερών παιγνίων και στοιχημά-
των, νοουμένου ότι η εξυπηρέ-
τηση θα γίνεται αποκλειστικά σε 
τραπεζοκαθίσματα και στη βάση 
πρωτοκόλλου.
Αποφασίστηκε τέλος αύξηση του 
αριθμού γραπτών μηνυμάτων ανά 
πολίτη σε τρία (3) για σκοπούς δια-
κίνησης μόνο για 
το Σάββατο και την 
Κυριακή. Τονίζεται 
ότι τις υπόλοιπες 
μέρες, επιτρέπεται 
η αποστολή δύο (2) 
γραπτών μηνυμά-
των. 
Τα πιο πάνω μέτρα 
που θα ρυθμιστούν 
μέσω Διατάγματος, τίθενται σε 
ισχύ από την 1η Απριλίου μέχρι τις 
30 Απριλίου. Το Υπουργικό Συμ-
βούλιο θα συνέλθει τη βδομάδα 
πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε 
να αξιολογήσει την επιδημιολο-
γική εικόνα για τυχόν αναπροσαρ-
μογές των μέτρων που θα είναι σε 
ισχύ εν όψει του Πάσχα.
Ο κ. Ιωάννου είπε πως το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενημερώθηκε 
για τα επιδημιολογικά δεδομένα 
όπως διαμορφώνονται τις τελευ-
ταίες εβδομάδες στην Κύπρο μετά 
και τις πρόσφατες αποφάσεις για 
μερική αποκλιμάκωση περιοριστι-
κών μέτρων.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία, σημείωσε, οι επιδημιολογι-
κοί δείκτες παρουσιάζουν σταθε-
ροποίηση, αλλά παραμένουν σε 

μη ασφαλή όρια ενώ η κατάσταση 
στα νοσοκομεία είναι ελεγχόμενη, 
αλλά εξαιρετικά δύσκολη και ανα-
στρέψιμη.
«Το Υπουργικό Συμβούλιο επα-
ναβεβαίωσε την απόφαση ότι η 
στρατηγική της αποκλιμάκωσης 
θα πρέπει να συνεχιστεί με αργά 
βήματα που θα μας επιτρέψουν 
να βγούμε από την υγειονομική 
κρίση με ασφάλεια χωρίς να ακυ-
ρώνουμε τις πολύμηνες προσπά-
θειες της κοινωνίας και να θέτουμε 
σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία», 
πρόσθεσε.
Ανέφερε ότι οι χαλαρώσεις απο-
φασίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη 
τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη ψυχολογικής στήριξης των 

πολιτών, στη βάση 
και των εισηγήσεων 
της Συμβουλευτικής 
Επιστημονικής Επι-
τροπής.
Η επιδημιολογική 
εικόνα της Κύπρου, 
είπε ο κ. Ιωάννου, 
μάς επιτρέπει να 
προχωρούμε με 

μερικά έστω βήματα αποκλιμά-
κωσης. Εργαζόμαστε ασταμάτητα, 
ώστε να βελτιώσουμε τις επιδημι-
ολογικές επιδόσεις, προκειμένου 
να μπορέσουμε να άρουμε ακόμη 
περισσότερους περιορισμούς.
«Η στρατηγική των στοχευμέ-
νων και πληθυσμιακών τεστ 
στους εργαζόμενους, τον μαθη-
τικό πληθυσμό και σε άλλες ομά-
δες, μάς προσφέρει τη δυνατότητα 
να δρούμε σε πραγματικό χρόνο 
και να εντοπίζουμε τις λοιμώξεις, 
να ιχνηλατούμε τις επαφές και να 
περιορίζουμε τη διασπορά του 
ιού. Η τακτική αυτή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική λόγω και των μεταλλά-
ξεων που καθιστούν τον ιό πολύ 
πιο επιθετικό, εξ ου και υιοθετεί-
ται πλέον από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες ως μέρος της στρατηγικής 

τους για επανεκκίνηση», πρό-
σθεσε.
Επιπλέον, συνέχισε ο Υπουργός, 
έχοντας στη διάθεσή μας το όπλο 
του εμβολιασμού, επιταχύνουμε 
τον ρυθμό εμβολιαστικής κάλυ-
ψης των πολιτών με στόχο να αυξή-
σουμε το συντομότερο δυνατό το 
ποσοστό θωράκισης του πληθυ-
σμού.
«Ο εμβολιασμός αποτελεί εθνικό 
εγχείρημα, στο οποίο καλούμαστε 
να ανταποκριθούμε με επιτυχία. 
Στη βάση της ροής εμβολίων που 
παραλαμβάνει η Κύπρος, συνεχί-
ζεται ο εμβολιασμός, με έμφαση 
στον εμβολιασμό των ευπαθών 
ομάδων αλλά και του γενικού 
πληθυσμού με ηλικιακό κριτήριο. 
Η προστασία που προσφέρει ο 
εμβολιασμός είναι πλέον εμφανής, 
αφού εδώ και εβδομάδες έχουν 
μειωθεί στο ελάχιστο τα κρού-
σματα σε οίκους ευγηρίας και ηλι-
κιωμένους, καθώς και οι εισαγω-
γές στα νοσηλευτήρια ατόμων άνω 
των 70 ετών. Παράλληλα, εκείνο 
που διαπιστώνεται είναι η μείωση 
των βαριά νοσούντων, αφού στις 
πλείστες περιπτώσεις που εκδη-
λώνονται συμπτώματα, είναι πολύ 
ήπιας μορφής», επεσήμανε.
Την ίδια ώρα, σημείωσε, εξίσου 
μεγάλη προσοχή χρειάζεται όσον 
αφορά την τήρηση των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων και μέτρων 
ατομικής προστασίας.
«Για μια ακόμη φορά ευχαρι-
στώ όλους τους πολίτες για την 
προσπάθεια και για τη συνεργα-
σία. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό 
σημείο που θα κρίνει πολλά για 
τη συνέχεια και εφησυχασμός ή 
χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε 
επιδείνωση της επιδημιολογικής 
εικόνας. Τήρηση των μέτρων, τεστ 
και εμβολιασμοί είναι το τρίπτυχο 
που θα μας οδηγήσει πιο κοντά 
στο τέλος αυτής της μεγάλης περι-
πέτειας», κατέληξε.   

H Κύπρος θα έχει εμβολιάσει 
το 62,47% του συνολικού πλη-
θυσμού της και η Ελλάδα το 
57,14 ως το τέλος Ιουνίου (τέλος 
2ου τριμήνου 2021), κάνοντας 
χρήση των δόσεων που θα 
παραλάβουν μέσω του μηχα-
νισμού κοινής προμήθειας 
της ΕΕ, σύμφωνα με υπολογι-
σμό της πορτογαλικής προε-
δρίας του Συμβουλίου, ο οποίος 
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή 
των Μονίμων Αντιπροσώπων 
(COREPER) και περιήλθε σε 
γνώση του ΚΥΠΕ.
Συγκεκριμένα, η πορτογαλική 
προεδρία παρουσίασε στους 
πρέσβεις ένα έγγραφο σύνο-
ψης των παραδόσεων της Pfizer 
προς τα Κράτη Μέλη, με σκοπό 
να συμφωνηθεί η κατανομή 
των επιπρόσθετων δόσεων, 
σε συνέχεια της δήλωσης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
περασμένης εβδομάδας.
Το κείμενο πέραν της κατανομής 
περιείχε και μια τελική στήλη 
με υπολογισμό των εμβολι-
ασμών που θα έχουν πετύ-
χει τα κράτη μέλη στο σύνολο 
του πληθυσμού τους (και όχι 
μόνο του ενήλικου πληθυσμού)  
στο τέλος του 2ου τριμήνου 
(δηλαδή το τέλος Ιουνίου).
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι 
η Κύπρος θα έχει εμβολιά-
σει το 62,47% του συνολικού 
πληθυσμού της, η Ελλάδα το 
57,14%, η Γερμανία το 61,04%, 
η Αυστρία το 50,92%, το Βέλ-
γιο το 57,45%, η Μάλτα το 
93,10%, η Γαλλία το 58,16%, 
η Ιταλία το 57,14%, η Ολλαν-
δία το 64,59% και η Ισπανία το 
57,41%. Αντίστοιχη πρόβλεψη 
αυτής της τάξης υπάρχει για όλα 
τα κράτη μέλη. Από την στήλη 
της κατανομής των δόσεων της 
Pfizer προκύπτει η αρνητική 
επίπτωση σε κράτη που επέλε-
ξαν να μην αγοράσουν όλα τα 
εμβόλια που τους αναλογούσαν 
όπως η Εσθονία, η Κροατία, η 
Βουλγαρία, η Λετονία και η Σλο-
βακία.

H Kύπρος θα έχει 
εμβολιάσει το 62,47% 
του συνολικού 
πληθυσμού της και η 
Ελλάδα το 57,14% ως 
το τέλος Ιουνίου 

Χαλαρώσεις στα περιοριστικά μέτρα 
εξήγγειλε ο Υπουργός Υγείας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες πρέπει να προστατεύσουν 
από κοινού την παγκόσμια ασφάλεια, 
την δημοκρατία και τη σταθερότητα, 
δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά την 
ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην 
οποία έκανε παρέμβαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν.

Α
υτό που διαπιστώνουμε είναι ότι 
οι αξίες της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου βρίσκονται και 
πάλι υπό πίεσιν, υπάρχουν απει-

λές, εσωτερικές και εξωτερικές απειλές ... 
και περισσότερο από ποτέ άλλοτε οι ΗΠΑ 
και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν σήμερα ευ-
θύνη απέναντι στις επόμενες γενιές», δήλω-
σε ο Σαρλ Μισέλ κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου.
«Μένοντας ο ένας στο πλευρό του άλλου, 
η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ μπορούν να δείξουν ότι 
οι δημοκρατίες είναι στην 
καλύτερη θέση για να προ-
στατεύσουν τους πολίτες 
τους, για να προωθήσουν 
την αξιοπρέπεια και να 
υπηρετήσουν την ευημε-
ρία», έγραψε ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου στο Twitter.
«Οταν Ε.Ε. και ΗΠΑ εργά-
ζονται από κοινού, μπο-
ρούμε να συγκροτήσουμε μία εξαιρετική 
δύναμη για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο 
πιο δίκαιο, πιο πράσινο, πιο ευημερούντα».

Μπλίνκεν: Αναγκαία όσο ποτέ η 
συνεργασία της Δύσης
«Ήρθα εδώ έχοντας ιδιαίτερα στο μυαλό 
μου να ξεκαθαρίσω την αποφασιστικότητα 
των ΗΠΑ να αναζωογονήσουν τις συμμαχίες 
μας και τις συμπράξεις μας», δήλωσε ο Αμε-
ρικανός υπουργός Εξωτερικών, έχοντας στο 
πλάι του την υπουργό Εξωτερικών του Βελ-
γίου Σοφί Βιλμές.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι 
Μπλίνκεν δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ 
των συμμάχων είναι πολύ περισσότερο 
σημαντική από οποιαδήποτε άλλη περίοδο 
στην πρόσφατη ιστορία και ότι οι σχέσεις 
με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ θα είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την αντιμετώπιση προ-
κλήσεων.
Μιλώντας κατά την τελευταία ημέρα, της 

τριήμερης επίσκεψης που πραγματοποί-
ησε στις Βρυξέλλες, ο Μπλίνκεν συνέχισε 
αυτό που αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
χαρακτήρισαν επίθεση γοητείας, με στόχο 
να κερδίσει την υποστήριξη συμμάχων που 
τέθηκαν στο περιθώριο στη διάρκεια των 
τεσσάρων σκληρών χρόνων της προεδρίας 
του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ, που ήταν ο προκάτοχος του προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν.
«Ήρθα εδώ έχοντας ιδιαίτερα στο μυαλό 
μου να ξεκαθαρίσω την αποφασιστικότητα 
των ΗΠΑ να αναζωογονήσουν τις συμμα-
χίες μας και τις συμπράξεις μας», δήλωσε ο 
Μπλίνκεν έχοντας στο πλάι του την υπουργό 
Εξωτερικών του Βελγίου Σοφί Βιλμές.
Ο Μπάιντεν μίλησε αργότερα με τους ηγέτες 
της ΕΕ, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Πρόκειται 
για την πρώτη φορά που γίνεται μία τέτοια 
κίνηση, αφού ο πρώην Δημοκρατικός πρό-
εδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε πράξει το ίδιο 
το 2009.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου Σαρλ 
Μισέλ τάχθηκε υπέρ της 
συνεργασίας με την Ουά-
σινγκτον για τη διαφύλαξη 
της δημοκρατίας σε ολό-
κληρο τον κόσμο.
Ο Μπλίνκεν δήλωσε στους 
Αμερικανούς διπλωμάτες 
στις Βρυξέλλες ότι ίδιος επι-
θυμεί την αποκατάσταση 
και τον «εκσυγχρονισμό» 

των σχέσεων, δίνοντας έμφαση σε νέες προ-
κλήσεις, τις οποίες και περιέγραψε ως την 
άνοδο της Κίνας, την αντιμετώπιση της παν-
δημίας COVID-19, την κλιματική αλλαγή, μία 
νέα και προκλητική Ρωσία, αλλά και τη δια-
τήρηση τεχνολογικού προβαδίσματος από 
τις ΗΠΑ, απέναντι στους ανταγωνιστές τους.
«Έχει ιδιαίτερη αξία, περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά από τότε που εμπλέκομαι με 
αυτά τα ζητήματα, στην εξεύρεση τρόπων 
συνεργασίας και πάλι» δήλωσε ο Μπλίνκεν, 
ο οποίος είναι έμπιστος του Μπάιντεν, με 
εμπλοκή δεκαετιών στην εξωτερική πολι-
τική των ΗΠΑ.
Ο ίδιος κέρδισε την υποστήριξη της ΕΕ προ-
χθές, Τετάρτη, για ένα αμερικανικό σχέδιο 
αντιμετώπισης από κοινού της κινεζικής 
ισχύος μέσω ενός επίσημου διαλόγου, τον 
οποίο το Πεκίνο ήλπιζε να αποφύγει, κάνο-
ντας θετικά σχόλια για Ευρωπαίους αξιωμα-
τούχους, τους οποίους ο Τραμπ επεδίωκε να 
υπονομεύει.

Γ
ια κατοχή ναρκωτικών και χρήση 
κοκαΐνης συνελήφθη ένα μέλος του 
κυβερνώντος κόμματος AKP, με τον 
ίδιο να ισχυρίζεται ότι σνίφαρε ζά-

χαρη άχνη.
Ο Κιουρσάτ Αϊβάτογλου, φαίνεται σ’ ένα 
βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social 
media να σνιφάρει μία λευκή ουσία, 
πιθανότατα κοκαΐνη μέσα σ’ ένα ακριβό 
αμάξι, κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα 
τη σύλληψή του στις 26 Μαρτίου αλλά και 
τη διαγραφή του από το AKP.
Στην υπερασπιστική του γραμμή ο Αϊβά-
τογλου επιβεβαίωσε ότι το πρόσωπο που 
φαίνεται στο βίντεο ήταν αυτός, αλλά 
αρνήθηκε ότι το βίντεο είναι πρόσφατο 
καθώς και ότι η ουσία την οποία σνιφάρει 
από ένα πιάτο είναι κοκαΐνη.
«Αυτό το οποίο φαίνεται να σνιφάρω στο 
βίντεο δεν είναι σίγουρα ναρκωτικό. Είναι 
ζάχαρη άχνη. Κάναμε πλάκα με φίλους 
μου ακούγοντας ξένη μουσική και παρι-
στάναμε ότι κάνουμε χρήση ναρκωτι-
κών», υποστήριξε, στην απολογία του 
στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με όσα ανα-
φέρει ο ιστότοπος ankaragazetecisi.com 
«Παριστάναμε ότι σνιφάραμε κοκαΐνη 
ή ότι καπνίζουμε χόρτο για πλάκα. Παρ’ 
όλ’ αυτά ποτέ δεν τα μαγνητοσκοπήσαμε 
και δεν γνώριζα ότι με καταγράφουν. Εγώ 
είμαι το θύμα εδώ. Με εκβίασαν. Έχω 
υποβάλλει και γραπτή καταγγελία»,  ανέ-
φερε ισχυριζόμενος ότι όποιος ανέβασε 
το βίντεο αναζητούσε το οικονομικό όφε-
λος.
Παρόλο που ο υπαρχηγός του AKP, Χαμζά 

Νταά, είπε ότι ο Αϊβάτογλου διεγράφη 
από το κόμμα, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 
παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του 
βίντεο.
Πάντως παρότι οι απολογητικοί ισχυρι-
σμοί του Αϊβάτογλου, μπορεί να φαίνο-
νται γελοίοι, η υπεράσπισή του λειτούρ-
γησε αφού στις 27 Μαρτίου, αφέθηκε 
ελεύθερος υπό τον όρο του δικαστικού 
ελέγχου, κάτι το οποίο ξεσήκωσε αμέσως 
τα social media.
Τελικά ο Αϊβάτογλου, ο οποίος με αναρ-
τήσεις του στα social media, προέλαβε 
έναν πολυτελή και δυτικό τρόπο ζωής, 
ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν συμ-
βάδιζε με τις ισλαμιστικές επιταγές του 
κόμματος, συνελήφθη ξανά στις 28 του 
μηνός, μετά τις καταθέσεις που πήρε η 
αστυνομία από τα υπόλοιπα άτομα που 
εμφανίζονται στο βίντεο στο πλαίσιο της 
ανάκρισης.
Οι υπόλοιποι ύποπτοι επιβεβαίωσαν ότι 
η ουσία ήταν κοκαΐνη την οποία προμή-
θευσε το πρώην μέλος του AKP.
Φυσικά το Twitter πήρε φωτιά με τα περι-
παιχτικά σχόλια να είναι πάμπολλα και 
τα hashtag «ζάχαρη άχνη» και «Πάμπλο 
Εσκομπάρ», να γίνονται δημοφιλή trend.
Σε φωτογραφίες που έρχονται στο φως 
της δημοσιότητας διακρίνεται ο Αϊβάτο-
γλου μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν και άλλα εξέχοντα πρό-
σωπα του κυβερνώντος κόμματος, όπως 
ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊ-
λού, ενώ φαίνεται να είναι παρών και σε 
συνεδριάσεις του κόμματος.

Μέλος του κόμματος του Ερντογάν 
πιάνεται να σνιφάρει κοκαΐνη και 
λέει ότι ήταν ζάχαρη άχνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ε.Ε. και ΗΠΑ θα προστατεύσουν από 
κοινού την παγκόσμια ασφάλεια, τη 
δημοκρατία και τη σταθερότητα 



192 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ά
ρχισε επί της ουσίας σήμερα η δίκη 
σε βάρος του λευκού αστυνομικού, 
που κατηγορείται για τη δολοφονία 
του Τζορτζ Φλόιντ, η οποία αποτε-

λεί επίσης ένα «δημοψήφισμα» για τη δικαι-
οσύνη στην Αμερική, όπως σημείωσε ο δικη-
γόρος της οικογένειας Φλόιντ, στον απόηχο 
των μαζικών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων 
παγκοσμίως, που πυροδότησε ο θάνατος του 
40χρονου Αφροαμερικανού.
«Σήμερα ξεκινά μια ιστορική δίκη, που θα 
αποτελέσει ένα δημοψήφισμα για τον δρόμο, 
τον οποίο έχει διανύσει η Αμερική στην ανα-
ζήτηση της ισότητας και της δικαιοσύνης για 
όλους» είπε ο Μπεν Καμπ, λίγο πριν από την 
έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.
«Θέλουμε να μάθουμε πού βρίσκεται η 
δικαιοσύνη, ολόκληρος ο κόσμος μας κοιτά-
ζει», συμπλήρωσε, προτού γονατίσει μαζί με 
τους συγγενείς του θύματος για 8 λεπτά και 
46 δευτερόλεπτα, τον χρόνο κατά τον οποίο 
ο Ντέρεκ Σόβιν παρέμεινε με το γόνατό του 
πάνω στον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ, στις 25 
Μαΐου του 2020, στη Μινεάπολη.
Ο Ντέρεκ Σόβιν, ηλικίας 45 ετών, με 19 χρό-
νια προϋπηρεσία στις τάξεις της αστυνομίας 
της Μινεάπολης, κατηγορείται για φόνο και 
ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Ο δικηγόρος του αστυνομικού «θα προσπα-
θήσει να σπιλώσει» τη μνήμη του θύματος, 
όμως τα «γεγονότα είναι απλά. Αυτό που 
σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ ήταν η υπερ-
βολική άσκηση υπέρμετρης βίας» τόνισε 

ο Μπεν Κραμπ, κατηγορώντας τον πρώην 
αστυνομικό ότι «βασάνισε» τον Φλόιντ.
Επίσης, η κατηγορούσα αρχή έδειξε σήμερα 
στους ενόρκους της δίκης του λευκού αστυ-
νομικού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 
Τζορτζ Φλόιντ, το βίντεο των μαρτυρικών 
στιγμών που έζησε ο 40χρονος Αφροαμε-
ρικανός, ο οποίος παρέμεινε για σχεδόν 9 
λεπτά χωρίς να μπορεί να αναπνεύσει λόγω 
της πίεσης που του ασκούσε με το γόνατό του 
ο κατηγορούμενος.
Στο βίντεο αυτό, το οποίο τραβήχτηκε και 
μεταδόθηκε απευθείας σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης κάνοντας τον γύρο του κόσμου, 
ακούγονται οι φωνές των περαστικών στον 
Ντέρεκ Σόβιν να χαλαρώσει την πίεση στον 
λαιμό του Φλόιντ, ο οποίος φώναζε ότι δεν 
μπορεί να αναπνεύσει προτού χάσει τις 
αισθήσεις του.
Ο Ντέρεκ Σόβιν «πρόδωσε» τον όρκο του 
αστυνομικού και «έκανε χρήση υπέρμετρης 
και παράλογης βίας» σε βάρος του Τζορτζ 
Φλόιντ, είπε νωρίτερα ο εισαγγελέας Τζέρι 
Μπλάκγουελ, ανοίγοντας την ιστορική αυτή 
δίκη.
«Θα σας παρουσιάσουμε πέραν από κάθε 
αμφιβολία ότι ο Σόβιν απέχει πολύ από το να 
είναι αθώος» ανέφερε προς τους ενόρκους, 
υπενθυμίζοντας πως ο αστυνομικός παρέ-
μεινε με το γόνατό του να πιέζει τον λαιμό του 
θύματος, που είχε ακινητοποιήσει στο έδα-
φος και στο οποίο φορούσε χειροπέδες, για 
σχεδόν 9 λεπτά.

διεθνή νέα

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν, ο οποίος θέλει να αυξήσει 
τους φόρους για τους πιο πλού-
σιους Αμερικανούς και τις εται-

ρείες, διαβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, ότι «δεν 
έχει τίποτα κατά των εκατομμυριούχων και 
των δισεκατομμυριούχων», επισημαίνοντας 
ωστόσο επικριτικά το γεγονός ότι επιχειρή-
σεις, όπως η Amazon, δεν πληρώνουν ούτε 
ένα σεντ σε ομοσπονδιακό φόρο εισοδή-
ματος.
«Πιστεύω στον αμερικανικό καπιταλισμό», 
διαβεβαίωσε το ακροατήριό του σε ομιλία 
του στο Πίτσμπεργκ στην Πενσιλβάνια κατά 
την οποία ανακοίνωσε σχέδιο επενδύσεων 
περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε 
περίοδο 8 ετών για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών.
Ο Μπάιντεν σκοπεύει να αυξήσει τη φορο-
λόγηση των εταιρειών στο 28%, ενώ αυτή 
είχε μειωθεί από 35% σε 21% την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας από τον τέως 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η αύξηση αυτή 
στη φορολογία θα επιτρέψει την χρηματο-
δότηση των επενδύσεων.

«Ήταν 35%, κάτι το οποίο ήταν υπερβο-
λικά υψηλό. Όλοι είχαμε συμφωνήσει πριν 
από πέντε χρόνια ότι το ποσοστό αυτό θα 
έπρεπε να οδηγηθεί στο 28%», δήλωσε. 
«Κανένας δεν θα πρέπει να διαμαρτύρεται», 
υπογράμμισε παράλληλα, σημειώνοντας ότι 
το ποσοστό ήταν «πάντα χαμηλότερο από 
το ποσοστό αυτό που ίσχυε μεταξύ του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και του 2017». 
«Το 2019, ανάλυση από ανεξάρτητο οργα-
νισμό αποκάλυψε ότι υπήρχαν 91, επιμένω, 
91 επιχειρήσεις που ανήκαν (...) στις μεγαλύ-
τερες επιχειρήσεις του κόσμου, μεταξύ των 
οποίων η Amazon, που χρησιμοποιούσαν 
διάφορα νομικά τερτίπια και δεν πλήρω-
ναν ούτε ένα σεντ ομοσπονδιακού φόρου 
εισοδήματος», σημείωσε. «Δεν θέλω να τις 
τιμωρήσω», επέμεινε, υπογραμμίζοντας 
ωστόσο ότι αυτό «δεν είναι φυσιολογικό».
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε εξάλλου 
τη δυσαρέσκειά του που ένας εκπαιδευτι-
κός υπόκειται σε φορολογικό συντελεστή 
22% την ώρα που «η Amazon και άλλοι δεν 
καταβάλλουν κανέναν ομοσπονδιακό φόρο. 
Θέλω να βάλω ένα τέλος σε αυτό.»

Μπάιντεν: Δεν έχω τίποτα κατά 
των εκατομμυριούχων

ΗΠΑ : Άρχισε η δίκη για τον φόνο 
του Τζορτζ Φλόιντ

ΗΠΑ: Για πρώτη φορά μετά από πέντε 
μήνες ο εβδομαδιαίος μ.ο. θανάτων 
έπεσε από τους 1.000

Κ
άτω από τους 1.000 έπεσε, για 
πρώτη φορά την Τετάρτη και με-
τά από πέντε μήνες, ο εβδομα-
διαίος μέσος όρος νεκρών λό-

γω Covid στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα του Πανεπιστημί-
ου Johns Hopkins, που επεξεργάστηκε η 
Daily Mail.
Το συμπέρασμα αυτό, εξήχθη δυο μέρες 
μετά τον φόβο που εξέφρασε η διευ-
θύντρια του Κέντρου Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (CDC), Δρ Rochelle 
Walensky, σχετικά με επικείμενη «κατα-
στροφή» στις νέες μολύνσεις και τους 
θανάτους.
Έπειτα από εβδομάδες σταθερής απο-
κλιμάκωσης, οι επιδημιολογικές τάσεις 
σταθεροποιήθηκαν. Μέχρι τη Δευτέρα, 
τα στοιχεία του CDC έδειξαν ότι οι νέες 
μέσες ημερήσιες μολύνσεις είχαν αυξη-
θεί κατά 10% σε σύγκριση με την προη-
γούμενη εβδομάδα και οι θάνατοι κυμαί-

νονταν σε 1.000 την ημέρα.
Στο μεταξύ, αν και ο μέσος όρος των 
θανάτων μειώθηκε, οι ΗΠΑ κατέγραψαν 
άλλα 1.076 θύματα Covid την Τετάρτη - 
παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με 
τις πέντε προηγούμενες ημέρες.
Οι αντιφάσεις στους επιδημιολογικούς 
αριθμούς των ΗΠΑ αντικατοπτρίζουν μια 
μεγαλύτερη ένταση στις προσπάθειες 
των Αμερικανών να καταπολεμήσουν τον 
ιό: οι εμβολιασμοί επιταχύνονται και ο 
καιρός γίνεται πιο ζεστός, ωθώντας τις 
πολιτείες στη χαλάρωση των περιορι-
σμών, αλλά η ανοσία της αγέλης βρίσκε-
ται ακόμη μήνες μακριά, ενώ εμφανίζο-
νται περισσότερο μολυσματικές μεταλλά-
ξεις, που τροφοδοτούν εκ νέου την εξά-
πλωση του κορωνοϊού.
Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ κατέγραψαν 
περισσότερες από 67.000 νέες μολύνσεις 
την Πέμπτη, από τις 61.240 της προηγού-
μενης ημέρας. 
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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

Μωρό: Πώς σας δείχνει ότι είναι 
χαρούμενο;

Π
αρά το γεγονός ότι μάθατε τα 
σημάδια ενός και όχι τόσο χα-
ρούμενο μωρού από νωρίς, τα 
σημάδια της ευτυχίας μπορεί να 

είναι πιο δυσδιάκριτα, καθώς το μικρό 
σας δεν έχει ακόμη την ικανότητα να εκ-
φράσει με λέξεις τα όσα νιώθει. Ωστόσο, 
με τον τρόπο του σας δείχνει ότι είναι χα-
ρούμενο. Ορίστε λοιπόν πώς θα «αποκω-
δικοποιήσετε» τα σημάδια ενός χαρούμε-
νου μωρού.

Πώς σας δείχνει ότι είναι χαρού-
μενο;

Νεογέννητο: Δεν χορταίνει να σας 
κοιτάζει
Το πρόσωπο και η φωνή σας έχουν την 
εντυπωσιακή ιδιότητα να ηρεμούν το 
μωράκι σας. Αν και μπορεί να απογοη-
τεύεστε που ενώ του χαμογελάτε, εκείνο 

δείχνει έτοιμο να κοιμηθεί, στην πραγ-
ματικότητα αυτό είναι ένα καλό σημάδι. 
Όταν το μωρό σας στρέφεται προς εσάς 
και κοιτάζει το πρόσωπό σας, δείχνοντας 
γαλήνιο, τότε είναι ευτυχισμένο.

0 – 3 μηνών: Αναπαύεται στην 
αγκαλιά σας
Το μωρό σας είναι χαρούμενο όταν ικα-
νοποιείτε τις βασικές του ανάγκες: αντα-
ποκρίνεστε στο κλάμα του, το ταΐζετε, 
αλλάζετε τις πάνες του και το αφήνετε να 
χορτάσει ύπνο. Όταν το μωρό σας προ-
σαρμόζει το σώμα του στα χέρια σας και 
αναπαύεται στην αγκαλιά σας είναι ένα 
σημάδι ότι είναι άνετο και ευτυχισμένο.
1 – 3 μηνών: Αρχίζει να σας χαμογελάει
Κάπου μεταξύ των 4-10 πρώτων εβδομά-
δων της ζωής του, το μικρό σας θα αρχίζει 
να χαμογελάει αυθόρμητα, αντιδρώντας 
σε κάτι που είδε. Πλεόν θα μπορείτε να 
διακρίνετε με μεγαλύτερη σιγουριά ότι το 

μωρό σας είναι χαρούμενο.
3 – 6 μηνών: Ξεκαρδίζεται
Το γέλιο του μωρού σας είναι μουσική 
στα αυτιά σας, αλλά ο ήχος του ευχαρι-
στεί και το μικρό σας. Το παιχνίδι με το 
μωρό σας είναι ο καλύτερος τρόπος για 
να ενθαρρύνετε το γέλιο του: παίξτε «κού-
κου τσα», κάντε αστείες γκριμάτσες, τρα-
γουδήστε του κουνώντας τα χέρια σας ή 
φυσήξτε στην κοιλίτσα του.

4 – 7 μηνών: Προσπαθεί να μιμηθεί 
την ομιλία σας
Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο το μωρό 
σας προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθή-
ματά του βγάζοντας ακατάληπτους ήχους. 
Τα «τιτιβίσματα» αυτά είναι η πρώτη προ-
σπάθεια του μικρού σας να μιμηθεί την 
ομιλία σας

12 – 18 μηνών: Αποκτά μια πρώιμη 

αίσθηση του χιούμορ
Μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, το 
μικρό σας αποκτά μια πρώιμη αίσθηση 
του χιούμορ. Σχετικές έρευνες, δείχνουν 
ότι τα μωρά σε αυτήν την αναπτυξιακή 
φάση διασκεδάζουν χρησιμοποιώντας με 
παράδοξο τρόπο τα καθημερινά αντικεί-
μενα. Για παράδειγμα, προσπαθώντας να 
σας κάνει να γελάσετε, το μωρό μπορεί να 
βάλει μια πάνα στο κεφάλι του.

Πώς θα ενθαρρύνετε το μωρό σας 
να γελάσει
Μη φοβάστε: δεν χρειάζεται να είστε 
κωμικός για να προκαλέσετε το γέλιο 
του μωρού σας. Στην πραγματικότητα, το 
πρώτο γέλιο του μωρού σας μπορεί να 
προέρχεται από το αγαπημένο του παι-
χνίδι ή από ένα κατοικίδιο που κάνει κάτι 
ανόητο. Το παιχνίδι με το μωρό σας είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρύνετε 
το γέλιο του.

Κ
ατά τη διάρκεια 35 και πλέον χρόνων 
γάμου, έτυχε να πω μερικά πράγμα-
τα στη Μαρία που δεν την έκαναν να 
χαρεί.  Ίσως κι εσείς να είπατε κάποια 

λόγια που δεν άρεσαν ούτε και στη δική σας 
γυναίκα. Ποια είναι λοιπόν μερικά απ’ αυτά 
που δεν πρέπει να πείτε στη γυναίκα σας; Ορί-
στε μερικά... “Ηρέμησε. Πώς κάνεις έτσι;” Αυ-
τά τα λόγια τηνν υποτιμούν  χωρίς να μειώνουν 
το συναισθηματικό της στρες. Κάτι άλλο είναι, 
“Τι νόμιζες εσύ;” Όταν το λέτε αυτό, στην ου-
σία την αμφισβητείτε . Μια άλλη φράση είναι 
, “Τι έκανες όλη μέρα;” Όταν το λέτε αυτό δεί-
χνετε ότι δεν εκτιμάτε αυτά που κάνει μέσα και 
έξω από το σπίτι ... ιδιαίτερα σε σύγκριση με 
αυτά που εμείς κάνουμε. 

Μήπως κρύβεις τα τραύματα του 
γάμου σου; 
Τα τραύματα στο γάμο, μεγάλα ή μικρά, μπο-
ρεί να είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς  μ’ 
αυτά. Κάθε άντρας ή γυναίκα μπορεί να επιλέ-
ξει είτε να καλύπτει τα τραύματα που υπονο-
μεύουν  τη σχέση τους και να  εμποδίζει τη για-
τρειά τους είτε να τα φέρει στην επιφάνεια  και 
να επιδιώξει τη θεραπεία τους. Παραθέτουμε 
μερικούς λόγους για τους οποίους οι σύζυγοι 
κρύβουν τα τραύματα που τους πληγώνουν. 
Ο πρώτος είναι η υπερηφάνεια. Θα τους προ-
καλούσε τόση αμηχανία αν οι άλλοι μάθουν 
τι συνέβη. Ο δεύτερος είναι η ντροπή. Ήδη 
ντρέπονται και δε χρειάζεται να νιώσουν χει-
ρότερα. Ο τρίτος είναι ο πόνος. Ίσως ο πόνος 
είναι το μόνο που γεύτηκαν και συνήθισαν να 
ζουν μ’ αυτόν. Σήμερα, αντί να αγνοείς  ή να 
κρύβεις αυτό που σε πληγώνει, αποκάλυψέ το 
και άρχισε να ασχολείσαι μαζί του. Μόνο τότε 
θ’ αρχίσει να θεραπεύεται.  

Είπες σε κάποιον σήμερα πόσο πολυά-
σχολος/η είσαι;
Δεν περνάνε πολλές μέρες χωρίς ν’ ακούσω 
κάποιον να μου πει πόσο απασχολημένος 
είναι. Πόσο πνίγονται στη δουλειά ή με τα 
παιδιά ή με τα ταξίδια. Κι εγώ έτυχε να τα λέω 
αυτά. Αλλά το περίεργο είναι ότι μερικοί λένε 
πόσο πολυάσχολοι είναι με κάποια δόση υπε-
ρηφάνειας. Ταυτίζουν την πολυπραγμοσύνη 
με την αξία, με τη σπουδαιότητα, και με την 
τιμή. Όχι, δεν είναι δείγμα τιμής. Κάνει κακό 

στα παιδιά μας. Όταν νομίζουμε ότι η πολυ-
πραγμοσύνη είναι κάτι καλό, τότε το επιβάλ-
λουμε στα παιδιά μας. Δημιουργούμε ένα 
περιβάλλον όπου τα παιδιά μας διαρκώς τρέ-
χουν από τη μια δραστηριότητα στην άλλην. 
Ως αποτέλεσμα , νιώθουν πίεση και αγχώνο-
νται.

Θέλεις μια καλύτερη οικογενειακή 
ζωή; 
Είναι πολλοί αυτοί που ονειρεύονται μια καλύ-
τερη οικογενειακή ζωή. Αλλά πολύ συχνά 
αυτήν την επιθυμία τους την εγκαταλείπουν σα 
να είναι ένα μακρυνό όνειρο αντί να κάνουν 
κάτι για να πραγματοποιηθεί. Άρχισε λοιπόν 
να κυνηγάς αυτό το όνειρο και κάνε το πραγ-
ματικότητα. Για να σε βοηθήσουμε να το πετύ-
χεις, έχουμε μερικά βήματα που μπορείς να 
ακολουθήσεις προκειμένου να έχεις μια καλύ-
τερη οικογενειακή ζωή. Πρώτα, πρώτα, προσ-
διόρισε τι θέλεις να αλλάξει -- είτε είναι ο χρό-
νος που ξοδεύετε μαζί ή ποιες δραστηριότη-
τες κάνετε μαζί. Δεύτερον, κάνε την αρχή με 
μικρές αλλαγές. Αντί να προσπαθήσεις να τα 
αλλάξεις όλα μονομιάς, συγκεντρώσου σε ένα 
πράγμα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να έχετε 
περισσότερο χρόνο ως οικογένεια, προγραμ-
μάτισε να παίζετε ένα βράδυ κάθε εβδομάδα 
κάποιο παιχνίδι όλοι μαζί ή να έχετε κάποια 
άλλη δραστηριότητα που θα αρέσει σε όλους.

Ποια θα ήταν η περιγραφή της πραγ-
ματικής δουλειάς του πατέρα; 
Οι πιο πολλές περιγραφές της δουλειάς καλύ-
πτουν γενικούς τομείς ευθύνης. Λίγες είναι οι 
περιγραφές που πραγματικά συλλαμβάνουν 
το νόημα μιάς τυπικής ημέρας εργασίας του 
πατέρα. Γιαυτό, θα ήθελα να προσπαθήσω να 
δώσω μία πραγματική περιγραφή της δου-
λειάς του πατέρα που κάθε πατέρας πρέπει να 
ξέρει. Ένας πατέρας πρέπει να είναι Μαζορέτα. 
Θα φροντίζει να είναι παρών και να φωνάζει 
δυνατά στους αγώνες των παιδιών του, ή σε 
άλλες εκδηλώσεις τους. Ακόμη πρέπει  να 
είναι Συντηρητής του σπιτιού. Θα βεβαιωθεί 
ότι όλα τα φώτα είναι σβησμένα, οι βρύσες 
κλειστές, κι οι πόρτες κλειδωμένες. Ακόμα 
πρέπει να είναι Σκουπιδοφάγος. Θα καθαρί-
ζει ό,τι άφησε κάθε παιδί στο πιάτο του μετά 
το φαγητό. 

Άντρες, τι δεν πρέπει να πείτε ποτέ στη 
γυναίκα σας;
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Π
ολλά από τα συμπτώματα 
παρατηρήθηκαν σε νοσοκο-
μεία της περιοχής κατά την 
διάρκεια του περασμένου έ-

τους, χωρίς οι ειδικοί να έχουν μπορέ-
σει να δώσουν μια ικανοποιητική απά-
ντηση ως προς τα πιθανά τους αίτια.
Οι τοπικές αρχές έχουν απαιτήσει 
από τους γιατρούς μια εξήγηση αλλά, 
καθώς τα κρούσματα παραμένουν 
λίγα, εγείροντας περισσότερες ερωτή-
σεις, παρά δίνοντας απαντήσεις, οι για-
τροί έχουν τονίσει στο κοινό πως δεν 
υπάρχει ακόμα ανάγκη πανικού.
Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθη-
καν για τα περιστατικά την περασμένη 
εβδομάδα, όταν διέρρευσε ένα υπό-
μνημα του τοπικού φορέα δημόσιας 
υγείας, με το οποίο ζητούταν από τους 
γιατρούς να είναι σε επιφυλακή για 
πιθανά συμπτώματα σε ασθενείς, 
παρόμοια με αυτά της νόσου Κρό-
ιτσφελντ- Γιάκομπ- μιας σπάνιας, 
θανατηφόρου ασθένειας του 
εγκεφάλου.
«Βρισκόμαστε σε συνεργα-
σία με διαφορετικούς εθνι-
κούς φορείς και ειδικούς. Παρόλα 
αυτά, δεν έχουμε αναγνωρίσει 
ακόμα καμιά ξεκάθαρη αιτία», 
έλεγε το υπόμνημα.
Κάποια από τα συμπτώματα, 
όπως η απώλεια μνήμης, οι 
ακούσιες σωματικές κινήσεις 
και τα προβλήματα στην όραση, 
τράβηξαν την προσοχή του Κανα-
δικού κέντρου για την νόσο Κρό-
ιτσφελντ- Γιάκομπ, αλλά οι πρώτες 
έρευνες έδειξαν πως, παρά τις ομοιό-
τητες, η νόσος που πλήττει τώρα τους 
Καναδούς πρόκειται για κάτι άλλο.
Οι ασθενείς αυτής της «νέας» νόσου 
πλήττονταν αρχικά από ανεξήγη-
τους πόνους στο σώμα, σπασμούς 
και αλλαγές στη συμπεριφορά τους, 
συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν 
να αποδοθούν ακόμα και σε ψυχικές 
ασθένειες όπως το αυξημένο άγχος 
και η κατάθλιψη.Ωστόσο, μέσα σε διά-
στημα 18-36 μηνών οι ασθενείς άρχι-
ζαν να παρουσιάζουν μείωση των 
γνωσιακών τους ικανοτήτων, ατροφία 
των μυών, τριγμό των δοντιών και σιε-
λόρροια.
Ορισμένοι από αυτούς βίωναν τρομα-
κτικές παραισθήσεις, συμπεριλαμβα-

νομένου του αισθήματος πως έντομα 
περπατούσαν πάνω στο δέρμα τους.
Για να βεβαιωθούν πως επρόκειτο για 
κάτι το διαφορετικό, οι γιατροί του 
Νιου Μπρούνσγουικ πέρασαν κάθε 
νέο ασθενή από εξετάσεις όπως το 
εγκεφαλογράφημα, τα νευρολογικά 
και τα τοξικολογικά τεστ και εξέτασαν 
εκτενώς το ιστορικό τους, αποκλείο-
ντας τελικά άλλες ασθένειες όπως η 
άνοια ή άλλες νευροεκφυλιστικές ή 
αυτοάνοσες παθήσεις.
Το πρώτο κρούσμα της παράξενης 
αυτής νόσου καταγράφηκε το 2015, 
ωστόσο το 2019 καταγράφηκαν 11 
περιστατικά και άλλα 24 το 2020.
Οι ερευνητές θεωρούν πως από 
την ασθένεια έχουν πεθάνει ως 
τώρα 5 άτομα.
«Εδώ και πάνω από 20 χρόνια δεν 

έχουμε ξαναδεί μια ασθένεια 
που να είναι τόσο δύσκολο να 

προσδιοριστεί και διαγνωστεί, 
όπως αυτή», λέει ο Michael 
Coulthart, επικεφαλής του 
δικτύου για την προαναφερ-
θείσα νόσο Κρόιτσφελντ- Γιά-
κομπ.
Καθώς τα κρούσματα παρα-

τηρήθηκαν εντός μιας συγκεκρι-
μένης περιοχής, οι ειδικοί συνε-
χίζουν να εξετάζουν και τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(όπως η μόλυνση του νερού) που 
ενδεχομένως ευθύνονται για την 
εκδήλωση της νόσου.

«Δε γνωρίζουμε τι την προκαλεί», 
λέει ο δρ. Αλιέρ Μαρρέρο, νευρολό-
γος και επικεφαλής της σχετικής έρευ-
νας.
«Δεν ξέρουμε καν εάν πρόκειται για 
κάποιο συγκεκριμένο σύνδρομο», 
προσθέτει η δρ. Βάλερι Σιμ, ερευ-
νήτρια για τις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες από το Πανεπιστήμιο της 
Αλμπέρτα.
«Το να διαγνώσουμε έναν ασθενή με 
κάτι συγκεκριμένο είναι κάποιες φορές 
δύσκολο στην Ιατρική. Οι νευρολόγοι 
συχνά έχουν τα εργαλεία για να βοη-
θήσουν τον ασθενή να αντιμετωπί-
σει τα συμπτώματα, με τη «ρίζα» του 
προβλήματος να παραμένει άγνωστη 
ακόμα και αφότου θεραπευτεί ο ασθε-
νής. Τελικά μπορεί να μην μάθεις ποτέ 
τι είχε», εξηγεί η Σιμ.

Ο 
άνθρωπος απολαμβάνει την μουσική αλλά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο βιολογικό ό-
φελος που να προκύπτει από αυτή την λειτουρ-
γία προκαλεί διαχρονικά πεδίο επιστημονικής 

έρευνας χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει ικανοποι-
ητικές απαντήσεις.
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου McGill στον Καναδά 
προσπαθούν να ρίξουν φως σε αυτή την μυστηρι-
ώδη σχέση ανθρώπου και μουσικής εδώ και περίπου 
μια δεκαετίες. Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση 
«JNeurosci» υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τον μηχανι-
σμό που προκαλεί τα συναισθήματα ευχαρίστησης στον 
άνθρωπο όταν ακούει μουσική και είναι ο ίδιος με αυτόν 
που συνδέεται με εξαρτήσεις όπως αυτές στο αλκοόλ, 
στην κοκαΐνη και στο πρόχειρο φαγητό (φαγητό των fast 
food κλπ.).
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την μέθοδο της διακρανι-
ακής μαγνητικής διέγερσης για να διαπιστώσουν τι συμ-
βαίνει στον εγκέφαλο των ανθρώπων όταν ακούνε μου-
σική. Στην μελέτη πήραν μέρος άτομα 20-25 ετών στους 
οποίους οι ερευνητές επέλεξαν να τους βάλουν να ακούν 
μουσική ποπ καταγράφοντας παράλληλα την εγκεφαλική 
τους δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες άκουγαν κατά την 
διάρκεια της μελέτης τόσο τραγούδια που είχαν επιλέξει οι 
ίδιοι αλλά και τραγούδια που είχαν επιλέξει οι ερευνητές.
Διαπιστώθηκε πώς όταν ξεκινούσε η μουσική στον εγκέ-
φαλο των συμμετεχόντων ενεργοποιούνταν αμέσως ο 
επικλινής πυρήνας. Πρόκειται για μια λειτουργική μονάδα 

του εγκεφάλου που βρίσκεται στα αποκαλούμενα κέντρα 
επιβράβευσης και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
εθιστικών συμπεριφορών.
Ο επικλινής πυρήνας κατέχει επίσης κεντρικό ρόλο στην 
παρουσία και δράση της ντοπαμίνης. Πρόκειται για την 
ορμόνη που ρυθμίζει την διάθεση και τα συναισθήματα 
έχοντας αποκτήσει μαζί με την σεροτονίνη τον χαρακτηρι-
σμό «ορμόνες της χαράς». Όσο περισσότερο απολάμβανε 
κάποιος από τους συμμετέχοντες την μουσική που άκουγε 
τόσο μεγαλύτερη ήταν η διέγερση στον επικλινή πυρήνα. 
Όταν η μουσική σταματούσε αυτόματα εξασθενούσε και 
η διέγερση σε αυτή την περιοχή.
Τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν εκτός των άλλων 
και μια εξήγηση στο γιατί οι άνθρωποι με πολύ στενή 
σχέση με την μουσική και ειδικότερα οι καλλιτέχνες εμφα-
νίζουν συχνά διαφόρων ειδών εθιστικές τάσεις. «Η μου-
σική λειτουργεί ως μια πολύ ισχυρή δύναμη που μας κινη-
τοποιεί στην καθημερινότητα μας και κάνει να καταναλώ-
νουμε πολύ χρόνο αλλά και χρήμα για αυτή είτε περιμένο-
ντας για ώρες σε μια ουρά ακόμη και μέσα σε κακοκαιρία 
για να πάρουμε ένα εισιτήριο μιας συναυλίας είτε επενδύ-
οντας χρόνια εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου» ανα-
φέρει ο Ερνστ Μας Χερέρο, μέλος της ερευνητικής ομά-
δας.
Όπως και να έχει το πράγμα πάντως σε αντίθεση με τις 
άλλες εξαρτήσεις η μουσική κάνει καλό στον άνθρωπο με 
διαφόρους τρόπους και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει 
κάποιός προβλήματα «υπερβολικής δόσης μουσικής».

Η μουσική είναι εξάρτηση και τώρα γνωρίζουμε 
το γιατί

Μυστηριώδης νόσος 
αμνησία και παραισθήσεις 
«χτυπά» τους κατοίκους 
περιοχής του Καναδά

Ερυθρότητα, τσουξιμο, αίσθηση ξένου σώματος και ξηρότητα. Τα δεινά της ψηφιακής κόπωσης των ματιών λόγω 
παρατεταμένης τηλεργασίας δεν είναι λίγα. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί για να προστατεύσουμε τα μάτια μας
H Δρ. Dianna Seldomridge από ην Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (AAO) συμβουλεύει:
1- Κάνετε τακτικά διαλείμματα στα μάτια ακολουθώντας τον κανόνα 20-20-20. Ρυθμίστε ένα ξυπνητήρι που θα σας 
υπενθυμίζει να κοιτάτε έξι μέτρα μακριά κάθε 20 λεπτά για 20 δευτερόλεπτα ή κλείστε τα μάτια σας για 20 δευτε-
ρόλεπτα.
2- Θα πρέπει, επίσης, να κάθεστε 45-63 εκατοστά μακριά από την οθόνη του υπολογιστή, δηλαδή περίπου όσο το 
μήκος των χεριών σας, ενώ η θέση της οθόνης θα πρέπει να είναι σε ύψος τέτοιο ώστε να μάτια σας να κοιτούν ελα-
φρώς προς τα κάτω, όχι ευθεία ή προς τα πάνω.
3- Προσαρμόστε την φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης ώστε να είναι άνετα για τα μάτια σας.
4- Οι σταγόνες (τεχνητά δάκρυα) θα βοηθήσουν ώστε τα μάτια σας να παραμείνουν ενυδατωμένα και ανακουφί-
ζουν την ενόχληση από τα ξεραμένα μάτια.

5-Εναλλακτικά, ένας υγραντήρας μπορεί να προσθέσει υγρασία στον αέρα και να ελαχιστοποιήσει την ξηρό-
τητα των ματιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα καλό για ανθρώπους που ζουν σε κρύες περιοχές και χρη-

σιμοποιούν συχνά θερμαντικά σώματα.
6-Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην όρασή σας όταν κοιτάτε την οθόνη, συμβουλευ-

τείτε τον γιατρό σας για τη χρήση γυαλιών υπολογιστή, που έχουν φακούς ειδικά 
σχεδιασμένους για όραση σε τέτοιες οθόνες.

Η Δρ. Seldomridge καταλήγει όταν δεν είναι ανάγκη να επιλέξετε γυαλιά που 
εμποδίζουν το μπλε φως, καθώς δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που 
να δείχνουν ότι το μπλε φως που προέρχεται από την οθόνη του υπολο-
γιστή μπορεί να προκαλέσει ψηφιακή καταπόνηση ή βλάβες στα μάτια, 
σύμφωνα και με στοιχεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας.

Τηλεργασία: Έξι top tips που ξεκουράζουν τα μάτια 
από την οθόνη

υγεία
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Ειρήνη Τζώρτζογλου
Η Ελληνίδα νικήτρια του βρετανικού «MasterChef»

Γεννημένη στα Ανω Ακρια της Κρήτης από γονείς αγρότες, 
κέρδισε στο βρετανικό σόου μαγειρικής σε ηλικία 61 ετών, 
όταν πήρε σύνταξη ως τραπεζική υπάλληλος: Η δημοφιλής 
σεφ είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ο άνθρωπος αξίζει να κάνει 
όνειρα και όχι σχέδια, αφού η ζωή κάνει πάντα την ανατροπή 
στο παρά πέντε

Ο
ι διαδρομές της ζωής της πολλές. Από το χωριό φεύ-
γει στα 8 της χρόνια. Ερχονται οικογενειακώς στην 
Αθήνα για να σπουδάσουν τα παιδιά και λίγο πριν 
μπει στο πανεπιστήμιο πεθαίνει ο πατέρας της. Η οι-

κογένεια επιστρέφει στην Κρήτη, η Ειρήνη ξεχνά τις σπουδές, 
εργάζεται στον χώρο του τουρισμού, γνωρίζει τον Αγγλο σύ-
ζυγό της και κάπως έτσι, στα 20 της, βρίσκεται παντρεμένη στο 
Λονδίνο, να σπουδάζει και στη συνέχεια να κάνει καριέρα στον 
τραπεζικό χώρο.

Σαράντα χρόνια μετά, συνταξιούχος πλέον, προπονείται εντα-
τικά και ύστερα από προτροπή του συζύγου της το 2019 δηλώ-
νει συμμετοχή στο βρετανικό «MasterChef» για την εμπειρία 
και κατορθώνει να φτάσει στον τελικό (ένας τελικός μόνο με 
γυναίκες) και να βγει νικήτρια. Ακολούθησαν συνεργασίες με 
μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρείες, σεμινάρια, προσκλή-
σεις, έγραψε το πρώτο της βιβλίο κι εκεί που έτρεχε με 180 βρέ-
θηκε θετική στον κορωνοϊό! Ναι, η ζωή στην Ειρήνη Τζώρτζο-
γλου, αν μη τι άλλο, στάθηκε αρκετά γενναιόδωρη σε εμπειρίες, 
γι’ αυτό και η φωνή της στο τηλέφωνο είναι γελαστή και πρό-
σχαρη. Δεν είναι μόνο το ελληνικό DNA που την κάνει εγκάρδια, 
αλλά και το ότι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως η ζωή 
είναι ό,τι σου συμβαίνει όταν είσαι απασχολημένος κάνοντας 
σχέδια.Ζει με την οικογένειά της στο Κάρτμελ, της κομητείας 
Κάμπρια, στη ΒΔ Αγγλία και είναι συνεπέστατη στο 
τηλεφωνικό μας ραντεβού. Μιλάμε για το ελλη-
νικό «ΜasterChef» το οποίο έχει δει αποσπα-
σματικά κάποιες φορές: «Στην Αγγλία υπάρ-
χουν πολλά προγράμματα μαγειρικής και 
προσπαθώ να παρακολουθώ αυτά από 
τα οποία μπορώ να μάθω πράγματα. Στο 
ελληνικό “MasterChef” μου αρέσουν 
πολύ τα masterclasses, αλλά δεν έχω 
τον χρόνο και την υπομονή να δω όλα τα 
άλλα στοιχεία του διαγωνισμού, ειδικά 
το στοιχείο του reality».
Η ίδια μπήκε στο βρετανικό «ΜasterChef» 
μετά από παραίνεση του συζύγου της Τζον 
και για να είναι σίγουρη ότι δεν θα υπολείπεται 
των υπόλοιπων 57 διαγωνιζόμενων… προπονή-
θηκε για έναν ολόκληρο χρόνο! 
«Eνώ πάντα μου άρεσε να έχω κόσμο στο σπίτι και χαιρόμουν 
πολύ το καλό φαγητό και το επιζητούσα, δεν είχα σκεφτεί ποτέ 
ότι θα μπορούσα να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Επειδή 
εργάζονται συγγενείς μου σε κουζίνες ξενοδοχείων, θεωρούσα 
πάντα ότι είναι πολύ σκληρή εργασία και παλιά τουλάχιστον τα 
περιθώρια δημιουργικότητας ήταν λίγα. Προετοιμάστηκα έναν 
χρόνο γιατί δεν ήθελα να εκτεθώ αλλά δεν φανταζόμουν με 
τίποτα ότι θα κέρδιζα», μας λέει.
Πέρα από το έπαθλο κέρδισε και τη φράση-έπαινο που άφησε 

ιστορία και προήλθε από τον κριτή Τζον Τορόντ: «Η Ειρήνη έχει 
μαγεία στα δάχτυλά της και μια φωτιά στο στομάχι της!». Τα 
πιάτα της που κέρδισαν τους κριτές είχαν ελληνικές πινελιές: 
ριζότο με μπαρμπούνι και καλαμάρι και κονφί ντομάτας για 
ορεκτικό, αρνίσια παϊδάκια με δεντρολίβανο και πουρέ τρα-
χανά για κύριο πιάτο και μπακλαβά με σύκο και πραλίνα για επι-
δόρπιο. Θυμάται εικόνες, μυρωδιές, γεύσεις από τα σπίτια των 
γιαγιάδων της στην Κρήτη. Εκεί όπου την άφηναν οι γονείς της 
για να πάνε στα χωράφια. «Η γιαγιά παπαδιά έμενε σε διπλανό 
χωριό και με κρατούσε αρκετές φορές. Τη θυμάμαι μόνιμα 
σε μια κουζίνα να μαγειρεύει για 9 άτομα της οικογένειάς της, 
τα τρία εγγόνια της, αλλά και τους εργάτες στα κτήματα που 
βοηθούσαν στο μάζεμα της σταφίδας και της ελιάς. Οι μυρω-
διές που έβγαιναν από την κουζίνα της με γοήτευαν από παιδί. 
Δίπλα στο τζάκι υπήρχαν κρεμασμένα ξιδάτα λουκάνικα, κάθε 
εβδομάδα ζύμωνε ψωμί, μελόπιτες, χουμελόπιτες, ενώ από την 
άνοιξη τρώγαμε και τηγανίτες, νερόπιτες με άφθονο μέλι, μια 
και ο παππούς μου είχε μεγάλη παραγωγή. Τίποτα δεν πήγαινε 
χαμένο από ζαρζαβατικά και φρούτα, που ήταν πάντα άφθονα, 
ενώ είχαμε κότες και κουνέλια. Η γιαγιά Σταυρούλα, πάλι, που 
το σπίτι της ήταν δίπλα στο δικό μας, μαγείρευε τις πιο ωραίες 
τηγανητές πατάτες στον κόσμο. Ο παππούς ο Γιώργος, από την 
άλλη, ήταν πολύ μερακλής και τηγάνιζε το αλεύρι με τις ώρες 
πάνω στο τζάκι για να βγουν τα αρώματά του, το ανακάτευε 
μετά με κανέλα και ζάχαρη και έφτιαχνε κουταλιές τις οποίες 
τρώγαμε σαν μπισκότο σχεδόν. Εφτιαχνε επίσης καφέ κατά τον 
ίδιο τρόπο καβουρδίζοντας αλεύρι από ρεβίθια».
Η αφήγησή της σχεδόν σε λιγώνει και σε μεταφέρει σε μια 
Ελλάδα όπου το οικογενειακό τραπέζι ήταν η απόλυτη εκδή-
λωση αγάπης, φιλοξενίας και η απόλυτη ενσάρκωση του 
θεσμού της οικογένειας. Μιλά για τις γυναίκες της φαμίλιας της 
και όλα όσα διδάχτηκε από αυτές. «Από τη γιαγιά την παπαδιά 
έμαθα το εργασιακό ήθος και τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες. 
Από αυτήν είδα καθαρά τους ρόλους που είχαν τα δύο φύλα 
στη μικρή κοινωνία του χωριού: για όλους έπρεπε να φαίνε-
ται ο παππούς, αλλά την πραγματική ισχύ στα της οικογένειας 
την είχε η γιαγιά. Στο σπίτι της και αργότερα στο δικό μας έμαθα 
τι σημαίνει φιλοξενία. Η μητέρα μου εργαζόταν στους αγρούς 
σχεδόν μέχρι τα 80 της και το σπίτι της ήταν πάντα γεμάτο από 
κόσμο. Οταν ερχόμουν από την Αγγλία να την επισκεφτώ έβρι-
σκε ευκαιρία να το ξαναγεμίζει με τη δικαιολογία ότι όλοι ήθε-
λαν να με δουν. Από τη γιαγιά τη Σταυρούλα, την Τζωρτζο-
γλίνα, διδάχθηκα τη χαρά του καλού και νόστιμου φαγητού και 
γενικά από τους Μικρασιάτες συγγενείς μου πήρα το μεράκι, 
την αγάπη για το ωραίο, το καλλιτεχνικό στοιχείο». Με τη νίκη 
της στο «MasterChef» η αυτοπεποίθησή της έπιασε ταβάνι, 
καθώς μέχρι τότε δεν είχε πιστέψει ποτέ, όπως λέει, ότι ήταν 

άριστη σε κάτι. Εγραψε το πρώτο της βιβλίο: «Under 
the Olive Tree», ενώ ετοιμάζει και το δεύτερο. «Εν 

μέσω κορωνοϊού εργάζομαι πολλές ώρες και 
σε διαφορετικά πράγματα, που όλα όμως 

έχουν άξονα το φαγητό. Δεν είχα ποτέ τη 
φιλοδοξία να γράψω ένα βιβλίο, αλλά 
τώρα γράφω το δεύτερο. Μου πήρε 
λίγους μήνες να συνειδητοποιήσω ότι η 
νίκη στο “MasterChef” μου χάρισε μια 
μεγάλη πλατφόρμα για να βροντοφω-
νάζω για τα ελληνικά προϊόντα, τη δική 

μας κουζίνα και τους δικούς μας παρα-
γωγούς. Η νίκη μου άναψε μια φλόγα και 

έτσι παρακολούθησα ένα σεμινάριο Olive Oil 
Sommelier και χάρηκα πολύ που είδα πολλές 

νέες γυναίκες να θέλουν να μάθουν περισσότερα, 
να τιμήσουν την κληρονομιά τους, αλλά και να αναδείξουν 

το προϊόν του τόπου καταγωγής τους. Πολύ γρήγορα πέρυσι 
δημιουργήθηκε το παγκόσμιο γκρουπ Women In Olive Oil στο 
οποίο είμαι μέλος και ήδη αριθμεί πάνω από 2.000 άτομα». 
Σκέφτεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της και στην Ελλάδα; «Το 
αν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα δεν εξαρτάται από μένα δυστυ-
χώς. Θα πρέπει να ενδιαφερθεί ελληνικός εκδοτικός οίκος να 
αγοράσει τα δικαιώματα και να το μεταφράσει. Δεν σας κρύβω 
ότι δεν με στενοχωρεί αν δεν κυκλοφορήσει στη χώρα μας. 
Από την αρχή πίστεψα ότι αν υπάρχει κάποιο celebrity status, 

αυτό είναι καλύτερα να αξιοποιηθεί στο εξωτερικό. Εμείς γνω-
ρίζουμε λίγο πολύ τον πλούτο μας. Πρέπει όμως να έχουμε πρε-
σβευτές έξω από την Ελλάδα, που θα προσελκύουν τους τρί-
τους και θα δημιουργούν αισθήματα σεβασμού προς τη χώρα 
μας». Δεν έχει κάποια σπεσιαλιτέ για την οποία περηφανεύεται. 
Εχει όμως μια μεγάλη λατρεία που δεν είναι άλλη από τον κρη-
τικό ξινόχοντρο. «Είναι βαθιά μέσα στο DNA μου και συνέχεια 
βρίσκω καινούριους τρόπους να τον χρησιμοποιώ. Μου αρέ-
σουν πάρα πολύ τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Λυπάμαι που 
δεν είναι πιο γνωστά εκτός Ελλάδας και με ενοχλεί που οι Βρε-
τανοί δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της ελληνικής φέτας και 
αυτής από τη Δανία. Και το λάδι είναι μεγάλος έρωτας επίσης. 
Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να δοκιμάσω αυτούσιο λάδι 
από τις τόσες ποικιλίες που έχουμε και που όμως ένα τεράστιο 
ποσοστό είναι μόνο της κορωνέικης ποικιλίας».
Εχει ανοιχτή πρόσκληση από τον διάσημο Βρετανό σεφ Σάι-
μον Ρόγκαν για το εστιατόριό του. «Με όλη αυτή την ιστορία με 
τον κορωνοϊό δεν τα κατάφερα, αλλά δεν μου περισσεύει και 
χρόνος, είναι η αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω 
ζωντανά στο Διαδίκτυο με νέους σεφ στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Νιώθω πολύ υπερήφανη για το ταλέντο μας στον χώρο 
της εστίασης και όσο πιο πολύ φαίνεται τόσο πιο σοβαρά θα 
βλέπουν τη χώρα μας ως προορισμό γαστρονομικού τουρι-
σμού. Εχουμε ό,τι χρειάζεται να είμαστε leaders σε αυτό το κομ-
μάτι». Θα την ενδιέφερε να κάνει μια εκπομπή ταξιδεύοντας και 
μαγειρεύοντας σε όλη την Ελλάδα. «Εταιρείες παραγωγής έχουν 
δείξει ήδη ενδιαφέρον και μάλιστα έχει γίνει κι ένας πιλότος με 
εμένα και μια γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό. Στόχος να γυριστούν 
έξι επεισόδια στην Κρήτη, αλλά ο κορωνοϊός έχει πάει τα πάντα 
πίσω». 
Η ίδια ήταν από τους πρώτους που αρρώστησαν πέρυσι τον 
Μάρτιο. «Νομίζω ότι μου τον μετέδωσε ο θετός γιος μου, που 
μόλις είχε επιστρέψει από διακοπές για σκι στη βόρεια Ιταλία 
και όταν συναντηθήκαμε ήταν ήδη άρρωστος. Τότε γνωρίζαμε 
ελάχιστα πράγματα ακόμα για την ασθένεια. Εμεινα τρεις εβδο-

μάδες στο κρεβάτι και έκανα άλλες τρεις εβδομάδες να αναρ-
ρώσω πλήρως. Θυμάμαι την απίστευτη αδυναμία που ένιωθα. 
Δεν μπορούσα να σταθώ όρθια για να κάνω ένα ντους, αλλά 
ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πάω σε νοσοκομείο, παρόλο που 
είχε επηρεαστεί το αναπνευστικό μου. Για τρεις εβδομάδες το 
μόνο που μπορούσα να ανεχτώ ήταν φρέσκα μήλα και νερό με 
λεμόνι. Οταν συνήλθα και μετά δεν σταμάτησα να δημιουργώ 
συνταγές για διάφορες εταιρείες που με πλησίασαν, να κάνω 
live και να διδάσκω μαγειρική στους φοιτητές του Πανεπιστη-
μίου Κάμπρια».
Τα καλοκαίρια έρχεται πάντα στην Ελλάδα με τον σύζυγό της 
και αυτό το καλοκαίρι ειδικά σχεδιάζει να παρουσιάσει δύο 
εβδομαδιαία σεμινάρια μαγειρικής σε ένα ξενοδοχείο στην 
Κέρκυρα και ίσως και στη Ρόδο, «αλλά θέλω να περάσω δύο 
μήνες με τον σύζυγό μου κάνοντας περιοδεία στην Ηπειρο, στη 
Μακεδονία και τη Θράκη, που δεν τις γνωρίζω καλά. Το μεγάλο 
μάθημα στη ζωή το πήρα τα τελευταία τρία χρόνια και δεν είναι 
άλλο από το να ασχολούμαστε σε αυτή τη ζωή για τα προς το ζην 
μόνο με πράγματα που αγαπάμε. “Κάνε δουλειά το πάθος σου”, 
αυτό λέω. Και, ναι, θεωρώ ότι δεν είναι ποτέ αργά να βρούμε το 
πάθος μας. Το μότο μου στη ζωή είναι: είμαστε όλοι καλύτεροι 
από αυτό που πιστεύουμε».
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Παραιτήθηκε από τις διοικητικές αρμοδιότητες του 
στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής ο π. Άλεξ Καρλούτσος

ΤΟΥ ΣΩΤΉΡΉ Μ. ΤΖΟΥΜΑ

Ο 
π. Άλεξ Καρλούτσος είναι μία εμβλη-
ματική προσωπικότητα της  Εκκλησί-
ας μας και όχι μόνο της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αμερικής, στην οποία υπη-

ρετεί με αφοσίωση όλα τα έτη του ιερατικού του 
βίου.
Γαλουχήθηκε ιερατικά από τον  Μακαριστό Αρχι-
επίσκοπο  Αμερικής Ιάκωβο.Η  Χειροτονία του  
εις διάκονο έγινε από τον σπουδαίο Αρχιεπί-
σκοπο Κρήτης Ευγένιο και εις πρεσβύτερο από 
τον Αμερικής Ιάκωβο από τον οποίο διδάχθηκε 
πολλά  περί την εκκλησιαστική διοίκηση.
Με την ενθάρρυνση του Ιακώβου ασχολήθηκε 
με το lobbying, μια… τέχνη άγνωστη μέχρι τοτε 
στον εκκλησιαστικό χώρο και πρόσφερε πολλά 
στην Εκκλησία μας στην Αμερική και έδωσε 
άλλον αέρα στην δύναμη της ομογένειας στις 
ΗΠΑ.Όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις 
ήγειρε και ο π. Αλεξ την μήνιν πολλών! Ο φθόνος 
δεν είναι ποτέ κακός σύμβουλος.
Ο π. Άλεξ Καρλούτσος υπηρέτησε πιστά τον 
Ιάκωβο μέχρι τότε που δημιουργήθηκε και 
φώλιασε μια καχυποψία στο Φανάρι ότι ο Ιάκω-
βος θα επιδιώξει την ανεξαρτητοποίηση της 
Εκκλησίας Αμερικής απο το Πατριαρχείο. Ο 
π. Άλεξ ήταν αυτός που το αντιλήφθηκε και το 
ανέφερε αμέσως στο Πατριαρχείο και το σχέ-
διο ματαιώθηκε. Αλλά η μεγάλη ρήξη των δύο 
ανδρών οφείλεται στην εκτόξευση της φήμης 
και του κύρους του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 
Ζήλεψε που ο δικός του στενός συνεργάτης εργά-
ζεται σκληρά για να κάνει τον Πατριάρχη την 
πρώτη αναγνωρίσιμη και υπολογίσιμη δύναμη 
της ορθοδοξίας, θέση που μέχρι τότε κρατούσε 
και λάμπρυνε ο Ιάκωβος.
Αυτό ήταν η αιτία που χωρίστηκαν οι δρόμοι 
τους με  τον Ιάκωβο και χάραξε την δική του 
πορεία ως σύνδεσμος της Ομογένειας, αλλά και 
της Εκκλησίας της Αμερικής με το Οικ. Πατριαρ-
χείο. Και τα κατάφερε μέχρι το τέλος. Οι σχέσεις 
του με τον Ιάκωβο μπορεί να μην ξανάγιναν ίδιες 
αλλά αλληλοεξηγήθηκαν και αλληλοσυγχωρέ-
θηκαν. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι ο Ιάκωβος 
πήγε στην Κοινότητα του π. Αλεξ στο Hamptons 
και λειτούργησε και δόθηκε προς τιμήν του 
μεγάλο luncheon στο οποίο παρακάθισαν εκα-
τοντάδες ομογενείς που είδαν με αγάπη την ιστο-
ρική και αγαπητική αυτή συμφιλίωση. Όταν ο  
Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο τότε Χαλκηδό-
νος Ιωακείμ αποφάσισαν να «αποκεφαλίσουν» 
τον Ιάκωβο, πρόκριναν ως διάδοχό του τον Ιτα-
λίας Σπυρίδωνα, με τον οποίο ο π. Άλεξ ουδε-
μία σχέση ή γνωριμία είχε μαζί του. Στην αρχή 
τον βοήθησε στο έργο του. Όταν όμως άρχισε 
να αυθαιρετεί και να χαράσσει αντι-πατριαρχική 
στρατηγική, το Οικ. Πατραρχείο μετά από αρκε-
τές προειδοποιήσεις του απένειμε με συνοπτικές 
διαδικασίες τον τίτλο του «πρώην»!
Ο Πατριάρχης επέλεξε ως μεταβατικό  διάδοχο 
τον Βρεσθένης Δημήτριο, ιεράρχη φωτισμένο, 
με ακέραιο και αδαμάντινο χαρακτήρα, αλλά και 
με εμπειρία και γνωριμίες στις ΗΠΑ, αφού υπη-
ρέτησε επι πολλά έτη στην Θεολογική Σχολή της 
Βοστώνης και πολλοί εκ των Ιερέων στις ΗΠΑ 

ήταν φοιτητές  του.
Ο Γέρων Αμερικής Δημήτριος ενώ είχε την διά-
θεση της προσφοράς δεν κατάφερε να πλαισι-
ωθεί απο σωστούς ανθρώπους. Έγιναν λάθη, 
παραλείψεις και ατασθαλίες, που «χρεώθη-
καν» αδίκως  στον Δημήτριο μόνο και μόνο γιατί  
κατείχε  την θέση του Αρχιεπισκόπου και σύμ-
φωνα με το Πατριαρχείο είχε τον πρώτο και τον 
τελευταίο λόγο.
Στην επίσπευση παραίτησης του Δημητρίου 
συνέβαλαν πολλοί. Με έναν περίεργο τρόπο μας 
είχαν πείσει όλους όσους γράφαμε  ότι για όλα τα 
δεινά στην Εκκλησία μας στην Αμερική ευθύνε-
ται ο Δημήτριος!
Υπήρξε μια καλοσκηνοθετημένη παράσταση με 
τις «ευλογίες» του Φαναρίου,  στην οποία πρω-
ταγωνίστησαν πολλοί, ακόμη και ο Ελπιδοφόρος 
ως Συνοδικός που ήταν τότε και ο οποίος ενδι-
αφερόταν να αδειάσει ο θρόνος της Αμερικής  
για να πάρει σειρά!Οι επιθέσεις που έκανε στον 
Δημήτριο εν Συνόδω παρουσία του Πατριάρχη 
έμειναν παροιμιώδεις και παραδείγματα ορος 
αποφυγή.
Οι κατηγορίες που είχαν προσάψει  του Δημη-
τρίου ήταν πολλές. Αλλά τίποτα δεν ήταν μη ανα-
στρέψιμο. Φάνηκε από την πορεία των πραγμά-
των. Ο Ελπιδοφόρος με κινήσεις «ματ» κατάφερε 
να βγάλει απο την κούρσα διαδοχής στην Αμε-
ρική τον τότε Γαλλίας Εμμανουήλ.
Ο π. Άλεξ στην αρχή στήριζε τον Εμμανουήλ για 
Αμερικής. Έφτασε στο σημείο να μεταβεί  και 
στην Ελλάδα για να του αναπτύξει τις σχέσεις και 
την επιρροή   και να τον επιβάλλει στις ελληνικές 
αρχές. Όμως δεν κατάφερε πολλά πράγματα. Και 
αυτό το είπε στον Πατριάρχη. Ο Ελπιδοφόρος με 
τις διασυνδέσεις του είχε κατορθώσει να επιβλη-
θεί στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και όλοι -ο 
Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Αξ. Αντιπολίτευσης, 
Υπ. Εξωτερικών, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών  κ.ά.- να 

τον προκρίνουν  ως τον καταλληλότερο επόμενο 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Τα μηνύματα έφταναν 
τότε στον Πατριάρχη. Ο π. Άλεξ έχει μάθει να πει-
θαρχεί και να υπακούει στον Πατριάρχη. Και στα 
δυσκολότερα προβλήματα να είναι πάντα  «τοις 
Κείνου ρήμασι πειθόμενος».
Ο π. Άλεξ Καρλούτσος αποδέχθηκε την επιλογή 
Ελπιδοφόρου με μεγάλη χαρά. Ακόμη και όταν 
είδε να πλαισιώνεται απο… αμφιλεγόμενους 
εισαγόμενους κληρικούς στάθηκε στο πλευρό 
του χωρίς αξιώσεις. Έλεγε πάντα τον καλό του 
λόγο και εξέφραζε τον θαυμασμό του για την 
εργατικότητα του και την ταχύτητα που έπαιρνε 
αποφάσεις για να λύσει χρονίζοντα προβλήματα 
της Αρχιεπισκοπής.
Ο Ελπιδοφόρος σε μια κίνηση εντυπωσιασμού 
ανύψωσε τον π. Αλεξ  σε Γενικό Αρχιερατικό Επί-
τροπο της Αρχιεπισκοπής, θέση η οποία δεν πρό-
σθεσε ουσιαστικά επιπλέον  αρμοδιότητες στο 
χαρτοφυλάκιο του π. Άλεξ. Εκείνος όμως συνέ-
χισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να μη 
ζητά ανταμοιβές.
Η καλή σχέση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ κ. 
Μπάιντεν  με την Εκκλησία είναι έργο του π. Άλεξ 
σε ανύποπτο χρόνο, το οποίο κεφαλοποιείται 
σήμερα από την Εκκλησία μας. Και από αυτή την 
κεφαλαιοποίηση, αν γίνει σωστά, θα εξαρτηθούν  
πολλά, κυρίως για το Οικουμενικό μας Πατριαρ-
χείο και για τη θέση του σε έναν κόσμο που μετα-
βάλλεται και βάλλεται από δυνάμεις του κακού.
Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδιφόρος 
έφτασε στη Νέα Υόρκη ο π. Άλεξ για να τον διευ-
κολύνει έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση 
του. Ο Ελπιδοφόρος σοφά ποιών, όχι μόνο δεν 
την αποδέχθηκε, αλλά και τον επιφόρτισε  με τα 
καθήκοντα του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου 
της Αρχιεπισκοπής. «Θα σου κάνω τη χάρη για 
ένα χρόνο αλλά μετά θα παραιτηθώ», λέγεται ότι 
δήλωσε στον Αρχιεπίσκοπο.

Και πράγματι, μετά από ένα χρόνο και κάτι ο π. 
Άλεξ, συνεπής στο λόγο του και στις αρχές του 
παραιτήθηκε απο τα διοικητικά καθήκοντα του 
Γεν. Αρχιερατικού Επιτρόπου και ζήτησε να 
συνταξιοδοτηθεί.
Και όπως  πολύ σοφά και συνετά λέγει ο π. Άλεξ:
«Δεν μπορεί να λέγω και να διατρανώνω πρώ-
τος εγώ ότι πρέπει να  φεύγουμε όλοι – Ιερείς και 
Αρχιερείς-  από τις θέσεις μας στην ηλικία αυτή 
και να παραδίδουμε τη σκυτάλη στους νεώτε-
ρους και να μην ακολουθώ πρώτος εγώ αυτό  το 
παράδειγμα, που το υποστηρίζω τόσα χρόνια»
Γιαυτό παραιτήθηκε!
 Και αυτή τη φορά ο Αρχιεπίσκοπος, μολονότι 
του είπε να το ξανασκεφθεί αποδέχθηκε εν τέλει 
την παραίτηση.
Ο π. Άλεξ με την παραίτησή του αφήνει ένα 
μεγάλο κενό στη διοίκηση της Αρχιεπισκοπής. 
Φεύγει από το κοινό κάδρο της με τον Ελπιδο-
φόρο σε ότι αφορά διοικητικές αποφάσεις και 
καινοτομίες και θα περιοριστεί όπως είπε στο 
έργο που τον εμπνέει: την ολοκλήρωση του 
Αγίου Νικολάου – γιατί αν αφήσει το έργο αυτό 
ημιτελές θα καταντήσει ωσάν  το γεφύρι της 
Άρτας – αλλά και στην προετοιμασία του ταξιδιού 
του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ.
Άλλωστε όλες τις μεγάλες και σπουδαίες συνα-
ντήσεις του Πατριάρχη στις ΗΠΑ, ο π. Άλεξ θα τις 
οργανώσει και θα τις προγραμματίσει!
Το ταξίδι αυτό του Πατριάρχη θα μείνει στην 
ιστορία και θα αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» 
του π. Άλεξ στην Εκκλησία και προπαντός στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη μας τον οποίο σέβεται 
και αγαπά με αφοσίωση και το έχει αποδείξει 
πολλαπλώς.
Απαιτείται ήθος, τόλμη, γενναιότητα και συνέ-
πεια να εφαρμόσει κάποιος αυτό που κηρύττει, 
αλλά και να αποδεχθεί ότι έρχεται κάποτε η ώρα 
να παραδώσει την σκυτάλη στους επόμενους. 
Ένας άνθρωπος με αυτογνωσία, άρα με ταπεί-
νωση φιλοσοφεί στην ζωή του και γνωρίζει πολύ 
καλά πότε, πώς και σε ποιούς παραδίδει αυτήν 
την σκυτάλη, ώστε να συνεχίσουν οι νεώτεροι 
και να αυξήσουν το έργο που έχει επιτελέσει.
Όταν μάλιστα μιλάμε για «ημέρες και έργα» π. 
Άλεξ Καρλούτσου, τότε αυτό έχει βαρύνουσα 
σημασία. Η προσφορά του π. Άλεξ στην Εκκλη-
σία της Αμερικής, στην Ομογένεια, αλλά και στην 
Μητέρα Εκκλησία, την πολλαπλώς, εμφανώς και 
αφανώς ευεργετουμένη, είναι μεγάλη. Μακάρι 
ο Θεός να αναδείξει άξιο συνεχιστή του έργου 
του σε όλους τους επιτελικούς τομείς που είχε 
αναλάβει. Η Εκκλησία μας χρειάζεται φωτισμένα 
μυαλά, ηγετικές φυσιογνωμίες, πνευματικούς 
ανθρώπους, θυσιαστικούς, φιλόθεους, φιλάγι-
ους και φιλακόλουθους κληρικούς, που να φλέ-
γονται οι καρδιές τους από αγάπη προς τον Θεό 
και τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα δε η Ομογένεια χρει-
άζεται κληρικούς που να υπενθυμίζουν τις ρίζες 
και τις καταβολές των πιστών, να τους γαλουχούν 
με τις παραδόσεις, τα ήθη, και τα έθιμα, ώστε να 
είναι οι Έλληνες αδελφοί του Εξωτερικού ενω-
μένοι αδιάρρηκτα με την Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία και την μακρινή τους Πατρίδα.
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ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΞΕΡΑ ΠΟΙΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΜΕ 
ΠΟΛΥ ΠΑΡΟΤΙ ΑΥΤΗ Η «ΠΑΡΕΪΤΣΑ», ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ 

ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΑΣ ΑΠΕΜΠΕΨΕ ΚΑΙ ΕΝ 
ΕΥΘΕΤΩ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Δ
εν θέλω να γράψω μεγάλα κείμενα γιατί δεν 
υπάρχει λόγος να ζαλίζω. Δεν υπάρχει λόγος 
για μεγάλα κείμενα, γιατί δεν μπορούν να μας 
απαντήσουν, αλλά θέλω να γράψω τις ερωτή-

σεις σαν να τις γράφατε εσείς, αλλά και πάλι δεν θα σας 
απαντούσαν!!!
Λοιπόν, έγινε κάποια επιτροπή, εντάξει; Η επιτροπή 
αυτή έχει κάποια αξιόλογα άτομα της παροικίας, όπως 
ο Δρ. Καραντώνης, ο κ. Φαναράς κι άλλοι, που αν δεν 
ήταν αυτό το τωρινό Δ.Σ. θα μάζευαν άνετα το ποσόν 
που ζητάνε αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του 
ονόματος τους. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν θα γίνει 
γιατί ακόμα και οι κολλητοί τους φίλοι δίνουν κάποιο 
μικρό ποσόν για να φύγουν από την υποχρέωση… λόγω 
ΦΙΛΙΑΣ!
Βλέπουμε στην κατάσταση πολλά ονόματα με «υποσχε-
τικές» πληρωμές, χωρίς να βλέπουμε τα γνωστά επιτυ-
χημένα μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα, εκτός κάποιων 
εξαιρέσεων. Στείλανε σε μερικούς Έλληνες «προσωρινή 
απόδειξη» - άλλη παπαριά κι αυτή, τι πάει να πει «προ-
σωρινή απόδειξη; Έδωσα λεφτά; Δώσε μου την από-
δειξη μου!!!
Ο κ. Αρτεμάκης και η κα Σκουτάκη έδωσαν έναν ποσόν 
και ΜΠΡΑΒΟ τους! Ο κ. Νίκωνας και ο κ. Ιορδάνουν που 
είναι από τα «πρώτα παλικάρια»… ΤΙΠΟΤΙΣ!
Τέλος πάντων, έβαλαν και το δίλλημα στους Έλληνες 

Χριστιανούς Ορθόδοξους τύπου «δώστε το χρήμα, 
γιατί αλλιώς πουλάμε εκκλησία». Δηλαδή να μαζέψουν 
ενάμιση εκατομμύριο δολάρια ως το τέλος του έτους, 

αλλιώς… κάποιος Άγιος θα μας αφήσει… καιρούς… τον 
πουλάμε.
Βρε! Αγαπημένοι μου διοικητικοί της συμφοράς… γρά-
φετε ότι τα έξοδα του μήνα είναι $170,000, δηλαδή 

$1,800,000 το χρόνο και συν το ένα εκατομμύριο που 
χρωστάτε από πέρυσι, δηλαδή για αυτό που γράφετε 
ότι χρωστάτε γιατί τί άλλο χρωστάτε το ξέρει μόνο 
ο καλός Θεούλης… Έχουμε και λέμε δηλαδή χρέος 
$2,700,000 πέρυσι και φέτος αν μαζέψουμε $1,500,000 
θα πληρωθούν μόνο οι άμεσες υποχρεώσεις. Που 
σημαίνει ότι σίγουρα κάποιος Άγιος ή Αγία εκκλησίας 
θα πωληθεί. Σίγουρα! Τώρα σας το λέω με απόλυτη 
σιγουριά: ΕΑΝ ΦΥΓΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΟΛΗ Η «ΠΑΡΕΑ», όχι 
γιατί δεν είσαστε καλοί άνθρωποι, είστε και καλοί κι 
άγιοι, απλά δεν σας θέλει ο κόσμος. Όποιος πήγε ενά-
ντια στον κόσμο, έφαγε το κεφάλι του. Προσπαθείτε να 
μαζέψετε λεφτά για να πληρωθούν μόνο τα «μπίλια» κι 
αυτοί που θα δώσουν το κατιτίς θα είναι των $5 και $10, 
με το οποίο δεν σώνεται τίποτα.
Και τώρα πάμε σε ένα ευτράπελο να γελάσουμε και 
λίγο. Σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. Αρτεμάκης αποκα-
λούσε τον Ιατρό Καραντώνη «κύριε συνάδελφε». Συγ-
χαρητήρια στον κ. Αντώνη Αρτεμάκη που μου έγινες και 
γιατρός. Εύχομαι να μην έχει ειδικότητα γυναικολόγου 
μαιευτήρα και μας βγάλεις τίποτα τερατάκια (χα χα χα). 
Έχω κι άλλα πολλά, αλλά η επόμενη εβδομάδα δεν είναι 
μακριά κι έκανα και το εμβόλιο του Pfizer για να ζω και 
να επικοινωνούμε. 
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩ-
ΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.
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Τη μέρα που λύγισε το ατσάλι!
Δημήτριος  Ίτσιος

Σ
τις 6 Απριλίου 1941 εκδηλώθηκε η εαρινή επί-
θεση των Γερμανών εναντίον της Ελλάδας. Με 
την ευκαιρία της ημέρας αυτής ιστορικώς και 
της παρούσας συγκυρίας με την γερμανική η-

γεμονία να πολιορκεί χώρες του ευρωπαϊκού νότου με 
πρόσχημα τη δημοσιονομική πειθαρχία είναι ευκαιρία 
να θυμηθούμε την ιστορία ενός ήρωα. 
Ο ήρωας της ιστορίας μας ήταν ένα πρόσωπο απλό 
αλλά θαυμαστό. Ένας Έλληνας λοχίας που απέναντι 
σ την πολεμική υπερδύναμη των Ναζί δεν κιότεψε 
λεπτό, ακόμα κι όταν έμεινε μόνος του σε ένα πολυβο-
λείο. Με το όπλο του άδειασε 38.000 σφαίρες στα κορ-
μιά των Γερμανών εισβολέων. Σταμάτησε μόνο όταν του 
τελείωσαν οι σφαίρες και αφού είχε προξενήσει απί-
στευτες απώλειες στους Γερμανούς!
Η ιστορία του λοχία Δημήτρη Ίτσιου είναι διδαχή για 
τους σύγχρονους «σωτήρες» που σκύβουν το κεφάλι 
στην γερμανική μπότα, προδίδοντας τα κεκτημένα, τα 
ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες ενός λαού χωρίς καμία 
αντίσταση.
Ο Δημήτριος Ίτσιος γεννήθηκε στα Άνω Πορόια Σερ-
ρών το 1906 στην σκλαβωμένη τότε Μακεδονία. Με 
την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου επι-
στρατεύθηκε ως έφεδρος λοχίας και υπηρετούσε στο 
Μπέλες, πάνω από το χωριό του,. Κατά την εισβολή 
των Γερμανών, στις 6 Απριλίου 1941, ο έφεδρος λοχίας 
Ίτσιος βρέθηκε να είναι επικεφαλής του Πολυβολείου 
Π8.
Στις 5:15΄ το ξημέρωμα εκείνης της μέρας, ψηλά στην 
«Ομορφοπλαγιά» του Μπέλες, η πιο τέλεια πολεμική 
μηχανή της εποχής αρχίζει το καταστροφικό της έργο. 
Με ομοβροντίες Γερμανικών πυροβόλων, όλμων και 
πολυβόλων, αρχίζει η επίθεση.  Κάποια στιγμή ακού-
γεται βόμβος αεροπλάνων. Τρία ή τέσσερα «στού-
κας» πλησιάζουν την περιοχή και ξερνούν σίδηρο και 
φωτιά. Στη σφοδρότητα των επίγειων και ουράνιων 
επιθέσεων δεν αντέχει άλλο η προκάλυψη. Αναδιπλώ-
νονται οι υπερασπιστές της πρώτης γραμμής κι έρχεται 
η σειρά των πολυβολείων. Θερίζουν τα πολυβόλα τους. 
Ατσάλινοι οι υπερασπιστές τους καθηλώνουν τους Γερ-
μανούς. Τα αεροπλάνα βουτούν και ξαναβουτούν με 
λύσσα σκορπώντας φωτιά και όλεθρο. Τα οχυρά αντι-

στέκονται. Οι υπερασπιστές των πολυβολείων ποτί-
ζουν με το αίμα τους τα ιερά χώματα της γενέθλιας γης. 
Σταδιακά τα πυροβολεία  Π3, Π4, Π5 και Π9, σιγούν. 
Ακολουθεί το Π6 που, περικυκλωμένο από τον εχθρό, 
έπειτα από σθεναρή αντίσταση, καταλαμβάνεται το 

μεσημέρι… Τα πυροβολεία Π7 και Π8, όμως, συνεχί-
ζουν να μάχονται. Μέσα βρίσκονται Έλληνες με ψυχή, 
θρεμμένοι με τα ιδεώδη της ελευθερίας, με τα ιδανικά 
της αυτοθυσίας. Έλληνες, που δε διαπραγματεύονται 
ούτε μια σπιθαμή ελληνικής γης… Γνωρίζουν πως δεν 
υπάρχει ελπίδα γι’ αυτούς. Αλλά, δεν τους νοιάζει.  Το 
πυροβολείο Π8, έχει στη διάθεσή του 38.000 φυσίγ-
για, που οι υπερασπιστές του είναι διατεθειμένοι να τα 
«ξοδέψουν» με τη «δέουσα τσιγκουνιά».
Ο  λοχίας Ίτσιος βλέποντας το μάταιο της θυσίας, δια-
τάζει τους στρατιώτες της μονάδας του να εγκαταλεί-
ψουν το Π8. Ο ίδιος θα μείνει και θα προσπαθήσει να 
εξοντώσει μόνος του τους εισβολείς. Μερικοί υπα-
κούουν. Οι συγχωριανοί του όμως μένουν. Φίλοι και 
σύντροφοι στις δουλειές και στα γλέντια στο χωριό. 
Πιστοί συμμαχητές του τώρα στο Π8, στην απόφασή 
του για αντίσταση μέχρις εσχάτων, στη θυσία.  Σε κατά-
σταση έκστασης  ο Ίτσιος από τους καπνούς και τη 
βαριά μυρωδιά της μπαρούτης, αποκρούει με το πολυ-
βόλο του τις λυσσασμένες απόπειρες των Γερμανών για 
κατάληψη του οχυρού του. 

Γυαλίζουν τα κράνη των 
σκοτωμένων Γερμανών 
στρατιωτών της Βέρμαχτ 
σ τον απριλιάτ ικο ήλιο. 
Οι επιθέσεις συνεχίζο-
νται, πληθαίνουν, σκλη-
ραίνουν. Μα ο Ίτσιος δεν 
σταματά με το πολυβόλο 
του να σκορπά τον όλε-
θρο και το θάνατο σ το 
Γερμανό εισβολέα. Όσο 
πιο πολύ κρατήσει σ το 
μετερίζι του, τόσο πιο 
ασφαλής θα γίνει η υπο-
χώρηση των άλλων προς 
τα Κρούσια. Ούτε σκέψη 
για τη δική του σωτηρία 
με φυγή. Εκείνη την ώρα 
ο Ίτσιος Πολεμούσε για 
όλους τους Έλληνες. Ένας 
για όλους!
Κάποια σ τ ιγμή τελειώ-
νουν τα πυρομαχικά. Ο 

λοχίας με τους συντρόφους του γνωρίζουν πως έπρα-
ξαν το καθήκον τους. Πολέμησαν για την πατρίδα, για 
τις οικογένειές τους, τους φίλους τους. Ξέρουν πως 
μάλλον δεν θα ξαναδούν ποτέ τους δικούς τους ανθρώ-
πους, για τους οποίους υπεραμύνθηκαν. Ανοίγουν τη 

βαριά σιδερόπορτα του φρουρίου τους και βγαίνουν 
έξω ζαλισμένοι.  Ο επικεφαλής αξιωματικός σε άπται-
στα ελληνικά διατάσσει να παρουσιαστεί ο αρχηγός 
του φρουρίου Π8. 
Με αγέρωχη αξιοπρέπεια κάνει ο Ίτσιος δυο - τρία 
βήματα μπροστά, χαιρετά στρατιωτικά το Γερμανό αξι-
ωματικό και αναφέρει:
- Ίτσιος Δημήτριος, Λοχίας Πεζικού.
Ξαφνιάζεται ο άλλος. Στα μάτια του φαίνεται ο θαυμα-
σμός για το παλληκάρι. Διατάζει τους Γερμανούς στρα-
τιώτες να παρουσιάσουν όπλα προς τιμήν του γενναίου 
λοχία τον χαιρετά και λέει στον Ίτσιο.
- Συγχαρητήρια λοχία. Με τη γενναιότητά σου ζωντάνε-
ψες την ιστορία των προγόνων σου.
Αμέσως μετά του κάνει νεύμα να τον ακολουθήσει. Τον 
οδηγεί στο ξέφωτο μπροστά από το πολυβολείο, και 
δείχνοντας του τις δεκάδες των πτωμάτων των στρατι-
ωτών του - πάνω από 200 κατά έγκυρη εκτίμηση - του 
λέει:
- Αυτό που βλέπεις λοχία είναι έργο δικό σου.
Ο Ίτσιος γαλήνιος σαν όλους τους πραγματικούς ήρωες 
απαντά λακωνικά:
- Έπραξα το καθήκον μου.
- Εσύ έπραξες το καθήκον σου. Τώρα η σειρά μου να 
«εκτελέσω» κι εγώ το δικό μου απάντησε ο Γερμανός 
και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Ελλήνων και Γερ-
μανών στρατιωτών, βγάζει το πιστόλι του και τον εκτε-
λεί εν ψυχρώ. 
 Ψυχρή, εγκληματική δολοφονία! Ο Γερμανός ήξερε 
καλά πως τη στιγμή εκείνη, διέπραττε ένα έγκλημα 
πολέμου, μια στυγνή κι αποτρόπαια δολοφονία, μπρο-
στά στα απορημένα βλέμματα των δικών του στρατι-
ωτών και στα γεμάτα πίκρα και αγανάκτηση βλέμματα 
των συμπολεμιστών του Ίτσιου. Ο λοχίας τους, δεν 
έπεσε στη μάχη, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ κι έφυγε από 
τη ζωή άδικα…
Αυτή είναι η ιστορία του λοχία Δημήτρη Ίτσιου. Διδαχή 
για τους σύγχρονους «σωτήρες» που ακόμα σκύ-
βουν το κεφάλι στην γερμανική μπότα προδίδοντας τα 
κεκτημένα, τα ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες ενός λαού 
χωρίς καμία αντίσταση.
«….ο γενναίος Ίτσιος Δημήτριος με το σκληρό θάνατό 
του θα εισέλθει στο πάνθεον των ηρώων και η ιστορία 
θα αναγράφει το όνομά του προς παραδειγματισμό των 
επερχόμενων γενεών....»’
Ίτσιος Δημήτριος του Ευσταθίου...
- Παρών!
Ήταν ένας απλός άνθρωπος όπως οι περισσότεροι από  
εμάς...

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΉ ΜΙΧΑΉΛΙΔΉ
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Μ
ας χαροποίησαν αναμφι-
σβήτητα όλους τα πρόσφα-
τα νέα από το μέτωπο, ό-
χι του κορονοϊού αλλά, της 

κοινότητας μας με την διεύρυνση της ε-
πιτροπής για την διάσωση της  Ελληνι-
κής Κοινότητας Τορόντο.
Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά όλες 
αυτές οι ενέργειες αξιόλογων ανθρώ-
πων που διαπιστώνουν την αδήριτη 
ανάγκη να μπουν μπροστά στον αγώνα 
για την επιβίωση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, που βρίσκεται στο χείλος 
του γκρεμού. 
Εμείς, από την δική μας πλευρά θα είμα-
στε πάντοτε στον πλευρό ανθρώπων 
που μπαίνουν μπροστάρηδες για να 
υπηρετήσουν το κοινό καλό με ανιδιο-
τέλεια  και μεγαλοψυχία.
Τέτοιες ενέργειες, εμβόλια ανθρωπι-
σμού και μεγαλοσύνης , σταγόνες ελπί-

δας μιας παραπαίουσας κοινωνίας που 
θεοποίησε την ιδιοτέλεια και το προ-
σωπικό συμφέρον σε βάρος του κοινού 
καλού.
Είναι τονωτικές ενέσεις και  αχτίδες 
ελπίδας  για ένα καλύτερο αύριο. Η κοι-
νωνία μας βαριά πληγωμένη από την 
ακόρεστη δίψα του αχαλίνωτου πλου-
τισμού των ολίγων και το μεγάλο χάσμα 
μεταξύ εχόντων και μη εχόντων, έχει 
ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε τις πανανθρώ-
πινες Ελληνικές αξίες που ρύθμιζαν τις 
σχέσεις στις κοινότητες - πόλεις.   
Χειροκροτούμε κάθε προσπάθεια που 
σκοπό έχει την διάσωση και την προ-
κοπή της Ελληνικής μας Κοινότητας, απ’ 
όπου και αν προέρχεται.
Επίσης συγχαίρουμε την επιτροπή που 
συγκροτήθηκε από εξέχουσες προσω-
πικότητες της παροικίας μας και την 
απόφαση τους να βοηθήσουν. 

Για άλλη μια φορά το Ελληνικό φιλότιμο 
έλαμψε, και όλοι αυτοί οι ακούραστοι 
εθελοντές και ανιδιοτελείς συνπάροι-
κοι μας,  έβαλαν πλάτη για να ξεκολ-
λήσουν από τον βούρκο  που  έσπρω-
ξαν κάποιοι ανάξιοι ηνίοχοι, την τετρά-
τροχη άμαξα της κοινότητας μας.  
Είναι το ίδιον της φυλής, που μας ξεχω-
ρίζει από τους πολλούς και όταν βρι-
σκόμαστε  στα δύσκολα   παραμερί-
ζουμε προσωπικές διαφορές και μικρό-
τητες και όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε τον 
όποιον κίνδυνο με σθένος και αποφασι-
στικότητα.
Όσο απαραίτητη είναι η ομοψυχία και 
η καθολική συμμετοχή, άλλο τόσο είναι 
και η σαφήνεια  και το ξεκαθάρισμα του 
στόχου, και η  απαλλαγή των παραφυ-
άδων από τους κόλπους της επιτροπής 
για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της.
Με όλο τον σεβασμό και την αμέριστη 
εμπιστοσύνη μας στα πρόσωπα της επι-
τροπής, πιστεύουμε πως για την απρό-
σκοπτη και αρραγή λειτουργία της θα 
πρέπει να μην συμμετέχει κανένας από 
την υπάρχουσα διοίκηση.
 Είναι και οξύμωρο και παράδοξο οι 
υπαίτιοι της δυσοίωνης αυτής  κατά-
στασης, χωρίς καμία αιδώ, να συμμε-
τέχουν στην επιτροπή που ανέλαβε την 
διάσωση της κοινότητας μας.
Με μια γρήγορη ματιά που ρίξαμε στα 
ονόματα της επιτροπής διαπιστώσαμε 
πως κάλλιστα αρκετοί από αυτούς θα 
μπορούσαν να αναλάβουν προσωρινά 
και την διοίκηση της κοινότητας και 
με σιγουριά και ασφάλεια να οδηγή-
σουν το ακυβέρνητο καράβι την Ελληνι-
κής Κοινότητας στο απάνεμο λιμάνι της 
σιγουριάς  και  της ασφάλειας.
Δεν έχουμε προσωπικά με τους κατά τα 
άλλα αξιόλογους ανθρώπους της διοί-
κησης αλλά έχουν απωλέσει πλήρως 
την εμπιστοσύνη μας και το πιο σωστό 
και πρέπον είναι να παραδώσουν τα 
κλειδιά και να πάνε στο καλό. 
Μετά την γενική κατακραυγή για αδι-
αφάνεια και μυστικότητα όσον αφορά 
τα πραγματικά νούμερα και μεγέθη της 
κοινότητας μας ο ταμίας έδωσε στην 
επιτροπή κάποια στοιχεία και αυτή με 
την σειρά της τα δημοσιοποίησε.
Είναι πολλά τα αξιοπερίεργα, φίλοι μου, 
αλλά  ένα νούμερο βγάζει μάτια, σύμ-
φωνα λοιπόν με τον γενικό δερβέναγα 
ταμία, η κοινότητα μας χρειάζεται κάθε 
μήνα 170.000 για να καλύπτει τα τρέχο-
ντα έξοδα. Νομίζω πως τα λόγια είναι 

περιττά. 
Εάν κάνετε τον κόπο και συγκρίνετε 
τους οικονομικούς απολογ ισμούς 
μεταξύ του 2018 και 2019, θα καταλά-
βετε πολλά και θα συστοιχηθείτε μαζί 
μας  και θα απαιτήσετε εδώ και τώρα 
την καθαίρεση τους.
Η κοινότητα χρειάζεται να πάρει σημα-
ντικές αποφάσεις και το μόνο σίγουρο 
είναι πως οι σημερινοί διοικούντες 
είναι αδύνατον να το πράξουν.
Παράλληλα με την ερανική εκστρατεία 
η παροικία του Τορόντο απαιτεί.
Α) Την πληρωμή των ιερέων των εκκλη-
σιών της κοινότητας, που είναι αδικαιο-
λόγητα απλήρωτοι  από το 2015.
Β) Την  απόσυρση όλων των μηνύσεων 
, ( με τους ιερείς, φιλόπτωχες, Αρχιε-
πισκοπή). Είναι ανεπίτρεπτο ελληνικοί 
οργανισμοί να αλληλομηνύονται  και να 
μας διασύρουν στα μάτια των Καναδών.
Γ) Η αρχιεπισκοπή να παραιτηθεί από 
όποια χρηματικά ποσά διεκδικεί από 
την κοινότητα. Πρέπει και αυτή να 
δείξει και μεγαλοψυχία  και πατρική 
αγάπη. Η παραβολή του ασώτου λέτε να 
έχει εφαρμογή στην προκειμένη περί-
πτωση; 
Χρειάζεται συστράτευση και καθολική 
συμμετοχή, από τον πρώτο τη τάξει έως 
το τελευταίο συνέλληνα. Από το πρε-
σβύτερο έως τον πιο πρόσφατο αφιχθέ-
ντα ή νεογεννηθέν ελληνάκι.  
Η επιτροπή θα πρέπει να διαχωρίζει τα 
ποσά που προσφέρονται για το χρέος 
από τα ποσά της ανανέωσης των μελών.
Να οριστεί μία υποεπιτροπή που θα 
αναλάβει να έρθει σε επαφή με παλαιά 
μέλη που για διάφορους λόγους δεν 
ανανέωσαν την συνδρομή τους. Το 
ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι για 
την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων. 
Η εραν ική εκσ τρατεία θα έχει δύο 
πόλους. 1) Η Ανανέωση των μελών. 2) 
Για το Χρέος.
Επίσης στην πρόσοψή του κοινοτικού 
κέν τρου, πάνω από τον σ ταυρό  να 
αναρτηθεί ένας ηλεκτρονικός πίνακας 
που θα αναγράφεται το χρέος της κοι-
νότητας και να  ανανεώνεται κάθε φορά 
που θα γίνεται μέρος της αποπληρω-
μής.
Παστρικές δουλειές. Ξεκάθαρες. Πλήρη 
διαφάνεια και όχι σημητικά μαγειρέ-
ματα και νικωνικές αλχημείες.
Όλοι μαζί μπορούμε.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Όλοι Μαζί Μπορούμε

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

της Hellas News
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"Empowerment of 
Greek Women"

The Daughters of Penelope celebrate 
International Women’s Day

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΡΟΉΓΟΥΜΕΝΉ ΕΚΔΟΣΉ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΤΟ ΚΟΛΟΝΑΚΙ ΕΧΕΙ 2 
ΟΝΟΜΑΤΑ: KOLONAKI 
TOP’S & PEROS CAFÉ

Ο ιδιοκτήτης του, ο φίλος μου Πέρος, μέρα νύχτα είναι εκεί και, 
οπωσδήποτε, όλοι, επώνυμοι και μη, θα πιούν καθημερινά το καφε-
δάκι τους ή θα γευτούν τις φανταστικές σπεσιαλιτέ του. ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, έχουν τιμή τους να βγουν μια ανα-
μνηστική φωτογραφία με τον Πέρο, που βλέπουμε στις φωτογρα-
φίες με όμορφες παρουσίες και τον καλό του φίλο, και συνεργάτη 
της εφημερίδας μας, Γιάννη Δαραβίγκα.
ΝΑΣΤΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΚΑΛΑ… Χαιρετισμούς κι αγάπη 
από το Τορόντο του Καναδά.
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Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ θέση στο χορό των 
Αγίων, τους οποίους εικονίζου-
με στο ναό έχει ή Παναγία μητέ-
ρα του Κυρίου. Και τούτο γιατί έ-

χει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κό-
σμου. Και γιατί με ξεχωριστό τρόπο επι-
βάλλεται στα αισθήματα και στην καρ-
διά μας. Η φυσιογνωμία της δεσπόζει 
στο χώρο της λατρείας , Όπου κι αν στρέ-
ψουμε το μάτι , κάποια παράσταση θα 
δούμε, που έχει σαν κεντρικό ή σαν πρώ-
το, μετά του Ιησού, πρόσωπο την τιμη-
μένη Μητέρα Η γέννησή της, η άφιέρω-
σή της στο ναό κατά τα παιδικά της χρό-
νια, ο Ευαγγελισμός, το σκύψιμό της πά-
νω από το βρεφικό λίκνο του Ιησού μέ-
σα στο σπήλαιο, ή φιλόξενη προσφορά 
της αγκαλιάς της στον Yίο και Θεό της, 
η παράστασή της κάτω από τον σταυρό, 
η κοίμησή της είναι γεγονότα μεγάλα, 
τα όποια τροφοδότησαν με συγκίνηση 
και με έμπνευση τους πιο δυνατούς χρω-
στήρες .
Φωτισμένοι ζωγράφοι δούλεψαν επί-
μονα, όχι μόνο για να φιλοτεχνήσουν 
το τιμημένο της πρόσωπο, αλλά και 
για να αισθητοποιήσουν με τη βοήθεια 
των χρωμάτων και να παραστήσουν 
τον πλούτο και τον άγνό θησαυρό της 
καρδιάς της, την καθαρότητα και την 
ανάταση και την αφοσίωση και να μας 
κάμουν να ζήσουμε τις συγκινήσεις και 
τους πόθους της .
Ποιός δεν σταμάτησε με δέος μπρο-
στά στη μορφή της «γλυκοφιλούσης» 
και της «δακρυρροούσης» Παρθένου 
και ποιός βλέποντάς την καθισμένη 
στο βασιλικό θρόνο της, δεν έσκυψε να 
ασπασθή μέ εύλάβεια τα πόδια της;
Οι έπισημότερες θέσεις που της δίνουμε 
στό ναό είναι δυό: στο τέμπλο και στην 
αψίδα. Στο τέμπλο τοποθετούμε την 
εικόνα της αριστερά από την Ώραία 
Πύλη. Την πρώτη θέση, δεξιά την έχει η 
εικόνα του Υιού και Θεού μας, του βασι-
λέως της κτίσεως. Καθώς όμως ό Κύριος 
κοιτάζει προς τον λαό, έχει στα δεξιά Του 
την Παναγία, την τιμημένη Βασίλισσα.
Παλαιά ο προφήτης Δαβίδ οραματί-
στηκε την ευλογημένη μέρα κατά την 
οποία ο Μεσσίας θα έρχόταν να περπα-
τήση ανάμεσά μας και να αναστραφή 
μαζί μας. Και με έμπνευση, με νοσταλγία 
και θείο φωτισμό στράφηκε προς τον Υιό 
του Θεού και του είπε: «παρέστη η βασί-
λισσα έκ δεξιών σου εν ιματισμώ δια-
χρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» 
(Ψαλμ. μδ' 10).
Η προφητεία αυτή έκπληρώθηκε. Ως 
τιμημένη βασίλισσα βρίσκεται καθι-
σμένη ή Παναγία στά δεξιά του Υιού της 
στον ουρανό και στη γη. Στον ουρανό 
πλάι στόν γεμάτο λαμπρότητα θρόνο 
Του. Και στη γή πλάι στην αγία εικόνα 

Του.
Στη θέση αυτη ή Παντάνασσα είναι προ-
σιτήσε όλους μας. Μπορούμε να την 
πλησιάσουμε , να υποκλιθούμε μπροστά 
της, να της εκφράσουμε το σεβασμό και 
την αγάπη μας.
Στην δεύτερη επίσημη θέση της στο 
πιο ψηλό μέρος της κόγχης του Ιερού, 
η Παναγία μας είναι απρόσιτη. Εκεί ή 
φυσιογνωμία της δεσπόζει γεμάτη επι-
βλητικότητα και μεγαλοπρέπεια. Μόνο 
την ατε νίζουμε. Δεν μπορούμε να την 
πλησιάσουμε. Αισθανόμαστε πως έχει 
αφήσει τη γή μας και βρίσκεται κοντά 
στον ουρανό,
Η παρουσία της στο ουράνιο αυτό ύψος 
και η ονομασία «Πλατυτέρα», που 
δίνουμε στην παράσταση, μας θυμί-
ζουν ένα μεγάλο μυστήριο. "Οτι «όν ου 
χωρούσι ουρανοί» δέχθηκε αυτή στα 
σπλάγχνα και στην αγκαλιά της. Έγινε 
πλατύτερη ή ύπαρξή της και από αυτούς 
τους απέραντους ουρανούς.
Και μαζί με το μυστήριο της σαρκώ-
σεως, που μας διδάσκει, μας υπενθυμί-
ζει ή Πλατυτέρα πώς εκεί που στέκεται, 
ψηλά, μπορεί να πρεσβεύη για μας στον 
Υιό και Θεό της. Βρίσκεται ανάμεσα στον 
ουρανό και στη γή. Κοντά στη γη μας, 
για να μας παρακολουθή, να ακούη τους 
στεναγμούς μας, να συμμερίζεται τις 
αγωνίες μας. Και κοντά στον ουρανό, για 
να μεταφέρη την ικεσία μας με μητρική 
παρρησία στο δυνατό Κύριο.
Πόση ανακούφιση αισθανόμαστε μέσα 
μας, όταν βαθιά πονεμένοι επισκεπτώ-
μαστε τον ναό και αφήνουμε το μάτι 
μας να προσηλωθή στη γλυκιά μορφή 
της Πλατυτέρας! Ζούμε το αίσθημα που 
δοκιμάζει το φοβισμένο παιδί, όταν επι-
στρέψη στην αγκαλιά της μητέρας του.
Στις στιγμές αυτές της γαληνοφόρας 
ένατενίσεως ας ικετεύουμε τη μεγάλη 
Δέσποινα και Μητέρα: «Τας χείράς σου 
τάς θείας, ας τον κτίστην έδαστασας, 
Παρθένε Παναγία, σαρκωθέντα χρη-
στότητα προτείνασα δυσώπησον αυτόν 
λυτρώσασθαι ημάς...». Υψώνοντας, 
Παναγία Παρθένε, τα θεία σου χέρια, με 
τα όποια έ6άστασες τον Κτίστη, που από 
την αγάπη Του σε μάς έγινε άνθρωπος, 
ικέτευσε Τον να μας λυτρώση.
"Η ας επικαλούμεθα την αγάπη της με 
την άλλη υπέροχη προσευχή: «Ότι ούκ 
έχομεν παρρησίαν διά τα πολλά ήμών 
αμαρτήματα, συ τον έκ οου γεννηθέ-
ντα δυσώπησον (παρακάλεσε και εξευ-
μένισε) Θεοτόκε Παρθένε. Πολλά γάρ 
ισχύει δέησις μητρός προς ευμένειαν 
Δεοπότου...». Με τις προσευχές μας θα 
βάλουμε την πονεμένη καρδιά μας 
στα χέρια της κι εκείνη θα ανοίγη τη 
μητρική καρδιά της, για να νιώση τον 
πόνο μας.
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$2,618 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$750
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,188 down payment

Lease from

per month

Lease from

$438† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$728† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$2,000
Includes

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

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

The new all electric e-tron GT

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2021 Audi Q3 45 TFSI quattro komfort/Q5 45 TFSI quattro Komfort/ Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=3.48%/Q3=3.98% for Q3 
& Q5 - 36, Q7 - 48 months, with monthly payments of Q7=$728/Q5=$438/month/Q3=$198/bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,588/Q5=$6,188/Q3=$2,618 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, 
options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$41,558/Q5=$27,255/Q3=$23,175 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, Up to an additional 2% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who 
finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q7 and e-tron and 2020 Q8 models. Credit amounts vary to a maximum of $20,000 available on new unregistered 2020 A8 models. Offer available on approved credit only and to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, 
and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. Rate reduction is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchange-
able nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. 0% financing for up to 24 months available on all Certified Pre-Owned inventory. Offer expires on April 30th, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. 

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

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τις βιταμίνες .
Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που 
σε πολύ μικρές ποσότητες είναι απαραίτη-
τες για την ανάπτυξη και την κανονική λει-

τουργία του οργανισμού. Οι βιταμίνες ρυθμίζουν 
τις μεταβολικές διεργασίες και κατ’επέκταση τη 
μεταβολική ισορροπία στον ανθρώπινο οργανι-
σμό. Χωρίς την παρουσία τους θα ήταν αδύνατες 
πολλές βιοχημικές αντιδράσεις του ανθρώπινου 
οργανισμού ή κάποιες θα γίνονταν πολύ αργά και 
ακανόνιστα. Δρουν ακόμη και όταν ανευρίσκο-
νται σε πολύ μικρές ποσότητες και δεν έχουν θερ-
μιδική αξία.
Οι βιταμίνες είναι αναγκαίες για την αφομοί-
ωση των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των 
λιπών και είναι υπεύθυνες για την σύνθεση των 
ορμονών και των ενζύμων. Ενισχύουν το αμυ-
ντικό σύστημα του οργανισμού, ρυθμίζουν την 
ανάπτυξή του και τέλος παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. 
Κάποιες από τις βιταμίνες συντίθενται από τον 
οργανισμό μας αλλά σε ανεπαρκείς ποσότητες, 
ενώ, κάποιες άλλες που δεν μπορούν να συντε-
θούν από τον οργανισμό πρέπει να λαμβάνονται 
με την τροφή. Μια ισορροπημένη διατροφή μπο-
ρεί να καλύψει τις ανάγκες σε βιταμίνες. Ακόμη, 
η λήψη τους μπορεί να γίνει και με βιταμινούχα 
σκευάσματα που βρίσκονται στα φαρμακεία. 
Παντελής ή μερική στέρηση μίας ή περισσότε-
ρων βιταμινών από τον οργανισμό (αβιταμίνωση 
ή υποβιταμίνωση) προκαλεί διάφορες παθολο-
γικές καταστάσεις όπως κούραση, ατονία, πονο-
κέφαλος, δερματικές παθήσεις αλλά και προβλή-
ματα συγκέντρωσης.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
βέβαια, παρατηρούνται διαταραχές του οργα-
νισμού και εξαιτίας των πολύ μεγάλων δόσεων 
βιταμινών (υπερβιταμινώσεις) που είναι αντίστοι-
χες με αυτές της παντελούς έλλειψης.

Κατηγορίες βιταμινών
Οι βιταμίνες έχουν διαφορές μεταξύ τους ως προς 
τη δομή και τη λειτουργία τους και διακρίνονται 
σε δύο βασικές κατηγορίες, στις υδατοδιαλυτές 
και τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Από χημική άποψη, 
οι λιποδιαλυτές βιταμίνες περιέχουν άνθρακα, 
υδρογόνο και οξυγόνο ενώ οι υδατοδιαλυτές 
περιέχουν και άζωτο. 

Υδατοδιαλυτές βιταμίνες
Περιλαμβάνουν τις βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β (Β1, Β2, Β3, Β6, Β12), τη βιταμίνη C καθώς και 

το φολικό οξύ (Β9), το παντοθενικό οξύ (B5) και 
τη βιοτίνη (B7) και είναι άμεσα διαλυτές στο νερό. 
Ο βαθμός διάλυσής τους στο νερό είναι διαφο-
ρετικός και αυτή η ιδιότητα επηρεάζει την απορ-
ρόφησή τους από το έντερο και στη συνέχεια την 
απέκκριση και την αποθήκευσή τους στους ιστούς 
του οργανισμού.  Αναλυτικότερα:
•Μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος 
και δεν αποθηκεύονται στο σώμα  σε σημαντικές 
ποσότητες (εκτός από τη Β12).
•Εφόσον το σώμα δεν αποθηκεύει τις υδατοδι-
αλυτές βιταμίνες, η συχνή λήψη τους είναι απα-
ραίτητη.
•Το σώμα χρησιμοποιεί τις ποσότητες που χρειά-
ζεται και το πλεόνασμα αποβάλλεται με τα ούρα. 
Επομένως, η υπερβολική πρόσληψή τους  (πολύ 
πάνω από τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού)  
σπάνια οδηγεί σε τοξικότητα.
•Επίσης, καταστρέφονται πιο εύκολα κατά την 
επεξεργασία και την προετοιμασία των τροφίμων.

Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη)
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμίνης Β1 
(για ενήλικες)
Ένας άντρας χρειάζεται 1.2 mg βιταμίνης Β1 την 
ημέρα ενώ αντίστοιχα μια γυναίκα 1.1mg.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β1
Μαγιά, σιτάρι, μαύρο ρύζι, δημητριακά ολικής 
αλέσεως, όσπρια, θαλασσινά. 
Λειτουργίες βιταμίνης Β1 
• Βοηθά το σώμα στην απελευθέρωση ενέρ-
γειας από τους υδατάνθρακες κατά το μεταβολι-
σμό και ρυθμίζει την όρεξη. 
• Βοηθά στη βελτίωση της πνευματικής διαύ-
γειας και στην θεραπεία των καρδιακών παθή-
σεων και της αναιμίας.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  Β1
• Αστάθεια της καρδιάς, κόπωση, νευρικές 
διαταραχές, νοητική σύγχυση.
• Η έλλειψη της βιταμίνης Β1 προκαλεί την 
ασθένεια μπέρι-μπέρι (πολυνευρίτις), η οποία 
χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις των νεύρων, ατο-
νία και δυσκαμψία των μελών και στη συνέχεια 
μυϊκή ατροφία και καρδιακή ανεπάρκεια. 
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης Β1: 
Δεν υπάρχουν, καθώς οι υψηλές δόσεις απεκκρί-
νονται από τα νεφρά.

Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) 
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμίνης Β2 
(για ενήλικες)
Ένας άντρας χρειάζεται 1.3mg βιταμίνης Β2 την 
ημέρα ενώ αντίστοιχα μια γυναίκα 1.1mg.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β2
Γάλα, ασπράδι του αβγού, συκώτι, λουκάνικο, 
αμύγδαλα, μανιτάρια, σολομός, μαγιά.
Λειτουργίες βιταμίνης Β2 
• Συντελεί στο μεταβολισμό λιπών και πρωτε-
ϊνών.
• Είναι απαραίτητη στην παραγωγή ενέργειας 
και βοηθάει στις αθλητικές επιδόσεις.
• Προστατεύει την επιδερμίδα και ενισχύει την 
κυτταρική αναπνοή. 
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  Β2
Κοκκίνισμα και σκάσιμο των χειλιών, φλεγμονή 

της γλώσσας, απολεπιστική φλεγμονή του δέρμα-
τος και οφθαλμικές διαταραχές.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης Β2: 
Δεν έχουν αναφερθεί τοξικές επιδράσεις.

 Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη)
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμίνης Β3 
(για ενήλικες)
Ένας άντρας χρειάζεται 16 mg βιταμίνης Β3 την 
ημέρα ενώ αντίστοιχα μια γυναίκα 14 mg.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β3
 Κρέας, πουλερικά, ψάρι, εμπλουτισμένα δημη-
τριακά, φιστίκια, πατάτες, γαλακτοκομικά προϊ-
όντα, αυγά.
Λειτουργίες βιταμίνης Β3
• Συμμετέχει στο μεταβολισμό των υδαταν-
θράκων, πρωτεϊνών και λιπών.

• Απαλλάσσει το σώμα από τοξίνες και προ-
στατεύει από διάφορους παράγοντες μόλυνσης. 
• Βοηθά στην  κυτταρική αναπνοή, μειώνει την 
χοληστερόλη, προστατεύει από καρδιακές παθή-
σεις και βοηθά την πέψη.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  Β3
• Δερματικές διαταραχές, διάρροια, δυσπε-
ψία, γενικευμένη κόπωση.
• Η έλλειψή της προκαλεί την ασθένεια πελλά-
γρα. Η ασθένεια αυτή εκδηλώνεται με δερματίτι-
δες και φυσαλίδες στο σώμα, διάρροιες, ναυτίες, 
εμέτους και, σε βαριές περιπτώσεις, οδηγεί στο 
θάνατο. Αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές όπου η 
διατροφή είναι φτωχή και μονότονη όπως σε πολ-
λές περιοχές της Αφρικής. 
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης Β3: Η 
βιταμίνης Β3 πρέπει να λαμβάνεται μόνο υπό την 
επίβλεψη γιατρού.

B6 (πυριδοξίνη)  
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμίνης Β6 
(για ενήλικες)
Ένας ενήλικας χρειάζεται 1.3 mg βιταμίνης Β6 την 
ημέρα.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β6
Ψάρι, πουλερικά, άπαχα κρέατα, μπανάνες, δαμά-
σκηνα, ξηρά φασόλια, προϊόντα ολικής άλεσης, 

αβοκάντο, μαγιά, συκώτι, λάχανο, αυγά, πεπόνι. 
Λειτουργίες βιταμίνης Β6
• Βοηθά το σώμα στη δόμηση ιστών και στο 
μεταβολισμό των πρωτεϊνών.
• Λειτουργεί στο σχηματισμό των αμινοξέων 
και υπεισέρχεται σε ορισμένες διαδικασίες μετα-
βολισμού των λιπών και των υδατανθράκων.
• Αποτελεί φυσικό διουρητικό, αφομοιώνει 
πρωτεΐνες και λίπη και είναι απαραίτητη για την 
παραγωγή αντισωμάτων. 
• Προστατεύει από καρκίνο, ορισμένες μορ-
φές στειρότητας, βοηθά στον έλεγχο του διαβήτη 
και είναι ευεργετική στην εμμηνόπαυση.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  Β6
Σπασμοί, δερματίτιδα, μυϊκή αδυναμία, γαστρε-
ντερίτιδα, αναιμία.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης Β6: 

Τεράστιες δόσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
μπορούν να προκαλέσουν νευρική βλάβη στα 
χέρια και τα πόδια.

B12 (Κυανοκοβαλαμίνη) 
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμίνης Β12 
(για ενήλικες)
Ένας ενήλικας χρειάζεται 2.4 mcg βιταμίνης Β12 
την ημέρα.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β12
Συκώτι, μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, τυρί 
και αυγά.
Λειτουργίες βιταμίνης Β12
• Βοηθά στην ανάπτυξη των κυττάρων, τη λει-
τουργία του νευρικού συστήματος και το μεταβο-
λισμό των πρωτεϊνών και του λίπους.
• Είναι σημαντική για τη συγκέντρωση και τη 
μνήμη.
• Προστατεύει από αλλεργιογόνα και τοξικά 
στοιχεία.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  Β12
Εμφάνιση κακοήθους αναιμίας, νευρικότητα, 
κόπωση και σε κάποιες περιπτώσεις νευρίτιδα και 
εκφύλιση του μυαλού.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης Β12: 
Δεν έχουν αναφερθεί τοξικές επιδράσεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ ΕΚΔΟΣΉ
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Μ
ε μια θερμή διαδικτυακή συνά-
ντηση ανάμεσα στους πρωθυ-
πουργούς της Ελλάδας, Κυριά-
κο Μητσοτάκη και του Καναδά, 

Τζάστιν Τρουντό, οι Έλληνες του Καναδά γιόρ-
τασαν χθες την 200ή επέτειο από την Ελληνι-
κή Επανάσταση, έχοντας ζωντανά στις οθόνες 
τους τους ηγέτες των δύο χωρών να ανταλλάσ-
σουν απόψεις και να συνομιλούν για τις διμε-
ρείς σχέσεις.
Η διαδικτυακή επετειακή εκδήλωση, την 
οποία παρουσίασαν η βουλευτής του 
Μόντρεαλ Εμμανουέλλα Λαμπρόπουλος και 
η βουλευτής του Τορόντο Julie Dabrusin οργα-
νώθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ελληνοκαναδικής Φιλίας, παρουσία ομοσπον-
διακών βουλευτών, αλλά και της Ελληνικής 
Ομογένειας του Καναδά.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρου-
ντό υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό 
καλώντας τον στην παρέλαση της Εθνική Επε-
τείου στην μετά την πανδημία εποχή, ενώ 
τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν 
τον Καναδά με την Ελλάδα. «Η ελληνική κοι-
νότητα του Καναδά είναι πυλώνας της κοινω-
νίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζάστιν Τριντό προσθέτοντας πως η παρου-
σία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση 
αποτελεί «απόδειξη των δεσμών και των κοι-
νών αξιών που εδώ και γενιές έχουν φέρει 
κοντά τις δυο χώρες μας».
«Οι Καναδοί ελληνικής καταγωγής εμπλου-
τίζουν την κουλτούρα μας, την επιχειρηματι-
κότητά μας, αλλά και την καινοτομία, την επι-
στήμη και βεβαίως τις τέχνες μας. Αυτή η κοι-
νότητα έχει ενισχύσει τους δεσμούς μας με την 
Ελλάδα, κάτι που θα επιτρέψει να εργαστούμε 
από κοινού για να οικοδομήσουμε ένα καλύ-
τερο μέλλον για όλους», συμπλήρωσε ο Κανα-
δός πρωθυπουργός.
«Μέσα από πολλές συζητήσεις που έκανα με 
τον Κυριάκο, συνειδητοποίησα που βρισκόμα-

στε και οι δύο σε σημαντικά ζητήματα, όπως 
η ισότητα των δύο φύλων, η αναγνώριση της 
διαφορετικότητας που είναι πολύ σημαντική, 
η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η 
συμπεριληπτική οικονομία. Αυτά είναι τα 
ζητήματα που έχουν την μεγαλύτερη σημασία, 
πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το τι θα πουν οι 
ειδήσεις μια μέρα», τόνισε.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, τον οποίο σύστησε με εισαγωγή της η 
πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Κωνστα-
ντίνα Αθανασιάδου, ευχαρίστησε τον Καναδό 
ομόλογό του για τη συμμετοχή στις ελληνι-
κές επετειακές παρελάσεις του Μόντρεαλ, ενώ 
μίλησε για την παροχή της ψήφου των Απο-
δήμων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη σημα-
σία της συμπεριληπτικής ανάπτυξης δίνοντας 
έμφαση στο γεγονός ότι αυτή θα πρέπει πρωτί-
στως να συμπεριλάβει τους νέους: «Είναι πολύ 
σημαντικό για φιλελεύθερους πολιτικούς όπως 
εσύ και εγώ. Ιδίως μετά την πανδημία, θα πρέ-
πει να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα υπάρξει μια 
νέα γενιά νικητών και ηττημένων. Ο COVID-
19 κατέστησε σαφές πως μπορεί να πιστεύει 
κανείς στην οικονομία της ελεύθερης αγο-
ράς, αλλά υπάρχουν στιγμές που το κράτος θα 
πρέπει να αναλάβει δράση και ουσιαστικά να 
παρέμβει για θέματα που οι ιδιωτικές αγορές 
δεν μπορούν αντιμετωπίσουν. Όλοι μάθαμε 
την αξία να έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας 
που είναι σε θέση να προσφέρει δωρεάν και 
ποιοτική περίθαλψη σε όλους. Είναι ένα σημα-
ντικό κληροδότημα που μας άφησε ο COVID-
19 και το οποίο θα μείνει μαζί μας».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφερόμενος στις 
δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει 
η πανδημίας υπογράμμισε ότι: «με ανησυχεί 
ιδιαίτερα η νεότερη γενιά. Έχω την αίσθηση 
πως κάποιες φορές αντιλαμβάνονται τους εαυ-
τούς τους ως χαμένους αυτής της μνημειώδους 
αλλαγής που λαμβάνει χώρα. Υποχρέωσή μας 

είναι, όταν σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, 
να εστιάσουμε στους νέους και να διασφαλί-
σουμε πως η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 
που οραματιζόμαστε αφορά και αυτούς. Πρό-
κειται για μια διαφορετική γενιά. Σκέφτονται 
με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να μιλή-
σουμε τη δική τους γλώσσα και αυτό θα είναι 
μια σημαντική πρόκληση για εμάς, να κάνουμε 
την πολιτική και τις δημόσιες υπηρεσίες κάτι 
που αφορά τη νέα γενιά».
Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε 
τους Ελληνοκαναδούς και τους Καναδούς να 
συμμετέχουν στο success story της ανάπτυξης 
της Ελλάδας στην μετά COVID εποχή σημειώ-
νοντας χαρακτηριστικά:
«Έχουμε πολύ σημαντικές καναδικές επενδύ-
σεις στην Ελλάδα και θα προέτρεπα περισ-
σότερες καναδικές επιχειρήσεις να δουν την 
Ελλάδα ως μια επενδυτική ευκαιρία.
Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να “ξεμπλο-
κάρουμε” μια επένδυση από την Eldorado 
Gold και να υπογράψουμε νέα συμφωνία με 
την εταιρεία που ανοίγει την προοπτική για 
τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων 
εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα μπο-
ρούσε να είναι η αρχή μιας πολύ εποικοδομη-
τικής συνεργασίας και στο οικονομικό μέτωπο. 

Επομένως, θέλουμε οι Καναδοί, και κυρίως οι 
Καναδοί ελληνικής καταγωγής, να μετέχουν 
στο success story της Ελλάδας. Και ελπίζω ότι 
κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί όχι το 2022, 
όταν θα είμαστε πλέον σε θέση να γιορτά-
σουμε και με φυσική παρουσία την Ημέρα 
Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, να είμαι και εγώ 
παρών στους υπέροχους εορτασμούς σας. Δεν 
μπορούσαμε να το κάνουμε -όπως είπες αγα-
πητέ Justin- τα τελευταία 2 χρόνια, σίγουρα η 
επόμενη φορά θα είναι θεαματική. Γιατί να μην 
γιορτάσουμε την επέτειο από κοινού.»
Ο υπουργός εξωτερικών του Καναδά Marc 
Garneau αναφέρθηκε στις θερμές διμερείς 
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Καναδά τονίζο-
ντας ότι την επόμενη χρονιά θα γιορτασθούν 
τα 80 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν από το Καναδικό 
Κοινοβούλιο προσωπικότητες της Ελληνικής 
παροικίας του Καναδά με την ηθοποιό Νία 
Βάρδαλος και την δημοσιογράφο-συγγραφέα 
Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη να είναι τα τιμώ-
μενα γυναικεία πρόσωπα της ημέρας.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που τιμήθηκαν για 
την προσφορά τους στα κοινά ήταν ο πρώην 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζο-
νος Μοντρεάλ Νικόλας Παγώνης, ο πανεπιστη-
μιακός καθηγητής και γιατρός Γιώργος Τσού-
κας, ο πρώην επαρχιακός βουλευτής Χρήστος 
Σύρρος, ο πρωταθλητής της ξιφασκίας Ζοζέφ 
Πολοσηφάκης, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης 
του Καναδά, τα ελληνικά ημερήσια σχολεία 
Σωκράτης-Δημοσθένης, η οργάνωση Θυγατέ-
ρες της Πηνελόπης της ΑΧΕΠΑ.
Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση αποτέλεσε το 
τραγούδι της μικρής Ανδριάνας Μπατσούλη 
που συνοδευόταν απο τον πατέρα της Αλέξαν-
δρο Μπατσούλη στη μουσική.
Η ιστορία της Ελληνικής Ομογένειας του 
Καναδά παρουσιάσθηκε από τον Οδυσσέα 
Παμέλ, ενώ το εστιατόριο mezze του Τορόντο 
αναφέρθηκε από τη βουλευτή Julie Dabrusin 
ως παράδειγμα για τη στήριξη των εστιατο-
ρίων που μαστίζονται από το κλείσιμο λόγω 
κορωνοϊού. Πολλοί ομοσπονδιακοί βουλευ-
τές παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μεταξύ των 
οποίων η Άννυ Κουτράκη, η Νίκη Αστον, ο 
Πίτερ Φραγκισκάτος, ο Φαϊσάλ Ελ Κουρύ και 
άλλοι. Τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και 
του Καναδά τραγούδησαν οι Ναυσικά Μπα-
λούκας και η Laetitia Dimopoulos-L’Ecuyer, 
αντίστοιχα.

Μια Ιστορική Διαδικτυακή εκδήλωση 
για τα 200 Χρόνια με Πρωταγωνιστές τους 

Πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του Καναδά
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Χαιρετισμός του Υπάτου Αρμοστή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά,

 κ. Βασίλειου Φιλίππου 
για την Επέτειο της 1ης Απριλίου 1955

Με την ευκαιρία των εορτασμών για την Επέτειο της 1ης Απριλίου του 1955, 
αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Ήρωες του απελευθερω-
τικού αγώνα του1955.
Η αναδρομή στις μεγάλες στιγμές του αγώνα του 1955 ενάντια στην μπότα 
του Άγγλου δυνάστη μας υπενθυμίζει τα φωτεινότερα παραδείγματα των 
αρετών μας, καθώς και την απίστευτη αντοχή της ιστορικής μας συνείδη-
σης.
Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν «αυτινή την απόφαση» πήραν τα 
παιδιά της ΕΟΚΑ το 1955 χωρίς να λογαριάζουν κινδύνους και είχαν επί-
γνωση ότι αναλαμβάνουν έναν τιτάνιο αγώνα και ήταν έτοιμοι να θυσια-
στούν για να αποτιναχθεί ο αποικιακός ζυγός και να ανοίξει ο δρόμος για 
την απελευθέρωση της Κύπρου.
«Πήραν οι αγωνιστές του 1955-1959 την ανηφοριά, πήραν τα μονοπάτια 
και βρήκαν τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην Λευτεριά»,
Τραγουδά, ο Λεβεντονιός Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο μαθητής ποιητής που 
οδηγήθηκε στην αγχόνη.
«Την Λευτεριά μας το ιδανικό, των ιδανικών μας την υπογράφουμε όχι στο 
χαρτί αλλά φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα Φαντάρου,
γράφει ο Γρηγόρης Αυξεντίου και θα την υπογράψουμε και με το αίμα 
οποιαδήποτε στιγμή μας το ζητήσει η Κύπρος μας».
Και πράγματι υπέγραψαν την Λευτεριά της Κύπρου με το αίμα τους οι αγω-
νιστές του 1955-1959 και βρήκαν τα μονοπάτια και ανέβηκαν τα σκαλοπά-
τια που παν στη Λευτεριά και η Λευτεριά τους στεφάνωσε και έσκυψε και 
τους φίλησε.
Τιμώντας σήμερα αυτήν την Ιστορική Επέτειο δεν αρκεί μόνο απλά να ανα-
φερόμαστε μόνο στα γεγονότα αλλά να παίρνουμε τα σωστά μηνύματα 
εκείνων των καιρών και τιμούμε την πίστη μας στις Αθάνατες Ελληνικές 
Αξίες της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης για τις οποίες θυσιάστηκαν και 
αγωνίστηκαν οι Ήρωες.
Με αυτές τις σκέψεις εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη της 
Κυπριακής Κυβέρνησης προς τον Ελληνισμό της διασποράς στον Καναδά 
διότι αποτελεί δίχως άλλο ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την Δικαίωση της 
Κύπρου.
Σας αξίζει χαιρετισμός Τιμής και Εκτίμησης για την συμβολή σας στα εθνικά 
μας θέματα.
Αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα της Ιστορικής αυτής Επετείου του 1955 νοι-
ώθουμε την Εθνική ανάταση και επαναβεβαιώνουμε το οφειλόμενο χρέος 
προς την πατρίδα για μία ελεύθερη και ευημερούσα Κύπρο.
Τιμή και Δόξα σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την Ελευθερία, αιωνία ας 
είναι η μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, κρα-
τώντας ψηλά τις αρετές τους και ακολουθώντας το δρόμο του αγώνα και της 
δικαιοσύνης όπως το χρέος επιτάσσει και όπως η μοίρα του έθνους ορίζει 
μέχρι την Δικαίωση της Εναλίας Κύπρου.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Φιλίππου

Δόξα στ’ αθάνατα 
παλικάρια μας…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΉΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΉ ΤΕΛΛΙΔΉ

Μ
ε την ευκαιρία της επετείου έ-
ναρξης του Απελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, θα   αναφερ-
θώ σήμερα στους Ήρωες της 

νεότερης ιστορίας της μαρτυρικής μας Κύ-
πρου. 
Η Κύπρος την 1η Απριλίου γιορτάζει την 
66η επέτειο από την έναρξη του αντια-
ποικιακού αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης 
Κυπρίων Αγωνιστών. 
Ήταν η ημέρα που οι Βρετανοί κατακτητές 
της Μεγαλονήσου βρέθηκαν αντιμέτωποι 
με τις αντάρτικες ομάδες που οργάνωσε ο 
συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, γνωστό-
τερος ως «Διγενής». Το ιστορικό του αγώνα 
υπάρχει σε αναρίθμητα ιστορικά βιβλία. 
Στις ηρωικές πράξεις της 1ης Απριλίου 1955 
η ΕΟΚΑ έχασε το πρώτο της παλληκάρι, τον 
μαθητή Μόδεστο Παντελή από το Λιοπέ-
τρι. Πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προ-
σπάθειά του ν’ αποκόψει ηλεκτροφόρα 
σύρματα για να επέλθει συσκότιση και να 
δράσουν πιο αποτελεσματικά οι ομάδες της 
ΕΟΚΑ στην Αμμόχωστο...
Την ίδια μέρα καταζητήθηκε από την αστυ-
νομία ο τομεάρχης Αμμοχώστου Γρηγόρης 
Αυξεντίου, που ήταν επικεφαλής της ομά-
δας η οποία έδρασε στην Δεκέλεια. 
Οι Άγγλοι τελικά τον συνέλαβαν και τον έκα-
ψαν ζωντανό… 
Άλλος αγωνιστής κατά την περίοδο της 
Αγγλικής αποικιοκρατίας ήταν ο Κυριά-
κος Μάτσης. Για τη δράση του συνελήφθη 
στις 9 Ιανουαρίου 1956 όμως κατάφερε να 

δραπετεύσει. Μερικούς μήνες αργότερα, 
ύστερα από προδοσία, δολοφονήθηκε από 
τις Βρετανικές δυνάμεις… 
Ο Μιχαλάκης Καραολής, ένας από τους πιο 
γνωστούς αγωνιστές, απαγχονίστηκε μαζί 
με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Δημητρίου 
στις 10 Μαΐου 1956…
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης δικάστηκε για 
κατοχή οπλοπολυβόλου. Στις 14 Μαρτίου 
1957 απαγχονίστηκε από τους Άγγλους σε 
ηλικία μόλις 19 ετών...
Ο Ανδρέας Παναγίδης απαγχονίστηκε 
από τις Αγγλικές δυνάμεις στις 21 Σεπτεμ-
βρίου 1956 μαζί με τους συναγωνιστές 
του, Μιχαήλ Κουτσόφτα και Στέλιο Μαυ-
ρομάτη… 
Ήταν οι σκληροί καιροί. Οι Έλληνες της 
Κύπρου ονειρεύονταν τη λευτεριά τους 
από τον Αγγλικό ζυγό και την ένωση με την 
Μάνα Ελλάδα που όμως δεν έμελε να πραγ-
ματοποιηθεί λόγω του γνωστού φαινομέ-
νου της εμφύλιας διχόνοιας των Ελλήνων  
από τα πανάρχαια χρόνια... 
Σήμερα, πάνω από έξι δεκαετίες από την 
έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της 
ΕΟΚΑ, ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της 
Κύπρου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό 
τουρκική κατοχή, ο θαλάσσιος χώρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζεται 
συνεχώς ενώ οι διαπραγματεύσεις για την 
επίλυση του Κυπριακού βρίσκονται σε αδι-
έξοδο.
Η Κύπρος είχε ακόμη την «ατυχία» να ανα-
καλυφθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου 
στον βυθό της ΑΟΖ της, γεγονός που άνοιξε 
την όρεξη του επιθετικού γείτονα αλλά και 
των «συμμάχων» με απρόβλεπτες συνέ-
πειες.
Δυσκολεύομαι να βάλω τελεία στο παρών 
άρθρο λόγω των συνεχιζόμενων ραγδαίων 
εξελίξεων. 
Απαιτείται, στους δύσκολους αυτούς και-
ρούς, να διατηρήσουμε υψηλό το εθνικό 
μας φρόνημά. Η Κύπρος, η Ελλάδα, μας 
χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Γι αυτό 
και θα πρέπει, πάνω από όλα, να είμαστε 
ενωμένοι. 
Ας το καταλάβουν επιτέλους οι εδώ «ταγοί» 
μας, οι πράξεις και η συμπεριφορά των 
οποίων το μόνο που επιτυγχάνουν είναι 
να μας διχάζουν και να μας απομακρύνουν 
ολοένα και περισσότερο από τα κοινά… 

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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Ρίκα Διαλυνά: Το ασχημόπαπο που έφτασε έως 
τα καλλιστεία «Μις Υφήλιος» - «Δεν θέλω να 

νοσταλγώ, αλλά να ζω»

Δ
εν θέλει πια να μιλάει. «Δεν έ-
χω κουραστεί από τη ζωή, αλ-
λά δεν νομίζω ότι έχω να πω 
και κάτι παραπάνω. Δεν μου α-

ρέσει να νοσταλγώ», αποκρίνεται στην 
τελευταία από τις συνομιλίες μας και α-
φού έχουν προηγηθεί επίμονες κρούσεις 
μας για μια συνέντευξη με έναν ζωντανό 
θρύλο της μεγάλης οθόνης. Λίγο-λίγο, 
κουβέντα με την κουβέντα, η τηλεφωνική 
μας συνομιλία εξελίσσεται σε ένα αφήγη-
μα ζωής με αφετηρία τα παιδικά της χρό-
νια στην Κρήτη, ενδιάμεσους σταθμούς 
την Ευρώπη και την Αμερική και ευτυχής 
κατάληξη τον τόπο που την γέννησε, την 
Κρήτη.
«Τα σκυλιά τα αγαπάω πάρα πολύ, αλλά 
μου αρέσουν τα γατιά αυτή την περί-
οδο. Τι να πω για μένα; Εφυγα από την 
Κρήτη, όπου ζούσα σε μια οικογένεια 
με πολύ αυστηρές αρχές. Και κάποια 
σ τιγμή είπα σ τη μαμά μου “εσείς με 
φτιάξατε για έναν κόσμο υπέροχο που 
δεν τον βρήκα”. Δεν τον βρήκα στην 
Ελλάδα, τον βρήκα στην Αμερική αυτόν 
τον κόσμο, όπου πήγα 17 ετών ως Σταρ 
Ελλάς για να διαγωνιστώ στα Καλλιστεία. 
Η ομορφιά ποτέ δεν με απασχόλησε. 
Είχα μια αδελφή που ήταν καλλονή και 
όταν ήμουν μικρό παιδί εμένα με έλεγαν 
“ασχημόπαπο”. Είχα πει τότε στη μητέρα 
μου “μη σας απασχολε ί που ε ίμαι 
άσχημη, εγώ θέλω να γίνω όμορφη μέσα 
μου. Στην ψυχή μου”. Κι έτσι μεγάλωσα, 
με το να θέλω να είμαι όμορφη στην 
ψυχή. Στα Καλλιστεία πήγα κρυφά από 
τους γονείς μου. Δεν το ήθελαν. Σπού-
δαζα στη Σχολή Καλών Τεχνών, κάποιος 
έστειλε τη φωτογραφία μου και όλα έγι-
ναν τυχαία. Είχα τη φήμη της αριστερής 
και ίσχυε τότε στην Αμερική ο νόμος 
Μακάρθι που δεν επέτρεπε αριστερούς, 
αλλά εμένα με δέχτηκαν. Εφτασε η υπό-
θεση στο Κογκρέσο, αλλά ο υπουργός 
Ντάλας επενέβη και πήγα. Και πήρα το 
βραβείο της 3ης πιο όμορφης γυναίκας 
στον κόσμο.
Από μικρή το όνειρό μου ήταν να πάω 
στην Αμερική. Το όνομά μου ήταν Νίκη, 
αλλά επέμενα να με φωνάζουν “Αμέ-
ρικα” και η μαμά μου το έκοψε και το 
έκανε Ρ ίκα. Ονειρευόμουν την Αμε-
ρική. Είχα δει ένα όνειρο στο οποίο ήρθε 
κάποιος Αναστασιάδης, που δεν ήξερα 
καν αυτό το όνομα, και μου είπε: “Μη 
φοβάσαι”. Και ο άνθρωπος που υπέ-
γραψε το διαβατήριό μου λεγόταν Ανα-
στασιάδης. Περίεργο ακούγεται, αλλά 
συνέβη. Η ζωή μου ήταν μια τύχη».

Ο Φελίνι, ο Μπίτι και ο Μπρά-
ντο: τα τρία όχι
«Ο Φεντερίκο και η γυναίκα του, Τζου-
λιέτα Μασίνα, με θεωρούσαν παιδί τους 
(σ.σ.: η Ρίκα έχει παίξει στην «Τζουλιέτα 
των Πνευμάτων», μία από τις πιο βιω-

ματικές ταινίες του Ιταλού σκηνοθέτη 
Φελίν ι). Ετρωγα σπίτ ι τους. Και όταν 
έφυγα πάλι για την Αμερική, μου είπε: 
“Γιατί, κορίτσι μου, έχω μια ταινία βασι-
σμένη πάνω σου”, αλλά εγώ έφυγα. 
Ηθελα να επιστρέψω στην Αμερική. Το 
ήθελα πολύ. Και τα όνειρα που έκανα 
μου βγήκαν με μεγάλη ευκολία. Με τον 
Γουόρεν Μπίτι ήμασταν στο Φεστιβάλ 
της Βενετίας και πίναμε καφέ με την Κλα-
ούντια Καρντινάλε. Δίπλα μας, δημοσιο-
γράφοι, κάμερες, έπαιρναν συνέντευξη 
από τον Γουόρεν. Εκείνος, όταν με είδε, 
παρατάει ξαφνικά τη συνέντευξη κι αρχί-
ζει να με αγκαλιάζει. Ενιωσα μια πίεση, 
σαν να ξεπερνούσε τα όρια. Με έπιασε το 
κρητικό μου και… απάντησα ανάλογα!
Μετά από χρόνια, συναντηθήκαμε στην 
Paramount και με θυμήθηκε. “Θέλω το 
τηλέφωνό σου”, μου είπε. “It’s too late”, 
του απάντησα… Με τον Μπράντο γνω-
ρίστηκα όταν πρωτοπήγα στην Αμερική 
για τα Καλλιστεία. Τότε να πω ότι το εισι-
τήριό μου το είχε πληρώσει ο πατέρας 
μου, που μου έλεγε πάντα: “Προχώρα 
σε ό,τι σου δίνει η μοίρα”. Λοιπόν, μας 
είχαν πάει να παρακολουθήσουμε ένα 
γύρισμα και σε εκείνη την ταινία πρωτα-
γωνιστούσε ο Μάρλον. Ολα τα κορίτσια 
πήγαν να τον πλησιάσουν. Εγώ δεν πήγα 
και ξαφνικά τον βλέπω να έρχεται αυτός 
σε μένα. Μου λέει: “Τι κάνεις το βράδυ;”. 
Τον ρωτάω γιατί. “Θέλω να βγούμε μαζί 
γ ια φαγητό”. Του λέω: “Δεν μπορώ”. 
“Μα θα είναι μαζί μας κι ένα άλλο ζευ-
γάρι, ο Λόρενς Ολίβιε και η Βίβιαν Λι”. 
Το άκουσαν οι δημοσιογράφοι κι έγινε 
τεράστιο θέμα. Πώς ένα κοριτσόπουλο 
είπε όχι σ τον Μάρλον Μπράντο! Με 
τεράστια γράμματα. Αυτό έχει μείνει 
στην Ιστορία».

«Διπλοπενιές»
Κάννες, 1966. Ο θρυλικός καβγάς Αλίκη 
- Δημήτρης vs Ρίκας. Η Αλίκη με τον 
Δημήτρη είχαν πάει εκεί για την προώ-
θηση της ταινίας τους «Διπλοπενιές». Η 
Ρίκα βρισκόταν εκεί επίσης. Ο καβγάς 

ξέσπασε μεταξύ του Παπαμιχαήλ και 
του Βίκτωρα Μιχαηλίδη, παραγωγού 
της ταινίας. Πιάστηκαν κυριολεκτικά στα 
χέρια γιατί ο Παπαμιχαήλ ισχυρίστηκε 
ότι ο Μιχαηλίδης αγνόησε την Αλίκη και 
ήθελε να προβάλει τη Ρίκα στους δημο-
σιογράφους. Τη ρωτάω για το επεισό-
διο. «Τα άσχημα τα ξεχνάω. Και δεν 
θέλω να μιλήσω γι’ αυτή τη φάση. Εμένα 
στην Ιταλία με λάτρευαν οι παπαράτσι. 
Τότε οι παπαράτσι σε ανέβαζαν και σε 
κατέβαζαν. Οταν με είδαν, άρχισαν να 
με φωτογραφίζουν και η Αλίκη νόμιζε 
ότι ήταν φτιαχτό. Ο Δημήτρης Παπαμι-
χαήλ το δημιούργησε όλο αυτό, όχι η 
Αλίκη. Την Αλίκη την αγαπούσα, δεν με 
έβλεπε ανταγωνιστικά. Και θυμάμαι ότι 
ένας δημοσιογράφος είχε γράψει την 
ισ τορία υπέρ εμού. Δεν θέλω, όμως, 
να σκέφτομαι τα άσχημα. Και δεν έχω 
κακίες. Εζησα μια υπέροχη ζωή. Οταν 
έγραφα το βιβλίο μου, έλεγα πως ήταν 
όνειρο και όταν είδα τους ηθοποιούς 
που έχω συνεργαστεί στις φωτογραφίες, 
είπα ότι δεν ήταν όνειρο τελικά. Είχα μια 
καλή νεράιδα και ταυτόχρονα μια κακή 
νεράιδα. Οταν ήμουν στη Γερμανία για 
τα γυρίσματα μιας ταινίας, μου είπαν: 
“Πεθαίνει ο πατέρας σου”. Πήρα άδεια 
24 ώρες. Μόλις γύρισα, είχα να κάνω μια 
σκηνή στην οποία κορόιδευα τους πεθα-
μένους. Οταν την τελείωσα, με πήραν 
τηλέφωνο και μου είπαν: “Ο πατέρας 
σου έφυγε”. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή η 
κακή νεράιδα είχε κάνει τη δουλειά της. 
Και δυστυχώς, δουλεύουν και οι δύο 
νεράιδες στη ζωή μου».

«Η ζωή μου, μία σύμπτωση»
«Αν κυκλοφορούσα στην Ελλάδα με ένα 
ράσο, θα ήμουν ευτυχισμένη. Πήγα στην 
Αμερική και με είδαν ως ηθοποιό, στη 
Γαλλία το ίδιο, ο Φεντερίκο Φελίνι το 
ίδιο, που δεν θέλω να τα λέω.
 Στην Ελλάδα, όμως, με έβλεπαν πάντα 
ως την ωραία γυναίκα. Χρησιμοποι-
ούσαν τα ρούχα μου, όχι εμένα. Αυτή 
είναι η διαφορά. Και γ ι’ αυτό πάντα 

ήθελα την Αμερική. Ποτέ δεν ένιωσα 
σταρ, όπως έγραφαν τα περιοδικά. Οι 
άλλοι το έφτιαξαν αυτό. Δεν θεωρώ 
ότι είμαι κάτι σπουδαίο. Με κολακεύει 
όταν με λένε “σύμβολο” αλλά ποτέ δεν 
το ένιωσα. Επίσης, ποτέ δεν τσακώθηκα 
με άνθρωπο. Αλλά ποτέ! Δεν το θεωρώ 
υγιές. Προτιμούσα να φύγω παρά να 
τσακωθώ με κάποιον. Και επειδή έχω 
κάνει μια πολύ ωραία πορεία στη ζωή, 
δεν θέλω να κοιτάω τα άσχημα. Είχα 
πάντα ένα άστρο. Και όταν μου συνέ-
βαινε κάτι, κοίταζα ψηλά. Είμαι υπεραι-
σιόδοξη. Και όταν έχασα τον άνθρωπό 
μου, με τον οποίο ήμουν μαζί 37 χρό-
νια, πέρασα μια κατάθλιψη ενός χρόνου 
-με συντροφιά το γατί μου που με βοή-
θησε- και μετά μετακόμισα. Δεν μπο-
ρούσα να ζήσω σε εκείνο το σπίτι. Τον 
έβλεπα παντού. Και θέλω να πουλήσω 
τα δύο σπίτια στην Αθήνα, αλλά κρα-
τάω το σπίτι στο Πόρτο Υδρα, εκεί όπου 
γνώρισα τον άνδρα μου. Η ζωή μου ήταν 
μια σύμπτωση. Ο,τι ονειρευόμουν ερχό-
ταν από μόνο του. Ποτέ δεν έχω μισήσει 
άνθρωπο. Απλά δεν μιλάω αν κάποιος 
με πειράξει. Δεν θέλω να μολύνω τον 
εαυτό μου με κακίες, θα απομακρυνθώ. 
Και να μου λείπουν οι πολλοί άνθρω-
ποι».

Χωρίς Ηλικία
Μπορεί να σου πει το πιο προσωπικό 
μυστικό της και ας σε γνωρίζει μόλις 
λίγη ώρα. Μόνο την ηλικία της δεν θα 
σου αποκαλύψει ποτέ. Νομίζω ότι φρό-
ντισε ακόμη και η ίδια να την ξεχάσει. 
Για την «απόλυτη καλλονή του κινημα-
τογράφου», η γυναίκα δεν έχει ηλικία. 
«Ξέρεις τι απαντούσε ο Τσοχατζόπου-
λος όταν τον ρωτούσε ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου “τι ώρα είναι;”. “O,τι ώρα θέλετε, 
πρόεδρε”. Aυτό απαντώ και εγώ όταν 
με ρωτούν “πόσο χρονών είσαι;”. “O,τι 
ηλικία θέλετε έχω. Φτάνει να είστε εσείς 
ευχαριστημένοι”. Αν μπεις στο Ιντερ-
νετ θα δεις να γράφουν επτά διαφορε-
τικές ηλικίες. Δεν έχουν βάλει, όμως, τη 
σωστή. Δεν θέλω να με επηρεάζει η ηλι-
κία.
Μπορεί να είσαι 90 ή 100 ετών και μέσα 
σου να αισθάνεσαι μόλις σαράντα. Εγώ 
δεν έχω ηλικία. Πολλοί πιστεύουν ότι 
πηγαίνω στα ινστιτούτα ομορφιάς και 
κάνω λίφτινγκ. Και από τα ινστιτούτα 
μου ζητούν να τους επισκέπτομαι για 
να κάνουν διαφήμιση στα μαγαζιά τους. 
Δεν πάω όμως. Περιμένω τη μέρα που 
θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα μου 
πουν: “Κυρία Διαλυνά, ελάτε, θέλουμε 
να σας προτείνουμε αυτή τη φορά να 
διαφημίσετε μια γυναίκα 200 ετών!”. 
Εκεί, ναι, θα πάω! Ενα είναι το μυστικό 
ομορφιάς μου, ότι δεν έπεφτα ποτέ στο 
κρεβάτι χωρίς πρώτα να καθαρίσω το 
πρόσωπό μου από το μέικ απ».
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ΜΙΑ «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ» ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 
ΠΑΡΗΛΑΣΕ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΤΑΝΦΟΡΘ. 

ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ... ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ & ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

Πρωτοβουλία του Συλλόγου 
Καλαβρυτών «Αγία Λαύρα» 

για παρέλαση των παιδιών σε 
ιδιωτικό χώρο στο Scarborough

Μ
ια μικρή παρέα γονιών από 
τον Σύλλογο Καλαβρυτών α-
ποφάσισε να γιορτάσουν την 
200η επέτειο από την Ελληνι-

κή Επανάσταση του 1821 και να τιμήσουν 
παρελαύνοντας τους ήρωες μας. Πραγμα-
τικά συγκινητικό να βλέπεις μικρά παιδά-
κια να φωνάζουν «Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω ο 
Καναδάς». Είναι, επίσης, εικόνες, που χρει-
άζεται να βλέπουμε και να φτιάχνει η διά-
θεση μας αυτές τις δύσκολες ημέρες που 
περνάει όλος ο κόσμος, αλλά και η Ελλά-
δα μας. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του συλλόγου και στους γονείς των 
παιδιών. Να είναι καλά, που μας έφτιαξαν 
το κέφι, να προσέχουν και να συνεχίσουν 
να διαιωνίζουν τις ελληνικές παραδόσεις 
και τα ιδεώδη. 
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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

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

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

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
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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 $1,375
 ΣΤΟ DONLANDS KAI MORTIMER 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΟ

416-564-7075
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν σ το 
Οντάριο  2,557  νέα κρούσμα-
τα. Για επτά συνεχόμενες ημέ-
ρες η επαρχία σημειώνει κρού-

σματα πάνω από δύο χιλιάδες. Την Πέ-
μπτη σημειώθηκε και ρεκόρ ανθρώ-
πων που νοσηλεύονται σε μονάδες 
εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, ε-
πιπλέον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη 
ζωή τους εξαιτ ίας σ την πανδημίας. 

Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος αριθ-
μός θανάτων σε ένα 24ωρο από τις 25 
Φεβρουαρίου 2021. Στο Τορόντο ση-
μειώθηκαν τα περισσότερα κρούσμα-
τα με 743, στην περιοχή του Πιλ 484 
και στην περιοχή του Γιορκ 131.
Η επαρχία μπαίνει ξανά σε lockdown 
τεσσάρων εβμονάδων από το Σάββατο 
3 Απριλίου. Διαβάστε περισσότερα 
στην σελίδα 10. 

 2,557 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 23 νέοι θάνατοι

Πρώην εκπαιδευτής μπέιζμπολ της 
νεολαίας των Blue Jays κατηγορείται 
για παιδεραστία

Έ
νας πρώην επικεφαλής εκπαιδευ-
τής στο Toronto Blue Jays Baseball 
Academy αντιμετωπίζει κατηγο-
ρίες παιδεραστίας.

Η αστυνομία στην περιφέρεια Halton ανα-
φέρει ότι ο κατηγορούμενος ήταν επί-
σης ενεργός με το Baseball Canada και με 
ομάδα νέων στο Χάμιλτον.
Λένε ότι ο 56χρονος άνδρας είναι συνταξι-
ούχος δάσκαλος.
Οι ερευνητές λένε στο διαδίκτυο εφανιζό-
ταν ως David ή David 46.
Πιστεύουν επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν 
και άλλα θύματα.
Ο Τζον Χασίμοτο, του Χάμιλτον, αντιμετω-
πίζει κατηγορίες για δελεασμό ενός παι-
διού κάτω των 16 ετών και πρόσκληση σε 
σεξουαλική επαφή.

Ο οργανισμός Toronto Blue Jays επιβε-
βαίωσε ότι ο Hashimoto δεν είναι επί του 
παρόντος υπάλληλος του οργανισμού και 
δεν έχει εργαστεί για αυτόν για περίπου 
ένα χρόνο.

Ο
ι κάτοικοι του Τορόντο 
ηλικίας 60 ετών και άνω 
θα έχουν τη δυνατότητα 
να κλείσουν ραντεβού 

για εμβόλια COVID-19 σε κλινικές 
που λειτουργούν από την πόλη την 
Παρασκευή.
Ο δήμαρχος John Tory επιβεβαί-
ωσε την έγκριση την Πέμπτη, μια 
ημέρα αφότου η πόλη ζήτησε από 
την κυβέρνηση του Οντάριο να μει-
ώσει τον περιορισμό ηλικίας για το 
εμβόλιο COVID-19.
Ξεκινώντας στις 8 π.μ. την Παρα-
σκευή, οι κάτοικοι που γεννήθηκαν 
το 1961 ή νωρίτερα μπορούν να κάνουν κράτηση σε μια κλινική μαζικής ανοσοποί-
ησης που διοικείται από την πόλη.
Ο Τόρι ευχαρίστησε την κυβέρνηση του Ford για «την έγκαιρη απάντησή τους σε 
αυτό το αίτημα.» Το Τορόντο έπρεπε να ρωτήσει την επαρχία για την αλλαγή καθώς 
η πόλη χρησιμοποιεί το επαρχιακό σύστημα κρατήσεων.
Ο Τόρι χαιρέτισε επίσης την είδηση ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα σε 52 ακόμη 
φαρμακεία στην πόλη. Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μειώνει 
την ηλικία εκείνων που μπορούν να κλείσουν ραντεβού εμβολίου σε φαρμακείο σε 
55 ετών και άνω και να επεκτείνει το πρόγραμμα εμβολιασμού φαρμακείων σε 350 
ακόμη τοποθεσίες.

Οι ηλικίας 60+ θα έχουν τη δυνατότητα 
να κλείσουν ραντεβού για εμβόλια 
COVID-19 από την Παρασκευή

Ο 
υπουργός Παιδείας Stephen 
Lecce λέει ότι η διδασκαλία 
σ την τάξη και το διάλειμμα 
του Απριλίου θα συνεχιστούν 

όπως είχε προγραμματιστεί.
Η ανακοίνωση ήρθε μετά την φημολο-
γία πως τα σχολεία θα κλείσουν κι οι 
μαθητές θα πρέπει να κάνουν μαθήματα 
διαδικτυά αν τελικά η επαρχία ανακοι-
νώσει νέα μέτρα για την πρόληψη από 
την πανδημία του κορωνοϊού.
Σε δήλωση την Πέμπτη, ο Λέτσε δήλωσε 
ότι θα εισαχθούν νέα πρωτόκολλα στα 
σχολεία για να διασφαλιστεί η ασφά-

λεια των μαθητών και του προσωπικού 
μετά το διάλειμμα του Απριλίου.
«Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά 
- είναι σημαντικό για την ψυχική υγεία 
και τη μάθηση των μαθητών», ανέφερε 
στο Twitter.
«Ο Υπεύθυνος Ιατρικής Υγείας ε ίπε 
ότ ι τα σχολεία παραμένουν ασφαλή 
Ενάν τ ια σ το τρίτο κύμα και τ ις ΠΟΕ, 
τα ισχυρά πρωτόκολλα κράτησαν το 
98,7% των σχολείων ανοιχ τά και το 
74% χωρίς καμία περίπτωση. Οι μαθη-
τές αξίζουν να είναι στην τάξη», πρό-
σθεσε.

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, 
αυξάνονται τα μέτρα στις τάξεις
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LIFE

Juli Annee:
Το Instagram να παραμιλά!

Ο μελαχρινός αυτός 
πειρασμός διαθέτει 
ένα εντυπωσιακό 
κορμί, όμορφο 
πρόσωπο και βλέμμα 
που υπνωτίζει, ενώ το 
δυνατό της σημείο, 
το οποίο μας κάνει να 
μπαίνουμε συχνά στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram, είναι τα 
καλοσχηματισμένα 
οπίσθια της.

Ο λόγος για την 
Juli Annee, την 
σέξι καλλονή από 
την Καλιφόρνια, η 
οποία γεννήθηκε 
το 1992, είναι πάρα 
πολύ δημοφιλής στα 
social media και 
το πραγματικό της 
όνομα είναι Julianne 
Kissinger. 
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Η 
Ειρήνη Παπαδοπούλου διαθέτει ένα από 
τα πιο καλλίγραμμα κορμιά της ελληνικής 
showbiz και το αποδεικνύει με κάθε της εμ-
φάνιση είτε πάνω στην πίστα είτε με κάθε της 

ποστ στα social media. Η τραγουδίστρια εκτός από μια 
αρκετά καλή πορεία στο χώρο του πενταγράμμου, είναι 
πολύ καλά και στην προσωπική της ζωή, αφού τα τελευ-
ταία περίπου δύο χρόνια βρίσκεται στην αγκαλιά του Α-
λέξανδρου Πασχαλάκη. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, 

μόνο περήφανος θα μπορούσε να αισθάνεται που έχει 
στο πλευρό του μία τέτοια γυναίκα, η οποία εκτός από 
καλή φωνή (τώρα δεν είμαστε και ειδικοί για να κρίνου-
με) είναι κουκλάρα και κορμάρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο 
και ολοφάνερο. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου διαθέτει επί-
σης έναν πολύ… δυνατό λογαριασμό στα social media 
όπου αρκετά συχνά ανεβάζει εντυπωσιακές φωτογρα-
φίες της, ενώ έχει και στο βιογραφικό της σέξι φωτο-
γραφήσεις που δεν μπορείς με τίποτα να τις ξεχάσεις…

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια… ανάβει 
φωτιές με κάθε της φωτογραφία!

Τα… καυτά μίνι της 
Μαλέσκου προκαλούν 
«εγκεφαλικά»

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι 
η τηλεοπτική έκπληξη της 
χρονιάς και έχει συζητηθεί 
το όνομά της, μέχρι 
στιγμής, όσο κανένα άλλο. 
Η όμορφη παρουσιάστρια 
δίνει καθημερινά τη δική 
της «μάχη» παρουσιάζοντας 
φρέσκα και αισιόδοξα 
θέματα προσπαθώντας 
να δώσει έναν άλλο τόνο 
στα ελληνικά τηλεοπτικά 
δρώμενα. Σχεδόν κάθε 
ημέρα εντυπωσιάζει τους 
τηλεθεατές της με τις σέξι 
εμφανίσεις της. 

Άντζελα Παντελή:  Η 
Ελληνίδα DJ που «έκαψε» 
το Ντουμπάι

Η σαγηνευτική Άντζελα 
Παντελή είναι από τις πλέον 
περιζήτητες DJ παγκοσμίως 
και βρέθηκε στο «Λας Βέγκας» 
της Μέσης Ανατολής αυτές 
τις μέρες, διασκεδάζοντας 
όσους βρέθηκαν εκεί. Εξωτική 
χορεύτρια, δασκάλα aerial 
yoga, αλλά πάνω απ’ όλα, 
DJ, η μελαχρινή καλλονή 
δραστηριοποιείται ανάμεσα 
σε Αθήνα, Νέα Υόρκη και 
Ντουμπάι, αναστατώνοντας τα 
πλήθη, όπου και με… όποιον 
τρόπο κι αν εμφανίζεται!

Φωτογράφος-μοντέλο 
που καίει καρδιές στο 
διαδίκτυο

Αυτήν την φορά την τιμητική 
έχει Έλληνας φωτογράφος και 
μοντέλο. Τρανταχτό παράδειγμα 
ότι δεν πρέπει να είσαι και 
να φέρεσαι ως μοντέλο...
αρκεί μια πολύ καλή διάθεση, 
ταλέντο και φυσικά υπέροχα 
χαμόγελα και ένα ωραίο 
κλίμα για να βγει αυτό το 
υπέροχο αποτέλεσμα. Ο Ματέο 
συγκεκριμένα είναι Έλληνας 
και μοντέλο. Έχει ρίζες από την 
Αίγυπτο και το βροντοφωνάζει 
υπερήφανα. Στην τελευταία του 
φωτογράφιση που ανέβασε 
στο διαδίκτυο έκαψε χιλιάδες 
καρδιές γυναικών... κι ανδρών.

Η 
πλατφόρμα του 
Tik-Tok έχει α-
ναδείξει πολλά 
ταλέντα και μά-

λιστα οι περισσότεροι δι-
άσημοι Tik-Tokers βιοπο-
ρίζονται ανεβάζοντας ένα 
video στο προφίλ τους. Βέ-
βαια, πρέπει να παραδε-
χθούμε πως δεν είναι και 
τόσο απλό να είσαι ένας ε-
πιτυχημένος Tik-Toker με 
εκατομμύρια θαυμαστές 
να σε ακολουθούν και να 
κρέμονται κυριολεκτικά α-
πό τα χείλη σου. Και μιας 
και το αναφέραμε, έχεις 
ακούσει για Έλληνες Tik-
Tokers; Η αλήθεια είναι πως 
οι πιο γνωστοί influencers 
της πλατφόρμα είναι α-
πό το εξωτερικό όπως οι 
D’Amelios για παράδειγμα. 
Ε λοιπόν, σου έχουμε έ-
να αγόρι, αρκετά γοητευ-
τικό που σίγουρα θα λα-
τρέψεις. Το όνομά του εί-
ναι Ραφαήλ Καρυωτάκης 
και είναι ο Έλληνας Tik-
Toker που με τα videos 
του στην πλατφόρμα βι-
οπορίζεται πλήρως.

Αυτός είναι ο διάσημος κούκλος 
Έλληνας Tik- Toker

Οι κολασμένες πόζες της Εριέττας 
στο Instagram

Μ
ια από τις 
υ π ά ρ ξ ε ι ς 
που κέρδι-
σαν το κοι-

νό στο «The Bachelor», 
ήταν και η Εριέττα που 
συνεχίζει να μαγνητίζει 
τα βλέμματα. Μία από 
τις… πρωταγωνίστριες 
του The Bachelor ήταν 
η Εριέττα, η οποία με 
τον έντονο χαρακτήρα 
της διεκδίκησε μέχρις ε-
σχάτων την καρδιά του 
Παναγιώτη.Ωστόσο, η 
«καυτή» Εριέ τ τα δεν 
σταμάτησε τη… δράση 
της στο The Bachelor. 
Μόλις βγήκε από το 
ριάλιτι αγάπης ξεκίνη-
σε να «βομβαρδίζει» το 
Instagram με άκρως α-
ποκαλυπτικές φωτογρα-
φίες.
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Μ
π ο ρ ε ί 
ο  ά σ ο ς 
τ η ς  Π α ρ ί 
Σ ε ν  Ζ ε ρ -

μέ ν να παίζ ε ι  με γάλη 
μπάλα μέσα σ το γήπε-
δο, όμως, και η αδερ-
φή του, Ραφαέλα Μπε-
κράν, κάνει το ίδιο σ το 
Instagram! Η Ραφαέλα, 
λοιπόν, η οποία πριν α-
πό λίγες ημέρες έκλεισε 
τα 25 χρόνια της, μπορεί 
να συναγωνιστεί εύκολα 
την φίλη της και μον τέ-
λο, Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, με 
την οποία πριν μερικές ε-
βδομάδε ς έκανε διακο -
πές σ το Σεν Μπαρτ ς της 
Καραϊβικής.  Η Ραφαέ λα 
ποστάρει συνεχώς φωτο-
γραφίε ς με μικροσκοπι-
κά μαγιό και το μόνο που 
μπορούμε να πούμε είναι 
πως κλέβε ι  με τ εράσ τ ια 
διαφορά τη… δόξα από 
τον αδερφό της, Νεϊμάρ!

Η αδερφή του Νεϊμάρ στρέφει τα 
φώτα της δημοσιότητας πάνω της…

Ariana Grande: Θα είναι η νέα κριτής Ariana Grande: Θα είναι η νέα κριτής 
του «The Voice»του «The Voice»

Έ
να από τα μουσικά shows που 
κάνουν τεράστια επιτυχία στα 
τηλεοπτικά Μέσα είναι φυσικά 
το «The Voice» και πρέπει να πα-

ραδεχθείς πως έχουν βγει από το δια-
γωνισμό αυτό πολλά νέα μουσικά ταλέ-
ντα. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στο ε-
ξωτερικό οι coaches είναι καταξιωμένοι 
καλλιτέχνες στο χώρο της μουσικής βι-
ομηχανίας, πλέον όμως θα βρεθεί στην 
καρέκλα του κριτή η αγαπημένη σου 
Ariana Grande.
Καταλαβαίνεις πως αυτό το νέο 

ενθουσίασε όλους τους φανατικούς 
θαυμαστές της ανά τον κόσμο και ναι, 
η ανακοίνωση ήρθε από το προσω-
πικό της προφίλ στο Instagram. Η Ari 
θα είναι σίγουρα η πρωταγωνίστρια 
του 21ου κύκλου του Αμερικανικού 
«The Voice».
Ποιου κριτή όμως θα πάρει τη θέση η 
Ariana; Ο Nick Jonas δεν θα βρίσκε-
ται στο show, έτσι κριτές του «The 
Voice» θα είναι ο Blake Shelton, ο 
John Legend, η Kelly Clarkson και η 
Ariana Grande.

Τ
ο αχτύπητο δίδυμο ται-
νιών δράσης που κα-
ταφέρνουν να γίνονται 
cult φαινόμενα είχε να 

συνεργαστεί από το 2005, ό-
μως αυτό το reunion φαίνεται 
να μας αποζημιώνει για την 
πολυετή λειψυδρία. Στο trailer 
του Wrath of Man που βγήκε 
πριν από λίγες ώρες βλέπου-
με τον Jason Statham να είναι 
ένας απλός σεκιουριτάς που 
συνοδεύει χρηματαποστολές. 
Όταν όμως τη χρηματαποστο-
λή που συνοδεύει πέφτει θύ-
μα ενέδρας ληστών αποδει-
κνύεται ότι δεν είναι ο μέσος 
σεκιουριτάς που θα περίμε-
ναν. Με λίγα λόγια εξαπολύει 
την κόλαση επι γης και αυτός 
είναι ο καβαλάρης. Το σενά-
ριο βασίζεται σε αυτό της γαλ-
λικής ταινίας Le Convoyer αλ-
λά ο Guy Ritchie υπόσχεται ότι 
δεν είναι ένα ακόμα χολυγου-
ντιανό remake μιας ευρωπα-
ϊκής ταινίας, αλλά θα είναι πι-
στή στο ύφος των ταινιών που 
μας έχει συνηθίσει ο βρετανός 
σκηνοθέτης. Μαζί με τον Jason 
Statham στο cast συμπεριλαμ-
βάνονται οι Scott Eastwood, 
Holt McCallany, Josh Hartnett 
και επειδή μπορεί, πήρε μαζί 
του και τον Post Malone. 

Τζέισον Στέιθαμ: Πιο απειλητικός από 
ποτέ στη νέα του ταινία!

H
Πίλαρ Ρούμπιο 
μοιάζει να είναι 
μια κατηγορία 
από μόνη της: 

η σύζυγος του Σέρχιο Ρά-
μος- που, να τονιστεί αυ-
τό- προσφάτως έκλεισε τα 
43 της χρόνια- αποφάσι-
σε ν’ αποδείξει ποια… κά-
νει κουμάντο στο χώρο των 
συντρόφων των αθλητών 
και τα κατάφερε περίφη-
μα. sΗ γυναίκα του αρχηγού 
της Ρεάλ Μαδρίτης (με τον 
οποίο έχουν τέσσερα παι-
διά και είναι παντρεμένοι 3 
χρόνια) φόρεσε τις ζαρτιέρες 
της, έβαλε το “Be Italian” να 
παίξει κι εν συνεχεία χάρισε 
στους μυριάδες φαν της ένα 
τρίλεπτο βιντεάκι από εκείνα 
που δεν ξεχνιούνται.

Η κυρία Ράμος με τα απολύτως απαραίτητα
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Τσιπουρα στο φούρνο με 
λαχανικά

ΥΛΙΚΆ

 ª Κόβουμε τα λαχανικά, σε ένα μπολ και τα αλατοπιπερώνουμε. 

 ª Στη συνέχεια καθαρίζουμε τις τσιπούρες από τα λέπια και τα βράγ-
χια, πλένουμε πολύ καλά και αλατοπιπερώνουμε.

 ª Σε ένα μακρόστενο ταψάκι στρώνουμε τα μισά κομμένα λαχανικά. 

 ª Τοποθετούμε τις τσιπούρες πάνω στο στρώμα των λαχανικών και τις 
καλύπτουμε με τα υπόλοιπα λαχανικά. 

 ª Τελος περιχύνουμε με το λαδι ρίχνουμε ½  φλ. τσαγιού νερό το 
Θυμάρι και τη ρίγανη.

 ª Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο σ τους 375*βαθμούς 
Φαρενάιτ,για μια ώρα περίπου, έως ότου ροδίσουν και μείνουν με 
το λάδι τους.

 ª 2 τσιπούρες 1 κιλό περίπου
 ª ½ ματσάκι σέλινο ψιλοκομμένο
 ª 3 ξερά κρεμμύδια κομμένα σε 

φέτες
 ª 4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμέ-

νες
 ª 4 πατάτε ς κομμένε ς σε μικρά 

καρέ
 ª 2 καρότα κομμένα σε ροδέλες

 ª 5 κρεμμυδάκια χλωρά σε ροδέ-
λες

 ª ½ φλυτζ. τσαγιού λάδι 
 ª θυμάρι και ρίγανη
 ª αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ήταν ένας τεμπέλης νέος που ψάρευε 
όλη μέρα από τα βραχάκια. Πουλούσε 
τα ψάρια που του περίσσευαν και έβγαζε 
λίγα χρήματα για να ζει. Ένας συχωρια-
νός του ψαράς που περνούσε με τη βάρκα 
και τον έβλεπε, σταματά μια μέρα και τον 
ρωτά: «Γιατί κάθεσαι εδώ και ψαρεύεις και 
δεν παίρνεις την βάρκα του πατέρα σου να 
ανοιχτείς λίγο;» 
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»
«Με τη βάρκα θα πιάσεις ακόμη περισσό-
τερα ψάρια και θα βγάζεις περισσότερα 
χρήματα…» 
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;» «
Μετά θα μπορέσεις να πάρεις και βοηθό 
και θα βγάζεις ακόμα περισσότερα χρή-
ματα!» 
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;» 
«Μετά θα μπορέσεις να πάρεις μεγάλο 
καΐκι και 2 βοηθούς και θα βγάζεις ακόμα 
περισσότερα χρήματα και θα δουλεύεις 
λιγότερο!» 
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»
 «Μετά θα πάρεις και άλλο καΐκι και θα 
μπορέσεις σιγά σιγά να κάνεις ολόκληρο 
στόλο!» «Και τι θα κερδίσω με αυτό;» 
«Έ! άμα τα καταφέρεις όλα αυτά, θα μπο-
ρείς πια να κάθεσαι και να μην κάνεις 
τίποτα.» 
«Γιατί τώρα τι κάνω;»

Ρωτάει ο άνδρας τη γυναίκα του:
 «Γυναίκα άκουσες τα νέα μέτρα;» 
«Επίπονα!!!» 
«Ποιον επίπωνες;» 

Συζήτηση μεταξύ του Τοτού και του μπα-
μπά του:
- Τοτέ, νομίζω ότι τώρα που έγινες 15, 
ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σεξ.
- Ναι πατέρα. Για πες μου, τι θες να μάθεις;

Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του 
βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων να περ-
πατάει. Κοιτάζοντας στην «κεφαλή» της 
πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από πίσω 
έναν κύριο με ένα σκυλάκι και ακολου-
θεί το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και 
τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά 
μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπε-
ται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις 
για απόψε;
- Μπες στην ουρά!

ΚΡΙΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημέ-
νοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο 
έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτο-
ποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα και 
μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν 
δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να προ-
βείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλό-
δοξα ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο 
κοινωνικοί και μάλιστα μπορεί να γνωρί-
σετε νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους. 
Η συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας 
χώρου πιθανόν να σας απογοητεύσει. 
Αποκτάτε ευελιξία και διπλωματικότητα 
και αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε αυτό 
που θέλετε χωρίς αντιδράσεις. Δώστε 
μεγάλη σημασία στους νέους ανθρώ-
πους που θα γνωρίσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικη-
τικά γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. 
Επίσης χρειάζεται προσεχτικός χειρι-
σμός και προγραμματισμός στην εργασία 
σας. Αποσύρεστε λίγο από την κοι-
νωνική ζωή και προτιμάτε την 
παρέα λίγων και αγαπημέ-
νων φίλων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όσο και αν νιώθατε 
δυνατοί και αισιόδο-
ξοι, δυστυχώς οι γύρω 
σας δεν μπορούν να 
νιώσουν τα ίδια με απο-
τέλεσμα να τρώγονται με 
τα ρούχα τους και να γκρι-
νιάζουν συνεχώς. Εσείς δεν 
χρειάζεται να τρέξετε να τους τα 
λύσετε. Αφήστε τους να προσπαθήσουν 
μόνοι τους. Ξέρουν ότι είστε καλός φίλος, 
αλλά χρειάζεται τώρα να σταθούν στα 
πόδια τους και όχι να τρέχουν συνέχεια σε 
εσάς.Συντονίστε τη ζωή σας στα νέα δεδο-
μένα και αρπάξτε τις ευκαιρίες οικονομικού 
περιεχομένου.

ΛΕΩΝ
Αρκετή εύνοια θα δείξουν τα άστρα αυτή 
την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. 
Νέες προτάσεις για συνεργασία με αξιόλο-
γους ανθρώπους θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξετε και να ξεδιπλώσετε το 
πολύπλευρο ταλέντο σας. Ξανοιχτείτε λοι-
πόν στις δουλειές σας και συνεργαστείτε με 
πρόσωπα του φιλικού σας περιβάλλοντος. 
Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά βάση 
είναι γνώριμα και έτσι δεν έχετε να εμπλακείτε 
σε καινούριες περιπέτειες. Ωστόσο το αποτέ-
λεσμα των δραστηριοτήτων σας προβλέπεται 
αισιόδοξο, καθώς αυτό που θα σας βοηθήσει 
είναι η καλή προς τα έξω εικόνα σας. Πρέπει 
όμως να ξεχάσετε την αυστηρή κριτική που 
συνήθως κάνετε σε όλους.

ΖΥΓΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε 
άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελμα-
τική θέση. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις 
σας και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός 
χώρος και η υγεία απορροφούν την προ-
σοχή σας και τις δραστηριότητές σας. Περί-
οδος υψηλών στόχων. Υπάρχουν πολλά που 
πρέπει να φροντίσετε με την εργασία σας 
και σχετικά με τα οικονομικά σας. Μη χάνετε 
χρόνο με ενέργειες, για τις οποίες θα μετα-
νιώσετε αργότερα. 

ΤΟΞΟΤΉΣ
Το θετικότερο αυτής της περιόδου είναι ότι 
δυναμώνετε έτσι ώστε να μπορείτε να προ-

βάλετε τα θέλω σας σε κάθε κατεύ-
θυνση και να δείξετε ότι είστε 

έτοιμοι να υπερασπίσετε 
θέσεις αλλά και συναι-

σθήματα με οποιο-
δήποτε αντίτιμο. Το 
πιο δύσκολο για σας 
αυτήν την εποχή, 
είναι η διαπίστωση 
που σιγά-σιγά κάνετε, 

ότι άτομα που πιστεύ-
ατε ότι πάντα θα είναι 

κοντά σας, κάνουν πίσω 
στα δύσκολα ή προσπαθούν 

να φρενάρουν με άμεσο τρόπο ή 
έμμεσο τρόπο αποφάσεις ζωής που εσείς 

τώρα παίρνετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας 
με ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρ-
ξουν μικροανατροπές σε ραντεβού σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας 
και η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρ-
μόσετε μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. 
Προσέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή 
κι αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκει-
ται να αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε 
εσείς αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει 
και σας κακοφαίνεται.
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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

Φωτογραφία από την έκδοση της 
Toronto Star από τον Σεπτέμβριο του 

1977 στην Ντάνφορθ και Πέιπ 
αναφέρει «Άνδρες στο δρόμο 

συνομιλούν, διαφωνούν κι εκφέρουν 
άποψη. Οι γυναίκες τους, αν 

ακολουθούν την ελληνική παράδοση, 
παραμένουν σπίτι πιο απομονωμένες 
από ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα» !!!

Περιφερόμενος μανάβης στην 
Πλάκα , κοντά στην Ρωμαίική 

αγορά το 1958

1896 πρώτη ολυμπιακοί 
αγώνες στην Αθήνα

Η απονομή του επάθλου στον 
Σπύρο Λούη

Εκδρομή στον 
Μαραθώνα, περί το 

1950

Νάξος , η Χώρα το 1962

Η Ακαδημία Αθηνών το 
1885 περίπου

Πειραιάς , στο Τουρκολίμανο παρέα 
ναυτών στις 13/05/1928

Ύδρα 1974

ΚΗΦΙΣΙΑ 1920. Ομάδα 
κυριών σε καφέ της 

περιοχής

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ Λακωνίας 
1935, 

οινοπαντοπωλείο του 
χωριού
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Μια ηρεμία προκλητικά όμορφη, όσο 
και το τοπίο, σάς πλημμυρίζει σαν 
βρεθείτε στη Μακεδονία στην περιοχή 
των Γρεβενών. Πίσω από τα ψηλά 
βουνά και τους απειλητικούς βράχους 
της Πίνδου κρύβεται η συνταγή για 
τις καλύτερες χειμερινές διακοπές 
στην Ελλάδα.  Κοιτάξτε ξανά τον χάρτη 
και διαβάστε το μήνυμά του: όλοι οι 
δρόμοι οδηγούν στα Γρεβενά.

Η 
πόλη των Γρεβενών μικρή και πυ-
κνοκατοικημένη επιτρέπει σε ό-
ποιον θελήσει να τη γνωρίσει, να 
δει όλα τα βασικά σημεία της μέσα 

σε σε λίγες ώρες. Ξεκινώντας από τη μία άκρη 
της πόλης – τη βορειοανατολική είσοδο – ο 
επισκέπτης αντιλαμβάνεται εύκολα από την 
πινακίδα καλωσορίσματος ότι πρόκειται για 
την πόλη των μανιταριών. Καθώς περπατά 
προς το κέντρο των Γρεβενών, περπατά ανά-
μεσα σε ένα μέρος των αθλητικών εγκαταστά-
σεων της πόλης, συναντά το πρώτο άγαλμα 
μανιταριών, το πετρόχτιστο μουσικό ωδείο, 
καθώς και το Διοικητήριο, στο οποίο στεγά-
ζεται η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Εν συνεχεία και 
αφού περάσει από τη περιοχή των σχολείων 
περπατά στον κεντρικό δρόμο της πόλης, την 
οδό Κ. Ταλιαδούρη, και μπορεί πλέον να πιά-
σει τον σφυγμό της. Ιδιαίτερα κατά τις εργάσι-
μες ημέρες της εβδομάδας, η πόλη έχει πολ-
λή κίνηση τόσο σε οχήματα όσο και πεζούς.
Προχωρώντας πιο κεντρικά, ο επισκέπτης 
συναντά το δεύτερο άγαλμα μανιταριών, λίγο 
πριν το δημαρχείο και την πλατεία λαχαναγο-
ράς. Σήμα κατατεθέν της πλατείας αλλά και 
της πόλης είναι το παραδοσιακό ρολόι που 
χτίστηκε το 1906 και πριν την απελευθέρωση 
αποτελούσε τμήμα τουρκικού τζαμιού.
Ακριβώς πάνω από την πλατεία λαχαναγο-
ράς, βρίσκεται η πλατεία Αιμιλιανού, η οποία 
φιλοξενεί αγάλματα των τοπικών ηρώων της 
περιοχής. Γύρω από τις δύο πλατείες συγκε-
ντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των χώρων 
εστίασης και αναψυχής. Ιδιαίτερα το καλο-
καίρι οι δυο πλατείες και όλα τα σοκάκια τρι-
γύρω τους με τις καφετέριες, τις παραδοσι-
ακές ταβέρνες, τα μεζεδοπωλεία, καθώς και 
πλήθος άλλων σύγχρονων καταστημάτων 
σφύζουν από ζωή.Ανηφορίζοντας πάνω από 
την πλατεία, ο επισκέπτης περνά από τους 
πιο πυκνοκατοικημένους δρόμους των Γρε-
βενών, καταλήγοντας σε ένα από τα σημεία 
(οδός Φιλίππου) με το μεγαλύτερο υψόμετρο, 
όπου βρίσκονται μερικές από τις λιγοστές 
μονοκατοικίες της πόλης. Η θέα από αυτό το 
σημείο αποζημιώνει τον επισκέπτη, χαρίζο-
ντάς του ένα αίσθημα ελευθερίας.
Προχωρώντας πιο βορειοδυτικά, ο επισκέ-
πτης θα καταλήξει στη βορειοδυτική έξοδο 
της πόλης, όπου βρίσκεται η γειτονιά των 
εργατικών κατοικιών. Σε αντίθεση με ό,τι 
μπορεί να φανταστεί ως εργατικές κατοι-
κίες, πρόκειται για μια όμορφη γειτονιά, με 
χαμηλά σπίτια, μακριά από τη φασαρία του 
κέντρου. Μάλιστα είναι αρκετοί οι κάτοικοι 
που επιλέγουν αυτήν την περιοχή για τον 
απογευματινό τους περίπατο.
Οι αισθήσεις ξυπνούν, η φύση οργιάζει και 

σε παρασύρει να την ανακαλύψεις πιθαμή 
προς πιθαμή, οι άνθρωποι σε προσκαλούν 
να ακολουθήσεις τους δικούς τους ρυθμούς 
ζωής. Αυτά που έχεις να δεις και να κάνεις 
σε μια επίσκεψη ίσως να ξεπερνούν το χρόνο 
που θα μπορείς να αφιερώσεις εκεί. Ο Εθνι-
κός Δρυμός «Βάλια Κάλντα», το Εθνικό Χιο-
νοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, τα δεκάδες 
περίτεχνα γεφύρια, οι δραστηριότητες στη 
φύση θα σε κάνουν να ξεχάσει τον χρόνο. 
Αξίζει, όμως, να βουτήξεις στα βαθιά αυτού 
του τόπου για να «αναπνεύσεις» κάθε στιγμή 
του. Η εμπειρία θα σε ανταμείψει με μνήμες 
και εικόνες που θα θυμάσαι για πάντα. 

Ο Εθνικός Δρυμός «Βάλια Κάλντα»
Σε μια έκταση περίπου 69.000 στρεμμάτων, 
ένας από τους σπουδαιότερους και πιο παρ-
θένους Δρυμούς της Ελλάδας σε υποδέχε-
ται για μια φυσιολατρική εξερεύνηση πέρα 
από κάθε φαντασία. Περιτριγυρισμένη από 
τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι και «κομ-
μένη στα δύο» το Αρκουδόρεμα (παραπότα-
μος του Αώου), σε υψόμετρο 1.400 μέτρων 
η Βάλια Κάλντα (στα βλάχικα σημαίνει ζεστή 
κοιλάδα, προφανώς χάριν αστεϊσμού) απο-
τελεί μία από τις πιο κρύες και υγρές περιο-
χές της Ελλάδας.
Στις εκτάσεις της θα βρεις διάφορα, σπάνια 
για την ελληνική πανίδα, είδη όπως αγρι-
όγιδα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, γύπες, 
δρυοκολάπτες, χρυσαετούς, μαυροπελαρ-
γούς, και άλλα πτηνά, ερπετά, αμφίβια και 
θηλαστικά, αλλά και την καφετιά αρκούδα, 
για την οποία ο Εθνικός Δρυμός αποτελεί 
έναν από τους τελευταίους βιότοπους στην 
Ελλάδα. Η βλάστηση από έλατα και δεκά-
δες άλλα είδη δέντρων και φυτών θα κάνει 
την περιήγηση στα μονοπάτια μοναδική, 
ειδικά αν συναντήσεις και τα 30 δέντρα 
κόκκινης πεύκης που βρίσκονται κοντά 
στο ρέμα Σαλιατούρα. Αν, μάλιστα, επισκε-
φθείς την περιοχή το φθινόπωρο τα εντυ-
πωσιακά μανιτάρια που κατακλύζουν τον 
Εθνικό Δρυμό θα σου προσφέρουν χαλα-
ρωτικές και αναζωογονητικές «μανιταρο-
εξορμήσεις» απόδρασης από τη μονοτο-
νία της καθημερινότητας. Το Νοέμβριο του 

2007, μάλιστα, τα Γρεβενά ανακηρύχθηκαν 
επίσημα «Πόλη των Μανιταριών».

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλί-
τσας
Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασι-
λίτσας βρίσκεται στο νομό Γρεβενών, στα 
όρια με τον νομό Ιωαννίνων. Οι εγκαταστά-
σεις είναι κτισμένες σε υψόμετρο 1.750 μ. 
και απέχουν από την πόλη των Γρεβενών 50 
χιλιόμετρα. Συμπεριλαμβάνουν 2 σαλέ και 
ανάλογους χώρους στάθμευσης οχημάτων. 
Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει 18 πίστες 
(22 χιλιομέτρων), ενώ τη μεταφορά των χιο-
νοδρόμων έχουν αναλάβει 1 τριθέσιος, 1 
διθέσιος, 4 συρόμενοι αναβατήρες και ένα 
baby lift. 

Παραδοσιακά Χωριά
Ανάμεσα στον Εθνικό Δρυμό “Βάλια Κάλντα” 
και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας 
βρίσκονται μερικά από τα ομορφότερα 
χωριά του νομού Γρεβενών. Η Αβδέλλα, από 
όπου κατάγονταν οι πρώτοι κινηματογραφι-
στές των Βαλκανίων (οι αδερφοί Μανάκια) 
και το Περιβόλι αποτελούν δύο από τα σημα-
ντικότερα καλοκαιρινά θέρετρα του νομού 
Γρεβενών. Αν και το χειμώνα τα χωριά αυτά 
δεν έχουν πολλούς μόνιμους κατοίκους, κάθε 
καλοκαίρι γεμίζουν με κόσμο και φιλοξενούν 
πολλούς κτηνοτρόφους με τα κοπάδια τους.
Η Σαμαρίνα και η Σμίξη, φημισμένα βλαχο-
χώρια, οι Φιλιππαίοι, η Αετιά, η Λάβδα, το 
Δοτσικό και το Μεσολούρι είναι από τα χωριά 
των Γρεβενών που δέχονται πληθώρα τουρι-
στών κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της 
κοντινής τους απόστασης με το Χιονοδρο-
μικό Κέντρο Βασιλίτσας. Αρκετά από αυτά 
τα χωριά φημίζονται και για τα παραδοσι-
ακά πανηγύρια τους κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες και ιδιαίτερα την ημέρα του Δεκαπε-
νταύγουστου.
Εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς χωριό είναι 
το Σπήλαιο, το οποίο είναι χτισμένο στους 
πρόποδες του όρους Σταυρός και είναι ένας 
από τους παλαιότερους οικισμούς της Δυτι-
κής Μακεδονίας. Άλλο γνωστό χωριό είναι 
ο Ζιάκας, χτισμένο σε 900 μ. υψόμετρο με 

υπέροχη θέα στον Όρλιακα. Από το Ζιάκα 
καταγόταν ο γνωστός οπλαρχηγός Θεόδω-
ρος Ζιάκας, από τον οποίο πήρε το όνομά του 
το χωριό.
Η Καλλονή, το Μέγαρο και η Καληράχη είναι 
τρία άλλα πολύ γραφικά χωριά που θυμίζουν 
τα μαστοροχώρια της Ηπείρου, ενώ στην 
νοτιοδυτική πλευρά του νομού, το Κηπου-
ρειό, Μοναχίτι, η Κρανιά, και το απομονω-
μένο Μικρολίβαδο με το αλπικά τοπίο διακρί-
νονται για το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον 
και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα τους.
Λιγότερο γραφικά αλλά με περισσότερη ζωή 
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι τα χωριά 
που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του 
νομού. Το Σειρήνι, οι Αμυγδαλιές, το Ελεύ-
θερο, ο Άγιος Γεώργιος, η Κιβωτός, ο Βατό-
λακκος, η Μυρσίνα και ο Ταξιάρχης είναι 
μερικά από αυτά τα χωριά με αρκετούς μόνι-
μους κατοίκους,
Στην ανατολική πλευρά του χωριού, βρί-
σκονται αρκετά χωριά, όπως ο Πόρος και η 
Κνίδη, τα οποία υπέστησαν μεγάλες ζημιές 
κατά το σεισμό του 1995. Αποτέλεσμα της 
καταστροφής, είναι η ανακατασκευή των 
χωριών στο μεγαλύτερο μέρος τους. Έτσι τα 
χωριά αυτά μπορεί να έχασαν λίγο τη γρα-
φικότητά τους, αλλά δεν έχασαν την ομορ-
φιά του φυσικού τους τοπίου. Έτσι η Κνίδη, η 
Ιτέα, το Νησί, οι Αγαλέοι και τα κοντινά τους 
χωριά, χτισμένα στις όχθες του Αλιάκμονα, 
διαθέτουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Στην 
ίδια περιοχή βρίσκονται η Σαρακήνα και το 
Παλαιοχώρι, δύο από τα μεγαλύτερα κεφα-
λοχώρια του νομού κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας.
Άλλα όμορφα χωριά του νομού είναι το Τρί-
κωμο ή Ζάλοβο το οποίο δημιουργήθηκε 
από την ένωση τριών οικισμών, το Κοσμάτι, ο 
Αιμιλιανός, καθώς και τα υπόλοιπα χωριά στο 
νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του νομού, 
τα οποία είναι και περισσότερο πεδινά. Το 
πιο γνωστό χωριό στην περιοχή είναι το 
Καρπερό, ενώ ιδιαίτερα γνωστή είναι και 
η κωμόπολη της Δεσκάτης, η οποία είναι 
αρκετά γραφική και αποτελεί ένα αυτόνομο 
διοικητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εμπο-
ρικό κέντρο.

Γρεβενά: Μαγεία στο μυχό της φύσης

ΤΑΞΙΔΙ
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Τί περιλαμβάνει το ενδιαφέρον 
πρόγραμμα και σε ποιους 
απευθύνεται

Ε
να εξαιρετικά ενδιαφέρον τα-
ξίδι στην Πελοπόννησο, τον 
τόπο όπου άναψε η φλόγα 
της Ελληνικής Επανάστασης  

προσφέρει το πρόγραμμα «Μοριάς 
‘21» που εμπνεύστηκαν και υλοποι-
ούν το  Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η 
ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Πρόκειται για μια πρω-
τοβουλία που τελεί υπό την αιγίδα 
της «Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και 
στοχεύει στην γνωριμία του κοινού 
με τον τόπο αλλά και την μεγάλη ι-
στορία του η οποία στηρίζεται σε ε-
πιστημονικό υπόβαθρο.
Με κεντρικό μήνυμα «Κι εγώ στο 
Μοριά», το πρόγραμμα αποκαλύ-
πτει στον επισκέπτη της Πελοποννή-
σου την οργανική σχέση του τόπου 
με την Επανάσταση του 1821, μέσα 
από θεματικές διαδρομές σε εμβλη-
ματικές πόλεις, χωριά και καστροπο-
λιτείες, πυργόσπιτα και ταμπούρια, 
ιστορικές μονές και λημέρια αγω-
νιστών, πεδία κρίσιμων μαχών και 
πολιτικών αποφάσεων στην Ανατο-
λική και Δυτική Μάνη, στην Καλα-
μάτα, στην Κόρινθο, στη Μονεμ-
βασιά, στο Ναύπλιο, στην Πύλο και 
στην Τρίπολη, περιοχές που επι-

λέχθηκαν βάσει της έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα 
Απομνημονεύματα του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη και άλλες γραπτές 
πηγές πλαισιώνουν ιστορικά αυτές 
τις διαδρομές, που θα έχουν διάρ-
κεια τριών, πέντε ή επτά ημερών. 
Παράλληλες δράσεις θα υλοποιού-
νται επίσης στους Δήμους Μεσσή-
νης, Οιχαλίας και Τριφυλίας.
Κάνοντας τη μνήμη προορισμό και 
τον προορισμό εμπειρία, το συναρ-
παστικό ταξίδι θα συμπληρωθεί 
από μια σειρά δράσεων με επί-
κεντρο την Ιστορία, την Τέχνη, την 
Γαστρονομία και τη Φύση. Συγκε-
κριμένα με την χρήση υψηλής τεχνο-
λογίας και σύγχρονων οπτικοακου-

στικών μέσων, πίνακες Ελλήνων και 
ξένων δημιουργών που παραχωρή-
θηκαν από το Μουσείο Μπενάκη, 
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το 
Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας, 
θα ζωντανέψουν ψηφιακά σε επι-
λεγμένες πόλεις της Πελοποννήσου, 
σε συνδυασμό με την αφήγηση των 
γεγονότων από τους πρωταγωνι-
στές τους. Επίσης, σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας 
Καρέλια και το Λύκειον των Ελληνί-
δων Καλαμάτας, θα πραγματοποι-
ηθεί παρουσίαση παραδοσιακών 
τοπικών φορεσιών της Πελοποννή-
σου και του Αργοσαρωνικού.
Παράλληλα, νέες και νέοι καλλιτέ-
χνες παρεμβαίνουν στο αστικό περι-

βάλλον επιλεγμένων πόλεων της 
Πελοποννήσου, δημιουργώντας 
σύγχρονες τοιχογραφίες (Graffiti) 
με θέμα την Επανάσταση και τους 
Ήρωές της. 
Στο μεταξύ οι διατροφικές συνή-
θειες των Αγωνιστών του 1821 
δίνουν την αφορμή για ένα ιδιαίτερο 
γαστρονομικό ταξίδι στην ιστορία, 
σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια 
Πελοποννήσου.
Εμπνευσμένο από τις γεύσεις της 
εποχής, με την υπογραφή του αγα-
πημένου chef Λευτέρη Λαζάρου 
και βάσει της μελέτης του Πανεπι-
στημίου, το μενού, αφιερωμένο στο 
1821, θα είναι διαθέσιμο σε εστιατό-
ρια της Πελοποννήσου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δ
ύο ακόμη ιδιωτικά θεματικά τεχνο-
λογικά μουσεία του Δικτύου Μου-
σείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς αναγνωρίστηκαν 

από το Συμβούλιο Μουσείων του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος πιστοποίησης μουσείων. Πρό-
κειται για το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 
στη Δημητσάνα και το Μουσείο Βιομηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου.
Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης βρίσκε-
ται στη Δημητσάνα και προβάλλει τη σημασία 
της υδροκίνησης στην παραδοσιακή προβι-
ομηχανική κοινωνία. Εστιάζοντας στις βασι-
κές τεχνικές, που αξιοποιούν το νερό για την 
παραγωγή ποικίλων προϊόντων, τις συνδέει με 
την ιστορία και την καθημερινότητα της τοπι-
κής κοινωνίας, στο πέρασμα του χρόνου. Ο 
επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα παρα-
δοσιακά εργαστήρια, τα οποία περιβάλλονται 
από πυκνή βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα 
νερά. Το πρώτο κτήριο στεγάζει νεροτριβή 
και αλευρόμυλο. Έξω από τον μύλο υπάρχει 
ρακοκάζανο, και ακριβώς απέναντι βυρσοδε-
ψείο, όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να 
γνωρίσει τα διαδοχικά στάδια επεξεργασίας 
των δερμάτων. Το λιθόστρωτο καταλήγει σε 
μπαρουτόμυλο, που υπενθυμίζει τον ρόλο της 

Δημητσάνας στην Επανάσταση του 1821.
Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας 
Λέσβου βρίσκεται στο χωριό Αγία Παρα-
σκευή. Παρουσιάζει τη βιομηχανική περίοδο 
της ελαιουργίας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις 
αλλαγές που προκάλεσε η εισαγωγή της ατμο-
κίνησης στη διαδικασία παραγωγής ελαιολά-
δου. Παράλληλα, προσεγγίζει, με ευαισθη-
σία, την πρωτοβουλία των κατοίκων της Αγίας 
Παρασκευής που οδήγησε στην ίδρυση και 
λειτουργία εντός πρωτοποριακού κοινοτικού 

ελαιοτριβείου. Στόχος του Μουσείου είναι η 
προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς στο 
πεδίο της ελαιουργίας, εντάσσοντάς την στα 
ευρύτερα αρχιτεκτονικά, κοινωνικά και πολι-
τισμικά συμφραζόμενα της εποχής.
Να σημειωθεί πως το ΥΠΠΟΑ έχει ήδη ανα-
γνωρίσει δύο ακόμη μουσεία του ΠΙΟΠ, σε 
προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Μουσείων: Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμ-
φαλίας και το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας 
Ν. & Σ. Τσαλαπάτα.

Η επανάσταση 
των σκιών: 
Έξι online 
παραστάσεις 
από το Ίδρυμα 
Κακογιάννη 

Μ
ε ευκαιρία τα 200 
χρόνια από την 
επανάσταση του 
1821, οι καρα-

γκιοζοπαίκτες Θανάσης και 
Κώστας Σπυρόπουλος εμπνεύ-
στηκαν 6 ιστορίες από τους 
ήρωες του ‘21 και τις παρουσι-
άζουν με τη μοναδική τέχνη του 
Θεάτρου Σκιών, από το Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης. 
Από τις 30 Μαρτίου έως τις 4 
Απριλίου οι θεατές θα έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν ποια 
από όλες επιθυμούν να παρα-
κολουθήσουν μέσα από την 
πλατφόρμα viva.gr, καθώς και 
οι έξι θα είναι διαθέσιμες ταυ-
τόχρονα.
Οι παραστάσεις:
«Ο Καραγκιόζης στην Επανά-
σταση» από τους καραγκιοζο-
παίχτες Θανάση & Κώστα Σπυ-
ρόπουλο.
«Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος» 
με ιστορική αναδρομή από 
τον ηθοποιό και παρουσιαστή 
Κρατερό Κατσούλη και παρά-
σταση από τους Θανάση & 
Κώστα Σπυρόπουλο.
«Η κυρά-Φροσύνη και ο 
τύραννος της Ηπείρου Αλή 
Πασάς» με ιστορική αναδρομή 
από την ηθοποιό Αρετή Ζαχα-
ριάδου και παράσταση από 
τους Θανάση & Κώστα Σπυρό-
πουλου.
«Παπαφλέσσας – Ο Μπουρ-
λοτιέρης των ψυχών» με ιστο-
ρική αναδρομή από τον ηθο-
ποιό Τάκη Βαμβακίδη και 
παράσταση από τους Θανάση 
& Κώστα Σπυρόπουλο.
«Ο Αθανάσιος Διάκος & η 
Μάχη της Αλαμάνας» με ιστο-
ρική αναδρομή από τον ηθο-
ποιό Λευτέρη Ελευθερίου και 
παράσταση απ’ τους Θανάση & 
Κώστα Σπυρόπουλο.
«Μάρκος Μπότσαρης – Ο 
αετός του Καρπενησίου» με 
ιστορική αναδρομή από τον 
ηθοποιό Σπύρο Πούλη και 
παράσταση από τους Θανάση 
& Κώστα Σπυρόπουλο. 

«ΜΟΡΙΑΣ ‘21»: Ενα ταξίδι στον τόπο όπου άναψε 
η φλόγα της Ελληνικής Επανάστασης

Τα Μουσεία Υδροκίνησης Δημητσάνας και Βιομηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου αναγνωρίστηκαν 
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Εθνική δεν έδειξε καλό πρόσωπο 
με τη Γεωργία και το τελικό 1-1 στην 
Τούμπα είναι δίκαιο. Δεν εξαργύρωσε 
την ισοπαλία με την Ισπανία. Με 
αυτογκόλ προηγήθηκε η Εθνική 
(76’), ισοφάρισε δυο λεπτά μετά ο 
Κβρατσκέλια.

Δεν έδειξε καλό πρόσωπο η Εθνική με τη Γεωρ-
γία και το τελικό 1-1 στην Τούμπα φαντάζει 
κολακευτικό με βάση την εικόνα της στο χορ-
τάρι. Αν και προηγήθηκε με αυτογκόλ από το 
πουθενά στο 76’, όταν ο Κακαμπάτζε έστειλε τη 
μπάλα στα δίχτυα του Λόρια, δυο λεπτά μετά ο 
Κβρατσκέλια ισοφάρισε για την ομάδα του Βίλι 
Σανιόλ που είχε καλύτερο αγωνιστικό προσα-
νατολισμό και εδικαιούτο τουλάχιστον τον έναν 
βαθμό, τον πρώτο της στον όμιλο. Στην πρώτη 
στο 8’ συνεργάστηκε με τον Φορτούνη, 
γύρισε στον Τζόλη, αλλά το πλασέ του 
18χρονου πέρασε λίγο πάνω από το 
δοκάρι. Στην δεύτερη απομάκρυνε 
η άμυνα της Γεωργίας. Ήταν το καλό 
διάστημα των διεθνών μας που 
ήθελαν να πετύχουν ένα γρήγορο 
γκολ και να βγάλουν το άγχος από 
πάνω τους, για να ισορροπήσουν στη 
συνέχεια οι Γεωργιανοί.
ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 20’, 
ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΟΝ ΤΖΟΛΗ
Από το 20’ και μετά, η Γεωργία άρχισε να 
πατάει καλύτερα και να γίνεται πιο επιθετική. 
Στο 24’ βέβαια ο Μαρτσίνιακ θα μπορούσε 
να δώσει πέναλτι στον Τζόλη για σπρώξιμο 
μέσα στην περιοχή. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ έπεσε 
στην περιοχή, αλλά ο ρέφερι θεώρησε πως 
δεν στοιχειοθετούσε παράβαση και άφησε το 
ματς να εξελιχθεί. Αν εκεί γινόταν το 1-0, πιθα-
νότατα να αλλάζαν για τα καλά οι ισορροπίες 
του αγώνα και να βλέπαμε ένα διαφορετικό 
παιχνίδι. Στο 28’, η Γεωργία έχασε τη μεγαλύ-
τερη ευκαιρία της στο ματς. Ο Κβαρατσχέλια 
πέρασε όποιον βγήκε μπροστά του μέσα στην 
ελληνική περιοχή, σούταρε με το δεξί από 
καλή θέση , αλλά πρόλαβε να του βάλει κόντρα 
ο Τζαβέλλας και σταμάτησε την προσπάθειά 
του. Ο 26χρονος είναι ίσως ο καλύτερος ντρι-
μπλέρ του ρωσικού πρωταθλήματος. Θα μπο-
ρούσε να γίνει το 0-1 σε αυτή τη φάση και να 
έμπαιναν πολύ δύσκολα στην Εθνική μας. Στο 

39’, η κεφαλιά του Φορτούνη δεν ανησύχησε 
τον Λόρια, ενώ τρία λεπτά μετά ο τραυματίας 
Μπακάκης άφησε τη θέση του στον Μαυρία. 
ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗ-
ΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 
ο Φαν Σιπ έβαλε τον Λημνιό αντί του Τζόλη. 
Όσο κυλούσαν τα λεπτά, η Εθνική αδυνα-
τούσε να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο μπρο-
στά, με τους Γεωργιανούς να αμύνονται με 
ευκολία κι να μην πιέζονται καθόλου από την 
Εθνική μας. Μάλιστα, στο 68’ είχαν την καλύ-
τερη στιγμή τους με εκτέλεση φάουλ από πολύ 
καλό σημείο που έβγαλε ο Βλαχοδήμος με 
εξαιρετική εκτίναξη. Στο 70’ οι Μασούρας και 
Μπακασέτας μπήκαν στο ματς αντί των Μπα-
κασέτα και Παυλίδη που δεν βοήθησαν ιδιαί-
τερα. Ο Φαν Σιπ προσπαθούσε να κάνει ό,τι 

μπορούσε για να βελτιωθεί η εικόνα 
της γαλανόλευκης και να φτάσει στο 

πολυπόθητο γκολ που δεν φαινό-
ταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε 
να έρθει έτσι όπως ήταν η εικόνα 
του παιχνιδιού.
ΚΛΩΤΣΗΣΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ 
ΚΑΚΑΜΠΑΤΖΕ

Και εκεί που έλεγες ότι δύσκολα 
θα ξέφευγε το ματς από το 0-0, ο 

Κακαμπάτζε μάς έκανε ένα ανέλπιστο 
δώρο όπως ο Ινίγο Μαρτίνεθ στο ματς με την 
Ισπανία στη Γρανάδα. Σε σέντρα του Λημνιού 
από τα δεξιά και ενώ φαινόταν ότι δεν μπο-
ρούσε να συμβεί κάτι, έβαλε πολύ λάθος το 
πόδι του, με αποτέλεσμα να στείλει τη μπάλα 
στα δίχτυα του σαστισμένου Λορία. Η Εθνική 
ήταν μπροστά στο σκορ από το πουθενά στο 
76ο λεπτό και έπρεπε απλά να κρατήσει το 
προβάδισμά της. Δυστυχώς, δυο λεπτά μετά ο 
Κβρατσκέλια πήρε τη μπάλα από τα αριστερά, 
μπήκε στην περιοχή, σούταρε με το δεξί μέσα 
στην περιοχή στην κλειστή γωνία του Βλαχο-
δήμου και έκανε το 1-1.. Η Γεωργία άξιζε βάσει 
εικόνας την ισοπαλία και την πήρε, κάνοντας... 
σεφτέ στους βαθμούς. Στο 86’ μάλιστα απεί-
λησε και με δεύτερο γκολ, αλλά ο Βλαχοδή-
μος έκανε τρομερή εκτίναξη, διώχνοντας 
σε κόρνερ στην τελευταία φάση του αγώνα. 
Δυστυχώς, χάθηκαν δυο βαθμοί που η Εθνική 
έπρεπε να τους έχει πάρει στη μάχη της 2ης 
θέσης.

O Σταύρος Γεωργακόπουλος αναλύει τις 
υποθέσεις Καμαρά, Σεμέδο, Σα, Σισέ 
και Μπουχαλάκη που έχουν υψηλό 
market και τα χρήματα που απαιτού-
νται για να μετακινηθούν.

1. ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ
Ήρθε στην Ελλάδα λίγο καιρό μετά τον Πέδρο 
Μαρτίνς και η εξέλιξή του ήταν μυθιστορημα-
τική. Προερχόμενος από την άσημη Αζαξιό η 
αξία του τον Μάη του 2018 δεν ξεπερνούσε 
τις 300.000 ευρώ. Πλέον σύμφωνα με το 
“transfermarkt” κοστολογείται 15.000.000 
€, αποτελώντας το πιο ακριβό “κόσμημα” 
στη συλλογή του κλαμπ.
Όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες, 
ο εκπρόσωπός του Πιέρ Ισά, συνεργάζε-
ται με τον Ιταλό μεγαλοατζέντη Παστορέλο, 
κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξουν περισσό-
τερο και πόρτες από το καμπιονάτο για τον 
24χρονο χαφ από τη Γουινέα. Φαίνεται ότι και 
στο δικό του μυαλό ωριμάζει η ιδέα της μετα-
κίνησης, αρκεί να έρθει η σωστή πρόταση. Η 
ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν πρόκειται να συζητή-
σει για κάτω από 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης σε 
πιθανή μεταγραφή. Το παρών συμβόλαιο έχει 
ισχύ έως το καλοκαίρι του 2024. Φέτος μετρά 
ως τώρα 35 συμμετοχές, τρία γκολ και τέσσε-
ρις ασίστ.
2. ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ
Προέρχεται από τη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, 
αλλά αναστήθηκε στον Πειραιά, μετά το οδυ-
νηρό πέρασμά του από την Ισπανία, όπου είχε 
σοβαρές περιπέτειες με τη δικαιοσύνη. Με 
την ερυθρόλευκη φανέλα απογείωσε ξανά 
την αξία του στα 8 εκατομμύρια από το ένα 
που είχε… κατρακυλήσει μετά το εφιαλτικό 
πέρασμά του απ’ τη Βιγιαρεάλ που τον αγό-
ρασε 14 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2017.
Από τον Ιούλιο του 2019 που έγινε μέλος του 
Ολυμπιακού έως τώρα, καθαρόγραψε το 
όνομα του στις κορυφαίες λίστες του ποδο-
σφαίρου, κλήθηκε στην Εθνική από τον Φερ-
νάντο Σάντος, ενώ μέχρι τις τελευταίες μέρες 
του προηγούμενου καλοκαιριού, σφάχθη-
καν στα πόδια του η Πόρτο και η Μπενφίκα. 
Το τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι είναι ακόμη 
άγνωστο, αλλά αν παίξει και στο Euro με την 
Πορτογαλία η τιμή του θα εκτοξευθεί εκ νέου. 
Οι “ερυθρόλευκοι” δεν πρόκειται να καθί-
σουν στο τραπέζι ζητώντας λιγότερα από 15 
εκατομμύρια ευρώ. Ο “ράστα” στα 26 χρόνια 
του, μετράει φέτος 33 ματς κι ένα γκολ.

3. ΖΟΖΕ ΣΑ
Ο Πορτογάλος κίπερ, στα 28 του, διανύει την 
τρίτη του σεζόν ως μέλος του Ολυμπιακού. 
Ήρθε ως αναπληρωματικός του Κασίγιας στην 
Πόρτο, για να πάρει φανέλα βασικού και να 
φτάσει στην Εθνική Ανδρών της πατρίδας του. 
Φέτος μετράει 36 παιχνίδια και συνολικά 116 
με το έμβλημα των πρωταθλητών Ελλάδας. Ως 
παιδί του κορυφαίου ατζέντη Ζόρζε Μέντες 
είναι λογικό να έχει υψηλό market, παρότι το 
συμβόλαιό του τον δεσμεύει ως το καλοκαίρι 
του 2023. Αν μέσα στους επόμενους μήνες 
“σκάσει” πρόταση για αγορά του, οι “ερυ-
θρόλευκοι” θα αξιώσουν μίνιμουμ 10 εκα-
τομμύρια ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης.
4. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ
Όταν επέστρεψε από τη Νότιγχαμ το καλο-
καίρι του 2018, ούτε ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα 
εξελιχθεί σε βασικότατη μονάδα και αρχηγό 
του Ολυμπιακού. Το πίστευε, όμως, ο Πέδρο 
Μαρτίνς κι έτσι έγινε, χάρη στη σκληρή δου-
λειά, το πείσμα και τη διαρκή βελτίωση. Ο 
Κρητικός μέσος έχει συμβόλαιο έως το καλο-
καίρι του 2022 με την ομάδα του Πειραιά, 
στην ΠΑΕ έχει μπει ήδη σε λειτουργία ο μηχα-
νισμός ανανέωσης, ενώ οι εκπρόσωποί του 
(Feel Soccer) που δραστηριοποιούνται κυρίως 
στη Γερμανία, έχουν δεχθεί κρούσεις από 
ομάδες της “Μπουντεσλίγκα”.
5. ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ
O Σενεγαλέζος στόπερ (25), ανήκει από τα 
τέλη Γενάρη στη γαλλική Σεντ Ετιέν, με τη 
μορφή δανεισμού. Του είναι οικεία και η 
χώρα και η γλώσσα, καθώς από τη Γαλλία 
ήρθε το καλοκαίρι του 2017, άγνωστος μεταξύ 
αγνώστων, από την Αζαξιό, έναν χρόνο πριν 
από τον Μαντί Καμαρά. Με τον Ολυμπιακό 
αγωνίστηκε σε 92 παιχνίδια και πέτυχε 10 
γκολ, έως ότου προβάρει τα πράσινα της νέας 
του ομάδας. 
Το να συνεχίσει εκεί μετά το καλοκαίρι, με την 
οψιόν αγοράς τοποθετημένη στα 13 εκατομ-
μύρια ευρώ, είναι από πολύ δύσκολο έως απί-
θανο, παρότι έχει αφήσει καλές εντυπώσεις 
μέσα από τις 8 συμμετοχές του στο “Σαμπι-
ονά”. Αυτός ο αριθμός, ωστόσο, δίνει και το 
στίγμα για το πού θα κινηθούν οι απαιτήσεις 
των “ερυθρολεύκων” για κάθε ενδιαφερό-
μενο... Ανοικτό είναι, επίσης, το ενδεχόμενο 
παραμονής του στον Πειραιά, αλλά αυτό 
θα εξαρτηθεί και από τι θα συμβεί με τους 
άλλους στόπερ της ομάδας, καθώς και με τις 
πιθανές αφίξεις (Σιόβας;).

Ελλάδα - Γεωργία 1-1

Με τέτοια εικόνα δεν άξιζε να 
νικήσει

Η πεντάδα της βιτρίνας του Η πεντάδα της βιτρίνας του 
Ολυμπιακού και οι τιμές Ολυμπιακού και οι τιμές 
του καλοκαιριούτου καλοκαιριού
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Προτιμούσε να πάει στους Χιτ αντί για 
Σίξερς και Λέικερς ο Κάιλ Λάουρι

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

MLS: Σέντρα στις 16 Απριλίου

Μ
ε μειωμένο αριθμό αναμετρήσεων, λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού, θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα του MLS. Όπως ανακοινώθηκε 
σήμερα (25/3), η διοργάνωση θα αρχίσει στις 16 Απριλίου και οι 27 ο-
μάδες θα δώσουν από 34 αγώνες για την κανονική περίοδο, ενώ στα 

play off θα προκριθούν οι επτά πρώτες από την ανατολική και την δυτική περιφέ-
ρεια. Οι τρεις καναδικές ομάδες (σ.σ. Μόντρεαλ, Τορόντο και Βανκούβερ), θα προ-
πονούνται και θα παίζουν σε γήπεδα μακριά από την πόλη τους, έως ότου οι αρχές 
τούς επιτρέψουν να επιστρέψουν για να παίξουν στην έδρα τους. Το Μόντρεαλ θα 
παίξει στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι στο Φορτ Λόντερντεϊλ, το Τορόντο θα εδρεύει 
επίσης στην Φλόριντα, στο Exploria Stadium στο Ορλάντο και το Βανκούβερ θα «φι-
λοξενηθεί» στο Στάδιο Ρίο Τίντο στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Επιπλέον, κάθε ομά-
δα θα παίξει περισσότερους αγώνες εναντίον συλλόγων από την ίδια περιφέρεια, 
έτσι ώστε να μειωθούν τα ταξίδια.
«Προκειμένου να δοθεί έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια όλων των παικτών 
και του προσωπικού, οι ομάδες του MLS θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν με πτήσεις 
τσάρτερ κατά την διάρκεια της πανδημίας. Και όποτε αυτό είναι δυνατόν, το ταξίδι 
θα γίνεται την ημέρα του αγώνα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργα-
νωτών.

Τ
ρεις ήταν οι ομάδες που διεκδίκησαν τον πόιντ γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς, Κάιλ 
Λάουρι μέχρι την τελευταία στιγμή.
Όπως αναφέρει ο Κέβιν Ο’Κόνορ στο ρεπορτάζ του στο “Τhe Ringer”, οι Μαϊάμι 
Χιτ, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς και οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρθηκαν έντονα για 

τον 35χρονο πλέι μέικερ και μίλησαν με τους Καναδούς για να τον κάνουν δικό τους, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα.
Ο ίδιος ο παίκτης προτιμούσε να γίνει κάτοικος Φλόριντα, ωστόσο το πακέτο που πρό-
σφερε ο Πατ Ράιλι στους πρωταθλητές του 2019 δεν ήταν αρκετό προκειμένου να τους πεί-
σει να τον παραχωρήσουν μέσω ανταλλαγής.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: «Τρένο» ο Ιωνικός, πάτησε 3άδα η Ξάνθη

Με μια ακόμη νίκη με γκολ 
μετά το 90’, ο Ιωνικός βρήκε 
ένα σημαντικό τρίποντο που 
τον διατηρεί μόνο πρώτο στην 
βαθμολογία. Ακολουθεί ο 
Λεβαδειακός, πέρασε τρίτη η 
Ξάνθη. 

Ό
σο η κανον ική πε ρίοδος 
τ ου  π ρ ωτ α θλ ήμα τ ο ς  τ η ς 
Superleague 2 πλησιάζει στο 
φινάλε της τόσο ξεκαθαρίζει 

το τοπίο όσο αφορά τις ομάδες που μέ-
χρι τέλους θα διεκδικήσουν τα εισιτή-
ρια για την Σούπερλιγκα. Είτε με απευ-
θείας άνοδο είτε με την ευκαιρία των 
μπαράζ! Ο Ιωνικός μετά το πέρας της 
17ης αγωνιστικής συνεχίζει την προέ-
λασή του καθώς με μια ακόμη νίκη με-
τά το 90’ (επικράτησε 1-0 της Παναχα-
ϊκής με γκολ στο 93’) παραμένει πρώ-
τος στη βαθμολογία. Στην 2η θέση βρί-
σκεται ο Λεβαδειακός μετά το μεγάλο 
σε έκταση σκορ (0-4) διπλό στη Ρόδο 
επί του Διαγόρα, ενώ πλέον «πάτησε» 
3άδα η Ξάνθη μετά το δύσκολο 1-0 επί 
του Εργοτέλη. Όσο αφορά την μάχη της 
ουράς τόσο η Δόξα Δράμας, όσο και 
ο Απόλλωνας Λάρισας πήραν νίκες-α-
νάσες που τις κάνει να βλέπουν ακόμη 
και πλέι οφ!

Καραϊσκάκης - Απόλλων Λάρι-
σας 1-2
Ο Απόλλων Λάρισας επικράτησε 2-1 
του Καραϊσκάκη στην Άρτα για τη 17η 
αγων ισ τ ική της Super League 2. Οι 
Θεσσαλοί έφτασαν τις πέντε νίκες στο 
πρωτάθλημα.
Ο Απόλλων Λάρισας έφυγε με τη νίκη 
από την Άρτα, επικρατώντας 2-1 του 
Καραϊσκάκη για τη 17η αγωνιστική της 
Super League 2. Οι Θεσσαλοί έφτασαν 
τις πέντε νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ 
μετρούν έξι ισοπαλίες και έξι ήττες. Ο 
Καραϊσκάκης παραμένει ουραγός με 
δύο ν ίκες, πέν τε ισοπαλίες και δέκα 
ήττες.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό 
και ο Καραϊσκάκης έ χασε δύο παί-
κτες με τραυματισμούς. Αρχικά ο Ρού-
νει πέρασε εκτός και σ τη συνέχεια ο 
Λόβριτς. Ένα μοιρασμένο πρώτο μισό, 

δίχως σημαντικές ευκαιρίες.
Στο δεύτ ερο ημίχρονο ο Απόλ λων 
Λάρισας άνοιξ ε  το σκορ με αυτο -
γκόλ του Θεολόγου στο 73’, ενώ τέσ-
σερα λεπτά με τά ο Χατζής με κεφα-
λ ιά  έ γραψ ε  το  0 -2.  Ο ι  γηπεδ ού -
χοι ξαναμπήκαν σ το ματ ς σ το 80’ με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ναζίμ 
(το κέρδισε ο Μαραθωνίτης από τον 
Καμπέρη), αλ λά σ το επόμενο λεπτό 
αποβλήθηκε με δεύτ ερη κ ίτ ρινη ο 
Μπεκατώρος.

Tρίκαλα - Χανιά 0-2
Μέσα σε ένα τέταρτο τα Χανιά... τελεί-
ωσαν τα Τρίκαλα με τον Κάρλος να 
ανοίγει το σκορ στο 10’ και τον Ζώγκα 
να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 24’! 
Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη επικρά-
τηση για την ομάδα του Νίκου Παπα-
δόπουλου μακριά από την Κρήτη.
Τα Χαν ιά χρειάσ τηκαν μόλις 10’ γ ια 
να ανοίξουν το σκορ! Ο Κάρλος έγινε 
δέκτης της μπάλας από την όμορφη 
κάθετη του Δημητριάδη, τελειώνοντας 
άψογα τη φάση.
Το 0 -2 διαμορφώθηκε σ το 
24’ με τον Δημητριάδη 
να κάνει τη σέντρα από 
τα αρισ τ ερά και τον 
Κάρλος να σουτάρει 
πάνω σ τα σώματα. 
Σ τ η ν  ε ξ έ λ ι ξ η  τ η ς 
φ ά σ η ς  ο  Ζ ώ γ κα ς 
πήρε την μπάλα και 
τ ην  έσ τ ε ιλ ε  γ ια  2η 
φ ο ρά σ τα  α ν τ ίπα λα 
δίχτυα.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν οι 
απόλυτοι κυρίαρχοι του πρώ-
του ημιχρόνου, κάτι που αποτυπώ-
νεται και από το σκορ.
Οι αλλαγές που έκανε ο Σούλης Παπα-
δόπουλος δεν βοήθησαν την ομάδα 
του, όσο περνούσε ο χρόνος ο ρυθμός 
έπεφτε κι έτσι έμεινε το 0-2. 
Ετσι, η 17η αγωνιστική βρίσκει τα Τρί-
καλα στους 16 βαθμούς ενώ οι Κρητι-
κοί ανέβηκαν στην 6η θέση με 25 βαθ-
μούς.

Δόξα Δράμας – ΟΦ Ιεράπε-
τρας: Νίκη (2-1) «ανάσα» για 

τους «μαυραετούς»
Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν από την ουρά 
και άφησαν τους Κρητικούς καθηλωμέ-
νους στην τελευταία θέση 
Τη νίκη με 2-1 κόντρα στον ΟΦ Ιεράπε-
τρας πήρε η Δόξα Δράμας και εδραιώ-
θηκε μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, 
σε αντίθεση με την αντίπαλό τους που 
παραμένει καθηλωμένη σ την τελευ-
ταία θέση. 
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ σ το 
24’ με τον Μαυρία, ο οποίος «έπιασε» 
τότε ένα όμορφο και δυνατό σουτ και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθα-
νασόπουλου. Οι «μαυραετοί» συνέ-
χισαν να ελέγχουν το ματς, στις αρχές 
του δεύτερου ημιχρόνου απώλεσαν 
μία καλή ευκαιρία με τον Κουτσιανι-
κούλη και στο 52’ διπλασίασαν τα τέρ-
ματά τους με τον Βάντερσον, ο οποίος 
μάλιστα έτρεξε στον πάγκο και αγκά-
λιασε τον προπονητή του Κολιτσιδάκη. 
Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε και οι Κρη-
τικοί μείωσαν στο 69’ με κεφαλιά του 
Ντάλα Κόστα. Στα τελευταία λεπτά βγή-
καν μπροστά, αλλά δεν έφτασαν σ το 
γκολ της ισοφάρισης, αν και στις καθυ-
σ τερήσε ις «άγγ ιξαν» το 2-2 με τον 
Κούστα.

Ξάνθη - Εργοτέλης 1-0
Η Ξάνθη νίκησε 1-0 τον Εργοτέλη για 
τη 17η αγωνισ τ ική της Super League 
2 με γκολ του Μικελτάτζε σ το 67’. Η 
ομάδα της Θράκης, που παρουσ ιά-
σ τηκε με επετειακό λογότυπο γ ια τα 
200 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821, με ίωσε σ τον βαθμό από την 
κορυφή.
Η Ξάνθη αξ ιοποίησε την έδρα της, 
ν ίκησε 1-0 τον Εργοτέλη γ ια τη 17η 
αγων ισ τ ική της Super League 2 και 
έφτασε τους 30 βαθμούς (8 νπικες, 6 
ισοπαλίες, 3 ήττες). Άφησε στο -2 την 
ομάδα του Ηρακλείου και μίωσε στον 
βαθμό από την κορυφή όπου βρίσκε-

ται ο Λεβαδειακός μετά το 0 -4 
επί του Διαγόρα.

Το γκολ που χάρισε τη νίκη 
σ την ομάδα του Μπά-
μπη Τεννέ πέ τυχε σ το 
67’ ο Γεωργιανός επι-
θε τ ικός Μικε λτάτζ ε . 
Στο πρώτο ημίχρονο 
οι γηπεδούχοι ε ίχαν 
σκοράρε ι  με φάουλ 

του Έμπερτ ,  αλ λά ο 
διαιτητής Τσακαλίδης 

το ακύρωσε, υποστηρί-
ζοντας πως έχει προηγηθεί 

επιθετικό φάουλ του Θανάση 
Παπάζογλου, σφύριγμα που προκά-

λεσε έντονες διαμαρτυρίες εκ μέρους 
της Ξάνθης.Ο Εργοτέλης ε ίχε δοκάρι 
στο 11’ σε σουτ του Αμπντουλαχί, ενώ 
δοκάρι είχε και η ακριτική ομάδα στο 
76’ με τον Μυστακίδη. Ο Εργοτέλης 
έχει πια απολογισμό εννέα νίκες, μία 
ισοπαλία και επτά ήτ τε ς. Στο 90’+5’ 
αποβλήθηκε για την Ξάνθη ο Μικελτά-
τζε με δεύτερη κίτρινη.

Διαγόρας - Λεβαδειακός 0-4
Ο Λεβαδειακός ν ίκησε 4-0 τον Δια-

γόρα στη Ρόδο για τη 17η αγωνιστική 
της Super League 2 χάρη σε δύο γκολ 
που σημείωσε ο δανεικός από τον Ολυ-
μπιακό χαφ, Ιωάννης Κωσ τή, ένα ο 
Πολέτο (είχε και δύο ασίστ) και ένα ο 
Θεοχάρης.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε 
το μεσημέρι του Σαββάτου (27/3) ο 
Λεβαδειακός απέναντι στον Διαγόρα. 
Οι Βοιωτοί επικράτησαν με το ευρύ 
4-0, ενώ άνοιξαν το σκορ στο 73’! Οι 
πράσινοι έφτασαν τους 31 βαθμούς και 
έχουν πλέον απολογισμό 8 νίκες, επτά 
ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ πάτησαν 
στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι φιλοξενούμενοι ως το 70’ είχαν 5 
τελικές προσπάθειες και 3 λεπτά αργό-
τερα η αλλαγή του Τζουζέπε Σαν ίνο, 
ο  Ιω ά ν ν ης  Κω σ τ ή  βρήκε  δ ίχ τυα. 
Από εξαιρετ ική ενέργεια του Πολέτο 
κα ι  σ έ ν τ ρα από αρισ τ ερά,  ο  νεα -
ρός Κύπριος σ την καρδιά της άμυνας 
νίκησε τον Τσέλιο με σουτ.
Δέκα λ επ τά αργότ ερα έ γ ιν ε  φάση 
-  καρμπόν κα ι  οι  φιλοξ ε νούμε νοι 
«κλείδωσαν» το τρίπον το. Ο Πολέτο 
και πάλι σέν τραρε από αρισ τερά και 
ο Κωστή με ψηλοκρεμασ τή κεφαλιά 
«κρέμασε» τον Τσέλιο και έκανε το 0-2. 
Ο Βραζιλιάνος στο 89’ με πλασέ ανέ-
βασε τον δείκτη σ το 0 -3 και σ το 5ο 
λεπτό των καθυστερήσεων ο Θεοχάρης 
με πλασέ από γύρισμα του Μυτίδη δια-
μόρφωσε το 0-4!

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3
Διαγόρας - Λεβαδειακός 0-4
Ξάνθη - Εργοτέλης 1-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3
Τρίκαλα - Χανιά 0-2
ΑΕ Καραϊσκάκης - Απόλλων Λάρισας 
1-2
Ιωνικός - Παναχαϊκή 1-0
Δόξα Δράμας - ΟΦ Ιεράπετρας 2-1

Η Βαθμολογία σε 17 αγώνες 
1. ΙΩΝΙΚΟΣ 34
2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31
3. ΞΑΝΘΗ 30
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28
5. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 26
6. ΧΑΝΙΑ 25
7. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 22 
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 21
9. ΔΟΞΑ ΔΡ. 20
10. ΤΡΙΚΑΛΑ 16
11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11
12. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 11

H EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣ Τ ΙΚΗ 
(18Η)

Σάββατο 3/4
Ξάνθη - ΑΕ Καραϊσκάκης (14.45)
Εργοτέλης - Τρίκαλα (14.45)
Χανιά - Διαγόρας (14.45)

Κυριακή 4/4
Απόλλων Λάρισας - Ιωνικός (14.45)
Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας (14.45)
ΟΦ Ιεράπετρας - Λεβαδειακός (14.45)
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Η 
Παρί Σε ν Ζερμέν περιμέ νε ι 
την απάν τηση του Κιλιάν Ε-
μπαπέ, προκειμένου ν’ ανα-
νεώσει το συμβόλαιό του που 

λήγει τον Ιούνιο του 2022. Ο ίδιος ό-
μως έχει κουραστεί να μιλάει συνέχεια 
για το μέλλον του. 
Το μέ λ λον του Κιλ ιάν  Εμπαπέ σ την 
Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί μόνιμο θέμα 
συζητήσεων και ρεπορτάζ . Άλλωσ τε, 
όταν μιλάμε για ένα από τα πιο «καυτά» 
ονόματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη, 
ε ίναι λογ ικό να βρίσκε ται σ το επίκε-
ντρο.
Η Παρί περιμένε ι την απάν τηση του 
Γάλλου σ τράικερ προκειμένου ν’ ανα-
νεώσε ι το συμβόλαιό του που λήγε ι 
τον Ιούν ιο του 2022. Σύμφωνα με τα 
γαλλικά ΜΜΕ, του προσφέρει 30 εκατ. 
ευρώ το χρόνο για να επεκτείνει ως το 
2024.
Βέβαια, ο 22χρονος σ ταρ ξέρει ότ ι το 
προσεχές καλοκαίρι θα είναι καθορι-

στικό για το επαγγελματικό του μέλλον, 
αλλά δεν κρύβει την ενόχληση του για 
τα συνεχή δημοσιεύματα και την πίεση 
των ΜΜΕ: «Προφανώς και με κουρά-
ζει όλο αυτό που γίνεται και ο θόρυβος 
από τον Τύπο γ ια το μέλλον μου. Θα 
παίξει ρόλο αυτό στην απόφασή μου.
Προφανώς και  το ήξερα όμως όταν 
υπέγραψα στην Παρί ότι θα συμβαίνει 
αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με όσους 
επισ τρέφουν σ το Παρίσ ι γ ια να παί-
ξουν με την εθν ική ομάδα. Εγώ είμαι 
συνέ χε ια σ την Γαλ λία κα ι  συνέ χε ια 
ακούγονται και γράφονται πράγματα».
Συνέ χ ισε, δε, λέγον τας: Αν ε ίχα ήδη 
αποφασίσει, θα το ξέρατε. 
Αν ε ίχα κάνει το επόμενο βήμα θα το 
ε ίχα τ ε μάθε ι  όλοι.  Μόλις  πάρω την 
απόφασή μου θα βγω να το πω και να 
ενημερώσω τον κόσμο». Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Le Parisien», θα απο-
φασίσει μετά το τέλος του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος.

Ο Εμπαπέ κουράζεται να μιλάει 
συνέχεια για το αν θα μείνει ή θα 
φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν

FA Cup: Με 4.000 κόσμο στο «Γουέμπλεϊ» 
το Λέστερ - Σαουθάμπτον

H 
κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον 
θέλει να τεστάρει κατά πόσο εί-
ναι ασφαλές να επιστρέψουν οι 
φίλαθλοι στις εξέδρες για να βλέ-

πουν διά ζώσης αθλητικά γεγονότα, ενόψει 
αγώνων που είναι να φιλοξενηθούν το κα-
λοκαίρι στο Λονδίνο στο πλαίσιο του Euro 
2020, και η πρώτη «δοκιμή» θα λάβει χώ-
ρα στις 18 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, στον δεύτερο χρονικά ημι-
τελικό του FA Cup μεταξύ της Λέστερ και 
της Σαουθάμπτον, με την «Daily Mail» να 
αποκαλύπτει πως το ματς θα γίνει παρου-
σία 4.000 θεατών στις εξέδρες του «Γου-
έμπλεϊ», που θα είναι κάτοικοι της συνοι-
κίας Μπρεντ και δεν θα είναι εκδρομείς 
οπαδοί των δύο ομάδων
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ενδέ-
χεται να είναι προσκεκλημένοι στο ματς 
και μέλη υγειονομικού προσωπικού, με την 
κυβέρνηση να προχωράει έτσι στο πρώτο 
βήμα ενόψει της επιστροφής κόσμου στα 

γήπεδα σε μεγάλες ποσότητες.
Το ματς των αλεπούδων με τους αγίους θα 
είναι το ένα από τα 14 συνολικά πιλοτικά 
γεγονότα που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 
και τον Μάιο με παρουσία κόσμου, με τη 
λίστα της βρετανικής κυβέρνησης να περι-
λαμβάνει επίσης τον τελικό του Carabao 
Cup στις 25 Απριλίου μεταξύ της Μάντσε-
στερ Σίτι και της Τότεναμ καθώς και τον 
τελικό του FA Cup στις 15 Μαΐου.
Φυσικά, απώτερος στόχος είναι όσο περ-
νάει ο καιρός να μπαίνει όλο και περισσό-
τερος κόσμος στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
για να παρακολουθεί αγώνες, με το όραμα 
να είναι να βρεθούν τουλάχιστον 45.000 
θεατές στις εξέδρες του «Γουέμπλεϊ» 
(90.000 η συνολική χωρητικότητά του) για 
τον ημιτελικό και τον τελικό του Euro 2020 
που έχουν οριστεί να διεξαχθούν στο «ναό 
του αγγλικού ποδοσφαίρου» τον ερχόμενο 
Ιούλιο.

Ο 
Σέρχιο Ράμος καθοδή-
γησε την άμυνα της εθν ι-
κής Ισπαν ίας σ τα ματ ς 
των προκριματ ικών του 

Παγκοσμίου Κυπέ λ λου του 2022 
απέναν τ ι  σε Ελ λάδα, Γεωργ ία και 
Κόσοβο, ωσ τόσο η μεγάλη άτυχη 
της υπόθεσης φαίνε ται πως ε ίναι 
η Ρεάλ Μαδρίτης.
Λ ί γ α  λ ε π τ ά  π ρ ι ν  τ ο  φ ι ν ά λ ε  τ ο υ 
α γώνα  τ η ς  Τε τ ά ρτ η ς  (31 / 3)  μ ε  τ ο 
Κόσοβο, ο Ισπανός κεν τρικός αμυ-
ν τ ικός αισθάνθηκε ε νοχ λήσε ις και 
έ γ ινε αλ λαγή, με τ ις  εξε τάσε ις σ τ ις 
οποίε ς υποβλήθηκε την Πέμπτη γ ια 
λογαριασμό της  Ρεάλ να δε ίχ νουν 
μυικό τραυματ ισμό σ την αρισ τ ερή 
γάμπα.
Σύμφ ωνα  με  ρε πο ρτ άζ  τ η ς  «A s», 
ο κάπτ ε ν των πρωταθλητών Ισπα-
ν ία ς  θα αναγκασ τ ε ί  να  με ίν ε ι  γ ια 
περίπου έ ναν  μήνα εκ τός  δράσης 
μ έ χ ρι  να  ξ επε ράσ ε ι  ο ρισ τ ι ικά  τ ο 

νέο πρόβλημα τ ραυματ ισμού που 
του προέκυψε,  κά τ ι  που σημαίνε ι 
πως θα απουσ ιάσε ι  100% από τ ις 
δύο  μά χε ς  μ ε  τ ην  Λ ίβε ρπουλ  γ ια 
τ α  π ρ ο ημ ι τ ε λ ικά  τ ου  Champions 
League (6 και 14 Απριλίου) καθώς 
και από το Clas ico της 10ης Απρι-
λ ίου απέ ναν τ ι  σ την Μπαρτσε λόνα 
σ τ ο  «Α λφ ρέδ ο  Ν τ ι  Στ έφ α νο»  γ ια 
την La Liga.
Αξ ί ζ ε ι  ν α  σ η μ ε ιω θ ε ί  π ω ς  α υ τ ό ς 
ήταν  ο  πέμπτος  κα τά σ ε ιρά τ ραυ-
μ α τ ι σ μ ό ς  π ο υ  έ βγ α λ ε  μ έ σ α  σ τ η 
σεζόν ο Ράμος που έ χε ι  χάσε ι ήδη 
18 παιχ ν ίδια, με τον έμπε ιρο μπακ 
να δημοσ ιεύε ι  μάλισ τα ανάρτηση 
σ τον επίσημο λογαριασμό του σ το 
Instagram όπου κάνε ι γ νωσ τό πως 
ο ι  τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  ε β δ ο μ ά δ ε ς  ε ί ν α ι 
ε ξ α ι ρ ε τ ι κά  δ ύ σ κο λ ε ς  γ ι α  α υ τ ό ν 
λ ό γ ω  α ρ κε τ ώ ν  ε ν ο χ λ ή σ ε ω ν  π ο υ 
αισθάνε ται με τους τραυματ ισμούς 
που τον έ χουν χ τυπήσε ι.

Νοκ-άουτ για ένα μήνα ο Ράμος, 
χάνει τα ματς με Λίβερπουλ και 
Μπαρτσελόνα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παρουσία 
κόσμου στο Ολίμπικο για το Euro 2020

Α
νοιχτό είναι το ενδεχόμενο για 
την παρουσία κόσμου στις κερ-
κίδες του Ολίμπικο για το Euro 
2020, σύμφωνα με τις Αρχές της 

Ρώμης. H έναρξη του Euro 2020 πλησιά-
ζει. Στις 11 Ιουνίου η σέντρα της διοργά-
νωσης θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη με 
την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιταλία και 
την Τουρκία.
Αρκετές είναι οι πόλεις που έχουν δηλώ-
σει ήδη ότι θα φιλοξενήσουν φιλάθλους, 
ωστόσο το ζήτημα παραμένει ανοιχτό 
ακόμη για το Ολίμπικο. Σύμφωνα, ωστόσο, 

με τις τοπικές αρχές υπάρχει ενδεχόμενο 
να υπάρξει κόσμος στις κερκίδες.
«Με την απαιτούμενη προσοχή, ένα 
σύστημα εισιτηρίων και αποστάσεις, 
σκεφτόμαστε να επιτρέψουμε τα ανοιχτά 
events» τόνισε o υπεύθυνος υγείας για την 
πόλη της Ρώμης, Αλέσιο Ντ’Αμάτο, στο RAI 
Radio 1.
Πάντως, η απόφαση για το αν τελικά θα 
επιτραπεί η παρουσία κόσμου στις κερκί-
δες του Ολίμπικο θα ληφθεί από την υγει-
ονομική επιτροπή και την ιταλική Κυβέρ-
νηση.
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αθλητικά

Η παρέλαση ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας σε δημο-
σιεύματα του ελλαδικού Τύπου δεν σ ταματά. Όχι που 
θα ξέφευγε δηλαδή ο Λοΐζος Λοΐζου! Χθες, το «Φως 
των Σπορ» βγήκε με κεν τρικό τ ίτ λο του εξωφύλλου 
«Καψούρα ο Λοΐζου» και υπέρτ ιτ λο: «Ποιος ε ίναι ο 
18χρονος εξτρέμ, που έχει ξετρελάνει τον Ολυμπιακό 

και την Μπενφίκα».
Ωστόσο, γ ια την ώρα δεν υπάρχει πρόταση και όταν έρθει 
η κατάλληλη, με τον ενδιαφερόμενο να βάζει βαθιά το χέρι 
σ την τσέπη, οι παράγον τες του συλλόγου της Λευκωσίας 
θα πράξουν αναλόγως. Με την πρόοδο που παρουσιάζει, ο 
ταλαντούχος νεαρός ανεβάζει όλο και περισσότερο τις μετο-
χές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
Αυτό σε συνδυασμό με το συμβόλαιό του που λήγει τον Ιού-
νιο του 2024 αποτελούν ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για 
τη διοίκηση του «τριφυλλιού». Προς το παρόν, γ ια τον Λοΐ-
ζου υπάρχει ένας και μοναδικός σ τόχος. Να βοηθήσει την 
ομάδα του να φτάσει σ την κατάκτηση του πρώτου πρωτα-
θλήματός της από το 2010. Όλα τα άλλα παίρνουν σειρά.
Όσο για το ρεπορτάζ , αναφέρει ότι ο σύλλογος του Πειραιά: 
«Στο παρελθόν ε ίχε ρωτήσει με κάθε επισημότητα γ ια το 
στάτους του Λοΐζου, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύ-
τερο έχει να παρουσιάσει το ποδόσφαιρο της Μεγαλονή-
σου. Τι απάντησε η Ομόνοια; Ότι δεν θα τον πουλήσει τόσο 
φθηνά, γιατί πρόκειται γ ια παίκτη που έχει κάνει “γκελ” σε 
ομάδες του εξωτερικού».
Επίσης,  τον ίζ ε τα ι  ότ ι  πρόκε ι τα ι  γ ια ποδοσφαιρισ τή ο 
οποίος, σύμφωνα με το CIES (διεθνές κέν τρο αθλητ ικών 
σπουδών), βρίσκεται σ το Τop-10 των ανερχόμενων ταλέ-
ντων σε όλη την Ευρώπη. Κάτι που, όπως σημειώνεται σ το 
ρεπορτάζ , σε συνδυασμό και με το ενδιαφέρον της Μπεν-
φίκα φανερώνει τη δυσκολία απόκτησης του Λοΐζου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το ενδιαφέρον προέκυψε 
από τις δύο αναμετρήσεις της Ομόνοιας με τον πρωταθλητή 
Ελλάδας, σ τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι ερυθρόλευκοι 
διέκριναν το ταλέντο του νεαρού και προσπάθησαν από τότε 
να τον κάνουν δικό τους, αλλά εισέπραξαν αρνητική απά-
ντηση.
Ο Ολυμπιακός Πειραιώς ασχολήθηκε προ διετίας με την περίπτωση του 
Λοΐζου Λοΐζου, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο δημοσιογράφος του Sportime.gr Αντώνης Τσιράκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, για διάφορους λόγους το deal χάλασε, ενώ σημει-
ώνει πως προς το παρόν άλλη ομάδα του εξωτερικού είναι αυτή που 
«ψήνεται» περισσότερο να καταθέσει πρόταση με επταψήφιο ποσό.
Η δημοσίευση:
Ότι ο Λοΐζος Λοΐζου έχει όλο το πακέτο για να πάει πολύ ψηλά είναι 
δεδομένο. Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε μαζί του πριν από δύο χρόνια. Ο 
Αριέλ Ιμπαγάσα ήταν αυτός που τον είχε ξεχωρίσει και εισηγήθηκε την 
απόκτησή του.Για διάφορους λόγους τότε το deal χάλασε. Δύο χρόνια 
μετά έχουν αλλάξει πολλά. Ο Λοΐζου εξελίσσεται διαρκώς.»

Την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και την πρώτη 
με τον Νίκο Κωστένογλου στον πάγκο της 
πανηγυρίζει η Εθνική Κύπρου. 

Τ
ο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικρά-
τησε 1-0 της Σλοβενίας στο ΓΣΠ για την 3η αγω-
νιστική της προκριματικής φάσης με «χρυσό» 
σκόρερ τον Ιωάννη Πίττα. Ο εξτρέμ του Απόλ-

λωνα στο 42’ «κεραυνοβόλησε» τον Όμπλακ και με το 
πρώτο γκολ του με το εθνόσημο στο στήθος χάρισε 
στην Κύπρο τη νίκη. Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη για το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα τελευταία 14 
παιχνίδια.
Η εμφάνιση κόντρα στους Σλοβένους ήταν συνέχεια 
των πολύ καλών εμφανίσεων με Σλοβακία και Κρο-
ατία γεγονός που επιβεβαιώνει την ανοδική 
πορεία της Κύπρου με τον Νίκο Κωστέ-
νογλου στον πάγκο της. Το αποτέλεσμα 
είναι πέρα για πέρα δίκαιο και μάλιστα 
ίσως να αδικεί την κυπριακή ομάδα που 
είχε περισσότερες και πιο ξεκάθαρες 
ευκαιρίες για γκολ. Στα αξιοσημείωτα το 
γεγονός πως για δεύτερο διαδοχικό παι-
χνίδι στο ΓΣΠ η Κύπρος κράτησε απαραβί-
αστη την εστία της, ενώ σε τρία ματς απέναντι 
σε θεωρητικά καλύτερους αντιπάλους μετρά τέσσε-
ρις βαθμούς και μόλις ένα γκολ παθητικό.

To ματς
Άριστα στημένη ανασταλτικά για άλλη μία φορά παρα-
τάχθηκε η Εθνική Κύπρου, αφού στο πρώτο ημίχρονο 
κινδύνευσε μόλις μία φορά, με τον Νεόφυτο Μιχαήλ 
να αποκρούει με δυσκολία το σουτ του Κούρτιτς και 
αφού η μπάλα είχε αλλάξει πορεία στην κόντρα του 
Πίττα.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά το πρώτο 
τέταρτο κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, ανέλαβε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων με την κυκλοφορία της μπάλας 
και σταδιακά γινόταν απειλητική προς την εστία του 
Όμπλακ. Το άστοχο σουτ του Αρτυματά στο 34’ ήταν η 
προειδοποιητική βολή για το συγκρότημα του Νίκου 
Κωστένογλου που έφτασε στο ζητούμενο στο 42’.
Ο Πιέρος Σωτηρίου έκλεψε την μπάλα πλάγια αρι-
στερά της περιοχής των Σλοβένων, έδωσε πάσα στον 
Παπουλή, αυτός με τη σειρά του στον Πίττα, ο οποίος 
με το δεξί απέφυγε το μαρκάρισμα του προσωπικού 
του αντιπάλου, έβγαλε τον εαυτό του σε θέση βολής 
και με το αριστερό «κεραυνοβόλησε» τον Όμπλακ 
στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.
Το γκολ του Πίττα έδωσε «φτερά» στα πόδια των 
Κύπριων διεθνών και αποφασιστικότητα στις κινή-
σεις τους. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν 
αυτό που έφτασε, μάλιστα, κοντά σε δεύτερο γκολ με 
τον Φώτη Παπουλή στο 51’, αλλά ο μεσοεπιθετικός της 

Ομόνοιας έκανε αδύναμο πλασέ και έστειλε την μπάλα 
στην αγκαλιά του Όμπλακ. Οι Σλοβένοι μετά το πρώτο 
δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έβαλαν πίεση 
στην Κύπρο που υποχώρησε και αμύνθηκε σχεδόν 
με όλους τους ποδοσφαιριστές. Τα σουτ των Μπάλκο-
βετς (67’) και Τζιργκόι (76’) δεν βρήκαν στόχο. Η πολυ-
πρόσωπη και καλά οργανωμένη άμυνα της Κύπρου σε 
συνδυασμό με το πάθος που επέδειξαν οι Κύπριοι διε-
θνείς διατήρησαν το μηδέν παθητικό παρά την πολι-
ορκία των Σλοβένων.
Στο τέλος η Κύπρος ήταν αυτή που δικαιούταν δεύ-
τερο γκολ, καθώς ο Πίττας στο 85’ από πλάγια θέση 
σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και ένα 
λεπτό αργότερα έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια 
του Λοΐζου υποχρέωσε τον Όμπλακ σε φοβερή από-

κρουση.

Κωστένογλου: «Κάναμε περή-
φανη την Κύπρο. Εύκολο να 
διαλυθούν τα πάντα»
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Είναι μία νίκη που μας δίνει θάρ-
ρος, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. 

Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο ισορρο-
πήσαμε και βήμα – βήμα διεκδικούσαμε 

τη νίκη. Πράγμα το οποίο πετύχαμε με ένα 
εξαιρετικό γκολ. Είχαμε την ευκαιρία για ακόμη 

ένα τέρμα. Η γενικότερη αμυντική λειτουργία της ομά-
δας ήταν άψογη. Παίξαμε με τρεις ανταγωνιστικούς 
αντιπάλους και δεχθήκαμε μόνο ένα γκολ. Αξίζουν 
συγχαρητήρια στους παίκτες, έκαναν περήφανη τη 
χώρα. Πρέπει να διαχειριστούμε τη νίκη και να κοι-
τάξουμε τους αγώνες του Σεπτεμβρίου. Έχουμε ικα-
νότητα και ταλέντο. Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. 
Ευχαριστώ όλους για την ζεστασιά. Υπάρχει σταθερό 
πλάνο, αισιοδοξία για να συνεχίσουμε. Αυτό το ομα-
δικό πνεύμα που δείξαμε είναι κάτι που θέλαμε από 
την αρχή».
Mέχρι που μπορεί να φτάσει η Κύπρος; «Δεν αλλά-
ζουμε το πλάνο μας. Αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως 
μας αρμόζει σαν εθνική ομάδα. Θα αξιολογούμε την 
κατάσταση. Θα πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί. Βλέ-
πουμε βήμα – βήμα. Είναι πολύ εύκολο να διαλυθούν 
τα πάντα αν υποτιμήσουμε την κατάσταση».
Για το πλάνο της Εθνικής στο παιχνίδι με τη Σλοβενία: 
«Προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Για πρώτη φορά 
είδαμε τρία επίσημα παιχνίδια σ’ ένα σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Υπήρχε ανησυχία και προβληματισμός 
αν θα τα καταφέρουμε. Εγώ δεν είχα. Είχε γίνει σπου-
δαία δουλειά και πριν από τους αγώνες. Συγχαρητήρια 
και στους συλλόγους των ομάδων. Συνεργαστήκαμε 
άψογα. Βλέπαμε την κατάσταση των ποδοσφαιριστών 
και με την σωστή διαχείριση ήρθε αυτός ο απολογι-
σμός».

Κύπρος – Σλοβενία 1-0: Λάμψη 
ελπίδας και σφραγίδα Κωστένογλου

Ομόνοια: Βαθιά το χέρι στην 
τσέπη για τον Λοΐζου, τον θέλει 
Ολυμπιακός και Μπενφίκα



70 2 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Βαλένθια - Ολυμπιακός 79-88: 
Μπασκετάρα για 30 λεπτά

Για 30 λεπτά ο Ολυμπιακός έμοιαζε με μπασκετικό τρομοκράτη. Η Βαλένθια έκανε στο τέλος την 
αντεπίθεσή της, μείωσε από τους 33 στους επτά, όμως έχασε τον αγώνα (79-88) και σημαντικό 
έδαφος για την οκτάδα της EuroLeague

Οι οιωνοί δεν ήταν με το μέρος του. Ο Ολυμπιακός 
ταξίδεψε στη Βαλένθια για να αντιμετωπίσει μια 
ομάδα που «καιγόταν» για τη νίκη, στον δρόμο 
προς την οκτάδα και τα playoffs της EuroLeague, 
βρέθηκε στο +33 στην τρίτη περίοδο, κινδύνευσε 
στην τέταρτη, στο τέλος όμως επιβίωσε για το 
88-79 και σόκαρε όλη την Ευρώπη στην 32η αγω-
νιστική της κανονικής περιόδου.

Ο MVP
Σπουδαίο ματς από τον Γιώργο Πρίντεζη, που στο 
φινάλε μιας πολύ ιδιαίτερης σεζόν έδειξε γιατί πρέ-
πει να συνεχίσει για τουλάχιστον μία σεζόν ακόμη. 
Ο πολύπειρος φόργουορντ έκλεισε τον αγώνα 
με 18 πόντους από 3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 
3/4 βολές, είχε πέντε ριμπάουντ, δύο ασίστ και 
ήταν αυτός που ηγήθηκε του ξεσπάσματος στην 
τρίτη περίοδο. Πολλοί διακρίθηκαν από τον Ολυ-
μπιακό, ο Πρίντεζης ήταν όμως ο κορυφαίος 
όλων. Μεγάλο ματς (ακόμη ένα) και 
από τον Σάσα Βεζένκοβ, που είχε 
19 πόντους από 3/5 δίποντα, 3/8 
τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπά-
ουντ, δύο ασίστ και το κρί-
σιμο τρίποντο για το 71-82.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Τζένκινς, 
Βεζ ένκοβ, Πρίν τεζη, Έλις 
άνοιξε το ματς ο Ολυμπια-
κός, που είχε υπομονή και καλή 
κυκλοφορία της μπάλας. Κουφός 
και Πρίντεζης έγραψαν το 12-19 στο 
8’, η Βαλένθια έπαιζε με πίεση και με 
το «πρέπει» της νίκης και το 19-23 της πρώ-
της περιόδου έμοιαζε «όμορφο» κυρίως για την 
καλή εμφάνιση των περισσότερων παικτών που 
είχε χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζώκας.
Με τον Κουφό να δίνει μάχες και στις δύο πλευ-
ρές του παρκέ, με τον Σάστρε να κρατάει κοντά 
την ομάδα του και τον ΜακΚίσικ να βάζει βολές 
για το 22-29 άνοιξε το δεύτερο δεκάλεπτο, πριν ο 
Ζαν-Σαρλ κι ο Βεζένκοβ χτίσουν προβάδισμα 11 
πόντων (22-33) στο 14’. Ο Σπανούλης με τις δημι-
ουργίες του έκανε τη διαφορά, το 27-42 στο 17’ 
έβαζε τη Βαλένθια σε πιο δύσκολη κατάσταση, η 
εικόνα των ερυθρόλευκων ήταν εντυπωσιακή και 
το 31-44 κολάκευε τους γηπεδούχους που έκλει-
σαν το α’ μέρος με 6/12 δίποντα, 4/14 τρίποντα και 
εννέα ασίστ για έξι λάθη τη στιγμή που ο Ολυμπι-
ακός μετρούσε 14 τελικές πάσες, επταπλάσιες από 
τα δικά του λάθη.

Με τον Πρίντεζη on fire και τον Βεζένκοβ να βάζει 
τρίποντο από την αριστερή γωνία οι Πειραιώτες 
πήγαν στο +21 (33-54) στο ξεκίνημα του β’ μέρους 
και στο +33 (40-73) με τους γηπεδούχους να έχουν 
χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους και να αντι-
λαμβάνονται από νωρίς πως ο αγώνας είχε κρι-
θεί. Τα πρόσωπά τους τα έλεγαν όλα, η τέταρτη 
περίοδος είχε ξεκάθαρα διαδικαστικό χαρακτήρα, 
όμως ο Πρέπελιτς βρήκε την ευκαιρία για να κάνει 
τα... δικά του. Μείωσε στους 17 (59-76), έδωσε νέο 
ενδιαφέρον στο ματς και πίεσε τον Ολυμπιακό που 
από το +33 βρέθηκε στο +14 (62-76) στα 5:18 πριν 
από το φινάλε.
Λίγες φάσεις αργότερα ο Βαν Ρόσομ χρεώθηκε με 
τεχνική ποινή, ο Ολυμπιακός πήρε μια ανάσα από 
τις 3/3 βολές του Βεζένκοβ για το 62-79, όμως και 
πάλι η Βαλένθια απάντησε και με τρίποντο του Σαν 
Εμετέριο μείωσε στους 9 (70-79 στο 37’) για να 

δώσει χαρακτήρα θρίλερ στο ματς. Το μεγάλο 
τρίποντο του Βεζένκοβ (71-82) αποδεί-

χθηκε, όμως, μαχαιριά στην καρδιά 
των Ισπανών, που δεν είχαν άλλες 

δυνάμεις για να κυνηγήσουν το 
θαύμα.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕ-
ΧΩΡΙΣΑΝ
Χωρίς  λάθος έκ λε ισε  το 
πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπι-

ακός, που είχε επτά ασίσ τ, 
15 εκτελεσμένα σουτ και επτά 

βολές. Στο ημίχρονο οι Πειραιώ-
τες είχαν 14 ασίστ για δύο λάθη, αυτό 

ήταν το στοιχείο που έκανε τη διαφορά 
μέχρι εκείνη τη στιγμή, στο τέλος της βραδιάς 

το 44.8% στο δίποντο που είχαν οι γηπεδούχοι 
ήταν υπερβολικά μικρό για ένα ματς τέτοιας κρι-
σιμότητας. Ο Μπαρτζώκας, από την άλλη, είδε ένα 
ωραίο 61.3% στο δίποντο, 25 ασίστ για εννέα λάθη 
και παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δέχθηκε 38 
πόντους στην τέταρτη περίοδο, θα είναι ευχαριστη-
μένος από τη συνολική της προσπάθεια.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε, σίγουρα 
όμως ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Τσαρλς Τζένκινς δεν 
βρέθηκαν στην καλύτερη βραδιά τους. Ο πρώτος 
δεν βοήθησε στο σκοράρισμα, ο δεύτερος έκανα 
καλή δουλειά στην άμυνα στο διάστημα που βρέ-
θηκε στο παρκέ, σίγουρα όμως από αυτό το ματς 
δεν μπορεί να επιλέξει κάποιος έναν αδύναμο 
κρίκο.

Παναθηναϊκός - Αρμάνι 
Μιλάνο 86-83: Πάτησε το 
μεγαθήριο

Απίθανος στο δεύτερο μέρος, ο 
Παναθηναϊκός έστειλε το ματς με 
την Αρμάνι Μιλάνο στην παράταση 
και εκεί την ποδοπάτησε (86-83) με 
τον Σέλβιν Μακ να «πληγώνει» την 
πρώην ομάδα του και να της κόβει 
τον δρόμο προς την τετράδα 

Ο MVP
Ο Γιώργος Παπαγιάννης! Τελείωσε 
τις φάσεις που έπρεπε να τελειώ-
σει, έβγαλε κρίσιμες άμυνες, αλλοί-
ωσε πολλά σουτ των αντιπάλων του, 
έκανε σπουδαία δουλειά και στις 
δύο πλευρές του γηπέδου. Σε 27:09 
είχε 14 πόντους από 7/9 δίποντα, 7 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ και 21 
μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, 
η στατιστική δεν δείχνει πόσα σουτ 
των παικτών της Αρμάνι Μιλάνο 
δυσκόλεψε, σίγουρα πάντως εξίσου 
σπουδαίος ήταν κι ο Μπεν Μπέντιλ 
(16 πόντοι από 5/6 δίποντα, 1/2 τρί-
ποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ).

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σαντ-Ρος, Μποχωρίδη, 
Παπαπέτρου, Μήτογλου, Παπα-
γιάννη και με τον Χεζόνια στον 
πάγκο άνοιξε το ματς ο Κάτας, που 
είδα την άμυνα της Αρμάνι Μιλάνο 
εξαιρετικά συμπαγή. Το 4-14 στο 5’ 
ήταν αποτέλεσμα των δέκα πόντων 
που πέτυχαν μαζί οι Πάντερ - 
ΛεΝτέι, το 6-20 στο 7’ άρχισε να 
προβληματίζει πολύ τους πράσι-
νους που δεν έβρισκαν σκορ μέχρι 
να μπουν στο ματς οι Νέντοβιτς - 
Χεζόνια χωρίς πάντως να αλλάξουν 
πολλά έως το 15-28 της περιόδου.
Οι Ιταλοί έπαιζαν με καταπληκτική 
υπομονή και αποτελεσματικότητα, 
ο Πάντερ κράτησε τη διαφορά ψηλά 
(20-35 στο 14’), οι πράσινοι δεν 
είχαν απαντήσεις σε καμία πλευρά 
του παρκέ, ελάχιστοι ήταν έτοιμοι γι’ 
αυτό το ματς κι ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ 
«μίλησε» για το 29-46 του ημιχρό-
νου την ώρα που ο Έτορε Μεσίνα 
χαμογελούσε, διασκέδαζε, απο-
λάμβανε την αναμέτρηση. Το πρώτο 
εικοσάλεπτο ανήκε στους φιλοξε-
νούμενους, που έδειξαν ικανοί για 
σπουδαία πράγματα, για ακόμα μία 
φορά στη φετινή σεζόν. Η εικόνα 
του ματς δεν άλλαξε στο ξεκίνημα 

του β’ μέρους. Ο Μπέντιλ πίεσε, 
μείωσε στους 10 (40-50), όμως η 
Αρμάνι είχε και πάλι απαντήσεις. 
Ο Ροντρίγκεθ έστειλε ξανά τη δια-
φορά στους 15 (40-55 στο 25’), το 
49-59 της τρίτης περιόδου άφηνε 
ανοιχτούς λογαριασμούς, ο Παπα-
πέτρου έβαλε τρίποντο για το 55-63 
στο 33’ και τουλάχιστον το ματς κρά-
τησε ζωντανό το ενδιαφέρον του.
Παπαπέτρου και Μπέντιλ έκαναν 
καλή προσπάθεια, μείωσαν στους 
έξι (59-65), έβαλαν πίεση στην 
Αρμάνι και άγχωσαν τον Μεσίνα, 
που κάλεσε timeout στο 35’, είδε 
τον Άαρον Γουάιτ να βάζει τρίπο-
ντο από τη γωνία για το 64-67 στο 
37’ και ένα θρίλερ να ξετυλίγεται 
μπροστά του. Ο Παπαγιάννης μεί-
ωσε στον πόντο (66-67), ο Γουάιτ 
έχασε την ευκαιρία να βάλει μπρο-
στά τους πράσινους, όμως ο Χεζό-
νια πέτυχε το μεγάλο καλάθι της 
βραδιάς για το 70-70 που έστειλε 
το ματς στην παράταση καθώς στο 
1.8» που έμενε έγιναν δύο λάθη στις 
επαναφορές, ένα από κάθε ομάδα. 
Ο Χεζόνια άνοιξε το έξτρα πεντάλε-
πτο με τρίποντο για το 73-70, πριν 
κάνει το πέμπτο του φάουλ και απο-
χωρήσει, ο Μακ έκανε το ίδιο για το 
76-71 κι ο Παπαπέτρου έγραψε το 
81-73 στο 43’, για να κρίνει την ανα-
μέτρηση. Η Αρμάνι ήταν πια πολύ 
απογοητευμένη για να διεκδική-
σει κάτι περισσότερο και στο τέλος 
της βραδιάς ήξερε πως πιθανότατα 
είχε χάσει το πλεονέκτημα έδρας, το 
οποίο δεν βρίσκεται πια στα δικά της 
χέρια.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩ-
ΡΙΣΑΝ
Με 6/7 δίποντα και 5/9 τρίπο-
ντα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο 
η Αρμάνι Μιλάνο, με 3 ασίστ για 7 
λάθη και 2/8 τρίποντα έκλεισε το 
πρώτο εικοσάλεπτο ο Παναθηναϊ-
κός που δεν μπορούσε να ανταγω-
νιστεί τους Ιταλούς. Άλλο ματς έγινε 
στο β’ μέρος, με τον Μεσίνα να βλέ-
πει στο φινάλε του αγώνα 9/33 τρί-
ποντα (27.3%) την ώρα που οι γηπε-
δούχοι σούταραν με 42% (10/24) και 
είχαν διπλάσιες τελικές πάσες από 
λάθη από το ημίχρονο κι έπειτα.

αθλητικά
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Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις 
ενδέχεται να έχουν 
θανατηφόρες συνέπειες. 

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο

Μείνετε σπίτι, για να σταματήσετε 
την εξάπλωση της COVID-19. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
ontario.ca/covid-19
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