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Construction Industry Tax Fraud
Days of Action – April 14-17, 2021

stoptaxfraud.net    notaxfraud.com    thecarpentersunion.ca    iciconstruction.com

T: 905-652-4140

Η υπόγεια εργασία στην οικοδομική βιομηχανία του Οντάριο μας στοιχίζει όλους
Η υπόγεια οικονομία στον κατασκευαστικό κλάδο του Οντάριο υπονομεύει τη δημοσιονομική θέση της επαρχίας 
και πλήττει νόμιμους εργολάβους. Μια νέα μελέτη, που ανέθεσε η Γραμματεία του Οντάριο, εκτιμά ότι οι ετήσιες 
απώλειες εσόδων λόγω υπόγειας δραστηριότητας έχουν αυξηθεί κατά 30% την τελευταία δεκαετία.

FACT   

 

22
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FACT   Ο κύριος οδηγός της παράνομης οικονομίας είναι η εσφαλμένη δήλωση εργατών ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
αντί για υπάλληλοι από τους εργοδότες. Οι εγκαταστάτες δαπέδων, οι πλακατζήδες, οι ελαιοχρωματιστές 
και οι ξυλουργοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτή την παράνομη τακτική.

FACT   

FACT   

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Source: Ontario Construction Secretariat, Prism Economics & Analysis, The Underground Economy in Ontario’s Construction Industry, 2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 
ΑΣ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

Εσύ πληρώνεις τους φόρους σου, γιατί κάποιοι εργολάβοι να ΑΠΑΤΟΥΝ; Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.  

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΧΤΙΖΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ  ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ  ΖΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Μεταξύ 2013 και 2017, η επαρχία του Οντάριο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχασαν μεταξύ 1,8 και 
3,1 δις. δολάρια ετησίως ως αποτέλεσμα των εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην υπόγεια οικονομία. 
Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 30% από την τελευταία μας μελέτη το 2009, όταν οι ετήσιες απώλειες 
εσόδων ήταν της τάξης των 1,4-2,4 δις. δολαρίων.

Μόνο το 22% των «ελεύθερων επαγγελματιών» είναι εγγεγραμμένοι στο WSIB. Σχεδόν 84.000 ελεύθεροι 
επαγγελματίες δεν πληρώνουν ασφάλιστρα WSIB.

Οι αδίστακτοι εργολάβοι που χαρακτηρίζουν παράνομα τους υπαλλήλους ως «ελεύθερους επαγγελματίες»
απολαμβάνουν ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των νόμιμων εργολάβων που 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα πρότυπα WSIB, μισθοδοσίας και απασχόλησης.

Οι συνεχείς προσπάθειες επιβολής του νόμου είναι αναγκαίες για τον περιορισμό της μαύρης οικονομίας 
και την δημιουργία ενός δίκαιου ανταγωνιστικού πλαισίου για τους νόμιμους εργολάβους που στηρίζουν 
τα προγράμματα υγείας, ασφάλειας και μαθητείας. Ενημερωθείτε!
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Υπάρχουν άτομα 
που μαζί τους 
χάνεις χρόνο      

κι άλλα που μαζί 
τους χάνεις την 

αίσθηση του 
χρόνου.

Όλα είναι θεμα 
επιλογών           
και τύχης!

ΣΙΓΑ – ΣΙΓΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ 

ΚΟΛΑΖΟΜΑΙ…

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Οι μέρες για το Άγιο 
Πάσχα πλησιάζουν και 
στους δύσκολους καιρούς 
που περνάμε έχει ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία η Ανάσταση του 
Κυρίου μας, ευελπιστώντας πως θα φέρει 
ειδικά φέτος παγκόσμια ανάσταση και να 
αφήσουμε πίσω μας αυτήν την τρομερή 
δοκιμασία που περνάει η ανθρωπότητα 
και που ο κάθε ένας από την κοινωνία έχει 
την δική του γνώμη για το πως, το γιατί. Η 
γνώμη του καθενός είναι σεβαστή, αρκεί 
να την κρατάει για το σπίτι του και να μην 
βγαίνει ανώνυμα και να γράφει τα δικά 
του πιστεύω που μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν 
μερική, ίσως ελάχιστοι, ούτε στοιχειώδη 
μόρφωση ώστε να μπορούν να κρίνουν και 
να πράξουν αναλόγως για το δικό τους καλό 
πρώτα από όλα και μετά για τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα.
Έχω πολλούς γνωστούς λόγω της δουλειάς 
μου και έρχονται στο γραφείο ή μου 
τηλεφωνούν κι έχουν όλοι τα δίκια τους. 
Όταν οι Έλληνες έχουν… εκατό τοις εκατό 
δίκαιο εγώ φοβάμαι… κι αποσύρομαι μέχρι 
να το βρούνε… κι εδώ είμαστε πάλι.
Η δημοσιογραφική μου πορεία πάνω από 
54 χρόνια μόνο μαθήματα μου δίδαξε από 
εμάς τους ελληναράδες, θέλω να πω για 
την όμορφη, περίεργη κι αλλοπρόσαλλη 
φυλή μας. Τα ξέρουμε όλα, δεν υποχωρούμε, 
κουτσομπολεύουμε, στο τέλος τρώμε 
κάποια κατραπακιά στην κεφαλή μας και 
φταίνε όλοι εκτός από εμάς. Εάν είμαι 
λάθος, διόρθωσε με. Και το γαμώτο είναι ότι 
τα έχουμε όλα. Και φιλότιμοι, εργατικοί, 
οικογενειάρχες, φιλάνθρωποι είμαστε. 

Φυσικά μιλάω για τους πολλούς, γιατί 
έχουμε και τραγικές εξαιρέσεις, ευτυχώς 
λίγες αλλά άκρως επικίνδυνες.
Ευγενικά μου αδέλφια, κάθε ημέρα που 
περνάει κι έχω την ευλογία να επικοινωνώ 
μαζί σας  και λόγω ηλικίας και πείρας, 
μπορώ και γράφω πιο υπεύθυνα, αλλά και 
χωρίς πλέον να φοβάμαι όταν λέω την 
αλήθεια τεκμηριωμένη, μην παρεξηγηθώ 
ή μήπως χάσω κάποια… διαφήμιση. Όχι 
το αντίθετο, δεν γίνεται μια ζωή από 
ενοχή δική μας να επιπλέουν και να 
δραστηριοποιούνται άτομα τα οποία έχουν 
οικονομική επιφάνεια και πιστεύουν ότι 
ενώ έχουν την φωλιά τους λερωμένη για 
τους άλφα ή βήτα λόγους θα έχουν μια ζωή 
τη σιγουριά ότι θα κάνουν ή θα λένε ότι 
παπαριά έχουν στο μυαλό του κι επειδή σου 
πετάνε φραγκοδίφραγκα θα σκύβεις να τα 
πάρεις.
Δυστυχώς, υπήρχαν και στην Αμερική 
και στον Καναδά άτομα που έκαναν 
θεαματικές κωλοτούμπες για κάποια 
φραγκοδίφραγκα κι είχε ως αποτέλεσμα 
άνθρωποι, οικογένειες και επιχειρηματίες 
να τρομοκρατήθηκαν ή εξευτελίστηκαν 
οι οικογένειες τους, χωρίς να μπορούν να 
αμυνθούν από τα αλλοπρόσαλλα λαμόγια 
που ζούσαν αναμεσά μας. Οι εποχές αυτές 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και θα πρέπει 
ότι έχει μείνει εδώ ή στην Αμερική να 
εκπέμπει σεβασμό και εμπιστοσύνη στον 
ελληνισμό.
Να είστε καλά… ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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ΕΕ προς Ερντογάν: Θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο 
τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου 

Τ
ην πλήρη καταδίκη τους κατά οποιασδήποτε ενέργει-
ας που θα πλήξει την Ελλάδα και την Κύπρο, ως κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασαν με τον 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο η πρόεδρος της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τη 
συνάντησή τους με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ακολουθώντας την κλασική πολιτική του καρότου 
και του μαστιγίου.
Οι πρόεδροι φον ντερ Λάιν και Μισέλ, στη συνέντευξή 
Τύπου που ακολούθησε, τόνισαν ότι η ΕΕ επιθυμεί διάλογο 
με την Τουρκία, εφόσον η Άγκυρα σέβεται τα συμφέροντα 
των κρατών – μελών της ΕΕ, τα οποία οι «27» θα υπερασπι-
στούν με κάθε τρόπο, όπως υπογράμμισε η πρόεδρος φον 
ντερ Λάιεν, καλώντας παράλληλα την Άγκυρα να σεβαστεί 
τα ατομικά δικαιώματα.
«Συζητήσαμε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως 
ζητήματα περιφερειακής πολιτικής, όπως η κατάσταση τη 
Λιβύη», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σύμφωνα με την ίδια, όλοι οι ξένοι μαχητές θα πρέπει να 
εγκαταλείψουν το έδαφος της Λιβύης και την ίδια στιγμή η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον να αναπτύ-
ξει μια συνεργασία και αμοιβαία επωφελή σχέση με την 
Τουρκία.
«Ανησυχώ βαθιά για το γεγονός ότι η Τουρκία αποχώρησε 
από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κατά της βίας 
των γυναικών. Πρόκειται για την προστασία των γυναικών 
και την προστασία των παιδιών από τη βία. Και αυτό είναι 
σαφώς το λάθος σήμα αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν θα διστάσει ποτέ να επισημάνει περαιτέρω αρνητικές 
εξελίξεις, και αυτό ισχύει επίσης για μονομερείς ενέργειες 
εναντίον κρατών μελών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος», 
τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στα ζητήματα της 
παράνομης ροής μεταναστών προς την ΕΕ, την αντιμετώ-
πιση της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στο ζήτημα της 
προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνο-
μίλησαν επίσης με τον πρόεδρο Ερντογάν για το βασικότερο 
ζήτημα που απασχολεί αυτήν τη στιγμή την ΕΕ και δεν είναι 
άλλο από το προσφυγικό -μεταναστευτικό.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η ΕΕ περιμένει από την Άγκυρα να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της, κάτι που σημαίνει ότι οι Βρυ-

ξέλλες δεν θέλουν να ξαναδούν πρόσφυγες και μετανάστες 
να περνούν ανεξέλεγκτα τα ελληνικά σύνορα και παράλ-
ληλα η ΕΕ ζητεί την επανέναρξη της επιστροφής στην Τουρ-
κία, όσων μεταναστών δεν διακινούνται να παραμένουν σε 
ευρωπαϊκό έδαφος.

Βέμπερ για την επίσκεψη Φον ντερ Λάιεν και 
Μισέλ στην Τουρκία: Η ΕΕ απέτυχε να φανεί ε-
νωμένη
Η ΕΕ δεν στάθηκε ενωμένη όταν χρειάστηκε, ανέφερε ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ αναφερόμενος 
στο «σκάνδαλο του καναπέ» (sofagate) υπογραμμίζοντας 
ότι η αποστολή στην Τουρκία έπρεπε να στέλνει μήνυμα 
ενότητας και σταθερότητας της προσέγγισης της ΕΕ.
Ειδικότερα, ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημείωσε: «Η αποστολή 
στην Τουρκία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον 
Ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Σαρλ Μισέλ θα έπρεπε να ήταν ένα μήνυμα σταθερότητας 
και ενότητας της προσέγγισής μας στον πρόεδρο Ερντογάν. 
Δυστυχώς, έχει οδηγήσει σε διχασμό, καθώς η ΕΕ απέτυχε 
να σταθεί ενωμένη όταν χρειάστηκε. Περιμένουμε περισσό-
τερα από την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης».
Ο πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος (ΕΛΚ) καταλήγοντας, ζήτησε να διεξαχθεί συζή-
τηση για το θέμα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου.

ΕΛΙΑΜΕΠ: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουν στον Ερντογάν να διαιρέσει την ΕΕ
Το έγκυρο περιοδικό Politico με εκτενές ρεπορτάζ παρουσι-
άζει τη νέα έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τουρκία. Η έκθεση 
συνιστά μια λεπτομερή, στηριγμένη στα πραγματικά δεδο-
μένα, καταγραφή των παραβιάσεων της διεθνούς νομιμότη-
τας και των αρχών του δημοκρατικού κράτους δικαίου από 
το καθεστώς Ερντογάν, βασισμένο σε μεγάλο εύρος επίση-
μων διεθνών πηγών και εκθέσεων οργανισμών. Συνιστά 
ένα είδος «Μαύρης Βίβλου» της σημερινής Τουρκίας του 
Ερντογάν.
Δόθηκε δε στη διεθνή δημοσιότητα την ημέρα της επίσκε-
ψης στην Άγκυρα των Προέδρων της ΕΕ Σαρλ Μισέλ και 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να υπενθυμίσει 
την ανάγκη να τηρηθούν οι αυστηρές αρχές και προϋπο-
θέσεις που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πρό-
σφατη απόφασή του για το «σταδιακό, αναλογικό και ανα-
στρέψιμο» άνοιγμα της θετικής ατζέντας προς την Τουρκία.
Η έκθεση αναφέρει πως για σχεδόν μια δεκαετία πλέον, η 
Τουρκία χαρακτηρίζεται από αντιδραστική συμπεριφορά 
απέναντι στους ίδιους της τους πολίτες, καθώς και από σολι-
ψιστική στάση έναντι των γειτόνων της. Η δημοκρατική οπι-
σθοδρόμηση και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο εσωτερικό της έχουν γίνει κανόνας, ενώ η στρατιωτικο-
ποίηση και οι μονομερείς ενέργειες χαρακτηρίζουν ολοένα 
και περισσότερο την εξωτερική της πολιτική, με τις ενέργειες 
της κυβέρνησης να παραπέμπουν πλέον σε κράτη-παρίες.
Τα συμπτώματα της διολίσθησης των δημοκρατικών 
θεσμών στην Τουρκία είναι εκτεταμένα σε κάθε πτυχή της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η αρχικώς 
σχεδιασθείσα στρατηγική για την αντιμετώπιση και διαχεί-
ριση της κρίσης που προκάλεσε το αποτυχημένο στρατιω-
τικό πραξικόπημα οδήγησε εν τέλει σε πλήρη αντιστροφή 
της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και φιλελευθεροποίησης 
της Τουρκίας.

Σαφές μήνυμα πλήρους 
καταδίκης οποιασδήποτε 
ενέργειας πλήξει κράτη-
μέλη της ΕΕ μετέφεραν στον 
Ερντογάν η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ  
- Πολιτική καρότου και 
μαστιγίου έναντι της Άγκυρας
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Τ
α συλλυπητήριά της για τον θάνατο 
του Τάκη Βουγιουκλάκη εξέφρασε, 
πριν από λίγο με δήλωσή της, η υ-
πουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Λίνα Μενδώνη. Η υπουργός υπογράμμισε 
την συνέπεια και το ήθος με το οποίο υπηρέ-
τησε ο εκλιπών τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά 
και την διαχρονική του στήριξη στην αγαπη-
μένη του αδελφή Αλίκη Βουγιουκλάκη.
«Χθες έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Βουγιου-
κλάκης, ένας σκηνοθέτης που υπηρέτησε το 
θέατρο και τον κινηματογράφο για πάνω από 
50 χρόνια. Με ξεχωριστές σπουδές κινημα-
τογράφου στην Ιταλία δίπλα σε δασκάλους 
όπως ο Βιτόριο ντε Σίκα και ο Τζιάνι Πιέτρι, 
ο Τάκης Βουγιουκλάκης γύρισε στην Ελλάδα 
τη δεκαετία του 60’, όπου εργάστηκε αδιά-
λειπτα ως σκηνοθέτης από το 1963 τόσο στο 

ραδιόφωνο, σκηνοθετώντας θεατρικά έργα 
όσο και στην τηλεόραση στα πρώτα σίριαλ 
και σόου της εποχής» σημειώνει η ίδια και 
προσθέτει: «Στον κινηματογράφο εργάστηκε 
όχι μόνο με την ιδιότητα του σκηνοθέτη, 
αλλά και του διευθυντή παραγωγής σε πολύ 
μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες, όπως 
η «Φίνος Φιλμ» και η «Δαμασκηνός-Μιχαη-
λίδης» τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινη-
ματογράφου. Στη συνέχεια ασχολήθηκε και 
με το θέατρο σκηνοθετώντας περισσότερες 
από 50 παραστάσεις. Ήταν πάντα στο πλευρό 
της αδελφής του Αλίκης με την οποία έκαναν 
πολλές επιτυχίες, τόσο στο θέατρο όσο και 
στον κινηματογράφο.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια και στους φίλους του».

Μενδώνη για Τάκη Βουγιουκλάκη: 
«Υπηρέτησε το θέατρο και τον 
κινηματογράφο για πάνω από 50 χρόνια» 

«Η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, 
ανακοίνωσε ήδη ότι θα υποδεχθεί 
τους αμερικανούς τουρίστες με 
ψηφιακό διαβατήριο. Πρέπει να το 
κάνουμε και εμείς », υπογράμμισε ο 
Ιταλός πρωθυπουργός μιλώντας για 
τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό 
του

Σ
τη συνεργασία με την Ελλάδα και 
στην πρόσφατη συνάντηση που εί-
χε, στη Λιβύη, με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ο 

Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.
Εστίασε στο θέμα των κοινών συμφερόντων 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στην επιδιωκό-
μενη σταθερότητα στη Λιβύη, αλλά και στα 
ψηφιακά διαβατήρια για την τόνωση του 
τουρισμού.
«Μιλήσαμε για τη δυνατό-
τητα συνεργασίας. Η Ιτα-
λία μπορεί να μάθει πολλά: 
Παραδείγματος χάρη, η 
Ελλάδα, όπως και η Ισπα-
νία, ανακοίνωσε ήδη ότι 
θα υποδεχθεί τους αμερι-
κανούς τουρίστες με ψηφι-
ακό διαβατήριο. Πρέπει να 
το κάνουμε και εμείς και 
θα έπρεπε να το κάνουμε 
αμέσως, διότι η θερινή σεζόν είναι αύριο. 
Κοιτάζοντας τι κάνουν οι άλλοι, μαθαίνεις 
πολλά. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία μας, 
είναι σαφές ότι Ιταλία και Ελλάδα, αλλά και 
η Ισπανία, έχουν κοινά συμφέροντα στην 
Μεσόγειο. Η συνεργασία αυτή φαίνεται και 
στις Ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής, όπου 
σε αυτά και άλλα θέματα, υιοθετούμε κοι-
νές θέσεις. Αυτό συμβαίνει και χωρίς την 
ανάγκη να τις έχουμε προετοιμάσει, χωρίς 
προκαταρκτικές επαφές», τόνισε στη συνέ-
ντευξη Τύπου στη Ρώμη.
«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης ήταν στην Λιβύη, για την επαναλει-
τουργία της ελληνικής πρεσβείας και επω-
φεληθήκαμε της ευκαιρίας για να έχουμε 
μια σύντομη συνάντηση στο αεροδρόμιο. 
Αναζητούμε πάντα τέτοιου είδους ευκαιρίες 
συνάντησης», προσέθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και 
Ντράγκι αντάλλαξαν απόψεις για την κατά-
σταση στη Λιβύη και την ανάγκη η ΕΕ και τα 
κράτη-μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες 

για την ανασυγκρότηση, σταθεροποίηση 
και τη διεξαγωγή των εκλογών στη Λιβύη. 
Συζήτησαν, ακόμη, τον συντονισμό των δύο 
χωρών σε θέματα της ΕΕ και ιδίως στο Μετα-
ναστευτικό καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σταϊκούρας: Το Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης δημιουργεί χώρο για μειώ-
σεις φόρων
Το Σχέδιο συνιστά εφαλτήριο για αλλαγή 
του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, 
τόνισε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή
«Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί. Μπορεί, όχι 
μόνο να σταθεί όρθια, μετά από ένα πρω-
τοφανές παγκόσμιο σοκ, αλλά και, εν μέσω 
αυτού, ότι μπορεί να βελτιώσει τη θέση 
της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι», ανέφερε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, κατά την ενημερωτική συζήτηση του 
Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης στις 

αρμόδιες κοινοβουλευ-
τικές επιτροπές. «Με την 
ίδια αποδοτική στρατη-
γική, με μεθοδικότητα, 
αυτοπεποίθηση και απο-
φασιστικότητα, θα χαρά-
ξουμε το δρόμο προς το 
μέλλον που μας αξίζει. 
Μέλλον ευημερίας για 
όλους και κυρίως για τις 
επόμενες γενιές», είπε.

«Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη 
με σημαντικές προκλήσεις αλλά και μεγά-
λες ευκαιρίες. Τους τελευταίους 20 μήνες, 
αποδείξαμε, ως κυβέρνηση αλλά και ως κοι-
νωνία, ότι αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία 
και αποτελεσματικότητα, τις προκλήσεις. 
Αυτό αποτυπώνεται στην ενίσχυση της αξι-
οπιστίας της χώρας, στην ενδυνάμωση της 
φωνής της στα διεθνή fora, στη διασφάλιση 
της απρόσκοπτης πρόσβασης σε φθηνό 
δανεισμό, στην αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας της της οικονομίας, στη 
συνετή και διορατική διαχείριση των δημό-
σιων οικονομικών», είπε ο υπουργός Οικο-
νομικών και προσέθεσε:
«Αυτά τα στοιχεία πιστοποιούν την ορθό-
τητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής 
και τοποθετούν την Ελλάδα σε ικανή θέση 
να αδράξει τις ευκαιρίες, που ανοίγονται 
μπροστά της, για να πετύχει την αναγκαία 
δυναμική επανεκκίνηση και την είσοδό της 
σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης.»

Ντράγκι για συνάντηση με 
Μητσοτάκη: Μπορούμε να 
μάθουμε πολλά από την Ελλάδα 
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Να ακυρωθούν τα παράνομα εγγράφα που παρουσιάστηκαν σαν διακρατικές συμφωνίες ζήτησε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της μεταβατικής 
κυβέρνησης της Λιβύης Abdul Hamid Dbebeh

Δ
ηλώσεις από κοινού με τον πρω-
θυπουργό της μεταβατικής κυ-
βέρνησης της Λιβύης Abdul 
Hamid Dbebeh έκανε μετά τη 

συνάντηση που είχαν, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στα κυριότερα σημεία, ανέφερε: 
«Προσβλέπουμε σε πλήρη αποκάσταση 
της ενεργειακής μας συνεργασίας με τη 
Λιβύη, άλλα και της συνεργασίας σε πεδία, 
όπως ο τουρισμός. Είναι παραδοσιακός ο 
δεσμός μας στην άμυνα και την ασφάλεια. 
Θυμίζουμε πως πάνω από 280 Λίβυοι αξι-
ωματικοί έχουν αποφοιτήσει από σχολές 
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Θεμέλιο της σχέσης μας πρέπει να είναι 
η ειλικρίνεια, η διάθεση διαλόγου και η 
πίστη στις αρχές της διεθνούς νομιμότη-
τας.
Γράφοντας την καινούρια σελίδα της κοι-
νής μας διαδρομής, πρέπει να σβήσουμε 
τα λάθη της προηγούμενης. Θέλουμε κι 
εμείς άμεση και πληρη αποχώρηση ξένων 
στρατευμάτων και μισθοφόρων και την 
ακύρωση παράνομων εγγράφων που 
παρουσιάστηκαν σαν διακρατικές συμ-
φωνίες, αλλά δεν έχουν καμία ισχύ.
Οι φίλοι της Λιβύης είναι δίπλα της και 
όχι μακριά της. Το πλησιέστερο σε αυτήν 
γεωγραφικό έδαφος είναι η Γαύδος και η 
Κρήτη. Χαιρετίζω τη διάθεσή σας να μπο-
ρούμε να συζητήσουμε απευθείας την 
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και να 
συνεχίσουμε συζήτηδση που διεκόπη το 
2010».
Οι δηλώσεις Μητσοτάκη έχουν ως εξής: 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυρίες και κύριοι.
Αισθάνομαι μια μεγάλη χαρά που η 
παρουσία μου σήμερα στη Λιβύη συνδυ-
άζεται με μία διπλή επανεκκίνηση: Με το 
νέο ξεκίνημα της ίδιας της χώρας, αλλά και 
των διμερών μας σχέσεων. Σας ευχαριστώ 
για τη ζεστή υποδοχή, για τη γόνιμη συζή-
τηση που είχαμε σε συνέχεια της πρώτης 
τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, πριν από 
λίγες εβδομάδες.
Αποδέχθηκα την ευγενική σας πρόταση 
και ταξίδεψα -για πρώτη φορά μάλιστα- 

στη Λιβύη για έναν βασικό σκοπό: Να ανα-
δείξω την επαναλειτουργία της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Τρίπολη ως ορόσημο της 
δυναμικής επανεκκίνησης των ελληνολυ-
βικών σχέσεων. Και να μεταφέρω μήνυμα 
στήριξης στις προσπάθειες της Λιβύης για 
ειρήνη και για πρόοδο. Τόσο στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του 
ΟΗΕ, η πατρίδα μας θα σταθεί δίπλα σας 
στο δρόμο προς αξιόπιστες εκλογές, πολι-
τική ομαλότητα και ανασυγκρότηση της 
χώρας σας. Μακριά από ξένους στρατούς 
και συμφέροντα. Και με μοναδική πυξίδα 
την ασφάλεια και την ευημερία στη γειτο-
νιά μας και στη Μεσόγειο.
Είναι καιρός, νομίζω, να μείνουν πίσω μας 
όσα δοκίμασαν τις σχέσεις μας το προη-

γούμενο διάστημα. Και, καθώς μετά την 
Πρεσβεία στην Τρίπολη, θα ακολουθή-
σει και το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη 
Βεγγάζη, η συνεργασία μας σε όλους τους 
τομείς μπορεί να αναπτυχθεί με γρήγο-
ρους ρυθμούς.
Οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας μπο-
ρεί να περιόρισαν τις οικονομικές μας σχέ-
σεις. Όμως, στην πραγματικότητα, η ελλη-
νική επιχειρηματική παρουσία στη Λιβύη 
ουδέποτε διακόπηκε. Και, σήμερα, που η 
πολιτική κατάσταση στη χώρα σταθερο-
ποιείται, το ενδιαφέρον αυτό αναζωπυ-
ρώνεται.
Με τον κ. Πρωθυπουργό -και με την 
ομάδα του, με τους Υπουργούς του- συζη-
τήσαμε τις προοπτικές συνεργασίας μας 
σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, 
οι θαλάσσιες μεταφορές, η υγεία. Αλλά 
υπάρχουν και άλλα πεδία, όπως ο τουρι-
σμός, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, όπου 

επίσης μπορούν να γίνουν πολλά.
Πρωταγωνιστεί, ασφαλώς και η πλή-
ρης αποκατάσταση της ενεργειακής μας 
συνεργασίας. Που, μάλιστα, θα μπορούσε 
να επεκταθεί και στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και στις ηλεκτρικές διασυνδέ-
σεις, όπου σήμερα διαμορφώνονται εξαι-
ρετικές ευκαιρίες για δημόσιες και για ιδι-
ωτικές επενδύσεις
Όπως, βέβαια, παραδοσιακός μας δεσμός 
είναι κι αυτός της άμυνας και της ασφά-
λειας. Κύριε Πρωθυπουργέ, περισσότε-
ροι από 280 Λίβυοι αξιωματικοί έχουν 
αποφοιτήσει τις τελευταίες δεκαετίες από 
τις σχολές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων. Ενώ στο Κέντρο Ναυτικής Αποτρο-
πής έχουν εκπαιδευτεί και εκπαιδεύονται 
στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής κάτι το 
οποίο αποκτά και ξεχωριστή γεωπολιτική 
σημασία καθώς η ακτοφυλακή σας πρω-
ταγωνιστεί στην ανάσχεση μεταναστευ-
τικών ροών. Συνεπώς και εδώ η συνερ-
γασία μας έχει ισχυρές ρίζες και έχει και 
ευρύ μέλλον.
Όπως τόνισα και στον κ. Πρωθυπουργό, 
θεμέλιο της νέας αφετηρίας στη σχέση 
μας πρέπει να είναι πάντα η ειλικρίνεια, 
η διάθεση διαλόγου και, κυρίως, η πίστη 
στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας, του 
Διεθνούς Δικαίου. Και αυτό σημαίνει ότι, 
γράφοντας την καινούργια σελίδα της 
κοινής μας διαδρομής, θα μπορούμε να 
βρούμε τον τρόπο να σβήσουμε τα λάθη 
της προηγούμενης. Θέλω, επίσης, να 
είμαι απολύτως σαφής και να επαναλάβω 
αυτό το οποίο μετέφερε και ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Charles 
Michel, στην επίσκεψή του στη φίλη χώρα 
σας, ότι προϋπόθεση κάθε προόδου είναι 
η άμεση και πλήρης αποχώρηση ξένων 
στρατευμάτων και μισθοφόρων από το 
λιβυκό έδαφος. Είναι κάτι το οποίο έχουν 
ζητήσει, εξάλλου, όλες οι ευρωπαϊ-
κές χώρες. Και ασφαλώς, για εμάς, πολύ 
σημαντικό είναι η ακύρωση παράνομων 
εγγράφων που παρουσιάστηκαν ως δήθεν 
διακρατικές συμφωνίες αλλά δεν έχουν 
καμία νομική ισχύ, όπως ρητά έχει απο-
φανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μητσοτάκης από τη Λιβύη: Ζητάμε την ακύρωση 
του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου 

Κωνσταντοπούλου σε 
Πολάκη: Ανήκεις στην 
παράταξη της κωλοτούμπας 
- Μην πιάνεις στο στόμα 
σου τον Κολοκοτρώνη 

Σ
υνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα όσα είπε 
την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο Παύλος Πο-
λάκης (σ.σ  υποστήριξε ότι το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης είναι η παράταξη του Κολοκοτρώνη).

Έτσι λοιπόν νωρίτερα την Τρίτη η πρώην πρόεδρος της Βου-
λής Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι  ότι η παράταξη 
του κ. Πολάκη «έχει γραφτεί στην ιστορία της χώρας ως η 
«παράταξη της κωλοτούμπας» και της υπογραφής Μνη-
μονίων με χέρια και με πόδια, η παράταξη που ξεπούλησε 
τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας, που ενεργοποί-
ησε τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας των πολιτών, 
η παράταξη της ανεξέλεγκτης αστυνομικής βίας, με ξύλο 
σε πλατείες και σε καταλήψεις, ξύλο κατά συνταξιούχων 
και προσφύγων, με τα ΜΑΤ παρατεταγμένα παντού, με 
τις κλούβες-οδοφράγματα για να μην πλησιάζει μύγα στο 
Μαξίμου».
«Η παράταξή του είναι μια παράταξη-ζόμπι, που ευτυ-
χώς έχει λίγο χρόνο ζωής ακόμη. Εκεί στην Κουμουνδού-
ρου, πριν πιάσετε στο στόμα σας τον Κολοκοτρώνη και τον 
Μακρυγιάννη και κάθε απροσκύνητο ήρωα, που αγωνί-
στηκε υπερασπιζόμενος πατρίδα και Ελευθερία, να το πλέ-
νετε πολύ καλά. Αν και δεν σας ξεπλένει τίποτα», κατέληξε.
Να σημειωθεί ότι για τα λεγόμενα Πολάκη ρωτήθηκε 
και ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του 
στο Kontra Channel. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας κρά-
τησε αποστάσεις από τις δηλώσεις Πολάκη δίνοντας μια 
πιο μετριοπαθή απάντηση. «Δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημο-
κρατία είναι παράταξη δοσιλόγων, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι η παράταξη του Κουφοντίνα», απάντησε ο κ. Τσί-
πρας, συμπληρώνοντας ότι «στη Βουλή πολλές φορές και 
στον πολιτικό διάλογο, όταν η πολιτική αντιπαράθεση είναι 
σκληρή ακούγονται και υπερβολές», τόνισε προσπαθώντας 
έτσι να δικαιολογήσει το στέλεχος του κόμματός του, χωρίς 
παράλληλα να τον «αδειάσει» και τελείως.
Παρ όλα αυτά ο Παύλος Πολάκης επανήλθε και μη σηκώ-
νοντας μύγα στο σπαθί του όχι μόνο δεν επέλεξε το δρόμο 
της σιωπής αλλά τα... «έβαλε» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μάλιστα έσπευσε  να τον «αδειάσει» μέσω Facebook, τονί-
ζοντας ότι θα το επαναλάβει... «για να τελειώνουμε»!
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Να το ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ για να τελειώνουμε με τις «παρανοή-
σεις»: Η ιστορία της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση από 
τους Τούρκους είναι η ιστορία της πάλης δυο παρατάξεων. 
Της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής που εξέφραζε 
την κοινωνική πλειοψηφία ΚΑΙ της συντηρητικής ,δεξιας 
και ακροδεξιας που εξέφραζε την εκάστοτε μειοψηφία των 
εκμεταλλευτών και της ολιγαρχίας.
Η πρώτη ειχε Κολοκοτρωνηδες,Μακρυγιαννηδες ,αγωνι-
στές της εθνικής ανεξαρτησίας και των εργατικών δικαιωμά-
των,,Βελουχιωτηδες ,114,Πολυτεχνείο ,Αλλαγή
Η δεύτερη φτιάχτηκε από τους κοτζαμπασηδες τους Τουρ-
κοκρατίας και σε αυτήν βρήκαν καταφύγιο,από μαυραγο-
ρίτες και δοσιλογους μέχρι υπόκοσμο των Γκοτζαμανηδων 
και χουντικούς!! Τέλεια και παύλα !
Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει!».
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Η επιστολή - απάντηση της 
υπουργού Πολιτισμού στους 
ισχυρισμούς του Προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ περί τοποθέτησης 
πινακίδας με το όνομά της στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

Μ
ε μια προσωπική πρόσκλη-
ση προς τον Αλέξη Τσίπρα 
στην οποία του προτείνει να 
επισκεφθούν μαζί την Ακρό-

πολη και να τον ξεναγήσει μάλιστα η ίδια 
απάντησε η υπουργός Πολιτισμού και Α-
θλητισμού Λίνα Μενδώνη στην προχθε-
σινή ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο Facebook που την ήθελε να σχεδι-
άζει να τοποθετήσει πινακίδα με το όνο-
μά της στον Ιερό Βράχο.
«Παρακολουθώ με προσοχή τις δηλώ-
σεις σας σχετικά τα έργα και τις εργασίες 
αποκατάστασης που εκτελούνται στην 
Ακρόπολη και στα επ’ 
αυτού κείμενα μνημεία 
και αντιλαμβάνομαι πως 
έχετε έντονο και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το χώρο» 
αναφέρει στην επιστολή 
της η υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και 
προσθέτει: «Επιτρέψτε 
μου, παρακαλώ, να σάς 
προσκαλέσω να επισκε-
φθείτε τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρό-
πολης και να σάς ξεναγήσουμε μαζί με 
τον Ακαδημαϊκό καθηγητή κ. Μανώλη 
Κορρέ, όποτε το πρόγραμμά σας το επι-
τρέπει».
Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως δεν φαίνεται 
πρόθυμος να αποδεχτεί την πρόσκληση 
της Λίνας Μενδώνη η οποία, στην σχε-
τική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει την 
μορφή αντεπίθεσης, χαρακτηρίζεται ως 
μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυ-
πώσεις: «Αντί η κα Μενδώνη να προσπα-
θεί με επιστολές στον κ. Τσίπρα να δια-
σκεδάσει τις εντυπώσεις για τα αίσχη που 
έχει κάνει στην Ακρόπολη, περιμένουμε 
να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει 
στην επίκαιρη ερώτηση που της κατέθεσε 
η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Σία 
Αναγνωστόπουλου. Και κυρίως να απα-
ντήσει στο ένα και απλό ερώτημα: Ισχύει 
ή όχι η Σύμβαση Δωρεάς που έφερε στη 
Βουλή με την υπογραφή τριών υπουρ-

γών, η οποία στο Άρθρο 9 με τίτλο «Ανα-
φορά Δωρεάς» ορίζει ότι θα μπει ειδική 
μαρμάρινη επιγραφή με την αναφορά: «Ο 
ανελκυστήρας πλαγιάς και ο φωτισμός 
της Ακροπόλεως πραγματοποιήθηκαν 
με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος 
Ωνάση επί υπουργού Πολιτισμού Λίνας 
Μενδώνη (Ιούνιος 2020)».
 Εάν ισχύει, είναι κοινή συκοφάντης και 
βέβηλη. Εάν δεν ισχύει, είναι προφανές πως 
μετά τη θύελλα αντιδράσεων, παραβιάζει τη 
σύμβαση που η ίδια υπέγραψε.
Ας αποφασίσει τι από τα δύο ισχύει και ας 
έρθει να απαντήσει ως υπουργός στη Βουλή 
και όχι ως ξεναγός του Αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης στην Ακρόπολη»

ΝΔ: Fake news Τσίπρα τα περί 
πινακίδας με το όνομα της Μεν-
δώνη στην Ακρόπολη
Για «fake news» και «δολοφονία χαρα-
κτήρα» κατηγορεί η ΝΔ και το υπουργείο 

Πολιτισμού τον ΣΥΡΙΖΑ, 
μετά από την εκτόξευση 
κατηγοριών με ανάρ-
τηση Τσίπρα ότι η Λίνα 
Μενδώνη σχεδίαζε να 
τοποθτήσει πινακίδα 
με το όνομά της στον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Ακρόπολης. Η ανακοί-
νωση του υπουργείου 
Πολιτισμού 

Η στοχοποίηση της Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη 
έχει ξεπεράσει τα όρια της αντιπολιτευ-
τικής κριτικής. Είναι δολοφονία χαρακτή-
ρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στα 4,5 χρόνια της 
διακυβέρνησής του δεν έκανε απολύτως 
τίποτε για τον πολιτισμό, στα δύο σχεδόν 
χρόνια που βρίσκεται στην αντιπολίτευση 
αναλώνεται σε fake news στην προσπά-
θειά του να ακυρώσει τα έργα τα οποία 
γίνονται. Τα έργα στην Ακρόπολη τον 
έχουν ξεπεράσει. Αυτό είναι το μήνυμα 
από τους επισκέπτες του χώρου. Οσο ο 
χώρος ήταν κλειστός είχαν περιθώριο για 
ασύστολα ψέματα και διαστρεβλώσεις. 
Τώρα ΟΧΙ.
Καμία πινακίδα δεν θα αναρτηθεί επί του 
Βράχου της Ακροπόλεως. Δίνονται στη 
δημοσιότητα οι φωτογραφίες των πινακί-
δων, που σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, θα αναρτηθούν εντός των επομένων 
ημερών.

επικαιρότητα

Μενδώνη προς Τσίπρα: «Ελάτε να σας 
ξεναγήσω στην Ακρόπολη» - Τι απαντά 
ο ΣΥΡΙΖΑ

Πρωτοφανές έγκλημα στον 
Ερυθρό Σταυρό

Έ
να αποτρόπαιο έγκλημα ση-
μειώθηκε στο νοσοκομείο Ε-
ρυθρός Σταυρός με θύμα έναν 
76χρονο άντρα που νοσηλευό-

ταν διασωληνωμένος με κορωνοϊό, από 
άλλον ασθενή, τον οποίο... ενοχλούσε 
ο θόρυβος του μηχανήματος! Ο φερό-
μενος δράστης έχει ομολογήσει το έ-
γκλημα και σχηματίζεται δικογραφία 
εις βάρος του.
Όλα έγιναν αργά το βράδυ της Τετάρ-
της, όταν ο 76χρονος ασθενής, η υγεία 
του οποίου παρουσίαζε σημάδια βελτί-
ωσης, ήταν διασωληνωμένος και ξαφ-
νικά άρχισε να χτυπά ο συναγερμός της 
συσκευής μηχανικής υποστήριξης που 
δείχνει ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 
Αμέσως στον θάλαμο έσπευσαν οι για-
τροί για να δουν τι συμβαίνει και βρή-
καν νεκρό τον άτυχο άντρα. Παρά τις 
προσπάθειές τους να τον επαναφέ-
ρουν στη ζωή, δεν κατάφεραν να τον 
σώσουν. Αμέσως θεώρησαν το συμβάν 
ύποπτο καθώς διαπίστωσαν ότι δεν λει-
τούργησε ούτε το εφεδρικό μηχάνημα 
που χρησιμοποιείται σε τέτοιες περι-
πτώσεις.
Στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνο-
μία και στελέχη της Aσφάλειας βρίσκο-
νται στο νοσοκομείο και πραγματοποι-
ούν έρευνα για τα αίτια του τραγικού 
συμβάντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.
gr, οι αστυνομικοί εξετάζοντας στοι-
χεία και μαρτυρίες κατέληξαν σε έναν 
60χρονο ασθενή αλβανικής καταγωγής, 

ο οποίος φέρεται ότι ήταν στον θάλαμο 
πριν βρεθεί ο 76χρονος νεκρός. Ο 
ασθενής σ την αρχή αρνήθηκε την 
οποιαδήποτε εμπλοκή του, όμως οι 
αστυνομικοί διέθεταν αδιάσειστα στοι-
χεία σύμφωνα με τα οποία ο 60χρονος 
ψεύδεται και αυτά συγκεκριμένα είναι 
τα αποτυπώματά του στο μηχάνημα 
διασωλήνωσης. Οι ίδιες πληροφορίες 
αναφέρουν πως το νοσοκομείο κάλεσε 
την ασφάλεια όταν διαπιστώθηκε πως 
το αναπνευστήρας ήταν εκτός ρεύματος 
και τραβηγμένος. Ο φερόμενος ως δρά-
στης νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με 
Covid και είχε βεβαρυμένο ιστορικό με 
ψυχοφάρμακα. Στον χώρο εντοπίστη-
καν αποτυπώματα του δράστη και έχει 
διαταχθεί ΕΔΕ.
Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία εις 
βάρος του 60χρονου, ο οποίος νοση-
λευόταν κι αυτός με κορωνοϊό τις τελευ-
ταίες 3 εβδομάδες, ενώ οι έρευνες των 
αστυνομικών, που φορούν ειδικές στο-
λές στους θαλάμους, συνεχίζονται.
Αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε σχετική 
ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: 
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, 
στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατι-
κού θανάτου νοσηλευόμενου διασω-
ληνωμένου ασθενούς στο Νοσοκομείο 
«Ερυθρός Σταυρός», σχημάτισε δικο-
γραφία σε βάρος αλλοδαπού, επίσης 
νοσηλευόμενου στον ίδιο θάλαμο, για 
το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
Ο ανωτέρω συνελήφθη και φυλάσσεται 
φρουρούμενος στο Νοσοκομείο.
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Τι απάντησε ο πρώην 
πρωθυπουργός, μετά την 
ολομέτωπη επίθεση του Κώστα 
Καραμανλή, νωρίτερα την Πέμπτη 
για τα ελληνοτουρκικά

Ο 
πρώην πρωθυπουργός και 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας 
Σημίτης απάντησε, με δήλωσή 
του, σε όσα ανέφερε νωρίτερα 

ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για τα ελλη-
νοτουρκικά και τις διαπραγματεύσεις για 
τα χωρικά ύδατα. 
Ο Κώστας Σημίτης άσκησε έντονη κριτική 
στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Καρα-
μανλή σχετικά με τα ελληνοτουρκικά - 
και την εγκατάλειψη της στρατηγικής του 
Ελσίνκι, που προωθούσε την ενταξιακή 
πορεία της Άγκυρας με προϋπόθεση την 
επίλυση των διαφορών για την υφαλο-
κρηπίδα.
O πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημο-
κρατίας απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι 
«η κυβέρνηση Σημίτη διαπραγματευό-
ταν με την Τουρκία αποκλειστικά το αδι-
απραγμάτευτο δικαίωμα επέκτασης των 
χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ», ενώ 
όπως τόνισε ο κ.Καραμανλής «μοναδικό 
θέμα προς επίλυση με την 
Τουρκία: η υφαλοκρηπίδα/
ΑΟΖ».
Η δήλωση του κ. Σημίτη 
αναφέρει: 
«Στα «Νέα» (3.4.2021) 
έγινε προδημοσίευση της 
συμβολής μου στον συλλο-
γικό τόμο «Η στρατηγική 
του Ελσίνκι, 20+1 χρόνια μετά» (εκδόσεις 
Σιδέρη). Αυτό το δημοσίευμα σχολίασε ο 
κ. Κ. Καραμανλής.
Η δήλωση του Κ. Καραμανλή αποδει-
κνύει πράγματι τις διαφορετικές μας αντι-
λήψεις.
 Πεποίθησή μου ήταν και είναι, ότι οι δια-
φορές με την Τουρκία πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται ενεργά, στη βάση της εθνικής 
μας κυριαρχίας και του Διεθνούς Δικαίου, 
αξιοποιώντας την ισχύ που μάς δίνει η 
συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
πλεονεκτήματα που μάς εξασφαλίζουν οι 
διεθνείς συμμαχίες μας. Η επ’ αόριστον 
παραπομπή των διαφορών με τη γείτονα 

σε μια μελλοντική κάθε φορά διευθέ-
τηση, οδήγησε και θα οδηγεί στη διεύ-
ρυνση των τουρκικών διεκδικήσεων.  Η 
πιο χαρακτηριστική και επώδυνη από-
δειξη της αδράνειας είναι η εξέλιξη του 
Κυπριακού.
 Την περίοδο της συνόδου Κορυφής του 
Ελσίνκι, η κυβέρνησή μου αξιοποίησε 
την ευνοϊκή συγκυρία της επιθυμίας της 
Τουρκίας για προσέγγιση με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Και αφ’ ενός λύσαμε το πολύ-
πλοκο θέμα της ευρωπαϊκής ένταξης της 
Κύπρου και αφ’ ετέρου χαράξαμε έναν 
οδικό χάρτη επίλυσης των ελληνοτουρ-
κικών.  
Ως προς το θέμα των χωρικών υδάτων 
πρέπει να σημειωθεί, ότι όλες οι κυβερ-
νήσεις (συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
του Κ. Καραμανλή) συζητούσαν στο πλαί-
σιο των διερευνητικών επαφών το θέμα 
του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης, που 
είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και συναρ-
τάται με το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας 
και της ΑΟΖ».

ΚΙΝΑΛ: Aπό τις σημαντικότερες 
επιτυχίες της Ελλάδας η Σύνο-
δος του Ελσίνκι
Θεση στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπά-

σει μεταξύ των δυο πρω-
θυπουργών Σημίτη-Καρα-
μανλή παίρνει το Κίνημα 
Αλλαγης. Σε ανακοίνωση 
του γραφείου τύπου υπο-
γραμμίζ ε ται  πως «ήταν 
πράγματι διαφορετική η 
αντίληψη της εξωτερικής 
πολιτικής της κυβέρνησης 

ΝΔ Καραμανλή - Μολυβιάτη και της κυβέρ-
νησης ΠΑΣΟΚ Σημίτη - Παπανδρέου».
Για το Ελσινκι τονίζουν πως ειναι «βασι-
σμένη σε μια δημιουργική στρατηγική 
και διπλωματία, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος 
του Ελσίνκι ήταν μια από τις σημαντικό-
τερες επιτυχίες της Ελλάδας. Έβαλε τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα νέο πλαί-
σιο, ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Πέτυχε την 
πλήρη ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Συνέ-
δεσε την ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της 
Τουρκίας με τον εκσυγχρονισμό και τον 
εκδημοκρατισμό της χώρας καθώς και με 
τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτο-
νίας».

Σημίτης για Καραμανλή: Όλες οι 
κυβερνήσεις - και η δική του - 
συζητούσαν για τα χωρικά ύδατα 

Εκκλησία: Θέλει λειτουργία 
όλων των ναών τις ημέρες 
του Πάσχα 

Λ
ύση για τη λειτουργία όλων των 
ναών το Πάσχα αναζητεί η Εκκλη-
σία, όπως αποφάσισε σήμερα η 
Διαρκής Ιερά Σύνοδος που συνήλ-

θε για δύο ημέρες μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό 
την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση «η 
ΔΙΣ απεφάσισε την συνεργασία με τις αρμό-
διες Αρχές, ως προς την εξεύρεση της καλύ-
τερης λύσης για την λειτουργία όλων των 
Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών, ιδιαιτέ-
ρως κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης 
Εβδομάδος καθώς και της Διακαινησίμου, 
τηρουμένων των απαραιτήτων υγειονομι-
κών μέτρων».
Σύμφωνα με πληροφορίες η Εκκλησία ανα-
ζητεί τον ασφαλέστερο τρόπο και με βάση 
τους υγειονομικούς κανόνες να λειτουργή-
σουν οι ναοί την Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς 
κρίνεται ότι αφού είναι εφικτό να ανοίγει το 
λιανεμπόριο υπό κάποιους όρους, μπορούν 
και οι ναοί με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων 
ανά τ.μ. να λειτουργήσουν το Πάσχα.
Επιπλέον η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρι-
κών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητρο-

πόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχο-
ντα υπηρεσιακά ζητήματα.
Τέλος, η ΔΙΣ απεφάσισε να συνέλθει εκ νέου 
για τον μήνα Απρίλιο, την εβδομάδα προ της 
Κυριακής των Βαΐων.
Ο επικεφαλής της Προτεσταντικής Εκκλη-
σίας Χάινριχ Μπέντφορντ Στρομ είχε τονί-
σει πριν λίγες μέρες σε διαδικτυακή συνέ-
ντευξη τύπου ότι δεν υπάρχει λόγος ανη-
συχίας για την τήρηση των μέτρων υγιεινής 
στις εκκλησίες. Λίγο αργότερα η καγκελά-
ριος Μέρκελ μαζί με τους πρωθυπουργούς 
των κρατιδίων αποφάσισαν ότι και οι εκκλη-
σίες θα έπρεπε να απέχουν από τα λατρευ-
τικά τους καθήκοντα. Η κίνηση αυτή ενό-
χλησε τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων 
εκκλησιών στη Γερμανία. «Το Πάσχα είναι 
για εμάς η σημαντικότερη γιορτή, δεν απο-
τελεί πάρεργο» δήλωσε μέσω twitter ο πρό-
εδρος της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων 
Γερμανίας, Γκέοργκ Μπέτζινγκ. Μόνο μετά 
τη συγγνώμη της καγκελαρίου Μέρκελ, η 
οποία χαρακτήρισε «λάθος» την «παύση 
του Πάσχα» καθολικές και προτεσταντικές 
εκκλησίες άρχισαν να σχεδιάζουν κάποιες 
θείες λειτουργίες με φυσική παρουσία.
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Διαδηλώσεις στο Κεμπέκ έπειτα 
από οκτώ δολοφονίες γυναικών 
σε οκτώ εβδομάδες

Σ
τη μεγάλη πορεία, έβλεπε κανείς 
πλακάτ με συνθήματα όπως «Δεν 
σκοτώνεις ποτέ από αγάπη», 
«Γυναικοκτονίες, η αθέατη πανδη-

μία», «Μεταρρυθμίσεις πριν να είμαστε 
νεκρές»
Οκτώ γυναικοκτονίες σε οκτώ εβδομάδες 
στο Κεμπέκ. «Φτάνει πια!», βροντοφώνα-
ξαν χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν σε 
κινητοποιήσεις χθες Παρασκευή σε όλη την 
καναδική επαρχία, ιδίως στο Μόντρεαλ, για 
να καταγγείλουν τη βία σε βάρος των γυναι-
κών και να αξιώσουν η κυβέρνηση να κάνει 
περισσότερα. Από τις περίπου είκοσι δια-
δηλώσεις που έγιναν στο Κεμπέκ, αυτή στο 
Μόντρεαλ προσέλκυσε τον περισσότερο 
κόσμο, πάνω από 10.000 ανθρώπους, σύμ-
φωνα με τους οργανωτές.
Φωνάζοντας συνθήματα όπως «φτάνει πια, 
ούτε μία περισσότερη», οι διαδηλωτές και 
οι διαδηλώτριες – γυναίκες κατά πλειονό-
τητα – έκαναν πορεία σε ήρεμη ατμόσφαιρα 
στο κέντρο της μητρόπολης του Κεμπέκ, 
διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού 
Πρακτορείου. Στη μεγάλη πορεία, έβλεπε 
κανείς πλακάτ με συνθήματα όπως: «Δεν 
σκοτώνεις ποτέ από αγάπη», «Γυναικοκτο-
νίες, η αθέατη πανδημία», «Μεταρρυθμί-
σεις πριν να είμαστε νεκρές».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος 
μιας γυναίκας στα τέλη του Μαρτίου στο 
βόρειο τμήμα της επαρχίας ήταν γυναικο-
κτονία, η 8η σε ισάριθμες εβδομάδες και η 
13η από την εκδήλωση της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού στον Καναδά.
«Πίσω από καθεμιά από αυτές τις δολοφο-
νημένες γυναίκες υπάρχουν χιλιάδες άλλες 
που ζουν με τον φόβο καθημερινά. Έχουν 
γίνει 300 απόπειρες ανθρωποκτονίας που 
δεν αναφέρθηκαν, φτάνει πια», είπε στο 
πλήθος η ηθοποιός Ίνγκριντ Φαλέζ, «επιζή-
σασα» σχέσης με βίαιο σύντροφο.
«Είμαστε εδώ σήμερα για πούμε ότι η βία, 
ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική και 
σωματική, είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε.
Στελέχη τεσσάρων οργανισμών αρωγής σε 
γυναίκες που αντιμετωπίζουν τέτοια προ-
βλήματα, οι οποίες κάλεσαν στις κινητοποι-
ήσεις, ζητούν από τον πρωθυπουργό του 
Κεμπέκ, τον Φρανσουά Λεγκό, να κάνει 
περισσότερα, ειδικά όσον αφορά τη χρη-
ματοδότηση κέντρων υποδοχής και φιλο-
ξενίας.
Στη διάρκεια συνέντευξης που είχε παρα-
χωρήσει στα τέλη του Μαρτίου, ο κ. Λεγκό 
υποσχέθηκε να ασχοληθεί «προσωπικά» 
με το ζήτημα, δεσμευόμενος να ανακοινώ-
σει σύντομα μέτρα.

Τρόφιμα που έληξαν 20 χρόνια πριν 
δόθηκαν ως δωρεά σε υπηρεσία Food Bank

Έ
να δοχείο ζωμού βοδινού κρέατος 
που έληξε λίγους μήνες μετά την έ-
ναρξη της νέας χιλιετίας και ένα κου-
τί με κράκερ graham από 21 χρόνια 

πριν είναι παραδείγματα δωρεάς που δόθη-
καν στο Parkdale Community Food Bank τις 
τελευταίες εβδομάδες και εκείνοι που εργά-
ζονται στην εγκατάσταση λένε ότι έχουν κου-
ραστεί να πρέπει να ξεδιαλέγουν σκουπίδια 
κάποιου άλλου.
Η υπηρεσία ανήρτησε στο λογαριασμό της 
στο Instagram μερικά προϊόντα τροφίμων 
που δωρήθηκαν από κάποιους. Συγκεκρι-
μένα ανήρτησαν μια συσκευασία Campell 
ζωμού από βοδινό κρέας το οποίο είχε λείξει 
από τον Μάιο του 2000. Σε μια άλλη ανάρ-
τηση έδειχναν μια συσκευασία από κράκερς 
τα οποία είχαν λήξει πολύ παλαιότερα.
«Ειλικρινά δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι δια-
τηρούν αυτά τα αντικείμενα για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είναι20 συν χρόνια. Αλλά 
νομίζω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι χρησι-

μοποιούν τη δωρεά στην τράπεζα τροφίμων 
ως έναν τρόπο για να καθαρίζουν τα ντουλά-
πια τους και να δημιουργούν χώρο για άλλα 
πράγματα στο σπίτι τους και είναι σίγουρα 
ένα πρόβλημα για εμάς, επειδή χρειάζεται 
πολύς χρόνος για τους εθελοντές μας όσον 
αφορά τη διαλογή των προϊόντων που θα 
δοθούν», είπε η Kathleen Raman Costa, 
διευθύντρια επιχειρήσεων στην τράπεζα 
τροφίμων. «Υπάρχει σίγουρα πολλή προ-
σπάθεια για την ταξινόμηση των δωρεών 
και οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν ότι τα 
αντικείμενα που δωρίζεουν να είναι πραγμα-
τικά χρήσιμα».
Η Costa είπε ότι το Parkdale Community 
Food Bank εξυπηρετούσε περίπου 2.000 
οικογένειες το μήνα πριν από την έναρξη της 
πανδημίας COVID-19, αλλά έχει παρατη-
ρήσει ότι η ζήτηση ανεβαίνει στα ύψη από 
τον περασμένο Μάρτιο και τώρα παρέχει 
τακτικά τρόφιμα σε 3.500 έως 4.000 οικο-
γένειες.

`

«Έσπασε» το φράγμα του 1 εκατ. 
κρουσμάτων στον Καναδά

Τρουντό: «Κρατήστε λίγο ακόμη 
μέχρι να φέρουν αποτέλεσμα οι 

εμβολιασμοί»

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά Τζά-
στιν Τρουντό κάλεσε σήμερα τους 
Καναδούς που έχουν κουραστεί 
από την πανδημία να «κρατήσουν 

λίγες εβδομάδες ακόμη», καθώς η εκστρατεία 
εμβολιασμού «παράγει αποτελέσματα» απέ-
ναντι στον πολλαπλασιασμό των παραλλαγ-
μένων στελεχών του ιού.
«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλος ο 
κόσμος είναι εξαντλημένος», δήλωσε ο Τρου-
ντό σε συνέντευξη Τύπου. Αλλά «βρισκόμα-
στε σε ένα τρίτο κύμα, που είναι εξαιρετικά 
σοβαρό».
«Πρέπει να συνεχίσουμε να κρατήσουμε μερι-
κές ακόμη εβδομάδες για την πραγματική επι-
πεδοποίηση της καμπύλης και να επιτρέψουμε 
στα εμβόλια που θα φτάσουν κατά εκατομμύ-
ρια τις επόμενες εβδομάδες να φέρουν αποτέ-
λεσμα», δήλωσε.
Χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων, ο Καναδάς 
ξεπέρασε το Σάββατο το όριο του ενός εκατομ-
μυρίου κρουσμάτων κορωνοϊού, αναγκάζο-
ντας αρκετές επαρχίες να εντείνουν τους περι-
ορισμούς τους τις τελευταίες ημέρες. Πάνω 
από 23.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την 
πανδημία. Το Οντάριο, η κινητήρια δύναμη 
της οικονομίας της χώρας και η πιο πυκνοκα-
τοικημένη επαρχία, ενίσχυσε το Σάββατο και 
επέκτεινε σε όλες τις περιοχές της για τέσσερις 
εβδομάδες τα περιοριστικά μέτρα που ισχύ-
ουν μέχρι τώρα αποκλειστικά στο Τορόντο και 
τα προάστιά του, ενώ το γειτονικό Κεμπέκ επέ-
βαλε εκ νέου καραντίνα σε αρκετές περιοχές 

και επέκτεινε τη νυχτερινή απαγόρευση της 
κυκλοφορίας σε ορισμένες πόλεις. Η αύξηση 
του αριθμού των παραλλαγμένων στελεχών, 
ο οποίος σχεδόν τριπλασιάστηκε τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες, και οι νοσηλείες που προέκυ-
ψαν από την αύξηση αυτή προκαλούν εντεινό-
μενη ανησυχία, δήλωσε η Τερέζα Ταμ, αξιωμα-
τούχος της Δημόσιας Υγείας. Περισσότερα από 
15.200 κρούσματα παραλλαγών έχουν εντοπι-
στεί μέχρι στιγμής στον Καναδά, τα περισσό-
τερα στην Αλμπέρτα, τη Βρετανική Κολομβία, 
το Οντάριο και το Κεμπέκ.
Η βρετανική παραλλαγή «αντικατέστησε 
πιθανόν» τον αρχικό ιό σε ορισμένα μέρη 
της χώρας, ενώ η βραζιλιάνικη παραλλαγή, η 
οποία μπορεί να είναι πιο ανθεκτική στα εμβό-
λια, είναι «σε μεγάλη άνοδο», σημείωσε. Η 
εκστρατεία εμβολιασμού του Καναδά, η οποία 
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, δείχνει να επιταχύ-
νεται τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από πολλά 
εμπόδια, κυρίως στις παραδόσεις των εμβο-
λίων της Pfizer και της Moderna στις αρχές της 
χρονιάς.
Μέχρι σήμερα, το 15,7% του πληθυσμού της 
χώρας έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβο-
λίου.
«Πρέπει όλοι να επιταχύνουμε τη διαδικασία 
εμβολιασμού», δήλωσε ο Τζάστιν Τρουντό 
σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι ο Καναδάς ανα-
μένεται να λάβει 44 εκατομμύρια δόσεις μέχρι 
τα τέλη Ιουνίου. Όλοι οι Καναδοί που το επιθυ-
μούν θα έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβο-
λίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, επανέλαβε.

Σ
τον Καναδά ξεπεράστηκε το Σάββατο 
το όριο του ενός εκατομμυρίου κρου-
σμάτων του SARS-CoV-2, μετέδωσαν 
καναδικά τηλεοπτικά δίκτυα καθώς η 

χώρα της βόρειας Αμερικής βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με τρίτο κύμα της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού, που υποχρέωσε τις κυβερνήσεις 
σε πολλές χώρες να επιβάλλουν αυστηρότε-
ρα περιοριστικά μέτρα τις τελευταίες ημέρες.
Με λίγα περισσότερα από 2.000 κρούσματα 
που ανακοινώθηκαν στη Βρετανική Κολομ-
βία (δυτικά) το βράδυ του Σαββάτου, ο Κανα-
δάς ξεπέρασε μόλις το όριο αυτό από την 
εκδήλωση της πανδημίας. Πάνω από 23.000 
ασθενείς
έχουν υποκύψει εξαιτίας της COVID-19 ως 

αυτό το στάδιο.
Το τρίτο κύμα αποδίδεται κυρίως στα παραλ-
λαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού, που 
χαρακτηρίζονται πολύ πιο μολυσματικά.
Για να επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού το 
Οντάριο, η επαρχία που πλήττεται περισσό-
τερο από την πανδημία – έχει καταγράψει 
μέχρι εδώ πάνω από το ένα τρίτο των κρου-
σμάτων – ενίσχυσε από το Σάββατο τα περιο-
ριστικά μέτρα για τέσσερις εβδομάδες.
Από την Πέμπτη στο Οντάριο υπάρχει 
διαταγή να μείνουν οι κάτοικοι στο 
σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στη σελίδα με την ανακοίνωση 
του Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν, για να 
δείτε τι επιτρέπεται και τι όχι λεπτομερώς. 

καναδάς
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Ο 
πρωθυπουργός John Horgan δεν έχει σχέδια να επιβάλει ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς μεταξύ του νησιού του Βανκούβερ παρά τις προειδοποι-
ήσεις ότι μια πρόσφατη αύξηση των μολύνσεων COVID-19 στην επαρ-
χία είναι τουλάχιστον εν μέρει αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ταξιδιού.

Ο Χόργκαν είπε σε συνέντευξή του στο On The Island «είναι απολύτως εξωφρε-
νικό» ότι κάποιοι ταξιδεύουν στο νησί του Βανκούβερ για διακοπές. «Αλλά τι 
κάνουμε, να τους συλλάβουμε;»
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η επαρχία θα μπορούσε να περιορίσει τα ταξί-
δια με φέρι, και το έπραξε στο παρελθόν, αλλά είπε ότι « ... εκτιμώ ότι θέλουμε να 
γίνουμε σαν τη Νέα Ζηλανδία, αλλά δεν μπορούμε.»
Η BC Ferries πρόσθεσε επιπλέον δρομολόγια κατά τη διάρκεια του σαββατοκύρια-
κου του Πάσχα για να βοηθήσει τους επιβάτες να διατηρήσουν μια ασφαλή φυσική 
απόσταση. Ωστόσο, η κυκλοφορία ήταν ακόμα χαμηλότερη από το σαββατοκύριακο 
του Πάσχα το 2019, κατά 63% για τους επιβάτες πεζών και 46% για την κυκλοφο-
ρία οχημάτων.
Τα  δ ι ε θ ν ή  τ α ξ ίδ ια  ε ί ν α ι  ε π ίσ η ς  έ ν α ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  σ τ ην  ε ξ ά π λ ω σ η 
τ ου  COV ID -19.  Μέ χ ρι  σ τ ι γ μή ς  φ έ τ ο ς ,  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρε ς  απ ό  4 0 0  π τ ή -
σε ις  προς  ή  από το  Βανκούβερ έ χουν κα ταχωρισ τ ε ί  σ τη λ ίσ τα έκθε-
σ η ς  π τ ή σ ε ω ν  CO V I D -19  α π ό  τ ο  B .C .  Κ έ ν τ ρ ο  Ε λ έ γ χ ο υ  Ν ό σ ω ν. 
Οι περισσότερες από αυτές ήταν πτήσεις εσωτερικού, αλλά η λίστα περιλαμβάνει 
επίσης διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ, την Ινδία, το Μεξικό και άλλες χώρες.

Πρωθυπουργός Βρετανικής 
Κολομβίας: Είναι «εξωφρενικό» 
άνθρωποι ταξιδεύουν στο νησί 
του Βανκούβερ

Το Ονταριο δίνει προτεραιότητα σε 
όλους άνω των 18 ετών σε γειτονιές 
με τα περισσότερα κρούσματα ως 
μέρος της Φάσης 2 της διάθεσης 
εμβολίων

Ο 
καθένας άνω των 18 ετών στις 
πληγείσες γειτονιές της επαρχί-
ας θα έχει προτεραιότητα για το 
εμβόλιο ως μέρος της Φάσης 2 

του σχεδίου διανομής εμβολίων της επαρ-
χίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford 
την Τετάρτη.
Ο Ford έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου στο Queen’s Park την 
Τετάρτη το απόγευμα, όπου κήρυξε μια άλλη 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Οντάριο 
και την εντολή για παραμονή στο σπίτι για ένα 
μήνα για να περιορίσει την αυξανόμενη κοινο-
τική μετάδοση τουCOVID-19.
Από την επόμενη εβδομάδα, 
όλοι οι εργαζόμενοι στην 
εκπαίδευση σε γειτονιές 
υψηλού κινδύνου στο Τορό-
ντο και στην Περιοχή Peel θα 
είναι επιλέξιμοι να λάβουν 
εμβόλιο και η επαρχία ανα-
φέρει ότι βρίσκεται στη δια-
δικασία οργάνωσης κινη-
τών ομάδων για να πάνε στις 
γειτονιές που έχουν πληγεί 
περισσότερο στις δύο αυτές 
περιοχές για εμβολιασμό οι κάτοικοι άνω των 
18 ετών.
Η επαρχία δήλωσε ότι θα ξεκινήσει επίσης τον 
εμβολιασμό όλων των ενήλικων εργαζομένων 
σε μεγάλους χώρους εργασίας σε γειτονιές, μια 
κίνηση που υποστηρίζουν οι δήμαρχοι του 
GTA.
Είπε ότι ομάδες ανθρλωπων θα εργαστούν 
ώστε τα εμβόλια να πάνε σε μεγάλους χώρους 
εργασίας, πολυκατοικίες σε ολόκληρο το Τορό-
ντο και την περιοχή του Πιλ, που έχουν πληγεί 
περισσότερο στο Οντάριο και πως θα λάβουν 
το εμβόλιο όσοι είναι άνω των 18 ετών.
Ford ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν κλινικές 
εμβολίων με αναδυόμενα παράθυρα στις γει-
τονιές που έχουν πληγεί περισσότερο. Η επαρ-
χία εντόπισε 100 ταχυδρομικούς κώδικες που 
θεωρήθηκαν «κοινότητες hot spot».

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στο Τορό-
ντο είναι:
M1B, M1C, M1E, M1G, M1H, M1J, M1K, M1M, 
M1P, M1R, M1X, M2J, M2M, M2R, M3A, M3C, 

M3H, M4A, M3J, M3K, M3L, M3M, M3N, 
M6B, M6L, M9M, M9N, M9P, M4X, M5A, 
M5B, M5N, M6A, M5V, M6H, M6K, M6N, 
M8V, M9A, M9B, M9C, M9R, M9V, M9W, 
M1L, M4H, M1S, M1T, M1V και M1W.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι γειτο-
νιές θα έχουν προτεραιότητα ως μέρος της 
Φάσης 2, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο 
έως τον Ιούλιο, αλλά δεν παρείχε συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα για το πότε οι νεότε-
ρες ηλικιακές ομάδες θα γίνουν επιλέξιμες 
για εμβολιασμό.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι πιστεύει ότι εάν 
το Οντάριο συνεχίσει να λαμβάνει τις προ-

γραμματισμένες αποστο-
λές εμβολίου από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση, 
το 40% όλων των ενηλί-
κων στο Οντάριο θα έχουν 
λάβει την πρώτη τους δόση 
μέχρι τα τέλη Απριλίου.
«Έχουμε μια ισχυρή στρα-
τηγική, ένα ισχυρό σχέδιο, 
να στοχεύσουμε γειτονιές, 
να πηγαίνουμε σε συγκε-
κριμένες γειτονιές και να 

κυριολεκτικά χτυπάμε τις πόρτες, προσπα-
θώντας να βγάλουμε τους ανθρώπους από 
τα σπίτια τους και από τα διαμερίσματα και 
τα διαμερίσματα τους», δήλωσε ο Φορντ. 
«Έχουμε κινητές μονάδες εκεί έξω καθώς 
μιλάμε να βγαίνουμε εκεί έξω τώρα για να 
εμβολιάσουμε τους ανθρώπους».
Όλοι οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση σε 
γειτονιές υψηλού κινδύνου στο Τορόντο 
και στην Περιοχή Peel θα είναι επιλέξιμοι 
να λάβουν το εμβόλιο από την επόμενη 
εβδομάδα και αυτό θα επεκταθεί και σε 
άλλες περιοχές όπου το επιτρέπει ο εφο-
διασμός εμβολίων, ανακοίνωσε η επαρ-
χία την Τετάρτη. Αυτές οι άλλες περιοχές 
με hot spot περιλαμβάνουν την περιοχή 
York, Ottawa, Hamilton, Halton Region και 
Durham Region.
Τα συνδικάτα ζητούν επίσης από την επαρ-
χία να επεκτείνει την επιλεξιμότητα εμβο-
λίων στους εκπαιδευτικούς για να διατη-
ρήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς ασφαλείς.

Ελληνίδα Influencer κατηγορεί το 
Instagram για χοντροφοβία - Της 
κλείνουν συνεχώς τον λογαριασμό

Η 
Άννα Κωνσταντοπούλου που 
ζει στον Καναδά καταγγέλλει 
το Instasgram ότι της έκλεισε 
τον λογαριασμό, επειδή έδει-

χνε απλά το σώμα της.
Η Ελλην ίδα Inf luencer του Τορόν το. 
Άννα Κωνσ ταν τοπούλου, λέε ι ότ ι το 
Instagram λογοκρίνει άδικα τις αναρτή-
σεις της και κλείνει τον λογαριασμό της 
επειδή έχει παραπάνω κιλά. Έπρεπε, 
μάλισ τα,  να δώσε ι  χ ιλ ιάδε ς δολά-
ρια γ ια να το ενεργοποιήσει ξανά.  Η 
31χρονη είναι μια plus size γυναίκα με 
κάτι λιγότερο από 24.000 followers στο 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης και προσπαθεί να πείσει άντρες και 
γυναίκες να νιώθουν άνετα με το σώμα τους. Ωστόσο, από τα τέλη Νοεμβρίου, 
αναφέρει ότι ο λογαριασμός της έχει κλείσει περισσότερες από επτά φορές. 
«Υποστηρίζω τόσο τ ις σεξεργάτριες όσο και αυτούς που δεν ν ιώθουν άνετα 
με τον σωματότυπό τους», δηλώνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. «Από τότε που 
άρχισα να δείχνω περισσότερο από το σώμα μου και να υποστηρίζω αυτά τα 
πράγματα, άρχισα να λογοκρίνομαι από το Instagram για μεγάλο χρονικό διά-
στημα». 
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Ν
έα έκκληση για την ψήφιση των νομοσχε-
δίων που αφορούν στη μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης, απηύθυνε σήμερα η Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Έμιλυ 

Γιολίτη, τονίζοντας πως αν τα νομοσχέδια δεν οδηγη-
θούν στην Ολομέλεια, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η 
δυναμική.
Στην παρουσία της κ. Γιολίτη, η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ 
άρθρον συζήτηση των τριών νομοσχεδίων που αφο-
ρούν τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της 
δικαιοσύνης.
«Η μεταρρύθμιση ήδη άργησε και η δυναμική, η 
οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να χαθεί», 
ανέφερε η κ. Γιολίτη σε δηλώσεις  μετά το πέρας της 
συνεδρίας και κάλεσε όλους να συνεργαστούν καθότι, 
όπως είπε, «δεν υπάρχει πολιτική χροιά στη μεταρ-
ρύθμιση».
Ανέφερε επίσης ότι τα νομοσχέδια είχαν συζητηθεί 
εν εκτάσει επί του προκατόχου της, ενώ μετά την επι-
στροφή των νομοσχεδίων από την Επιτροπή, έγιναν 
πάμπολλες συναντήσεις και συσκέψεις με τη συμμε-
τοχή όλων.
«Θεωρώ άδικη την κριτική ότι δεν δόθηκε αρκετός 
χρόνος διαβούλευσης ή ότι η Βουλή περίπου εκβιά-
ζεται λόγω χρόνου», πρόσθεσε η Υπουργός Δικαιο-
σύνης.
Η κ. Γιολίτη επεσήμανε επίσης ότι το θέμα παρακο-

λουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι η μεταρ-
ρύθμιση επηρεάζει τη χρηματοδότηση της Κύπρου. 
Υπενθυμίζεται ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης 
βρίσκεται στις συστάσεις της Κομισιόν για την Κύπρο, 
ενώ οι συστάσεις συνδέονται με την εκταμίευση των 
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας της ΕΕ.
Κάλεσμα στην παρούσα Βουλή όπως θεσπίσει τα τρία 
νομοσχέδια, απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Παγκύ-
πριου Δικηγορικού Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης.
«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν τα 
τρία αυτά νομοθετήματα σε αυτή τη Βουλή, διότι αν 
δεν θεσπιστούν τώρα, πιθανότατα εντός Απριλίου, 
προβλέπω ότι οι ισορροπίες οι οποίες έχουν εξευ-
ρεθεί, έστω και με επιφυλάξεις, έστω και με κάποιες 
αμφισβητήσεις, θα χαθούν και θα γίνει πολύ δύσκολο 
να επανέλθουμε στο θέμα της μεταρρύθμισης προσε-
χώς”, είπε.
Εν τω μεταξύ, μιλώντας ενώπιον της συνεδρίας η 
Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Περσεφόνη 
Παναγή είπε πως το Ανώτατο δεν διαφωνεί με τη 
μεταρρύθμιση αλλά διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις.
Ο κ. Κληρίδης ανέφερε στις δηλώσεις του πως το 
Ανώτατο Δικαστήριο εξέφρασε επιφυλάξεις για 
κάποιες πτυχές και είναι «διχασμένο» όσον αφορά τα 
πτυχές αυτές, προσθέτοντας ότι «στις βασικές γραμ-
μές δεν υπάρχει διαφωνία ότι η μεταρρύθμιση πρέπει 
να προχωρήσει χθες».

Γιολίτη: Να μην χαθεί η δυναμική για τη 
μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης 

Αρχές Μαΐου θα έχει εμβολιαστεί πέραν 
του 60% του πληθυσμού, λέει ο Κούσιος 

Μ
έχρι τις 6 Απριλίου είχαν εμβολιαστεί με 
την πρώτη δόση εμβολίου κατά του κο-
ρωνοϊού, πέραν του 25% του πληθυσμού 
της χώρας μας και στις πρώτες μέρες του 

επόμενου μήνα, θα έχει εμβολιαστεί πέραν του 60% 
και όλοι όσοι είναι άνω των 45 ετών, αναφέρει ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, σε γρα-
πτή του απάντηση στο ΔΗΚΟ για την πανδημία.
Ο κ. Κούσιος σημειώνει πως πραγματικά προκαλεί 
απορία και έκπληξη και διερωτάται κανείς σε ποια στοι-
χεία και κριτήρια το ΔΗΚΟ στηρίζει τον ανυπόστατο 
και προσβλητικό για όλο τον ιατρικό και παραϊατρικ;o 
κόσμο της χώρας μας, ισχυρισμό.
“Σε μία πανδημία το πρώτο και μεγαλύτερο κριτήριο 
επιτυχίας είναι το να σώζονται ζωές. Με τη σωστή δια-
χείριση της πανδημίας από πλευράς Κυβέρνησης, η 
χώρα μας είναι η δεύτερη με τους καλύτερους δείκτες 
σε ολόκληρη την Ευρώπη”, αναφέρει.
Επίσης, επισημαίνει πως σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η χώρα 
μας έχει το 4ο χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από τον 
ιό. Αυτό σημαίνει πως η περίθαλψη, που τυγχάνουν 
οι άνθρωποι, που μολύνονται είναι πραγματικά πολύ 
υψηλού επιπέδου, προσθέτει.
Σύμφωνα με τον κ. Κούσιο, σχεδόν το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού της Κύπρου και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
του ενεργού πληθυσμού, ελέγχεται κάθε εβδομάδα με 
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Αυτός ο μοναδικός 
σχεδιασμός μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε έγκαιρα τις 
εστίες μόλυνσης, να τις απομονώνουμε και να κλιμακώ-
νουμε ή να αποκλιμακώνουμε ανάλογα τα μέτρα που 
λαμβάνουμε, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Προσθέτει πως “κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για 
έξοδο από την κρίση, χωρίς να έχουμε φτάσει στην επι-
θυμητή εμβολιαστική κάλυψη. Και είναι με ικανοποί-
ηση που διαπιστώνουμε πως παρά τα προβλήματα σε 
παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο καταφέρνουμε 
να διατηρούμε υψηλούς ρυθμούς εμβολιασμών”.

Σ
τα μηδενιστικά συνθήματα του ΑΚΕΛ απαντούν τα έργα, τα στοιχεία 
και οι αριθμοί που δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλα-
σιαστεί ο προϋπολογισμός για την υγεία, αναφέρει ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, σε γραπτή του απάντηση στο ΑΚΕΛ 

για τα ζητήματα υγείας.
Επισημαίνει πως μέσα σε 21 μόλις μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ, 870 χιλιάδες 
συμπολίτες μας έχουν εγγραφεί στο σύστημα και σε κατάλογο προσωπι-
κού γιατρού, 784 χιλιάδες δικαιούχοι επισκέφτηκαν προσωπικούς ιατρούς 
και 618 χιλιάδες έχουν επισκεφθεί, στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, ειδικούς γιατρούς. 
Αυτή την τεράστια προσφορά καμία κομματική σκοπιμότητα και καμία κομ-
ματική ανακοίνωση δεν μπορεί να τη μηδενίσει, προσθέτει.
Ο κ. Κούσιος σημειώνει πως το ΑΚΕΛ χθες, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, με 
ανακοίνωση του κατήγγειλε «τη συνεχή υποβάθμιση του δημοσίου τομέα 
της υγείας» και ότι  ακόμη «η παροχή υπηρεσιών υγείας, είναι δικαίωμα και 
όχι προνόμιο για λίγους», για να επισημάνει πως “πραγματικά διερωτάται 
κανείς σε ποιους αναφέρεται το ΑΚΕΛ”.
“Στην Κυβέρνηση που σχεδίασε και εφάρμοσε μετά από 40 χρόνια ατέρμο-
νων προσπαθειών το ΓεΣΥ και το οποίο αποτελεί σήμερα το στήριγμα κάθε 
πολίτη, κάθε κοινωνικής και οικονομικής τάξης; Στην Κυβέρνηση που σχε-
δίασε και εφάρμοσε το πρώτο καθολικό και αλληλέγγυο σύστημα υγείας 
από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας;”, διερωτάται ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος/
Προσθέτει πως “στα μηδενιστικά συνθήματα του ΑΚΕΛ απαντούν τα έργα. 
Απαντούν τα στοιχεία και οι αριθμοί που δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει πολλαπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για την υγεία”.
“Όχι μόνο ανακόψαμε την πτωτική πορεία των δημοσίων νοσηλευτηρίων, 
αλλά με μεγάλες επενδύσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και με εκ 
βάθρου αναδιάρθρωση, προσφέρουν πλέον υπηρεσίες υγείας, που καθημε-
ρινά αναβαθμίζονται. Κάθε πολίτης αισθάνεται καθημερινά τη στήριξη που 
μπορεί να έχει μέσω του ΓεΣΥ”, σημειώνει.
Στη δήλωση του κ. Κούσιου επισυνάπτονται στοιχεία για την πορεία του ΓεΣΥ 
από 1/6/2019 μέχρι 31/03/2021, σύμφωνα με τα οποία κατά την περίοδο 
αυτή 870.000 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσω-
πικού Ιατρού, 784.000 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί Προσωπικούς Ιατρούς, 
618.000 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί Ειδικούς Ιατρούς, 377.000 δικαιού-
χοι έχουν επισκεφθεί Ειδικούς Ιατρούς για διαγνωστικές εξετάσεις, 643.000 
δικαιούχοι έχουν προμηθευθεί φάρμακα, 565.000 δικαιούχοι έχουν υπο-
βληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και 69.000 δικαιούχοι έχουν λάβει υπη-
ρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας.
Σε ό,τι αφορά την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας από 01/06/20 μέχρι 
31/03/21 14,100 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις γενικής χειρουρ-
γικής, 3.500 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις ανοικτής καρδίας και 
καθετηριασμό, 3. 200 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις ορθοπεδικής, 
έγιναν 4.800 γέννες φυσιολογικά ή με καισαρική τομή, 2.200 ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε επεμβάσεις νευροχειρουργικής, 800 ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
προστατεκτομές, 2.600 ογκολογικοί ασθενείς έλαβαν υπηρεσίες ενδονοσο-
κομειακής  από συμβεβλημένα κέντρα και νοσηλευτήρια της επιλογής τους.
Επίσης αναφέρεται πως έπειτα  από 21 μήνες λειτουργίας, το ΓεΣΥ λειτουρ-
γεί  σήμερα με συμμετοχή μεγαλύτερη του 70% των ενεργών ιατρών στην 
Κύπρο, μεγαλύτερη του 88% των κλινών σε παγκύπρια βάση, καθώς και με 
συμμετοχή που πλησιάζει το 99% των φαρμακείων και το 100% των εργα-
στηρίων. Συγκεκριμένα συμμετέχουν 1,800 Ειδικοί Iατροί, 561 Προσωπι-
κοί Iατροί ενηλίκων, 195 Προσωπικοί Iατροί παιδιών, 149 Εργαστήρια, 545 
Φαρμακεία, 54 Ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, 8 Τμήματα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και 1449 άλλοι Επαγγελματίες Υγείας, 
Νοσηλευτές και Οδοντιάτροι

Κούσιος: Στα συνθήματα 
ΑΚΕΛ απαντούν τα έργα, 
στοιχεία και οι αριθμοί 
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εδώ Κύπρος

Ο Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης είχε 
την Τετάρτη συνάντηση με 
την Υφυπουργό Εξωτερικών 
του Ηνωμένου Βασιλείου 
αρμόδια για θέματα 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας και 
Αμερικής, Γουέντι Μόρτον.

Σ
ύμφωνα με ανάρτηση του 
Υπουργείου Εξωτερικών 
στο twitter, Χριστοδουλί-
δης και Μόρτον είχαν “ε-

ποικοδομητικές και ειλικρινείς συ-
νομιλίες” για το Κυπριακό και τις 
διμερείς σχέσεις.
Την πλήρη στήριξη του Ηνωμένου 
Βασιλείου στις επερχόμενες άτυ-
πες συνομιλίες υπό τα Ηνωμένα 
Έθνη για το Κυπριακό, εξέφρασε 
μέσω Twitter η Βρετανίδα Υφυ-
πουργός Εξωτερικών  μετά από τις 
συναντήσεις της στη Λευκωσία με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
τον Υπουργό Εξωτερικών.
«Είναι σημαντικό όλα τα μέρη 
να αδράξουν την ευκαιρία που 
παρουσιάζουν οι συνομιλίες πέντε 
συν ενός του Γενικού Γραμματέα 
των ΗΕ για να υπάρξει ώθηση για 
μια λύση, η οποία θα ωφελήσει 
όλους τους Κύπριους και θα ενδυ-
ναμώσει περιφερειακή σταθερό-
τητα», πρόσθεσε στην ανάρτησή 
της η κα Μόρτον.
Επισήμανε παράλληλα την «ιστο-
ρική συνεργασία» μεταξύ των δύο 
χωρών που όπως ανέφερε «έχει 
χτιστεί επί κοινής ιστορίας, κοινών 
αξιών και νομικών συστημάτων 
και της κοινής ιδιότητας μέλους της 
Κοινοπολιτείας».
Αναρτώντας και φωτογραφίες από 
τις συναντήσεις της με τον Πρόε-
δρο Αναστασιάδη και τον κ. Χρι-
στοδουλίδη, η κ. Μόρτον σχολίασε 
ότι απόλαυσε τη συζήτηση επί της 
φιλίας των δύο χωρών.
Ενωρίτερα, η κ. Μόρτον έγινε 
δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, ο οποίος επανέλαβε την 
ετοιμότητα και αποφασιστικό-
τητά του να εμπλακεί δημιουργικά 
στις συνομιλίες, «νοουμένου ότι 
ο ουσιαστικός διάλογος για την 
επιδιωκόμενη λύση δεν εκφεύγει 
των παραμέτρων, όπως καθορί-
στηκαν από τα σχετικά Ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών, το Κοινό 
Ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουα-
ρίου 2014, των συγκλίσεων που 
έχουν επιτευχθεί, την ανακοίνωση 
της 25ης Νοεμβρίου 2019  και τις 
αρχές και αξίες της ΕΕ, με τη συνέ-
χιση του διαλόγου από το σημείο 
που διακόπηκε».
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση 
του Κυβερνητικού Εκπροσώ-
που, Κυριάκου Ι. Κούσιου, που 
εξέδωσε η Προ-
εδρία της Δημο-
κρατίας, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης 
δέχθηκε στο Προε-
δρικό Μέγαρο, την 
κ. Μόρτον και ανέ-
πτυξε τις θέσεις της 
ελληνοκυπριακής 
πλευράς ενόψει της 
άτυπης πενταμερούς Διάσκεψης 
για το Κυπριακό.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κατέστησε σαφές 
πως επιδίωξη του είναι η επίτευξη 
μιας λύσης που θα διασφαλίζει τη 
λειτουργικότητα και, συνεπώς, τη 
βιωσιμότητα, χωρίς την παρου-
σία ξένων στρατευμάτων, εγγυη-
τικών δικαιωμάτων ή και εξαρτή-
σεων από την όποια τρίτη χώρα, 
προστίθεται.
Από την πλευρά της η κ. Μόρτον 
εξέφρασε την πλήρη στήριξη του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για 
επιτυχή κατάληξη της άτυπης Διά-
σκεψης με στόχο την επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, 
καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο 
κ. Κούσιος.

Τη θέση του για λύση δύο 
κρατών και άρση της «απο-
μόνωσης» έθεσε στη Μόρ-
τον ο Τατάρ
Τα επιχειρήματα για τη θέση του 
περί λύσης δύο κρατών παρουσί-
ασε στην Υφυπουργό Εξωτερικών 
του Ηνωμένου Βασιλείου αρμόδια 
για θέματα Ευρωπαϊκής Γειτονίας 
και Αμερικής, Γουέντι Μόρτον ο Τ/κ 
ηγέτης, ο οποίος της έθεσε θέμα 
άρσης της «απομόνωσης» των Τ/κ 
όσον αφορά τις μετακινήσεις από 
και προς την Βρετανία και το απευ-
θείας εμπόριο. 
Μετά από μιας ώρας συνάντηση 
στα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ στις 
δηλώσεις του είπε ότι η Βρετανία 
ως μια εγγυήτρια χώρα θα βρίσκε-

ται στη Γενεύη και οι 
Βρετανοί κάνουν γι’ 
αυτό το λόγο τη δική 
τους προετοιμασία. 
Της εξήγησε, πρό-
σθεσε,  ότ ι  μ ια 
δίκαιη και βιώσιμη 
λύση στην Κύπρο 
μπορεί να είναι 
“μόνο μια λύση που 

να βασίζεται στις πραγματικότητες 
του νησιού, στην κυριαρχική ισό-
τητα με τη συνεργασία δύο ανεξάρ-
τητων κρατών, που θα ζούνε δίπλα 
δίπλα”. 
Της ανέπτυξε, συνέχισε, την επι-
χειρηματολογία της πολιτικής του 
και πως το 1980 η Βρετανία παρέ-
δωσε την κυριαρχία σε δύο χωρι-
στούς “λαούς”, στους Τ/κ και τους 
Ε/κ, κι αυτό υπάρχει, υποστήριξε, 
σε έγγραφα που συζητήθηκαν την 
τότε εποχή.
 Ως εγγυήτρια χώρα η Βρετανία 
έχει κάποιες ευθύνες, δήλωσε ο 
Ερσίν Τατάρ και είπε στη Βρετανή 
αξιωματούχο ότι ειδικά τώρα που 
η χώρα της αποχώρησε από την 
ΕΕ, θα πρέπει να ανασκοπήσει τις 
“αδικίες που βιώνουν από το 1963 
μέχρι σήμερα” οι Τ/κ, την «απομό-

νωση» και τους περιορισμούς. 
Αναφέρθηκε στην περίοδο του σχε-
δίου Ανάν λέγοντας ότι τους είχε 
λεχθεί πως εάν έλεγαν ναι θα υπήρ-
χαν χαλαρώσεις στους «περιορι-
σμούς» των Τ/κ, αυτό είχε υποβάλει 
και ο τότε ΓΓ, Κόφι Ανάν στο ΣΑ του 
ΟΗΕ, αλλά αποτέλεσμα δεν υπήρξε 
και οι Ε/κ έγιναν μονομερώς – όπως 
είπε – μέλη στην ΕΕ. Ο κ. Τατάρ 
επικαλέστηκε πρόσφατες δηλώ-
σεις του τότε Βρετανού ΥΠΕΞ, Τζακ 
Στρόου ότι ήταν μια ατυχής πράξη, 
η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με την 
έγκριση μόνο της μίας πλευράς. 
Ωστόσο, είπε ο Τ/κ ηγέτης, στο 
Κυπριακό, για να υπάρξει μια 
συμφωνία πρέπει να υπάρξει η 
έγκριση και των δύο πλευρών και 
για τους Τ/κ είναι σημαντικό να 
συνεχίσουν και μετά από μια ενδε-
χόμενη συμφωνία, την ύπαρξή 
τους ως «λαός», να έχουν την κυρι-
αρχία και το «κράτος» τους. 
«Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Για 
εμάς δεν τίθεται θέμα να μπούμε 
σε ένα παιχνίδι για να υπάρξει 
απλά μια συμφωνία. Εμείς δεν 
μπορούμε να πούμε ναι σε μια 
συμφωνία που θα επιβληθεί ή θα 
έχει οικονομικά ανταλλάγματα. 
Πλέον η Κύπρος δεν είναι η παλιά 
Κύπρος και η ανατολική Μεσό-
γειος, δεν είναι η παλιά ανατο-
λική Μεσόγειος. Αυτή η περιοχή 
έχει πλέον σημαντική στρατηγική 
σημασία». 
Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε στο ότι 
η Τουρκία είναι μια μεγάλη και 
ισχυρή χώρα στην περιοχή, η οποία 
υπερασπίζεται μαζί του τη θέση του 
για την λύση του Κυπριακού.
 Η κ. Μόρτον, δήλωσε ο κ. Τατάρ, 
του είπε ότι για να υπάρξει αποτέ-
λεσμα στη Γενεύη, πρέπει όλοι να 
δείξουν ευελιξία. «Της είπαμε κι 
εμείς ότι για χρόνια δείξαμε ευε-
λιξία, αλλά δεν είδαμε θετική αντα-
πόκριση από την άλλη πλευρά, 
ούτε καλή πρόθεση.»

Τ
ο βάραθρο στο οποίο 
κατρακυλούν κάποιοι 
πολιτικοί και κάποιοι 
αξιωματούχοι δεν φαί-

νεται να έχει πάτο, αναφέρει 
ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώρ-
γος Σαββίδης, σημειώνοντας 
ότι ο ίδιος δεν θα εξευτελίσει 
τον υψηλό θεσμό που υπηρε-
τεί, ακολουθώντας τους στην 
κατρακύλα.
Σε γραπτή του δήλωση ο Γενι-
κός Εισαγγελέας αναφέρει ότι 
«το βάραθρο στο οποίο κατρα-
κυλούν κάποιοι πολιτικοί και 
κάποιοι αξιωματούχοι δεν φαί-
νεται να έχει πάτο».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ο 
όποιος καλόπιστος αναγνώ-
στης με ελάχισ τες νομικές 
γνώσεις μπορεί να κατανοή-
σει το άρθρο 9 του περί Γενι-
κών Αρχών του Διοικητ ι-
κού Δικαίου Νόμου του 1999 
(158(I)/1999)».
Στη συνέχεια παραθέτει την 
πρόνοια αυτολεξεί, σύμφωνα 
με την οποία «όταν το διοι-
κητικό όργανο πρόκειται να 
εκδώσει μια πράξη, ύστερα 
από αίτηση, θα βασιστεί στο 
νομοθετ ικό καθεστώς που 
ισχύει κατά το χρόνο της έκδο-
σης της πράξης, ανεξάρτητα αν 
αυτό ήταν διαφορετικό κατά το 
χρόνο της υποβολής της σχετι-
κής αίτησης. Όταν η διοίκηση, 
έπειτα από πάροδο εύλογου 
χρόνου, παραλείπει να προβεί 
στην εξέταση της αίτησης, λαμ-
βάνεται υπόψη το καθεστώς 
που ίσχυε κατά το τέλος της 
εκπνοής του εύλογου χρόνου».
Στον ίδιο νόμο, σημειώνει, 
«έγινε παραπομπή και κατά 
τη συζήτηση των Κανονισμών 
που διέπουν το ΚΕΠ ενώπιον 
της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων».
Οτιδήποτε, αναφέρει, «πέραν 
των πιο πάνω παρέλκει».
«Δεν θα εξευτελίσω τον υψηλό 
θεσμό που υπηρετώ, ακολου-
θώντας τους στην κατρακύλα», 
σημειώνει.

Δεν θα εξευτελίσει 
τον θεσμό 
που υπηρετεί, 
ακολουθώντας την 
κατρακύλα, λέει ο Γεν. 
Εισαγγελέας

Κυπριακό και διμερείς στη συνάντηση 
Χριστοδουλίδη – Μόρτον
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διεθνή νέα

Στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής 
μειώθηκε κατά έξι μήνες

Μ
ειώθηκε το προσδόκιμο ζω-
ής σε πολλά κράτη μέλη της 
Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat, με την πανδημία της 

νόσου Covid-19 να συμβάλλει καθοριστικά 
στην τάση αυτή.
Ειδικότερα, μετά το ξέσπασμα της πανδη-
μίας, το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε μέσα 
σ’ ένα χρόνο, από το 2019 έως το 2020, 
στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών 
μελών της ΕΕ.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν 
στην Ισπανία (- 1,6 έτη σε σύγκριση με το 
2019) και τη Βουλγαρία (-1,5 έτη).
Ακολουθούν η Λιθουανία, η Πολωνία και 
η Ρουμανία, με τους πολίτες των τριών 
χωρών να ζουν λιγότερο κατά 1,4 χρόνια 
απ’ ό,τι το 2019.
Στην Αγγλία, το προσδόκιμο ζωής μειώ-
θηκε κατά 1,1 χρόνια ενώ 
σε Ολλανδία, Γαλλία και 
Αυστραλία κατά 0,7 έτη, 
όπως αναφέρει δημοσί-
ευμα της βρετανικής εφη-
μερίδας «Daily Mail».
Στην περίπτωση της Ελλά-
δας, το προσδόκιμο ζωής 
μειώθηκε κατά έξι μήνες 
ε νώ σ την Κύπρο δε ν 
παρουσ ιάζε ται κάποια 
μεταβολή, όπως και στη Λετονία.
Αντιθέτως, τα στοιχεία της Eurostat δεί-
χνουν ότι το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε 
σε τρεις χώρες: σε Δανία και Φινλανδία 
κατά 0,1 έτη και στη Νορβηγία κατά 0,3 έτη.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Eurostat, 
οι άντρες επηρεάστηκαν ελαφρώς περισ-
σότερο στην πλειονότητα των κρατών- 
μελών της ΕΕ με διαθέσιμα δεδομένα για 
το 2020.
Αναλυτικότερα, οι μεγαλύτερες μειώσεις 
του προσδόκιμου ζωής για τους άνδρες 
καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-1,7 έτη), τη 
Λετονία και την Πολωνία (και στις δύο -1,5 
έτη), καθώς και στην Ισπανία και τη Ρουμα-
νία (-1,4 έτη).
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της Eurostat, 
το προσδόκιμο ζωής είναι ένας δείκτης 
περιόδου θνητότητας που δείχνει τη μέση 
διάρκεια ζωής σε έναν πληθυσμό που υπό-
κειται στα ποσοστά θνητότητας της επιλεγ-
μένης χρονικής περιόδου.

Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που εκτιμήθη-
καν για το προσδόκιμο ζωής το έτος 2020, 
θα ισχύουν αν οι συνθήκες θνητότητας που 
καταγράφηκαν το 2020, συμπεριλαμβανο-
μένης της πανδημίας, διαρκέσουν για τα 
επόμενα χρόνια.

Ιράν: «Ρεκόρ» δύο εκατομμυρίων 
κρουσμάτων κατέγραψε η χώρα
Το Ιράν ξεπέρασε επισήμως το όριο των 
δύο εκατομμυρίων κρουσμάτων κορωνο-
ϊού καθώς η επιδημία στη χώρα εξακολου-
θεί να εξαπλώνεται στη χώρα, όπου καθη-
μερινά καταγράφονται ρεκόρ νέων μολύν-
σεων.
Συνολικά από τον κορωνοϊό έχουν χάσει τη 
ζωή τους 63.884 άνθρωποι, ενώ 2.006.934 
έχουν μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2, 
ανακοίνωσε σήμερα η Σιμά Σαντάτ Λαρί, 
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του 
Ιράν. Τις προηγούμενες 24 ώρες εντοπί-
στηκαν στη χώρα 22.586 νέα κρούσματα 
κορωνοϊού, ένα νέο ρεκόρ.

Το Ιράν είναι η χώρα της 
Εγγύς και της Μέσης Ανα-
τολής που έχε ι πληγεί 
περισσότερο από την παν-
δημία, όπως παραδέχο-
νται και οι ίδιες οι ιρανικές 
αρχές. Τα πραγματικά στοι-
χεία για τις μολύνσεις και 
τους θανάτους από κορω-
νοϊό θεωρείται ότι πολύ 
περισσότερα από αυτά που 

ανακοινώνονται επισήμως.
Η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα επι-
ταχύνθηκε στις διακοπές για το Περσικό 
Νέο Έτος (18 Μαρτίου με 2 Απριλίου φέτος), 
στη διάρκεια των οποίων παραδοσιακά οι 
Ιρανοί επισκέπτονται τις οικογένειές τους 
και φίλους.
Αν και τον Ιανουάριο ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων και των θανάτων καθημερινά 
παρέμεινε σχετικά σταθερός, κάτω από το 
όριο των 7.000 και των 100 αντίστοιχα, 
η επιδημιολογική καμπύλη παρουσίασε 
μικρή άνοδο τον Φεβρουάριο και από το 
τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου και μετά 
έχει αυξηθεί ραγδαία.
Ο επίσημος ημερήσιος αριθμός των 
νεκρών από covid-19 παραμένει κάτω από 
το ρεκόρ του Νοεμβρίου (486 νεκροί μέσα 
σε 24 ώρες), όμως το «τέταρτο κύμα» της 
επιδημίας, όπως το χαρακτηρίζουν οι ιρα-
νικές αρχές, φαίνεται ήδη ότι θα είναι πιο 
σφοδρό από τα προηγούμενα.

Ο 
ηλικίας 68 ετών Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέ-
γραψε νόμο ο οποίος μεταξύ 
άλλων του δίνει το δικαίωμα 

να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το 
αξίωμα του πρόεδρου της χώρας, όπως 
και να διεκδικήσει δύο ακόμη θητείες, 
μετά την λήξη της θητείας του το 2024, 
και να παραμείνει στην εξουσία έως το 
2036.
Το κείμενο εγκρίθηκε οριστικά από 
το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, μετά από 
δημοψήφισμα για τη συνταγματική ανα-
θεώρηση που διοργανώθηκε το καλο-
καίρι του 2020.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ίδιο και 
αυτό πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί στο 
αξίωμα του προέδρου και να ασκήσει 
δύο θητείες, χωρίς να λαμβάνονται υπό-
ψιν όσον αφορά στον εν ενεργεία πρό-
εδρο, οι προηγούμενες προεδρικές του 
θητείες.
Τον «μηδενισμό» των προηγούμενων 
προεδρικών θητειών του προέδρου 
Πούτιν κατά την περίοδο της συζήτησης 
που είχε θέμα την συνταγματική αναθε-
ώρηση είχε προτείνει πριν ένα χρόνο, 
η βουλευτής της Κρατικής Δούμας εκ 
μέρους του κόμματος «Ενιαία Ρωσία», 
Βαλεντίνα Τερεσκόβα (που υπήρξε και 
η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης στον 
κόσμο).
«Πρέπει εντίμως, ανοιχτά, δημόσια να 
προβλέψουμε και γενικά να καταργή-
σουμε τους περιορισμούς ως προς τον 
αριθμό των προεδρικών θητειών που 

υπάρχουν στο Σύνταγμα» είχε δηλώσει 
τότε η Τερεσκόβα.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται 
στο τιμόνι της χώρας από το 2000, έχει 
εκτοπίσει μέσα σε διάστημα δύο δεκα-
ετιών κάθε πραγματικό πολιτικό αντα-
γωνισμό στη Ρωσία, περιορίζοντας την 
αντιπολίτευση και τα ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης, ενώ πάντα αρνούνταν να 
συζητήσει τη διαδοχή του.
Ο Πούτιν, το 2036, που είναι θεωρητικά 
η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει 
να εγκαταλείψει το Κρεμλίνο, θα είναι 83 
ή 84 ετών.
Ο Γιεβγκένι Ρόιζμαν επικριτής του 
Κρεμλίνου και πρώην δήμαρχος της 
πόλης Γιεκατερίνεμπουγκ, μιας από τις 
μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, δήλωσε 
σε ανάρτηση του στο Twitter ότι ο νόμος 
αυτός καθιστά τον Πρόεδρο Πούτιν ισό-
βιο πρόεδρο.
Η ομάδα του φυλακισμένου Αλεξέι 
Ναβάλνι και επικριτή του Κρεμλίνου, 
ανάρτησε ένα βίντεο που χρονολογεί-
ται από τη δεκαετία του 2000, στο οποίο 
ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι είναι αντί-
θετος με το να παραμένει ο πρόεδρος 
στην εξουσία για περισσότερες από δύο 
θητείες.
Ο νόμος ορίζει ότι αρχηγός κράτους 
μπορεί να εκλεγεί Ρώσος πολίτης, ηλι-
κίας 35 ετών και άνω, ο οποίος διέμενε 
μόνιμα στην Ρωσία όχι λιγότερο από 25 
χρόνια και ο οποίος δεν είχε ποτέ κατά το 
παρελθόν υπηκοότητα άλλου κράτους ή 
άδεια παραμονής σε άλλο κράτος.

Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που του 
δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει 
δύο ακόμη θητείες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Eurostat: Ο κορωνοϊός κόβει 
πάνω από ένα χρόνο ζωής στους 
Ευρωπαίους 
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Τ
ην αντίθεση του με την συμπερι-
φορά του προέδρου της Τουρκί-
ας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά 
την συνάντηση του με τον Σαρλ 

Μισέλ και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάι-
εν εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ιταλί-
ας Μάριο Ντράγκι χαρακτηρίζοντας μά-
λιστα δικτάτορα τον πρόεδρο της Τουρ-
κίας.
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο 
Ντράγκι, ερωτηθείς σε συνέν τευξη 
τύπου σχετικά με την στάση του πρόε-
δρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, κατά την συνάντησή του με τον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, Σαρλ Μισέλ, και της προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον 
ντερ Λάιεν υπογράμμισε:
«Δεν συμμεριζόμαστε την στάση του 
Ερντογάν, δεν ήταν η κατάλληλη συμπε-
ριφορά. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η πρόε-
δρος της ΕΕ την υπέστη. Με αυτούς τους 
δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, 
πρέπει να είμαστε σαφείς: Να εκφρά-
ζουμε τ ις διαφορετικές μας απόψεις 
αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζό-
μαστε υπέρ των χωρών μας».
Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεεσηκω-
θεί στην Ευρώπη μετά την προσβλητική 
στάση του Τούρκου προέδρου προς την 
πρόεδρο της Κομισιόν.
Την ίδια στιγμή, το θέμα φιλοξενείται 
στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα, τα οποία 

σχολιάζουν σε επικριτικό τόνο το ύφος 
του Ερντογάν κατά τη συνάντση με την 
Φον ντερ Λάιεν.
Η πρόεδρος της Κομισιόναποφάσισε να 
συνεχίσει τη συνάντηση παρά το γεγο-
νός ότι σημειώθηκε «περιστατικό», ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ 
Μαμέρ ερωτηθείς για το αποκαλούμενο 
«σκάνδαλο του καναπέ» (sofagate).
«Kαλωσορίζουμε τη δήλωση του προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον σχόλιο 
να κάνουμε», σημείωσε ο Ερίκ Μαμέρ 
τονίζοντας ότι «είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό η ΕΕ να δείχνει ενότητα, όταν έχει 
να κάνει με τρίτες χώρες και εταίρους».
Επιπροσθέτως, σημείωσε «ότ ι σ την 
ουσία το μήνυμα που έδωσαν και οι δύο 
πρόεδροι, η πρόεδρος της Κομισιόν και 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, στις τουρκικές αρχές χαρακτηρι-
ζόταν από την ενότητα του, την ειλικρί-
νειά του και την προθυμία να εξεταστεί 
το πώς θα βελτιωθούν οι σχέσεις με 
την Τουρκία υπό την προϋπόθεση ότι η 
Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες απο-
κλιμάκωσης».
Τέ λος,  ο κ.  Μαμέρ επισήμανε ότ ι 
«ακόμη μία φορά υπήρξε περιστατικό, 
αλλά η πρόεδρος αποφάσισε να συνε-
χίσει τη συνάντηση. Σ’ αυτό πρέπει 
να εστιάζει ο κόσμος, τη σχέση με την 
Τουρκία».

διεθνή νέα

Α
ισιόδοξα τα μηνύματα από την 
Βρετανία καθώς στις 12 Απριλίου 
η χώρα του Μπόρις Τζόνσον θα έ-
χει φθάσει στο όριο της «ανοσίας 

της αγέλης» κατά της νόσου Covid-1, αφού 
σχεδόν τρεις στους τέσσερις πολίτες θα έ-
χουν ανατύξει αντισώματα.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Daily 
Telegraph», σύμφωνα με υπολογιστικό 
μοντέλο του Πανεπιστημίου «University 
College London» (UCL), το ποσοστό των 
Βρετανών πολιτών που θα έχουν αναπτύξει 
αντισώματα κατά της COVID-19 είτε μέσω 
εμβολιασμού είτε επειδή έχουν νοσήσει 
από τον ιό, θα ανέλθει στο 73,4% την προ-
σεχή Δευτέρα.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο υπολο-
γισμός αυτός, ωστόσο, απέχει μακράν από 
την πρόβλεψη του Imperial College του Λον-
δίνου για ανοσία του 34% του πληθυσμού 
έως τα τέλη Μαρτίου.
Οι επίσημοι υπολογισμοί από το Γραφείο 
Εθνικής Στατιστικής που βασίζεται σε τακτι-

κούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, ανέφε-
ραν ότι την εβδομάδα έως τις 14 Μαρτίου, 
το 54% του πληθυσμού της Αγγλίας είχε 
αντισώματα κατά του κορωνοϊού. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά ήταν λίγο μικρότερα για τη 
Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
Από τις 14 Μαρτίου έως σήμερα, το εμβόλιο 
έχει χορηγηθεί σε ακόμα 7,1 εκατομμύρια 
πολίτες και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 100.000.
Η εφημερίδα «Daily Telegraph» αναφέρει 
ότι σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες 
περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων από 
αυτές που έχουν καταγραφεί.
Από την πλευρά του ο καθηγητής Καρλ Φρί-
στον από το «UCL» δήλωσε στην βρετανική 
εφημερίδα ότι, το ποσοστό συλλογικής ανο-
σίας γύρω στο 70%, προκύπτει εύλογα αν 
αναλογιστεί κανείς ότι, πάνω από το 50% 
των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί, ότι περί-
που το 42% των πολιτών έχει εκτεθεί στον 
κορωνοϊό και ότι ένα 10% έχει προυπάρ-
χουσα ανοσία.

Στο όριο της «ανοσίας της 
αγέλης» φθάνει στις 12 
Απριλίου η Βρετανία

Ντράγκι κατά Ερντογάν μετά το 
sofagate: Είναι δικτάτορας 

Κρεμλίνο: Αν το Κίεβο ξεκινήσει 
εχθροπραξίες στο Ντονμπάς, θα είναι 
η αρχή του τέλους της Ουκρανίας
Η Ρωσία θα αναγκασθεί να 
υπερασπίσει τους πολίτες της που 
ζουν στην επικράτεια του Ντονμπάς, 
εάν η κλίμακα της διένεξης είναι 
η ανάλογη, ανέφερε μέλος της 
διοίκησης της ρωσικής προεδρίας

Η 
κήρυξη ευρείας κλίμακας ε-
χθροπραξιών στο Ντονμπάς (α-
νατολική Ουκρανία-σ.σ.) εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης του Κιέ-

βου θα αποτελέσει για την Ουκρανία την 
αρχή του τέλους, δήλωσε σήμερα ο ανα-
πληρωτής επικεφαλής της διοίκησης της 
ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Κόζακ.
«Θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις 
και υποστηρίζω εκείνες τις εκτιμήσεις, οι 
οποίες υπάρχουν και μέσα στην Ουκρα-
νία, που λένε ότι η έναρξη εχθροπραξιών 
θα είναι η αρχή του τέλους της Ουκρα-
νίας. Αυτό είναι σαν να αυτοπυροβολεί-
σαι, να πυροβολείς τα πόδια σου και όχι 

τον κρόταφο», δήλωσε ο ίδιος
Η Ρωσία θα αναγκαστεί να υπερασπίσει 
τους πολίτες της που ζουν στην επικράτεια 
του Ντονμπάς, εάν η κλίμακα της διένε-
ξης είναι η ανάλογη, προσέθεσε. «Σήμερα 
όλα εξαρτώνται από το ποια θα είναι η 
έκταση της πυρκαγιάς. Εάν εκεί πάει να 
γίνει όπως λέει ο πρόεδρος μας μια Σρε-
μπρένιτσα, εμείς προφανώς θα αναγκα-
στούμε να τους υπερασπιστούμε», είπε 
ο Κόζακ.
Ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή, 
αλεξίσφαιρο γιλέκο και μάσκα προσώ-
που κατά του κορονοϊού, ο Ουκρανός 
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδεψε 
αεροπορικώς φτάνοντας στο Ντονμπάς 
για να επισκεφτεί θέσεις του ουκρανικού 
στρατού, συνομιλώντας με στρατιώτες, σε 
μια επίδειξης στήριξης, δηλώνοντας πως 
ο στρατός κάνει τα πάντα για να προστα-
τεύει τη χώρα και να διατηρήσει την εκε-
χειρία στην ανατολική περιοχή.
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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

Μήπως το παιδί έχει άγχος;

Ε
άν το παιδί διαμαρτύρεται συνε-
χώς ότι δεν αισθάνεται καλά, ε-
πειδή το πονάει το στομάχι του, 
θα μπορούσε να είναι ένδειξη ό-

τι έχει πολύ άγχος… Αν το παιδί διαμαρ-
τύρεται συχνά ότι δεν αισθάνεται καλά, 
ακόμα και αν ο γιατρός του δεν έχει δι-
απιστώσει κάτι μη φυσιολογικό, τότε θα 
μπορούσε να αποτελεί την εκδήλωση 
του άγχους, ειδικά στα νήπια. Το άγχος 
στα νήπια μπορεί να εκδηλωθεί μέσω 
προφανών σημείων όπως ο συνεχής φό-
βος.

Άγχος και παιδιά

Άγνωστο, όμως παραμένει στους περισ-
σότερους γονείς ότι το άγχος στα παιδιά 
δεν είναι πάντα εμφανές. Όταν το παιδί 
ανησυχεί, είναι πιθανό οι λειτουργίες 
του σώματος να ενεργοποιηθούν από-
τομα και να είναι ιδιαίτερα έντονες.

Το μυαλό μπορεί να αναγνωρίσει την 
απειλή ενός κινδύνου, ωστόσο δεν 
ισχύει το ίδιο για το σώμα. Όταν νιώ-
θουμε ότι απειλούμαστε, ακόμα και 
ψυχολογικά, το σώμα μπαίνει στην λει-
τουργία «πάλης ή φυγής», πράγμα που 
ισχύει και για τα παιδιά, ήδη από την 
νηπιακή ηλικία.

Συμπτώματα στα παιδιά

Αν και αυτή η «πάλη» είναι φανταστική, 
το παιδί μπορεί να εκδηλώσει σαφή 
συμπτώματα, όπως ο πόνος ενώ τα 
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ναυτία

Το πρώτο μέρος του σώματος που 
«χτυπά» το άγχος είναι το στομάχι. Όταν 

το παιδί φοβάται, το σώμα του απελευ-
θερώνει αδρεναλίνη, η οποία επηρεά-
ζει την λειτουργία του εντέρου για να 
προειδοποιήσει το σώμα ότι βρίσκε-
ται σε κίνδυνο.Αυτό αναγκάζει το σώμα 
να τεντώνεται, τους κοιλιακούς μυς να 
σφίγγουν με αποτέλεσμα την ναυτία ή 
την ενόχληση στο στομάχι.

Πονοκέφαλοι που δεν υποχω-
ρούν

Οι ενήλικες παραπονιούνται για πονο-
κεφάλους όταν νιώθουν πίεση ή στρες. 
Τα μικρά παιδιά βιώνουν το ίδιο. Οι 
μύες γύρω από το κεφάλι, το λαιμό και 
τα μάτια τους είναι τεταμένοι όταν ανη-
συχούν και μπορούν να προκαλέσουν 
πίεση και πόνο.Την επόμενη φορά που 
το παιδί σας παραπονιέται για πονοκέ-
φαλο, θα μπορούσε να είναι συνέπεια 
άγχους.

Καθαρίζει πιο συχνά το λαιμό του 
και βήχει

Όταν ένα παιδί βιώνει έν τονη ανη-
συχία, το σώμα του μπορεί να παρά-
γει επιπλέον σάλια. Αυτά μένουν στο 
πίσω μέρος του λαιμού του, για αυτό 
και μπορεί το παιδί να ν ιώθει την 
ανάγκη να τον καθαρίζει πιο συχνά ή 
ακόμα και να βήχει για να τα απομα-
κρύνει.

Ζαλάδα

Σε περίπτωση εκτεταμένης ανησυ-
χίας και άγχους, το παιδί θα μπο-
ρούσε να βιώσει ζάλη, καθώς είναι 
πιθανό να αυξηθούν απότομα οι 
καρδιακοί του παλμοί και να αντι-
μετωπίσει δυσκολία στην αναπνοή.

Ό
ταν τα παιδιά σου αντιμιλάνε, το τε-
λευταίο πράγμα που θέλεις να κά-
νεις είναι να εμπλακείς σ’ έναν πό-
λεμο λόγων. Αντίθετα, το καλύτερο 

είναι να έχεις έτοιμες λογικές απαντήσεις για 
τις πιο συνηθισμένες  περιπτώσεις που τα παι-
διά αντιμιλούν. Για παράδειγμα, όταν το παιδί 
σου λέει, “Αυτό δεν είναι δίκαιο,” να απαντή-
σεις, “Είμαι δίκαιος δε σημαίνει να σε χειρίζο-
μαι όπως τους άλλους. Ας κάνουμε αυτό που 
είναι δίκαιο για τη δική σου περίπτωση .”  Ό-
ταν τα παιδιά σου λένε, “Όλοι οι άλλοι έτσι 
κάνουν,” μπορείς να απαντήσεις, “Αυτό που 
οι άλλοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να κά-
νουν δεν είναι πάντοτε το σωστό και για μας. 
Εμείς θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις με 
βάση αυτό που είναι το καλύτερο για σας και 
για την οικογενειά μας.”

Τι θα ρωτούσες το νέο που θέλει να 
βγει με την κόρη σου; 
Αν είχες 30 λεπτά να κάνεις κάποιες ερωτήσεις 
στο αγόρι που θέλει να βγει με την κόρη σου, 
θα μπορούσες να μάθεις πολλά γι αυτόν, ενώ 
παράλληλα θα έθετες καθαρά τις προσδο-
κίες σου γι αυτόν. Εδώ έχουμε μερικά βήματα 
σημαντικά που μπορείς να ακολουθήσεις: 
Πρώτα, πρώτα, προετοίμασε την κόρη σου 
να πει σε οποιοδήποτε αγόρι θα τη ζητήσει να 
βγούνε να σου τηλεφωνήσει πριν του δώσει 
την απάντησή της. Αυτό γίνεται για κείνην η 
πρώτη αμυντική γραμμή. Και στρώνει και την 
ευκαρία για ερωτήσεις. Ακόμη σου δίνει τη 
δυνατότητα να γίνεις εσύ “ο κακός” σε περί-
πτωση που εκείνη θελήσει να του πει “όχι” 
και δυσκολεύεται να βρει το θάρρος να του 
το πει.

Τι  πρέπει να σταματήσουν να κάνουν 
οι καλοί πατέρες; 
Όταν γίνεσαι γονιός γίνεται μεγάλη και σημα-
ντική αλλαγή στη ζωή σου. Πρέπει , αντί να 
έχουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας, 
να στραφούμε πρώτα στην οικογένειά μας. 
Μερικές φορές έχουμε πρόβλημα να εγκατα-
λείψουμε προηγούμενες συνήθειες και επιλο-
γές τρόπου ζωής. Και όμως, σας το βεβαιώνω 
ότι αξίζει να κάνεις πάντοτε αυτό που είναι το 
καλύτερο για την οικογένειά σου. Εδώ λοιπόν 
έχουμε 5 δραστηριότητες που οι καλοί πατέ-

ρες πρέπει να σταματήσουν. Πρώτα, πρώτα, 
να σταματήσεις την κατάχρηση αλκοολού-
χων ποτών. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα να 
ζητήσετε βοήθεια αν το κάπνισμα ή το ποτό  
σας έχουν σκλάβους τους και επηρεάζουν 
την ικανότητά σας να αναθρέψετε τα παιδιά 
σας όπως πρέπει. Δεύτερον, να αποφύγετε 
να είστε απρόσεκτος στα οικονομικά και να 
ξοδεύετε απερίσκεπτα. Αν δημιουργήσεις ένα 
κεφάλαιο και  φροντίσεις για τη διατήρησή 
του είναι παράγοντες που αποδεικνύουν ότι 
φροντίζεις για την οικογενειά σου. 

Περιβάλλεις με αγάπη τους φίλους του 
ενήλικα παιδιού σου; 
Τα παιδιά μας όλα έχουν ενηλικιωθεί και άρχι-
σαν την καριέρα τους αλλά εξακολουθούμε να 
ξοδεύουμε πολύ χρόνο μαζί τους. Μας αρέ-
σει να περνάμε την ώρα μαζί τους και με τους 
φίλους τους. Νομίζω ότι είναι σωστό αν πω 
ότι κι οι φίλοι τους χαίρονται τη συντροφιά 
μας , γιατί τους περιβάλλουμε κι αυτούς με 
αγάπη. Με ποιον τρόπο; Πρώτον, είμαστε στη 
διάθεσή τους . Όπως ακριβώς είμαστε έτοιμοι 
να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας, είμαστε 
έτοιμοι να βοηθήσουμε και τους φίλους τους 
ανάλογα με την ανάγκη τους. Δεύτερον, είμα-
στε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι μας ζητή-
σουν. Τα ενήλικα παιδιά μας και οι φίλοι τους  
ηγούνται κι εμείς απλά ακολουθούμε. 

Μήπως παντρεύτηκες ένα έργο 
τέχνης;
Ένας Ελβετός συλλέκτης έργων τέχνης πρό-
σφατα πλήρωσε 19.000 δολλάρια για ένα Γερ-
μανικό πορτραίτο που υποτίθεται ότι είναι 
του 19ου αιώνα. Αργότερα, διαπιστώθηκε ότι 
το πορτραίτο το είχε κάνει ο Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι ... και άξιζε περισσότερο από 150 εκα-
τομμύρια δολλάρια. Ύστερα από λίγον καιρό 
μετά το γάμο, είναι εύκολο να θεωρήσουμε 
ο ένας τον άλλον δεδομένο ... να νομίζουμε 
ότι η σχέση μας δεν αξίζει και πολλά ... και να 
μη βλέπουμε πόσο πολύτιμος είναι ο σύντρο-
φός μας. Αν όμως κοιτάξεις από πιο κοντά την 
καρδιά του άντρα σου/ της γυναίκας σου και 
ανακαλύψεις τα στοιχεία εκείνα που εκτίμη-
σες στην αρχή, θα  διαπιστώσεις ότι αυτό που 
φαίνεται συνηθισμένο επιφανειακά τελικά 
είναι ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης.

Ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν το 
παιδί σου αντιμιλάει;
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Ο
ι ενήλικες που πάσχουν 
από περιοδον τ ίτ ιδα 
μπορεί να έχουν σημα-
ντικά περισσότερες πι-

θανότητες υψηλής αρτηριακής πί-
εσης σε σύγκριση με άτομα που έ-
χουν υγιή ούλα, σύμφωνα με νέα 
έρευνα που δημοσιεύθηκε πρό-
σφατα στο Hypertension.
Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει 
έναν συσχετισμό ανάμεσα στην υπέρ-
ταση και την περιοδοντίτιδα, ωστόσο 
οι έρευνες που επιβεβαιώνουν τις 
λεπτομέρειες αυτού του συσχετισμού 
είναι σπάνιες. Η περιοδοντίτιδα είναι 
μια σοβαρή λοίμωξη των ιστών των 
ούλων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
προχωρημένη φλεγμονή και απώλεια 
δοντιών. Η πρόληψη και η θεραπεία 
της ασθένειας μπορεί να μειώσει 
τους συστηματικούς δείκτες της 
φλεγμονής.
«Οι ασθενείς με παθήσεις 
των ούλων συχνά παρουσι-
άζουν αυξημένη αρτηριακή 
πίεση ειδικά όταν υπάρχει ενεργή 
φλεγμονή στα ούλα. Η αυξη-
μένη αρτηριακή πίεση είναι 
συνήθως ασυμπτωματική και 
πολλά άτομα μπορεί να μην γνω-
ρίζουν ότι διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο καρδιαγγειακών επι-
πλοκών. Εμείς θελήσαμε να διε-
ρευνήσουμε τον συσχετισμό ανά-
μεσα στην σοβαρή περιοδοντίτιδα 
και την υψηλή αρτηριακή πίεση σε υγι-
είς ενήλικες χωρίς επιβεβαιωμένη διά-
γνωση υπέρτασης», εξηγεί η επικεφα-
λής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Eva 
Muñoz Aguilera, από το Οδοντιατρικό 
Ινστιτούτο Eastman του Πανεπιστημι-
ακού Κολεγίου του Λονδίνου.
Η μελέτη περιελάμβανε 250 ενήλικες 
με γενικευμένη σοβαρή περιοδοντί-
τιδα (λοίμωξη των ούλων στο 50% 
των δοντιών) και μια ομάδα ελέγχου 
250 ενηλίκων που δεν έπασχαν από 
σοβαρή ασθένεια των ούλων, όλοι εκ 
των οποίων ήταν υγιείς και δεν είχαν 
άλλες χρόνιες παθήσεις. Η μέση ηλικία 
των συμμετεχόντων ήταν τα 35 έτη και 
το 52,6% ήταν γυναίκες.
Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν 
σε εκτεταμένες περιοδοντικές εξετά-

σεις, που περιελάμβαναν λεπτομερείς 
μετρήσεις της σοβαρότητας της ασθέ-
νειας των ούλων, όπως η πλάκα, η 
αιμορραγία των ούλων και το βάθος 
στις τρύπες των δοντιών. Αξιολογήσεις 
της αρτηριακής πίεσης πραγματοποιή-
θηκαν τρεις φορές σε κάθε συμμετέχο-
ντα για να διασφαλιστεί ακρίβεια, ενώ 
συγκεντρώθηκαν επίσης δείγματα 
αίματος νηστείας, τα οποία αναλύθη-
καν για υψηλά επίπεδα λευκών αιμο-
σφαιρίων και C-αντιδρώσας πρωτεΐνης 
υψηλής ευαισθησίας (hsCRP), καθώς 
και τα δύο αποτελούν δείκτες αυξημέ-
νης φλεγμονής στο σώμα. Αναλύθη-
καν, επίσης, επιπλέον πληροφορίες 
ως συνυπάρχοντες παράγοντες όπως 
το οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγει-

ακών παθήσεων, η ηλικία, ο δεί-
κτης μάζας σώματος, το φύλο, η 

εθνικότητα, το κάπνισμα και τα 
επίπεδα φυσικής δραστηρι-
ότητας. Οι ερευνητές βρήκαν 
ότι η διάγνωση παθήσεων των 
ούλων σχετιζόταν με υψηλό-
τερες πιθανότητες υπέρτα-
σης, ανεξάρτητα από κοινούς 

παράγοντες καρδιαγγειακού κιν-
δύνου. Τα άτομα με παθήσεις 
των ούλων είχαν διπλάσιες 
πιθανότητες να έχουν υψηλές 

τιμές συστολικής αρτηριακής πίε-
σης (πάνω από 140 mm Hg) σε 
σύγκριση με τους υγιείς ανθρώ-

πους (14% και 7% αντίστοιχα).Οι 
ερευνητές βρήκαν, επίσης, ότι:
Η παρουσία ενεργής φλεγμονής των 
ούλων (όπως εντοπίστηκε από την 
αιμορραγία) σχετιζόταν με υψηλότερη 
συστολική πίεση.
Οι συμμετέχοντες με περιοδοντί-
τιδα παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα 
γλυκόζης, LDL-«κακής» χοληστερό-
λης, C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψη-
λής ευαισθησίας και λευκών αιμο-
σφαιρίων, καθώς και χαμηλότερα επί-
πεδα HDL-«καλής» χοληστερόλης, σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
Σχεδόν το 50% των συμμετεχόντων 
με παθήσεις των ούλων και το 42% της 
ομάδας ελέγχου είχαν τιμές αρτηρια-
κής πίεσης ενδεικτικές για διάγνωση 
υπέρτασης, δηλαδή περίπου 130/80 
mmHg.

Ό
σο μεγαλώνουμε, εκ των πραγμάτων εντεί-
νεται το αίσθημα της μοναξιάς πράγμα που 
όμως για μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, 
μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους μέχρι τα 

γεράματα. Έρευνα έδειξε ότι όσοι βιώνουν μόνιμα μονα-
ξιά στη μέση ηλικία (45 εώς 64) έχουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο εμφάνισης άνοιας ή νόσου Αλστχάιμερ αργότερα 
στη ζωή τους. Όμως, όσοι καταφέρουν να σπάσουν τη 
μοναξιά τους, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανί-
σουν κάποιες από τις παραπάνω ασθένειες σε σύγκριση 
με όσους δεν έχουν νιώσει ποτέ μοναξιά.

Μπορεί όμως να καθοριστεί με κάποιο τρόπο 
η μοναξιά;
 Αν και η μοναξιά που νιώθουμε θα μπορούσε να είναι 
και υποκειμενική, προκύπτει όταν συνειδητά κρατάμε 
μια απόσταση από τις κοινωνικές μας σχέσεις. Αν και 
δεν πρόκειται για μια κλινική κατάσταση, συνδέεται με 
αρκετές διαταραχές που μπορούν να επηρεάσουν την 
υγεία μας όπως διαταραχές στον ύπνο, συμπτώματα 
κατάθλιψης, γνωστικές διαταραχές και εγκεφαλικό επει-
σόδιο. Όλοι μπορεί κάποια στιγμή να νιώσουμε μονα-
ξιά κατά τη διάρκεια της ζωής μας, ακόμα και όταν στην 
πραγματικότητα υπάρχει φυσική παρουσία ανθρώπων 
γύρω μας. Υπό τις συνθήκες της πανδημίας, με τα περιο-
ριστικά μέτρα να μειώνουν στο ελάχιστο τις κοινωνικές 
μας επαφές, το αίσθημα της μοναξιάς αυξήθηκε μαζί με 
τις διαταραχές άγχους. Ωστόσο, το αίσθημα της μοναξιάς 
διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά και στο πόσο 
καιρό – ή πόσο επίμονα – αισθάνονται μοναξιά. Επομέ-
νως, μπορεί τα άτομα που αναρρώνουν από τη μοναξιά 
να βιώσουν διαφορετικές μακροπρόθεσμες συνέπειες 
για την υγεία τους σε σύγκριση με τους ανθρώπους που 
είναι μοναχικοί για πολλά χρόνια.

Πώς συνδεέται η μοναξιά με το Αλτσχάιμερ και 
την άνοια;
Για να αποδείξουν πώς συνδέεται η επίμονη και η περι-
στασιακή μοναξιά με την άνοια και το Αλτσχάιμερ, οι 
ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Βοστώνης εξέτασαν δεδομένα από την Framingham 
Heart Study που αφορούσε ενήλικες χωρίς κάποια γνω-
στική διαταραχή. Πιο συγκεκριμένα, διερεύνησαν εάν η 
επίμονη και μακροχρόνια μοναξιά μπορούσε να παίξει 

κάποιο ρόλο σε μια μελλοντική εμφάνιση άνοιας ή της 
νόσου Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με την περιστασιακή 
μοναξιά. Ακόμα, ερεύνησαν εάν σχετίζεται με την κατά-
θλιψη και κάποιους ήδη γνωστούς γενετικούς παράγο-
ντες κινδύνου όπως την απολιποπρωτεΐνη Ε4 (APOE ε4) 
που σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ.
Αφού έλαβαν υπόψιν τους και παράγοντες όπως το 
φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποί-
ηση των ατόμων, το αν μένουν μόνοι τους, τη σωματική 
τους υγεία και τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου, 
διαπίστωσαν ότι η επίμονη και συνεχής μοναξιά τελικά 
συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, 
ενώ η περιστασιακή μοναξιά συνδέθηκε με χαμηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ 
μετά από 18 χρόνια, σε σύγκριση με όσους δεν ένιωθαν 
καθόλου μοναξιά.

Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα ευρήματα; 
Διότι αυτό που συμπεραίνουμε είναι πως όσοι αυτή 
την περίοδο, υπό τις δεδομένες συνθήκες περιορισμού 
λόγω των μέτρων για την διασπορά του κορωνοϊού, νιώ-
θουν μοναξιά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτό το 
συναίσθημα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ 
δεν κινδυνεύουν μελλοντικά από εμφάνιση άνοιας ή 
Αλτσχάιμερ.

Άνοια: Απειλεί περισσότερο τους μοναχικούς 
50ρηδες; Έρευνα απαντά

Υπέρταση: Πότε 
διπλασιάζεται ο κίνδυνος 
υψηλής πίεσης

Πόσο αθώο μπορεί να είναι ένα κουτάκι αναψυκτικού; Τι κίνδυνο κρύβει για την υγεία μας η κατανά-
λωση ενεργειακών ποτών ή συσκευασμένων χυμών με πρόσθετα σάκχαρα;
Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association αποκάλυψε την όχι και τόσο 

φιλική για τον οργανισμό διάσταση της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών.
Ένα μόλις κουτί των 330 ml κάποιου ποτού πλούσιου σε πρόσθετα σάκχαρα (αναψυκτικά, συσκευασμένοι χυμοί, 
ενεργειακά ποτά) την ημέρα αρκεί για να θέσει το καρδιαγγειακό μας σύστημα σε κίνδυνο, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες.
Αναλύοντας στοιχεία από 6.000 ανθρώπους για ένα διάστημα 12 ετών (1991-2014), η ερευνητική ομάδα 
ανακάλυψε πως η καθημερινή κατανάλωση της παραπάνω ποσότητας συνδέθηκε με αύξηση των τριγλυκε-
ριδίων κατά 53% και μείωση της HDL (καλής) χοληστερόλης κατά 98%.
Τα ευρήματα δεν έδειξαν αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση προϊόντων 
light και 100% φυσικών χυμών, ωστόσο οι ειδικοί δεν συνιστούν την υπερκατανάλωση αυτών των ποτών 

ως εναλλακτική, καθώς η απαιτείται περαιτέρω μελέτη.
Η διατροφολόγος του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης που συμμε-

τείχε στην έρευνα, Samantha Heller, μοιράστηκε κάποιες συμβουλές ώστε να περι-
οριστεί η κατανάλωση τέτοιων ποτών:

Για τα παιδιά, η κατανάλωση τέτοιων ποτών είναι απαγορευτική αφού μπο-
ρεί να τα εθίσει στη γλυκιά γεύση.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά ή τους ενήλικες, η σόδα με πρόσθετο άρωμα 
ή η προσθήκη λίγου φυσικού χυμού φρούτων ή βοτάνων σε απλό 
αναψυκτικό σόδας μπορεί να αποτελέσει μια καλή αρχή.
Τέλος, πρότεινε εναλλακτικές όπως νερό, τσάι, καφές ή μη ζαχα-
ρούχο γάλα.

Τα πασίγνωστα ποτά που αυξάνουν κατά 53% τα 
τριγλυκερίδια και απειλούν την καρδιά

υγεία
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Δημήτρης Αλεξιάδης
Η φωτογραφική «σύλληψη» του Ωνάση, ο άγριος καβγάς με τη Βουγιουκλάκη 

και ο τελευταίος θανατοποινίτης
Τα σημαντικότερα κλικ της καριέρας του πρώτου 
Έλληνα παπαράτσι που έφυγε από την ζωή πρόσφατα.

Ε
ίναι καλοκαίρι και ο Αριστοτέλης Ωνάσης απο-
λαμβάνει τις διακοπές του στον Σκορπιό μαζί με 
την Τζάκι Κένεντι. Το ιδιωτικό νησί μοιάζει με α-
πόρθητο φρούριο και οι περισσότερες προσπά-

θειες των φωτογράφων να εξασφαλίσουν έστω κι ένα 
πολύτιμο κλικ του διάσημου ζευγαριού πέφτουν στο 
κενό. Ανάμεσά τους όμως είναι και κάποιος αποφασι-
σμένος να μην γυρίσει πίσω με άδεια χέρια. Έχει διαθέ-

σει όλες του τις οικονομίες για να αγοράσει την Nikon F, 
φωτογραφική μηχανή τελευταίας τεχνολογίας της επο-
χής που διαθέτει ειδικό φακό για ζουμάρισμα ειδικά γι’ 
αυτόν το σκοπό. Τα λεφτά του και οι κόποι του θα πιά-
σουν τελικά τόπο αφού θα καταφέρει να απαθανατίσει 
όχι μόνον τον διάσημο Έλληνα κροίσο και τα μέλη της 
οικογένειάς του αλλά και τους μεγαλύτερους σταρ της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ήταν ο Δημήτρης Αλεξιάδης ο θρυλικός φωτορεπόρτερ 
που έφυγε σήμερα από τη ζωή κλείνοντας τον κύκλο 
ζωής μιας ολόκληρης γενιάς Ελλήνων φωτογράφων που 
έγραψαν ιστορία με τα κλικ τους. Ο πρώτος Έλληνας 
παραράτσι, όπως συχνά τον αποκαλούσαν, κατάφερε 
κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, 
να δημιουργήσει ένα αρχείο – πραγματικό θησαυρό 
με περισότερους από 7.000 φακέλους και γεμάτους με 
αποκλειστικά στιγμιότυπα της ζωής κορυφαίων προσω-
πικοτήτων της τέχνης, της πολιτικής, του επειχειρηματι-
κού κόσμου αλλά και σπάνια ντοκουμέντα από σημα-
ντικά γεγονότας της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
. Φωτογραφίες που κόσμησαν πάνω ένα 1 εκατομμύρια 
εξώφυλλα περιοδικών, εφημερίδων και καλλιτεχνικών 
εκδόσεων εντός και εκτός Ελλάδος.
Οι πρώτες επαγγελματικές φωτογραφίες του νεαρού 
φωτορεπόρτερ θα δημοσιευθούν το 1966 στη εφη-
μερδία «Βραδυνή» η οποία θα αποτελέσει για εκείνον 
μεγάλο σχολείο για τα επόμενα επτά χρόνια. Με την 
έλευση της Χούντας η εφημερίδα κλείνει κι εκείνος, μην 
έχοντας πλέον άλλες επιλογές, ανοίγει το δικό του στού-
ντιο – πρακτορείο. Συνεχίζει να εργάζεται μέρα – νύχτα, 
να καταγράφει πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις, 
δημιουργεί αποδείξεις για την δράση του δικτατορικού 
καθεστώτος το οποίο θα επιχειρήσει πολλές φορές να 
τον φιμώσει, ανεπιτυχώς όμως. Δεν τον τρομάζουν οι 
συλλήψεις. Κάθε φορά που τον αφήνουν ελεύθερο τρέ-
χει στο γραφείο, παίρνει μία από τις μηχανές της συλ-

λογής του και ξαναβγαίνει στο δρόμο. Εκεί, στο δρόμο, 
ήταν εξάλλου, όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί, και ο 
τόπος της δουλειά του και το σπίτι του ταυτόχρονα. 
Εκεί έζησε το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι 
ζωής τουΜέσα σε λίγα χρόνια αναγνωρίζεται ως ένας 
από τους κορυφαίους φωτογράφους της εποχής του. Η 
εργατικότητά του, το ταλέντο του και κυρίως το πείσμα 
του να φέρνει εις πέρας όλες τις φωτογραφικές αποστο-
λές που αναλαβάνει, ακόμη και τις πιο δύσκολες, τον 
κάνουν να ξεχωρίσει ακόμη και στα μάτια ορισμένων 
διάσημων προσώπων με τα οποία η πρώτη επαφή δεν 

έγινε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.
Από τις πιο χαρακτηριστικές αντίστοιχες περιπτώσεις 
είναι αυτή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Στην παρθενική 
της συνάντηση μαζί του εκείνη θυμώνει και με μια 
αυθόρμηση αντίδραση εκσφενδονίζει την τσάντα της 
προς το μέρος του έτσι ώστε να μην καταφέρει να την 
φωτογραφήσει. 
Η πρώτη αυτή επεισοδιακή γνωριμία βέβαια εξελίχθηκε 
σύντομα σε μια σχέση αγάπης, εκτίμησης και εμπιστο-
σύνης στο πλαίσιο της οποίας τραβήχθηκαν δεκάδες 
φωτογραφίες, σε διάφορες στιγμές της ζωής της και της 

καριέρας της εθνικής μας σταρ.
Σε αντίθεση με την εκρηκτική Αλίκη η θρυλική Μαρία 
Κάλλας υπήρξε κάτι παραπάνω από ευγενής μαζί του. 
Οι δυο τους θα συναντηθούν την εποχή που η κορυ-
φαία Ελληνίδα ντίβα της όπερας έχει διακόψει την πολυ-
συζητημένη σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση και 
ξεκουράζεται στον Ευβοϊκό, στο νησιωτικό σύμπεγμα 
Πεταλιοί, ιδιοκτησίας τότε της εφοπλιστικής οικγένειας 
Εμπειρίκου. Μόλις η ιδιωτική ασφάλεια της Κάλλας 
αντιλαμβάνεται την παρουσία του Δημήτρη Αλεξιάδη 
σπεύδει να τον απομακρύνει με άκομψο τρόπο. Εκείνη 
ακούει τις φωνές, τον πλησιάζει, τον ρωτά τί θέλει και 
όχι μόνον δεν τον διώχνει αντιθέτως ποζάρει στο φακό 
του κολυμπώντας...!
Μέσα σε τέσσερις δεκαετίες ο Αλεξιάδης θα απαθανα-
τίσει, μετά κόπων, βασάνων και απίστευτου τρεξίματος, 
πολλούς ακόμη διεθνούς φήμης σταρ που επισκέπτο-
νται τη χώρα μας. Ανάμεσά τους η Μπριζιτ Μπαρντό, 
η Ούρσουλα Άντρες, η Κλαούντια Καρντινάλε, ο Τόνις 
Κέρτις, ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, ο Γουόρεν Μπίτι, η Σορά-
για. Όσο για εγχώριο σταρ σύστεμ του θεάματος και 
της πολιτικής δεν λείπει σχεδόν κανείς από το πλούσιο 
αρχείο του. Βρίσκονται όλοι εκεί: Από τη Βουγιουκλάκη 
και τη Λάσκαρη μέχρι τον Πουλόπουλο και τον Φαίδωνα 
Γεωργίτση κι από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέχρι 
τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Μελίνα Μερκούρη.
Η φωτογραφική λήψη ωστόσο που σφράγισε ανεξίτηλα 
τη ζωή και την καριέρα του ήταν αυτής της τελευταίας 
εκτέλεσης θανατικής ποινής στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για την εκτέλεση, το 1972, του 27χρονου 
Βασίλη Λυμπέρη ο οποίος καταδικάστηκε για την δολο-
φονία της εν διαστάσει συζύγου του, της κόρης του, 
του γιου του και της πεθεράς του, τους οποίους έκαψε 
ζωντανούς στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι. Εκείνο το 
χάραμα της 25ης Αυγούστου του 1972, στο πεδίο βολής 
της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ), 
στην περιοχή Δύο Αοράκια του Ηρακλείου Κρήτης, ο 
Δημήτρης Αλεξιάδης θα βιώσει και θα καταγράψει με το 
φακό του, καρέ καρέ, ένα ιστορικό γεγονός που θα τον 
συνοδεύει για πάντα.
Το πάθος του για τη δουλειά του παρέμενε άσβεστο 
μέχρι το τέλος της ζωής του. Η συνταξιοδότηση ήταν για 
εκείνον μια τυπική διαδικασία η οποία σε καμιά περί-
πτωση δεν μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από το 
δρόμο. Όπως εξάλλου συνήθιζε να λέει με νόημα: «Μια 
φορά φωτορεπόρτερ, για πάντα φωτορεπόρτερ».

ιστορίες
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H ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»

T
o λέω αυτό γιατί κάποιος περαστικός από το συμβούλιο σας είχε προτείνει να βγά-
λουμε το «Ελληνορθόδοξη» λόγω των πολλών μικτών γάμων… Όσοι απαρνήθηκαν 
τα ιερά της καταγωγής τους τελείωσαν άδοξα πόσο μάλλον οι Έλληνες Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι που είμαστε η μόνη φυλή στον πλανήτη Γη με την δική μας γλώσσα και τη 

δική μας θρησκεία, «ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ».
Εάν σε κάποιους από εσάς δεν αρέσει τον δρόμο σας, να βρείτε αλλού «μακάκες», τζάμπα 
μάγκες… Αλλά περιμένετε, έχω πολλά για την γούνα αυτών που το πρότειναν και να δω που 
θα κρυφτούνε!!!

«ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ» 
ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ»

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ 

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ
ΘΑ ΤΑ ΛΕΩ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑΤΙ 
ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΟΙ… ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ

…Λ
οιπόν, έχετε ακούσει για την ανεξάρτητη (!!!) 
επιτροπή της ΕΚΤ που μαζεύει δολάρια για να 
την σώσει για να μην πωληθούν κτίρια (εννοούν 
εκκλησίες) όπως τα αποκαλεί ο πρόεδρος ο φίλος 

ο Αρτεμάκης. Αλλά τελευταία τις λένε και πάλι εκκλησίες γιατί πουλάει 
καλύτερα. Λοιπόν, η ανεξάρτητη επιτροπή είναι υπό τον έλεγχο της κοι-
νότητος και εάν θα δείτε στο γράμμα που στέλνουν με πόσα «εκατομμύ-
ρια υποσχετικών» έχουν μαζέψει είναι τα τέσσερα ονόματα του συμβου-
λίου. Δηλαδή τι εννοούν οι «ποιητές»; Εάν δεν εμπιστεύεστε εμάς, ορίστε, 
στείλτε λεφτά για χάρη του Δρ. Καραντώνη και του κ. Φαναρά, αλλά τα 
λεφτά στο ταμείο μας.

Το μεγάλο πρόβλημα το έχουν «κολλητοί» φίλοι των κ.κ. Καραντώνη-Φα-
ναρά, που λόγω «φιλίας κι υποχρέωσης» αναγκάστηκαν κι έδωσα το κατι-
τίς για να βγάλουν την υποχρέωση στους φίλους τους. Τι να κάνουν οι 
άνθρωποι, κλείνουν τρύπες.
Και θα επαναλάβω και πάλι: Την κοινότητα την αγαπάμε περισσότερο από 
αυτούς, δεν είναι κακοί άνθρωποι, απλά δεν σας θέλει ο κόσμος. Χωνέψτε 
το. Μην διαιρείτε άλλο τον ελληνισμό. Χώρια που ακούς και κάτι παπα-
ριές από… δήθεν φίλους σας ότι… παραλάβατε χάος… κι είστε άμισθοι… 
και μπλα… μπλα… μπλα… και τέρμα οι Γενικές Συνελεύσεις των 100 ατό-
μων με το ζόρι, αν και στις τελευταίες ήταν 95-96 άτομα και τρέχατε να 
συμπληρώσετε 100 για να γίνει… η οικογενειακή συνέλευση… Δεν πάτε 
πουθενά… χωνέψτε το. Η ΕΚΤ είναι όλων μας κι όχι δική σας… Και το 
γινάτι βγάζει μάτι, που έλεγε κι η συγχωρεμένοι η γιαγιά μου από το σόι 
της μανούλας μου…
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Ο 
Ελληνισμός, αγαπητοί μου συ-
μπατριώτες, βρίσκεται για άλλη 
μια φορά στο μεγάλο σταυροδρό-
μι και η πορεία που θα ακολουθή-

σει θα είναι καθοριστικός για το μέλλον της 
οικουμενικότητας του.
Δύο είναι οι επιλογές που καλείται να επιλέ-
ξει. Ο ένας είναι ο δρόμος της Εσπερίας, της 
παγκοσμιοποίησης, της πλήρους πολτοποίη-
σης των εθνών, της εξαφάνισης των κρατών 
όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ακόμη 
και το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων 
θα μεταλλαχθεί. Οι πέντε κρίκοι με τα αντί-
στοιχα χρώματα τους θα γίνουν ένας πολύ-
χρωμος και ακαλαίσθητος χαλκάς που θα 
εκπροσωπεί το ένα πνεύμα που κατήργησε 
την ιδιαιτερότητα, την πολυεθνικότητα και 
την πολιτισμικότητα και καταβρόχθισε ως 
πεινασμένος δράκος τα πανανθρώπινα ολυ-
μπιακά ιδεώδη. Φανταστείτε για αυτόν τον 
παρδαλόμπογιατισμένο χαλκά θα αγωνίζο-
νται οι αθλητές της παγκοσμιοποίησης για 
να στεφανωθούν όχι με τον κότινο αλλά με 

το χρυσό μοσχάρι. Τα βλέπετε, ήδη προς τα 
εκεί πορευόμαστε. 
Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του Οικου-
μενικού Ελληνισμού. Είναι ο δρόμος που 
διάνοιξαν οι ατρόμητοι ρηξικέλευθοι πρόγο-
νοι μας και εκπολίτισαν τον κόσμο ολάκερο.
Το ακαταμάχητο όπλο μας ο πολιτισμός μας. 
Με αυτό μπορούμε να αντισταθούμε και να 
αντιπροτείνουμε την εναλλακτική λύση. Το 
Πνεύμα πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπό-
τητος ήταν ο μεγάλος νικητής κάθε φορά που 
αντιμετώπιζε την Ύλη.
Η Ύλη, χωρίς οδηγό το πνεύμα, γίνεται εργα-
λείο καταδυνάστευσης των ολίγων εις βάρος 
των πολλών και αναπόφευκτα οδηγεί στην 
σύγκρουση.
Το πνεύμα όταν χρησιμοποιεί την Ύλη δημι-
ουργεί θαυμαστά επιτεύγματα, χρήσιμα και 
απαραίτητα για το καλό της ανθρωπότητος.
Θα μου πείτε βέβαια, τί μας λες τώρα φίλε 
Σίμο, εδώ εμείς πεθαίνουμε από τον κορο-
νοϊό και σύ μας πουλάς σοφιστικές αρλού-
μπες. 

Οι Τουρκαλάδες θέλουν να μας πάρουν το 
μισό Αιγαίο και εσύ θα τους αντιμετωπίσεις 
με το πνεύμα;
Ο Μήτσης και ο Αλέκσης μας ξεπούλησαν 
την Μακεδονία μας και ακόμη μας εξουσι-
άζουν. Σε αλλοτινές εποχές ή θα τους προ-
σφέραμε να πάρουν το Κώνειο ή να αυτοε-
ξοριστούν.
Αυτοί οι ίδιοι και μερικοί ακόμη από το 
σινάφι τους έδιωξαν  εκατοντάδες χιλιά-
δες νεοέλληνες στην ξενιτιά της Δύσης και 
παράλληλα μπάζουν συνεχώς από ανατολάς 
αλλοεθνείς με σκοπό να πολτοποιήσουν την 
ελληνική κοινωνία.
Ξεπούλησαν τους δρόμους, τα λιμάνια μας, 
τα αεροδρόμια μας, το νερό και το ηλεκτρικό 
μας ρεύμα, τις παραλίες μας και τον αέρα 
μας, υποθήκευσαν τα μνημεία μας και εσύ 
μιλάς για οικουμενικότητα και πολιτισμό;
Ναι συνέλληνες, το τολμώ και πρέπει όλοι 
μας να το τολμήσουμε, γιατί είναι το μονα-
δικό όπλο που μας έχει απομείνει. Η τόλμη 
είναι ίδιον της φυλής μας και όταν όλοι μας 
έχουν ξεγράψει και νομίζουν ότι είμαστε 
τελειωμένοι, τότε εμείς μέσα από τις στάχτες 
μας όπως ο Φοίνικας ξαναγεννιόμαστε και 
ξανά προς την δόξα τραβάμε όπως χαρακτη-
ριστικά μας το τονίζει ο εθνικός μας ποιητής.
Και ο κύριος λόγος που με τσίμπησε το 
πατριωτικό αίσθημα είναι γιατί πρόσφατα η 
ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δύο νομο-
σχέδια που μας αφορούν όλους εμάς τους 
απόδημους Έλληνες. Και λόγου της πανδη-
μίας δυστυχώς πέρασαν στα ψιλά των μέσων 
ενημέρωσης. Είναι, η Ψήφος των Αποδήμων 
και το ΣΑΕ.
Επειδή όμως, όπως διαφαίνεται η πανδη-
μία δεν λέει να μας αποχωριστεί σύντομα 
και σύμφωνα με τα λεγόμενα των ειδικών 
θα παραμείνει ανάμεσα μας για πολύ ακόμη, 
σκέφτηκα να ξεκολλήσω και εγώ από τα 
καθημερινά και τα τετριμμένα και να μελετή-
σουμε και να αναλογιστούμε, όλοι μαζί,  την 
σπουδαιότητα  των δύο αυτών νομοσχεδίων 
που αφορούν τον Ελληνισμό της διασποράς.
Δυστυχώς με μια πρώτη ματιά και τα δύο 
νομοσχέδια δείχνουν και την προχειρότητα 
και την επιπολαιότητα που καταρτίστηκαν 
και την απροκάλυπτη εχθρότητα που αντι-
μετωπίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις τους 
Έλληνες του εξωτερικού. 
Δεν είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο. 
Με τον ίδιο και ακόμη χειρότερο τρόπο 
μεταχειρίστηκαν τους Έλληνες της διασπο-
ράς και οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν 
μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη, 
του μέγα οραματιστή Καποδίστρια, και την 
εμφύτευση της βαυαρικής μοναρχίας στο 
νεοσύστατο κρατίδιο μας. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ την 

εχθρότητα που έδειξαν όλες ανεξαιρέτως 
οι κυβερνήσεις μας, προς τους Έλληνες που 
ζούσαν έξω από τα σύνορα του ελλαδικού 
κράτους και που δεν τους επέτρεπαν να επι-
στρέψουν στην μητρόπολη και να συμετά-
σχουν στην ανοικοδόμηση της πατρίδας μας. 
Τους θεωρούσαν ετερόχθονες και με διά-
φορα νομοσχέδια τους έφραζαν τον δρόμο 
της επιστροφής και της συμμετοχής στην 
διακυβέρνηση της χώρας. Όλοι μας γνωρί-
ζουμε πόσο σημαντική ήταν η προσφορά 
τους στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821.
Συγκρατείστε, φίλοι μου, τον πληθυσμιακό 
αριθμό που αριθμούσε ο Ελληνισμός πριν 
την επανάσταση του 1821, Ογδόντα με Ενε-
νήντα εκατομμύρια. Διαφέντευε οικονο-
μικά και πολιτισμικά και τις τρεις αυτοκρα-
τορίες της εποχής εκείνης. Ήταν η άρχουσα 
τάξη στην Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Τρα-
πεζούντα, Οδυσσό, Μόσχα, Βουκουρέστι, 
Βουδαπέστη, Βελιγράδι, Τεργέστη, Βιέννη, 
Παρίσι, Ρώμη, Μασσαλία, Βερολίνο, Λον-
δίνο, Μαδρίτη, Βενετία, Βαρκελώνη, Αλε-
ξάνδρεια. 
Με την δημιουργία του Ελλαδικού κράτους, 
τί απέγινε όλος αυτός ο ελληνικός κόσμος;
Μοναδικά ψήγματα, απομεινάρια του μεγα-
λείου τους όλα τα νεοκλασικά οικοδομήματα 
που έχτισαν με τις δωρεές τους και κοσμούν 
και μέχρι σήμερα ότι αξιοθαύμαστο υπάρχει 
στην πατρίδα μας.
Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι 
καταδικασμένοι ή να επαναλάβουν τα ίδια 
τραγικά λάθη τους ή να εξαφανιστούν.
Η Ελλάδα των θρύλων  φωτοδότης ενός αξε-
πέραστου πολιτισμού είναι προορισμένη να 
ζει και να εκπολιτίζει.  
Αλλά, ύψιστο χρέος μας να προασπίζουμε 
την μαγιά που κληρονομήσαμε και να την 
περικλείουμε με αμέριστη φιλοπατρία, 
αγάπη και θαυμασμό και όλα θα γίνουν.
Δύο Ελλάδες κατοικούν έξω από τα σύνορα 
της Ελλάδας. Δύο Ελλάδες κρυφοζούν 
στην σημερινή Τουρκία και προσμένουν 
λύτρωση.
Η ακρωτηριασμένη Βόρειος Ήπειρος ανυπο-
μονεί να ξαναγκαλιάσει την μάνα πατρίδα.  
Και η ατιμασμένη Κύπρος μας περιμένει 
δικαίωση.
Πρωταρχικό μέλημα της ελληνικής κυβέρ-
νησης να απλώσει το μητρικό της χέρι και να 
αγκαλιάσει με γονική στοργή και αγάπη και 
το πιο απομακρυσμένο παιδί της.
Να το αναγνωρίσει και να το συμπεριλάβει 
στην μεγάλη αυτή οικογένεια που λέγεται 
Οικουμενικός Ελληνισμός. Δεν περισσεύει 
κανένα και προπάντων τα χρειάζεται όλα για 
να την προστατεύουν και να την Εξυμνούν.

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Ο Ελληνισμός της Διασποράς

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

της Hellas News
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Ο Έλληνας ομογενής κληρικός 
που θέλει δίπλα του ο Τζο Μπάιντεν

Ο 
Father Άλεξ έχει φέρει κοντά στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ ση-
μαντικές προσωπικότητες διοργα-
νώνοντας κατά καιρούς εκδηλώ-

σεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς
Ο π. Άλεξ Καρλούτσος, γνωστός στους 
κύκλους της Ομογένειας και ως Father Άλεξ 
θεωρείται όχι άδικα εμβληματική μορφή 
τόσο στους Έλληνες ομογενείς όσο και γενι-
κότερα για το ορθόδοξο ποίμνιο των ΗΠΑ. 
Ως πνευματικός σύμβουλος στο Τάγμα του 
Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου στην Αμερική έχει φέρει 
κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ 
σημαντικές προσωπικότητες διοργανώνο-
ντας κατά καιρούς εκδηλώσεις για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς, ενώ διαθέτει ανοιχτούς 
δίαυλους επικοινωνίας με πολιτικούς, διπλω-
μάτες και οικονομικούς παράγοντες της Ομο-
γένειας. Πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, 
μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, αναφέρθηκε προσωπικά στο 
Father Άλεξ λέγοντας στην κουβέντα που είχε 
με περισσότερους από 100 Ελληνοαμερικα-
νους, ότι τον γνωρίζει από το 1974, ενώ του 
έπλεξε το εγκώμιο λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι είναι ιδανικός chief of staff για οποιονδή-
ποτε ακόμη και για έναν πρόεδρο.

Πράγματι η φιλία του father Άλεξ με τον 
σημερινό Αμερικανό πρόεδρο κρατά πάνω 
από 40 χρόνια και συγκεκριμένα, από τότε 
που ο π. Άλεξ Καρλούτσος ήταν στενός 
συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, 
ενώ ο Τζο Μπάιντεν μέλος του Κογκρέσου. 
Όπως ο ίδιος ο Father Άλεξ έχει πει σε παλαι-
ότερες συνεντεύξεις του κομβικό σημείο στά-
θηκε η χρονιά 1976 όταν ο τότε εκλεγμένος 
Αμερικανός πρόεδρος Κάρτερ δεν είχε προ-

σκαλέσει στην ορκωμοσία του τον Αρχιεπί-
σκοπο Ιάκωβο. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος ανέ-
θεσε στον Father Άλεξ να αναπτύξει τις δημό-
σιες σχέσεις της Αρχιεπισκοπής με τον Λευκό 
Οίκο και το Κογκρέσο. Τότε ο πατήρ Καρλού-
τσος άρχισε να κάνει παρέα με γερουσια-
στές και κυρίως με τον Πωλ Σαρμπάνη από 
το Μέριλαντ, τον οποίο αγαπούσε πολύ ο Τζο 

Μπάιντεν. Όταν ο Μπαίντεν διεκδικούσε για 
πρώτη φορά το 1987-1988 το χρίσμα των 
Δημοκρατικών για την Προεδρία ο π. Άλεξ 
Καρλούτσος τον βοήθησε στην εκλογική 
αναμέτρηση. Έτσι άρχισε η φιλική τους σχέση 
ενώ παρέα έκαναν και οι γιοι τους Μιχάλης 
και Χάντερ. Το 2008 που ξαναδιεκδίκησε 
το χρίσμα ο Μπαίντεν ήρθε πάλι σε επαφή 
με τον Καρλούτσο για να στηριχθεί, όπως 
και έγινε. Το 1972 ο Τζο Μπάιντεν έχασε την 
πρώτη του σύζυγο και την ενός έτους κόρη 
του. Ενώ το 2015 έχασε τον γιο του Μπο από 
καρκίνο στον εγκέφαλο. Τότε εκείνος που του 
στάθηκε αρκετά ήταν ο father Άλεξ, ενώ ο 
θάνατος του γιου του Μπάιντεν έφερε τους 
δυο άνδρες ακόμη πιο κοντά. Μάλιστα όταν 

ο Τζο Μπάιντεν δημιούργησε το Bo Biden 
Foundation για την προστασία των παιδιών 
ζήτησε από τη σύζυγο του father Άλεξ, την 
πρεσβυτέρα Ξάνθη, να είναι στην επιτροπή.
Η καταγωγή του π. Αλέξανδρου Καρλού-
τσου είναι το μαρτυρικό ημιπεδινό χωριό της 
Ηλείας Λατζόι. Πριν ακόμη συμπληρώσει την 
ηλικία των τριών ετών έφυγε με τους γονείς 
του για τη «Γη της Επαγγελίας» όπως χαρα-
κτήριζαν εκείνα τα χρόνια τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Σπούδασε Θεολογία και πραγματοποί-
ησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βοστώνη 
και στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.
Πλέον στους τοίχους του λιτού γραφείου του, 
στο ισόγειο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής 
δίπλα στο Central Park, κρέμεται η σύγχρονη 
πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Στα κάδρα με τις φωτογραφίες φιγουράρει ο 
Father Άλεξ με τους Αμερικανούς προέδρους 
των τελευταίων δεκαετιών. Και αυτό είναι 
που εξηγεί το γιατί ο π. Αλέξανδρος Καρλού-
τσος θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους 
Ομογενείς.
Κάθε καλοκαίρι, ο Father Άλεξ διοργανώνει 
στο Southampton, το νότιο τμήμα του Νεορ-
κέζικου θερέτρου των Hamptons, το φιλαν-
θρωπικό gala blue dream με καλεσμένους 
όλους τους billionairs της ομογένειας. Ο Τζο 

Μπάιντεν είχε δώσει το παρόν το 2019.
Εκείνη τη χρονιά διορίστηκε και γενικός αρχι-
ερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής, για να δηλώσει την παραίτησή 
του πριν από λίγες ημέρες. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν έχει σχέδια για τον Father Άλεξ τον 
οποίο θέλει πολύ να αξιοποιήσει είτε στον 
Λευκό Οίκο, είτε από κάποια διπλωματική 
θέση.
Έχοντας στο πλευρό του την πρεσβυτέρα 
Ξανθή ο Father Άλεξ είναι έτοιμος να δεχθεί 
τις νέες προκλήσεις, δίπλα στον Αμερικανό 
πρόεδρο. Πάντως ό,τι και να γίνει θα βρί-
σκει πάντα χρόνο για τα παιδιά και τα εγγό-
νια του.

Με τα εγγόνια του και τον Μπαράκ Ομπάμα 
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ΠΟΡΕΙΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ή πρώτη φορά που ή 
Πατρίδα μας βαδίζει τον Γολγοθά 
της. Μόνιμος, θα λέγαμε, γι’ αυτήν 
ο ανηφορικός και αιματοβαμ μένος 

αυτός δρόμος, που οδηγεί στον μαρτυρικό 
σταυρό. Η Μ. Παρασκευή, ή ήμέρα του πάθους 
της, των παθών της, των μαρτυρίων της, δεν 
έρχεται μόνο μια φορά τον χρόνο. Συχνή, πολύ 
συχνή, η εμφάνισή της.
Αυτό δεν φανερώνει η μαρτυρική ιστορία της; 
Πολλές φορές ο φαρισαϊσμός και η υποκρι-
σία της ακάθαρτης διπλωματίας των ισχυ-
ρών της γης, της δημιούργησαν έναν οδυνηρό 
Γολγοθά. Και πολλές άλλες, ευεργετημένοι 
από τις θυσίες της λαοί, την φόρτωσαν με τον 
σταυρό, την κάρφωσαν ανελέητα πάνω στο 
οδυνηρό ξύλο, την πότισαν με τη χολή και το 
ξύδι της αχαριστίας, την περιέπαιξαν με τις 
ανακολουθίες τους, την προπηλάκισαν με το 
μίσος και την κακότητά τους
Η ιστορία της Ελλάδος μια συνεχής πορεία 
μαρτυρίου, σταυρού και θυσίας. Και δεν είναι 
μόνον ό βαρύς σταυρός που της προσφέρουν 
οι εχθροί της. Αυτόν, όσον οδυνηρός και αν 
είναι, τον υπομένει καρτερικά και τον αντιμε-
τωπίζει μέ δύναμη.
Υπάρχει όμως και ο άλλος σταυρός, υπάρχουν 
τα άλλα ακάνθινα στεφάνια, που της πλέκουν 
τα ίδια τα παιδιά της. Υπάρχουν τα κατάπικρα 
ποτήρια της χολής που την ποτίζουν εκείνοι 
που θα έπρεπε να την δροσίζουν και την ανα-
κουφίζουν. Αυτός είναι ο πόνος και πιο μεγά-
λος και αβάσταχτος, που την σπαράζει, την 
γονατίζει και την δυσκολεύει στην πορεία 
της. 
Σταυρός δεν είναι σήμερα, όπως ήταν και 
χθές, για την Πατρίδα μας ή διχόνοια και ασυ-
νεννοησία των παιδιών της, που διχάζονται 
σε αλληλοεξοντωνόμενες ομάδες; Ακάνθινο 
στεφάνι στο τιμημένο κεφάλι της και λόγχη 
στην πλευρά της δεν είναι η υπονόμευση και η 
διαφθορά της νέας γενιάς με τις ξεδιάντροπες 
εκπομπές της άναισχυντίας; Κατάπικρη χολή 
στα χείλη της δεν είναι ο αφόρητος κιτρινι-
σμός του εντύπου, που δηλητηριάζει ύπουλα 
τα ιδανικά, την πίστη και τον αγνό ενθουσι-
ασμό της νεολαίας μας; Πορεία μαρτυρίου δεν 
είναι άναρχισμός , ή κατάργηση κάθε κύρους, 
η αντιστροφή και διαστροφή των πνευματι-
κών και ηθικών αξιών, η εξύμνηση του αισθη-
σιασμού, του υλισμού και του αθεϊ σμού, ή άδί-
στακτη πολεμική εναντίον της χριστιανικης 
πίστεως;
Ταλαίπωρη Ελλάδα, που μερικά παιδιά σου 
φιλοδόξησαν να σε μεταβάλουν σε ανυπόλη-
πτο ουραγό ξένων συμφερόντων ‘Αεροφού-
σκωτα μυαλά και ανερμάτιστες ψυχές, που 
προβάλλουν την ηθική τους γυμνότητα και 
προσπαθούν να την δικαιολογούν με φτη-
νές φλυαροθεωρίες περί προόδου, τέχνης, 
έλευθερίας. Λησμονούν μιά δοξασμένη ιστο-
ρία αιώνων, διαγράφουν μια τιμημένη παρά-
δοση πίστεως και ιδανικών, ειρωνεύονται 
μια μεγαλειώδη συμπόρευση θρησκείας και 

πατρίδας, που έκαναν την φυλή μας να επιζή 
και να μεγαλουργή σε πείσμα των εχθρών της.
Και κραυγάζουν με αφρισμένα στόματα και 
υψωμένες γροθιές, όπως άλλοτε ο άβουλος 
όχλος μπροστά στο Πραιτώριο. Και ζητούν να 
σταυρώσουν τον Χριστό μέσα στις ψυχές και 
να ελευθερώσουν τον Βαραβά, την ωμή βία, 
την καταπάτηση των αξιών, της δικαιοσύνης, 
του ανθρωπισμού, της αξιοπρεπείας και της 
τιμής. Ο σύγχρονος υλισμός, οι αντιχριστια-
νικές προπαγάνδες, τα φουσκωμένα ρεύματα 
των αιρέσεων, απειλούν να πνίξουν στα ακά-
θαρτα νερά τους κάθε ανθρωπιστική και πολι-
τιστική αξία που δημιούργησε ό Χριστιανι-
σμός.
«Ο Χριστός βρίσκεται σε αγωνία ως το τέλος 
του κόσμου» είχε πει ο Πασκάλ. Η αγωνία του 
Χριστού παρατείνεται στους αιώνες. Δεν στα-
μάτησε στον κήπο των ελαιών ούτε έκλεισε 
στο φρικτό μαρτύριο του Γολγοθά. Αγωνιά 
και σήμερα ο Χριστός για τα τόσα παιδιά Του 
πού παρασύρονται και πέφτουν θύματα της 
απατηλής αμαρτωλής ζωής. Αγωνιά ο Χρι-
στός και για τη χώρα μας, που έδωσε στην 
Έκκλησία Του τόσους αγίους και σοφούς και 
μάρτυρες και φλογερούς ιεραποστόλους και 
σήμερα σ’ένα μεγάλο βαθμό απομακρύνε-
ται από κοντά Του. Αγωνιά ο Χριστός για τους 
πνευματικούς ηγέτες, για τους εκκλησιαστι-
κούς άρχοντες, για όλους τους πιστούς, που 
έπρεπε να είναι «φώς του κόσμου» και αυτοί 
κατάντησαν καπνισμένοι δαυλοί που έπρεπε 
να είναι «άλας της γης» και αυτοί έγιναν το 
«μωραμένο αλάτι» που «είς ούδεν ισχύει έτι 
εί μή 6ληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό 
των ανθρώπων» (Ματθ. ε’ 13).
Αλλά και αν το κακό φαίνεται προς στιγμή 
να επικρατη ή και για περισσότερο διάστημα 
να βασιλεύη, φαινομενική είναι ή κυριαρχία 
του. Τον Γολγοθά διαδέχεται η Ανάσταση και 
τον τάφο ή νέα άναστημένη ζωή. Ο θρίαμβος 
της πίστεως, της αλήθειας, της δικαιοσύνης 
είναι κάτι παραπάνω από βεβαιότητα. Η πίστη 
νικά τον κόσμο και τις πλεκτάνες του Πονη-
ρού, διαλύει το ψέμα και κάνει την αλήθεια 
να ακτινοβολή με όλη την αστραφτερή της 
όμορφιά.
«Αν ή αμαρτία είναι μια πραγματικότης, αλλά 
και η αρετή είναι επίσης μια αδιαμφισβή-
τητη βεβαιότης. Ένα προσεκτικό μάτι θα μπο-
ρούσε να διακρίνη, πίσω από τον εντυπωσι-
ασμό της κακίας, έναν ολόκληρο κόσμο αρε-
τής που εργάζεται με αυταπάρνηση τα έργα 
της αγάπης στον σύγχρονο κουρασμένο και 
απογοητευμένο άνθρωπο. Υπάρχει και σήμε 
ρα μια νεολαία αγνή και αγωνιστική, που δεν 
έσκυψε να προσκυνήση τα σύγχρονα ψευ-
τοείδωλα της ντροπής, αλλά προχωρεί με το 
μέτωπο ψηλά για την αναγέννηση αυτού του 
τόπου. Είναι η ελπίδα του κόσμου, οι υιοί της 
Αναστάσεως , που ακούνε να αντηχή στην 
καρδιά τους ή φωνή του “μαθητού της βρο-
ντής”: «ισχυροί έστε... και νενικήκατε τον 
πονηρόν».
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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.

 Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) 
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμί-
νης C (για ενήλικες): Ένας άντρας χρειάζε-
ται 90 mg βιταμίνης C την ημέρα ενώ αντί-
στοιχα μια γυναίκα 75mg (οι καπνιστές ή 
αυτοί που έχουν ίωση πρέπει να αυξήσουν 
τη δόση κατά 35 mg).
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C: Πορτο-
κάλια, βατόμουρα, ακτινίδια, μπρόκολα, 
ρόδια, πατάτες, πιπεριές.
Λειτουργίες βιταμίνης C:
• Η βιταμίνη C είναι αναγκαία για τις διά-
φορες μεταβολικές λειτουργίες, όπως η 
σύνθεση του κολλαγόνου, η διατήρηση της 
σταθερότητας των αιμοφόρων αγγείων και 
των ούλων, ο μεταβολισμός των αμινοξέων 
και η απελευθέρωση των διαφόρων ορμο-
νών στα επινεφρίδια.
• Έχει αντιοξειδωτικές δράσεις, ενισχύει 
το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθάει 
στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων, ενώ 
συμμετέχει και στη μετατροπή των θερμί-
δων σε ενέργεια.
• Συμβάλλει στην πρόληψη των ιώσεων 
και των κρυολογημάτων, έχει δράση φυσι-
κού αντιισταμινικού ενώ βοηθά στην απορ-
ρόφηση του σιδήρου.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  C
• Πρησμένα ούλα ή αιμορραγία των 
ούλων, αργή ίαση πληγών, κόπωση, κατά-
θλιψη, κακή πέψη, πόνοι στις αρθρώσεις.
• Η έλλειψη της C προκαλεί την ασθένεια 
σκορβούτο, γνωστή και ως «νόσος των ναυ-
τικών», γιατί παλαιότερα στα πλοία οι ναυ-
τικοί σε μεγάλα ταξίδια κατανάλωναν κον-
σέρβες και από τη διατροφή τους έλειπε 
εντελώς η κατανάλωση φρούτων και λαχα-
νικών, με συνέπεια να εκδηλώνουν συχνά τη 
νόσο. Το σκορβούτο προκαλεί πρήξιμο και 
μάτωμα στα ούλα, βλάβες στα δόντια, υπο-
δόρια αιματώματα, αιμορραγίες των ιστών 
και αναιμία. 
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης 
C: Nαυτία, κράμπες και διάρροια.

Λιποδιαλυτές βιταμίνες
Περιλαμβάνουν τις βιταμίνες Α, D, E και Κ, 
οι οποίες είναι αδιάλυτες στο νερό και απο-
θηκεύονται στους λιπώδεις ιστούς. Αναλυ-

τικότερα:
•Οι βιταμίνες αυτές δεν προσφέρονται όλες 
από τροφικές πηγές και μερικές δημιουρ-
γούνται και συντίθενται από τον οργανισμό 
μας.
•Τις λαμβάνουμε από τροφές πλούσιες σε 
λίπη και έλαια.
•Επειδή οι λιποδιαλυτές βιταμίνες δεν απο-
βάλλονται από τον οργανισμό αλλά απο-
θηκεύονται στο ήπαρ και στους λιπώ-
δεις ιστούς, μπορεί με υπερβολική λήψη 
συμπληρωμάτων ή με κατανάλωση ενισχυ-
μένων τροφίμων η ποσότητά τους να ανέλ-
θει σε τοξικά επίπεδα.
•Το σώμα μας μπορεί να αποθηκεύσει τις 
λιποδιαλυτές βιταμίνες σε σωματικό λίπος. 
Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να προμη-
θεύευουμε τον οργανισμό σας καθημερινά 
με αυτές τις βιταμίνες.
•Οι βιταμίνες αυτές πέπτονται και απορρο-

φώνται μαζί με τα λίπη της διατροφής.
•Αν κάποιος ακολουθεί μια δίαιτα χωρίς 
λίπος μπορεί να εμφανίσει ανεπάρκεια λιπο-
διαλυτών βιταμινών.

Βιταμίνη Α (Ρετινόλη, Β-καροτίνη)
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμί-
νης Α (για ενήλικες): Ένας άντρας χρειάζεται  
900 mcg βιταμίνης Α την ημέρα ενώ αντί-
στοιχα μια γυναίκα 700 mcg.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α: Συκώτι από 
μοσχάρι, αρνί ή κοτόπουλο, καρότα, γλυκο-
πατάτα με φλούδα, νιφάδες καλαμποκιού, 
βρώμη, βραστό σπανάκι, μουρουνέλαιο.
Λειτουργίες βιταμίνης Α: 
• Βοηθά στη δημιουργία και διατήρηση 
του δέρματος, των μαλλιών και των βλεννω-
δών μεμβρανών μας.
• Βοηθά την ανάπτυξη των δοντιών και 
των οστών.
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό.

• Θεραπεύει διάφορες δερματικές παθή-
σεις.
• Βελτιώνει την νυχτερινή όραση.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης  Α
• Νυχτερινή τύφλωση, ξηρό δέρμα, 
συχνή κόπωση.
• Διάφορες αλλοιώσεις στον βλεννογόνο 
του στόματος, στον φάρυγγα και στις ανα-
πνευστικές οδούς.
• Κακός σχηματισμός των δοντιών και 
ανεπαρκής αύξηση των οστών.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης 
Α: Ναυτίες, ξήρανση του δέρματος, πτώση 
των μαλλιών, πόνος στα οστά, υπνηλία, 
υπερβολική κόπωση.

Βιταμίνη D (Χοληκαλσιφερόλη)
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμί-
νης D (για ενήλικες): Ένας ενήλικας χρειάζε-
ται 15 mcg βιταμίνης D την ημέρα.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D: Ηλιακό 
φως, λιπαρά ψάρια, σκουμπρί, αυγά, βού-
τυρο, εμπλουτισμένη μαργαρίνη και γαλα-
κτοκομικά προϊόντα.
Λειτουργίες βιταμίνης D: 
• Βοηθά στη διαμόρφωση των οστών και 
των δοντιών.
• Βοηθά στη διατήρηση της λειτουργίας 
της καρδιάς και του νευρικού συστήματος.
• Προστατεύει από την οστεοπόρωση, 
ενισχύει το ανοσοποιητικό και είναι απαραί-
τητη για τα δόντια και τα οστά αλλά και την 
ανανέωση των κυττάρων.
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης D: 
Έλλειψη της βιταμίνης D υπάρχει όταν η 
έκθεση ενός ατόμου στον ήλιο είναι σπάνια 
και προκαλεί ραχίτιδα και άλλες δυσπλασίες 
των οστών στα παιδιά και απώλεια ασβε-
στίου από τα οστά στους ενήλικες.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης 
D: Υψηλές προσλήψεις μπορούν να προκα-

λέσουν διάρροια και απώλεια βάρους.

Βιταμίνη E (τοκοφερόλη) 
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμί-
νης E (για ενήλικες): Ένας ενήλικας χρειάζεται 
15 mg βιταμίνης E την ημέρα.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη E: Ηλιέλαιο, 
ηλιόσποροι, αμύγδαλα, σογιέλαιο,φυστικο-
βούτυρο, ελαιόλαδο, καρύδια.
Λειτουργίες βιταμίνης E:
• Η βιταμίνη Ε θεωρείται η βιταμίνη της 
νεότητας. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προ-
στατεύει τα αιματικά κύτταρα, τους σωματι-
κούς ιστούς και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα 
από την καταστροφή τους.
• Διαθέτει αντικαρκινική δράση και είναι 
ανασταλτική σε χρόνιες παθήσεις (καρδιαγ-
γειακές παθήσεις, καταρράκτης, διαβήτης, 
νόσος Αλτσχάιμερ, νόσος Πάρκινσον).
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης Ε: Απώ-
λεια μυών, νευρικές βλάβες, προβλήματα 
αναπαραγωγής, αναιμία.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμίνης 
Ε: Σχετικά μη τοξική.

K (φυλλοκινόνη) 
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη Βιταμί-
νης K (για ενήλικες):  Ένας άντρας χρειάζεται 
120 mcg βιταμίνης K την ημέρα ενώ αντί-
στοιχα μια γυναίκα 90 mcg.
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη K: Λάχανο 
τουρσί, πράσινο λάχανο, μαιντανός, σπα-
νάκι, μπρόκολο.
Λειτουργίες βιταμίνης K:
• Βοηθά στην πήξη του αίματος και την 
επούλωση των τραυμάτων. 
• Παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή των 
οστών, στη ζωτικότητα και την ηπατική λει-
τουργία. 
Συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης K: 
Αιμορραγικές διαταραχές στα νεογνά και 
σε όσους ακολουθούν θεραπείες αραίωσης 
του αίματος.
Συνέπειες από υπερβολική δόση βιταμί-
νης Κ: Μη τοξική όπως τη βρίσκουμε στο 
φαγητό.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνή-
σετε στο 416.463.1195 για να παραγγεί-
λετε τις συνταγές σας λίγες μέρες νωρί-
τερα, ώστε να είναι έτοιμές για παραλαβή 
ή να τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail 
στο ApollonPharmacy@yahoo.com

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Stay – at – Home 

Order Update

April 7, 2021

Dear Neighbour  
 
Our government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health and other 
health experts, is immediately declaring a third provincial emergency under s 7.0.1 (1) 
of the Emergency Management and Civil Protection Act (EMPCA). These measures are 
being taken in response to the rapid increase in COVID-19 transmission, the threat on 
the province's hospital system capacity, and the increasing risks posed to the public by 
COVID-19 variants.
Effective Thursday, April 8, 2021 at 12:01 a.m., the government is issuing a province-
wide Stay-at-Home order requiring everyone to remain at home except for essential 
purposes, such as going to the grocery store or pharmacy, accessing health care 
services (including getting vaccinated), for outdoor exercise close to home and with 
the people you live with, or for work that cannot be done remotely. As Ontario’s health 
care capacity is threatened, the Stay-at-Home order, and other new and existing 
public health and workplace safety measures will work to preserve public health 
system capacity, safeguard vulnerable populations, allow for progress to be made with 
vaccinations and save lives.
Case rates, hospitalizations, and ICU occupancy are increasing rapidly, threatening to 
overwhelm the health care system:
• The number of COVID-19 hospitalizations in the province have increased by 28.2% 
between the period of March 28 and April 5, 2021;
• Between March 28 and April 5, 2021 Ontario has seen the number of COVID-19 
patients in intensive care escalate by 25%; and
• Over the past week, the province’s positivity rate is 5.1%, well above the high-alert 
threshold of 2.5%, and as of April 6, 2021, there has been a total of 2,483 cases with 
one of the three variants of concern.

Stay at home
As of April 8, 2021 at 12:01 a.m., a stay-at-
home order is in effect for all of Ontario.
This means you must stay at home. You should 
only go out for necessities, such as:
•getting food, beverages or medication
•going to medical appointments
•getting vaccinated
•supporting vulnerable community members
•child care
•attending school or a post-secondary institution
•going to a bank
•government services
•getting outdoor exercise or walking pets
•going to work, if you can’t do it remotely
Businesses must ensure that all employees 
work from home if they can.

Gatherings
It is illegal to gather indoors with anyone you 
do not live with. Limit close contact to only 
members of your household (the people you 
live with). If you live alone, you can have close 
contact with only one other household. You 
must stay at least two metres apart from 
everyone else and wear a mask or face covering 
during permitted events or social gatherings.
Gathering limits
•Indoors: not allowed, except with members 
of your household (or one other household if 
you live alone)
•Outside: 5 people
Religious, wedding and funeral services:
•Indoors: 15% capacity of the room 
•Outside: the number of people that can keep 
two metres physical distance from each other
•This does not apply to receptions, which have 
different capacity limits

Retail
•Effective April 8, 2021, at 12:01 a.m., the 
majority of non-essential retailers must only 
operate for curbside pick-up and delivery 
between the hours of 7 a.m. and 8 p.m., with 
delivery of goods to patrons permitted between 
6:00 am and 9:00 pm, and other restrictions. 
•Restricting access to shopping malls 
to limited specified purposes, including 
access for curbside pick-up and delivery, via 
appointment, with one single designated 
location inside the shopping mall, and any 
number of designated locations outside the 
shopping mall, along with other restrictions.
•Restricting discount and big box stores 
in-person retail sales to grocery items, pet 
care supplies, household cleaning supplies, 

pharmaceutical items, health care items, and 
personal care items only; 
•Permitting select retail stores to open by 
appointment only and subject to a 25 per 
cent capacity limit and restricting allowable 
hours of operation to 7 a.m. and 8 p.m. with 
the delivery of goods to patrons permitted 
between 6 a.m. and 9 p.m., with additional 
public health and workplace safety measures.

Education
 •Schools and child care will remain open for 
in-person care and learning in public health 
regions where it is permitted, with strict 
safety measures in place.
•Beginning next week, education workers 
who provide direct support to students with 
special education needs across the province, 
and all education workers in select hot spot 
areas, will be eligible to register for vaccination. 
Vaccinations will commence during the April 
break starting with priority neighborhoods in 
Toronto and Peel, then rolling out to priority 
neighborhoods in other hot spot regions, 
including York, Ottawa, Hamilton, Halton 
and Durham. This will be followed by a rollout 
across the province as supply allows.

 Vaccinations
 •As part of Phase Two of its COVID-19 vaccine 
distribution plan, people living in regions 
with the highest rates of transmissionwill be 
prioritized to receive a vaccine, starting with 
the most at-risk in the Peel and Toronto public 
health regions. 
•This initiative will be expanded to additional 
“hot spot” regions based on established patterns 
of transmission, severe illness, and mortality.
•To support this expanded vaccination 
effort, mobile teams are being organized to 
administer vaccines in high-risk congregate 
settings, residential buildings, faith-based 
locations, and locations occupied by large 
employers in hot spot neighbourhoods to 
individuals aged 18 or over.
•Pop-up clinics will also be set-up in highly 
impacted neighborhoods, including at faith-
based locations and community centres in 
those hot spots, in collaboration with public 
health units and community organizations 
within those communities.
•On Friday, April 9, 2021, individuals aged 
50 or older in public health units with highly 
impacted neighbourhood, as identified by 
postal code, will be eligible to book their 
vaccine through the provincial booking system. 

Additional Public Health Measures 
during the State of Emergency
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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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 

ΧΑΛΚΙΔΑ
2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι 
άδειες οικοδομής.

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό 
δρόμο

Η συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποηθεί 
και εδώ στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν σ το 
Ον τάριο  3,295   νέα κρού-
σματα. Υπήρξε ελαφριά αύξη-
ση των κρουσμάτων από την 

Τετάρτη, όπου σημειώθηκαν 3,215 
κρούσματα, αλλά αυτή ήταν η τρίτη 
ημέρα που τα κρούσματα ήταν πάνω 
από 3,000. Παράλληλα, επιπλέον 19 
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ε-
ξαιτίας στην πανδημίας. Στο Τορόντο 

σημειώθηκαν τα περισσότερα κρού-
σματα με 933, στην περιοχή του Πιλ 
649 και στην περιοχή του Γιορκ 386.
Από την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για 
παραμονή στο σπίτι από την επαρχία. 
Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με αυτό στην σελίδα 40 
από την ανακοίνωση του Βουλευτή 
της περιοχής του Σκάρπορο, κ. Άρη 
Μπαμπικιάν.

 3,295  κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 19 νέοι θάνατοι

Νοσοκόμα στο GTA πέθανε αφού 
κόλλησε τον ιό

Μ
ια νοσοκόμα στην ευρύ-
τερη περιοχή του Τορόντο 
πέθανε αφού κόλλησε τον ιό 
του COVID-19, λέει η ένωση 

του Οντάριο (WeRPN) Ontario Registered 
Practical Nurse.
Η γυναίκα νοσοκόμα εργάστηκε στην υγει-
ονομική περίθαλψη για πάνω από 13 χρό-
νια και εργάστηκε ως μέλος ομάδων κλινι-
κών πόρων και ψυχικής υγείας σε ένα περι-
βάλλον άμεσης φροντίδας.
Το WeRPN είπε στο CTV News ότι «δεν 
έχει γνώση του πώς προσβλήθηκε από τον 
ιό».
Το όνομα τηςνοσοκόμας δεν έχει δοθεί 
στην δημοσιότητα κι  είναι άγνωστο εάν 
έλαβε ένα εμβόλιο COVID-19.
Η Διευθύνων Σύμβουλος του WeRPN, 
Dianne Martin, δήλωσε στο CTV News 
ότι δεν γνώριζε προσωπικά τη νοσοκόμα, 

αλλά ότι όλοι οι συνάδελφοί της δηλώνουν 
βαθιά θλίψη για το θάνατό της.
Ο σύλλογος είπε ότι η νοσοκόμα περιγρά-
φεται ως «ένα λαμπρό φως που άφησε μια 
αξέχαστη εντύπωση σε όλους εκείνους με 
τους οποίους συνεργάστηκε».

Η 
αστυνομία του Τορό-
ντο αναφέρει ότι έχει 
κατηγορήσει έναν άν-
δρα σε σχέση με έρευ-

να ανθρωποκτονίας σ τη γειτο-
νιά του East York του Τορόντο.
Την  Κυ ριακή,  η  α σ τ υ νο μ ία 
κλήθηκε σε μια πολυκατοικία 
στην περιοχή Pape και Gamble 
Avenue για αναφορά ενός αγνο-
ουμένου.
Ό ταν  έφτασαν οι  ασ τυνομι -
κοί, η ασ τυνομία ισχυρίζ ε ται 
ότι βρήκε την 64χρονη κάτοικο 
του Τορόντο, Cynthia Coffey, με 
«σοβαρούς τραυματισμούς». Η 
64χρονη άφησε την τελευταία 
της πνοή στο διαμέρισμα.
Τη Δευτέρα, η αστυνομία δήλωσε ότι κατηγόρησαν τον 46χρονο κάτοικο του 
Τορόντο Χούγκο Μουνόζ για δολοφονία δεύτερου βαθμού.
Η αστυνομία είπε ότι ο Munoz και η Coffey «ήταν γνωστοί μεταξύ τους».
Οι ερευνητές παροτρύνουν οποιονδήποτε με πληροφορίες να έρθει σε επι-
κοινωνία με τους αστυνομικούς.
Αυτή ήταν η 19η δολοφονία που συνέβη στο Τορόντο για το 2021.

46χρονος κατηγορείται για 
ανθρωποκτονία στο East York το 
Σαββατοκύριακο του Καθολικού Πάσχα

Έ
νας ανύπαντρος πατέρας δύο μικρών παι-
διών που αντιμετωπίζουν έξωση από το 
σπίτι του στο Τορόντο λέει ότι δεκάδες 
αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμά 

του τη Μεγάλη Παρασκευή, μια ημέρα πριν το Ο-
ντάριο μπει ξανά σε lockdown.
Χτυπημένος σκληρά από την πανδημία COVID-
19, ο Άλεξ, ο πατέρας ενός μωρού ενός έτους 
και ενός εξάχρονου παιδιού, είπε ότι είχε πρό-
βλημα να πληρώσει έγκαιρα το ενοίκιο για το δια-
μέρισμα του στο 33 Gabian Way στο Τορόντο 
για λίγους μήνες τώρα λόγω της πανδημίας. Ο 
πατέρας είπε στο CTV News Τορόντο την Τρίτη 
ότι συμφώνησε προφορικά με τον ιδιοκτήτη του 
για να είναι έτοιμα να πληρωθούν οι καθυστε-
ρήσεις έως τις 29 Μαρτίου, αλλά όταν κατάφερε 
να εισπράξει το ποσό συν ένα επιπλέον ενοίκιο 
δύο μηνών μέχρι την προθεσμία, Το γραφείο 
του Σερίφη χτύπησε, χωρίς προειδοποίηση, την 
πόρτα του για να τον εκδιώξει. Ο Άλεξ αναγκά-

στηκε να φύγει από το σπίτι με τα δύο παιδιά του. 
Την Μεγάλη Παρασκευή, του επιτράπηκε να επι-
στρέψει για να μαζέψει τα υπάρχοντά του, αλλά 
αντί να το πράξει, μαζί με τα μέλη της κοινότη-
τας, παρακαλούσε τον ιδιοκτήτη του να τιμήσει 
τη διευθέτηση πληρωμής τους και να σταματήσει 
την έξωση, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε η αστυ-
νομία.
Ένα βίντεο του συμβάντος, το οποίο κοινοποιή-
θηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δείχνει περισσότερα από 20 αστυνομικούς να 
μπαίνουν επιθετικά στο διαμέρισμα να διατάζουν 
τον Άλεξ να φύγει. Μέλη της κοινότητας ακούγο-
νται να λένε στο βίντεο πως ο πατέρας έχει τα χρή-
ματα και δεν έχει που αλλού να μείνει με τα ανή-
λικα παιδιά του.  Από την πλευρά της η αστυνομία 
δήλωσε πως δεν κλήθηκε για την έξωση, αλλά 
γιατί υπήρξε καταγγελία πως πολλά άτομα βρί-
σκονται μέσα στο διαμέρισμα, ενώ έχουν απαγο-
ρευτεί οι συγκεντρώσεις.

Βίντεο δείχνει 23 αστυνομικούς να 
προσπαθούνα εφαρμώσουν έξωση σε 
πατέρα και στις δυο κόρες του
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LIFE

Charlie Riina:
 θα χάσετε τον ύπνο σας...

Κατάφερε να γίνει 
διάσημη μέσω των 
social media και 
να μεταπηδήσει 
με ευκολία στις 
επαγγελματικές 
φωτογραφίσεις. Ο 
λόγος για την Charlie 
Riina, το μελαχρινό 
μοντέλο με καταγωγή 
από την Πολωνία, που 
τρελαίνει το ανδρικό 
κοινό στο Instagram.

Με εξώφυλλα στα 
περιοδικά Playboy 
και Maxim, η 
Charlie ανέβασε 
γρήγορα τις μετοχές 
της στο χώρο του 
μόντελινγκ, καθώς 
διαθέτει χυμωδεις 
καμπύλες και ένα 
τεράστιο μπούστο 
που προβάλλει όσο 
καλύτερα μπορεί.
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Τ
ο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών 
αρχίζει ξανά με την Ελευθερία Μο-
σχάτου να κάνει μεταγραφή «φω-
τιά» Σε μια νέα πρόσθηκη ενόψει 

του πρωταθλήματος μπάσκε τ γυναικών 
προέβη η Ελευθερία Μοσχάτου, συγκε-
ν τρώνοντας πάνω της τα βλέμματα.Ο λό-
γος για την Μάντι Τόρεσιν, η οποία απο-

χαιρέτησε την Κύπρο και την ΕΝΑΔ προ-
κειμένου να μετακομίσει σ την Ελλάδα. Αν 
μη τι άλλο πρόκειται γ ια μια «καυτή» πα-
ρουσία, η οποία θα κοσμεί τα ε λλην ικά 
γήπεδα.

Έβαλε «φωτιά» με το νέο μεταγραφικό της 
χτύπημα η Ελευθερία Μοσχάτου 

Οι κολασμένες πόζες 
της Εριέττας στο Insta-
gram

Μία από τις…πρωταγωνίστριες 
του The Bachelor ήταν η 
Εριέττα, η οποία με τον έντονο 
χαρακτήρα της διεκδίκησε 
μέχρις εσχάτων την καρδιά 
του Παναγιώτη. Ωστόσο, 
η «καυτή» Εριέττα δεν 
σταμάτησε τη… δράση της στο 
The Bachelor. Μόλις βγήκε 
από το ριάλιτι αγάπης ξεκίνησε 
να «βομβαρδίζει» το Insta-
gram με άκρως αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες. Και οι σχεδόν 
55.000 ακόλουθοί της δεν 
μένουν ποτέ παραπονεμένοι, 
από τις αναρτήσεις της, στον 
προσωπικό της λογαριασμό.

Survivor: Απίστευτα hate 
σχόλια στο account της 
Καρολίνας

Στα accounts τους στο Instagram 
επικρατεί ο απόλυτος χαμός, 
και από εκεί που είχαν σχόλια 
θαυμασμού έχει αρκετούς fans οι 
οποίοι δικάζουν ανελέητα τους 
παίκτες. Το είδαμε στο προφίλ 
του Κόρομι, το είδαμε στο 
προφίλ του Ηλία Μπόγδανου και 
το βλέπουμε τώρα και στο προφίλ 
της Καρολίνας. Σίγουρα είναι 
λίγο τοξικό και άβολο να κάθεσαι 
να σχολιάζεις αρνητικά τους 
παίκτες, όμως η συμπεριφορά 
τους φαίνεται να προκαλεί 
προβλήματα στους τηλεθεατές οι 
οποίοι θέλουν να βλέπουν κάτι 
και να διασκεδάζουν.

Φωτογραφίζεται μόνο με 
το μαγιό και “τρελαίνει” 
το Instagram

Κάθε χρονιά είναι όλο και καλύτερη 
για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, 
ο οποίος βλέπει την αγάπη του 
κόσμου να μεγαλώνει και πολλά από 
τα τραγούδια του να βρίσκονται στην 
κορυφή Αν και ο ίδιος δουλεύει 
ασταμάτητα, βρίσκει χρόνο να κάνει 
μικρές εξορμήσεις σε παραλίες 
και να απολαμβάνει τη θάλασσα. 
Το απόγευμα της Παρασκευής 12 
Ιουλίου, ο γοητευτικός τραγουδιστής 
ανάρτησε στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Instagram μία 
φωτογραφία στην οποία φορά μόνο 
το μαγιό του και σε χρόνο ρεκόρ 
συγκέντρωσε χιλιάδες likes και 
αποθεωτικά σχόλια.

Σ
την εκπομπή Happy 
Day, μίλησε ο Γιάν-
νης ή Ιωάννης Αση-
μακόπουλος, ο με-

γάλος αδερφός του Γιώρ-
γου Ασημακόπουλου από 
το Survivor. Ο αδερφός του 
παίκτη, μοιάζει πάρα πολύ 
με τον αδερφό του, με τον 
οποίο έχει τρία χρόνια δια-
φορά και μίλησε για τη σχέ-
ση τους αλλά και για τον μι-
κρότερο, αδερφό τους Αλέ-
ξανδρο που έχει φύγει από 
τη ζωή. Ο Γιάννης εξήγησε 
πως την ιστορία για τον αδι-
κοχαμένο Αλέξανδρο δεν 
θα την εκμεταλλευόταν πο-
τέ ο αδερφός του για να γίνει 
αγαπητός στο κοινό και τόνι-
σε πως η ιστορία αυτή έγινε 
γνωστή επειδή αναφέρθη-
κε σε αυτή ο Περικλής Κον-
δυλάτος. «Ο Γιώργος δεν θα 
πρόβαλε σε καμία περίπτω-
ση της οικογενειακή μας κα-
τάσταση, που είχαμε βιώσει 
πριν από πολλά χρόνια. Δε 
θα το εκμεταλλευόμασταν. 
Ο Περικλής βγήκε και πή-
ρε θέση για ένα θέμα που ο 
Γιώργος δεν εκμεταλλεύτη-
κε στις κάμερες.»

Γιώργος Ασημακόπουλος: Ο μεγάλος 
του αδερφός αποκάλυψε τα μυστικά

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και ο 
σύντροφός της δεν έκανε ούτε like

Α
ν υπάρχει κά-
τι το οποίο α-
κούστηκε πο-
λύ σ το φετ ι-

νό Survivor αυτό ήταν η 
φημολογούμενη σχέση 
της Άννας Μαρίας Βέλ-
λη με τον Νίκο Μπάρ-
τζη. Ουκ ολίγες φορές 
υπήρξαν πλάνα των δύο 
παικτών να κοιμούνται 
αγκαλιά, τρώνε μαζί, να 
αγκαλιάζονται και γε-
νικά να υπάρχει μια ι-
διαίτερη ατμόσφαιρα 
ανάμεσά τους. Υπήρ-
ξε μάλιστα και η φήμη 
πως ο σύντροφός της 
την είχε κάνει unfollow 
στο Instagram κάτι που 
δεν ίσχυε ωστόσο. Επί-
σης βγαίνοντας από το 
παιχνίδι, η Άννα Μαρία 
Βέλλη απάντησε σε όλες 
αυτές τις φήμες περί ε-
ρωτικού ενδιαφέροντος 
με τον Νίκο Μπάρτζη 
και είπε πως πραγμα-
τικά δεν υπήρχε τίποτα 
τέτοιο ανάμεσά τους.
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Δ
ε ν  ξ έ ρ ο υ μ ε 
αν ε ίσαι  από 
ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ 
ή δ η  έ χ ο υ ν 

φρον τ ίσει να βρουν το 
νέο τους μαγιό, η Kylie 
J e nn e r  π ά ν τ ω ς  σ τ η ν 
γ καρν ταρόμπα τ η ς  έ -
χει όλα τα σχέδια και τα 
χρώματα. Δεν ε ίναι λί-
γες οι φορές που έχουμε 
δει την Kylie να ποζάρει 
στο Instagram με κάποιο 
μπικ ίν ι  και ναι,  πρέπε ι 
να παραδεχτούμε πως σε 
όλα τα posts της είναι α-
πίσ τευτα sexy, άλ λωσ τε 
η Kylie ε ίναι μια από τ ις 
πιο όμορφες γυναίκες της 
showbiz. Η πρόσφατη δη-
μοσίευσή της είναι με ένα 
hot κίτρινο μπικίν ι. Η α-
ν τ ίδραση των διαδικτυα-
κών της φίλων; Ήταν η α-
ναμενόμενη!

K. Jenner: Η φωτογραφία της με μαγιό 
έριξε το Instagram με 8 εκ. likes

Ιζαμπέλ Γκουλάρτ: Η πίσω όψη της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ: Η πίσω όψη της 
κυρίας Τραπ είναι... απόλαυσηκυρίας Τραπ είναι... απόλαυση

Η 
Ιζαμπέλ Γκουλάρτ αποφάσισε 
να βάλει τέλος στον ανταγωνι-
σμό αναφορικά με τα τοπ... ο-
πίσθια της υφηλίου, ανεβάζο-

ντας το απόλυτο βίντεο.
Άδικη που είναι η ζωή. Ο Κέβιν Τραπ 
βρίσκεται στην παγωμένη Γερμανία 
και η μελλοντική σύζυγός του, Ιζαμπέλ 
Γκουλάρτ… λιάζει την κορμάκι της ή πιο 
σωστά την κορμάρα της στις υπέροχες 
παραλίες της Καραϊβικής.
Την έχουμε δει και άλλες φορές με 
μικροσκοπικά μπικίνι αλλά ποτέ καμία 

δεν είναι αρκετή. Η σύντροφος του 
τερματοφύλακα της Άιντραχτ, φόρεσε 
ακόμη ένα αποκαλυπτικό μαγιό και 
έκανε πασαρέλα μπροστά από τον 
καθρέφτη. Mόλις γύρισε την πλάτης 
απλά πάθαμε σοκ.
Όχι με τους ραχιαίους της αλλά με τους 
καλοσχηματισμένους γλουτούς της. Η 
Βραζιλιάνα καλλονή δέχθηκε εκατομ-
μύρια likes -την ακολουθούν 4.6 εκατ. 
followers στο Instagram- και χιλιάδες 
σχόλια τα οποία όλα αφορούσαν την 
πίσω όψη της.

Τ
ο αγόρι της σειρά «To 
All The Boys» έχει 
πραγματικά αλλάξει 
ριζικά! Ο 24χρονος η-

θοποιός απέκτησε ένα τερά-
στιο fun club που τον ακολου-
θεί από την πρώτη του κιόλας 
εμφάνισή του στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο της επιτυχημέ-
νης σειράς του Netflix. Αυτή τη 
στιγμή ο Noah Centineo είναι 
αγνώριστος και το Instagram 
τον έχει ερωτευτεί! Οι διαδι-
κτυακοί του φίλοι είχαν ήδη 
φανταστεί πως ο νεαρός η-
θοποιός κάτι ετοιμάζει. Όπως 
αναφέρει το HollywoodLife, 
τους είχε ρωτήσει με ένα insta 
story του αν θέλουν να ξεκι-
νήσει και πάλι τη γυμναστική. 
Ναι, σωστά διάβασες, όχι πως 
ο Noah ήταν αγύμναστος, τα 
αποτελέσματα όμως της σκλη-
ρής προπόνησης που κάνει 
τώρα είναι συγκλονιστικά. Εν 
τω μεταξύ να σου πούμε πως 
έχει αφήσει τα μαλλιά του να 
μακρύνουν και μάλιστα έχει 
ήδη «χτίσει» τους κοιλιακούς 
του.  Άξιο αναφοράς είναι επί-
σης πως το post του γυμναστή 
του με τον ίδιο να γυμνάζεται 
είναι το κάτι άλλο. Έχει συγκε-
ντρώσει περισσότερα από 8 
χιλιάδες likes.

Centineo: Είναι αγνώριστος με το νέο 
του look και το Insta έχει ερωτευτεί

Β
ροχή” πέφτουν 
τα likes και τα 
σ χόλ ια  κά -
θε φορά που 

η Leanna Bartlett κά-
νει μια ανάρτηση στο 
Instagram, καθώς απο-
τελεί, ούτε λίγο ούτε πο-
λύ, την απόλυτη ανδρική 
φαντασίωση. Η ξανθιά 
καλλονή, η οποία κατά-
γεται από την Ουκρανία, 
διαθέτει τέλειες αναλογί-
ες και ένα μπούστο που 
πραγματικά “σκοτώνει”. 
Ξεκίνησε την καριέρα της 
στο μόντελινγκ το 2010 και 
έγινε γνωστή στο ανδρικό 
κοινό όταν πόζαρε μπροστά 
σε αυτοκίνητα για λογαρια-
σμό της εταιρείας ελαστικών 
Toyo. Η Leanna έχει αδυνα-
μία στις αποκαλυπτικές πό-
ζες με σέξι μπικίνι και εσώ-
ρουχα, και αυτή την στιγμή 
μετρά 3,2 εκατ. ακόλουθους. 
Πολλοί είναι αυτοί που έχουν 
παρομοιάσει τον λογαριασμό 
της στο Instagram με ανδρικό 
παράδεισο.

Η ξανθιά καλλονή που αποθεώνεται από 3,2 
εκατ. οπαδούς στο Instagram!
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
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ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Τα ωραιότερα πασχαλινά 
κουλουράκια 

ΥΛΙΚΆ

 ª Στο μίξερ χτυπάμε το βούτυρο και ζάχαρη να αφρατέψουν κ να ασπρίσουν 
για 10 λεπτά . Προσθέτουμε τα αυγά ένα ένα και συνεχίζουμε το χτύπημα 
να ενωθούν τα υλικά καλά προσθέτουμε τον χυμό πορτοκαλιού με την 
σόδα μέσα ανακατεμένη στον χυμό μέχρι να φουσκώσει καλά ανακατεύ-
ουμε πολύ καλά, και τέλος βάζουμε την μαστίχα το Μπέικιν παουντερ και 
το αλεύρι.

 ª Ζυμώνουμε με τα χέρια μας μια μαλακή ζύμη, που δεν κολλάει. Την αφή-
νουμε και σκεπάζουμε με μια μεμβρανι για 15´λεπτα.

 ª Πλάθουμε τα κουλουράκια μας σε σχέδια της αρεσκείας μας . Προσοχή 
πλάθετε τα κουλουράκια γρήγορα να μην τα έχετε πολύ ώρα στα χέρια σας 
με τον τρόπο αυτό τα αφήνετε αφράτα κ φουσκώνουν στο ψήσιμο.

 ª Σε ένα μπολ βαζουμε ένα αυγό δυο κουταλιές ζαχαρι δυο κουταλάκια νερο 
και ανακατευουμε και αλειφουμε απαλά τα κουλούρια μας από πάνω να 
γυαλίσουν.  Τα αφήνουμε στην άκρη να στεγνώσει το αυγό.

 ª Εν συνεχεια τα βαζουμε στο φούρνο η σχάρα στη μέση και ψήνουμε στις 
αντιστάσεις στους 350° Φαρενάιτ βαθμούς μέχρι να ροδίσουν για 25 λεπτά 

 ª 250 γρ Βούτυρο καλό λιωμένο
 ª 2 κούπες ζάχαρη
 ª 4 αυγά
 ª 1 κούπα φρέσκο χυμό πορτο-

κάλι
 ª 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα 
 ª 1 κουταλάκι του γλυκού μπεικιν 

παουντερ 
 ª 1/2 κουτ γλυκού μασ τ ίχα σε 

σκόνη
 ª 6 κούπε ς αλεύρι  μαλακό και 

ίσως λ ίγο  παραπάνω..Θα το 
δείτε σ τα χέρια σας , γ ια όλες 
τ ις χρήσεις

 ª Γιατο άλειμμα
 ª 1 αυγό
 ª 2  κο υ τ α λ ά κ ι α  τ ο υ  γ λ υ κο ύ 

ζαχαρι 
 ª 2 κουταλάκια του γλυκού νερο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Σ’ ένα χωριό της Κρήτης γίνεται ένα προ-
ξενιό. Την υποψήφια νύφη που είναι και 
λίγο γκάου, την έχουν βάλει να καθίσει 
δίπλα στον γαμπρό. Για μισή ώρα η νύφη 
δεν έλεγε τίποτα. Η μάνα της μάλιστα 
την φωνάζει και της λέει να είναι ομιλη-
τική προς τον νέο και να ανοίγει θέματα 
για συζήτηση. Κάθεται αυτη λοιπόν και...
αρχίζει:
-Τα φασόλια τα τρως;
-Τα τρώω λέει εκείνος.
-Ααα, να σου κάνω εγώ φασόλια να κου-
ζουλαθείς, ανταπαντάει η νέα.
-Τσι φακές τσι τρως;
Τσι τρώω.
-Ααα, να σου κάνω εγώ φακές να κουζου-
λαθείς...
Την ξαναφωνάζει η μάνα, την πάει πάλι 
πιο κει η μάνα της και της λέει:
-Μα πες και κάτι πιο πικάντικο να του 
κεντρίσεις το ενδιαφέρον.
Κάθεται κι εκείνη δίπλα του ξανά και γυρί-
ζει και τον ρωτάει:
-Το σεξ σ’ αρέσει;
-Μ’ αρέσει, λέει εκείνος.
-Αααα, να κάνεις με τον ξάδερφο μου τον 
Σταύρο να κουζουλαθείς....

Ήτανε λοιπόν δυο τρελοί και τους έρχεται 
η ιδέα να παίξουνε ποδόσφαιρο. Λέει λοι-
πόν ο ένας:

- Εγώ θα κάνω τους 22 ποδοσφαιριστές 
και εσύ, λέει στον άλλον, κάνε τους 30.000 
φιλάθλους.
Πράγματι ανεβαίνει ο ένας στην κερκίδα 
και ο άλλος αρχίζει τις μπαλιές. Κάνει ένα 
κατέβασμα καταπληκτικό και βάζει μόνος 
του γκολ. Τρέχει λοιπόν πανηγυρίζοντας 
προς την κερκίδα και αρχίζει να κάνει τις 
γνωστές και ανήθικες κινήσεις. Τότε ο 
άλλος τρελός που ήταν στην κερκίδα πιά-
νει ένα μπουκάλι Κόκα κόλα του το πετάει 
και του ανοίγει το κεφάλι.
- Καλά ρε μαλάκα, του λέει, 22 ποδοσφαι-
ριστές, έμενα πέτυχες???
- Καλά ρε μαλάκα, 30.000 κόσμος, έμενα 
βρήκες να πεις ότι στο πέταξα???

Μπαίνει ένα άντρας φουριόζος στο σπίτι 
του!
-Γυναίκα, κέρδισα το Τζόκερ, ετοίμασε τις 
βαλίτσες μας...
- Αχ, μπράβο αντρούλη μου, και πού 
πάμε;
- Εγώ στη Χαβάη, εσύ στη μάνα σου....

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;

ΚΡΙΟΣ
Μάλλον αγχώνεστε περισσότερο από όσο 
θα έπρεπε με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείτε 
την υγεία σας και τα νεύρα σας. Η περίο-
δος αυτή σας βάζει σε σκέψεις για ταξίδια 
ή επαγγελματικές κινήσεις που προγραμ-
ματίζατε και σας δίνει το πράσινο φως για 
περισσότερα κέρδη. Ένα ταξίδι στο εξωτε-
ρικό ή κάπου που πάτε για πρώτη φορά, 
σας κάνει να χαμογελάτε πιο αβίαστα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα 
οικονομικά σας. Θα παρουσιασ τούν 
κάποιες δυσκολίες. Είναι θέμα δικού 
σας χειρισμού αν θα επωφεληθείτε από 
ευκαιρίες που έρχονται. Καιρός να επα-
νορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος. 
Πάντως πολλά έχουν αλλάξει στις συν-
θήκες εργασίας σας και μάλιστα ορι-
στικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώ-
νεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκο-
λύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικονο-
μικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως 
έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολογικό 
κυρίως αλλά άλλες φορές και 
πρακτικό. Οι κοινωνικές 
προτάσεις θα έχουν ενδι-
αφέρον και το ενδεχό-
μενο μιας μετακίνησης 
ή ενός ταξιδιού, θα 
σας δώσει την ευκαι-
ρία της ψυχικής ανανέ-
ωσης. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η μέρες αυτές σας δίνουν 
μοναδικές ευκαιρίες για να 
βοηθήσετε, να διακριθείτε, να 
κερδίσετε σε αντιπαλότητες, να φύγετε από 
το πατρικό σας, να βρείτε νέους συντρό-
φους ή συνεργάτες και να γίνετε πιο λογικοί 
στην οικονομική σας διαχείριση. Στον επαγ-
γελματικό τομέα θα αλλάξουν τα πράγματα 
προς όφελός σας. 

ΛΕΩΝ
Τις επόμενες μέρες ένα άτομο από τον επαγ-
γελματικό σας χώρο θα σας πλησιάσει με 
σκοπό να μοιραστεί μαζί σας τα μελλοντικά 
του σχέδια και στόχους. Η εκμυστήρευση 
αυτή θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέ-
πει σε εσάς κάποια χαρακτηριστικά που σας 
κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο για την επί-
τευξη του στόχου του. Ακούστε με σοβαρό-
τητα ότι έχει να σας πει και εξετάστε προσε-
κτικά την πρότασή του!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν να 
σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρκώς 
μετράτε τα συν και τα πλην και βγάζετε ισο-
λογισμούς, κάτι που δεν σας κολακεύει. Γεγο-
νός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε μία φάση που 
αισθάνεστε γενικώς πιο γενναιόδωροι απένα-
ντι στο ανθρώπινο είδος. 

ΖΥΓΟΣ
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που σας 
έχουν προκύψει, γιατί αυτή την εβδομάδα 
θα αναλάβετε νέες υποθέσεις και θα φορ-
τωθείτε με επιπλέον ευθύνες. Καλό θα είναι 
να αποφύγετε τα μακρινά ταξίδια. Επίσης 
προσέξτε να μην βρεθείτε αναμειγμένοι σε 
κουτσομπολιά που αφορούν τους συνεργά-
τες σας, γιατί θα κινδυνέψετε να χάσετε την 
καλή σας φήμη που είχατε μέχρι τώρα

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο με 
διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. Το 
ενδιαφέρον σας θα στραφεί σε θέματα που 
αφορούν τα προσωπικά σας εισοδήματα, 
αλλά και κεφάλαια, δάνεια κλπ. Είναι αλή-
θεια ότι το ενδιαφέρον σας στρέφεται στον 
επαγγελματικό σας χώρο. Όλα τα άλλα στη 
ζωή σας τα βάζετε σε δεύτερη μοίρα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυ-
ται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει όμως 
ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. Ένταση 
και αντιπαλότητα μπορεί να γεννήσουν οι 
μόνιμες συνεργασίες ή οι μακροχρόνιες 

φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να είναι 
πολύ εύκολη και να προσφέ-

ρει ευχάριστες στιγμές όμως 
μπορεί εύκολα να γκρε-

μίσει όσα πολύ εύκολα 
φτιάξατε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δύσκολα ή εύκολα 
θα κάνετε αυτό που 

θέλετε. Αποδεχθείτε 
αυτά που δεν μπορείτε 

να αλλάξετε και χαλαρώ-
στε με φίλους. Η περίοδος 

αυτή θα σας κάνει λίγο περισσό-
τερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι 

πολύ καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέ-
πουν επιτυχημένες συμφωνίες και συναλ-
λαγές. Η εποχή είναι ιδανική για να οργα-
νώσετε τα οικονομικά σας και να προ-
γραμματίσετε τις μετακινήσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέ-
σεις και έξοχοι στην προσπάθεια να αυτο-
προβληθείτε... και μάλιστα χαριτωμένα. 
Η περίοδος είναι η καλύτερη για να δια-
πιστώσετε τις ικανότητές σας που θα 
σας γεμίσουν αυτοπεποίθηση. Χρειάζε-
ται όμως να δουλέψετε πιο σκληρά για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Μην αδρανή-
σετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Εξορμήσεις και ταξιδάκια θα είναι το επί-
κεντρο των ενδιαφερόντων σας αυτή 
την εποχή. Προσοχή στις υπερβολές και 
τις σπατάλες. Θα αντιμετωπίσετε οικο-
νομικά προβλήματα. Προσέξτε να είστε 
νομικά κατοχυρωμένοι για τα οποιαδή-
ποτε ανοίγματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε 
το περιβάλλον σας γιατί έχουν τη διάθεση 
να σας βοηθήσουν και χρησιμοποιήστε τη 
λογική σας οπωσδήποτε.
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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

Ελληνικό ζαχαροπλαστείο το 
1921 στο Franklin της Indiana 

στην Αμερική . Στην 
φωτογραφία και ο ιδιοκτήτης 

ελληνικής καταγωγής

Η Ελληνική κοινότητα του 
Σουδάν σε κάποια γιορτή 

το 1930

Ναύπλιο 1940 / 41 
φωτογραφία από Βρετανούς 

στρατιώτες

Το ελληνικό σχολείο 
στο Κάλγκαρι  την 
δεκαετία του 1970 
σε κάποια εθνική 

γιορτή

Έλληνες της Αιγύπτου
Αλεξάνδρεια το 1933 

περίπου

1957, Κρήτη, Αγία 
Γαλήνη, παρέα μπροστά 

στο καφενείο του Αντώνη 
Μπαντινάκη

Πρόσφυγες της Σμύρνης , 1922

Derna στην Λιβύη στο μακρινό 
1912. Ο Γεώργιος Παπαδάκης 
φωτογραφίζεται με γνωστούς 

του στο κατάστημα του

Ελληνες μετανάστες στην Νέα 
Ζηλανδία το 1951 σε 

στρατόπεδο προσφύγων πριν 
τους επιτραπεί η εργασία στην 

Νέα Ζηλανδία

Κάλυμνος, ψαράδες 
την δεκαετία του 

1960
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ΤοΗράκλειοείναι η πρωτεύουσα 
και μεγαλύτερη πόλη τηςΚρήτης, 
καθώς και ο μεγαλύτεροςλιμέναςτου 
νησιού. Κύριος οικονομικός τομέας 
του νησιού, πέρα από τη γεωργία 
και το εμπόριο είναι ο τουρισμός 
που συγκεντρώνει η πόλη κατά τη 
διάρκεια του χρόνου και κυρίως τους 
μήνες του καλοκαιριού

Τ
ο Ηράκλειο αποτελεί το μεγαλύτερο 
αστικό κέντρο της Κρήτης, την πρω-
τεύουσα της περιφέρειας και το οι-
κονομικό κέντρο του νησιού. Η πόλη 

αποτελεί, επίσης, το εμπορικό και επιστη-
μονικό κέντρο του νησιού. Κατέχει στρατη-
γική γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική 
λεκάνη της Μεσογείου, συνδέοντας τρεις η-
πείρους και πολλούς διαφορετικούς πολι-
τισμούς.

Επισκεφτείτε το φρούριο-έμβλημα
Το ενετικό φρούριο Κούλες δεσπόζει στην 
είσοδο του παλιού λιμανιού του Χάνδακα. 
Οι Ενετοί το αποκαλούσαν «Φρούριο στη 
Θάλασσα» (Castello a Mare ή Rocca a Mare), 
αλλά σήμερα διατηρεί την τούρκικη ονο-
μασία του, Κούλες από το Su Kulesi. Είναι 
από τα πιο οικεία και αγαπημένα μνημεία 
της πόλης, σύμβολο του Ηρακλείου. Η κατα-
σκευή του κράτησε μέχρι το 1540 ενώ έπεσε 
στα χέρια των Τούρκων μαζί με την υπό-
λοιπη Κρήτη το 1669. Για αιώνες προστά-
τευε την πολιτεία αλλά χρησίμευσε και σαν 
υγρή φυλακή γεμάτη από φυλακισμένους 
που αλυσοδεμένοι ζούσαν στις πελώριες, 
σκοτεινές στοές και αίθουσές του. 

Ανάκτορο Κνωσού
Η Κνωσός ήταν η σπουδαιότερη πόλη της 
Κρήτης πριν την Ρωμαϊκή εποχή και, κυρίως, 
το κέντρο του πρώτου λαμπρού ευρωπαϊ-
κού ανακτορικού πολιτισμού, του Μινωικού 
Πολιτισμού. Το ανάκτορο της πόλης είναι ο 
πλέον επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος της 
Κρήτης με περισσότερους από 1.000.000 
επισκέπτες το χρόνο. Το ανάκτορο βρίσκεται 
μόλις 5χλμ νότια του Ηρακλείου, στο λόφο 
Κεφάλα πάνω από τις όχθες του Κνωσανού 
Φαραγγιού. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της 
οδού Κνωσού, που ενώνει το Ηράκλειο με 
το Σκαλάνι. Εκτός από το χώρο του ανακτό-
ρου, η ευρύτερη περιοχή είναι γεμάτη με 
αρχαιολογικά ευρήματα, γεγονός λογικό αν 
σκεφτούμε ότι η Κνωσός είχε στο απόγειο 
της περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
Το ανάκτορο ήταν η έδρα του θρυλικού 
βασιλιά Μίνωα και έχει συνδεθεί με διά-
σημους Ελληνικούς μύθους, όπως αυτόν 
του Δαίδαλου και του Ίκαρου, αλλά και του 
Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο. Ο Μίνωας 
δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά μια σειρά 
από βασιλιάδες με το ίδιο όνομα (όπως οι 
Φαραώ στην Άιγυπτο). Η μορφή του είχε 
θεοποιηθεί και μάλιστα θεωρούνταν γιος 
της Ευρώπης και του Δία, όπως περιγράφε-
ται στον μύθο της Αρπαγής της Ευρώπης.

Βόλτα στο χωριό-πρότυπο
Κανείς δεν περιμένει πως στα 14 χιλιόμετρα 

από την πολύβουη πόλη του Ηρακλείου βρί-
σκεται ένας από τους ωραιότερους παρα-
δοσιακούς οικισμούς της Κρήτης, οι Αρχά-
νες. Χρώματα, αρώματα, αναπαλαιωμένα 
αρχοντικά, ήπια τουριστική ανάπτυξη και 
τριγύρω αμπελώνες από όπου παράγονται 
μερικά από τα καλύτερα κρητικά κρασιά. 
Στην είσοδο του χωριού το επιβλητικό νεο-
κλασικό που στεγάζει το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης και λίγο πιο κάτω η ολό-
λευκη εκκλησία της Παναγίας. Ατμοσφαιρι-
κές γειτονιές με καλοσυντηρημένα σπίτια 
βαμμένα σε χαρούμενα χρώματα, πέτρινα 
καλντερίμια με φανάρες, το Λαογραφικό 
Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το 
εργαστήριο γλυπτικής και το Μουσείο Κρη-
τικής Ιστορίας και Παράδοσης λίγο πιο έξω. 
Το ένα πιο όμορφο από το άλλο.

Ανάψτε κερί στον πολιούχο
O μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά, 
είναι ο προστάτης Άγιος του Ηρακλείου 
καθώς σύμφωνα με την παράδοση διέσωσε 
τους Χριστιανούς της πόλης από την σφαγή, 
όταν οι Τούρκοι, νωρίς τον 19ο αιώνα επι-
χείρησαν να τους εξολοθρεύσουν. Ο ναός 
χτιζόταν τριάντα περίπου χρόνια και εγκαι-
νιάστηκε το 1896 με μεγαλόπρεπες τελετές 
και λαμπρό εορτασμό. Δίπλα του βρίσκεται 
η μικρή εκκλησία του Αγίου Μηνά, παλαιό-
τερη και καταστόλιστη με έξοχες αγιογρα-
φίες στους τοίχους και εικόνες μεγάλων Αγι-
ογράφων.

Ο θαλάσσιος κόσμος της Μεσογείου
Το Ενυδρείο Κρήτης–Cretaquarium είναι 
από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα 
ενυδρεία της Ευρώπης και μάς μεταφέρει 
στο μαγικό θαλάσσιο κόσμο της Μεσο-
γείου. Μάθετε τα μυστικά του βυθού μέσα 
από τις 32 δεξαμενές συνολικής χωρητικό-
τητας 1.600.000 λίτρων θαλασσινού νερού, 
όπου μπορείτε να μάθετε για τις συνήθειες 
των πλασμάτων της θάλασσας. Μοναδική 
εμπειρία το τάισμα των ζώων και ο καθαρι-
σμός και έλεγχος των δεξαμενών από δύτες, 
δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να 
παρακολουθήσετε σε συγκεκριμένες ώρες. 

Το Cretaquarium βρίσκεται στον χώρο της 
πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, 15 
χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου 
(www.cretaquarium.gr).

Στα βήματα του Νίκου Καζαντζάκη
Το μουσείο που τιμά τον Νίκο Καζαντζάκη, 
αποτελείται από ένα σύνολο κτιρίων και 
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του ιστο-
ρικού χωριού Βαρβάροι, την σημερινή 
Μυρτιά. Η Έκθεση του Μουσείου στεγάζε-
ται σε χώρο, ο οποίος διαμορφώθηκε εκεί 
όπου βρισκόταν το πατρικό σπίτι της οικο-
γένειας Ανεμογιάννη, οικογένειας συγγενι-
κής με τον καπετάν Μιχάλη, τον πατέρα του 
Νίκου Καζαντζάκη. Θα δείτε χειρόγραφα 
και σημειώσεις του συγγραφέα, δείγματα 
αλληλογραφίας με μεγάλους στοχαστές, 
πολιτικούς και λογοτέχνες της εποχής του, 
πρώτες εκδόσεις των έργων του στα ελλη-
νικά και σ’ άλλες γλώσσες, σπάνιο φωτο-
γραφικό υλικό, αναμνηστικά από τα ταξί-
δια του, προσωπικά αντικείμενα, μακέτες, 
κοστούμια και υλικό από θεατρικές παρα-
στάσεις έργων του, σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό, πορτρέτα και γλυπτά με τη μορφή του 
και δεκάδες ξενόγλωσσες εκδόσεις έργων 
του (www.kazantzaki.gr).

Το βασίλειο του αδερφού του Μί-
νωα
Το ανάκτορο της Φαιστού, ένα από σημα-
ντικότερα μινωικά ανάκτορα και το δεύ-
τερο σε μέγεθος (περίπου 18.000 τ.μ.) μετά 
από αυτό της Κνωσού, είναι χτισμένο σε 
ένα ύψωμα στο δυτικό άκρο της μεγαλύτε-
ρης και πλουσιότερης πεδιάδας της Μεσα-
ράς. Από το σημείο αυτό έλεγχε ο τοπι-
κός άρχοντας-βασιλιάς όχι μόνο τα αγαθά 
του κάμπου αλλά και την έξοδο προς τη 
θάλασσα και τα λιμάνια του κόλπου της 
Μεσαράς. Κατά τη μυθολογία στη Φαιστό 
βασίλεψε η δυναστεία του Ραδάμανθυ, γιου 
του Δία και αδελφού του Μίνωα. Το ανά-
κτορο της Φαιστού θεωρείται τυπικό δείγμα 
μινωικού ανακτόρου εξ αιτίας της εξαιρε-
τικής αρχιτεκτονικής του σύνθεσης και της 
άψογης κατασκευής του. 

Ταξίδι στο χρόνο
Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, που στεγάζε-
ται σε διώροφο νεοκλασικό του 1903, στην 
παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου και είναι 
γεμάτο ιστορικά κειμήλια της Κρήτης. Στις 
αίθουσές του θα δείτε, μεταξύ άλλων, συλ-
λογή νομισμάτων, το ομοίωμα της πόλης του 
Χάνδακα των μέσων του 17ου αιώνα, μονα-
δικούς πίνακες του Δομήνικου Θεοτοκόπου-
λου, οθωμανικές τοιχογραφίες, προσωπο-
γραφίες Κρητών αγωνιστών, καθώς και το 
γραφείο και τη βιβλιοθήκη του Νίκου Καζα-
ντζάκη από το σπίτι του στην Antibes της Γαλ-
λίας (www.historical-museum.gr).

Ανακαλύψτε το τρίτο μεγαλύτερο 
θηλαστικό που έζησε στον κόσμο
Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που 
λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. Τα τρισδιάστατα, πρωτότυπα 
και διαδραστικά του εκθέματα σίγουρα θα 
σας δώσουν άφθονο υλικό για σκέψη και 
αφορμές για περιήγηση σε ολόκληρο το 
νησί. Θαυμάστε το Γιγάντιο Δεινοθήριο, ένα 
ζώο που έζησε στην Κρήτη πριν από 8,5 εκα-
τομμύρια χρόνια, και εξερευνήστε την εξαι-
ρετική παλαιοντολογική συλλογή με 8.200 
δείγματα απολιθωμένων οστών (www.nhmc.
uoc.gr).

 Δείτε το Δίσκο της Φαιστού
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 
που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
μουσεία στην Ευρώπη. Στο Μουσείο έχουν 
συγκεντρωθεί αρχαιολογικά ευρήματα απ’ 
όλη την Κρήτη, καλύπτοντας την ιστορία του 
νησιού για περισσότερο από 5.500 χρόνια. 
Κυρίαρχη θέση ανάμεσα σε αυτά κατέχουν 
οι θησαυροί του μινωικού πολιτισμού, τον 
οποίο εδώ μπορεί κανείς να θαυμάσει σε όλη 
την ιστορική του συνέχεια. Η συλλογή με τις 
μινωικές αρχαιότητες είναι η σημαντικότερη 
στον κόσμο και το μουσείο δίκαια θεωρείται 
το κατ’ εξοχήν μουσείο του μινωικού πολιτι-
σμού. Ξεχωρίζουν ο Δίσκος της Φαιστού, η 
τοιχογραφία της Παριζιάνας και το άγαλμα 
του Ταυρομάχου από ελεφαντόδοντο (Ξαν-
θουδίδου & Χατζηδάκη, τηλ.: 2810 279000).

Ηράκλειο: στην καρδιά της ιστορίας

ΤΑΞΙΔΙ



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Πότε θα πραγματοποιηθεί και 
τι θα περιλαμβάνει

Μ
ια μεγάλη επετεια-
κή έκθεση, με αφορ-
μή τα 100 χρόνια α-
πό τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, συνδιοργανώνουν 
το Μουσείο Μπενάκη  και το Κέ-
ντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 
Η έκθεση με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: 
Λάμψη · Καταστροφή · Ξεριζωμός 
· Δημιουργία», προγραμματίζεται 
να εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο του 
2022 και θα φιλοξενηθεί στο Μου-
σείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.
Στο πλαίσιό του θα παρουσια-
στούν, μέσα από τρεις μεγάλες ενό-
τητες, το χρονικό του ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο 
της ακμής του πριν τους διωγμούς, 
τη δραματική περίοδο 1919-1923, 
καθώς και την περίοδο της εγκατά-
στασης και ενσωμάτωσής του στην 
Ελλάδα.
Στόχος της πρώτης ενότητας είναι 
να περιγράψει τη ζωή σε τέσσερις 
γεωγραφικές περιοχές: την Ιωνία 
και τα δυτικά παράλια, τον Πόντο, 
την Καππαδοκία και τα νότια παρά-
λια, και την Ανατολική Θράκη. Η 
δεύτερη ενότητα εξιστορεί τους 
διωγμούς, τη μικρασιατική εκστρα-
τεία, την καταστροφή του 1922, το 
πρώτο κύμα προσφύγων και την 

ανταλλαγή πληθυσμών. Η τελευ-
ταία ενότητα επικεντρώνεται στην 
εγκατάσταση και την ενσωμάτωση 
των εκπατρισμένων στην Ελλάδα 
καθώς και στην επίδραση που η 
παρουσία τους είχε σε πολλούς 
τομείς της ελληνικής κοινωνίας.
Το χρονικό αυτό ξετυλίγεται μέσα 
από χάρτες, φωτογραφίες, κινη-
ματογραφικό υλικό, έργα τέχνης, 
εικόνες, εκκλησιαστικά κειμήλια, 
ενδυμασίες, κοσμήματα, χειροτε-
χνήματα, προσωπικά αντικείμενα, 
πολεμικά κειμήλια, εκτεταμένο 
αρχειακό υλικό, εφημερίδες, επι-
στολές και κάρτες, και πολλά άλλα 
τεκμήρια. Αποσπάσματα από προ-
σωπικές μαρτυρίες συμπληρώνουν 

την αφήγηση του χρονικού.
Τμήμα του επιλόγου της έκθεσης 
είναι αφιερωμένο στην ίδρυση του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπου-
δών το 1930 από τη Μέλπω και τον 
Οκτάβιο Μερλιέ. Πρόκειται για ένα 
από τα σημαντικότερα επιστημο-
νικά ιδρύματα έρευνας της ιστορίας 
και του πολιτισμού των Μικρασια-
τών Ελλήνων. Το αρχείο προφορι-
κής ιστορίας του είναι μοναδικό. 
Συγκροτήθηκε με βάση τις μαρ-
τυρίες περισσοτέρων από 5.000 
εκπατρισμένων πρώτης γενιάς, 
ενώ το Μουσικό Λαογραφικό του 
Aρχείο περιέχει σπάνιες ηχογρα-
φήσεις, αδημοσίευτα χειρόγραφα 
και έγγραφα. Η Βιβλιοθήκη και τα 

πολύτιμα αρχεία, οι πολυάριθμες 
εκδόσεις και το επιστημονικό Δελ-
τίο του Κέντρου συμβάλλουν καθο-
ριστικά στον διάλογο μεταξύ της 
ελληνικής και της διεθνούς επιστη-
μονικής κοινότητας.
Οι συλλογές του Μουσείου Μπε-
νάκη παρουσιάζουν την καθημε-
ρινή και επαγγελματική ζωή και 
την τέχνη των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας, τα Ιστορικά του Αρχεία δια-
σώζουν σημαντικές μαρτυρίες από 
την πορεία της εκστρατείας και από 
την εγκατάσταση των προσφύγων, 
ενώ εκθέματα της Πινακοθήκης 
Γκίκα τεκμηριώνουν το αποτύπωμα 
των Μικρασιατών στον πολιτισμό 
του 20ού αιώνα. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ι μηχανές θα πάρουν και πάλι 
μπροστά στο 130 ετών κτήριο του 
Τυποβαφικού Εργαστηρίου, στο 
Μεταξουργείο, καθώς η ιστορική  

Βιοτεχνία Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ) θα 
επαναλειτουργήσει, πλήρως ανανεωμένη, 
μετά από πολλά χρόνια αναβιώνοντας μια 
πολύτιμη παράδοση. Ήδη έχουν ξεκινήσει 
οι πρώτες εργασίες καθαρισμού στο διατη-
ρητέο κτήριο το οποίο ανήκει στο υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχει αναλά-
βει και το έργο της αποκατάστασής του.
Άρρηκτα συνδεδεμένο με την τέχνη του 
σταμπωτού υφάσματος το εργοστάσιο λει-
τουργούσε μέχρι  τα τέλη της δεκαετίας του 
’90 τροφοδοτώντας ολόκληρη την Ελλάδα 
αλλά και το εξωτερικό με τα παραδοσιακά 
μαντήλια, απαραίτητο αξεσουάρ της εγχώ-
ριας χορευτικής παράδοσης του τόπου μας 
και όχι μόνον. Το 1995 κηρύχθηκε διατηρη-
τέο μνημείο, όπως και το σύνολο του εξοπλι-
σμού του, συμπεριλαμβανομένων και κινη-
τών αντικειμένων που αποτελούσαν μέρος 
της βιοτεχνικής παραγωγής. Το 1999 παρα-
χωρήθηκε στο ΥΠΠΟΑ από την Κτηματική 
Εταιρεία του Δημοσίου, στην οποία ανήκε, 
ενώ το 2003 εγκρίθηκε η εξαγορά του.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την 

σειρά των εργασιών, στο πρώτο δεκαήμερο 
του Απριλίου ολοκληρώνονται οι καθαρι-
σμοί στο κτήριο. Ηδη έχει γίνει η καταγραφή 
των σημαντικότερων από τα κινητά αντικεί-
μενα, τα οποία απομακρύνθηκαν από το κτή-
ριο προς φύλαξη. Μεταξύ αυτών συμπερι-
λαμβάνονται τελάρα, έπιπλα, σφραγίδες, 
υφάσματα, αντικείμενα από το χημείο και 
χαρτώο υλικό. Μέχρι το τέλος Μαϊου ολο-
κληρώνεται η αποτύπωση του κτηρίου και 
καθορίζονται οι μελλοντικές χρήσεις τους, 

ώστε να συνταχθεί το κτηριολογικό πρό-
γραμμα. Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου, θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες 
μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομη-
χανολογική) για την πλήρη αποκατάσταση 
του κτηρίου.
Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα 
εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασιών και 
συνεργιών του ΒΕΜ με άλλους φορείς του 
νεώτερου πολιτισμού.

Μουσείο 
Κυκλαδικής 
Τέχνης: 
Διαδικτυακά 
εργαστήρια για 
ελληνόφωνα και 
αγγλόφωνα παιδιά 

Τ
α εργαστήρια του Σαβ-
βα τοκύριακου του 
Μουσείου Κυκλαδι-
κής Τέχνης γ ίνονται 

κάθε μήνα οnline για τα ελλη-
νόφωνα παιδιά ενώ από τις 
18 Απριλίου ξεκινούν online 
εργαστήρια και για αγγλό-
φωνα παιδιά!
Ta αγαπημένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης που μεγά-
λωσαν γενιές και γενιές, από 
φέτος πραγματοποιούν ται 
online! Τα online εργαστήρια 
Σαββατοκύριακου θα πραγ-
ματοποιηθούν όχι μόνο κατά 
τη διάρκεια που το μουσείο 
θα παραμένει κλειστό αλλά 
καθιερώνονται και μετά, δίνο-
ντας τη δυνατότητα συμμετο-
χής σε οικογένειες απ’ όλη την 
Ελλάδα αλλά και σε ελληνό-
φωνα και αγγλόφωνα παιδιά 
της ομογένειας στο εξωτε-
ρικό!
Μέχρι και τον Μάϊο, κάθε 
Σαββατοκύριακο, παιδιά και 
γονείς σε κάθε γωνιά του πλα-
νήτη θα μπορούν να γνωρί-
σουν διαδικτυακά το συναρ-
παστικό κόσμο του Μουσείου 
μέσα από παραμύθια, δια-
δραστικές ξεναγήσεις, εικα-
στικά εργαστήρια, θέατρο, 
φωτογραφία και μουσική!
Τα online εργαστήρια Σαββα-
τοκύριακου υλοποιούνται με 
την υποστήριξη της Eurolife 
FFH, στρατηγικού συνεργάτη 
του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης.
Μπορείυε να προμηθευτείτε 
εισιτήρια για τα ελληνόφωνα 
παιδιά  από https://www.viva.
gr/tickets/museum/mouseio-
kykladikis-texnis /paidika-
ergastir ia-savvatokyriakou 
και για τα αγγλόφωνα από 
https://www.viva.gr/tickets/
museum/streaming/online-
weekend-workshops- for-
families-en.

Έκθεση για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή ετοιμάζει το Μουσείο Μπενάκη 

Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής Βιοτεχνίας 
Ελληνικών Μαντηλιών στο Μεταξουργείο
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Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη μεγαλύτερη 
νίκη του τη φετινή σεζόν επικρατώντας 
με 3-0 του ΠΑΟΚ που έδειξε να έχει 
το μυαλό του στο Κύπελλο με τους 
πράσινους να εκμεταλλεύονται στο 
έπακρο τις φάσεις που δημιούργησαν.

Παναθηναϊκός πήρε μια σημαντική νίκη, τη 
μεγαλύτερη τη φετινή σεζόν, επικρατώντας του 
ΠΑΟΚ με 3-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και 
πήρε ένα τρίποντο σημαντικό για την ευρωπα-
ϊκή έξοδο των πράσινων που ανέβηκαν στην 
4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αν το «τρι-
φύλλι» δεν είχε χάσει και τους δύο βαθμούς 
στο 97’ με τον Αστέρα τότε θα ήταν ακόμα 
ψηλότερα..
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έδειξε στο ματς 
της Λεωφόρου ένα αρκετά κακό 
πρόσωπο παρά το γεγονός ότι 
και πάλι είχε τελικές ευκαιρίες 
δεν κατάφερε να τις αξιοποιή-
σει και να σκοράρει ενώ φαι-
νόταν πως είχε το μυαλό του 
στον ημιτελικό του Κυπέλ-
λου την Τετάρτη με την ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός ήταν άκρως 
αποτελεσματικός καθώς 
έκανε τρία γκολ στις τέσσερις 
φάσεις που δημιούργησε και 
κέρδισε τον ΠΑΟΚ για δεύτερη 
φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες.

ΓΚΟΛ DEJA VU ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ
Το πρώτο ημίχρονο θύμισε σε όλα το ματς της 
κανονικής περιόδου πριν είκοσι μέρες στη 
Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος είχε την 
υπεροχή, πίεζε, κέρδιζε μπάλες, απειλούσε 
αλλά δεν σκόραρε. Με καλύτερη όλων την 
ευκαιρία του Μουργκ την οποία έπιασε ο Διού-
δης.
Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του τελική, στο 
39’ όπως και στο παιχνίδι της κανονικής περι-
όδου πήρε προβάδισμα στο σκορ. Όπως και 
τότε έτσι και τώρα ο Βιγιαφάνιες έκανε τη 
βαθιά μπαλιά προς τον Χατζηγιοβάνη που 
αυτή τη φορά γύρισε με τη μία προς τον Μακέ-
ντα που έκανε το πλασέ στο δεύτερο δοκάρι 
για να νικήσει τον Πασχαλάκη και να ανοίξει το 

σκορ για το τριφύλλι.
Με το 1-0 μάλιστα υπέρ των πράσινων οι δύο 
ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την 15λεπτη 
ανάπαυλα του πρώτου μέρους.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ο ΠΑΟΚ, ΓΚΟΛ Ο ΠΑ-
ΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ αύξησε και άλλο 
την πίεση του, έψαξε για την ισοφάριση, ο 
Γκαρσία έκανε και αλλαγές με πρώτη την 
είσοδο του Τζόλη στο παιχνίδι αλλά ο Πανα-
θηναϊκός πότε με τον Διούδη, πότε με τη συνο-
λική άμυνα του έκοβε κάθε επίθεση.
Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να φτάσουν 
στην ισοφάριση λίγο μετά το 60’ με το πλασέ 
του Κρέσπο από τη μικρή περιοχή να διώχνει 

σωτήρια ο Διούδης. Ο τεχνικός των φιλο-
ξενούμενων έριξε στο ματς και τους 

Ουάρντα και Κρμνέτσικ θέλοντας 
να κάνει πιο επιθετική την ομάδα 
του.
Ο Παναθηναϊκός όμως ευτύ-
χησε να βάλει και δεύτερο 
γκολ στο 79’. Σε μια φάση που 
δεν φαινόταν πως θα γίνει κάτι 
καλό ο Νιάς πήρε τη μπάλα και 
πήγε μόνος του προς την περι-

οχή, δέχτηκε το μαρκάρισμα και 
το φάουλ σε καλό σημείο. Ο Βιγι-

αφανιες ανέλαβε την εκτέλεση και 
με έξυπνο τρόπο νίκησε τον Πασχα-

λάκη για το 2-0.
Κάπου εκεί το ματς τελείωσε ουσιαστικά 
καθώς ο χρόνος που απέμενε ήταν λίγος και 
φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός είχε μάθει 
το μάθημα του από την ισοπαλία με τον 
Αστέρα. Οπότε μπόρεσε να διαχειριστεί 
σωστά την άμυνα του και να χτυπήσει σε 
μια ακόμη αντεπίθεση με τον Αϊτόρ για το 
3-0.
Σε κόρνερ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ο Διούδης 
έδιωξε ο Βιγιαφάνιες έδωσε στον Μολό και 
αυτός πέταξε τη μπάλα μπροστά στον Αϊτόρ 
ο οποίος έφυγε στην αντεπίθεση έχοντας 
μπροστά του τον Ροντρίγκο, μπήκε στην 
περιοχή και με αριστερό σουτ έγραψε το 
3-0 που ήταν και το τελικό σκορ της ανα-
μέτρησης.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Ολυμπιακός 
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στον 
πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας, με τον Χασάν (73’) να 
απαντάει στο γκολ του Εραμού-

σπε (45+6’). Όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς στο 
Φάληρο.
Δεν είχε νικητή ο πρώτος ημιτελικός του 
Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα και τον Ολυμπιακό στους Ζωσιμάδες 
με το τελικό σκορ να λήγει 1-1. Σε ένα ισορ-
ροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι Ηπειρώτες 
κατάφεραν να μπουν μπροστά στο σκορ με 
πέναλτι του Εραμούσπε στο 45+6’.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ο Ολυμπιακός επέλεξε για ακόμη ένα παι-
χνίδι να παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο 
με σύστημα 3-4-3, με τον Φορτούνη στο 
βασικό σχήμα και τον Χασάν στην κορυφή. 
Από την άλλη, ο Αργύρης Γιαννίκης δεν προ-
χώρησε σε εκπλήξεις επιλέγοντας σύστημα 
4-4-2 και με ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με 
το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.
Από τα πρώτα λεπτά του ημιτελικού η ανα-
μέτρηση ήταν ισορροπημένη, με τον Ολυ-
μπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, όμως 
όχι και την ξεκάθαρη υπεροχή. Στο 11’ έχασε 
σημαντική ευκαιρία με τον Χασάν να βρί-
σκεται σε θέση τετ α τετ με τον Γιούρι Λοντί-
γκιν, όμως ο Αιγύπτιος επιθετικός σούταρε 
πάνω στον τερματοφύλακα του ΠΑΣ.
Στο 16ο λεπτό ήταν σειρά των γηπεδού-
χων να απειλήσουν, με τον Μιλιντσεάνου να 
πραγματοποιεί ένα σουτ και τον Σα να μπλο-
κάρει δίχως πρόβλημα. Το παιχνίδι συνέ-
χισε να έχει ισορροπία, χωρίς πολλές ευκαι-
ρίες, με τους προπονητές των δύο ομάδων 
να ζητούν συνεχώς πράγματα από τους 
ποδοσφαιριστές τους.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ Ο 
ΠΑΣ
Ενώ όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα 
κλείσει χωρίς γκολ, ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε 
αντίθετη άποψη. Οι Ηπειρώτες κέρδισαν 
πέναλτι στις καθυστερήσεις για χέρι του 
Μπα μέσα στην περιοχή, έπειτα από ένα 
σουτ του Κάστρο. Ο Τρεϊμάνις είδε ο ίδιος τη 
φάση στο μόνιτορ και υπέδειξε την άσπρη 
βούλα.
Ο Εραμούσπε ανέλαβε την εκτέλεση, ο Ζοσέ 
Σα έμεινε στο κέντρο, με τους Γιαννιώτες να 

βρίσκουν δίχτυα για το 1-0 στο 45+6’. Οι 
παίκτες του ΠΑΣ πανηγύρισαν με έξαλλο 
τρόπο το γκολ, το οποίο τους έδωσε το προ-
βάδισμα στην ανάπαυλα.

ΑΥΞΗΣΕ ΠΙΕΣΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΣ
Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Μαρ-
τίνς αντικατέστησε τον Σωκράτη Παπαστα-
θόπουλο λόγω ενοχλήσεων στον προσα-
γωγό με τον Χολέμπας, ενώ έβαλε στη θέση 
του Λαλά τον Ανδρούτσο ζητώντας περισ-
σότερα πράγματα από τους μπακ-χαφ του.
Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν καλύτερα στο 
δεύτερο ημίχρονο, κρατώντας την μπάλα 
και απειλώντας την εστία του Λοντίγκιν. 
Μάλιστα, στο 47ο λεπτό ο Μπρούμα σού-
ταρε εντός της περιοχής, χωρίς να νικήσει 
τον γκολκίπερ των γηπεδούχων. Ο ΠΑΣ είχε 
την ευκαιρία να κάνει το 2-0, όταν ο Μιλι-
ντσεάνου βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αφού 
δεν μπόρεσε να τον σταματήσει ο Σεμέδο, 
απέκρουσε ωστόσο ο Σα με το πόδι.
Ο Ολυμπιακός είχε κάποιες τελικές, χωρίς 
ωστόσο να απειλείται ιδιαίτερα ο Γιούρι 
Λοντίγκιν. Ο ΠΑΣ Γιάννινα χτυπούσε στην 
κόντρα και στο 65ο λεπτό ξανά με τον Μιλι-
ντσεάνου έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Σα 
δήλωσε ξανά παρών.

ΙΣΟΦΑΡΙΣΑΝ ΜΕ ΧΑΣΑΝ ΟΙ ΕΡΥ-
ΘΡΟΛΕΥΚΟΙ
Ο Πέδρο Μαρτίνς θέλησε να κάνει ακόμη 
πιο επιθετική την ομάδα του, ώστε να φτά-
σει εντέλει στην ισοφάριση. Έτσι πέρασε 
στον αγωνιστικό χώρο τους Αραμπί και 
Εμβιλά γυρίζοντας τον σχηματισμό σε 4-2-
2. Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κάνουν 
το 1-1.
Στο 73ο λεπτό ο Φορτούνης έβγαλε τη 
σέντρα από τα δεξιά και ο Αχμέντ Χασάν με 
ένα εντυπωσιακό γυριστό βρήκε τρόπο να 
νικήσει τον Λοντίγκιν στέλνοντας την μπάλα 
στα δίχτυα.
Ο Ολυμπιακός απείλησε εκ νέου φτάνοντας 
κοντά στην ανατροπή στο 78ο λεπτό της 
αναμέτρησης. Ο Αραμπί βρέθηκε απέναντι 
από τον Λοντίγκιν, θέλησε να τον πλασάρει, 
αλλά χωρίς επιτυχία, με τον γκολκίπερ του 
ΠΑΣ να αποκρούει με το πόδι. Μέχρι και το 
φινάλε της αναμέτρησης, αλλαγή στο σκορ 
δεν υπήρξε και το 1-1 παρέμεινε.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-0

Τρίποντο Ευρώπης για τους 
πράσινους

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός 
1-1: Ραντεβού στο Φάληρο1-1: Ραντεβού στο Φάληρο
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Ο ΠΑΟΚ με εκπληκτικό τέρμα του 
Μουργκ στο τέταρτο λεπτό των 
καθυστερήσεων κέρδισε την ΑΕΚ με 
1-0 στο ΟΑΚΑ και πήρε προβάδισμα 
πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας

Μ
ε «χρυσό» σκόρερ τον Τόμας 
Μουργκ που μπήκε στο 91’ αντί 
του Τζόλη και σκόραρε στο 94’ 
με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ 

ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0 στο ΟΑΚΑ και 
πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό 
ενόψει και της ρεβάνς της Τούμπας μετά από 
τρεις εβδομάδας.
Σε ένα παιχνίδι όπου πήγαινε για 0-0 με τις 
δύο ομάδες να φοβούνται να χάσουν μετά τα 
«στραπάτσα» της Κυριακής κόντρα σε Ολυ-
μπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα ήρθε η 
τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μουργκ για να 
δώσει τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονί-
κης η οποία πανηγυρίστηκε έξαλλα απ’ όλους 
στον ΠΑΟΚ.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΑΕΚ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στο ΟΑΚΑ με 
στόχο να μην χάσουν. Αυτό ήταν το πρώτο και 
κύριο μέλημα τους και φάνηκε τόσο από τις 
δύο ενδεκάδες όσο και κυρίως από τις αλλα-
γές που έκαναν οι Χιμένεθ και Γκαρσία που 
δεν πήραν το παραμικρό ρόστερ. Ήταν δεδο-
μένο πως ένα λάθος ή ένα καλό στημένο θα 
ήταν αυτό που θα έδινε τη νίκη σε μια από τις 
δύο ομάδες.
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ είχε την ελαφρά υπε-
ροχή. Έψαξε το γκολ από τον άξονα και τα πλά-
για και είχε καλές φάσεις με τους Λόπες στο 7’ 
και Ολιβέιρα αλλά ο Πασχαλάκης ήταν εκεί. 
Ο Γκαρσία στήριξε τον Έλληνα κίπερ μετά την 
κακή εμφάνιση του στη Λεωφόρο και αυτός 
τον δικαίωσε.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ είχε μόνο μια καλή 
στιγμή και αυτή από λάθος του Τσιντώτα και 
πλασέ του Τζόλη που όμως ήταν κακό και 
ο Έλληνας γκολκίπερ μπλόκαρε εύκολα τη 
μπάλα.
ΒΑΔΙΖΕ ΠΡΟΣ ΤΟ Χ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για 
τις δύο ομάδες. Η εικόνα δεν άλλαξε και ήταν 
ακόμα χειρότερη απ’ ότι στο πρώτο 45λεπτο 
και δεν υπήρξαν ούτε οι δύο - τρεις καλές στιγ-
μές του πρώτου μέρους. Οι δύο προπονητές 
άρχισαν τις αλλαγές με τον έναν να ακολουθεί 
τον άλλο και χωρίς να παίρνει το παραμικρό 
ρίσκο για να αλλάξει κάτι σε σύστημα και να 
χτυπήσει τη νίκη.
Ο ΜΟΥΡΓΚ ΕΙΧΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκαρ-
σία έριξε στο παιχνίδι τον Μουργκ αντί του 
Τζόλη και ο Αυστριακός είχε άλλη άποψη για 
το τελικό αποτέλεσμα. Στο 90+4’ ο ΠΑΟΚ κέρ-
δισε φάουλ σε καλό σημείο και ο Μουργκ με 
ένα τρομερό φάουλ με το αριστερό έστειλε 
τη μπάλα στο γάμα της εστίας του Τσιντώτα 
και διαμόρφωσε το 0-1 που ήταν και το τελικό 
σκορ της αναμέτρησης.

Χιμένεθ: «Με αυτή την ομάδα δεν 
έχουμε τύχη με τις αποφάσεις των 
διαιτητών»
Ο Μανόλο Χιμένεθ σε δηλώσεις του στην 
COSMOTE TV, αμέσως μετά τη λήξη της ανα-
μέτρησης στάθηκε στις αποφάσεις του διαι-
τητή του αγώνα, οι οποίες κατά τη γνώμη του 
έκριναν το αποτέλεσμα. 
Ο Μανόλο Χιμένεθ αμέσως μετά το ματς στά-
θηκε στις αποφάσεις του διαιτητή, καθώς 
θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ στη φάση που 
υποδείχθηκε ως παράβαση, πριν ο Αυστρια-
κός μέσος στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανόλο 
Χιμένεθ στην COSMOTE TV: 
«Με αυτή την ομάδα δεν έχουμε τύχη με τις 
αποφάσεις των διαιτητών. Πιστεύω ότι ήταν 
ένα φάουλ που δεν χρειαζόταν καθόλου. 
Το φάουλ κατά την γνώμη μου δεν υπήρχε. 
Κάναμε ένα καλό παιχνίδι για 93’ και στο τέλος 
η ποιότητα του Μουργκ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα και δεν μπορούσαμε να έχουμε καμία 
αντίδραση στο λεπτό που ήρθε το γκολ».
«Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, δώσανε 
τα πάντα, προσπαθήσαμε να σκοράρουμε, 
δεν τα καταφέραμε. Νομίζω πως το κλειδί βρί-
σκεται αν έπαιρνε δεύτερη κίτρινη κάρτα ο 
παίκτης του ΠΑΟΚ. Το θετικό είναι πως παί-
ξαμε καλά, πρέπει να συνεχίσουμε, να δου-
λεύουμε έτσι ώστε να πάμε καλά αν μας το 
επιτρέψουν οι τραυματισμοί και η κούραση».

Γκαρσία: «Δεν υπάρχει ένας δρόμος 
για την επιτυχία»
Για το αν θυσίασε κάτι για το αποτέλεσμα: 
«Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. 
Από την πλευρά μας θέλουμε να ανταποκρι-
θούμε όσο καλύτερα γίνεται. Ως προπονη-
τής θα έλεγα ότι θα ήθελα η ομάδα να κάνει 
κάποια πράγματα διαφορετικά σε κάποιες 
περιπτώσεις. Μιλάμε όμως για μία συγκεκρι-
μένη στιγμή που ζητάει κάποια πράγματα. Στο 
ποδόσφαιρο δεν έχει μόνο έναν δρόμο για σε 
οδηγήσει στην επιτυχία. Πρέπει να προσαρ-
μόζεσαι».

Ο
λυμπιακός πέρασε σαν σίφου-
νας από το ΟΑΚΑ, διέσυρε 5-1 
την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική 
των playoffs της Super League 

Interwetten και έκανε άλλο ένα βήμα για 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος και 
μαθηματικά. Η ομάδα του Πέδρο Μαρ-
τίνς σημείωσε τέσσερα γκολ στο πρώτο 
μέρος, με τον Γιώργο Μασούρα να είναι 
πρωταγωνιστής, σημειώνοντας τα δύο 
τέρματα με υπέροχα τελειώματα.Πλέον, 
η Ένωση, με την εικόνα που παρουσία-
σε και απέναντι στους «ερυθρολεύ-
κους», κινδυνεύει να μείνει ε-
κτός Ευρώπης, αφού είναι 
στην πέμπτη θέση με 48 
βαθμούς. Με τη λήξη 
του αγώνα, οι οπα-
δοί της ΑΕΚ σταμά-
τησαν τους παίκτες 
πριν μπουν στα απο-
δυτήρια και τους τα 
«έψαλαν» για την ει-
κόνα που παρουσία-
σαν, σε ένα απίστευ-
το σκηνικό.

«ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ» 
ΕΠΕΛΑΣΗ ΜΕ SHOW 
ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ
Τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα 
ήταν αναγνωριστικά, με τον Ολυμπι-
ακό να έχει τον έλεγχο και να καταφέρ-
νει να μετουσιώσει σε γκολ την πρώτη 
τελική του στο ματς. Συγκεκριμένα στο 
16’, ο Μαντί Καμαρά, που έχει μετατρα-
πεί σε δήμιο της ΑΕΚ, επιχείρησε το σουτ 
από το ύψος του ημικυκλίου της μεγάλης 
περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στα 
δίχτυα, ύστερα από παρέμβαση και του 
Νασίμ Χνιντ.
Δύο λεπτά αργότερα, ο Μουαμέρ Τάνκο-
βιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά 
από πλασέ του Πέτρου Μάνταλου, αλλά 
το γκολ ακυρώθηκε -σωστά- ως οφσάιντ.
Μετά το 20ό λεπτό ανέλαβε... δράση ο 
Γιώργος Μασούρας. Ο 27χρονος μεσο-
επιθετικός των «ερυθρολεύκων» επι-
βεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική 
κατάσταση και αποτελεί ένας από τους 
πιο απειλητικούς παίκτες του πρωταθλή-
ματος. Στο 23’ με υπέροχο πλασέ απ’ τα 

αριστερά νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη 
για το 0-2, ενώ λίγο πριν από την ολοκλή-
ρωση του πρώτου μέρους, βρέθηκε ξανά 
απέναντι στον γκολκίπερ της ΑΕΚ, δια-
μορφώνοντας το 0-4.
Στο μεσοδιάστημα, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί 
εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» του Έλντερ 
Λόπες και με όμορφο πλασέ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.
Στον αντίποδα, η Ένωση δεν έδειξε 
τίποτα επιθετικά στο πρώτο μέρος, με 
τον Λιβάι Γκαρσία να είναι εκτός αγώνα, 
τον Μάνταλο καλά κλεισμένο και τον 

Νέλσον Ολιβέιρα να αντιμετωπί-
ζει πολλά προβλήματα κόντρα 

στην αμυντική τριάδα των 
«ερυθρολεύκων». Απο-
τέλεσμα, πέρα από δύο 
μακρινά σουτ των Γκαρ-
σία και Ολιβέιρα, να μην 
απειλήσει την εστία του 
Ζοζέ Σα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, 
ΑΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΕΚ

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυ-
μπιακός επέλεξε να διαχει-

ριστεί το υπέρ του προβά-
δισμα. Ο Πέδρο Μαρτίνς φρέ-

σκαρε την ομάδα του μεσοεπιθε-
τικά και την ίδια στιγμή δεν απειλήθηκε 
αμυντικά. Ουσιαστικά, η μοναδική αξιό-
λογη φάση της Ένωσης, πέρα από το ακυ-
ρωθέν γκολ του Νέλσον Ολιβέιρα στο 49’, 
ήταν η κεφαλιά του Καρίμ Ανσαριφάρντ 
στο 68ο λεπτό.

Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟ... ΚΕ-
ΡΑΣΑΚΙ ΚΙ Ο ΚΑΡΙΜ ΤΟ ΓΚΟΛ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Ο Ολυμπιακός είχε κατεβάσει ένταση, 
αλλά όταν βρήκε ξανά την ευκαιρία «χτύ-
πησε» στην αντεπίθεση, με τον Χοσέ 
Χολέμπας να γυρίζει στον Κώστα Φορ-
τούνη, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, 
συνεχίζοντας την παράδοση που έχει 
«χτίσει» με αντίπαλο την Ένωση. Το μόνο 
που κατάφερε η Ένωση ήταν να μειώσει 
σε 5-1 με τον Καρίμ Ανσαριφάρντ στο 
88ο λεπτό, με τον Ιρανό επιθετικό να 
σκοράρει για πρώτη φορά κόντρα στον 

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1

Προβάδισμα πρόκρισης με 
buzzer beater του Μουργκ  

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-5

«Κόκκινη» επίδειξη δύναμης, 
διασυρμός της Ένωσης
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το ΝΒΑ έριξε «καμπάνες»: Ένας αγώνας 
σε τρεις παίκτες και πρόστιμα για τη 
σύρραξη στο Ράπτορς - Λέικερς

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Σε πιλοτική εφαρμογή κανονισμός για 
επιπλέον αλλαγές, μετά από τραυματισμό 
αθλητή στο κεφάλι

Τ
ο Αμερικανικό Major League Soccer (MLS) θα είναι μεταξύ πολλών πρωταθλημάτων 
των ΗΠΑ  που θα ξεκινήσει πιλοτικά τον κανονισμό με τις έξτρα αλλαγές στους αγώ-
νες τους, έπειτα από τραυματισμούς αθλητών στο κεφάλι (διάσειση), όπως ανακοί-
νωσε τη Δευτέρα (05/04) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Η ποδοσφαιρική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με μια ομάδα εργασίας αποτελού-
μενη από εκπροσώπους οργανισμών όπως το MLS και το National Women’s Soccer League, 
συμφώνησαν να εφαρμόσουν τον κανόνα που θα επιτρέπει στις ομάδες δύο επιπλέον αλλα-
γές σε ενδεχόμενο χτύπημα αθλητή στο κεφάλι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αλλαγών 
που θα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Το IFAB, σώμα που οριοθετεί τους κανονισμούς του 
ποδοσφαίρου, έδωσε το «πράσινο φως» τον περασμένο Δεκέμβριο για μία δοκιμή του 
νέου κανονισμού. «Η υιοθέτηση αυτού του νέου κανονισμού είναι ένα σημαντικό βήμα 
καθώς συνεχίζουμε έχουμε ως προτεραιότητά μας την ασφάλεια των παικτών», τόνισε σε 
δήλωση ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ποδοσφαιρική ομοσπονδίας των ΗΠΑ Τζορτζ 
Τσιάμπας.
«Ήταν κομβικό να έρθουμε κοντά με τα επαγγελματικά πρωταθλήματά μας και να προχω-
ρήσουμε σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία των παικτών 
μας. Έχουμε εργαστεί σκληρά για να αναδείξουμε τη σημασία και την επικινδυνότητα που 
έχουν οι τραυματισμοί στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια κι αυτή η αλλαγή 
πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην προστασία των παικτών, που ενδέχεται να έχουν υπο-
στεί μία διάσειση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα». Ο κανόνας τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια 
του Κυπέλλου SheBelieves του 2021 τον Φεβρουάριο, ενώ και το πρωτάθλημα της Premier 
League και η Super League γυναικών έχουν ήδη μπει σ’ αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα του 
νέου κανονισμού.

Μ
ία ημέρα μετά από το επεισόδιο των Όου Τζι Ανουνόμπι - Ντένις Σρούντερ και τη σύρ-
ραξη που ακολούθησε, το ΝΒΑ έριξε τις «καμπάνες» στους πρωταγωνιστές του επεισο-
δίου στην αναμέτρηση Ράπτορς - Λέικερς.
Ο Φρεντ ΒανΒλίτ κι ο ΝτιΆντρε Μπέμπρι θα χάσουν έναν αγώνα επειδή έφυγαν από τον 

πάγκο των Ράπτορς, το ίδιο θα συμβεί και με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ που έφυγε από τον πάγκο των 
Λέικερς. Ο Ανουνόμπι θα πληρώσει 30.000 δολάρια για την αντιαθλητική του κίνηση απέναντι στον 
Σρούντερ, ενώ ο Μοντρέζλ Χάρελ θα πληρώσει 20.000 δολάρια για την επιθετική του συμπεριφορά 
στη διάρκεια του επεισοδίου απέναντι στον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ. Ο ΒανΒλίτ θα χάσει 146.552 δολά-
ρια, ο Μπέμπρι 11.980 και ο Χόρτον-Τάκερ 10.469. Αυτές είναι οι αποδοχές τους ανά αγώνα, σύμφωνα 
με τα συμβόλαια που έχουν στους Ράπτορς οι δύο πρώτοι και στους Λέικερς ο τρίτος.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: Με νίκη συνέχισε ο Ιωνικός, «έχασε έδαφος» η Ξάνθη

Η ομάδα της Νίκαιας πέρασε (και) 
από την Αρτα και μετά την ισοπαλία 
της Ξάνθης στα Τρίκαλα, μόνο ο 
Λεβαδειακός παραμένει στο… 
κατόπι της

Τ
ην πορεία του προς τη Super 
League1 συνέχισε ο Ιωνικός, κα-
θώς νίκησε σήμερα (7/4) 3-0 την 
ΑΕ Καραϊσκάκης και παρέμεινε 

στο «+5» από τον Λεβαδειακό, ο οποίος 
επικράτησε 2-0 της Παναχαϊκής. 
Η μεγάλη «χαμένη» της ημέρας ήταν η 
Ξάνθη που έμεινε στο 0-0 στα Τρίκαλα 
και πλέον βρίσκεται στο «-3» από τη θέση 
του μπαράζ και στο «-8» από την κορυφή 
και την απευθείας άνοδο. 

Διαγόρας – Εργοτέλης 1-1
Η αναμέτρηση της Ρόδου δεν ανέδειξε 
νικητή και οι δύο ομάδες εδραιώθηκαν 
στις θέσεις των play off 
Χωρίς νικητή έληξε το ματς της Ρόδου, 
όπου ο Διαγόρας παραχώρησε 1-1 στον 
Εργοτέλη, αποτέλεσμα που πάν τως 
διατήρησε και τις δύο ομάδες σε θέση 
ισχύος για είσοδο στα play off. 
Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμε-
νοι ήταν πιο δραστήριοι, πάτησαν αρκε-
τές φορές στα καρέ των γηπεδούχων και 
άνοιξαν το σκορ στο 13’ με τον Μανουσά-
κης, ο οποίος με μακρινό σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Τσέλιου. 
Με το «καλημέρα» όμως στο δεύτερο 
μισό (53’) οι Ροδίτες έφτασαν στην ισο-
φάριση, όταν οι Ντοριβάλ, Κάκκος συνερ-
γάστηκαν όμως και ο τελευταίος έστρωσε 
με το κεφάλι για τον Κονέ που με σουτ 
διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό 1-1.
Ο Διαγόρας τελείωσε το ματς με 10 παί-
κτες, λόγω αποβολής του Κωστούλα στο 
58’ με δεύτερη κίτρινη.

ΑΕ Καραϊσκάκης - Ιωνικός 0-3
Το «τρένο» του Ιωνικού πέρασε και από 
την Άρτα με εντυπωσιακή τριάρα κόντρα 
στον Καραϊσκάκη (0-3) και με 6Χ6 στα 
τελευταία παιχνίδια βρίσκεται καθ’ οδόν 
για την 1η θέση της κανονικής περιόδου. 
Γκολάρες οι Κάστρο-Πλατέλλας.
Πρόσω ολοταχώς για φίνις με πατημένο 
το γκάζι οδεύει ο Ιωνικός στην κανονική 
διάρκεια, προσθέτοντας το 6ο σερί τρί-

ποντο στο σακούλι του πρωτοπόρου της 
Super League 2! Οι Νικαιώτες πέρασαν 
σαν σίφουνας από την Άρτα και την έδρα 
του Καραϊσκάκη, ο οποίος αν και ουρα-
γός, στις τελευταίες αγωνιστικές είχε υπο-
χρεώσει Ξάνθη και Εργοτέλη σε βαθμο-
λογικές απώλειες και πιστοποίησαν ότι 
βρίσκονται σε καταπληκτική φόρμα ενό-
ψει των play-offs, πορευόμενοι σταθερά 
από την κορυφή της βαθμολογίας.
Με δύο υπέροχα σε εκτέλεση τέρματα 
από τους βασικούς πρωταγωνιστές της 
φετινής χρονιάς, η ομάδα του coach 
Σπανού «καθάρισε» την υπόθεση νίκη 
από το πρώτο μέρος. Ο Ματίας Κάστρο 
άνοιξε το σκορ στο 27’ με έξοχη κεφαλιά 
εκτός ισορροπίας, για να ακολουθήσει η 
«οβίδα» του Βαγγέλη Πλατέλλα στο 40’ 
και να βάλει γερές βάσεις για το τρίποντο.
Το τελικό 3-0 γράφτηκε στο 69’ από τον 
Μιχάλη Κουιρουκίδη, σφραγίζοντας τον 
θρίαμβο που διατήρησε τον Ιωνικό στο 
+5 από τον 2ο Λεβαδειακό, αλλά κυρίως 
σε πολύτιμη διαφορά από την 3η θέση 
και την Ξάνθη (+8, 40 βαθμοί έναντι 32).

Τρίκαλα - Ξάνθη 0-0
Ισόπαλη δίχως τέρματα 
ολοκληρώθηκε η αναμέ-
τρηση των Τρικάλων με 
την Ξάνθη, με αποτέ-
λεσμα οι δύο ομάδες 
να μοιραστούν βαθ-
μούς και οι Ακρίτες να 
χάνουν έδαφος για την 
κορυφή.
Οι γηπεδούχοι μπή-
καν πιο δυνατά από τους 
Ακρίτε ς, με αποτέλεσμα 
στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης 
να φτάνουν κοντά στο 1-0. Ο Ευθυ-
μίου έστρωσε στον Ελευθεριάδη που 
προ κενής εστίας δεν έκανε καλό πλασέ, 
η μπάλα έφτασε στον Πέλκα κι εκείνος 
δεν βρήκε εστία. Λίγο πριν οι δύο ομάδες 
οδηγηθούν στα αποδυτήρια, τα Τρίκαλα 
έχασαν ακόμη μία σημαντική ευκαιρία 
για να ανοίξουν το σκορ. Πρώτα ο Σταμα-
τής πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα 
και στη συνέχεια ο Ευθυμίου από πλάγια 
θέση δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα 
στα δίχτυα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ξάνθη ισορ-

ρόπησε το παιχνίδι αλλά τελικά καμία 
ομάδα δεν κατάφερε να βρει το πολυπό-
θητο γκολ. Ετσι μετά το 0-0 τα Τρίκαλα 
έφτασαν τους 20 βαθμούς στην 9η θέση, 
ενώ η Ξάνθη έχασε την ευκαιρία να πλη-
σιάσει τον Λεβαδειακό στην δεύτερη 
θέση, ούσα 3η με 32 βαθμούς.

Λεβαδειακός - Παναχαϊκή 3-0
Ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0 την Παναχα-
ϊκή και παρέμεινε στο -5 από τον πρω-
τοπόρο Ιωνικό. Ο Σταμόπουλος με αυτο-
γκόλ και οι Μυτίδης - Πολέτο διαμόρφω-
σαν το τελικό σκορ.
Μετά το 1-1 με τον ΟΦΙ στην Ιεράπετρα, 
ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες. Επι-
κράτησε με 3-0 της Παναχαϊκής για τη 
19η αγωνιστική της Super League 2 και 
παρέμεινε στο -5 από τον πρωτοπόρο 
Ιωνικό.  
Το 1-0 έγινε στο δέκατο λεπτό. Ο Πανα-
γιώτου έκανε το γύρισμα απίο αριστερά 
και άθελά του ο Σταμόπουλος με το δεξί 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σούλη. 
Στο 34’ ο Κονέ εκτέλεσε φάουλ, ο Λιά-
γκας έκανε την κεφαλιά, ο Σούλης προ-
σπάθησε να διώξει με το ένα χέρι, αλλά 
την έστειλε εκεί που βρισκόταν ο Μυτί-
δης, ο οποίος ήταν... ένα με το δοκάρι 
και σκόραρε, με τη μπάλα βέβαια να έχει 
βρει το χέρι του. Το τελικό 3-0 διαμόρ-
φωσε στο 90’+2’ ο Πολέτο με σουτ μέσα 
από την περιοχή και δεξιά, το οποίο χτύ-
πησε και πάνω στον Πατάπη.
Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από την 
αδιαθεσία που ένιωσε πριν από τη λήξη 
του ματς ο Πάνος, ο οποίος διεκομίσθη 
με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οι 
Αχαιοί είναι πια εκτός εξάδας, στην 7η 
θέση.

Δόξα Δράμας - Απόλλων Λάρι-
σας 0-1
Ο Απόλλων Λάρισας έφυγε με σπουδαίο 
τρίποντο από την έδρα της Δόξας Δρά-
μας (0-1) και μετά τις απώλειες Παναχα-

ϊκής-Διαγόρα πλησίασε σε από-
σταση -3 από την εξάδα, τρεις 

αγωνισ τικές πριν από το 
φινάλε.
Στην  τ ε λ ευ τα ία τους 
«ζαριά» με φόντο την 
πρώτη εξάδα, ο Απόλ-
λων Λάρισας είχε καλύ-
τερη τύχη. Η ομάδα του 
Κώστα Φραντζέσκου 

ήταν η ν ικήτρια σ τον 
άτυπο «τελικό» με αντί-

παλο τη Δόξα Δράμας, για 
τις όποιες ελπίδες τους απέ-

μεναν να μπουν σφήνα στα play-
offs.

Χάρη στο γκολ του Σκούπρα από το 21ο 
λεπτό, οι Λαρισαίοι πήραν προβάδισμα 
και εν συνεχεία κατάφεραν να ανταπο-
κριθούν στην πίεση των Δραμινών για 
την ισοφάριση, οι οποίοι πάντως έφτα-
σαν μια… ανάσα από το 1-1 στο 65’, αλλά 
στάθηκαν άτυχοι, με το σουτ του Κου-
τσιανικούλη μέσα από την περιοχή να 
καταλήγει στο οριζόντιο δοκαρι. Έτσι, 
ο Απόλλων «ντούμπλαρε» τις νίκες του 
κόντρα στη Δόξα και μάλιστα με το ίδιο 
σκορ και σε συνδυασμό με την απώλεια 

της Παναχαϊκής, μείωσε τη διαφορά που 
τον χωρίζει από την εξάδα σε απόσταση 
μίας νίκης.  Αντίθετα, η Δόξα έμεινε στο 
-7 από την 6η θέση και ουσιαστικά «κλεί-
δωσε» τη θέση της στα play-out.

ΟΦ Ιεράπετρας - Χανιά 0-1
Το αήττητο για τα Χανιά καλά κρατεί! Για 
όγδοο σερί παιχνίδι η ομάδα του Νίκου 
Παπαδόπουλου συνεχίζει στο πρωτά-
θλημα χωρίς ήττα. Αυτή τη φορά επικρά-
τησε με 1-0 της Ιεράπετρας και «σκαρ-
φάλωσε» στην τέταρτη θέση της βαθμο-
λογίας.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την 
ομάδα των Χανιών, καθώς στο 16ο λεπτό 
της αναμέτρησης άνοιξαν το σκορ με τον 
Νίκολιτς. Ο 20χρονος Βόσνιος δεξιός 
μπακ, ο οποίος αγωνίζεται με την μορφή 
δανεισμού από τον Ολυμπιακό, έφυγε 
πίσω από τη σέντρα στην αντεπίθεση 
για τους φιλοξενούμενους από πάσα του 
Βασιλόγιαννη, έκανε το πλασέ μέσα από 
την περιοχή και σκόραρε. Το 0-1 ήταν και 
το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο 45λεπτο οι γηπεδούχοι μπή-
καν πιο δυνατά, ψάχνοντας να βρουν το 
γκολ της ισοφάρισης. Παρ’ όλα αυτά τα 
Χανιά κατάφεραν να διατηρήσουν τον 
ρυθμό του αγώνα και το προβάδισμα κι 
έτσι στο τέλος κατέκτησαν τους τρεις βαθ-
μούς, χάρη στο γκολ του Νίκολιτς.
Μετά από αυτή τη νέα νίκη, τα Χανιά 
έφτασαν τους 31 βαθμούς και σκαρφά-
λωσαν στην 4η θέση της Super League 
2. Από την άλλη ο ΟΦ Ιεράπετρας παρέ-
μεινε στην προτελευταία θέση με 12 βαθ-
μούς.

H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19Η)

Τετάρτη 7 Απριλίου 
ΑΕ Καραϊσκάκης - Ιωνικός 0-3
Τρίκαλα - Ξάνθη 0-0
Δόξα Δράμας - Απόλλων Λάρισας  0-1
Διαγόρας - Εργοτέλης 1-1 
Λεβαδειακός - Παναχαϊκή 3-0
ΟΦ Ιεράπετρας - Χανιά 0-1

Η Βαθμολογία σε 19 αγώνες 
1. ΙΩΝΙΚΟΣ 40
2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 35
3. ΞΑΝΘΗ 32
4. ΧΑΝΙΑ 31
5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28
6. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 26
7. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 25 
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24
9. ΔΟΞΑ ΔΡ. 20
10. ΤΡΙΚΑΛΑ 20
11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12
12. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 12

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20Η)

Σάββατο 10 Απριλίου 
Ιωνικός – Δόξας Δράμας (14:45) 
Απόλλων Λάρισας – Λεβαδειακός (14:45) 

Κυριακή 11 Απριλίου 
Τρίκαλα – ΑΕ Καραϊσκάκης (14:45) 
Ξάνθη – Διαγόρας Ρόδου (14:45) 
Εργοτέλης – ΟΦ Ιεράπετρας (14:45) 
Παναχαϊκή – Χανιά (14:45)
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Μ
ε τον Εμπαπέ σε ένα ακόμα με-
γάλο βράδυ μετά την εμφάνι-
ση του στη Βαρκελώνη η Παρί 
Σεν Ζερμέν πέρασε νικηφόρα 

και από το Μόιναχο επικρατώντας με 3-2 
της Μπάγερν, στην πρώτη ήττα του Φλικ στο 
Champions League (σ.σ. μετρούσε 15 νίκες 
και 1 ισοπαλία) και της έδωσε προβάδισμα 
ενόψει της ρεβάνς στο Παρίσι μετά από μια 
εβδομάδα.
Οι γηπεδούχοι μπορεί να ήταν καλύτεροι 
στη διάρκεια της αναμέτρησης, να είχαν την 
υπεροχή, να έχασαν ευκαιρίες με το τσου-
βάλι αλλά η Παρί είδε τον Εμπαπέ να πετυ-
χαίνει δύο τέρματα και εκμεταλλεύτηκε στο 
απόλυτο τις ευκαιρίες που έφτιαξε για να 
σημειώσει τρία γκολ.
Η Μπάγερν έδειξε από την αρχή τις δια-
θέσεις της έχοντας φάση στο πρώτο λεπτό 
με τον Ερνάντες που έδιωξε σε κόρνερ ο 
Νάβας και με την εκτέλεση του ο Τσούπο 
Μοτίνγκ έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι. Οι Γάλλοι κατάφεραν να σκορά-
ρουν στην πρώτη τους φάση, μόλις στο 3’ 
όταν ο Νεϊμάρ έφυγε στην επίθεση, 
έκανε την προσποίηση και έδωσε 
δεξιά στον Εμπαπέ ο οποίος 
μπήκε στην περιοχή και σού-
ταρε νικώντας τον Νόιερ για 
το 0-1.
Οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν 
γρήγορα το αρχικό σοκ από το 
γκολ των φιλοξενούμενων και 
άρχισαν να πιέζουν με σκοπό να 
φτάσουν στην ισοφάριση όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Έχασε σωρεία 
χαμένων ευκαιριών με τους Μίλερ στο 9’ με 
πλασέ από τη μικρή περιοχή, Γκορέτσκα με 
κεφαλιά στο 19’ και Παβάρντ στο 20’. Και 
στις τρεις φάσεις όμως ο Νάβας ήταν εκεί 
και απέκρουσε τη μπάλα. Έξι λεπτά αργό-
τερα σε κόρνερ από τα αριστερά ο Τσούπρ 
Μοτίνγκ δεν μπόρεσε στο δεύτερο δοκάρι 
να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με προβολή.
Οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν αυτοί που 
βρήκαν και δεύτερο γκολ από τον Μαρ-
κίνιος στο 28’ μετά από εξαιρετική πάσα 
του Νεϊμάρ. Ο αρχηγός της Παρί κατέβασε 
τη μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε 
εύστοχα τον Νόιερ.Ο Φλικ παρενέβη από 
τον πάγκο βάζοντας τον Ντέιβις αντί του 
Γκορέτσκα στο ματς και πέρασε τον Αλάμπα 
στα χαφ. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν και άλλο 
την απόδοση τους και βρήκαν το γκολ που 
έψαχναν για να ξεκινήσουν την αντεπίθεση 
τους. Ο Τσούπο Μότινγκ στο 37’ με κεφαλιά 

μετά από σέντρα του Παβάρντ μείωσε σε 
1-2 για το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες 
πήγαν στην ανάπαυλα.
Η Μπάγερν και στο δεύτερο μέρος του 
αγώνα μπήκε καλύτερα στο ματς, άρχισε να 
πιέζει περισσότερο, να φτιάχνει ευκαιρίες 
αλλά πότε η άμυνα της Παρί πότε ο Νάβας 
έσωνε την ομάδα του. Βέβαια στο δεύτερο 
45λεπτο η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στην 
Παρί και ήταν διπλή ευκαιρία όταν στο 51’ 
ο Νεϊμαρ μπήκε στην περιοχή από τα αρι-
στερά έκανε το πλασέ με τον Νόιερ να διώ-
χνει, η μπάλα έφτασε στον Εμπαπέ που 
γύρισε, έκανε το σουτ και ο Ντέιβις έσωσε 
πάνω στη γραμμή. Η Μπάγερν άρχισε 
να χάνει ευκαιρίες, τη μία μετά την άλλη. 
Αρχικά στο 53’ ο Αλάμπα έκανε το σουτ και 
ο Νάβας έδιωξε τη μπάλα. Στην εξέλιξη της 
φάσης και μετά την εκτέλεση του κόρνερ η 
μπάλα έφτασε στον Παβάρντ που έκανε το 
σουτ και ο Νάβας πάλι είπε «όχι». Στο 60’ 
όμως οι Γερμανοί με τον συνήθης ύποπτο, 
Τόμας Μίλερ ισοφάρισαν με κεφαλιά μετά 
από εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ.

Η Παρί όμως και ο Εμπαπέ δεν είχαν 
πει την τελευταία τους λέξη. Στο 

68’ η άμυνα των Γάλλων έκοψε 
τη μπάλα και οι φιλοξενούμε-
νοι βγήκαν στην αντεπίθεση 
με τον Ντι Μαρία να κάνει 
τη διαγώνια πάσα προς τον 
Γάλλο σταρ που έφυγε από τα 

αριστερά, μπήκε στην περι-
οχή, έκανε την προσποίηση και 

το σουτ κάτω από τα πόδια του 
Μπόατενγκ και νίκησε τον Νόιερ για 

δεύτερη φορά διαμορφώνοντας το 3-2.
Στο επόμενο λεπτό ο Τσούπο Μότινγκ βρέ-
θηκε και αυτός σε θέση βολής στο ύψος 
του πέναλτι, έκανε το σουτ αλλά ο Νάβας 
μπλόκαρε τη μπάλα. Στο 86’ οι γηπεδούχοι 
θα μπορούσαν να φτάσουν στο 3-3 αλλά 
το πλασέ του Αλάμπα μέσα από την περι-
οχή έφυγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Ενώ 
στο 87’ είχαμε την τελευταία φάση στο παι-
χνίδι όταν ο Μίλερ βρέθηκε με τη μπάλα στα 
πόδια του στο ύψος του πέναλτι έκανε το 
σουτ αλλά ο Νάβας και πάλι ήταν εκεί.
ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Παβάρ, Ζούλε (42’ Μπόα-
τενγκ), Αλάμπα, Ερναντές, Κίμιχ, Γκορέτσκα 
(33’ Ντέιβις), Σανέ, Μίλερ, Κομάν, Τσούπο 
Μοτίνγκ.
ΠΑΡΙ: Νάβας, Νταγκμπά, Μαρκίνιος (30’ 
Ερέρα), Κιμπεμπέ, Ντιαλό (46’ Μπάκερ), 
Γκουέιγ, Ντανίλο, Ντράξλερ, Ντι Μαρία (71’ 
Κιν), Νεϊμάρ (90’ Ραφίνια), Εμπαπέ.

Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-3: 
Λάμψη Εμπαπέ και στο Μόναχο

Ρεάλ - Λίβερπουλ 3-1: Προβάδισμα 
πρόκρισης με Βινίσιους

Σ
την αναμέτρηση των μεγαλύτερων α-
μυντικών προβλημάτων, η Ρεάλ ανα-
δείχθηκε νικήτρια κατά κράτος, αφού 
επικράτησε με 3-1 της Λίβερπουλ για 

τον 1ο προημιτελικό του Champions League 
στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο» και πήρε προβά-
δισμα πρόκρισης, χάρη σε έναν αναπάντεχο 
ήρωα.
Οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι και έψα-
χναν την απειλή για την εστία του Άλισον. Η 
αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκαν να τη βρουν, 
μέχρι που επέλεξαν το plan b. Ο Τόνι Κρόος 
άρχισε τις βαθιές μπαλιές και σε μία τέτοια 
μήκους 50 μέτρων στο 27’, βρήκε τον Βινίσι-
ους, που έπαιξε με την αντίπαλη άμυνα και 
έγραψε το 1-0. Μόλις 9 λεπτά αργότερα, ο Γερ-
μανός μέσος έβγαλε νέα βαθιά μπαλιά, ο Τρεντ 
Αλεξάντερ Άρνολντ επιχείρησε να ανακόψει, 
αλλά ουσιαστικά έστρωσε με το κεφάλι στον 
Μάρκο Ασένσιο, που πέρασε τον Άλισον κι 
έγραψε το 2-0. Ο Κλοπ δεν είχε επιλογή από το 
να αλλάξει τα δεδομένα, όσο το δυνατόν νωρί-
τερα. Έβγαλε τον Κεϊτά, έριξε στη μάχη τον Τιά-
γκο, ψάχνοντας τη δημιουργία για ένα εκτός 

έδρας γκολ. Δικαιώθηκε στο 51’, όταν σε μία 
υπέροχη συνεργασία που άρχισε από τον Άλι-
σον, η μπάλα έφτασε στον Ντιόγκο Ζότα στην 
περιοχή της Ρεάλ. Ο πιο φορμαρισμένος επι-
θετικός των «κόκκινων» δεν κατάφερε να σου-
τάρει όπως ήθελε, όμως ο Μοχάμεντ Σαλάχ 
που βρέθηκε σε θέση βολής μείωσε σε 2-1.
Ο Ζότα έχασε μια ευκαιρία να φέρει τα πάνω 
κάτω στον αγώνα και η Λίβερπουλ τιμωρή-
θηκε. Σε ακόμα μία φάση με κακή αμυντική 
συμπεριφορά, ο Λούκα Μόντριτς βρήκε τον 
Βινίσιους στο πέναλτι στο 65’, με τον 20χρονο 
Βραζιλιάνο να σουτάρει με τη μία και να γρά-
φει το 3-1. Ο ρυθμός έπεσε, η απογοήτευση 
της Λίβερπουλ ήταν έκδηλη, με συνέπεια αν 
υπήρχε 5ο γκολ στη συνάντηση, η Ρεάλ να βρί-
σκεται πιο κοντά. Ο Ζιντάν προτίμησε να μη 
διατάξει οπισθοχώρηση ούτε να κάνει πολλές 
αλλαγές (παρότι το Σάββατο υπάρχει clasico 
με την Μπαρτσελόνα) και οι φιλοξενούμενοι 
δίστασαν να τα δώσουν όλα για όλα, ευελ-
πιστώντας σε μία νέα ανατροπή απέναντι σε 
έναν Ισπανό «γίγαντα» στο «Άνφιλντ», την 
επόμενη Τετάρτη.

Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 2-1: 
πλεονέκτημα με Φόντεν στο 90’

Η 
Μάντσεστερ Σίτι από τα πρώτα 
λεπτά είχε την κατοχή και την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο, 
το passing game της απορροφούσε 

η οργάνωση της Ντόρτμουντ. Μάλιστα, οι 
Βεστφαλοί απείλησαν για πρώτη φορά με τον 
Μπέλινγκχαμ στο 7’.
Στο 19ο λεπτό στην πρώτη της ουσιαστική 
ευκαιρία στο παιχνίδι, η ομάδα του Γκουαρ-
διόλα πήρε το προβάδισμα. Έπειτα από λάθος 
του Τσαν, ο Ντε Μπράινε πήρε μέτρα στο 
γήπεδο, μοίρασε στον Φόντεν στα δεξιά, εκεί-
νος σέντραρε για τον Μαχρέζ, ο οποίος βρήκε 
ξανά τον αφύλαχτο Βέλγο στην περιοχή για να 
γράψει το 1-0.
Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να κυριαρχεί έχο-
ντας την κατοχή της μπάλας. Στο 30ο λεπτό 
ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για φάουλ του 
Τσαν στον Ρόδρι, όμως αφού ήλεγξε τη φάση 
με τη βοήθεια του VAR, διόρθωσε την αρχική 
απόφασή του. Στο 37ο λεπτό οι Βεστφαλοί 
βρήκαν δίχτυα έπειτα από κλέψιμο του Μπέ-
λινγκχαμ στον Έντερσον έξω από την περιοχή, 
όμως ο διαιτητής έδειξε φάουλ.
Προς το τέλος του ημιχρόνου, οι Βεστφαλοί 
επιχείρησαν να βγουν περισσότερο μπρο-
στά, με την Σίτι να προσπαθεί να βρει κενούς 
χώρους στην κόντρα. Έτσι, το 1-0 παρέμεινε 

έως το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο μέρος.
H Ντόρτμουντ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο 
μέρος θέλοντας να κρατήσει και να κυκλοφο-
ρήσει την μπάλα, με τη Σίτι να ψάχνει να εκμε-
ταλλευτεί τυχόν λάθη στη μεσαία γραμμή. 
Στο 50’ είχε και μία σημαντική στιγμή, με τον 
Χάλαντ. Ο Νορβηγός εκμεταλλεύτηκε ωραία 
κάθετη πάσα, κέρδισε τον Ρούμπεν Ντίας 
βάζοντας σωστά το σώμα του, πάτησε στην 
περιοχή, όμως ο Έντερον στον πρόλαβε.
Όσο κυλούσαν τα λεπτά η Μάντσεστερ Σίτι 
ισορροπούσε κάπως το παιχνίδι, ενώ στο 
65ο λεπτό έχασε σημαντική ευκαιρία για το 
2-0. Ο Ντε Μπράινε από τα δεξιά γύρισε στον 
Φόντεν, ο οποίος βρισκόταν μόνος του μέσα 
στην περιοχή, αλλά πλάσαρε πάνω στον Χιτς.
Οι Πολίτες απείλησαν εκ νέου στο 76ο λεπτό. 
Ο Ντε Μπράινε έτρεξε κάποια μέτρα μένο-
ντας όρθιος στα μαρκαρίσματα, έκανε χαμηλό 
σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνάει 
δίπλα από την εστία του Χιτς. Όσο κυλούσαν 
τα λεπτά, τόσο αύξανε την πίεση της η Σίτι με 
τον Φόντεν να χάνει ευκαιρία στο 81ο λεπτό.
Ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι πλήρωσε τις 
χαμένες ευκαιρίες της και ισοφαρίστηκε. Ο 
Μάρκο Ρόις μετά από τη τρομερή πάσα του 
Χάλαντ πάτησε στην περιοχή και έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-1. 
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αθλητικά

Ο Μπένσοπ ήρθε ζεστός από το γκολ που πέτυχε με το Κουρα-
κάο εις βάρος της Κούβας και σήμερα στο Τσίρειο έβαλε φωτιά 
στο πρωτάθλημα! Η χρυσή αλλαγή του Γιάννη Πετράκη σκό-
ραρε στο 90’+2, χάρισε τη νίκη 1-0 στον Απόλλωνα εις βάρος 
της πρωτοπόρου Ομόνοιας και τον κράτησε ζωντανό στη μάχη 
του τίτλου, αφού την πλησίασε στον έναν βαθμό.

Οι κυανόλευκοι μάλιστα έσπασαν αήττητο 20 αγωνιστικών των πρασί-
νων και έβαλαν μπουρλότο στο πρωτάθλημα, αφού και η ΑΕΛ με ενδε-
χόμενη αυριανή νίκη εις βάρος του Ολυμπιακού θα πλησιάσουν επίσης 
στον έναν βαθμό την κορυφή.

Το ματς
Ένα ισοδύναμο πρώτο ημίχρονο που άρχισε συντηρητικά από τις δύο 
ομάδες. Πολλή δύναμη και πίεση ψηλά, οδήγησε τους μεν και τους δε σε 
εύκολα λάθη στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο, με αποτέλεσμα να απουσιά-
σουν οι φάσεις.
Όσο κυλούσε ο χρόνος, όμως, οι μονομάχοι προσαρμόστηκαν και το 
παιχνίδι άρχισε να ζωηρεύει. Η απαρχή των ευκαιριών έγινε στο 15’ 
μετά από λάθος στην άμυνα της Ομόνοιας, που αιφνιδίασε τον Νταμπό 
με αποτέλεσμα να μη σουτάρει όπως θα ήθελε. Οι κυανόλευκοι γενικά 
προσπαθούσαν να απειλήσουν με αντεπιθέσεις, αλλά έμειναν στις προ-
ϋποθέσεις τις πλείστες φορές. Ωστόσο, χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία 
τους στο 35’ όταν ο Φαμπιάνο είπε «όχι» σε τακουνάκι του Μπίσεσβαρ.
Σε αυτό το διάστημα, η καλύτερη ευκαιρία του «τριφυλλιού» ήταν με 
κεφαλιές του Κούσουλου σε στατικές φάσεις (16’, 34’) και ένα κοντινό 
σουτ του Τζιωνή (34’).
Εναλλασσόμενη ήταν η υπεροχή και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τζι-
ωνή να είναι πρωταγωνιστής σε διπλή ευκαιρία στο 66’, ενώ η σπου-
δαιότερη φάση στο παιχνίδι για τους πράσινους ήρθε με τον Παπουλή. 
Ο Ελλαδίτης σούταρε από κοντά στο 76’ και είδε τον Γιοβάνοβιτς να του 
στερεί το γκολ με ενστικτώδη απόκρουση.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πίττας απάντησε στις μεγάλες φάσεις, αλλά 
είδε το δοκάρι να μπαίνει εμπόδιο στον δρόμο του για να χριστεί σκό-
ρερ, μετά από μακρινό συρτό σουτ. Στο 83’ ο Κύπριος διεθνής «κέρ-
δισε» την αποβολή του Χούμποτσαν, αφού δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι.
Οι κυανόλευκοι πίεσαν ακόμη περισσότερο και δικαιώθηκαν με το γκολ 
του Μπένσοπ στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης. Ο στράικερ του 
Απόλλωνα έπιασε ασύλληπτη κεφαλιά μετά από σέντρα του Ντένιτς και 
χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Φανούριος: «Αν θυμάστε και το 2018 τρεις ήττες κάνα-
με…»
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες και την τεχνική ηγεσία. 
Νομίζω ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα καλύτερος από τον αντίπαλο. 
Είχε και η Ομόνοια πολύ καλή ευκαιρία, όταν απέκρουσε ο Γιοβάνοβιτς, 
αλλά νομίζω αποδόθηκε δικαιοσύνη έστω και αργοπορημένο. Είναι ένα 
τρίποντο, μειώσαμε στο -1 και δεν κερδίσαμε τίποτα απόψε. Υπάρχουν 
άλλα πέντε παιχνίδια. Να στείλω ένα μήνυμα στους Απολλωνίστες. Να 
πιστέψουν σε αυτή την ομάδα. Να συσπειρωθούν γύρω από την ομάδα. 
Τους θέλουμε όλους ανεξαιρέτως κοντά μας από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, απ’ όπου μπορούν για να καταφέρουμε να πετύχουμε τον 
στόχο μας. Μας έδειξαν και χθες στο Κολόσσι ότι είναι δίπλα μας».

Την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι με τον Σωφρόνη 
Αυγουστή και πρώτη μετά από πεντέμιση μήνες 
πανηγύρισε η ΑΕΚ. 

Η 
ομάδα της Λάρνακας επικράτησε 2-1, με ανα-
τροπή, της Ανόρθωσης στην «Αρένα», για την 
5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωτα-
θλήματος και παρέμεινε «ζωντανή» στη διεκδί-

κηση της τέταρτης θέσης που υπό προϋποθέσεις μπορεί 
να χαρίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ποιες είναι αυτές; Να 
τερματίσει στην τέταρτη θέση και να κατακτήσει το κύ-
πελλο η ΑΕΛ. Ταντί (60′) και Τρισκόφσκι (75′) πέτυχαν τα 
γκολ για τους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι την τελευταία 
φορά που κέρδισαν ομάδα του Big 6 ήταν στις 26 Σεπτεμ-
βρίου όταν κέρδισαν με το ίδιο σκορ (2-1) την ΑΕΛ, ξανά 
με ανατροπή.
Η Ανόρθωση παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε μόλις 
στο 2’ με τον Οκριασβίλι και ήταν καλύτερη, του-
λάχιστον μέχρι το 60’ γνώρισε τρίτη συνεχό-
μενη ήττα και συνεχίζει να αγνοεί τη νίκη 
στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. 
Τρεις συνεχόμενες αποτυχίες δεν κατέ-
γραψε ποτέ με τον Τιμούρ Κετσπάγια στον 
πάγκο της, και στις δύο θητείες του Γεωρ-
γιανού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να 
χάσει ακόμα και την τέταρτη θέση. Η ΑΕΚ 
έφτασε τους 47 βαθμούς και μείωσε στους έξι 
από την «Κυρία» που έχει 53.

Το ματς
Σε θέση οδηγού με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση 

μπήκε η Ανόρθωση. Στην πρώτη τελική της προσπά-
θεια η ομάδα της Αμμοχώστου κατάφερε να ανοίξει 
το σκορ με τον Τορνίκε Οκριασβίλι να πανηγυρίζει το 
όγδοο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Ο ορεξάτος Μίχα 
έκανε κάθετη πάσα στον Καλτσά, ο οποίος έκανε σέντρα 
από δεξιά και ο Γεωργιανός με σουτ στην κίνηση άφησε 
στήλη άλατος τον Ζοέλ Μολ.
Η «Κυρία» στο πρώτο ημίχρονο ήταν βελτιωμένη σε 
σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις της. Παρατάχθηκε 
με τριάδα στην άμυνα και ενισχυμένη μεσαία γραμμή, 
αμύνθηκε αρκετά καλά και παρά την κυριαρχία της ΑΕΚ 
στην κατοχή της μπάλας κινδύνευσε ελάχιστα κατά τη 
διάρκεια του πρώτου σαρανταπενταλέπτου. Οι Λανρα-
κείς κατέγραψαν μόλις δύο τελικές προσπάθειες, σε αντί-
θεση με την Ανόρθωση, η οποία απείλησε έξι φορές την 
εστία του Μολ και ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά σε 

δεύτερο τέρμα. Στο 35’ ο εκ των κορυφαίων της 
βαρωσιώτικης ομάδας, Τορνίκε Οκριασβίλι 

με ωραία ατομική προσπάθεια βρέθηκε 
σε θέση βολής, σούταρε με το (κακό) 
δεξί πόδι του και ανάγκασε τον Μολ σε 
εξαιρετική απόκρουση. Στις καθυστε-
ρήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Καλ-
τσάς έστειλε την μπάλα εκατοστά πάνω 

από το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδού-
χων, με σουτ εκτός περιοχής.

Η Ανόρθωση πατούσε καλύτερα και στο 
πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, χωρίς 

όμως να καταφέρει να γίνει απειλητική. Σταδιακά η ΑΕΚ 
κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο και εκμεταλλεύθηκε την επι-
λογή του Τιμούρ Κετσπάγια να αλλάξει τον σχηματισμό 

και να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Καλτσά σε 
ρόλο δεξιού μπακ. Οι επιθέσεις των γηπε-
δούχων από την αριστερή τους πτέρυγα 
διαδέχονταν η μία την άλλη και εν τέλει 
κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω.
Στο 60’ μετά από φάση διαρκείας στην 
περιοχή της Ανόρθωσης και διπλό «όχι» 
του Λόρια σε σουτ του Τρισκόφσκι και 
Φλοριάν ο Ταντί με το πρώτο γκολ στη 
φετινή σεζόν ισοφάρισε σε 1-1. Στο 74’ 
ο Τρισκόφσκι έχασε τεράστια ευκαι-
ρία, καθώς αμαρκάριστος στην καρδιά 
της περιοχής της Ανόρθωσης έστειλε την 
μπάλα με κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο 
δοκάρι, μετά από ωραία σέντρα του Φερ-
νάντεθ. Ένα λεπτό αργότερα ο Σκοπιανός 
πήρε το «αίμα» του πίσω, και με πλασέ σε 
σέντρα του Γκαρσία πέτυχε το 12ο γκολ του 
στο πρωτάθλημα και έδωσε προβάδισμα 
2-1 στην ομάδα του. Στη συνέχεια η Ανόρ-
θωση προσπάθησε να φτάσει στην ισοφά-
ριση, ώστε να αποφύγει την τρίτη διαδο-
χική ήττα, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει με 
αξιώσεις στην περιοχή του Μολ.

ΑΕΚ – Ανόρθωση 2-1: Την 
πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες… 

Απόλλων-Ομόνοια 1-0: 
Μπένσοπ, ο μπουρλοτιέρης!
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Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός 93-78: Σκέτη 
απογοήτευση

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν απογοητευτικός και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τη Ζάλγκιρις 
(93-78) επί λιθουανικού εδάφους, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague

ΟΠ αναθηναϊκός ΟΠΑΠ παρατάχθηκε πλήρης απέ-
ναντι στη Ζάλγκιρις των πολλών απουσιών στη 
ρακέτα (Ζοφρί Λοβέρν, Όγκουστιν Ρούμπιτ, Νάι-
τζελ Χέιζ), η λιθουανική ομάδα όμως ήταν αυτή 
που πήρε τη νίκη (93-78) για την 34η αγωνιστική 
της EuroLeague. Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας ήταν 
παθητικοί στην άμυνα, έδωσαν πολλά εύκολα 
καλάθια στους γηπεδούχους και ηττήθηκαν κατά 
κράτος κοντά στο καλάθι, με αποτέλεσμα να γνω-
ρίσουν ακόμη μία ήττα στη διοργάνωση.
Θυμίζουμε ότι το τριφύλλι κλείνει τις υποχρεώσεις 
του για την EuroLeague την ερχόμενη βδομάδα, με 
τις εξ αναβολής αναμετρήσεις απέναντι σε Ζενίτ 
(12/4) και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (14/4). Αμφότερες επί 
ρωσικού εδάφους.

Ο MVP
Ο Λεκαβίτσιους τιμώρησε την πρώην ομάδα 
του, η οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο 
του αγώνα τον τρόπο για να τον περι-
ορίσει. Ο αριστερόχειρας γκαρντ 
έβαλε συνεχόμενα καλάθια στο 
δεύτερο δεκάλεπτο (όταν ήρθε 
το λιθουανικό ξέσπασμα) 
και συνολικά η εικόνα του 
ήταν τέτοια που του έδωσε 
τον τίτ λο του πολυτιμότε-
ρου της αναμέτρησης. Στα 
20’38’’ που βρέθηκε σ το 
παρκέ, πρόλαβε να σημειώ-
σει 20 πόντους (με 5/5 δίπο-
ντα, 3/5 τρίποντα και 1/1 βολή), 3 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 
3 λάθη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Από τις πρώτες κιόλας κατοχές, ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ εμφανίστηκε πολύ παθητικός στην άμυνα. 
Παρά τις πολλές απουσίες στη ρακέτα, οι γηπε-
δούχοι βρήκαν τον τρόπο να κάνουν ζημιά με τους 
κοντούς και να αποκτήσουν γρήγορα το προβάδι-
σμα. Με τη βοήθεια του Πατρίτσιο Γκαρίνο μάλι-
στα (είχε 8 πόντους με 3/3 σουτ στην πρώτη περί-
οδο), έφτασαν μέχρι το +13 (27-14 στο 10’), δεί-
χνοντας πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με την 
ελληνική ομάδα.
Ο Όντεντ Κάτας δεν σταμάτησε να δοκιμάζει σχή-
ματα, κι η αλήθεια είναι πως αυτό με τον Νεμάνια 
Νέντοβιτς στο «2» και τον Μάριο Χεζόνια στο «3» 
αποδείχθηκε εξόχως αποτελεσματικό. Με συνεχό-
μενα δικά τους τρίποντα, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
έκανε την αντεπίθεση κι έφτασε μέχρι το -3 (33-30 

στο 14’). Κάπου εκεί όμως, το τάιμ άουτ του Μάρ-
τιν Σίλερ άλλαξε τα δεδομένα.

Οι παίκτες του γύρισαν πολύ πιο αποφασισμέ-
νοι, ο Λούκας Λεκαβίτσιους με τον Τόμας Γουόκαπ 
έβαλαν προσωπικά καλάθια και χάρη σε αυτούς, 
η Ζάλγκιρις διατήρησε -δίχως ιδιαίτερα προβλή-
ματα- το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους (52-47). Κι όλα αυτά, με το τριφύλλι να έχει 
8/12 τρίποντα και 15 ασίστ.
Η εκκίνηση της τρίτης περιόδου ήταν απογοητευ-
τική για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, που έδωσε το 
ένα εύκολο καλάθι μετά το άλλο στη Ζάλγκιρις. Οι 
γηπεδούχοι είχαν διάθεση, επιδίωξαν να τρέξουν 
το γήπεδο, πίεσαν την μπάλα και με τον Τόμας Γου-
όκαπ να κάνει ζημιά από την περιφέρεια, έφτασαν 
πολύ γρήγορα στο +17 (66-49 στο 24’). Ο Όντεντ 
Κάτας ήταν έξαλλος, έκανε διαρκώς αλλαγές σε 

πρόσωπα, τίποτα όμως δεν λειτουργούσε επί 
της ουσίας.

Από ένα σημείο κι έπειτα μάλιστα, 
ήταν εμφανές πως η Ζάλγκιρις δεν 

θα δυσκολευτεί να πάρει τη νίκη 
και να κλείσει με χαμόγελα τη 
regular season της EuroLeague. 
Όπως κι έγινε, αφού τίποτα 
δεν λειτουργούσε γ ια τον 
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.
Το τριφύλλι ητ τήθηκε σ τη 

Zalgirio Arena (93-78) και προ-
σέθεσε ακόμη μια απογοητευ-

τική αμυντική εμφάνιση στο ενερ-
γητικό του για το 2020/21 στη διορ-

γάνωση.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Μάριο Χεζόνια έβαλε 8 πόντους πολύ γρήγορα 
στη δεύτερη περίοδο, στην πορεία όμως εκνευ-
ρίστηκε και ήταν εμφανώς εκτός ρυθμού. Εν τέλει 
έμεινε στους 8 πόντους, τελειώνοντας το παιχνίδι 
με 1/5 δίποντα και 2/5 τρίποντα, μην μπορώντας 
να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε δίχως τους Νάιτζελ Χέιζ, 
Όγκουστιν Ρούμπιτ και Ζοφρί Λοβέρν, εν τούτοις 
κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ. Οι 
νεαροί του Μάρτιν Σίλερ στη front line και συνο-
λικά όλοι οι παίκτες του έκαναν σπουδαία δου-
λειά στο συγκεκριμένο κομμάτι, με τη Ζάλγκιρις 
να κλείνει τον αγώνα με +7 ριμπάουντ σε σχέση με 
τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (34 έναντι 27).

Ρεάλ Μαδρίτης - 
Ολυμπιακός 72-63: 
Κίνητρο και Ταβάρες 
έκαναν τη διαφορά

Η Ρεάλ Μαδρίτης «καιγόταν» για 
τη νίκη και την πήρε απέναντι στον 
Ολυμπιακό (72-63), χωρίς πάντως 
να κλειδώσει τη συμμετοχή της στα 
playoffs της EuroLeague. Ταβάρες 
και Ντεκ έκαναν τη διαφορά για τους 
Ισπανούς

O MVP
Εντυπωσιακός και πολύ οικονο-
μικός στο πρώτο μέρος ο Γκά-
μπριελ Ντεκ (14 πόντοι από 5/5 
δίποντα και 4/4 βολές), η Ρεάλ 
όμως δεν θα κατάφερνε πολλά 
αν δεν βρισκόταν στο παρκέ ο 
Έντι Ταβάρες. Η συμμετοχή του 
ήταν αμφίβολη, όμως ο γίγα-
ντας των Ισπανών έπαιξε κανο-
νικά, βρισκόταν στην αρχική 
πεντάδα, έκανε απίθανη δουλειά 
στην άμυνα στο πρώτο μέρος και 
χωρίς να πάρει πολλές φάσεις 
στην επίθεση, «καθάρισε» τον 
Ολυμπιακό παρά το γεγονός ότι 
ο Κώστας Κουφός τον αντιμε-
τώπισε καλά στα πρώτα λεπτά. 
Στο δεύτερο εικοσάλεπτο σκό-
ραρε, πολύ, για να δείξει ότι είναι 
μακράν του δεύτερου ο κορυ-
φαίος παίκτης αυτής της Ρεάλ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Τζένκινς, Βεζέν-
κοβ, Πρίντεζη, Κουφό άνοιξε 
το ματς ο Μπαρτζώκας, απένα-
ντι σε μια πανύψηλη πεντάδα με 
τους Αλοθέν, Τέιλορ, Ντεκ, Γκα-
ρούμπα, Ταβάρες. Ο σέντερ της 
Ρεάλ ήταν όλο το πρώτο εξάλε-
πτο, καθώς αλλοίωνε σουτ κοντά 
και μακριά από το καλάθι, την 
ώρα που ο Ντεκ σκόραρε έξι 
πόντους για το 9-2. Ο Γκαρούμπα 
έβγαλε επίσης πολλή ενέργεια 
στην άμυνα, ο Ολυμπιακός συνέ-
χισε με την ίδια πεντάδα μέχρι 
το 8’, μέχρι ο Έλις να αλλάξει τον 
Κουφό και το δεκάλεπτο να κλεί-
σει στο 18-11.

Ο Τσους Ματέο κράτησε τον 
Ταβάρες στο παρκέ, η ομάδα του 
έφτασε στο +11 (27-16 στο 13’) 
και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα 
προβλήματα, παρά το γεγονός ότι 
ο Μπαρτζώκας πήγε σε πεντάδα 
με Σπανούλη, Λαρεντζάκη, Μακ-
Κίσικ, Ζαν-Σαρλ, Έλις για περισ-
σότερη αποφασιστικότητα και 
ενέργεια. Ακόμη και με τους Φερ-
νάντεθ - Ρέγες στην πεντάδα, η 
Ρεάλ διατήρησε μια καλή από-
σταση με τον Κάρολ να σκοράρει 
για το 30-20, έκλεισε το πρώτο 
μέρος στο +10 (36-26) και κρά-
τησε τους Πειραιώτες στο 37.5% 
στο δίποντο και το 12.5% στο τρί-
ποντο.
Με υπομονή στην επίθεση και 
με τον Ταβάρες να συνεχίζει να 
κυριαρχεί, η Ρεάλ κράτησε καλό 
προβάδισμα στο ξεκίνημα του β’ 
μέρους (41-28 στο 23’), δεν πιέ-
στηκε, πήγε στο 47-33 με τρί-
ποντο του Τόμπκινς πριν η τρίτη 
περίοδος κλείσει στο 53-38. 
Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη ανά-
λυση το ματς, όσο οι Μαδριλέ-
νοι είχαν τον βασικό τους σέντερ 
στο παρκέ, τόσο εύκολη ήταν η 
δουλειά τους, τουλάχιστον για να 
μην αισθάνονται απειλή από τους 
ερυθρόλευκους.
Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε να 
προσπαθεί στις αρχές της τέταρ-
της, βέβαια ο Μπαρτζώκας είχε 
καταλάβει πως το ματς είχε χαθεί 
και γι’ αυτό έδωσε λεπτά και στον 
Κουφό. Ο Βεζένκοβ πέτυχε δύο 
καλάθια, η διαφορά δεν έπεφτε 
σε μονοψήφιο νούμερο, ο Ταβά-
ρες σκόραρε για το 59-46 απέ-
ναντι σε τρεις αντιπάλους του και 
το ματς κρίθηκε οριστικά με την 
ομάδα που είχε κίνητρο, με την 
ομάδα που ήταν πιο έτοιμη και 
αποφασιστική, να παίρνει μια 
καθαρή νίκη.

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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