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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
PERCEN T

3.1
B I L L I O N

$

$18 M

$119 M

EMPLOYER 
HEALTH TAX

EMPLOYMENT
INSURANCE

$340 M WSIB

$832 M HST

CPP $656 M

INCOME
TAX $1.1B

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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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Κάποιοι 
άνθρωποι θα 
σ’ αγαπούν 
μονάχα όσο 

χωράς στο μικρό 
κουτάκι που 

έχουν φτιάξει 
για σένα.

Μην φοβάσαι 
να τους 

απογοητεύσεις.

«...o κόσμος άλλαξε,
αλλάξαν κι οι καιροί...»

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες,

Σχεδόν δυο εβδομάδες 

πριν το Άγιον Πάσχα κι 

οι περισσότεροι από εμάς 

εδώ και στην πατρίδα θα 

αρχίσουμε να ζούμε με αναμνήσεις.

«… Θυμάσαι, βρε αδελφέ, το αρνάκι που 

ψήναμε στο χωριό…» ή «…ρε συ ούτε 

στην γιάρδα του σπιτιού δεν μπορούμε 

να μαζευτούμε φέτος μην φάμε κανένα 

πρόστιμο…» 

Ποιος δεν θυμάται ένα τραγουδάκι πριν 

50 χρόνια που έλεγε «… ο κόσμος άλλαξε, 

άλλαξαν οι καιροί, είναι όλα ψεύτικα κι ας 

φαίνονται αλήθεια…», ποιος μπορεί να πει 

ότι δεν είναι επίκαιρο και σήμερα. 

Όλα άλλαξαν, κοινωνικά, επαγγελματικά, 

εργασιακά, συναισθηματικά. Σε ότι 

τομέα και να γράψω όλα αλλάζουνε κι 

είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν ακόμα 

περισσότερο. Ακούω καθημερινά προσωπικά 

ή τηλεφωνικώς διαφορετικές ιστορίες 

στην αρχή από διάφορες εκδοχές. Μου 

έκαναν εντύπωση η απορία πως μπορούν 

να συμβαίνουν κάποια πράγματα και 

καταστάσεις στην ζωή μας. Σιγά – σιγά, όμως, 

αδέλφια Συνέλληνες αρχίζει και δεν μου 

προξενεί τίποτα εντύπωση. Οπότε κάθομαι 

και λέω - όπως είμαι σίγουρος και πολλοί 

από εσάς – «Κουρτέση, κοίταξε κι εσύ να την 

‘κάνεις’ γιατί δεν πρόλαβες να αλλάξεις τον 

κόσμο!».

Αδέλφια, προσπαθήστε εάν θέλετε να 

αποφεύγεται προβλήματα, φασαρίες, 

αντεκδικήσεις γιατί δεν θα βγάλετε κανένα 

αποτέλεσμα ή νόημα. Προσπαθήστε γιατί 

θέλει γερή προσπάθεια να φύγετε από μικρά 

ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας 

γιατί δεν ξέρετε εάν ο άλλος ή η άλλη θα 

καταλάβει, θα συμβιβαστεί ή θα βγάλει κανά 

κουμπούρι και θα στην μπουμπουνίσει, που 

έλεγε κι ο παππούς μου από το σόι του πατέρα 

μου. Κάνε, λοιπόν, το κορόιδο, πήγαινε πιο 

πέρα κι ας τον να τσακώνεται μόνος του.

Και στους καινούριους αυτούς καιρούς εάν 

μπορείς να βοηθήσεις κάποιον συνάνθρωπο 

σου κι ειδικά τους πιο νέους που περνάνε 

κι ίσως πέρασαν και πιο δύσκολα και το 

χειρότερο ότι εμείς στα νιάτα μας ξέραμε να 

ξεπερνάμε τις κακοτοπιές, τα νέα παιδιά, 

λόγω κομπιούτερ νομίζουν ότι θα τους λύσει 

το πρόβλημα η ΑΜΑΖΟΝ. Αλλά, δυστυχώς, 

δεν πουλάει λύσεις προβλημάτων.

Θέλω να τελειώσω με κάτι που προτρέπω 

δεκαετίες τώρα το κοινό μου, που με διαβάζει 

ή με ακούει. Έρχεται Πάσχα κι είναι πολλοί 

οι συμπολίτες μας που δεν θα έχει το δικό 

τους τραπέζι αυτό που εύχομαι να έχει το 

δικό σας. Βοηθήστε, λοιπόν, ανώνυμα κι 

αθόρυβα και θα το βρείτε μπροστά σας. 

Γεια σας, μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

“Άγριο ξύλο” Δένδια – Τσαβούσογλου on camera

Σ
ε αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες εξελίχθηκαν οι κοι-
νές δηλώσεις που παραχώρησαν ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου έπειτα από τη μεταξύ του συνάντηση στην Α-

γκυρα, τις διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, κα-
θώς και το τετ-α-τετ του κ. Δένδια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Λαμβάνοντας αρχικά το λόγο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε 
πως «πιστεύουμε ότι μεταξύ μας τα ζητήματα μπορούν να επιλυ-
θούν με έναν εποικοδομητικό διάλογο» και πρόσθεσε πως «τα 
τετελεσμένα και οι επιθετικές δηλώσεις είναι πράγματα αποφευ-
κτέα».
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επανέναρξη 
των διερευνητικών επαφών και έκανε γνωστό ότι ο Ερντογάν προ-
τείνει να πραγματοποιηθεί μια σύνοδος για το θέμα της Ανατολικής 
Μεσογείου.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας δήλωσε από την 
πλευρά του ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των διμε-
ρών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, είναι η αποκλιμάκωση και η 
αποφυγή προκλητικών ενεργειών, τονίζοντας ότι το προηγούμενο 
διάστημα οι παραβατικές ενέργειες είχαν αυξηθεί σημαντικά.
Πιο αναλυτικά δήλωσε:
«Σε ευχαριστώ (σ.σ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου) για την μεγάλη τιμή 
που μου κάνεις προσκαλώντας με στο δείπνο ιφτάρ. Ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται σε όλους τους μουσουλ-
μάνους για την έναρξη του ραμαζανιού. Έχει ήδη ειπωθεί και θα 
κάνουμε τα εγκαίνια του ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα αμέσως 
μετά την πανδημία.
Με τον κ. Τσαβούσογλου συζητήσαμε όσα θέματα υπάρχουν προ-
σεγγίσεις αλλά και όσα θέματα μας δημιουργούν τριβές. Η Τουρκία 
έχει τονίσει ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός της στόχος. 
Χαιρετίζω την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών αλλά και 
την συζήτηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης η οποία 
θα ακολουθήσει.
Σκοπός της παρουσίας Φραγκογιάννη είναι να εξετάσουμε συγκε-
κριμένες προτάσεις συνεργασίας. Συμφωνήσαμε να δημιουρ-
γήσουμε μια θετική ατζέντα θεμάτων για να προχωρήσουμε την 
σχέση μας μπροστά.
Αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση των διμερών σχέσεων η 
αποκλιμάκωση και η αποφυγή ενεργειών. Πριν από λίγους μήνες οι 
παραβατικές ενέργειες είχαν αυξηθεί σημαντικά.
Υπάρχει στην Ελλάδα μουσουλμανική μειονότητα, αυτήν αναγνω-
ρίζει η συνθήκη της Λωζάννης, αυτή είναι η άποψη του ελληνικού 
κράτους. Υπάρχουν δηλώσεις που δεν βοηθούν στο θετκό κλίμα το 
οποίο συμφωνήσαμε να προωθήσουμε.
Μοναδική λύση που είναι αποδεκτή από το σύνολο της διεθνούς 
κοινότητας είναι η διζωνική -δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο. 
Χρειάζεται να υπάρχει αποχή από ενέργειες που παραβιάζουν τα 

δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εφ’ όσον 
η Τουρκία το επιθυμεί. Όπως ισχύει σε κάθε υποψήφια χώρα υπάρ-
χει ένας απαράβατος κανόνας: ο σεβασμός της εδαφικής κυριαρ-
χίας ενός κράτους μέλους.
Το ενδεχόμενο λήψης μέτρων υπάρχει πάντα στο τραπέζι αν υπάρ-
ξουν παραβατικές ενέργειες σε βάρος της εδαφικής κυριαρχίας 
ενός κράτους μέλους.
θα μου επιτρέψετε να κάνω αναφορά σε ένα ζήτημα που επηρεά-
ζει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις και αυτή αφορά την απειλή πολέ-
μου σε περίπτωση που η Ελλάδα εφαρμόσει τις προβλέψεις της 
UNCLOS. Να φύγει το casus belli ια τα 12 μίλια. Το δίκαιο αυτό είναι 
τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει καταδικαστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γιατί δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασ-
σας.
Για την Αγία Σοφία ο κ. Δένδιας δήλωσε: Πιστεύουμε ότι μια τέτοια 
αναστροφή είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας γενικώς. Ελλάδα 
και Τουρκία είναι προορισμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. 
Είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να συνεργαστούμε, 
αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αυτή την 
άποψη ήρθα να εκφράσω εδώ με την ελπίδα οι σχέσεις μας να προ-
χωρήσω μπροστά.
Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να διατυπώσω στον φίλο μου 
Μεβλούτ την πρόσκληση να επισκεφθεί την Αθήνα και να προετοι-

μάσουμε την συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας με τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ακολούθως πήρε τον λόγο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου (ενώ είχε 
συμφωνηθεί μία τοποθέτηση ο καθένας), λέγοντας:
«Δεν έκανα καμία δήλωση προκλητική ή αρνητική για την Ελλάδα. 
Όμως στην ομιλία του ο ομόλογός μου έχει κάνει δηλώσεις οι 
οποίες είναι αρνητικές. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η Τουρ-
κία παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο.
Εμείς αποδεχόμαστε ως Ρωμιούς ορθοδόξους τους μειονοτικούς 
της Πόλης αλλά εσείς δεν μπορείτε να αποδέχεστε όσους λένε 
ότι είναι Τούρκοι. Αυτό είναι μια καταπίεση και καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ελλάδα για 
«πους μπακ» 80.000 προσφύγων και μεταναστών.
Απαντώντας ο Νίκος Δένδιας στις αναφορές Τσαβούσογλου είπες 
ότι «εάν εσείς εκφράζετε τέτοιου είδους προκλητικές κατηγορίες 
είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. «Η Τουρκία έχει κάνει 400 
υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Μεβλούτ δεν υπάρχει 
καμία διάταξη που να επιτρέπει πτήσεις πάνω από ελληνικό έδα-
φος (...) Εάν η Τουρκία θελήσει να γίνει μέλος της ΕΕ θα αποδεχθεί 
και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(...) Εις ό,τι αφορά το μεταναστευτικό δεν θα έπρεπε η Τουρκία να 
κάνει μάθημα στην Ελλάδα μετά τα γεγονότα του Μαρτίου».
«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει σιγα-σιγά σε μια θετική ατζέ-
ντα με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει την εγκατάλειψη του Διε-
θνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η ΕΕ δεν είναι 
τρίτος αλλά είναι η οικογένειά μας. Είναι το πιο υπερήφανο παρά-
δειγμα συνύπαρξης κρατών στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους 
(...) Θα πρότεινα να μην οδηγηθούμε σε έναν ατέρμονο διάλογο επί 
αυτών που γνωρίζουμε ότι διαφωνούμε»
Στη συνέχεια πήρε για τρίτη φορά το λόγο ο Τσαβούσογλου για να 
πει ότι η Τουρκία είναι ελεύθερη χώρα και όλοι μπορούν να εκφρά-
σουν την άποψή τους και ότι η Τουρκία εμμένει στην αρχή του 
δίκαιου διαμοιρασμού.
«Αναφέρεστε σ’ αυτά που σας βολεύουν αλλά δεν αναφέρεστε σε 
όσα προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάννης για την αποστρατιωτι-
κοποίηση των νησιών (...) Έχουμε συμφωνήσει να συζητήσουμε 
τα προβλήματα μέσω των διερευνητικών επαφών. Στη διαδικασία 
στην οποία διερχόμαστε θα πρέπει να έχουμε πάντα συνείδηση 
σε τι αποβλέπει κάθε μέλος. Πρέπει να αποφασίσετε αν θα συνε-
χίσουμε αυτόν τον καβγά με τον τρόπο αυτό ή αν θα συνεχίσουμε 
τον διάλογο».
Το λόγο πήρε για τρίτη φορά ο Νίκος Δένδιας λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα χάσουμε και το ιφτάρ! «Ο στρα-
τός κοστίζει. Δεν θέλουμε να σπαταλούμε λεφτά για το τίποτα. Γιατί 
υπάρχει Μεβλούτ στρατός στα νησιά; Υπάρχει γιατί απειλούνται 
από κάποιον. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει απειλή ή ότι δεν 
υπάρχει αποβατική δύναμη απέναντι από τα νησιά;»

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ έθεσε 
ευθέως τις τουρκικές 
προκλήσεις στο Αιγαίο, 
απάντησε στην πρόκληση 
για τουρκική μειονότητα στη 
Θράκη και κάλεσε τον Τούρκο 
ΥΠΕΞ να απέχουν από 
προκλητικές δηλώσεις
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Επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης - Αστυνομικοί 
παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε 
τραυματία διαδηλωτή

Ε
νας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο 
πόδι από βόμβα μολότοφ που πέ-
ταξαν άλλοι διαδηλωτές, κατά τη δι-
άρκεια των επεισοδίων που έλαβαν 

χώρα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Θεο-
λογικής Σχολής.
Ο διαδηλωτής έλαβε τις πρώτες βοήθειες 
από αστυνομικούς των ΜΑΤ, που είχαν βρε-

θεί νωρίτερα στο σημείο για να τον ακινη-
τοποιήσουν. Ένας εκ των αστυνομικών, που 
κι εκείνος είχε δεχτεί μολότοφ, έσβησε τη 
φωτιά από το πόδι του νεαρού, χρησιμοποι-
ώντας αντιπυρική κουβέρτα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, ο διαδηλωτής 
συνελήφθη διότι είχε ήδη προβεί σε ρίψη 
μολότοφ, οδηγήθηκε στον νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε άλλη 
μολότοφ τύπου κόμπρα και ζευγάρι γάντια.
Κατά τη σύλληψη υπέστη εγκαύματα στον 
αριστερό μηρό και ένας άνδρας των ΜΑΤ, 
ο οποίος μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο 
νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός 
έσβησε τη φωτιά από το πόδι 
διαδηλωτή 

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή 
ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης, 
ο οποίος είχε δωρίσει την ακίνητη 
περιουσία του στις Ένοπλες δυνάμεις.

Α
κόμα μία θλιβερή είδηση, καθώς 
μετά τον θάνατο του Γιάννη Αγ-
γελικούση, έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 97 ετών και ο επίσης εφο-

πλιστής Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος είχε 
δωρίσει την ακίνητη περιουσία του στις Έ-
νοπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εθνικής ‘Α-
μυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με δήλωσή 
του που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου, την οποία συνοδεύει με φω-
τογραφία από την τελευταία παρασημοφό-
ρηση του εκλιπόντος από την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
«Ημέρα πένθους για τις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Έφυγε από τη ζωή ο ευπα-
τρίδης Ιάκωβος Τσούνης. 
Ευγνωμοσύνη και σεβα-
σμός για την προσφορά 
του», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.
Επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
στρατηγός Κωνσταντίνος 
Φλώρος έγραψε σχετικά 
στον προσωπικό λογα-
ριασμό του στο τουίτερ: 
«Ο νεότερος βετεράνος του Β’ ΠΠ, Εθνι-
κός Ευεργέτης Υπτγος ε.τ. Ιάκωβος Τσούνης 
εξέπνευσε σήμερα. Υπήρξε αφοσιωμένος 
ευπατρίδης, υποστηρικτής των ΕΔ και άξιο 
Τέκνο της Πατρίδος. Θα λείψει σε όλους 
μας! Συλλυπούμαι βαθύτατα την οικογέ-
νειά του για την απώλεια αυτού του Μονα-
δικού Έλληνος!».
Στις 24 Φεβρουαρίου ο Ιάκωβος Τσούνης 
τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγμα-
τος της Τιμής από την  Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τη 
σημαντική προσφορά του, ιδιαιτέρως για 
τη συμβολή του στην ενίσχυση των Ενό-
πλων Δυνάμεων.
Ως τελευταία πράξη αγάπης και στήρι-
ξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Ιάκωβος 
Τσούνης αποφάσισε να κληροδοτήσει το 
σύνολο της ακίνητης περιουσίας του σε 
αυτές. 
Ο Ιάκωβος Τσούνης γεννήθηκε στην Εγλυ-
κάδα Πατρών το 1924. Ήταν το 13ο τέκνο 
της οικογενείας του Δασάρχη Πατρών Κων-

σταντίνου Τσούνη και απόγονος των πολε-
μιστών του 1821, Λονταίων και Πετμε-
ζαίων. Σε ηλικία 16 ετών κατατάσσεται εθε-
λοντής στον Ελληνικό Στρατό και μεταβαί-
νει στην πρώτη γραμμή του μετώπου στα 
βουνά της Αλβανίας κατά τον Ελληνοϊταλικό 
Πόλεμο του 1940. Τη συμμετοχή του στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αναγνωρίσει 
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Μετά την 
ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του 
ασχολήθηκε με εκτελωνισμούς, εισαγωγές, 
εξαγωγές και διαλύσεις πλοίων. Ήταν από-
φοιτος του Ινστιτούτου Hamilton της Νέας 
Υόρκης.Το 1966 εισήλθε στον χώρο της 
Εμπορικής Ναυτιλίας και απέκτησε συνο-
λικά 13 πλοία.
Ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης υπήρξε 
ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων ναυτιλίας 
αμισθί του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. 
Η επιτυχημένη πορεία του ως ειδικού συμ-

βούλου τον κατέστησε 
αργότερα διακεκριμένο 
μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Εθνι-
κής Τράπεζας. Έχει δια-
τελέσει Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Μελετών του 
Ελληνισμού στη Μεγάλη 
Βρετανία, Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Ενημέρω-
σης Εθνικών Θεμάτων 

και Δικαίων, Αντιπρόεδρος της Αθηναϊκής 
Λέσχης καθώς και συνιδρυτής ιδρυμάτων 
και ιατρικών εταιρειών.
Ήταν δημιουργός του Μουσείου «Ιάκω-
βος Τσούνης», το οποίο δώρισε στην Ιερά 
Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 
και εδρεύει σήμερα στο Αίγιο. Στο μουσείο 
αποθησαυρίζεται η πλούσια συλλογή του 
με αντικείμενα από τον 17ο αιώνα, ιδιαί-
τερης εθνικής και εκκλησιαστικής σημα-
σίας. Έχοντας από τον καιρό του πολέ-
μου σεβασμό και αγάπη προς τις Ένοπλες 
Δυνάμεις και τον ρόλο που διαδραματί-
ζουν στην ασφάλεια της Ελλάδας, υπήρξε 
από την δεκαετία του 1950 δίπλα τους, με 
δωρεές και προσφορές, όπου υπήρχε ανά-
γκη. Στις δεκαετίες αυτές προσέφερε περί τα 
23.000.000 ευρώ. Ως τελευταία πράξη αγά-
πης και στήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
αποφάσισε να κληροδοτήσει το σύνολο της 
ακίνητης περιουσίας του σε αυτές. 
Για την προσφορά του έχει τιμηθεί με πολυ-
άριθμες διακρίσεις και τίτλους.

Πέθανε ο εφοπλιστής Ιάκωβος 
Τσούνης: Είχε δωρίσει την ακίνητη 
περιουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις



916 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Με ευθείες «βολές» κατά του ΣΥΡΙΖΑ για «διαπλοκή» γύρω από τη μετατροπή της δωροδοκίας από 
κακούργημα σε πλημμέλημα, μέσα από τον νέο Ποινικό Κώδικα, συνοδεύει την κατάθεσή του ο πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής

Ο 
κ. Κοντονής κατηγόρησε τον 
ΣΥΡΙΖΑ πως επί των ημε-
ρών του οργάνωσε την παρα-
γραφή σοβαρότατων αδικημά-

των, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συγκε-
κριμένη τροποποίηση «στίγμα και όνει-
δος». Απέδωσε επίσης ξεκάθαρα πολιτικές 
ευθύνες στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αφού διευκρίνισε πως δεν φταίει για την 
αλλαγή «καμία νομοπαρασκευαστική ή 
επιστημονική επιτροπή».
Ο κ. Κοντονής, ο οποίος, όπως φαίνε-
ται, έχει πλέον μετατραπεί σε «ορκι-
σμένο εχθρό» του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε σε 
δηλώσεις του πως… εμβόλιμα τέθηκε για 
ψήφιση η εν λόγω τροποποίηση, καθώς 
«μεταφέρθηκε η διενέργεια των εκλογών 
μία εβδομάδα μετά την αρχική εξαγγελία 
ακριβώς για να πραγματοποιηθεί η συνε-
δρίαση της Βουλής και να ψηφιστεί ο Ποι-
νικός Κώδικας». 
Ο πρώην υπουργός «φωτογράφισε» δε 
τη συγκεκριμένη υπόθεση που, κατά τη 
γνώμη του, ευνοούσε η μετατροπή της 
δωροδοκίας σε πλημμέλημα, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι αφορούσε τη δίκη που 
ήταν σε εξέλιξη την προεκλογική περίοδο 
του 2019, με κατηγορουμένους πρόεδρο 
μεγάλου επιχειρηματικού Ομίλου για την 
υπόθεση της «μίζας» των 250.000 ευρώ 
που φέρεται να είχε δώσει το 2003 σε 
πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ προκειμένου να 
ανατεθεί στον όμιλο αυτόν η κατασκευή 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή 
απαλλάχθηκε ο πρόεδρος του επιχειρη-
ματικού Ομίλου, ενώ οι δικαστές για τον 
ίδιο λόγο απάλλαξαν και τον πρώην πρό-
εδρο από το αδίκημα της δωροληψίας. 
Ωστόσο ο τελευταίος κρίθηκε ένοχος για 
«ξέπλυμα» και καταδικάστηκε σε 5ετή 
κάθειρξη με αναστολή μέχρι την εκδίκαση 
της έφεσής του, ενώ του επιβλήθηκε και 
εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ.
Την ποινική δίωξη για την υπόθεση αυτή 
είχε ασκήσει ο εισαγγελέας Γ. Καλούδης 
ύστερα από προκαταρκτική εξέταση που 
είχε διαταχθεί από τον  τότε προϊστάμενο 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, 
Ηλ. Ζαγοραίο  και χρειάστηκε να ολοκλη-
ρωθεί ταχύτατα, λόγω των «ασφυκτικών» 
ορίων παραγραφής των διερευνώμενων 
αδικημάτων ύστερα μάλιστα από έναν 
αγώνα δρόμου της εισαγγελίας η υπόθεση 
οδηγήθηκε στην ανάκριση και τελικά στο 
ακροατήριο.
Στις δηλώσεις του ο κ. Κοντονής είπε 
μεταξύ άλλων: «Τον Σεπτέμβριο του 2019 
είχα αναφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις 
ότι η τροποποίηση της συγκεκριμένης διά-
ταξης της μετατροπής από κακούργημα σε 
πλημμέλημα (της δωροδοκίας) αποτελεί 
στίγμα και όνειδος για την κυβέρνηση που 
υλοποίησε την εν λόγω τροποποίηση. Ανα-
φέρομαι στον Σεπτέμβριο του 2019 γιατί 

πολλοί επιπόλαιοι μπορεί να πουν σήμερα 
ότι μιλάω για πρώτη φορά. Ούτε τον 
Οκτώβριο του 2020 μίλησα πρώτη φορά 
ούτε σήμερα. Μίλησα από την πρώτη 
στιγμή, και αυτό διότι πιστεύω ακράδα-
ντα, πρώτον, ότι το κόμμα που επαγγέλ-
θηκε την κάθαρση δεν μπορεί να οργανώ-
νει ως κυβέρνηση παραγραφές σοβαρότα-
των αδικημάτων. Δεύτερον, διότι επελέγη 
μία διαδικασία του κατεπείγοντος για να 
ψηφιστούν χίλια άρθρα σε μία συνεδρί-
αση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις 
νομικές σχολές και τις ενώσεις ποινικολό-
γων. Τρίτον, γιατί μεταφέρθηκε η διενέρ-
γεια των εκλογών μία εβδομάδα μετά την 
αρχική εξαγγελία ακριβώς για να πραγμα-
τοποιηθεί η συνεδρίαση της Βουλής και 
να ψηφιστεί ο Ποινικός Κώδικας. Τέταρ-
τον, ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη 
συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος του 
ισχύοντος Κώδικα, πράγμα που θα έλυνε 

το πολιτικό πρόβλημα, δυστυχώς δεν εισα-
κούστηκα.
»Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ χειρό-
τερα για αυτούς που σχεδίασαν, οργάνω-
σαν και εκτέλεσαν αυτό το πολιτικό ολί-
σθημα.
»Πρώτα και κύρια διότι κρύβονται πίσω 
από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, 
ενώ οι πολιτικές ευθύνες δεν είναι καμίας 
νομοπαρασκευαστικής ή επιστημονικής 
επιτροπής. Οι πολιτικές ευθύνες είναι των 
κυβερνήσεων.
»Δεύτερον, διότι όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα αποδείχθηκε ότι, εκτός της συγκε-
κριμένης διάταξης της μετατροπής της 
δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημ-
μέλημα, υπάρχουν σοβαρότατες κι άλλες 
διατάξεις, τις είχαμε επισημάνει, που είναι 
απολύτως προβληματικές. Αναφέρομαι 
στην παρεπόμενη ποινή της στέρησης των 
πολιτικών δικαιωμάτων στα θέματα του 
βιασμού και της κακοποίησης των ανηλί-
κων.
»Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή επιτέ-
λεσε ένα σπουδαίο έργο, αλλά υπέπεσε σε 
σοβαρότατα λάθη, τα οποία κακώς επωμί-
στηκε η κυβέρνηση.
»Τρίτον, εκτός από εμένα, διαπρεπείς 
ποινικολόγους και καθηγητές των νομι-
κών σχολών, έχει μιλήσει και η GRECO, 
δηλαδή η οργάνωση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η οποία επεσήμανε σοβαρότατα 
στοιχεία διαπλοκής για αυτή την ιστορία. 
Και τελευταίο και σπουδαιότερο η διά-
ταξη αυτή (για τη δωροδοκία) έχει ταξικό 
πρόσημο, δεν είναι ταξικό το πρόσημο 
για τους εργαζόμενους και τον οικονο-
μικά ασθενέστερο. Είναι ταξικό πρόσημο 
υπέρ των οικονομικά ισχυρών, αυτών που 
στην πολιτική ορολογία ονομάζουμε «ολι-
γαρχία». Και αν την περίοδο των μνημο-
νίων σωστά είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι 
νομοθετούσαμε με τα χέρια δεμένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση που τα χέρια μας 
ήταν λυτά τί κάναμε; Aυτά είναι σοβαρό-
τατα ερωτήματα, είναι καταστάσεις που 
ο καθένας καταλαβαίνει και τα συμπερά-
σματα μπορούν να τα βγάλουν πρώτα και 
κύρια οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ».

Για διαπλοκή καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ ο 
Κοντονής 

Τσαβούσογλου σε Δένδια: 
Ο Ερντογάν πρότεινε 
Σύνοδο για την ανατολική 
Μεσόγειο

Ο 
πρόεδρος της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν πρότεινε 
τη διεξαγωγή Συνόδου με θέμα την ανατολική 
Μεσόγειο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου μετά τη συνά-

ντηση με τον Ν. Δένδια στην Άγκυρα.
«Συζητήσαμε όλα τα θέματα στις μεταξύ μας σχέσεις και 
υφίσταται μια διαφορά απόψεων στο θέμα του Αιγαίου», 
είπε ο κ. Τσαβούσογλου υπογραμμίζοντας πως «πιστεύ-
ουμε ότι τα μεταξύ μας ζητήματα μπορούν να επιλυθούν 
με εποικοδομητικό διάλογο». «Όσον αφορά τη διευθέ-
τηση των διαφορών νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε 
τον διάλογο που ξεκινήσαμε σήμερα», είπε ο Μ. Τσαβού-
σογλου.

Εξηγήσεις του ΥΠΕΞ για το διπλωματικό 
ναυάγιο στην Άγκυρα
Σε μία εκ των υστέρων προσπάθεια αποτίμησης του 
διπλωματικού ναυαγίου της επίσκεψης Δένδια στην 
Άγκυρα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κυκλοφό-
ρησε ένα non paper το βράδυ της Πέμπτης με εξηγήσεις 
και επεξηγήσεις για το τι συνέβη ακριβώς στην τουρκική 
πρωτεύουσα. Εκ του non paper προκύπτει πως υπήρχε 
πλήρης συνεννόηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πως η τελευ-
ταία συζήτηση του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον πρωθυπουργό 
πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση του 
Νίκου Δένδια με τον Ταγίπ Ερντογάν νωρίς το απόγευμα 
της Πέμπτης.
Το non paper του ΥΠΕΞ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη το 
βράδυ έχει ως εξής:
«Όταν συνομιλούμε διεθνώς και αυτό συμπεριλαμβάνει 
και τους Τούρκους, προβάλλουμε τις θέσεις μας και τα 
δίκαιά μας. Οι οποίες είναι γνωστές. Και βασίζονται στη 
διεθνή νομιμότητα.
Αυτές είναι οι θέσεις μας. Και αυτές είναι οι δικές τους 
θέσεις» αναφέρουν διπλωματικές πηγές για το πινγκ 
πονγκ δηλώσεων στην ‘Αγκυρα μεταξύ του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Τούρκου ομολόγου 
του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Επισημαίνουν πως με την Τουρκία έχουμε διαφορετική 
προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση των διαφόρων 
ζητημάτων και προσθέτουν:
«Η δική μας βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες. Και στο 
διεθνές δίκαιο.
Η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στην θετική ατζέντα, 
γι΄αυτό και πρότεινε συνεργασία στον οικονομικό τομέα. 
Εμείς προσερχόμαστε πάντα με ειλικρίνεια και καλή διά-
θεση.
Αλλά θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας».
Σημειώνουν πως ο υπουργός Εξωτερικών είναι σε πλήρη 
συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. «Είχαν εκτενή συνο-
μιλία χτες και σήμερα μετά τη συνάντηση με τον Ταγίπ 
Ερντογάν και πριν την συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου.  
Και ο ΥΠΕΞ είχε ρητή εντολή, αν προκληθεί, να απαντή-
σει αναλόγως» σημειώνουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.
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Ποιο είναι το «προφίλ» των δυο 
εκτελεστών και πού τους αναζητεί 
η αστυνομία - Έρευνες ακόμα και σε 
γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων 
και μηχανών

Μ
άχη με το χρόνο δίνουν οι α-
στυνομικοί του τμήματος Ε-
γκλημάτων κατά Ζωής προκει-
μένου να βρουν στοιχεία που 

θα τους οδηγήσουν τόσο στην ταυτότητα 
των εκτελεστών του δημοσιογράφου Γιώρ-
γου Καραϊβάζ όσο και  τον ηθικό αυτουργό 
της δολοφονίας του.
Σύμφωνα με το Open TV οι αστυνομικοί 
που έχουν αναλάβει την υπόθεση πραγ-
ματοποιούν σαρωτικές έρευνες σε όλα τα 
ξενοδοχεία που υπάρχουν στα νότια προ-
άστια με σκοπό τον έλεγχο των κρατήσεων 
των δωματίων που έγιναν σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες καθώς και σε διαμερίσματα 
Airbnb. 
Παράλληλα γίνονται έρευνες σε γραφεία 
ε νοικ ιάσως αυτοκ ινή-
των και μηχανών καθώς 
οι αστυνομικοί δεν απο-
κλείουν το ενδεχόμενο η 
μηχανή που χρησιμοποι-
ήθηκε στην εκτέλεση του 
δημοσιογράφου να μην 
ήταν κλεμμένη αλλά νοικια-
σμένη. Ακόμη οι επιτελείς 
του τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ζωής έχουν ζητήσει 
αναλυτικό  κατάλογο όσων μπήκαν και βγή-
καν από την Ελλάδα, από αεροδρόμια και 
χερσαία σύνορα, σε συγκεκριμένες ημερο-
μηνίες.

Ίδιες έρευνες με την υπόθεση δο-
λοφονίας Μακρή
Η δολοφονία Καραϊβάζ θυμίζει σε πολλά 
σημεία τη δολοφονία του επιχειρημα-
τία Γιάννη Μακρή στη Γλυφάδα, πριν από 
3 χρόνια. Οι δολοφόνοι του Μακρή ήταν 
αλλοδαποί εκτελεστές και είχαν δράσει με 
παρόμοιο τρόπο, ενώ και τότε είχε χρησιμο-
ποιηθεί σιγαστήρας. Οι αστυνομικοί ακο-
λουθούν ακριβώς τα ίδια βήματα που είχαν 
ακολουθήσει και τότε. Σημειώνεται πως με 
αυτή τη μεθοδολογία οι Βούλγαροι εκτελε-
στές του Μακρή είχαν εντοπιστεί και είχαν 
συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
«Ακούμε έναν περίεργο θόρυβο σαν να 
έχει σκάσει κάποια εξάτμιση μηχανής, αλλά 
ήταν απανωτοί ήχοι. Ακούμε ένα μπαμ, 

μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.  Και στη συνέ-
χεια γυρίσαμε την πλάτη να δούμε τι γίνε-
ται γιατί κράτησε κάποια δευτερόλεπτα, μας 
έκανε εντύπωση.  Και βλέπουμε στο σημείο 
εκείνο που έγινε η δολοφονία μια μηχανή 
μικρού κυβισμού με δύο ανθρώπους πάνω 
και ο ένας να στέκεται πάνω στο πεζοδρό-
μιο όρθιος, να έχει κατέβει δηλαδή από τη 
μηχανή και να πυροβολεί στο πεζοδρόμιο. 
Θόλωσα εκείνη τη στιγμή, έπρεπε δηλαδή 
να φύγουν και να πάω κοντά και να δω ότι 
υπήρχε άνθρωπος από κάτω. Δηλαδή πραγ-
ματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι το 
ζούσα αυτό το πράγμα», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά. 
«Δευτερόλεπτα έγιναν αυτά και μάλιστα 
με την ησυχίας τους ότι έκαναν το έκαναν. 
Δηλαδή σηκώθηκε, πυροβόλησε, έδωσε το 
τελικό χτύπημα. Γύρισαν κοίταξαν και ο οδη-
γός της μηχανής και ο εκτελεστής κάτω να 
δουν αν όντως είναι νεκρός και σηκώθηκαν 
και έφυγαν. Και δεν είπαν και τίποτα μεταξύ 
τους, εμείς δεν ακούσαμε κάτι να συζητάνε. 
Και δεν ξέρω αν μας πήραν είδηση και εμάς 

ή αν μας είδαν και αν δεν 
έδωσαν σημασία», υπο-
στήριξε ακόμη.
Ένας άλλος μάρτυρας 
που είναι γείτονας του 
Γιώργου Καραϊβάζ μιλώ-
ντας σε άλλοn τηλεο-
πτικό σταθμό υπογράμ-
μισε πως «κατέβηκε στη 
μήχανη και έριξε δύο 
σφαίρες σ το Γιώργο. 

Μετά ο Γιώργος στηρίζεται στη μηχανή που 
ήταν παρκαρισμένη εκεί και μετά γυρνάει 
και πέφτει στο πεζοδρόμιο. Ο δολοφόνος 
πήγε πίσω του και όπως είχε πέσει έριξε τέσ-
σερις σφαίρες πάνω στο κεφάλι του. Δεν 
μπορούσα να δω άλλο».
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κονδύλη, Δήμαρχο 
Αλίμου, ο δρόμος για τη διαφυγή των δρα-
στών εν συνεχεία περνάει και από κεντρικά 
σημεία με αγορές και καταστήματα. «Επειδή 
είναι μια ήσυχη γειτονιά πολλοί έχουν εγκα-
τεστημένες κάμερες. Πέραν από τους τρείς 
του δήμου, οι πληροφορίες που έχω είναι 
ότι υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες», σημεί-
ωσε ο κύριος Κονδύλης.
Στο μεταξύ νέα στοιχεία προκύπτουν διαρ-
κώς σχετικά με τους δυο δράστες της δολο-
φονικής επίθεσης κατά του Γιώργου Καρα-
ϊβάζ το μεσημέρι της Παρασκευής, με τους 
αξιωματικούς της αστυνομίας να προχω-
ρούν με ταχύτητα τις έρευνες για τον εντο-
πισμό τους.   

επικαιρότητα

Γιώργος Καραϊβάζ: Σαρωτικές έρευνες 
για τους εκτελεστές του

Κώστας Σπυρόπουλος: Σε 
κρίσιμη κατάσταση με κορωνοϊό

Α
νησυχία για την κατάσταση της 
υγείας του γνωστού ηθοποιού 
Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος ε-
δώ και λίγες ημέρες νοσηλεύεται 

στο νοσοκομείο με κορωνοϊό.
Τα βαριά συμπτώματα, τα οποία παρου-
σίασε και επιδεινώθηκαν μέρα με την 
ημέρα, ανάγκασαν σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του protothema.gr τους γιατρούς να 
του τοποθετήσουν μηχανική υποστήριξη 
αναπνοής με αναπνευστήρα, προκειμένου 
να βοηθήσουν όσο μπορούν την σωστή 
λειτουργία των πνευμόνων του. Στην από-
φαση αυτοί οι γιατροί κατέληξαν μετά τα 
αποτελέσματα των αξονικών που έκαναν 
στον ηθοποιό και τα οποία φανέρωσαν 
το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
στους πνεύμονες εξαιτίας του ιού. Μέχρι 
αυτή την ώρα ο ηθοποιός νοσηλεύεται σε 
απλό θάλαμο covid-19 λαμβάνει κανονικά 
την ενδεικνυόμενη για την κατάσταση του 
θεραπευτική αγωγή με τον ίδιο να δίνει 
την δική του μάχη ώστε να μην χειροτερέ-
ψει επιπλέον η υγεία του και χρειαστεί να 
διασωληνωθεί.
Όπως αναφέρει στο protothema.gr ο 
δικηγόρος του Αλέξιος Στεφανάκης οι δυο 
τους μίλησαν πριν από δυο ημέρες:
«Η κατάσταση του είναι πραγματικά 
δύσκολη. Μιλήσαμε πριν από δυο ημέρες. 
Εύχομαι να κάνε πραγματικά όλα καλά».

Χριστίνα Πολίτη για κορωνοϊό: 
«Ο ένας το περνάει στο πόδι και 
ο άλλος στο νοσοκομείο»
Η Χριστίνα Πολίτη σε ανάρτησή της στο 
Instagram αναφέρεται για πρώτη φορά 
στην περιπέτεια της ίδιας αλλά και του 
συντρόφου της, Κώστα Σπυρόπουλου 

με τον κορωνοϊό.
Η δημοσιογράφος είναι πλέον καλύ-
τερα και όπως αναφέρει, η περιπέτειά 
της τελείωσε μετά από... ελαφρές ανα-
ταράξεις. Τονίζει, όμως, ότι ο «ένας το 
πέρασε στο πόδι ενώ ο άλλος στο νοσο-
κομείο με βαριά πνευμονία», εννοώ-
ντας τον σύντροφό της Κώστα Σπυρό-
πουλο.
«Η δική μου περιπέτεια με τον Covid-
19 τελείωσε μετά από ελαφρές ανατα-
ράξεις . Όχι όμως και για την υπόλοιπη 
οικογένεια που χειρίζεται μια ριψοκίν-
δυνη αναγκαστική προσγείωση. Ανε-
βήκαμε στον ιερό βράχο της Ακρόπο-
λης για θετική ενέργεια. Να προσέχετε , 
να φοράτε μάσκες και να μην ξεχνιέστε 
. Όλοι έχουμε κουραστεί και εκεί είναι 
που κάνουμε το λάθος. Μας έκλεισαν τα 
πάντα και κολλάμε ο ένας τον άλλον στα 
σπίτια . Πόσο πια καιρό να ζεις μακριά 
από φίλους; Ίσως τα γράψω πιο αναλυ-
τικά όταν όλα πάνε καλά. Θα παραμένω 
πάντα αισιόδοξη. Να προσέχετε πολύ! 
Δεν αστειεύεται αυτό το πράγμα – ούτε 
είναι απλή ίωση! Ο ένας το περνάει στο 
πόδι και ο άλλος στο νοσοκομείο με 
βαριά πνευμονία! Χωρίς υποκείμενα 
νοσήματα ...μην ακούτε τα «δεν έχω- 
έχω κάνει εκατό τεστ» και μακριά από 
αρνητές και ανεύθυνους. Λάθος μας 
μεγάλο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους 
γιατρούς και νοσηλευτές – αγωνίζονται 
την πιο δύσκολη περίοδο της ανθρωπό-
τητας με όλα τα μέσα για να μας βοηθή-
σουν να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, την 
καθημερινότητα μας. Ας παραμείνουμε 
αγαπημένοι και που θα πάει.. θα περά-
σει ΚΑΙ αυτό! Είναι πια θέμα χρόνου».
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επικαιρότητα

Κ
ρίσιμες λεπτομέρειες για τον τρόπο 
που επιχειρήθηκε να στηθεί το «Syriza 
channel» αποκαλύπτει στην προανα-
κριτική επιτροπή της Βουλής ο Κυριά-

κος Τόμπρας κατά την εισαγωγική του τοποθέτη-
ση. Ακολούθως, στη διάρκεια της εξέτασής του 
από τα μέλη της προανακριτικής, ο κ.Τόμπρας 
κατέθεσε ότι «White House» -όρος που χρησι-
μοποιείται στα σημειώματα που υπάρχουν στην 
δικογραφία σε σχέση με την μεταφορά των χρη-
μάτων- ήταν το Μέγαρο Μαξίμου.
Ειδικότερα -και σύμφωνα με πληροφορίες- η 
εξέταση του κ. Τόμπρα συνεχίζεται με ερωτή-
σεις από την πλευρά των βουλευτών. Οι ίδιες 
πηγές αναφέρουν ότι ο μάρτυρας απαντώντας 
σε ερωτήσεις του βουλευτή Θάνου Πλεύρη (ΝΔ) 
τόνισε ότι γνωρίζει πως καταθέτει ενόρκως για 
να προσθέσει «Το White House λέω ότι είναι το 
Μαξίμου. Εδώ είμαστε ενόρκως, δεν είμαστε 
στο Kontra channel».
Υπενθυμίζεται πως η πλευρά Χούρι επικοινω-
νώντας με τους συνεργάτες του Χρ. Καλογρίτσα 
προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες 
αποστολής των 3 εκατ. ευρώ, ποσό που - σύμ-
φωνα με την πλευρά Καλογρίτσα-  θα χρησιμο-
ποιούνταν ως εγγυητική επιστολή για την συμ-
μετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό αναφέρεται 
σε «White House» και «White Porscha».
«Οι επικεφαλής και ο White House και η White 
Porscha είχαν συμφωνή-
σει τα τραπεζικά στοιχεία των 
«φίλων» στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα και ποιου τα στοι-
χεία θα χορηγηθούν μέσω του 
Κυπριακού Αριθμού, που είχα 
μοιραστεί μαζί σας. Ας παρα-
μείνουμε σε αυτή τη φόρ-
μουλα. Η προκαταβολή θα πάει 
σε «φίλους» στα ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα) και εκείνοι με τη σειρά τους θα τη στείλουν 
τοπικά. Είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλύτερο να 
ακολουθήσουμε αυτό. Αναμένοντας τις απόψεις 
σας» αναφέρεται σε ένα από τα emails που βρί-
σκονται στην δικογραφία.
Η «βόμβα» Τόμπρα για το Μέγαρο Μαξίμου του 
2016 προέκυψε από ερωτήσεις του Θ. Πλεύρη 
μετά από την αρχική του κατάθεση, όταν ο μάρ-
τυρας είπε ότι απευθύνθηκε αρχικά στο εκλι-
πόντα Γ. Κουρή -ο οποίος όμως του απάντησε, 
αφού επικοινώνησε με κυβερνητικούς παρά-
γοντες, ότι «παλιόπαιδα δεν με εμπιστεύονται». 
Ειδικότερα, ο διάλογος που φέρεται να διαμεί-
φθηκε στην επιτροπή έχει ως εξής:

Θ. Πλεύρης: Τα «παλιόπαιδα του Κουρή» στα 
οποία αναφερθήκατε, ποια ήταν;
Κ. Τομπρας: ‘Ονομα δεν λέω. Το Μάξιμου ήταν 
όμως. Εκεί μίλησε ο Κουρής… Συμπεραίνω πως 
Χούρι και Καλογρίτσας είχαν καθημερινή επαφή 
με Μαξίμου. Ο Καλογρίτσας αυτό ανέφερε 
παντού. Συστηνόταν ως μπροστινός της κυβέρ-
νησης. To White House λέω «είναι το Μαξίμου». 
Εδώ είμαστε ενόρκως. Όχι στο Kontra.
Νωρίτερα, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το καλο-
καίρι του 2016 οι Χούρι της κατασκευαστικής 
εταιρείας CCC εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό και 
απόκτηση καναλιού. Σύμφωνα πάντα με τον 
κ. Τόμπρα «ήθελαν εταιρεία φιλική προς στην 
κυβέρνηση, ετοιμοπαράδοτη επένδυση και 
έτοιμο κανάλι».
Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι «ο Καλογρίτσας δεν 
ήταν ο πρώτος στον οποίο απευθύνθηκα. Ήταν ο 
τρίτος. Πρώτα πήγα στον Γιώργο Κουρή και μετά 
στον Βρυώνη».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι απευθύνθηκε πρώτα 
στον Γιώργο Κουρή καθώς είχε εκπομπή στον 
τηλεοπτικό του σταθμό. Ο κ. Τόμπρας φέρεται 
να είπε ότι «Ο Κουρής μου ζήτησε 48 ώρες προ-
θεσμία για να μιλήσει με την κυβέρνηση. Τελικά 
με πήρε και μου είπε: «Δεν μπορώ, δεν με εμπι-
στεύονται τα μαλ@@@να. Και ο Βρυώνης δεν 
μπορούσε». Επίσης, πρόσθεσε: «η τρίτη επιλογή 

ήταν ο Καλογρίτσας ο οποίος 
όμως δεν είχε κανάλι. Πήγα εκεί 
γιατί έπρεπε να πάω. Ο Καλο-
γρίτσας μου λέει «μπορώ». Όλη 
η αγορά τον φώναζε «κόκκινο» 
εργολάβο. Δεν θα παιδευόμουν 
πολύ να πείσω τους Χούρι ότι 
είναι φιλικός στην κυβέρνηση. 
Όλοι τον ήξεραν».

Ο κ. Τόμπρας αναφέρθηκε και στην πρώτη συνά-
ντηση που μετείχε ο ίδιος με τους Χούρι και τον 
Χρ. Καλογρίτσα.
«Μας περίμενε ένα σκάφος του Σάμερ Χούρι 
στο Πόρτο Χέλι για να τους γνωρίσω. Σύστησα 
τον Καλογρίτσα στον Χούρι αλλά ο Σάμερ Χούρι 
δεν μίλησε καθόλου για την δουλειά. Είπε 
μόνο «όλα είναι κλεισμένα». Ο Καλογρίτσας 
γελούσε. Εμεινα έκπληκτος. «Μα πως έγινε;» 
ρώτησα. Μου απάντησε: «Αστα αυτά. Η δου-
λειά είναι κλεισμένη» - κατέθεσε , για να προ-
σθέσει: «Εμένα με πήραν προφανώς για προ-
κάλυψη. Ο Χούρι ήταν έτοιμος για τη συμφωνία 
και γελούσε. Ετοιμος και με γνώση ήταν και ο 
Καλογρίτσας».

Προανακριτική για Παππά: White 
House ήταν το Μαξίμου, κατέθεσε 
ο Τόμπρας 

Νένα Χρονοπούλου: Τα 
συγκινητικά λόγια για τον 
θάνατο του Άλκη Κολλάτου 

Θ
λίψη έχει προκαλέσει η είδηση 
του θανάτου του Άλκη Κολλά-
του, που «έφυγε» από τη ζωή 
στα 44 του χρόνια από ανα-

κοπή καρδιάς. Ο σκηνοθέτης, Δημήτρης 
Κολλάτος, που όλα αυτά τα χρόνια έδινε 
τη δική του μάχη στο πλευρό του παιδιού 
του που έπασχε από αυτισμό, είναι συντε-
τριμμένος.
Η Νένα Χρονοπούλου, που μέσα από τα 
μάτια του γιου της, Χρήστου, είδε τον 
Άλκη του Δημήτρη Κολλάτου, μίλησε στην 
εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα, 
για όσα αισθάνεται για τον χαμό του γιου 
του σκηνοθέτη, όπως και όσα βιώνουν 
οι γονείς παιδιών ΑμεΑ. Η ηθοποιός εξέ-
φρασε παράλληλα τους φόβους της για το 
αύριο χωρίς αυτούς.
«Η θλίψη που μπορεί να νιώσει ένας 
γονιός που θα κλάψει για τον θάνατο του 
σπλάχνου του είναι απέραντη και αξεπέ-
ραστη. Όταν αυτό το παιδί έχει χαράξει 
τη ζωή σου και την πορεία της εξαιτίας 
της ιδιαιτερότητάς του, τότε ο χαμός του 
σημαίνει και τον δικό σου χαμό. Ο Δημή-
τρης Κολλάτος, ένας άνθρωπος που πρω-
τοστάτησε στην αποκάλυψη της ιδιαιτερό-

τητας του γιου του, ένας άνδρας και πατέ-
ρας σταθμός και παράδειγμα για όλους 
μας, σήμερα πονάει όσο κανείς, γιατί 
άδειασε η αγκαλιά του.
Ο Άλκης πέταξε μακριά του και βρίσκε-
ται πλέον μαζί με τους υπόλοιπους αγγέ-
λους. Είμαι απολύτως σίγουρη πως αυτός 
ο πόνος έχει μαζί και την αίσθηση της 
λύτρωσης για την αποφυγή μιας μεγάλης 
αμαρτίας… Ας μη ξεχνάμε πως ο κ. Κολ-
λάτος τόλμησε κάποτε να πει δημόσια για 
τον “θάνατο”, όλα όσα εμείς οι υπόλοιποι 
θέλουμε να πούμε, αλλά δεν τολμάμε.
Ο Άλκης πια είναι ελεύθερος και η αγνή 
ψυχή του βρίσκεται στον παράδεισο, κ. 
Κολλάτε. Θερμά συλλυπητήρια, έπραξες 
μοναδικά και υποδειγματικά όλα σου τα 
χρόνια, γι’ αυτό και όσο τραγικό και αν 
είναι το γεγονός του χαμού του πολυα-
γαπημένου σου γιου, του Άλκη, σήμερα 
γνωρίζεις πλέον, πως μετά από τον δικό 
σου χαμό, κανένας δε θα μπορέσει να τον 
βλάψει. Δεν έχεις πια αυτή τη μαύρη αγω-
νία που έχουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι… 
Κουράγιο κ. Κολλάτε, είναι πολύ μικρά τα 
λόγια μπροστά στο μεγαλείο της δύναμής 
σας».
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Ορισμένοι ταξιδιώτες επιλέγουν 
τα πρόστιμα αντί της καραντίνας 
σε ξενοδοχείο

Σ
ύμφωνα με την Vancouver Sun 
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 
Δημόσιας Υγείας του Καναδά 
επιβεβαίωσε ότι 106 επιβά-

τες που έφτασαν στο Διεθνές Αερο-
δρόμιο του Βανκούβερ δέχθηκαν 
πρόστιμο καθώς δεν είχαν κλείσει 
δωμάτιο σε ένα από τα ξενοδοχεία τα 
οποία χρησιμοποιού-
νται από την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση του 
Καναδά ως υποχρεω-
τική καραντίνα για τα 
ταξιδιώτες που φθά-
νουν στην χώρα από το 
εξωτερικό.
Όταν ρωτήθηκε εάν η 
κυβέρνησή του θα μπο-
ρούσε να κάνει περισ-
σότερα για την επιβολή 
του κανόνα, ο υπουρ-
γός Δημόσιας Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ 
δήλωσε ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των Καναδών ακολουθεί τον κανόνα.
Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σ τον 

Καναδά με διεθνή πτήση υποτίθεται ότι 
θα πρέπει μείνουν σε ένα κυβερνητικό 
ξενοδοχείο περιμένοντας το αποτέλε-
σμα μιας εξέτασεις για COVID-19 που 
πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την προ-
σγείωση. 
Αυτός ο κανόνας ισχύει από τα τέλη 
Φεβρουαρίου και τέθηκε ως μέρος της 

προσπάθε ιας περιορι-
σμού της εξάπλωσης του 
COVID-19.
Όποιος παραβιάσει έναν 
κανόνα βάσει του νόμου 
για την καραντίνα μπορεί 
να επιβληθεί πρόστιμο 
έως και 3.000 $.
Εάν παραβιάσετε τις υπο-
χρεωτ ικέ ς  απα ι τ ήσε ις 
καραν τ ίνας  ή  απομό -
νωσης και προκαλέσετε 
θάνατο ή σοβαρή σωμα-

τική βλάβη σε άλλο άτομο, ενδέχεται 
να αντιμετωπίσετε πρόστιμο έως 1 εκα-
τομμύριο δολάρια ή έως και τρία χρόνια 
φυλάκισης - ή και τα δύο.

Ο μέσος όρος της τιμής αγοράς κατοικίας 
στον Καναδά αυξήθηκε στα $716,828

Η 
καυτή αγορά κατοικιών του Κα-
ναδά συνεχίζει να αψηφά τις 
προσδοκίες, με τις πωλήσεις 
να αυξάνονται τον Μάρτιο κατά 

70% σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο 
και οι μέσες τιμές να αυξάνονται περισσό-
τερο από 30%
Η Canadian Real Estate Association 
δήλωσε την Πέμπτη ότι περισσότερα από 
70.000 σπίτια πουλήθηκαν τον περα-
σμένο μήνα, εξαλείφοντας το προηγού-
μενο ρεκόρ του μήνα με 22.000 συναλ-
λαγές. Το ποσοστό ήταν 76% υψηλότερο 
από τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο, 
το οποίο είδε τις πωλήσεις να επιβρα-
δύνονται επειδή ήταν ο πρώτος μήνας 
των περιορισμών που σχετίζονται με το 
COVID-19.
Αυτοί οι περιορισμοί θέτουν μια προ-
σωρινή «ψύχρα» στην αγορά, αλλά τα 
πράγματα άρχισαν να «θερμαίνονται» 
τον Μάιο του 2020 και έκτοτε δεν έχουν 

«κρυώσει».
Από την πλευρά των τιμών, η μέση τιμή 
πώλησης ενός σπιτιού που πωλήθηκε στο 
σύστημα MLS της CREA ήταν 716.828 $. 
Αυτό αυξάνεται κατά 31,6 τοις εκατό σε 
ένα χρόνο, και ο μεγαλύτερος ετήσιος 
ρυθμός κέρδους αποτελεί πλέον ρεκόρ.
Την περασμένη εβδομάδα, ο κορυφαίος 
τραπεζικός ρυθμιστής του Καναδά πρό-
τεινε να αυξήσει το επίπεδο δοκιμής πίε-
σης στα στεγαστικά δάνεια για να βεβαι-
ωθεί ότι οι δανειολήπτες μπορούν να 
αντέξουν οικονομικά υψηλότερα επιτό-
κια. Αυτή η κίνηση θα μειώσει την αγορα-
στική δύναμη των αγοραστών κατά περί-
που πέντε τοις εκατό.
Ο πρόεδρος της CREA, Cliff Stevenson, 
δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας 
που ωθεί τις τιμές σε αύξηση ήταν η ανι-
σορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
και είπε ότι η αγορά δείχνει σημάδια εξι-
σορρόπησης.

`

Μετάλλιο αναγνώρισης της 
Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ στην 

οικογένεια Τελλίδη

90.000 μετανάστες στον Καναδά 
μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για PR μέσω ενός νέου 
προγράμματος

Η 
κυβέρνηση του Καναδά ανα-
κοίνωσε ότι περισσότεροι 
από 90.000 εργαζόμενοι και 
διεθνείς απόφοιτοι σε επαγ-

γέλματα που θεωρούνται πρώτης γραμ-
μής και αυτοί είναι τώρα στον Καναδά 
και συμβάλλουν στην οικονομία του 
Καναδά μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για μόνιμη διαμονή μέσω ενός νέου 
προγράμματος.
Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε προ-
σωρινούς εργαζόμενους που απασχο-
λούνται σε νοσοκομεία και μακροχρό-
νια κέντρα φροντίδας και στις πρώτες 
γραμμές άλλων βασικών τομέων, αλλά  
και αποφοίτων που αποφοίτησαν μετά 
το 2017 και τώρα απασχολούνται στον 
Καναδά.

Συγκεριμένα οι αιτήσεις θα είναι 
ανοιχτές για: 
20.000  εργαζόμενοι στην υγειονομική 
περίθαλψη 
30.000  εργαζόμενοι σε άλλα επιλεγ-
μένα βασικά επαγγέλματα 
40.000 διεθνείς φοιτητές που αποφοί-
τησαν από καναδικό ίδρυμα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ: 
Οι απόφοιτοι και οι εργαζόμενοι που 

έχουν επάρκεια σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του Καναδά και έχουν άδεια 
να εργάζονται και να εργάζονται στον 
Καναδά κατά τη στιγμή της αίτησής τους 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση εάν:

1) Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν του-
λάχιστον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας 
στον Καναδά σε ένα από τα 40 επαγ-
γέλματα υγειονομικής περίθαλψης ή 95 
άλλες βασικές θέσεις εργασίας σε μια 
σειρά τομέων, όπως υδραυλικοί, οδη-
γοί φορτηγών μεταφορών, γεώτρηση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, λιανι-
κοί πωλητές, γενικοί αγρότες και πολλά 
άλλα!

2) Οι διεθνείς απόφοιτοι πρέπει να 
έχουν ολοκληρώσει ένα επιλέξιμο 
καναδικό μεταδευτεροβάθμιο πρό-
γραμμα τα τελευταία 4 χρόνια και όχι 
νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2017 
και εργάζονται επί του παρόντος στον 
Καναδά σε οποιαδήποτε περιοχή.
Στο Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada  θα αρχίσουν να 
δέχονται αιτήσεις μέσω διαδικτύου  
από τις 6 Μαΐου 2021 και θα παραμεί-
νει ανοιχτό έως τις 5 Νοεμβρίου 2021 ή 
μέχρι να φτάσουν στο όριό τους.

Μ
ε την ευκαιρία του εορτα-
σμού των 200 χρόνων της Ελ-
ληνικής Επανάστασης (1821-
2021) ο βουλευτής της περιο-

χής Chomedey, Guy Ouellette, τίμησε με το 
Μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ 
τους υπευθύνους των Ελληνικών Προγραμ-
μάτων του ραδιοσταθμού CFMB AM 1280, 
Μιχάλη, Σούλα και Γιώργο Τελλίδη, για την 
υποστήριξη και συνεισφορά τους στην κοι-
νωνία του Κεμπέκ.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι η οικογένεια 
Τελλίδη έχει καταγωγή από  την Καλαμάτα.

καναδάς
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Ο 
Καναδός νομοθέτης και μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων, Γουίλιαμ Έιμος, έκανε 
μια μάλλον ασυνήθιστη είσοδο σε διαδικτυακή συνδιάσκεψη, όπου εμφανίστη-
κε…γυμνός στις οθόνες των συναδέλφων του.
Ο 46χρονος Έιμος, εκπρόσωπος του Κεμπέκ, δεν είχε αντιληφθεί ότι η 

κάμερά του ήταν ανοιχτή όσο αυτός άλλαζε- όπως είπε αργότερα- ρούχα, έχοντας 
προηγουμένως πάει για τρέξιμο.
Έτσι, προς έκπληξη των υπόλοιπων βουλευτών, εμφανίστηκε εντελώς γυμνός μέσα 
στο γραφείο του και πλαισιωμένος από τις σημαίες του Καναδά και του Κεμπέκ.
«Επρόκειτο για ένα ατυχές σφάλμα», δήλωσε αργότερα ο Έιμος, μιλώντας σε ρεπόρ-
τερ του καναδικού τηλεοπτικού καναλιού CTV.
«Η κάμερά μου άνοιξε κατά λάθος, ενώ εγώ άλλαζα τα αθλητικά μου ρούχα με τα 
ρούχα της δουλειάς. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου για αυτό τον μη 
ηθελημένο περισπασμό», συμπλήρωσε.
Κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης- και έχοντας προηγουμένως καταφέρει να ντυ-
θεί- ο Έιμος δεν είχε μιλήσει καθόλου.
Η υπεύθυνη κομματικής πειθαρχίας του Φιλελεύθερου Κόμματος, όπου ανήκει ο 
Έιμος, Κλοντ ντε Μπελφέιγ, φέρεται να συζήτησε με τον Έιμος και άλλα μέλη του 
κόμματος σχετικά με το συμβάν και αφού τελείωσε η συνδιάσκεψη.
Σύμφωνα με αναφορές, η ν τε Μπελφέιγ υπενθύμισε σε όλους πως οι κανόνες 
ευπρέπειας της Βουλής απαιτούν οι βουλευτές να είναι ντυμένοι με τα κατάλληλα 
ρούχα- των εσωρούχων συμπεριλαμβανομένων.

Βουλευτής του Κεμπέκ 
εμφανίστηκε γυμνός σε 
συνεδρίαση της Βουλής μέσω 
Zoom

«Στοπ» σε στρατιωτικές εξαγωγές 
στην Τουρκία λόγω Ναγκόρνο-
Καραμπάχ έβαλε η Καναδική 
κυβέρνηση

Σ
ύμφωνα με τον Καναδό υπουρ-
γός Εξωτερικών, Μαρκ Γκαρνό, 
«βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία 
ότι η καναδική τεχνολογία που 

εξήχθη στην Τουρκία χρησιμοποιήθη-
κε στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και σήμερα 
ανακοινώνω την ακύρωση των αδειών 
που είχαν ανασταλεί το φθινόπωρο του 
2020». 
Μπλόκο στην εξαγωγή αδειών για χρή-
ση τεχνολογίας drone στην Τουρκία α-
ποφάσισε να βάλει ο 
Καναδάς, κατηγορώντας 
την Άγκυρα για χρήση 
καναδικών όπλων στη 
σύγκρουση του Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ. 
Σύμφωνα με τον Κανα-
δό υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μαρκ Γκαρνό, 
«βρέθηκαν αξιόπιστα 
στοιχεία ότι η καναδική 
τεχνολογία που εξήχθη 
στην Τουρκία χρησιμο-
ποιήθηκε στο Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ και σήμε-
ρα ανακοινώνω την ακύρωση των αδει-
ών που είχαν ανασταλεί το φθινόπωρο 
του 2020».
Πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη χρήση 
στρατιωτικού εξοπλισμού δεν είναι 
σύμφωνη με την εξωτερική πολιτική 
του Καναδά, ούτε με τις εγγυήσεις που 
έδωσε η Τουρκία. 
Από τη πλευρά του  ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
κάλεσε τον Καναδά να αναθεωρήσει τον 
περιορισμό στις εξαγωγές αμυντικών 
συστημάτων προς την Τουρκία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Άγκυρας, 
«ο κ. Τσαβούσογλου εξέφρασε τις ανη-
συχίες του σχετικά με την στάση του 
Καναδά αναφορικά με τους περιορι-
σμούς στις εξαγωγές προς την Τουρκία, 
καλώντας τον ταυτόχρονα να αναθεωρή-

σει αυτή την απόφαση». 
Στις 10 Νοεμβρίου, οι ηγέτες της 
Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμε-
νίας υπέγραψαν τη συμφωνία με την 
οποία οι δυνάμεις των Αζέρων και των 
Αρμενίων σταμάτησαν στις συγκρού-
σεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και ορι-
σμένες περιοχές τέθηκαν υπό τον έλεγχο 
του Μπακού. 
Η Ρωσία και η Τουρκία συμφώνησαν 
επίσης να δημιουργήσουν ένα κοινό 

κέντρο παρακολούθη-
σης της κατάπαυσης του 
πυρός στην περιοχή μετά 
τη σύγκρουση των έξι 
εβδομάδων. 
Να σημειωθεί ότι ο Κανα-
δάς ανέστειλε την εξα-
γωγή κάποιας τεχνολο-
γίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών (drone) στην 
Τουρκία τον περασμένο 
Οκτώβριο, καθώς διερευ-
νούσε κατηγορίες ότι ο 
εξοπλισμός αυτός χρησι-
μοποιήθηκε από αζέρικες 

δυνάμεις που εμπλέκονταν σε μάχες με 
Αρμένιους αυτονομιστές στις συγκρού-
σεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. 
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρ-
κίας κατηγόρησε τότε την απόφαση του 
Καναδά ότι δείχνει δύο μέτρα και δύο 
σταθμά και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αυτή η ανα-
στολή εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολο-
γίας αντιβαίνει στο πνεύμα της συμμα-
χίας. 
Οι στρατιωτικές εξαγωγές της Τουρκίας 
στο σύμμαχό της Αζερμπαϊτζάν εξαπλα-
σιάστηκαν πέρυσι.  Οι πωλήσεις drones 
και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού 
εκτοξεύτηκαν σε 77 εκατομμύρια δολά-
ρια μόνο τον Σεπτέμβριο πριν ξεσπά-
σουν οι μάχες στο Ναγκόρνο-Καρα-
μπάχ, σύμφωνα με στοιχεία.

Ανακοινώθηκε το πρώτο περιστατικό 
θρόμβωσης λόγω του εμβολίου της 
AstraZeneca στον Καναδά

Ο 
Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε τo πρώτo περιστατικό στη χώρα 
θρόμβων αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια σε εμβολιαζόμενο με το σκεύασμα 
της AstraZeneca κατά του COVID-19, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Υγείας.

Το πρόσωπο αυτό, η ταυτότητα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, εμβολιάστηκε 
με το σκεύασμα που παρήχθη στο Ινστιτούτο Serum της Ινδίας και πλέον είναι 
στο σπίτι καθώς αναρρώνει.
Ο Καναδάς έχει περιορίσει τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca στα άτομα 
άνω των 55 ετών λόγω ανησυχιών για τη σπάνια αντίδραση που μπορεί να προ-
καλέσει.

καναδάς
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Η 
ελληνοκυπριακή πλευρά στοχεύει να πε-
τύχει την ένωση με την Ελλάδα στηριζόμε-
νη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρίστηκε ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ απευ-

θυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκπροσώπους 
μη κυβερνητικών οργανώσεων Τουρκοκυπρίων που 
διαμένουν στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι ο 
ίδιος δεν είναι «πρόεδρος» μόνο των Τουρκοκυ-
πρίων που διαμένουν στα κατεχόμενα, αλλά εκπρο-
σωπεί και τους Τουρκοκύπριους που ζουν στο εξω-
τερικό.
Αναφερόμενος στην άτυπη πενταμερή που θα διεξα-
χθεί στη Γενεύη, επανέλαβε τη θέση ότι μια δίκαιη, 
μόνιμη και βιώσιμη συμφωνία στην Κύπρο θα μπο-
ρούσε να επιτευχθεί μόνο με συνεργασία δύο κρα-
τών, που ζουν πλάι-πλάι στη βάση της κυριαρχι-
κής ισότητας και ισχυρίστηκε ότι αυτή η πολιτική, 
η οποία υποστηρίζεται από την Τουρκία, είναι ανα-
γκαία για διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερό-
τητας τόσο στην Κύπρο όσο και στην περιοχή.
Υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι το μοντέλο, που θα 
αποφέρει αμοιβαίο κέρδος σε όλες τις πλευρές, ο κ. 
Τατάρ είπε ότι «οι διαπραγματεύσεις για ομοσπον-
διακή λύση έχουν αναλωθεί ως αποτέλεσμα της μη 
επιθυμίας της ελληνοκυπριακής πλευράς να μοιρα-

στεί την ισχύ και την ευημερία με τους Τουρκοκύ-
πριους και των αμέτρητων αναποτελεσματικών δια-
πραγματεύσεων».
Επανέλαβε επίσης την άποψη ότι ο τουρκοκυπρια-
κός «λαός» είναι τόσο κυρίαρχος τουλάχιστον όσο 
οι Ελληνοκύπριοι και ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκο-
κύπριοι είναι ένας «κυρίαρχος λαός» και έχουν το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Υποστήριξε επίσης ότι 
η ελληνοκυπριακή πλευρά στοχεύει να πετύχει την 
ένωση, στηριζόμενη στην ΕΕ που δεν είναι μέλος της 
η Τουρκία.
Στο μεταξύ, το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας 
του Τ/κ ηγέτη και «βουλευτής» του ΚΕΕ, Ογουζχάν 
Χασίπογλου ανέφερε ότι αν συνεχιστούν οι συνο-
μιλίες για εξεύρεση λύσης ομοσπονδίας θα δοθεί 
δυνατότητα συνέχισης του στάτους κβο στο νησί.
«Το μοντέλο που θα σπάσει το στάτους κβο είναι το 
μοντέλο δύο χωριστών κρατών στη βάση της κυρι-
αρχικής ισότητας. Αυτό το μοντέλο επιχειρήθηκε να 
μεταφερθεί στο τραπέζι προηγουμένως, όμως δεν 
έτυχε αποδοχής».
Σύμφωνα με τον κ. Χασίπογλου, από τη μια υπάρχει 
πρόβλημα στις παραμέτρους της ομοσπονδίας και 
από την άλλη είναι ένα μοντέλο, που δεν θα λειτουρ-
γήσει επειδή δεν υπάρχει η νοοτροπία του διαμοι-
ρασμού στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Τατάρ: Στόχος των Ελληνοκυπρίων η 
ένωση με την Ελλάδα 

Γεωργιάδης: Τιμωρούνται χιλιάδες 
επιχειρήσεις για μικροπολιτικά παιχνίδια

Ε
ίναι χιλιάδες οι κυπριακές επιχειρήσεις, δε-
κάδες χιλιάδες οι εργαζόμενοι και οι αυτο-
εργοδοτούμενοι, που ουσιαστικά τιμωρού-
νται, επειδή η αντιπολίτευση παίζει παιχνί-

δια μικροπολιτικά και επιλέγει τις σκοπιμότητες, 
δήλωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, Χάρης Γεωργιάδης, ο 
οποίος είπε πως είναι η δεύτερη φορά, που αυτό το 
μέτρο αποστερείται από την κυπριακή οικονομία, 
ενώ είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο η αντι-
πολίτευση να επιλέγει την οδό της ανευθυνότητας.
Σε δηλώσεις του, μετά από την επίσκεψη που πραγ-
ματοποίησε στην επιχείρηση κυβερνοασφάλειας 
Odyssey Consultants Ltd, συνοδευόμενος από 
αντιπροσωπεία του κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης είπε 
πως «προσπάθησαν να αφήσουν τη χώρα χωρίς 
προϋπολογισμό και κρατούν σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις πίσω», για να προσθέσει ότι «ουσια-
στικά σαμποτάρουν τις προσπάθειες των παραγω-
γικών δυνάμεων να πετύχουν την ανάκαμψη».
«Αυτή δεν είναι σοβαρή συμπεριφορά. Θα συνεχί-

σουμε την προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να στε-
κόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμε-
νους, στις παραγωγικές μας δυνάμεις», είπε.
Για την Odyssey Consultants, ανέφερε ότι «είναι 
μια κυπριακή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας», συμπληρώνοντας 
ότι «είναι μια εταιρεία που εργοδοτεί πέραν των 
100 νέων, κυρίως επιστημόνων, που έχει διείσ-
δυση σε ξένες αγορές».
Επιπλέον, είπε ότι «είναι μια από τις εταιρείες που 
θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το κυβερνη-
τικό σχέδιο εγγυήσεων, το οποίο όμως για δεύτερη 
φορά δυστυχώς παρεμποδίζεται από την αντιπο-
λίτευση».
Από την πλευρά του ο Χρίστος Ονουφρίου, εκ 
μέρους της Odyssey, ευχαρίστησε τον κ. Γεωργιάδη 
για την επίσκεψη, επισημαίνοντας ότι οι ενέσεις 
στην οικονομία, όπως είναι οι κρατικές χορηγή-
σεις, θα βοηθήσουν την αγορά και τους πελάτες 
τους και θα μπορέσουν να ανακάμψουν γρηγορό-
τερα.

Μ
ε συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €7,7 εκατ. 
ευρώ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανί-
ας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, 
προχώρησαν σήμερα στην προκήρυξη δύο νέων σχεδίων 

χορηγιών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας, τα σχέδια θα καλύψουν συνολικά τις αιτήσεις 5.500 πολιτών 
για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκατά-
σταση ή αντικατάσταση θερμοσίφωνα στις οικίες τους, δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να προβούν σε επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, του οικογενειακού τους 
προϋπολογισμού και του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Τα δύο σχέ-
δια έχουν δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις, ενώ σημα-
ντική καινοτομία είναι ο διπλασιασμός της επιχορήγησης στις ορεινές 
περιοχές.
Η πρώτη προκήρυξη αφορά στο «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της 
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας στις κατοικίες για το έτος 2021». Δικαιούχοι είναι φυσικά πρό-
σωπα.
Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών ή συνδυασμό των δύο σε υφιστάμενες κατοικίες. Συγκε-
κριμένα οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προ-
νοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με 
μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συν-
δυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του 
συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering):  Προνοεί χορηγία 35% επί 
των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό 
χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW 
φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγι-
στο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο 
του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. 
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτο-
βολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3Α). Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊ-
κού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας 
€3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).
Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε 
οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (δεν εφαρμόζεται για την 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Οι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυ-
δρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €7,31 εκατ. και 
αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει 
σε ισχύ μέχρι 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπο-
λογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
Η δεύτερη προκήρυξη αφορά το «Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή 
αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
σε κατοικίες για το έτος 2021».
Σύμφωνα με το Σχέδιο, δικαιούχοι του οποίου είναι φυσικά πρόσωπα, 
παρέχεται χορηγία για τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:
Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος 
θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια). Το ποσό χορη-
γίας ανέρχεται στα €350.

Δύο σχέδια χορηγιών €7,7 
εκ. ευρώ για ενεργειακή 
αναβάθμιση οικιών
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Πηγή κινδύνων για την 
κοινωνική σταθερότητα 
χαρακτήρισε την ανεξέλεγκτη 
μετανάστευση στην Κύπρο ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος 
Νουρής, ο οποίος δήλωσε το 
βράδυ της Δευτέρας πως η 
ανεξέλεγκτη μετανάστευση 
είναι και πρόβλημα για την 
προστασία της εθνικής 
ταυτότητας, για τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια και για την 
εθνική σταθερότητα.

Μ
ιλώντας στην 4η διαδι-
κτυακή συζήτηση, με 
θέμα «Παράμετροι και 
Μέτρα Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, η διοργανώθηκε  από το  Κυ-
πριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) σε 
συνεργασία με την Agora Dialogue, ο 
Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «το 
ότι βρέθηκε η Κύπρος να αντιμετω-
πίζει αυτά τα μεγάλα κύματα μετα-
ναστευτικών ροών είναι κάτι για το 
οποίο έχουμε όλοι το μερίδιο της ευ-
θύνης». «Θα έπρεπε προ πολλού να 
είχαν ηχήσει οι καμπάνες και να είχαν 
ληφθεί μέτρα» συμπλήρωσε.
Όπως είπε μπορεί να μην έχει κατα-
φέρει το Υπουργείο του τους τελευ-
ταίους 12 μήνες να λύσει το πρό-
βλημα, ωστόσο, σημείωσε πως παρά 
την πανδημία κατάφερε να έχει μια 
δραστική μείωση στον περιορισμό 
των αιτητών πολιτικού ασύλου από 
τις 19 χιλιάδες του 2018 στις 7 χιλιά-
δες μόνο το 2020.
«Το ‘μόνο’ είναι βεβαίως αστεϊσμός, 
γιατί με τη συσσώρευση αυτών των 
τεράστιων αριθμών, που έχουμε 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί 
να καταφέραμε να μειώσουμε κατά 
11 χιλιάδες σε ένα χρόνο τις αιτή-
σεις ασύλου, αλλά προσωπικά δεν 
μου λέει απολύτως τίποτα και αντι-
θέτως μου λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει 
να εντείνουμε τις προσπάθειες μας», 
τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ανέφερε ότι η Κύπρος αντιμετωπί-
ζει φοβέρα προβλήματα, σημειώνο-
ντας ότι υπάρχουν δύο πτυχές μετα-
νάστευσης, εκ των οποίων η μία είναι 
η νόμιμη μετανάστευση και η άλλη η 
παράτυπη.
Εξήγησε πως «υπάρχουν οι πρό-
σφυγες, υπάρχουν οι οικονομικοί 
μετανάστες», για να σημειώσει ότι 
«δυστυχώς η συντριπτική πλειοψη-
φία όσων καταφθάνουν στην Κύπρο 
δεν είναι πρόσφυγες, αλλά οικονομι-
κοί μετανάστες».
«Επομένως εδώ θα πρέπει να κατα-
λάβουν όλοι και αυτοί που κρίνουν 
και αυτοί που μας κατακρίνουν ότι 
δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνε-
χίσουμε να υποδεχόμαστε αυτούς 
τους αριθμούς και δεν θέλουμε 
μαθήματα από τον 
οποιοδήποτε, για να 
μάθουμε τι εστί πρό-
σφυγας. Αυτό που 
θέλουμε να καταλά-
βουν όλοι είναι ότι 
η ανεξέλεγκτη αυτή 
μετανάστευση είναι 
πηγή κινδύνων για 
την κοινωνική σταθε-
ρότητα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 
σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτική και 
της κοινωνικής ζωής», τόνισε.
Αναφέρθηκε, εξάλλου, στην νέα 
μεταναστευτική πολιτική που εφαρ-
μόζει το ΥΠΕΣ από την 1η του χρό-
νου, λέγοντας ωστόσο ότι «ενώ από 
την 1η του χρόνου έχουμε καταφέρει 
να επιδώσουμε 2.800 απορριπτικές 
αιτήσεις ασύλου δεν έφυγε κανένας 
μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε από 
την Κύπρο».
«Αν δεν μπορέσουμε να φέρουμε 
στο τραπέζι την αποτελεσματική 
FRONTEX με ένα οργανωμένο σχέ-
διο για να μπορέσουμε να ενεργο-
ποιήσουμε τη διαδικασία των απελά-
σεων τότε τα πράγματα δεν θα είναι 
καθόλου ρόδινα», είπε ο κ. Νουρής.

Νέα Μεταναστευτική Πολι-

τική
Ο Διευθυντής του Γραφείου του 
ΥΠΕΣ, Λοΐζος Μιχαήλ, προέβη σε 
ανάλυση της νέας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, λέγοντας ότι «αιτούντες 
και δικαιούχοι διεθνούς προστα-
σίας αθροιστικά αποτελούν σήμερα 
το 4% του πληθυσμού γεγονός που 
καταδεικνύει ότι η Κύπρος έχει ανα-
λάβει δυσανάλογο μερίδιο της μετα-
ναστευτικής κρίσης».
Πρόσθεσε ακόμα ότι «ήδη μόνο για 
το πρώτο τρίμηνο του φετινού χρό-
νου και ενώ επιδώσαμε 2.510 απορ-
ριπτικές αποφάσεις εισπράξαμε 
2.239 νέες αιτήσεις», για να σημει-
ώσει πως «σήμερα πέραν του 75% 
των παράτυπων ροών φτάνουν διά 
μέσου της Πράσινης Γραμμής κάτι 

που δακτυλοδείχνει 
την αχίλλειο πτέρνα 
μας».
«Η Τουρκία, όχι μόνο 
δεν λαμβάνει μέτρα 
αποτ ροπής  των 
ροών, αλλά συστη-
ματικά εργαλειοποιεί 
το μεταναστευτικό 
διαχειριζόμενη τη 

θαλάσσια δίοδο μεταξύ των νότιων 
ακτών της και ακτών της Κερύνειας 
σαν κλειστή θάλασσα μη επιτρέ-
ποντας τον έλεγχο της παράτυπης 
μετανάστευσης από τον FRONTEX. 
Την ίδια ώρα και ενώ η συμφωνία 
Κύπρου-Λιβάνου σχεδόν εκμηδέ-
νισε τις παράνομες αφίξεις από τη 
γείτονα χώρα, το ίδιο δεν συμβαί-
νει με τη Συρία από τα παράλια της 
οποίας οι αφίξεις πυκνώνουν», εξή-
γησε.
Είπε, περαιτέρω, ότι μπροστά στην 
υπέρμετρη εισροή μεταναστών στην 
Κύπρο και τα δεδομένα που αυτή 
δημιουργεί, υιοθετήθηκαν οι ειση-
γήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την ολιστική αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού προβλήματος.
Ανέφερε συγκεκριμένα πως η νέα 
πολιτική κινείται στους πυλώνες, 

όπως εικονικοί φοιτητές, εικονικοί 
γάμοι, αποτελεσματική φύλαξη της 
Πράσινης Γραμμής, επιτάχυνση δια-
δικασιών και υποδομές Φιλοξενίας 
Μεταναστών.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι 
ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμο-
ποιούνται για υποβολή αίτησης ασύ-
λου, είναι η εγγραφή σε κολέγια τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, σημειώνο-
ντας ότι μέσω αυτής της διόδου την 
τριετία 2017 – 2019,  3.214 πρόσωπα 
αιτήθηκαν άσυλο και άλλοι 2.239 
τέλεσαν γάμο με Ευρωπαίους πολί-
τες, οι οποίοι βάσιμα χαρακτηρίζο-
νται «εικονικοί».
Επιπλέον, είπε ότι «ο άλλος τρόπος 
διεκδίκησης παραμονής στη Δημο-
κρατία, στον οποίον παρεμβαί-
νουμε αποφασιστικά μέσω τριών 
Νόμων, που τέθηκαν σε εφαρμογή, 
από τον Οκτώβριο 2020 είναι η απο-
τροπή τέλεσης εικονικών γάμων», 
για να σημειώσει ότι «υπολογίζεται 
ότι την τριετία 2017 – 2019 τελέστη-
καν σχεδόν 4.000 εικονικοί γάμοι 
κατά κύριο λόγο από συγκεκριμένα 
Δημαρχεία».
Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματική 
φύλαξη της «πράσινης γραμμής», ο 
κ. Μιχαήλ είπε πως «η κατοχή του 
38% του εδάφους της πατρίδας μας, 
το μεγάλο μήκος της γραμμής κατά-
παυσης του πυρός, η απροθυμία 
της Τουρκίας για κάθε είδους συνερ-
γασία με την Κυπριακή Δημοκρα-
τία αλλά και αριθμός άλλων παρα-
μέτρων, συνθέτουν την άλλη δίοδο 
εισόδου στη Δημοκρατία από την 
οποία σήμερα διέρχεται πέραν του 
75% του συνόλου των αιτητών ασύ-
λου», για να σημειώσει ότι «είναι γι’ 
αυτό που μεταξύ άλλων μέτρων έχει 
πρόσφατα τοποθετηθεί φράκτης σε 
σημεία της ‘πράσινης γραμμής’, που 
φιλοδοξεί να αποτελέσει ανασταλ-
τικό παράγοντα των παράτυπων διε-
λεύσεων και που ουδόλως αποτελεί 
σύνορο ή παράγοντα διχοτόμησης 
όπως κάποιοι έσπευσαν να πουν».

Η 
Επιτροπή Θεσμών θα 
καταβάλει προσπά-
θεια να ολοκληρώσει 
τις προτάσεις νόμου 

για τον Πόθεν Έσχες ώστε να 
αχθούν ενώπιον της Ολομέλειας 
στις 22 Απριλίου πριν την αυτο-
διάλυση της παρούσας Βουλής.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
θα συνέλθει εκτάκτως σε μία 
ακόμη συνεδρίαση την άλλη 
βδομάδα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
είπε ότι είναι ομόφωνη πεποί-
θηση της Επιτροπής ότι αξίζει 
τον κόπο να παλέψουμε ως την 
τελευταία στιγμή για να δια-
μορφωθεί το νομοσχέδιο του 
Πόθεν Έσχες και γι αυτό θα 
υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση 
«με στόχο να ολοκληρώσουμε 
για να μπορέσει να οδηγηθεί 
στην Ολομέλεια».
«Η Επιτροπή Θεσμών, όλες οι 
πλευρές, έχουν την θέληση να 
διορθώσουν το Πόθεν Έσχες 
για να γίνει πραγματικότητα και 
με τη χρήση τεχνοκρατών στον 
έλεγχο, με τη διαφάνεια, με ότι 
έχει σχέση με χρηστή διοίκηση. 
Τα μηνύματα της κοινωνίας τα 
έχουμε πάρει και δουλεύουμε 
προς αυτή την κατεύθυνση», 
ανέφερε.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ξένια 
Κωνσταντίνου είπε ότι το κόμμα 
της εκφράζει ικανοποίηση γιατί 
σήμερα ολοκληρώθηκε η συζή-
τηση του ν/σ για διαφάνεια στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
που σχετίζονται με το καλώς 
νοούμενο δημόσιο συμφέρον. 
Είναι ένα ν/σ, είπε, που θα λει-
τουργήσει ευεργετικά με τρόπο 
που θα αυξηθεί η διαφάνεια και 
θα καταπολεμηθεί η διαπλοκή 
και διαφθορά.
«Σκοπός του νομοσχεδίου είναι 
η διαφάνεια στις διαδικασίες 
λήψης δημοσίων αποφάσεων 
σε ζητήματα που αγγίζουν την 
εκτελεστική και νομοθετική 
εξουσία και γενικά τους αξι-
ωματούχους του κράτους με 
τέτοιο τρόπο που να αποτρέπει 
αποτελεσματικά τις συνθήκες 
ύπαρξης φαινομένων διαφθο-
ράς», ανέφερε.

Προσπάθεια 
ολοκλήρωσης ν/σ 
για Πόθεν Έσχες για 
τελευταία Ολομέλεια 

ΥΠΕΣ: Πηγή κινδύνων για την κοινωνική 
σταθερότητα η ανεξέλεγκτη μετανάστευση
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Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας ανακοίνωσε ο Λευκός 
Οίκος - Απέλαση 10 διπλωματών για 
παρέμβαση στις εκλογές και χάκινγκ

Τ
ην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της 
Μόσχας ανακοίνωσε ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ανεβάζο-
ντας στα ύψη το θερμόμετρο μεταξύ 

Ρωσίας και ΗΠΑ. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον 
θα απελάσει 10 Ρώσους διπλωμάτες, ενώ οι 
κυρώσεις στοχεύουν σε πάνω από 30 πρό-
σωπα και οντότητες. 
Οι ΗΠΑ δικαιολογούν τις κυρώσεις, κάνο-
ντας λόγο για ρωσική παρέμβαση στις προ-
εδρικές εκλογές του περασμένου έτους, 
καθώς και για χάκινγκ κατά υπηρεσιών της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ για πρώτη 
φορά συνδέουν την κυβερνοεισβολή με 
ρωσική υπηρεσία πληροφοριών. 
Στο διάταγμα που υπέγραψε ο Τζο Μπάι-
ντεν, επιτρέπει την επιβολή των κυρώσεων, 
με στόχο να προκληθούν 
«στρατηγικές και οικονο-
μικές συνέπειες» σε βάρος 
της Μόσχας«εάν συνεχίσει 
ή ευνοήσει την κλιμάκωση 
των ενεργειών διεθνούς 
αποσταθεροποίησης», ανα-
κοίνωσε ο Λευκός Οίκος. 
Σύμφωνα με το διάταγμα, 
το αμερικανικό υπουργείο 
Οικονομικών απαγορεύει 
στους αμερικανικούς οικονομικούς θεσμούς 
να αγοράζουν απευθείας ρωσικά ομόλογα 
μετά τις 14 Ιουνίου.
Επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε έξι ρωσικές 
τεχνολογικές εταιρείες που κατηγορούνται 
ότι υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της 
Μόσχας στον κυβερνοχώρο, ως απάντηση 
στην γιγάντια κυβερνοεπίθεση του 2020 που 
εκμεταλλεύθηκε λογισμικό που αναπτύσ-
σεται από την εταιρεία διαχείρισης δικτύων 
SolarWinds, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο 
στον δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα.
Το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει επίσης 
κυρώσεις κατά 32 οργανισμών και προσώ-
πων που κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν, 
για λογαριασμό της ρωσικής κυβέρνησης, 
«να επηρεάσουν τις προεδρικές εκλογές τους 
2020 στις ΗΠΑ», σύμφωνα με την ανακοί-
νωση του Λευκού Οίκου.
Και σε σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Αυστραλία η αμερικανική κυβέρνηση επι-

βάλλει επίσης κυρώσεις σε οκτώ πρόσωπα 
και οργανισμούς «που συνδέονται με την 
συνεχιζόμενη κατοχή και καταστολή στην 
Κριμαία».
Ως προς τις κατηγορίες για τα πριμ που προ-
σφέρθηκαν από την Ρωσία σε ταλιμπάν για 
να επιτεθούν κατά αμερικανών στρατιωτών 
στο Αφγανιστάν, ο Λευκός Οίκος αναφέρει 
ότι η διαχείριση της υπόθεσης αυτής γίνε-
ται «μέσω διπλωματικών και στρατιωτικών 
διαύλων, καθώς και διαύλων των υπηρεσιών 
Πληροφοριών».

Αναμένεται απάντηση του Κρεμλί-
νου
Νωρίτερα, το Κρεμλίνο διεμήνυσε ότι θα 
απαντήσει σε τέτοιες ενέργειες. «Καταδι-
κάζουμε οποιαδήποτε πρόθεση να επιβλη-
θούν κυρώσεις, τις θεωρούμε παράνομες 
και σε κάθε περίπτωση η αρχή της ανταπο-
δοτικότητας ισχύει στον τομέα αυτό», τόνισε 
ο Πεσκόφ. «Ανταποδοτικότητα ώστε τα συμ-
φέροντά μας να διασφαλίζονται με τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο», εξή-
γησε ο ίδιος.
Η Ρωσία δεν επιθυμεί οι 
σχέσεις της με την Ουάσιν-
γκτον να πηγαίνουν «ένα 
βήμα μπροστά και δύο 
πίσω», τόνισε ο Πεσκόφ.
Η κίνηση αναμφίβολα θα 
ρίξει κι άλλο πάγο στις ήδη 
ψυχρές διμερείς σχέσεις της 
Ουάσινγκτον με τη Μόσχα. 

Η Ρωσία επικρίνεται το τελευταίο διάστημα 
από τη Δύση διότι συγκέντρωσε στρατεύ-
ματα στα σύνορά της με την Ουκρανία.
Ο Τζο Μπάιντεν είχε διαμηνύσει προεκλο-
γικά εξάλλου ότι θα αναλάμβανε δράση 
διότι, κατά δημοσιεύματα του Τύπου και 
κατά τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφο-
ριών, η Ρωσία φέρεται να προσέφερε αμοι-
βές σε Ταλιμπάν για να σκοτώνουν Αμερικα-
νούς στρατιωτικούς στο Αφγανιστάν.
Οι κυρώσεις αυτές αναμένεται να οδη-
γήσουν σε νέο ναδίρ τις σχέσεις των δύο 
χωρών, που ήδη είχαν φθάσει στο χειρότερό 
τους επίπεδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο τον 
περασμένο μήνα, όταν ο Τζο Μπάιντεν απο-
κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «δολοφόνο».
«Η εχθρότητα και η απρόβλεπτη φύση των 
ενεργειών της Αμερικής μας αναγκάζουν 
γενικά να προετοιμαζόμαστε για τα χειρό-
τερα σενάρια», είχε δηλώσει την περασμένη 
εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο 
Ντμίτρι Πεσκόφ.

Π
έθανε από φυσικά αίτια στα 82 
του ο Μπέρνι Μάντοφ, ο χρημα-
τιστής που έμεινε στην ιστορία 
ως ο δημιουργός της μεγαλύτε-

ρης «πυραμίδας» στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι ζημιές που υπέστησαν ιδιώτες, οργανι-
σμοί, θεσμικοί επενδυτές και μεγάλες τρά-
πεζες παγκοσμίως εκτιμώνται είχαν φτάσει 
τα 64,8 δισ. δολάρια από τη μεγαλύτερη ε-
πενδυτική απάτη στην ιστορία.
Ο Μάντοφ είχε ζητήσει πρόωρη αποφυ-
λάκιση το Φεβρουάριο του 2020, επικα-
λούμενος ότι είχε λιγότερο από 18 μήνες 
ζωής μετά την είσοδό του στα τελικά στά-
δια νεφρικής νόσου.
Σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σ την 
Washington Post, εκείνη την εποχή, ο 
Μάντοφ είχε εκφράσει τη λύπη του για τα 
αδικήματά του, λέγοντας ότι «έκανε ένα 
τρομερό λάθος».
«Είμαι άρρωστος στο τελικό στάδιο», είχε 
πει. «Δεν υπάρχει θεραπεία για τον τύπο 
της νόσου μου. Λοιπόν, ξέρετε, έχω ήδη 
εκτίσει 11 χρόνια και, ειλικρινά, έχω πλη-
ρώσει» πρόσθεσε.
Ο Μπέρνι Μάντοφ γεννιέται στις 19 Απρι-
λίου 1938 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης ως 
το δεύτερο από τα τρία παιδιά μιας οικο-
γένειας Πολωνοεβραίων μεταναστών. Ο 
πατέρας του ήταν υδραυλικός και η μητέρα 
του νοικοκυρά, αν και από τη δεκαετία του 
1950 άρχισαν να ασχολούνται με το χρη-
ματιστήριο και τις επενδύσεις, αν και δεν 
βρήκαν ποτέ την επιτυχία που αξίωναν. 
Το 1960 μάλιστα η αμερικανική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς έβαλε λουκέτο στη μικρή 

επενδυτική φίρμα για μια σειρά από φορο-
λογικές ατασθαλίες.
Ο νεαρός Μπέρνι δεν είχε δείξει βέβαια 
κανένα ενδιαφέρον για τα οικονομικά, 
μοιράζοντας τον χρόνο του μεταξύ του 
σχολείου αλλά και της κοπέλας του Ruth 
Alpern, με την οποία έγιναν ζευγάρι από τις 
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Ταυτοχρό-
νως, ήταν δεινός κολυμβητής και περνούσε 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στην 
πισίνα, ενώ όταν δεν κολυμπούσε ο προ-
πονητής του τον έβαζε να κάνει τον ναυ-
αγοσώστη στις κοντινές παραλίες, με τον 
ίδιο να αποταμιεύει τα μεροκάματα αυτά 
για το μέλλον του.
Τελειώνοντας το σχολείο το 1956, έγινε 
δεκτός στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Hofstra και τρία χρό-
νια αργότερα παντρεύτηκε τον σχολικό 
του έρωτα Ruth, τελειόφοιτη του τμήματος 
Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Κου-
ίνς. Το 1960 πήρε το πτυχίο του στις πολι-
τικές επιστήμες, όταν και αποφάσισε να 
συνεχίσει τις σπουδές του, αυτή τη φορά 
στη Νομική Σχολή του Μπρούκλιν.
Το 1960, ο Bernard Madoff ίδρυσε την 
επενδυτική εταιρεία Bernard L. Madoff 
Investment Securities. Η επιχείρηση ήταν 
αρχικά ένας trader εταιρειών πολύ μικρής 
κεφαλαιοποίησης (penny stocks). Χάρη 
στις καινοτόμες τεχνολογίες που πρό-
σφερε η χρήση των υπολογιστών, η εται-
ρεία γρήγορα μεγάλωσε. Έγινε ένας από 
τους market makers των ΗΠΑ, με αποκορύ-
φωμα το 2008 που είχε αναρριχηθεί ως η 
έκτη μεγαλύτερη στη Wall Street.

Μπέρνι Μάντοφ: Πέθανε στη 
φυλακή ο «εγκέφαλος» της 
μεγαλύτερης «πυραμίδας» στις ΗΠΑ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας - Θα απελαθούν 10 
διπλωμάτες
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B
αθύτατα συγκινημένοι ήταν σήμερα 
ο πρίγκιπας Κάρολος και η Δούκισ-
σα της Κορνουάλης Καμίλα βλέπο-
ντας τα λουλούδια που έχουν πλημ-

μυρίσει τα βασιλικά πάρκα στους ιδιωτι-
κούς κήπους του Marlborough House, εκεί 
όπου τα έχουν αφήσει Βρετανοί πολίτες στη 
μνήμη του εκλιπόντα πρίγκιπα Φιλίππου.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
«Daily Mail», τα λουλούδια, τα σημειώ-
ματα αλλά και οι παιδικές ζωγραφιές ήταν 
άπειρα, για το λόγο αυτό, πολλά από αυτά 

μεταφέρθηκαν εκεί από το Παλάτι του Μπά-
κινγχαμ.
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η σύζυγός 
του δεν μπορούσαν να συγκρατήσουντα 
δάκρυά τους, ήταν συντετριμμένοι, οπως 
σχολιάζει το επίμαχο δημοσίευμα.
Σε ανακοίνωσή του το Παλάτι διευκρινίζει:
«Σήμερα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και 
η Δούκισσα της Κορνουάλης επισκέφθη-
καν το Marlborough House Gardens για να 
δουν τα λουλούδια που άφησαν πολίτες στη 
μνήμη του Δούκα του Εδιμβούργου».

διεθνή νέα

Π
ροβληματισμό για το ενδεχόμε-
νο να υπάρξει μία διαστημική «Ά-
γρια Δύση» εκφράζουν εμπειρο-
γνώμονες, που εκτιμούν ότι ένα τέ-

τοιο σενάριο θα οδηγήσει στην καταστροφή. 
Σύμφωνα με τον Πολ Κόστεκ, ειδικό διαστη-
μικής πολιτικής του Ινστιτούτου Ηλεκτρολό-
γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, μια πα-
γκόσμια συμφωνία σύντομα μοιάζει «εξαι-
ρετικά απίθανη».
Σύμφωνα με την Daily Mail, την ώρα που ο 
εμπορικός διαστημικός τομέας συνεχίζει να 
αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό, οι εται-
ρείες επιδίδονται σε ανταγωνισμό για την 
εκτόξευση δορυφόρων και νέων πειραμα-
τικών σκαφών σε χαμηλή τροχιά. Ωστόσο 
κάτι τέτοιο προκαλεί σύγχυση στους αστρο-
νόμους, καθώς δημιουργούνται «κηλίδες 
στον ουρανό», με αποτέλεσμα οι έρευνες 
να είναι πιο δύσκολες και λιγότερο ακριβείς, 
ενώ ανησυχία υπάρχει και για τη δημιουργία 
σκουπιδιών στο διάστημα.
Η ανάγκη για κανονιστικό πλαίσιο έγινε πιο 

πιεστική καθώς την περασμένη εβδομάδα, 
δορυφόρου της OneWeb και της SpaceX 
Starlink, έφτασαν σε απόσταση 190 ποδιών. 
Η Υπηρεσία Διαστήματος του Ηνωμένου 
Βασιλείου προαναγγέλλει ότι θα προωθήσει 
σαφέστερες οδηγίες για την εμπορική δια-
στημική βιομηχανία τόσο προς τα Ηνωμένα 
Έθνη όσο και στην επόμενη σύνοδο των G7. 
Άλλωστε υπάρχουν ανησυχίες ότι μια «ελεύ-
θερη για όλους» πρόσβαση στο διάστημα 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφική 
σύγκρουση, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και 
η απώλεια ζωών, εφόσον χτυπηθεί διαστη-
μόπλοιο στο οποίο υπάρχει πλήρωμα.
Μάλιστα οι εμπειρογνώμονες θεωρούν το 
ζήτημα ως επείγον, προκειμένου να υπάρ-
ξει ένα σύνολο κανονισμών για τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στο διάστημα. 
Ήδη, το πρόβλημα δημιουργείται από εται-
ρείες όπως η OneWeb και η SpaceX, όπως 
και από τις Facebook και Amazon που σκέ-
φτονται να εκτοξεύσουν τους δικούς τους 
δορυφόρους στο μέλλον.

«Άγρια Δύση» στο Διάστημα: 
Δορυφόροι χωρίς κανόνες και 
σε τροχιά σύγκρουσης 

Πρίγκιπας Φίλιππος: Με δάκρυα 
στα μάτια πρίγκιπας Κάρολος και 
Καμίλα μπροστά στα χιλιάδες 
λουλούδια του κόσμου 

Οι νέοι του 21ου αιώνα κάνουν πολύ 
λιγότερο σεξ

Σ
ύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας 
μελέτης η σεξουαλική δραστηριό-
τητα των νεαρών αμερικανών αν-
δρών έχει μειωθεί δραματικά από 

το 2000 και μετά, με το 1/3 σχεδόν να ανα-
φέρει μηδενική σεξουαλική δραστηριότη-
τα με σύντροφο μέσα στο περασμένο έτος. 
Το κενό αυτό φαίνεται πως έρχονται να κα-
λύψουν  τα social media και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια.  
Αυτή η τάση φαίνεται να ανησυχεί τους 
ειδικούς καθώς οι σεξουαλικές σχέσεις 
είναι σημαντικές για την υγεία και την ευη-
μερία. Η ερεύνα βρήκε ότι από το 2000 έως 
το 2018 σχεδόν ένας στους τρεις νέους αμε-
ρικανούς ηλικίας 18-24 δεν είχε σεξουα-
λική δραστηριότητα μέσα στο περασμένο 
έτος. Για το ίδιο διάστημα μάλιστα μια 
άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA 
Network Open  βρήκε υψηλά ποσοστά 
σεξουαλικής αποχής σε άνδρες και γυναί-
κες 25-34 ετών.  
Πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι το στρες από 
τις αυξημένες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής 
εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής ζωής  

και των προσωπικών σχέσεων σε συνδυα-
σμό με την κυριαρχία διαφόρων επιλογών 
για να περνά κανείς μόνος του τις ελεύθερες 
ώρες του. Τα social media,  τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια  και η συνεχής παρακολούθηση 
τηλεοπτικών σειρών  μειώνουν  το κίνητρο 
και την ευκαιρία για σεξουαλική επαφή. 
Τα ερευνητικά ευρήματα ωστόσο δεν έδει-
ξαν μεγάλες διαφορές στη σεξουαλική δρα-
στηριότητα των άγαμων γυναικών καθώς 
και των ομοφυλόφιλων ανδρών. Οι νεαροί 
άνδρες, από την άλλη, που ήταν άνεργοι ή 
είχαν χαμηλό εισόδημα ήταν πιο πιθανό να 
μην είναι σεξουαλικά ενεργοί σε σύγκριση 
με τους άνδρες και τις γυναίκες που ήταν 
σπουδαστές.  
Με δεδομένη την προτίμηση των γυναι-
κών στους άνδρες  με υψηλότερο κοινω-
νικοοικονομικό επίπεδο και τον μεγα-
λύτερο αριθμό  των γυναικών που έχουν 
αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση σε σχέση με τους άνδρες,  μπορεί να 
γίνει κατανοητό γιατί αρκετοί νέοι άνδρες 
δυσκολεύονται να αποκτήσουν σχέσεις με 
γυναίκες συντρόφους.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς θα μάθει το παιδί να 
ντύνεται μόνο του;

Σ
ίγουρα τα παιδιά χρειάζονται 
βοήθεια για να ντυθούν αλλά 
υπάρχουν ορισμένες συμβου-
λές που μπορείτε να ακολου-

θήσετε για να βοηθήσετε το μικρό σας 
να ανεξαρτητοποιηθεί σταδιακά και 
να μάθει να ντύνεται μόνο του.

Πώς θα μάθει το παιδί να ντύνε-
ται αυτόνομα;
Ως γονείς, η δική μας αποστολή είναι 
να τους δώσουμε τα κατάλληλα εφό-
δια και τον χώρο ώστε να εξασκούν 
τις δεξιότητές τους μέχρι τελικά να τις 
τελειοποιήσουν.

Πώς να κλείνει τα φερμουάρ του
Αυτή αποτελεί μια διασκεδαστική 

δεξιότητα για τα παιδιά, μιας και όταν 
το κάνουν σωστά ακούγεται ο χαρα-
κτηριστικός ήχος του φερμουάρ που 
ανεβαίνει. Ωστόσο, το να ανοίξουν 
το φερμουάρ τους είναι πιο εύκολο 
από το να το κλείσουν, οπότε θα ήταν 
καλύτερο να ξεκινήσετε την προσπά-
θεια αφού το παιδί κλείσει τον 22 
μήνα.
Αφήστε το να εξασκηθεί σε μια ζακέτα 
με μεγάλο φερμουάρ, το οποίο θα 
μπορεί να πιάνε ι και να τραβάει 
εύκολα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, 
περάστε μια μικρή κορδέλα ή ένα 
μπρελόκ στην άκρη του φερμουάρ για 
να το βοηθήσετε λίγο παραπάνω.

Πώς να βάζει παπούτσια
Μία από τις άλλες δεξιότητες ντυσίμα-
τος που πρέπει να δοκιμάσετε, αφού 

το παιδί κλείσει τον 22 μήνα είναι να 
φορά μόνο του τα παπούτσια του. 
Πρώτα, δείξτε του πώς να γλιστρά τα 
πόδια του μέσα στα παπούτσια του. 
Έπειτα δείξτε του πώς να χρησιμοποι-
ήσει τα δάχτυλά του για να προχωρή-
σει το πόδι του μέσα στο παπούτσι.
Τέλος δείξτε του πώς να βάζει και την 
φτέρνα εντός του παπουτσιού, μετα-
κινώντας το δάχτυλό του. Μόλις είναι 
περίπου τριών ετών, ζητήστε του να 
κάνει μόνο του μερικές προσπάθειες 
μέχρι να το τελειοποιήσει.

Παντελόνι και μπλούζα
Όπως και με τα φερμουάρ, το να 
μαθαίνεις πώς να βγάζεις το παντε-
λόνι είναι πολύ πιο εύκολο από το να 

το φοράει. Για αυτό δείξτε στο παιδί 
πώς να φορά ένα – ένα τα πατζάκια 
του παντελονιού όσο κάθεται. Αφού 
περάσει το παντελόνι και από τα δυο 
του πόδια, ενθαρρύνετέ το να σηκω-
θεί και να τραβήξει προς τα πάνω το 
παντελόνι του.
Αφού καταφέρει αυτό, ενθαρρύνετέ 
το να σηκωθεί όρθιο και με το ένα 
χέρι να σας κρατά από τους ώμους για 
ισορροπία, καθώς βάζει κάθε πόδι 
σ το παντελόνι. Ακριβώς γύρω στα 
τρίτα γενέθλια του παιδιού ενθαρρύ-
νετέ το να μάθει να φορά μόνο του την 
μπλούζα του.
Βάλτε το να κάτσει μπροστά από ένα 
καθρέφτη και καθώς στέκεστε από 
πάνω του βοηθήστε το να περάσει την 
μπλούζα στο κεφάλι, τους ώμους και 
να την τραβήξει κάτω.

Δ
εν είσαι ευτυχισμένος/η στο γά-
μο σου. Προσπαθείς να τον κάνεις 
καλύτερο, αλλά ο άντρας σου/η 
γυναίκα σου δεν καταβάλλει κα-

μία προσπάθεια για να βελτιώσει την κατά-
σταση. Και τότε γεννιέται μέσα σου το ερώ-
τημα, “Να μείνω ή να φύγω; Τι να κάνω;” 
Πριν πάρεις μια απόφαση που θα αλλάξει 
τη ζωή σου, υπάρχουν κάποια πράγματα 
που πρέπει να εξετάσεις. Πρώτον, προσ-
διόρισες ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα; 
Μέσα στις προστριβές του γάμου σου ξεκα-
θάρισε και εντόπισε την κύρια αιτία που εί-
ναι πίσω από κάθε καυγά  και φέρτην στην 
επιφάνεια. Δεύτερον, εξέτασε όλες τις εναλ-
λακτικές λύσεις. Ίσως μπορεί να αρχίσετε 
με κάποιον σύμβουλο του γάμου. Τρίτον, 
να σκεφτείς τις συνέπειες κάθε επιλογής. Για 
παράδειγμα, αν προσπαθήσεις να πάτε σε 
σύμβουλο ίσως να έχει καλύτερο αποτέλε-
σμα από το να εγκαταλείψεις τον αγώνα. 

Μήπως το παιδί σου είναι κακομα-
θημένο;
Πολλοί γονείς δεν καταλαβαίνουν τη δια-
φορά ανάμεσα στο να φροντίζουν τα παι-
διά τους και να τα κακομαθαίνουν. Και 
όμως η διαφορά δεν είναι και τόσο πολύ-
πλοκη. Φροντίζω τα παιδιά μου σημαίνει 
τους δίνω πάντοτε ό,τι χρειάζονται. Κακο-
μαθαίνω τα παιδιά μου σημαίνει τους δίνω 
πάντοτε ό,τι θέλουν. Όταν τα παιδιά συνη-
θίσουν να παίρνουν ό,τι θέλουν , όπως το 
θέλουν, και όταν το θέλουν, αναπτύσσουν 
μία πολύ εγωκεντρική και εγωιστική νοο-
τροπία. Γιαυτό παραθέτουμε εδώ μερικά 
πράγματα που θα σας βοηθήσουν να 
μη γίνουν  τα παιδιά σας κακομαθημένα. 
Πρώτον,  αφήστε τα να κάνουν μόνα τους 
κάποια πράγματα. Αν και είναι πιο εύκολο 
να το κάνετε μόνοι σας, να αφήνετε τα παι-
διά σας να μαζεύουν τα παιχνίδια τους ή 
ό,τι άλλο σκόρπισαν εδώ κι εκεί.  Δεύτερον, 
μην τα αφήνετε να σας διευθύνουν. Όταν τα 
παιδιά σας αρχίζουν να έχουν απαιτήσεις, 
προσέξτε να μην παρασυρθείτε και υποτα-
χθείτε. Αναθρέψτε τα παιδιά σας

Θέλεις να είσαι χαρούμενη μητέρα;
Κάθε μέρα έχουμε μία επιλογή. Μπορούμε 

να διαλέξουμε να είμαστε ευδιάθετες και 
χαρούμενες γύρω από τα παιδιά μας ή μπο-
ρούμε να είμαστε άκεφες και αγέλαστες. 
Μπορούμε να διαλέξουμε να κάνουμε τα 
παιδιά μας να χαμογελάσουν όταν μπούμε 
στο δωμάτιό τους ή να τα κάνουμε να τρο-
μάξουν. Ακόμα κι αν δεν μπορεί κάθε 
στιγμή να είναι τέλεια, ελπίζω και πιστεύω 
ότι θα έχεις περισσότερες στιγμές χαρού-
μενες στη ζωή σου ως μητέρα. Εδώ σας 
δίνουμε μερικές συμβουλές για να αρχί-
σετε. Πρώτα, πρώτα, να χαμογελάτε στα 
παιδιά σας. Στείλτε τους το μήνυμα ότι είστε 
χαρούμενη που είστε η μητέρα τους. Δεύ-
τερον, να γελάτε. Να βρίσκετε κάτι αστείο 
στις διάφορες καταστάσεις της ζωής. Τρί-
τον, ρίξτε τους ρυθμούς και μιλήστε με έναν 
ευχάριστο τόνο φωνής. Η χαρά που μεταδί-
δετε θα έχει ως αποτέλεσμα πιο χαρούμενα 
παιδιά.

Γιατί πρέπει ο πατέρας να γνωρίσει 
το νεαρό που θα βγει με την κόρη 
του; 
Όταν οι  κόρες μου φοιτούσαν στο Λύκειο, 
ήθελα πολύ να τους μιλήσω για τις σχέσεις 
τους με τα αγόρια.  Επίσης τους τόνισα ότι 
ήθελα να γνωρίσω και να μιλήσω με όποιο 
αγόρι θα ήθελε να βγει μαζί τους. Γιατί να 
μιλήσεις με το αγόρι που θα βγει με την 
κόρη σου; Πρώτα, πρώτα, δείχνεις στην 
κόρη σου ότι την εκτιμάς και περιμένεις και 
οι άλλοι άντρες να την εκτιμούν. Δεύτερον,  
δείχνεις στο νέο πόσο εκτιμάς την κόρη 
σου. Πρέπει να καταλάβει ότι του εμπι-
στεύεσαι ένα πρόσωπο που είναι  πολύ, μα 
πολύ ξεχωριστό για σένα...όχι απλά επειδή 
την αγαπάς αλλά γιατί είναι ένας πολύτιμος 
άνθρωπος που αξίζει να τον σέβεται και να 
τον εκτιμά. Τρίτον, θέτεις τα πρότυπα των 
προσδοκιών σου. Οι κόρες μας και τα αγό-
ρια που ενδιαφέρονται γι αυτές πρέπει να 
ξέρουν ότι ενδιαφέρεσαι πραγματικά για 
ό,τι κάνουν. Αν δεν ξοδέψεις λίγο χρόνο να 
βάλεις κάποια όρια, αφήνεις την κόρη σου 
και το αγόρι της να συμπληρώσουν τα κενά 
μόνοι τους. Πρέπει να καταλάβουν και οι 
κόρες μας και τα αγόρια τους ότι ενδιαφε-
ρόμαστε για το καλό τους και για την προ-
στασία τους.

Πρέπει να μείνεις ή να φύγεις;
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Έ
να ή περισσότερα φλιτζάνια 
καφέ μπορεί να μειώσουν τον 
κίνδυνο καρδιακής ανεπάρ-
κειας, υποδεικνύουν οι δια-

τροφικές πληροφορίες από τρεις ε-
κτενείς, αναγνωρισμένες μελέτες για 
τις καρδιακές παθήσεις, σύμφωνα με 
σχετική ανάλυση που δημοσιεύθηκε 
στο Circulation: Heart Failure.
Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του 
Κολοράντο και Northwestern χρησι-
μοποίησαν την τεχνική της μηχανικής 
εκμάθησης μέσω της Πλατφόρμας 
Ιατρικής Ακριβείας της Αμερικανικής 
Καρδιολογικής Ένωσης για να εξε-
τάσουν δεδομένα από την αρχική 
κοόρτη της Μελέτης Καρδιάς 
Framingham. Στη συνέχεια τα 
συνέκριναν με δεδομένα από 
τη μελέτη Κινδύνου Αθηρο-
σκλήρωσης στην Κοινότητα 
και τη μελέτη Καρδιαγγεια-
κής Υγείας για να επιβεβαι-
ώσουν τα ευρήματά τους. Κάθε 
μελέτη περιελάμβανε παρακο-
λουθήσεις τουλάχιστον 10 
ετών και, συγκεντρωτικά, οι 
μελέτες παρείχαν πληροφο-
ρίες για περισσότερους από 
21.000 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ.
Για να αναλύσουν τα αποτελέ-
σματα της κατανάλωσης καφέ, 
οι ερευνητές κατηγοριοποίη-
σαν την κατανάλωση σε καθό-
λου καφέ ημερησίως, μία, δύο 
και περισσότερες από τρεις κού-
πες καφέ ημερησίως. Και στις τρεις 
μελέτες, η κατανάλωση καφέ αναφε-
ρόταν από τους ίδιους τους συμμε-
τέχοντες, χωρίς να υπάρχει βασική 
μονάδα μέτρησης.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι:
Και στις τρεις μελέτες, οι άνθρωποι 
που ανέφεραν πως κατανάλωναν μία 
ή περισσότερες κούπες καφέ είχαν 
ένα σχετικά μειωμένο μακροπρόθε-
σμο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.
Στη μελέτη κινδύνου Αθηροσκλή-
ρωσης στην Κοινότητα, ο κίνδυνος 
καρδιακής ανεπάρκειας δεν άλλαξε 

από τη μηδενική κατανάλωση καφέ 
στη μία κούπα ημερησίως, αλλά ήταν 
30% χαμηλότερος στους ανθρώπους 
που έπιναν τουλάχιστον δύο καφέδες 
την ημέρα.
Η κατανάλωση καφέ χωρίς καφεΐνη 
φάνηκε να έχει αντίθετη επίδραση 
στον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρ-
κειας, αυξάνοντάς τον σημαντικά 
στη μελέτη Καρδιάς Framingham. 
Στη μελέτη Καρδιαγγειακής Υγείας, 
ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε αύξηση 
ή μείωση στον κίνδυνο καρδιακής 
ανεπάρκειας, σχετική με την κατα-

νάλωση καφέ ντεκαφεϊνέ. Όταν οι 
ερευνητές εξέτασαν περαιτέρω το 
εν λόγω ζήτημα, διαπίστωσαν ότι 
η κατανάλωση καφέ οποιαδή-

ποτε προέλευσης φάνηκε να 
σχετίζεται με μειωμένο κίν-

δυνο καρδιακής ανεπάρκειας 
και η καφεΐνη ήταν τουλάχι-
στον κατά ένα μέρος ο λόγος 
για αυτό το προφανές όφελος 
από την κατανάλωση περισ-

σότερου καφέ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
αναφερθούν και κάποιοι περι-
ορισμοί της μελέτης, οι οποίοι 
μπορεί να έχουν επηρεάσει 
τα αποτελέσματα της ανάλυ-

σης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 
οι διαφορές που καταγράφηκαν 
όσον αφορά στον τρόπο κατα-
νάλωσης του καφέ, καθώς και το 

είδος του καφέ που καταναλωνό-
ταν. Επίσης, ενδεχομένως να υπήρξε 

ποικιλία στη μέτρηση μονάδας της 
μίας κούπας καφέ (πόσα γραμμάρια 
καφέ ανά μερίδα). Οι παράγοντες 
αυτοί θα μπορούσαν να συντελέσουν 
σε διαφορετικά επίπεδα καφεΐνης. 
Τέλος, οι ερευνητές προειδοποιούν 
ότι οι αρχικές μελέτες αφορούσαν 
μόνο σε καφέ με και χωρίς καφεΐνη, 
επομένως τα ευρήματα μπορεί να μην 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ενερ-
γειακών ροφημάτων, καφεϊνούχου 
τσαγιού, αναψυκτικών και άλλων τρο-
φίμων που περιέχουν καφεΐνη, όπως 
για παράδειγμα η σοκολάτα.

Μ
ικρότερο κίνδυνο θανάτου σε α-
σθενείς με καρκίνο του παχέος ε-
ντέρου και του ορθού εξασφαλίζει 
η τακτική λήψη χαμηλής δόσης α-

σπιρίνης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύε-
ται στο Journal of the National Cancer Institute.
Τα στοιχεία από 2.500 Αμερικανούς ασθενείς με 
καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού δεν ανέδει-
ξαν απλώς τη θετική επίδραση του ευρέως χρη-
σιμοποιούμενου φαρμάκου αλλά ξεκλείδωσαν 
και τον πιθανό μηχανισμό με τον οποίο επιτυγ-
χάνεται η θετική του δράση.
Συγκεκριμένα, η ασπιρίνη εμποδίζει την παρα-
γωγή ενός ενζύμου από τα αιμοπετάλια που 
προκαλεί τη συσσωμάτωσή τους. Τα καρκινικά 
κύτταρα μεθίστανται μέσω αυτών των συσσω-
ρευμένων αιμοπεταλίων.
Ο χρόνος και η διάρκεια λήψης της ασπιρίνης 
αποδείχτηκε καθοριστικός παράγοντας για τα 
μεγαλύτερα οφέλη: ασθενείς που τη λάμβανα 
τουλάχιστον 15 μήνες πριν τη διάγνωση των 
όγκων είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες 
μεταστάσεων.
Για τους ασθενείς που ξεκίνησαν τη λήψη της 
αφότου διαγνώστηκαν, τα αποτελέσματα σχε-
τικά με τον κίνδυνο μεταστάσεων ήταν ελάχιστα 
μόνο καλύτερα από όσους δεν λάμβαναν καθό-
λου.
«Τα ευρήματα προσφέρουν μια νέα δυνατότητα 
σε ανθρώπους που θέλουν να αποφεύγουν τον 
ορθοκολικό καρκίνο ή να βελτιώσουν την μελ-
λοντική εικόνα εφόσον ήδη ασθενούν» ανέ-
φερε η Δρ Jane Figueiredo, διευθύντρια του 
Κέντρου Έρευνας για την Υγεία της Κοινότητας 
και του Πληθυσμού του Αντικαρκινικού Κέντρου 
Samuel Oschin της Κλινικής Cedars-Sinai στο 
Λος Άντζελες.
Η μελέτη έδειξε ακόμη πως μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) όπως η ιβου-
προφαίνη, η παρακεταμόλη και η ναπροξένη δεν 

σχετίστηκαν με καλύτερα αποτελέσματα.
Όπως τόνισε η Δρ Figueiredo, αυτή την περίοδο 
«τρέχουν» μελέτες για τη διαπίστωση του τρό-
που που η ασπιρίνη πριν και μετά τη διάγνωση 
επηρεάζει τ ις πιθανότητες επιβίωσης. «Πρέ-
πει να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Υπάρ-
χουν δυνητικοί κίνδυνοι από τη λήψη ασπιρί-
νης», σχολίασε. Η καθημερινή λήψη του φαρ-
μάκου σχετίζεται με πιθανότητες αλλεργικών 
αντιδράσεων και γαστρορραγίας. «Έρευνες και 
συμπεράσματα όπως αυτά επαναπροσδιορίζουν 
την ανάγκη στάθμισης των οφελών και των κιν-
δύνων από τους θεράποντες ιατρούς και τους 
ασθενείς», πρόσθεσε.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού 
αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτων από καρκίνο 
στις ΗΠΑ, με 53.000 μόνο για την περσινή χρο-
νιά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκι-
νική Εταιρεία, το περασμένο έτος καταγράφηκαν 
104.600 περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου και 43.400 του ορθού.

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το χάπι που 
προφυλάσσει

Καρδιακή ανεπάρκεια: Το 
αγαπημένο ρόφημα που 
μειώνει τον κίνδυνο – Δύο 
κούπες κάνουν τη διαφορά

H γυμναστική συστήνεται τόσο για την καλή σωματική υγεία αλλά και την ψυχική. Εκτός αυτού, η 
άσκηση βελτιώνει και την ποιότητα του ύπνου. Πόσο όμως καταλαβαίνουμε τη διαφορά; Ερευνη-
τές από την Ιαπωνία ανακάλυψαν ότι ακόμα και όταν η άσκηση προκαλεί αντικειμενικά μετρήσι-

μες αλλαγές στην ποιότητα του ύπνου, αυτές οι αλλαγές μπορεί να μην γίνονται αντιληπτές από το άτομο.
Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο Scientific Reports, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του 
Tsukuba αποκάλυψαν ότι η έντονη άσκηση μπορούσε να διαμορφώσει διάφορες παραμέτρους που σχε-
τίζονται με τον βελτιωμένο ύπνο, χωρίς όμως να επηρεάσει υποκειμενικές αναφορές σχετικά με την ποι-
ότητα του ύπνου.
Πώς βελτιώνει όμως η σωματική άσκηση τον ύπνο μας; Αφού έχουμε τελειώσει τη γυμναστική και έρθει 
η ώρα να κοιμηθούμε, καταφέρνουμε να μας πάρει ο ύπνος πιο γρήγορα, αυξάνοντας έτσι τη δύναμη των 
εγκεφαλικών κυμάτων κατά τη διάρκεια του ύπνου αργών κυμάτων (SWS), επίσης γνωστό ως βαθύ ύπνο. 
Παρόλα αυτά, οι έρευνες που εξετάζουν τη σύνδεση ύπνου και άσκησης κατέληξαν σε αντιφατικά συμπε-
ράσματα πιθανότατα λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τα συστήματα που ταξινομούνται τα στά-

δια του ύπνου. Οι ερευνητές στου Πανεπιστήμιου του Tsukuba για να αντιμετωπίσουν αυτό το εμπόδιο, 
χρησιμοποίησαν μια νέα υπολογιστική μέθοδο για να αναλύσουν τα εγκεφαλικά σήματα 

όπως αυτά που είχαν συλλεχθή στην έρευνα του ύπνου, τον συντελεστή διακύμαν-
σης (coefficient of variation of the envelope ή αλλιώς CVE).

Τι σημαίνει αυτό για την άσκηση και τον ύπνο; Τα άτομα που ασκούνται 
συστηματικά μέσω της έντονης γυμναστικής είναι σε θέση να αντι-

ληφθούν τη μείωση της ποιότητας του ύπνου τους σε σύγκριση με 
όσους δεν είχαν ασκηθεί καθόλου στο παρελθόν. Ωστόσο, τα 

ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η δομή του ύπνου 
μπορεί πράγματι να βελτιωθεί με την άσκηση και να εφαρμο-
στεί θεραπεία για διάφορες διαταραχές του ύπνου, οι οποίες 
με την πανδημία ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο.

Έχετε αϋπνία; Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική 
κίνηση για καλύτερο ύπνο

υγεία
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Σουέζ
Η διώρυγα των πολέμων, του Ωνάση και του Νιάρχου

Από τον κατασκευαστικό άθλο του Γάλλου Φερντινάν ντε 
Λεσέψ, που ένωσε τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα, 
στον Πόλεμο των 6 Ημερών και τους Ελληνες κροίσους με 
τα χρυσά deals - Στο στενό πέρασμα του Σουέζ γεννήθη-
καν εφοπλιστικές αυτοκρατορίες, κυρίως όταν το κανάλι 
έκλεινε

Σ
τη ναυτιλιακή διάλεκτο ο όρος «Suezmax» σημαίνει 
ότι το μέγεθος ενός πλοίου είναι εντός των μέγιστων 
επιτρεπόμενων διαστάσεων ώστε να διασχίσει με α-
σφάλεια την αιγυπτιακή διώρυγα. Ενα δεξαμενόπλοιο 

Suezmax μπορεί να μεταφέρει έως και 1 εκατομμύρια βαρέ-
λια πετρέλαιο. Το γεγονός όμως ότι επιβάλλει προδιαγραφές 

ναυπήγησης των πλοίων και καθορίζει το μέγεθός τους απο-
τελεί δείκτη τού πόσο σημαντική είναι ευρύτερα η Διώρυγα 
του Σουέζ. Και είναι τόσο σημαντική, διότι μέσα από το στενό 
πέρασμά της γεννήθηκαν εφοπλιστικές αυτοκρατορίες.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος αναδείχθηκαν 
παγκόσμιοι ηγεμόνες των θαλάσσιων μεταφορών χάρη στις 
χρυσές ευκαιρίες που είδαν να δημιουργούνται στο Σουέζ - 
ιδιαίτερα βέβαια όταν η διώρυγα παρέμενε κλειστή. Αυτό 
συνέβη κατεξοχήν το 1956, όταν το καθεστώς του Γκαμάλ 
Αμπντέλ Νάσερ, εις το όνομα της ιδιότυπης σοσιαλιστικής 
δικτατορίας την οποία ασκούσε, εθνικοποίησε το Σουέζ. Η 
εξέλιξη αυτή και η πολεμική σύγκρουση που επακολού-
θησε ανάμεσα στην Αίγυπτο και σε μια συμμαχία Βρετανών, 
Γάλλων και Ισραηλινών ήταν δώρο Θεού για τον Ωνάση, ο 
οποίος εν μια νυκτί μεταμορφώθηκε από σχεδόν χρεοκοπη-
μένος εφοπλιστής σε κροίσο. Αλλά κάτι παρόμοιο συνέβη και 
στον αιώνιο ανταγωνιστή του, τον Σταύρο Νιάρχο. Οπότε η 
τιτανομαχία, η άσβεστη και ολόπλευρη έριδα ανάμεσα στους 
δύο Ελληνες μεγιστάνες, σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδέθηκε 
με την ιστορία του μεγάλου αιγυπτιακού καναλιού, το οποίο 
χωρίζει -ή ενώνει- την Αφρική με την Ασία. Μάλιστα, το 1954 
ήταν ένα πλοίο του Σταύρου Νιάρχου το οποίο είχε κλείσει 
για ημέρες τη Διώρυγα του Σουέζ, κατά έναν τρόπο που θυμί-
ζει έντονα το πρόσφατο περιστατικό με πρωταγωνιστή το 
θηριώδες «Ever Given», χωρητικότητας 20.000 κοντέινερ και 
βάρους 220.000 τόνων.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1955 το δεξαμενόπλοιο 
«World Peace», το πρώτο στην Ιστορία ελληνικό σκάφος με 
σημαία Λιβερίας, μεταφέροντας φορτίο 17.000 τόνων αργού 
πετρελαίου προσέκρουσε στη σιδηροδρομική γέφυρα του 
Ελ Φερντάν. Για την ακρίβεια, το «World Peace» έπεσε πάνω 
στο μισό κομμάτι της περιστρεφόμενης μεταλλικής γέφυρας, 
το οποίο βρισκόταν στη δυτική όχθη της διώρυγας. Η γέφυρα 
του Ελ Φερντάν ήταν ένα μεγαθήριο κατασκευασμένο από 
τους Βρετανούς το 1942, εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου και λίγο πριν από τη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Ηταν και παρα-

μένει η μεγαλύτερη περιστρεφόμενη γέφυρα στον κόσμο, 
με συνολικό μήκος 320 μέτρων κατά την περίοδο του ατυ-
χήματος και 340 μέτρα σήμερα. Η επιχείρηση απελευθέρω-
σης της διώρυγας ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ευαίσθητη, 
καθώς ένα κομμάτι της γέφυρας είχε σφηνωθεί στο σώμα 
του «World Peace», το οποίο έπρεπε να κοπεί, αλλά με τον 
κίνδυνο έκρηξης εάν κάποια σπίθα από τα εργαλεία των οξυ-
γονοκολλητών προκαλούσε ανάφλεξη στα καύσιμα που μετέ-
φερε το πλοίο.
Το πέρασμα παρέμεινε κλειστό επί 4 ημέρες, με 7 πλοία να 
έχουν εγκλωβιστεί μέσα στη διώρυγα και περίπου 300 να 
συνωστίζονται στις δύο εισόδους της. Ανάμεσα σε αυτά, κατά 
πάσα πιθανότητα, υπήρχαν καράβια συμφερόντων Ωνάση, 

τα οποία, όπως και πολλά άλλα, εξαιτίας του «World Peace» 
που ανήκε στον Σταύρο Νιάρχο αναγκάστηκαν να περιπλεύ-
σουν την Αφρική για να φτάσουν στην Ευρώπη. Ομως, κατ’ 
αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα δημιουργούσαν τις αμύθητες 
περιουσίες τους ο Νιάρχος και ο Ωνάσης.

Οι Ελληνες κροίσοι
Εξαιτίας της Κρίσης στο Σουέζ, με την εισβολή του Ισραήλ και 
κατόπιν της Βρετανίας και της Γαλλίας στην Αίγυπτο, η διώ-
ρυγα παρέμεινε κλειστή από τον Οκτώβριο του 1956 έως 
τον Μάρτιο του 1957. Στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου η 
ζήτηση για τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου από τον 
αραβικό κόσμο στα διυλιστήρια της Ευρώπης εκτοξεύτηκε. Ο 
Αριστοτέλης Ωνάσης έτυχε να διαθέτει μεγάλα τάνκερ ελεύ-
θερα υποχρεώσεων, λόγω της διένεξής του με το αμερικανικό 
κράτος. Ο δε Σταύρος Νιάρχος είχε μόλις αποκτήσει το μεγα-
λύτερο δεξαμενόπλοιο του κόσμου για τα δεδομένα της επο-
χής, χωρητικότητας 47.750 τόνων, το οποίο και βάφτισε με το 
όνομα του γιου του, Σπύρου. Σε μια περίοδο διάχυτης ανα-
σφάλειας, όταν στην πλειονότητά τους οι επιχειρηματίες απέ-
φευγαν να πραγματοποιούν τολμηρές επενδύσεις, φοβού-
μενοι το ξέσπασμα του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ 
και Σοβιετικής Ενωσης, ο Σταύρος Νιάρχος ναυπηγούσε σού-
περ τάνκερ.
Η διαφορά με τον Ωνάση ήταν ότι όταν ξέσπασε η Κρίση του 
Σουέζ, ολόκληρος ο στόλος του Νιάρχου ήταν απασχολημέ-
νος μεταφέροντας καύσιμα σε τιμές ναύλων που ήταν ήδη 
τρεις φορές υψηλότερες του μέσου όρου. Ηταν όμως το μέγε-
θος των πλοίων του που έκανε τον Νιάρχο να είναι μεν ακρι-
βός, αλλά και περιζήτητος. Αφού ξέσπασε η Κρίση του Σουέζ, 
ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι οι τιμές για τη μεταφορά πετρελαίου 
είχαν εκτοξευτεί στη στρατόσφαιρα (από τα 4 δολάρια ανά 
τόνο φορτίου είχαν φτάσει στα 60 δολάρια). 
Τότε αμέσως έσπασε όλα του τα συμβόλαια και επαναδια-
πραγματεύτηκε συμφωνίες επιβάλλοντας τους δικούς του 
όρους. Παρ’ όλα αυτά, κανένας από τους δύο Ελληνες εφοπλι-

στές δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι το 1956 θα ξεσπά-
σει πόλεμος στο Σουέζ. Αμφότεροι όμως επωφελήθηκαν τα 
μέγιστα, αφού ήταν στο σημείο που έπρεπε την κατάλληλη 
στιγμή.
Τη συγκεκριμένη περίοδο η μεταπολεμική ανάπτυξη βρι-
σκόταν σε φάση ραγδαίας επιτάχυνσης ενώ ταυτόχρονα κλι-
μακωνόταν ο Ψυχρός Πόλεμος ΗΠΑ - ΕΣΣΔ. Η παραγωγή 
πετρελαίου στη Μέση Ανατολή άγγιζε τους 160 εκατομμύρια 
τόνους ημερησίως. Τα 100 εκατομμύρια εξ αυτών προορίζο-
νταν για την Ευρώπη και ο αναγκαστικός περίπλους της Αφρι-
κής, ο οποίος επιβάρυνε τη διάρκεια του ταξιδιού κατά εβδο-
μάδες, κατέστησε μονόδρομο τη χρήση τάνκερ με τη μέγιστη 
δυνατή χωρητικότητα. Ο Νιάρχος και ο Ωνάσης ήταν σε θέση 
να ανταποκριθούν στη ζήτηση και η αγορά τούς αποζημίωσε 
με καραβιές εκατομμυρίων - κυριολεκτικά. Οπως συνήθιζε 
να λέει ο Σταύρος Νιάρχος για εκείνη την παρανοϊκά χρυσο-
φόρα περίοδο, «με κάθε ταξίδι βγάζαμε λεφτά για άλλο ένα 
βαπόρι».

Η δεύτερη ευκαιρία
Το 1967 η Διώρυγα του Σουέζ έκλεισε και πάλι, εξαιτίας μιας 
άλλης πολεμικής σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και τον αρα-
βικό συνασπισμό Αιγύπτου, Ιορδανίας, Συρίας, Ιράκ και 
Λιβάνου. Στην Ιστορία έμεινε ως ο Πόλεμος των 6 Ημερών, 
για τους πλοιοκτήτες όμως, και ιδιαίτερα τους Ελληνες, ήταν 
άλλη μία σπουδαία ευκαιρία για τρελά κέρδη. Τότε, άλλω-
στε, το κλείσιμο της διώρυγας διήρκεσε 8 χρόνια, διάστημα 
αρκετό για επιχειρηματίες με οξυμμένο αισθητήριο όπως ο 
Σταύρος Νιάρχος προκειμένου να επωφεληθούν από την και-
νούρια κρίση, αλλά και να αποσυρθούν εγκαίρως, προτού η 
αγορά κατακερματιστεί και υπάρξει η αναπόφευκτη μείωση 
των ναύλων εξαιτίας της αυξημένης προσφοράς. Ηδη, προ-
τού ξεσπάσει ο πόλεμος του 1967, είχε διαμορφωθεί η τάση 
να επιλέγεται ο περίπλους της Αφρικής με σκάφη τα οποία 
ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικά ογκώδη για να διασχίσουν 
τη Διώρυγα του Σουέζ. Μόλις ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, η 
ζήτηση για τα υπερμεγέθη τάνκερ πολλαπλασιάστηκε. Με 
αναγωγή σε σημερινές αξίες χρήματος, για δύο μετ’ επιστρο-
φής δρομολόγια, π.χ., από τη Σαουδική Αραβία έως το λιμάνι 
του Ρότερνταμ στην Ολλανδία ο ναύλος για το δεξαμενόπλοιο 
«Φίλιππος Σ. Νιάρχος» ήταν 25 εκατ. δολάρια. Αφαιρουμέ-
νων όλων των εξόδων για τη μετακίνηση του υπερσύγχρονου 
για την εποχή του ιαπωνικής ναυπήγησης τάνκερ χωρητικό-
τητας 90.000 τόνων, στον όμιλο εταιρειών του Σταύρου Νιάρ-
χου απέμενε καθαρό κέρδος περίπου 20 εκατ. δολαρίων.
Κατ’ ουσίαν, ο μηχανισμός με τον οποίο η Διώρυγα του Σουέζ 
επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία δεν έχει αλλάξει, ούτε 
και το διαρκές παιχνίδι ισορροπίας ανάμεσα στη χρονική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται ο παράπλους του Σουέζ και 
τις ποσότητες ή ακόμη και το είδος των μεταφερόμενων αγα-
θών. 
Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια -και ιδιαίτερα τους τελευταίους 
μήνες, εξαιτίας του COVID-19- μέσω της Διώρυγας του Σουέζ 
διακινούνται εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια, γεμάτα με 
καταναλωτικά προϊόντα από τις βιομηχανίες της Ασίας. Περί-
που 12% του παγκόσμιου εμπορίου εξαρτάται από την απρό-
σκοπτη διέλευση των πλοίων στο Σουέζ. Εξ ου και η συνολική 
ζημία που προκλήθηκε από την περιπέτεια του «Ever Given» 
υπολογίζεται σε 10 δισ. δολάρια για καθεμία από τις 6 ημέ-
ρες κατά τις οποίες το πέρασμα παρέμεινε αποκλεισμένο. 
Παρ’ όλα αυτά, σε ό,τι αφορά ειδικά τη μεταφορά καυσίμων 
μέσω του Σουέζ, η ανωμαλία που προκλήθηκε στα δρομολό-
για των τάνκερ ήταν πολύ μικρή. Κι αυτό διότι αφενός υπάρ-
χουν πλέον αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου, αφετέρου τα 
σύγχρονα μεγάλα δεξαμενόπλοια είναι υπερβολικά ογκώδη 
και η διέλευσή τους από τη διώρυγα απαγορεύεται. Επομέ-
νως, ακόμη και αν ζούσαν σήμερα οι δύο αρχέτυποι Μίδες 
της ναυτιλίας, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος, 
δεν θα πλούτιζαν χάριν του Σουέζ με τον ρυθμό που αυτό 
γινόταν τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Το γεγονός όμως ότι 
τα τάνκερ γιγαντώθηκαν και αποκλείστηκαν από το Σουέζ 
οφείλεται ακριβώς στον τολμηρό οραματισμό των θρυλικών 
Ελλήνων εφοπλιστών.

ιστορίες
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EASTER GIFT BOXES!EASTER GIFT BOXES!
Order your Easter gift boxes online, 

and we'll deliver them to your loved ones 
safely in time for Easter!

FREE tsoureki & personalized message 
with each gift box!

 
Kids gift boxes available or

add a lambatha to any gift box for $20.
 

Order now at KolonakiGroup.com
 

FREE Shipping on orders over $99 
in Canada and the USA.
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Λοιπόν… 
Καλό Πάσχα σε όλους γιατί εγώ 
δεν έχω σκοπό να κολάζομαι…

Έχουμε και λέμε για να 
συνεννοούμαστε στο σύνθημα 

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Εγώ βάζω το δικό μου 

«ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΧΩΡΙΣΤΑ»
Και η διευκρίνηση: Είμαστε 130 με 140.000 νοματαίοι 
Έλληνες κι Ελληνίδες στην γειτονιά και σας έδωσαν… 

μόλις 450 άτομα κάποια βοήθεια, εκ των οποίων 
αυτοί που έδωσαν λίγα περισσότερα είναι αυτοί 

που τους δίνετε κι εσείς εάν σας ζητήσουν…
 δηλαδή… δανικές υποχρεώσεις.

Δεν σας φταίει ούτε ο κορωνοϊός, ούτε τα ιστορικά, 
ούτε ο Αρχιεπίσκοπος.

 Είσαστε καλοί άνθρωποι αλλά το γινάτι βγάζει μάτι. 
Είναι πολλοί φίλοι που σας  τα λένε, 

αλλά τα περνάτε ντούκου.

ΜΗΝ ΔΙΧΑΖΕΤΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΕΙΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ 
ΚΙ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΣΩΣΤΟ ΟΥΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ… 

ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ…

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ 
ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ…

ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ, 
ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑ…

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Άρση των περιορισμών 
για την ψήφο των 

Ελλήνων του εξωτερικού 
Tοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Κώστα Βλάση

Έ
φτασε η ώρα που όλοι ανεξαιρέτως 
οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να 
ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας 
τους, χωρίς περιορισμούς!

Το πρώτο βήμα για την διευκόλυνση της 
ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού έγινε 
από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας πριν 1,5 χρόνο με την ψήφιση του 
νόμου σχεδόν από το σύνολο των κομμά-
των της Βουλής. Δυστυχώς, όμως, αυτή η 
ενισχυμένη πλειοψηφία που έπρεπε να 
επιτευχθεί για την ρύθμιση αυτή μας ανά-
γκασε να προχωρήσουμε σε συμβιβα-
σμούς, προκειμένου να έχουμε την απα-
ραίτητη συναίνεση των κομμάτων και να 
κάνουμε αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα. 
Χθες η Κυβέρνησή μας έκανε το δεύτερο 
βήμα καταθέτοντας νομοθετική πρωτο-
βουλία στη Βουλή για την πλήρη άρση των 
περιορισμών, που περιλαμβάνονται στο 
νόμο για την ψήφο των Ελλήνων του εξω-
τερικού από τον τόπο διαμονής τους.
Χαιρόμαστε που η αρμόδια Τομεάρχης 
για τον Απόδημο Ελληνισμό της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης κ. Τζάκρη, ανα-
γνώρισε πρόσφατα την αδικία προς τους 
Έλληνες του εξωτερικού υποσχόμενη, 
μάλιστα, πλήρη κατάργηση των υφιστά-
μενων περιορισμών. Μένει να φανεί στην 
πράξη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ όντως επιθυμεί την 
κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο 
των Ελλήνων της ομογένειας και αν την 
στηρίξει με την ψήφο των βουλευτών του.

Εμείς καλούμε όλες τις κοινοβουλευτικές 
δυνάμεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία 
μας και να αναγνωρίσουν στην πράξη τον 
σημαντικό ρόλο των Ελλήνων του εξωτε-
ρικού. Πέρα από κομματικές προτιμήσεις 
η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού 
αποτελεί υπόθεση εθνική και η μαζική 
συμμετοχή τους ενδυναμώνει την ίδια τη 
Δημοκρατία μας και ενισχύει την Πατρίδα 
μας.
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Η 
τελευταία δραματική πράξη της τρα-
γελαφικής ιστορίας για την ψήφο των 
αποδήμων, παίχτηκε πριν δύο ημέ-
ρες , αγαπητοί μου συμπατριώτες 

στην βουλή των Ελλήνων χωρίς θεατές λόγω 
Κορονοϊού, αλλά με πολλά παρατράγουδα, ο-
περετικές κορώνες και παρατεταμένα γκαρί-
σματα από τους δύο μονομάχους που είναι και 
οι μόνιμοι διαχειριστές του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου που στην απλή γλώσσα του πεζοδρο-
μίου, (αργκό), αποκαλείται Καφενείο “Η Ελλάς”.
Πρωταγωνιστές σε αυτήν την φαρσοκωμωδία 
οι αρχιθιασάρχες της κομματοκρατίας ο Κού-
λης,  και ο Αλέκσις. Σε δεύτερο ρόλο η Φωφώ 
και ο Κυριάκος. Αρνήθηκε να πάρει μέρος ο 
“Μέρα 25”, ενώ ο ΚΚΕ στον όπως πάντα δια-
κριτικό του ρόλο που μας έχει συνηθίσει, ‘ήταν 
παρών αλλά ήταν απών”. Τώρα θα μου πείτε 
γιατί είναι παρών αφού είναι απών, ή το αντί-
στροφο, είναι ψιλά γράμματα για όλους εμάς 
που δεν έχουμε εντρυφήσει στα βαθύτερα 
νοήματα της άκρας αριστεράς. 
Τόσο σαματάς για το θεαθήναι, είναι πραγμα-

τικά αξιοπερίεργο. Δεν μπόρεσα  να το κατα-
λάβω. 
Ενώ, λοιπόν, ο πρωθυπουργός αντιμετωπί-
ζει πολλά προβλήματα, λόγω της πανδημίας 
βέβαια, διαφορετικά θα μπορούσε να ασχο-
ληθεί περισσότερο με αυτό που τον κάνει πολύ 
υπερήφανο που μετατρέπει με την βοήθεια 
των λαθρομεταναστών την ελληνική κοινωνία 
και την κάνει πολυπολιτισμική, αυτή η υπεύ-
θυνη του Τσούπρα για τους Έλληνες μετανά-
στες.  Τον αναστάτωσε με ένα άρθρο της και δεν 
έχασε την ευκαιρία να  προσπαθήσει να δοξα-
στεί εργαλοποιώντας την ψήφο μας, να πετύχει 
γκολ σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων και 
να αποθεωθεί.
Σύμφωνα, με τους εκπροσώπους του, ο ίδιος 
έδωσε εντολή στον υπουργάκο του να φέρει 
την τροπολογία για την ψήφο μας. Σαΐνι ο 
τύπος, αετονύχης, δεν του ξεφεύγει τίποτε, 
είναι πράγματι ο άνθρωπος που κάνει όλες 
τις δουλειές. Αν δεν το έπαιρνε ο ίδιος είδηση 
θα χανόταν άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, για την 
καταταλαιπωρημένη ψήφο μας. 

Παρά την γιγαντιαία προσπάθεια του, (ίδρωσε 
ο καημένος, την μούσκεψε την φανέλα με το 
εθνόσημο), δεν κατάφερε να πείσει τον  Αλέκ-
σις να άρουν τους περιορισμούς που όλοι αυτοί 
πριν λίγους μήνες τα είχαν συμφωνήσει και 
ψηφίσει. 
Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο.
Θέλουνε να κοκορεύονται και να υπερηφανεύ-
ονται ότι είμαστε μια ευνομούμενη δυτικού 
τύπου Δημοκρατία και τα τοιούτα. Αλλά δυστυ-
χώς είμαστε η μοναδική μπανανία της Ευρώπης 
που οι πολίτες της που διαμένουν για διάφο-
ρους λόγους μακριά από την πατρίδα τους δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου.
Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.
Πριν λίγο καιρό τα συζήτησαν, τα συμφώνησαν, 
τα ψήφισαν σε νόμο του μπάχαλου κράτους  
μετά  τα γνωστά πάρε - δώσε τύπου ‘παράγκα”.
Έρχονται τώρα, κατόπιν εορτής να κοκορευ-
τούν για τα επινίκια και να δείξουν για άλλη μια 
φορά, ότι πταίει ο άλλος. Διαχρονικά σε αυτό 
το καφενείο πταίει πάντοτε ο άλλος και ποτέ 
αυτός που κρατάει το μαχαίρι ή το μαστίγιο. 
Και σύ ελληνικέ λαέ υπέφερε τα πάνδεινα από 
τα βίτσια και τις φαντασιώσεις του εκάστοτε 
οχλοδαμαστή   
Τους εκατοντάδες χιλιάδες λάθρους τους πολι-
τογραφούν με ταχύτατες διαδικασίες και αμέ-
σως ψηφίζουν. 
Τα εκατομμύρια Έλληνες που έδιωξαν με τις 
προδοτικές πολιτικές και τους εξανάγκασαν να 
ξενιτευτούν δεν τους θέλουν να ψηφίζουν.
Το μόνο που θέλουν από εμάς, αγαπητοί 
συμπάσχοντες, απογοητευμένοι συνέλληνες 
που θέλετε να έχετε λόγο στις πολιτικές εξελί-
ξεις στην μητέρα πατρίδα, είναι τα λεφτά μας  
και να τους βοηθάμε στα εθνικά θέματα και να 
τους κάνουμε υπερήφανους που προοδεύουμε 
εδώ στην ξένη χώρα.
Τα δικαιώματα μας αρχίζουν και τελειώνουν 
εδώ.
Η σκληρή πραγματικότητα είναι άλλη συμπα-
τριώτες.
Το εάν  θα ψηφίζουν οι ξενιτεμένοι αδελφοί μας 
και πώς, είναι το λιγότερο.
Το μέγιστο που χρειάζεται η καημένη η ελλάδί-
τσα μας είναι:
Καινούργιο Σύνταγμα.
Κατάργηση της κομματοκρατίας.
Απλή και ανόθευτη αναλογική.
Να μοιραστεί η Ελληνική Επικράτεια σε εκλογι-
κές περιφέρειες και κάθε περιφέρεια να εκπρο-
σωπείται από έναν συγκεκριμένο εκπρόσωπο.
Κάθε τέσσερα χρόνια να δίνουν τις εξετάσεις 
τους για επανεκλογή και οι βουλευτές που αντι-
προσώπευσαν την περιοχή  τους υπεύθυνα και 
σωστά. Και το ίδιο το πολιτικό σύστημα και ο 
αρχηγός της. Δηλαδή αν υπηρέτησαν το συμ-
φέρον του κράτους με τον καλύτερο και δικαιό-
τερο  δυνατό τρόπο.

Είναι κατάρα και συνάμα πατρική ευχή η ξενιτιά 
φίλοι μου, γιατί μόνον τότε βλέπεις τόσο ξεδιά-
ντροπα την πολιτική πενία και γύμνια της πατρί-
δας μας.
Δυστυχώς αν δεν το βιώσεις δεν μπορείς να το 
καταλάβεις και να το νιώσεις σε όλο το αδιά-
ντροπο μεγαλείο του.
Δεν είμαστε περισσότερο Έλληνες όπως πολλοί 
πολιτικοί του συστήματος ψευδώς διακηρύτ-
τουν για να μας εξυψώνουν και να μας κάνουν 
να νιώθουμε ότι πράγματι είμαστε.
Απλά, εκεί στην προκυμαία, ή στην αποβάθρα, 
ή στο πρακτορείο  του ΚΤΕΛ, ή στην μικρή πλα-
τεία του χωριού, ή στον αερολιμένα της μεγά-
λης πόλης την ώρα του δακρύβρεκτου απο-
χωρισμού βγάζουμε ασυναίσθητα τα μυω-
πικά πολιτικά γυαλιά μας να σκουπίσουμε τα 
δάκρυα μας και δεν τα ξαναφοράμε.
Την ευλογημένη εκείνη στιγμή γίνεται και η 
πολιτική κάθαρση και συνάμα κατάδυση στην 
κολυμβήθρα της εξιλέωσης.
Στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, η 
αποχή ήταν πάνω από πενήντα τις εκατό και 
έχουμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις που εκπρο-
σωπούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. 
Έτσι λένε.
Τώρα πως γίνεται αυτό, μόνον ένας μάγος ή 
ένας ταχυδακτυλουργός μπορεί να το εξηγήσει 
με τις ιδιαίτερες δυνατότητες του και ο εκάστοτε 
πρωθυπουργός που βλέπει ως δια μαγείας ενώ 
τον ψήφισε μόλις και μετά βίας το είκοσι πέντε 
τις εκατό, κουνώντας το μαγικό του δακτυλάκι 
σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση και στέφε-
ται ο απόλυτος μονάρχης για τα επόμενα τέσ-
σερα έτη και πάει σόι το βασίλειο όπως λέει και 
ο θυμόσοφος λαός μας.. 
Κοιτάξτε γύρω σας. Στην Ιταλία οι πρωθυπουρ-
γοί αλλάζουν πιο συχνά και από τα πουκάμισα, 
στην Αγγλία το ίδιο στην Γαλλία παρομοίως.
Οι δε αρχηγοί των κομμάτων δεν εκλέγονται 
καν βουλευτές και φυσικά τους παραχώνουν 
στις χωματερές τους και εξαφανίζονται από 
προσώπου γης. Σε μας άνθρωποι που κατέ-
στρεψαν την χώρα μας και την διαπόμπεψαν 
διεθνώς και την καταξευτίλισαν, ακόμη υποτί-
θεται μας εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβού-
λιο της ντροπής.
Άνθρωποι που πρόδωσαν την Μακεδονία μας 
και την ξεπούλησαν, ακόμη διαχειρίζονται τις 
τύχες της πατρίδα μας και κάποιοι άλλοι διεκδι-
κούν με αξιώσεις να την ξαναδιοικήσουν.
Αυτά τα παράξενα και τα περίεργα συμβαίνουν 
μόνον στην πατρίδα μας.
Και μείς διεκδικούμε το αναφαίρετο δικαίωμα 
μας. Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι.
Θέλει πολλή δουλειά ακόμη για να μπορέ-
σουμε να λαμπρυνθούμε , όπως μας το εξυμνεί 
ο νομπελίστας ποιητής μας, “Της δικαιοσύνης  
ήλιο νοητέ...’’.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Η Ψήφος Των Αποδήμων Στο Καφενείο Η “ΕΛΛΑΣ”

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

της Hellas News
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Η Αρχιεπισκοπή τιμά 
Ελληνοκαναδούς 
επιστήμονες και 

εργαζόμενους στο χώρο της 
Υγείας στη μάχη εναντίον 

της πανδημίας
του κορωνοϊού

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά τιμά και εκφράζει την ευγνωμοσύνη 
της σε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες της 
ιατρικής και της δημόσιας υγείας, οι οποίοι εργάζονται ακούραστα 
και με πολλές θυσίες, ώστε να νικηθεί ο κορωνοϊός.

 
Ιδιαίτερα, η Ι. Αρχιεπισκοπή αποδίδει έπαινο σε πολλούς Έλληνες 
και Κύπριους Καναδούς επιστήμονες και εργαζόμενους στο χώρο της 
ιατρικής φροντίδας που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις στη μάχη 
ενάντια στην πανδημία και που με αυτοθυσία, αγάπη και αφοσίωση 
υπηρετούν τους ασθενείς.
 
Για παράδειγμα, οι γιατροί Ελευθέριος Διαμαντής και Ιωάννης Πρασ-
σάς του Πανεπιστημίου Τορόντο και του Νοσοκομείου «Mount Sinai» 
ανέπτυξαν ένα νέο τέστ για τον Covid 19 το οποίο με ακρίβεια και 
ευκολία θα μπορούσε να αντιστρέψει τους «όρους του παιχνιδιού» 
ενάντια στη μάχη με τον ιό.
 
Η επιστημονική εφευρετικότητα και ιατρική ευρηματικότητα των για-
τρών Διαμαντή και Πρασσά οφείλει να αναγνωριστεί και να επαινε-
θεί ως προσπάθεια βοήθειας της κοινωνίας να επανέλθει στην κανο-
νικότητά της.
 
Η Ι. Αρχιεπισκοπή επίσης συγχαίρει όλους τους ελληνοκαναδούς για-
τρούς, νοσοκόμους και ιατρικό προσωπικό που συνεχίζουν να υπη-
ρετούν κοινότητες από άκρη σ’άκρη του Καναδά για πάνω από ένα 
χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Αποτελούν παράδειγμα 
χριστιανικής αγάπης ακολουθώντας τα βήματα των πολλών Αγίων 
Αναργύρων της Εκκλησίας μας που υπηρέτησαν και θεράπευσαν 
ασθενείς χωρίς προσωπικό κέρδος.
 
Καθώς πλησιάζουμε την Μεγάλη Εβδομάδα και την χαρά της Ανάστα-
σης, προσευχόμαστε και ελπίζουμε το φως της Ανάστασης του Χρι-
στού να φωτίζει όλους τους επιστήμονες και εργαζόμενους στο χώρο 
της υγείας και να τους δίνει κουράγιο και στήριξη, ώστε να συνεχί-
ζουν να υπηρετούν την ανθρωπότητα.
 

Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
13 Απριλίου 2021

D
o you pay your taxes every year? 
Chances are, you do. Why? Because 
there are severe consequences that 
you’d face if you didn’t.  So why 

should some construction contractors and 
builders get away with not paying their fair 
share of taxes? 
According to the Ontario Construction 
Secretariat, the government loses up to 
3.1 Billion dollars’ worth of revenue, due to 
construction contractors not paying their fair 
share of taxes. They lose an estimated 1.1B in 
income, 656M in CPP contributions, 18M in 
Employer Health Tax, 119M in employment 
insurance, 340M in WSIB payments, and 
832M in HST revenues. IMAGINE WHAT WE 
COULD BUILD if contactors and builders paid 
their fair share? More funding for healthcare in 
Brampton, Windsor, or Scarborough? Recent 
initiatives by the provincial government to 
Covid patients have priority access to our ICU 
beds lay clearer the critical needs of Ontario’s 
healthcare system!
Construction contractors manage to get 
away with not paying taxes using several 
underhanded tactics. First, many pay their 
workers cash, and in doing so, avoid paying 
all taxes, WSIB and CPP contributions. 
Others classify their workers as ‘Independent 
Contactors’ instead of ‘employees’. 
Independent contractors do not employ 
any workers and report themselves as ‘self-
employed’. Another unscrupulous category is 
that of the “Labour Broker” who, like an urban 
“Coyote” ships workers around to various 
contractors, much the same as his southern 
cousin brutally ships undocumented workers 
across the Rio Grande River.  
This allows contractors to skirt the necessary 
tax and WSIB obligations by lowering their 
income tax and payroll tax responsibilities.  
The trades that are most vulnerable to 
this illegal practice include, floor covering 
installers, tile setters, painters and 
decorators, and carpenters. Unfortunately, 
the underground economy is growing, as 
‘independent contractors’ are becoming a 

larger share of the construction labour force. 
There are several severe ramifications that 
come from construction companies not 
classifying their workers properly and avoiding 
tax obligations. The first is Economic Inequity. 
When some companies avoid paying their 
fair share of taxes and others do not, this 
creates an unfair competitive advantage to 
those who follow the rules and do pay their 
taxes. In addition, when infrastructure is 
crumbing, hospitals are inadequate, and social 
security needs to be provided, these all cost 
money, and who ends up paying more? The 
average hardworking taxpayer does. With 
record levels of government spending and 
debt on the books due to COVID – 19 and 
the construction industry remaining largely 
unscathed, it’s important that the burden is 
not placed completely on the backs of hard 
working individuals. Contractors who reap 
massive profits should shoulder their fair share 
as well. 
The second ramification of tax fraud in the 
construction industry is a higher level of 
Vulnerability to hard working construction 
workers. Paying construction workers off the 
books or as independent contractors makes 
contractors and builders less accountable. As a 
result, job sites can become more dangerous. 
In addition, workers have little protections 
with regards to how long they work, and are 
more easily susceptible to being cheated out 
of being paid properly. This includes, not being 
paid overtime, not being paid premiums or 
not even being paid at all. The underground 
economy in Ontario can be seen as a wide 
spectrum, from the mundane – as in someone 
painting your basement “off the books” to 
the most egregious examples of “Human 
Trafficking” as happened here in Ontario not 
too long ago!
There are several solutions the government 
could take to ensure tax fraud and worker 
misclassification does not persist here in 
Canada. First, the UBC has a wealth of 
knowledge and experience and could greatly 
add to the work of the CRA ‘Underground 
Economic Advisory Committee’. In addition, 
the federal government could study 
the feasibility of imposing stronger and 
enforceable owner and prime contractor 
owner/liability, as a deterrent to tax fraud 
and the underground economy. Provincial 
governments could research this issue, consult 
with impacted groups, and make legislative 
recommendations within a specific period of 
time. 
The Carpenters’ District Council of Ontario 
is leading the way against Tax Fraud in the 
construction industry and will be promoting 
Tax Fraud Days of Action from April 14-17, 
2021, as seen on our website www.
notaxfraud.com. With a long economic 
recovery and large levels of uncertainty ahead, 
it is important that contractors pay their fair 
share, to ensure critical infrastructure can 
continue to be built, and our economy makes 
a strong come back. 

For more information see www.
stoptaxfraud.net & www.notadfraud.com

No Tax Fraud 

MIKE YORKE
PRESIDENT

CARPENTERS’ DISTRICT COUNCIL 
OF ONTARIO
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Rt. Hon. JustinTrudeau
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington St.
Ottawa, ON K1P5K9

Dear Prime Minister Trudeau,

As Members of Provincial Parliament representing four 
ridings in Scarborough, we are deeply disappointed 
by the sudden cancellation of vaccinations at the 
Scarborough Health Network Centenary Site and 
Centennial College Progress Campus.
All four of us have been working incredibly closelywith 
the Scarborough Health Network since the first day 
of the pandemic. We know the federal government is 
responsible for securing vaccine suppliesfor Canadians. 
However, ongoing delays in vaccine shipments 
have been extremely disruptive to Ontarians with 
booked appointments as well as to ourlocal partners 
administering vaccinesin our communities. 
That’s why we continue to ask your government for a 
stable and reliable vaccine supply, which remains the 
greatest challenge facing Ontario’s vaccine rollout.
We are dismayedthat your Scarborough MPs are 
falsely suggesting the 10,000 cancelled appointments 
at Scarborough Health Networkwere a result of the 
provincialvaccine distribution process. We can also 
assure you the province does not have vaccines sitting 
in freezers. 
As you are well aware, the federal government is 
responsible for securing vaccine supply for Canadians 
and that while we’ve seen steady shipments of Pfizer, 
shipments of Moderna and AstraZeneca have been 
inconsistent and plagued by delays. The most recent in 
a series of delays associated with Moderna was directly 
related to cancelled clinic appointments in Ontario. 
Here are the particulars:
•Ontario received a shipment of Moderna vaccinesthe 
week of March 22nd. It was less than a third of 
whatwas originally expected.
•The remaining 70% of that allocation was further 
delayed and wasn’t delivered to Ontario until the Easter 

weekend.
•The next shipment we were set to receiveonApril 5th 
wasn’t delivered until April 14th.
•The shipment following that, nearly 500,000 doses of 
Moderna, was due to be received on April 19th but has 
now been twice delayed with an expectation that it 
will arrive onMay 3rd.
We have been seeing the ongoing impact of these 
delays on clinics across Ontario for several weeks. 
We know many of our partners, such as Scarborough 
Health Network, rely on Moderna doses to operate 
their clinics. 
Delays in deliveries from the federal government 
directly impact clinic appointments and the 
Scarborough Health Network is one of many centres 
that needed to pause bookings or reschedule 
appointments this week due to continued lack of 
supply.
Unfortunately, your MPs are publicly mischaracterizing 
the impact of those delays and erroneously claim in 
their April 14th letter to Premier Doug Ford that 
the province “denied the 10,000 vaccines” that 
Scarborough Health Network was promised -this 
is simply not true. The hospital’s decision to pause 
vaccinations was the direct result of the ongoing supply 
shortage, not an “unjustified closure of these facilities” 
by the provincial government. 
False and inf lammatory claims about vaccine 
distribution doesn’t help your government or ours to 
buildpublic confidence in our mutual effort to fight 
COVID-19 and get vaccines in arms.
This is particularly concerning in racialized communities 
like Scarborough that have high rates of COVID-19 and 
vaccine hesitancy. 
Similarly, the continued mischaracterizationby your 
ministers and MPs that Ontario has vaccines sitting 
in freezersis factually incorrect, inflammatory and 
needlessly undermines public confidence in vaccine 
distribution. 
To be clear, there are not 1.2 million vaccine doses 
sitting in freezersas your ministers and MPs currently 
claim. Here’s a breakdown of where they actually are:
•Roughly half (543k doses) are AstraZeneca and half 

of those are currently in the hands of pharmacies 
(1,400 pharmacies across Ontario will be distributing 
vaccinesby this coming week).
•Another 117k doses are in the hands of family doctors.
•A small remainderofAstraZenecadosesare reserved to 
ensure continuity of distribution, which is standard 
practice for vaccine distribution across the country and 
necessary becauseofthe ongoing shortages and delays 
in Moderna and AstraZeneca delivery. 
•The remainder of the Pfizer vaccine in provincial hands 
has already been allocated to vaccination clinics and 
hospitals for Ontario residents who are booked to be 
vaccinated. 
•Most future shipments of AstraZeneca and 
Moderna have not been confirmed which will 
presentfurthercancelation challenges for clinics if 
expected vaccines don’t arrive. 
There are more than 2.5million Ontarians who have 
made vaccine appointments through the provincial 
booking system alone. Additional appointments are 
booked through hospitals and pharmacies not on the 
provincial booking system. 
The way out of this pandemic is vaccines. Like you, 
protecting the health and safety of the residents of 
Scarborough remains our top priority, which is why our 
government has designated 15 postal codes as part of 
our hotspot strategy in Scarborough. 
We have also ensured Scarborough residents have 
a number of locations available to them in order to 
receive the vaccine, this includes: 51 pharmacies, 6 
mass immunization clinics and 4 primary care locations. 
We know more vaccine is coming. We appeal to you to 
urge yourpublic health officials to move more quickly 
to provide guidance on the use of AstraZeneca for 
younger age groups –which will have a material impact 
on vaccine rollout across the country. 
And that you do everything possible to secure other 
sources of vaccine. As we receive more vaccine supply 
from your government, we look forward to continuing 
to work withour vaccination partners including the 
federal government to ensure every resident of 
Scarborough, and every Ontarian, who wants a shot 
can receive one.
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ΟΙ KAPΠOI 
THΣ MEΓAΛHΣ ΘYΣIAΣ

Τὸ αἷμα τῶν θυσιῶν στοὺς 
Ἑβραίους ἦταν σύμβολο 
καὶ προεικόνιση τοῦ ἁτίμη-
του αἵματος τῆς θυσίας τοῦ 

Κυρίου μας. Ο ἀρχιερεὺς πρόσφερε 
τότε αἷμα τράγων γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
τοῦ λαοῦ καὶ αἷμα μοσχαριῶν γιὰ 
τῆς δικές του ἁμαρτίες. Κι ὅπως τότε 
«ἅπαξ τοῦ ἑνιαυτοῦ» ἔμπαινε στὰ ἅγια 
τῶν ἁγίων τοῦ ναοῦ τῶν Ἱεροσολύ-
μων, ἔτσι κι ὁ Ἰησοῦς «εἰσῆλθεν εἰς τὰ 
῞Αγια» -τὸν οὐρανό- καὶ πέτυχε γιὰ 
μᾶς αἰώνια λύτρωση καὶ σωτηρία. Ο 
ματωμένος Σταυρὸς τοῦ Γολγοθᾶ μᾶς 
ἄνοιξε τὸν Παράδεισο. Τὸ θεϊκὸ αἷμα 
Του μᾶς ἀνασταίνει ψυχικὰ καὶ μᾶς 
σώζει ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸν αἰώνιο 
θάνατο. Γιατὶ προσφέρθηκε ἀπὸ τὸν 
Θεάνθρωπο Λυτρωτή μας, ποὺ ἦταν 
τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑ-
ΣΤΑΙΝΕΙ ΨΥΧΙΚΑ
«Ας προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε τὸ 
βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς μεγά-
λης θυσίας. Νὰ συνειδητοποιήσουμε 
τὴ βαθύτερη σημασία τῆς θυσίας τοῦ 
Χριστοῦ. Μπροστά μας ἀνοίγεται ἡ 
ἄβυσσος τῆς θείας ἀγάπης τοῦ Κυρίου 
μας, ποὺ ὑπῆρξε τὸ κίνητρο αὐτῆς τῆς 
θυσίας. Ἡ μεγάλη καὶ ἀνεπανάληπτη 
θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἔγινε στὴ διάρκεια 
τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα. Αὐτὸ τὸ Πάσχα 
συμβόλιζε τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ ἀπὸ; 
τὴ δουλεία τῶν Αἰγυπτίων μὲ τὴ · διά-
βαση τῆς ̓ Ερυθρᾶς θαλάσσης. Αὐτὸ 
σήμαινε πὼς ὁ Χριστὸς θυσιαζόμε-
νος τὸ Πάσχα, ἤθελε νὰ τονίση ὅτι μὲ 
τὸ θάνατό του καὶ τὴν ̓Ανάστασή του, 
χαρίζει στὸν καθένα μας, μιὰ προ-
σωπικὴ ἀνάσταση. Ο Χριστιανὸς ποὺ 
ζῆ τὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου, πεθαίνει γιὰ τὸν κόσμο τῆς 
ἁμαρτίας καὶ ζῆ τὴν προσωπική του 
ἀνάσταση. Αὐτὴ ἡ ἀνάσταση εἶναι μιὰ 
νέα ἔξοδος τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ δου-
λεία τῆς φθορᾶς. Εἶναι ἀκόμη ἕνα ἀλη-
θινὸ Πάσχα=διάβαση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴ 
χώρα τῆς δουλείας στὴ γῆ τῆς ἀπαγ-
γελίας. 
Ἡ συμμετοχή μας στὸ θάνατο καὶ 
τὴν ̓ Ανάσταση τοῦ Κυρίου μας, γίνε-
ται βίωμά μας κάθε φορὰ ποὺ κοινω-
νοῦμε τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Καὶ 
ἡ συμμετοχή μας αὐτὴ δὲν γίνεται 

συμβολικά, ἀλλὰ ἀληθινά. Γιατὶ θεία 
Λειτουργία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀναπα-
ράσταση ποὺ γίνεται μόνον «εἰς ἀνά-
μνησιν». Ἔχει τὴν ἔννοια πὼς καλού-
μεθα νὰ ζήσουμε κάθε φορὰ καὶ πάλι 
τὰ φρικτὰ γε γονότα ἐκείνης τῆς μεγά-
λης θυσίας. Νὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ ἡ δίωση, 
εἶναι πραγματικὴ συμμετοχή μας στὸν 
θάνατο καὶ τὴν ̓Ανάσταση τοῦ Κυρίου 
μας, στὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης Του. Γἰ  
αὐτὸ μὲ κατάνυξη ψάλλουμε: «Τὸν 
θάνατό σου καταγγέλομεν Κύριε καὶ 
τὴν ̓ Ανάστασίν σου ὁμολογοῦμεν». 
Καὶ ἡ ὁμολογία αὐτὴ ἔχει τὴν ἔννοια 
ὅτι ζοῦμε καὶ τὴν προσωπική μας ἀνά-
σταση. Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀνα-
σταίνει ψυχικά.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ 
ΣΩΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ
Ἡ μεγάλη θυσία τοῦ Κυρίου, ποὺ ὁ 
ἴδιος ὡς ̓ Αρχιερεὺς μέγας καὶ αἰώ-
νιος πρόσφερε γιὰ μᾶς, ὑπῆρξε θυσία 
αἰώνια. Γιατὶ ὁ Κύριός μας «εἰσῆλθε 
ἐφάπαξ εἰς τὰ ̔́ Αγια, αἰωνίαν λύτρω-
σιν εὑράμενος». Δηλαδὴ μπῆκε μιὰ 
φορὰ γιὰ πάντα στὰ οὐράνια «Αγια 
τῶν ́ Αγίων καὶ πέτυχε γιὰ χάρη μας 
λύτρωση αἰώνια καὶ παν τοτινή.
Λύτρωση καὶ σωτηρία ὄχι πιὰ ἀπὸ 
τοὺς μολυσμοὺς τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου 
(ὅπως ἦταν τὸ ἄγγιγμα ἑνὸς νεκροῦ), 
ἀλλὰ ἀπὸ τὰ νεκρὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας. 
Λύτρωση καὶ σωτηρία ἀπὸ τὰ διάφορα 
πάθη, τὸν ἐγωισμό, τὴν ὑπερηφάνεια, 
τὴ ζήλεια, τὴν μνησικακία, τὴν ἀνηθι-
κότητα, τὰ πονηρὰ βλέμματα, τὶς ἀκά-
θαρτες σκέψεις, τὴν ἔνοχη περιέργεια, 
τὴ φιλαργυρία καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ θηρία 
ποὺ φωλιάζουν μέσα μας. 
Σωτηρία καὶ λύτρωση καὶ σ̓  αὐτὴ τὴν 
πρόσκαιρη ζωὴ καὶ στὴν αἰωνιότητα. 
Εφ᾿ ὅσον μετέχουμε στὴν ἁγία θυσία 
Του καὶ μετανοοῦμε εἰλικρινὰ στὸ ἱερὸ 
μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Καὶ 
τότε κοινωνοῦμε τὸ πανάγιο σῶμα καὶ 
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας «εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον». Εἶναι 
«τὸ φάρμακο τῆς ἀθανασίας». Μᾶς 
ἀνασταίνει ψυχικὰ καὶ μᾶς ἀναγεννᾶ. 
Μᾶς σώζει ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ ἀπὸ τὸν 
αἰώνιο θάνατο. Μᾶς ὁπλίζει μὲ ἀκατα-
νίκητη δύναμη στὸν καλό μας ἀγῶνα.
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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.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την 
αύξηση βάρους και την πανδημία.

 Τι να κάνετε για να χάσετε τα πε-
ριττά κιλά
Περισσότερο από το 60% των ενηλίκων 
δηλώνουν ότι είχαν ανεπιθύμητες αλλα-
γές βάρους από την έναρξη της πανδημίας. 
Πάρα πολλοί έχουν περάσει από την υπερ-
κατανάλωση τροφής και την κατανάλωση 
αλκοόλ και σε συνδυασμό με το κλείσιμο 
των γυμναστηρίων, πήραν επιπλέον κιλά. 
Μια έρευνα έδειξε ότι το 47% των ενηλί-
κων των ΗΠΑ κατανάλωναν περισσότερο 
φαγητό κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
από ό, τι συνήθως. Και μια δημοσκόπηση 
από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία 
(APA) διαπίστωσε ότι το 23% των ενηλίκων 
ανέφεραν ότι πίνουν περισσότερο αλκοόλ 
για να αντιμετωπίσουν το άγχος κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. 
Όσο αφορά την άσκηση, μια μελέτη του 
2021 που δημοσιεύθηκε στο BMC Public 
Health κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 
επίπεδα σωματικής δραστηριότητας ήταν 
σημαντικά χαμηλότερα από ό, τι πριν από 
την πανδημία.
Ήταν μια πρωτοφανής χρονιά. Και για 
πολλούς το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση 
βάρους. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του 
APA, το 61% των ενηλίκων ανέφεραν ότι 
εμφανίζουν ανεπιθύμητες αλλαγές βάρους 
από την έναρξη της πανδημίας. Πάνω από 
το 40% των ανθρώπων κέρδισαν περισσό-
τερο βάρος από ό, τι σκόπευαν. 
Αν λοιπόν είστε ανάμεσα σε εκείνους που 
θέλετε να χάσετε κιλά, ακολουθήστε τις 
παρακάτω συμβουλές. 
Η απώλεια βάρους με ασφαλή και βιώ-
σιμο τρόπο δεν απαιτεί ακραίες αλλαγές. 
Και μετά από μια δύσκολη περίοδο που 
έχουμε περάσει, είναι πιο σημαντικό από 
ποτέ να αγκαλιάσουμε μεθόδους απώλειας 
βάρους που υποστηρίζουν ταυτόχρονα την 
υγεία μας. 

Προσθέστε περισσότερα λαχανι-
κά στο πιάτο σας
Τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνες, 

μέταλλα, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και 
άλλες προστατευτικές βιοδραστικές ενώ-
σεις. Αυξάνουν επίσης το αίσθημα πλη-
ρότητας και έχουν χαμηλές θερμίδες. 
Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι μόλις 
το 9% των ανθρώπων τρώνε την ελάχιστη 
συνιστώμενη ποσότητα λαχανικών καθη-
μερινά.
Η ενσωμάτωση περισσότερων λαχανικών 
σε κάθε γεύμα μπορεί να αντικαταστήσει 
άλλα τρόφιμα με υψηλότερες θερμίδες. 
Μια άλλη προσέγγιση είναι η σκόπιμη 
αντικατάσταση μέρους των υδατανθρά-
κων με λαχανικά - όχι για την εξάλειψή 
τους, αλλά για τη μείωση της περίσσειας 
ποσότητας. Για παράδειγμα, αντί για ένα 
φλιτζάνι μαγειρεμένο ρύζι, αναμίξτε μισό 
φλιτζάνι ψιλοκομμένο κουνουπίδι με ρύζι. 
Θυμηθείτε, ο στόχος δεν είναι να εξαλεί-
ψετε τους υδατάνθρακες - κάτι τέτοιο μπο-
ρεί να μειώσει την ενέργειά σας και να 
οδηγήσει σε υπερκατανάλωση - αλλά να 
δημιουργήσετε περισσότερη ισορροπία 
στη διατροφή σας. 
Να έχετε πρόγραμμα.
Εάν τρώτε ακανόνιστες ώρες ή τείνετε 
να τσιμπολογάτε όλη την ημέρα, τότε θα 
πάρετε κιλά. Από την άλλη μεριά η καθιέ-
ρωση μιας τακτικής διατροφικής ρουτίνας 
μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη. 
Ένα πλεονέκτημα είναι η ρύθμιση της όρε-
ξης. Επιλέξτε συγκεκριμένες ώρες γεύμα-
τος, σε απόσταση μεταξύ τους, όπως το 
πρωινό στις 8 π.μ., το μεσημεριανό γεύμα 
το μεσημέρι, ένα σνακ περίπου στις 3 μ.μ. 
και το δείπνο στις 9 μ.μ. Αυτό μπορεί να 
σας βοηθήσει να συντονιστείτε καλύτερα 
με την πραγματική πείνα και μπορεί να 
βελτιώσει την ικανότητά σας να διακρίνετε 
πότε πεινάτε πραγματικά και πότε τρώτε 
λόγω πλήξης ή άγχους. 

Ανταλλάξτε τις επεξεργασμένες 
τροφές με πιο υγιεινές επιλογές
Η έρευνα έχει δείξει ότι η αντικατάσταση 
επεξεργασμένων τροφίμων με φρέσκα 
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του 
σωματικού βάρους. Προσπαθήστε να 
κάνετε πιο υγιεινές επιλογές, εντάσσοντας 
φρέσκα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στην 
καθημερινότητά σας. 
Για παράδειγμα, ανταλλάξτε ένα κουλούρι 
ή ένα μάφιν με φρούτα και ξηρούς καρ-
πούς, επιλέξτε ένα μπολ δημητριακών 
ολικής αλέσεως αντί για ένα σάντουιτς. 
Εκτός από το να χάσετε τα περιττά κιλά, θα 
πάρετε ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών 
και αντιοξειδωτικών ουσιών.

Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών 
ινών
Οι φυτικέ ίνες αυξάνουν το αίσθημα πλη-
ρότητας και υποστηρίζουν επίσης την καλή 
πεπτική υγεία, τροφοδοτώντας με ευεργε-
τικά βακτήρια το έντερο, τα οποία συνδέ-

ονται με ένα ισχυρό ανοσοποιητικό και τη 
μείωση της φλεγμονής.
Παρόλα ένα πολύ μικρό ποσοστό κατανα-
λώνει τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα 
σε  φυτικές ίνες. Εκτός από τα λαχανικά και 
τα φρούτα, οι καλές πηγές περιλαμβάνουν 
τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, 
οι ξηροί καρποί και σπόροι. 

Πίνετε περισσότερο νερό
Πιθανότατα το έχετε ξανακούσει, αλλά έχει 
δοκιμαστεί και είναι αλήθεια: Το πόσιμο 
νερό έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Απαι-
τείται νερό για κάθε διαδικασία στο σώμα, 
συμπεριλαμβανομένης της υγιούς κυκλο-
φορίας, της πέψης και της εξάλειψης των 

αποβλήτων. 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ιατρικής (IOM), 
οι γυναίκες χρειάζονται 2,7 λίτρα συνολι-
κών υγρών την ημέρα και οι άνδρες χρει-
άζονται 3,7 λίτρα. Περίπου το 20% των 
υγρών σας προέρχονται από το φαγητό, 
αλλά αυτό εξακολουθεί να αφήνει 8-12 
φλιτζάνια με βάση τις οδηγίες του IOM, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες 
ανάγκες λόγω άσκησης. 

Περιορίστε την κατανάλωση αλ-
κοόλ
Τα αλκοολούχα ποτά εκτός ότι περιέχουν 
αρκετές θερμίδες, τείνουν επίσης να μει-
ώνουν τις αναστολές και να διεγείρουν 
την όρεξη, οπότε μπορεί να καταλήξετε σε 
υπερκατανάλωση φαγητού, κάτι που δεν 
θα κάνατε εάν δεν πίνατε αλκοόλ. 
Τρώτε πιο προσεκτικά
Η προσεκτική κατανάλωση μπορεί να σας 
βοηθήσει να συντονιστείτε με τις ενδείξεις 
πείνας και πληρότητας του σώματός σας, 
να αυξήσει την απόλαυση του φαγητού και 
να παίρνετε λιγότερες θερμίδες χωρίς να 
προσπαθείτε. 

Στην πραγματικότητα, μια μετα-ανά-
λυση του 2019 και μια συστηματική ανα-
σκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Obesity 
Reviews διαπίστωσε ότι η προσεκτική 
κατανάλωση φαγτού μειώνει τον δεί-
κτη μάζας σώματος και τις μετρήσεις της 
μέσης. 

Αυξήστε τη δραστηριότητά σας
Τα αποτελέσματα της απώλειας βάρους 
είναι 80%  από τη διατροφή και 20%  
από την άσκηση. Όμως η άσκηση και η 
διατροφή συμβαδίζουν για διάφορους 
λόγους. Εκτός από την αύξηση της θερμι-
δικής απόδοσης, η άσκηση μπορεί να συμ-
βάλει στη μείωση του στρες, στην αύξηση 

της ενέργειας και της διάθεσης, στη βελτί-
ωση του ύπνου και στην ενδυνάμωση των 
μυών.  Και η έρευνα δείχνει ότι η άσκηση 
μπορεί να σας ωθήσει να κάνετε πιο υγιει-
νές διατροφικές επιλογές. 

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
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 προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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Ottawa Cancels Export 
of Military Goods and 
Technology to Turkey

Toronto, April 12, 2021

The Hon. Marc Garneau, Minister of Foreign Affairs of Canada, issued 
a statement cancelling all valid export permits for all military goods 
and technology destined to Turkey.
 Mr. Garneau said: “Following this [joint Global Affairs Canada and 

Department of National Defence] review, which found credible evidence that 
Canadian technology exported to Turkey was used in Nagorno-Karabakh, today 
I am announcing the cancellation of permits that were suspended in the fall of 
2020.”
The decision was made because: “This use was not consistent with Canadian 
foreign policy, nor end-use assurances given by Turkey.”
Scarborough Agincourt MPP Aris Babikian said: “I am delighted that the 
Canadian Government made the principled decision to uphold Canadian 
values and principles and not be an accomplice to war crimes.” He added: 
“This is encouraging news. Our Prime Minister should press forward and bring 
Presidents Erdogan of Turkey and President Ilham Aliyev of Azerbaijan to the 
International Criminal Court as war criminals and expel Turkey from the NATO 
alliance.”
  This decision was the calumniation of relentless public pressure from the 
opposition political parties in the House of Commons, the Senate of Canada, 
the Ontario and Québec Legislative Assemblies, the mainstream media, the 
Armenian National Committee of Canada, Project Ploughshares, Prominent 
Canadians, and many civic society organizations.
In his October 13, 2020 letter to Prime Minister Trudeau and during the Oct. 21 
Take-a-Note debate at the Ontario Legislative Assembly, MPP Babikian urged the 
Prime Minister to permanently “Stop supplying Turkey with military or high-
tech components.” Furthermore, he asked the Prime Minister to expel Turkey 
from NATO and G20.
During a telephone conversation on Monday with Mr. Garneau, Turkish 
Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu urged Canada to review defence industry 
restrictions. The Turkish embassy in Ottawa stated: “We expect our NATO allies 
to avoid unconstructive steps that will negatively affect our bilateral relations 
and undermine alliance solidarity.”
During the 44-day Nagorno Karabakh War last fall, the Azarbajiani Armey used 
Turkish Bayraktar2 drones which used Canadian imaging technology made by 
L3Harris Wescam of Burlington, Ontario.

Aris Babikian’s Oct. 21 speech at the Ontario Legislative Assembly can be 
seen at: https://bit.ly/3e0FITc

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Α
γαπητές συμπατριώτισσες, Αγαπη-
τοί συμπατριώτες,
Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας, 
λίγες μέρες μετά την διακοσιο-

στή επέτειο της κήρυξης της Επανάστασης 
του 1821, προκειμένου να σας ενημερώσω 
για τη συνέχεια του έργου της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021», της οποίας έχω την τιμή να 
προεδρεύω.
Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη επι-
στολή μου, το πρόγραμμα που συντονίζει η 
Επιτροπή προς τιμή της Ελληνικής δισεκα-
τονταετηρίδας, απλώνεται σε κάθε σημείο 
της Ελλάδας, αλλά και σε 46 χώρες σε όλες 
τις ηπείρους, όπου κοινότητες απόδημων 
Ελλήνων, καθώς και οι επίσημες Ελληνικές 
αρχές, οργανώνουν δράσεις και εκδηλώ-
σεις.
Οι εκδηλώσεις δεν αφορούν μόνο στην 
ιστορική μνήμη, αλλά περιλαμβάνουν και 
εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικά συνέδρια, 
καλλιτεχνικές εκθέσεις, δράσεις προβολής 
της χώρας στο εξωτερικό, όπως και πολλές 
δράσεις με σημαντικό αναπτυξιακό πρό-
σημο για τις τοπικές κοινωνίες. Από τις 1827 
προτάσεις που υποβλήθηκαν προς την Επι-
τροπή, πολλές ήδη υλοποιούνται υπό την 
αιγίδα μας και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τον 
Δεκέμβριο, ώστε το 2021 να γίνει η χρονιά 
των Ελλήνων.
Πρωταρχικής σημασίας δράση της Επιτρο-
πής είναι το Νομισματικό της Πρόγραμμα. 
Πρόκειται για την πρωτοβουλία που πήραμε 
να παραχθούν από το Εθνικό Νομισματο-
κοπείο και με τη χορηγία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, 14 συλλεκτικά νομίσματα εξαιρε-
τικής ποιότητας, ώστε να μπορέσουμε όλοι 
μας να κρατήσουμε μία χειροπιαστή ανά-
μνηση της συμβολικής επετείου. Ταυτό-
χρονα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επι-
τυχία του Νομισματικού Προγράμματος 
αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ότι θα μπο-
ρέσουμε να τιμήσουμε τη συμβολική επέ-
τειο όπως της αρμόζει. Καθώς η Επιτροπή 
δεν χρηματοδοτείται από την Πολιτεία, τα 
έσοδα από τη διάθεση των νομισμάτων 
διασφαλίζουν τους πόρους για να γίνουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις και 
εκδηλώσεις, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα 
του εορτασμού και αφήνοντας τη μέγιστη 
δυνατή παρακαταθήκη για την επόμενη 
μέρα, όπως ήταν εξ αρχής ο στόχος μας.
Σας στέλνω λοιπόν το video προώθησης 
του Νομισματικού Προγράμματος (https://
www.youtube.com/watch?v=kNiIccTY2AA)
με την παράκληση να το διαδώσετε με 
όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες 
να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα.
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για 
το φιλμ « ”σε γνωρίζω από την όψη” 200 
ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! » το οποίο παράχθηκε 
από την Επιτροπή. Πρόκειται για ένα καλλι-
τεχνικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 47 λεπτών, 
το οποίο αφηγείται με ευφάνταστο τρόπο 
τη διαδρομή της Ελλάδας τους τελευταίους 
δύο αιώνες. Είναι βασισμένο σε αρχειακό 

υλικό, σε έργα τέχνης και σε αποσπάσματα 
κινηματογραφικών ταινιών. Σας στέλνω το 
σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε να «κατε-
βάσετε» την Ελληνική, την Αγγλική και την 
Γαλλική εκδοχή του φιλμ, προκειμένου να 
το προβάλλετε στις εκδηλώσεις σας, να το 
αναρτήσετε στους ιστότοπούς σας, να το 
προβάλλετε στα ομογενειακά σχολεία και να 
το μοιραστείτε με όποιους φορείς κρίνετε, 
ώστε να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσό-
τερα μάτια σε όλον τον κόσμο.
«Σε γνωρίζω από την όψη» 200 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ! (https://bit.ly/3mKuLc8  για την 
ελληνική εκδοχή), "by the light of thine 
eyes" 200 YEARS OF GREECE! (https://bit.
ly/32bUXDh  για την αγγλική εκδοχή), «je te 
reconnais à ce regard» 200 ANS DE GRECE! 
(https://bit.ly/2Q3OuHR  για τη γαλλική 
εκδοχή)
Τέλος θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και 
μία ακόμα δράση της Επιτροπής. Είναι η 
ψηφιακή συλλογή για προβολή με τον τίτλο 
«Μικροί Μεγάλοι Ήρωες», η οποία αποτε-
λείται από εκατοντάδες εικόνες Ελλήνων και 
Ελληνίδων που άφησαν το αποτύπωμά τους 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα τελευ-
ταία διακόσια χρόνια. Είναι άνθρωποι από 
το χώρο της επιστήμης, της τέχνης, της πολι-
τικής, άνθρωποι που διακρίθηκαν στο πεδίο 
της μάχης, αλλά και καθημερινοί άνθρωποι 
που αξίζει να τους
μνημονεύουμε για κάτι αξιοζήλευτο που 
έκαναν στη ζωή τους.
Κάθε εικόνα, εκτός από την απεικόνιση της 
προσωπικότητας, έχει τα στοιχεία ταυτότη-
τας και 20 λέξεις με βιογραφικά στοιχεία. 
Ήδη οι πρώτες εικόνες της συλλογής προ-
βάλλονται σε πολλούς χώρους όπου υπάρ-
χουν εγκατεστημένες οθόνες (όπως είναι τα 
αεροδρόμια, οι σταθμοί των τρένων κλπ) 
καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής 
(https://www.greece2021.gr/heroes/).
Όλο το υλικό είναι στη διάθεσή σας προ-
κειμένου να προβληθεί όπου κρίνετε, ενώ 
υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθεί 
μαζί με την ψηφιακή εφαρμογή που επι-
τρέπειτην προβολή του, σε κάποιον ιστό-
τοπο. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρεια-
στείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επι-
τροπή «Ελλάδα 2021» μέσω της ηλεκτρονι-
κής διεύθυνσης secretariat@greece2021.gr 
όπου θα σας δοθεί και η αναγκαία βοήθεια.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Είναι αλήθεια ότι οι συνθήκες έως τώρα δεν 
μας έχουν βοηθήσει να χαρούμε τη
φετινή χρονιά όπως θα θέλαμε. Παρά τις 
δυσκολίες όμως η Επιτροπή συνεχίζει να 
εργάζεται αφήνοντας θετικό αποτύπωμα με 
το έργο της. Με την ενεργή συμμετοχή
όλων μας είναι βέβαιο ότι ολόκληρο το 2021 
θα αποτελέσει μια χρονιά ορόσημο,
αντίστοιχο της σημαντικής επετείου που 
καλούμαστε να τιμήσουμε, και για την οποία
θα μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή δύναμη 
για τη συνέχιση του έργου σας.
Με εκτίμηση,
Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Αποστολή στην Ομογένεια 
της Προέδρου της Επιτροπής

"Ελλάδα 2021"
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Μικρές στιγμες ζωής της 
δεκαετίας του 1960 στη μητέρα 

εκκλησία του Αι Γιωργη μας

Η κυρία Εφη Τσατσου με τους 31 μαθητές και μαθήτριες της Ελληνικής Τάξης στον 
Αι Γιώργη μας τα έτη 1964-1970 με πατέρα Τριαντάφυλλο Πορφυρή. Μια όμορφη 
πρωτοβουλία μερικών συμμετεχόντων να ετοιμάσουμε συνάντηση των τότε μικρών 
μαθητών και μαθητριών σήμερα πατέρων και μητέρων παππούδων και γιαγιάδων 
τον ερχόμενο πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη 2021 αν μας το επιτρέψει ο 
κοροναιος
Η συνάντηση θα γίνει στον Αι Γιώργη μας και θα ενημερώσουμε όλους με email η 
τηλέφωνο. Για λεπτομέρειες τελετής στον Αι Γιώργη μας θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Τι 
γλυκά και υπεύθυνα μαθητούδια!!!
Σήμερα είναι κτηματομεσίτες και κτηματομεσήτριες, δικηγόροι και δικηγορίνες, για-
τροί και γιατρινες, ορκωτοί λογιστές και λογίστριες, πολιτικά ενεργά πρόσωπα στο 
Δημαρχείο, επαρχιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδιοκτήτες και διευθυντές επι-
χειρήσεων και άλλα.
Συγχαρητήρια στις γιαγιές και παππούδες αλλά και υπερήφανους Έλληνες γονείς τους.

Photo: Γιώργος Μάνος
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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
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν σ το 
Οντάριο 4,736   νέα κρούσμα-
τα.
Yπήρξε μεγάλη αύξηση σ τα 

κρούσματα τις τελευταίες επτά ημέ-
ρε ς.  Την Παρασκευή σημε ιώθηκε 
ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας με 
4,456 κρούσματα στην επαρχία, ενώ ο 
αριθμός κρουσμάτων έκτοτε δεν έχει 
πέσει κάτω από τις τέσσερις χιλιάδες.

Πάνω από 23,000 Καναδοί έ χουν 
χάσει την ζωή τους εξαιτίας της πανδη-
μίας με τις 7,639 περιπτώσεις θανάτου 
να έχουν σημειωθεί στο Οντάριο. 29 
από αυτές σημειώθηκαν την Πέμπτη.
Το Τορόντο γ ια άλλη μία φορά είχε 
τον υψηλότερο αριθμό με 1,188 κρού-
σματα. Ακολουθεί με 983 το Peel 
Region, 526 το York Region, και 216 το 
Durham Region

4,736 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 29 νέοι θάνατοι

Οι κερασιές στο Trinity Bellwoods 
περιφράχτηκαν

Μ
ε την πρώτη θέα των ανθι-
σμένων κερασιών στο 
πάρκο Trinity Bellwoods, η 
πόλη ανέπτυξε προσωπικό 

για να εγκαταστήσει μεταλλική περί-
φραξη γύρω από τα δέντρα την Πέμπτη.
Η περίφραξη εγκαταστάθηκε επίσης 
πέρυσι στο δημοφιλές πάρκο, σε μια προ-
σπάθεια να αποθαρρυνθούν οι άνθρωποι 
να το επισκεφθούν και να υπάρξει συνω-
στιμός κι εξάπλωση του ιού.
Πέρυσι, η πόλη ζωγράφισε επίσης λευ-
κούς κύκλους στο πάρκο για να μετριάσει 
το πλήθος και να βοηθήσει να κρατήσει 
τους ανθρώπους σε απόσταση έξι μέτρων 
και τη Δευτέρα, ο Δήμαρχος Τζον Τόρι 
πρότεινε ότι η πόλη μπορεί να τους ξανα-
βάψει σε πάρκα σε προσπάθειες να βοη-
θήσει τους ανθρώπους να απολαύσουν 
με ασφάλεια τους χώρους. Οι φράκτες 

στο Trinity Bellwoods ανέβηκαν μια μέρα 
αφότου ο Tory ανακοίνωσε ότι οι ανθι-
σμένες κερασιές στο High Park θα είναι 
επίσης περιφραγμένες, αλλά σε αντίθεση 
με πέρυσι, το ίδιο το πάρκο θα παραμεί-
νει ανοιχτό.

Ε
κατοντάδες ανατρεπόμενα 
φορτηγά χτυπούν τους αυ-
τοκινητόδρομους του Τορό-
ντο την Πέμπτη ως διαδήλω-

ση διαμαρτυρίας για αλλαγές στα 
πρότυπα της βιομηχανίας φορτη-
γών.
Το οδικό ράλι ξεκίνησε περίπου 
στις 9 π.μ. από την περιοχή Derry 
Road και Dixie Road.
Ο συνασπισμός περιλαμβάνει εται-
ρείες φορτηγών, ανεξάρτητους 
οδηγούς ανατρεπόμενων φορτη-
γών και μέλη της κατασκευαστικής 
βιομηχανίας.
Οι αλλαγές των κανόνων που τέθη-
καν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021 
απαιτούν φορτηγά άνω των 15 ετών 
να υποβάλλονται σε μετασκευή με δικά τους έξοδα. Ο συνασπισμός λέει ότι τα φορ-
τηγά που δεν έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων δεν ενέχουν κινδύνους για την 
ασφάλεια.
To Οντάριο Trucking Association (OTA), η φωνή της βιομηχανίας φορτηγών του Οντά-
ριο από το 1926, δήλωσε σε μια δήλωση ότι οι ανησυχίες της βιομηχανίας «πρέπει 
να εκφράζονται με υπεύθυνο και επαγγελματικό τρόπο που δεν διακινδυνεύει ούτε 
απειλεί τη δημόσια ασφάλεια».

Διαδήλωση ανατρεπόμενων  φορτηγών 
σημειώθηκε στις εθνικές οδούς του 
Τορόντο την Πέμπτη

Π
αρά τα μέτρα για τη μείωση 
του αριθμού των επιβατών 
σε οχήματα TTC, πολλοί ε-
πιβάτες έχουν εκφράσει α-

νησυχίες σχετικά με τον υπερπληθυ-
σμό των οχημάτων TTC εν μέσω της 
πανδημίας COVID-19.
Ξεκινώντας από τη Παρασκευή όσοι 
χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το 
Rocket Man θα είναι σε θέση να δουν 
τον αριθμό επιβατών σε πραγματικό 
χρόνο στα λεωφορεία TTC.
Η νέα συνεργασία, υποστηρίζει το 
TTC, θα επιτρέψει στους πελάτες να 
σχεδιάσουν καλύτερα τα ταξίδια τους 
σε όλη την πόλη.

«Θα μπορείτε να δείτε τον αριθμό 
των επιβατών σε οχήματα που πλησι-
άζουν τη στάση σας, για να σας βοη-
θήσουν να επιλέξετε ποιο όχημα είναι 
για εσάς πιο άνετο για επιβίβαση», 
δήλωσε το TTC σε δελτίο τύπου.
Το TTC αναφέρει ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των λεωφορείων, περί-
που 1.966 από τα 2.000 οχήματα 
της υπηρεσίας, είναι εξοπλισμένα με 
συσκευές αυτόματης μέτρησης επι-
βατών (APC) που χρησιμοποιούν 
υπέρυθρο φως στις πόρτες για να 
καθορίσουν πόσα άτομα επιβιβάζο-
νται και εξέρχονται από το λεωφο-
ρείο.

Εφαρμογές για το TTC θα μετρούν και θα 
αναγράφουν τον αριθμό επιβατών στα 
λεωφορεία
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Madi Edwards:
 διαθέτει απίστυτες καμπύλες

Αν υπάρχει μια 
γυναίκα που θέλουμε 
να βλέπουμε μόνο 
με μπικίνι και 
εσώρουχα, αυτή είναι 
η Madi Edwards, το 
εκρηκτικό μοντέλο 
από την Αυστραλία 
που τρελαίνει το 
ανδρικό κοινό κάθε 
φορά που κάνει 
μια ανάρτηση στο 
Instagram.

H ξανθιά καλλονή 
είδε την φήμη της 
να εκτοξεύεται το 
2018, μετά από την 
άκρως αποκαλυπτική 
φωτογράφιση 
που έκανε για 
λογαριασμό του 
ανδρικού περιοδικού 
Maxim. Όπως θα 
δείτε και παρακάτω, 
η 24χρονη Madi 
διαθέτει απίστυτες 
καμπύλες, τις οποίες 
επιδεικνυει φορώντας 
μικροσκοπικά 
μπικίνι που 
αφήνουν ελάχιστα 
στην φαντασία 
και ανεβάζουν τις 
θερμοκρασίες στα 
ύψη.
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Η 
Ιωάννα Τούνη το απόγευμα της 
Παρασκευής, επέσ τρεψε, με τά 
από 21 ώρες αποχής, σ τα social 
media αποκαλύπτον τας πως α-

ντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που την 
κράτησε μακριά από το Instagram. Η Ιω-
άννα Τούνη έπαθε τροφική δηλητηρίαση, 
ενώ όπως τόν ισε τώρα ν ιώθει καλύτερα 

και ήδη βρίσκεται σ την επιχε ίρησή της. 
«Λείπω 21 ώρες από τα Stories, οπότε αν 
αναρωτιέσαι αν ζω ή αν πέθανα… ζω. Η ι-
ατρική γνωμάτευση που έβγαλα μόνη μου 
λέει ότι είχα φουλ κακό μάτι, μαζί με τρο-
φική δηλητηρίαση. Ήμουν συνέχεια τουα-
λέτα, αλλά επανήλθα και είμαι καλά» ανέ-
φερε στα Instagram Stories της.

Ιωάννα Τούνη: Η αδιαθεσία που την 
κράτησε μακριά από το Instagram

Η Φάρμα: Η 
Παναγιώταρου μπαίνει 
στο ριάλιτι 

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
μπήκε σε καραντίνα πριν μπει 
στο παιχνίδι! Η Αλεξάνδρα 
ανέφερε: «Πιστεύω ότι θα 
ταιριάξω με τον Τζώρτζογλου, 
με χαλαρώνει και τον 
Ματζουράνη. Αν κάνει κάτι 
στα μαλλιά του θα αρέσει 
στις γυναίκες είπε». Και 
υπογράμμισε: «Αυτό είναι 
που με εξιτάρει πιο πολύ ότι 
θα με δει ο κόσμος πιο απλή. 
Τα νύχια έχουν φύγει ήδη, οι 
βλεφαρίδες επίσης».

Αφροδίτη Λιάντου: Είναι 
το απόλυτο teen icon και 
να η απόδειξη

Πώς να μην έχει πάρει τα 
ταλέντα της μαμάς της Εβελίνας 
Παπούλια η κόρη της Αφροδίτη; 
Μαμά και κόρη διαπρέπουν 
στον καλλιτεχνικό χώρο και ναι, 
ακολουθούν σχεδόν τα ίδια 
καλλιτεχνικά βήματα. Η ηθοποιός 
και χορεύτρια μπαλέτου Εβελίνα 
Παπούλια είναι μια super μαμά και 
σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει 
κανείς.  Η Αφροδίτη Λιάντου έκανε 
το ντεμπούτο της με το κομμάτι 
«Why». Στη συνέχεια ήρθε το «This 
Love», ένα κομμάτι με 70’s και 
90’s επιρροές. Φυσικά και τα δύο 
τραγούδια της γνώρισαν αμέσως 
επιτυχία και ο κόσμος τα λάτρεψε.

Οικονομοπουλος: Είναι 
ξανά ζευγάρι με γνωστή 
πρώην του;

Όταν το 2015 έγινε γνωστό ότι ο Νίκος 
Οικονομόπουλος είναι σε σχέση με τη 
Βίκυ Κάβουρα, ο τραγουδιστής και η 
ηθοποιός έγιναν οι αγαπημένοι των 
φωτογραφικών φακών.  Οι δυο τους 
υπήρξαν ζευγάρι για παραπάνω από 
ενάμιση χρόνο όμως η σχέση αυτή είχε 
άδοξο τέλος.  Φαίνεται πως εκείνοι που 
θέλουν μαζί το ζευγάρι είναι πολλοί 
καθώς η φήμη ότι έγινε επανασύνδεση 
για τον τραγουδιστή και την ηθοποιό 
όλο και περισσότερο ακούγεται 
τελευταία. «Δεν ισχύει η επανασύνδεση. 
Δεν συνηθίζω να επιστρέφω σε κάτι 
παλιό» είπε ορθά κοφτά η ηθοποιός 
δίνοντας οριστικό τέλος σε όλα αυτά τα 
σενάρια επανασύνδεσης.

Ο 
Κωνσ ταν τ ής 
στον τάφο του 
Σέργιου θυμό-
ταν το βράδυ του 

γάμου του με την Ελένη και 
τα λόγια που εκείνος είχε πει 
περί χαρεμιού, και από την 
άλλη ο Μιλτιάδης στον τά-
φο του Γιάννου. Μια υπέρο-
χη σκηνή και δύο καταπλη-
κτικές ερμηνείες από Γιώρ-
γο Γάλλο και Γιάννη Κουκου-
ράκη έκαναν το Twitter να 
τρελαθεί, ενώ το κοινό δεν 
σταμάτησε να σχολιάζει λε-
πτό τον Κωνσταντή. Το επει-
σόδιο φυσικά τελείωσε στη 
σκηνή που περιμέναμε να 
δούμε όλο το βράδυ. Στον 
δακρυσμένο Κωνσταντή να 
ρωτά τη Δρόσω που έγινε 
το «κακό». 

Ο Κωνσταντής έμαθε την αλήθεια για 
τον φόνο και στο Twitter έγινε χαμός

Ερωτεύτηκε, εγκατέλειψε την Αθήνα και 
ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της

Μ
πορεί στο 
S t a r  ν α 
σ χ ε δ ι ά -
ζουν ήδη 

την επόμενη σεζόν για 
το GNTM, αρκετά όμως 
από τα πρόσωπα που 
πέρασαν από το ριάλιτι, 
εξακολουθούν να απα-
σχολούν τα media, είτε 
με τις αποκαλύψεις τους 
για το GNTM, είτε για 
την πορεία και τις αλ-
λαγές στην προσωπική 
τους ζωή. Για μία όμως 
από αυτές, οι αλλαγές 
που ακολούθησαν στην 
προσωπική της ζωή ή-
ταν τεράστιες. Η ίδια κα-
τάφερε να κερδίσει την 
πρώτη θέση στο ριάλιτι 
μοντέλων, ενώ αργότε-
ρα γνώρισε τον μεγάλο 
έρωτα με τον οποίο πλέ-
ον περνά την καθημερι-
νότητά της στην Κύπρο. 
Ο λόγος για τη νικήτρια 
του GNTM, Ειρήνη Κα-
ζαριάν η οποία παραμέ-
νει αχώριστη από τον Ι-
ωσήφ της.
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Η 
A l e s s a n d r a 
A m b r o s i o 
μπορε ί να μη 
βρίσκεται πια 

στην ενεργό δράση του 
modelling μιας κ ι έ χε ι 
«κρεμάσ ε ι»  τα  φτ ε ρά 
της εδώ και τρία χρόνια 
περίπου, είναι όμως μια 
πολύ όμορφη γυναίκα 
και από τα πιο καλοπλη-
ρωμέ να μον τ έ λα σ τ ην 
παγκόσμια βιομηχαν ία 
της μόδας. Οι φωτογρα-
φίες γ ια τα γενέθλιά της 
βέ βα ια  ή τα ν  αυ τ έ ς  α -
κριβώς που περιμέναμε 
να δούμε από εκε ίνη. Η 
40χρονη πλέον καλλονή 
ανέβασε τρεις φωτογρα-
φίες της για να το γιορτά-
σει και δεν μπορούμε να 
πάρουμε τα μάτια μας από 
πάνω της.

Η Alessandra Ambrosio έγινε 40 ετών 
και είναι πιο fit από ποτέ

Πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών 
εργάστηκε ως «συνοδός» παικτών εργάστηκε ως «συνοδός» παικτών 

της Μάντσεστερ Γιουνάιτενττης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η 
πορνοστάρ Σόνα Ρίβερς απο-
κάλυψε στο podcast της πως 
παρείχε υπηρεσίες συνοδού 
σε τρεις παίκτες της Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα πρόσθεσε 
πως κάποιοι εξ αυτών δεν ήταν ιδιαίτε-
ρα… γενναιόδωροι.
«Περιμένουν από σένα να είσαι μαζί τους 
επειδή είναι διάσημοι, αλλά δεν θέλουν 
να βγουν μαζί σου. Σε θέλουν απλώς 
για… βιτρίνα στις εμφανίσεις τους. 
Επειδή έχουν πολλά λεφτά, δεν σημαίνει 

πως είναι γενναιόδωροι», ισχυρίστηκε η 
πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών από 
την Ουγγαρία, που πάντως δεν θέλησε 
να αποκαλύψει τα ονόματά τους.
Μάλιστα αποκάλυψε πως ένας ποδο-
σφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» 
αφαίρεσε 200 δολάρια από τον μισθό 
της χωρίς να της το πει, για να πληρώσει 
για πίτσες! «Τον ρώτησα γι’ αυτό και μου 
είπε ‘συγγνώμη, παρήγγειλα πίτσες για 
τους φίλους μου και πήρα τα λεφτά γιατί 
δεν είχα άλλα πάνω μου».

Λ
οιπόν έχεις ήδη α-
κούσει τα δύο αγό-
ρια, Shawn Mendes 
και Justin Bieber 

να τραγουδούν τόσο σε solo 
τραγούδια όσο και σε ντουέ-
τα, ποιος είναι όμως ο αγαπη-
μένος σου; Τι γίνεται όμως ό-
ταν ο ένας τραγουδά κομμά-
τια του άλλου; O Justin Bieber 
πρόσφατα κυκλοφόρησε το 
νέο του album, ένα album που 
τον έστειλε κατευθείαν στην 
κορυφή. Μέσα στα κομμάτια 
αυτού του album βρίσκεται 
και το «Peaches», το οποίο έ-
χει γίνει το νέο trend των social 
media. Στην πλατφόρμα του 
Tik- Tok έχει πλέον γίνει η Νο1 
επιλογή track για τα videos των 
χρηστών, από σήμερα όμως ο 
Shawn θεωρείται το νέο πρό-
σωπο αυτού του single. Γνωρί-
ζεις ήδη πως οι τραγουδιστές 
εύκολα κάνουν τη διαφήμιση 
των νέων singles τους μέσα 
από την πλατφόρμα του Tik- 
Tok. Έτσι και ο Shawn αποφά-
σισε να στηρίξει τον φίλο του 
Justin κάνοντας μια υπέροχη 
διασκευή του «Peaches».

Shawn Mendes: «Αντέγραψε» τον 
Justin Bieber

Η 
Jennifer Lopez 
είναι ένα εί-
δωλο της ο-
μορφιάς. Ό,τι 

κι αν κάνει, είτε μόλις έ-
χει σηκωθεί από το κρε-
βάτι της και είναι άβαφη, 
είτε περπατά στο κόκκι-
νο χαλί κάποιου φαντα-
σμαγορικού event, κατα-
φέρνει να στρέφει όλη την 
προσοχή πάνω της. Είναι 
ήδη 51 ετών και μοιάζει 
25! Όπως είδες, η JLo είναι 
πιο ξανθιά από ποτέ και 
πιο όμορφη από κάθε άλ-
λη φορά. Για την ακρίβεια, 
έχει κάνει αρκετά πιο ξαν-
θά τα μαλλιά στο μπροστι-
νό μέρος και στις φράντζες. 
Πάντως, μέσα από τη συ-
γκεκριμένη ανοιξιάτικη κα-
μπάνια της Coach, «Coach it 
Forward», παρατηρούμε μια 
ιστορία για τη «δύναμη της 
θετικότητας, της συλλογικής 
δράσης και της καθημερινής 
αναγνώρισης» για τους αν-
θρώπους στη ζωή μας.

Η JLo σε επαγγελματική φωτογράφιση 
ποζάρει πιο ξανθιά από ποτέ
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Μαγειρίτσα 

ΥΛΙΚΆ

 ª Αφού πλύνουμε πολύ προσεκτικά τα έντερα και την συκωταριά τα ζεματίζουμε 
σε καυτό νερό.Πέρνουν μία βράση τα σουρώνουμε και τα πλένουμε.Τα ψιλο-
κόβουμε σε πολύ μικρά κομμάτια. Σε μια κατσαρόλα με ζεστό λάδι τσιγαρί-
ζουμε τα κρεμμυδάκια μέχρι να μαραθούν λίγο και προσθέτουμε τα κομμάτια 
της συκωταριάς και τα έντερα και στη συνέχεια  τα μαρούλια,τον άνηθο  αλάτι 
και το πιπέρι .

 ª Αφήνουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά προσθέτοντας τόσο νερό όσο να τα 
σκεπάζει όλα.Αφήνουμε περίπου μία ώρα(προσθέτοντας κι άλλο νεράκι στη 
συνέχεια,λίγο λίγο), και όταν τα κρεμύδια και τα μαρούλια λιώνουν στο στόμα 
σας είναι έτοιμο να ρίξουμε τό ρύζι.Φροντίστε να έχει τόσο ζωμό ,ώστε βράζο-
ντας το ρύζι ,να φαίνεται σαν μία χυλώδης παχιά σούπα.Σβήνουμε την φωτιά.

 ª Χτυπάμε χωριστά τα ασπράδια σε μαλακή μαρέγκα ,μετά προσθέτουμε τους 
κρόκους και συνεχίζουμε να χτυπάμε,ρίχνουμε σιγά σιγά τα στυμμένα λεμό-
νια, και στην συνέχεια λίγο λίγο προσθέτουμε το ζουμί από την μαγειριτσα χτυ-
πώντας γρήγορα και συνεχώς για να μην κόψει. Αφού έχει ζεσταθεί το μείγμα 
ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα ανακατεύοντας ελαφρά το φαγητό 
μας ,για να πάει το αυγολέμονο παντού.

 ª 1 συκωταριά
 ª  λίγα έντερα 
 ª 1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
 ª 1 μαρούλι μικρό ψιλοκομμένο 
 ª 1 κ ιλό κρεμμυδάκ ια φρέσκα 

ψιλοκομμένα
 ª  1 φλιτζάνι του καφέ ρύζι
 ª 2 αυγά
 ª 2 λεμόνια
 ª 1 ματσάκι άνηθος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Τρεις μπογιατζήδες, ένας Αλβανός, ένας Γερ-
μανός και ένας Έλληνας, πέθαναν και πήγαν 
στον Παράδεισο. Ο Αγιος Πέτρος τους 
άνοιξε την πόρτα και τους λέει:
- Καλώς τα παιδιά. Επιτέλους ήρθαν και 
τρεις χρήσιμοι άνθρωποι. Ρε παιδιά θέλω 
να βάψω την πόρτα του Παράδεισου. Για πες 
μου, λέει του Αλβανού, πόσα θέλεις για να 
τη βάψεις;
- 600 ευρώ, λέει ο Αλβανός...
- 600; Πώς τα λογάριασες;
- Nα, 400 για μένα και 200 τα υλικά.
- Εσύ, λέει του Γερμανού, πόσα θέλεις;
- 900 ευρώ: 300 για μένα, 300 στην εφορία 
και 300 τα υλικά.
- Και εσύ, λέει του Έλληνα, πόσα θέλεις;
- 3.000 ευρώ, Αγιε Πέτρο.
- 3.000; Τρελός είσαι; Πώς τα λογάριασες;
- Αγιε Πέτρο, έλα πιο κοντά να μην μας 
ακούν.
Ο Αγιος Πέτρος πήγε κοντά του και ο Έλλη-
νας του ψιθυρίζει :
- Ακουσε να δεις, 1.000 για σένα, 1.000 για 
μένα, 400 στο Γερμανό για να το βουλώσει 
και 600 θα δώσουμε στον Αλβανό για να 
βάψει την πόρτα...

Ο σύζυγος γυρνά αργά στο σπίτι του μία 
νύχτα.
- Ανησύχησα! Πού στο καλό ήσουνα; (ρωτά 
η γυναίκα του)

- Α, λέει αυτός, δεν ήταν τίποτε. Πήγα να 
κάνω ένα τατουάζ.
- Τατουάζ; Τι τατουάζ έκανες;
- Ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεν-
νητικά μου όργανα, λέει αυτός περήφανα.
- Χαρτονόμισμα; Μα τι στο καλό σκεφτό-
σουν; Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που έκα-
νες είναι τρελό;
- Μπα, είχα τους λόγους μου:
1ον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να 
αυξάνονται, 
2ον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου, 
3ον μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου 
και 
4ον έτσι θα μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ 
όποτε το θελήσεις !!!

Ο μπαμπάς καρχαρίας εκπαιδεύει τον νεαρό 
καρχαρία:
- Βλέπουμε τον άνθρωπο, απομακρυνόμα-
στε, σηκώνουμε πτερύγιο, πάμε αργά προς 
τα πάνω του, κάνουμε 2 περιστροφές αρι-
στερόστροφες, απομακρυνόμαστε, επι-
στρέφουμε για άλλες 2 δεξιόστροφες, απο-
μακρυνόμαστε και κάνουμε επίθεση. Κατά-
λαβες; πες τα και εσύ. πρόσεχε τα βήματα 
είναι σημαντικά, δεν χρειάζονται βιασύνες ! 
- Τον βλέπω.., πλησιάζω αργά.., κάνουμε.. 2 
στροφές προς τα δεξιά... δεν τα θυμάμαι ρε 
μπαμπά είναι πολλά...
- E, τι να σου πω... εσύ φάτον με τα σκατά...!!!

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

ΘΗΒΑ. Εορτασμός του Βλάχικου 
Γάμου με τα όργανα και τις 
παραδοσιακές ενδυμασίες

1949, Αθήνα έξω απ το 
Παναθηναϊκό Στάδιο 

Δεκαετία 1950 στους Δελφούς
Η παράσταση Οιδίπους 

Τύραννος απο το Εθνικό Θέατρο 
με τους Αλέξη Μινωτή κ’ Κατίνα 
Παξινού στο Δελφικό φεστιβάλ 

του 1951

Το γεφύρι της Άρτας , 1949 . 
Μέσα στο τόξο διακρίνεται η 

στρατιωτική μεταλική γέφυρα 
που υπήρχε τότε για να 
περάσουν τα οχήματα

Ο Δημήτρης Χαρισιάδης 
μαζί με έναν στρατιώτη 
στην Αλβανία το 1940

Πάπιγκο Ζαγορίου, τέλη 
1940

Η επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και 
της βασίλισσας Φρειδερίκης στο 

Μέτσοβο το 1955 στο Κάστρο του 
Μετσόβου.

Πόρος Καρτ ποστάλ της 
δεκαετίας των ‘60s

οδός Αχαρνών δεκαετία 
1950

Στούντιο τηλεόρασης 
στο περίπτερο ΔΕΗ, 

ΔΕΘ 1960
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Δεν είναι από τα μέρη της Ελλάδας 
που πρωταγωνιστούν στα 
τουριστικά δρώμενα της χώρας. Οι 
περισσότεροι την έχουν ακουστά, 
άλλοι ίσως δεν γνωρίζουν ακριβώς 
πού βρίσκεται. Κι όμως, όσοι την 
ανακαλύψουν, γοητεύονται αμέσως 
από την γραφικότητά της

Χ
τισμένη σε προνομιακό σημείο, 
στη νότια άκρη του Αμβρακικού, 
η κωμόπολη των περίπου 5.000 
κατοίκων απέχει μόλις 20 λεπτά α-

πό τη Λευκάδα και την Πρέβεζα και δίκαια 
αποτελεί την ιδανική βάση για εξορμήσεις 
στην περιοχή. Φτάνοντας στην Αμφιλοχία, 
απομένουν ακόμα 35 χιλιόμετρα μέχρι τη 
Βόνιτσα. Η διαδρομή δίπλα στη θάλασσα 
είναι υπέροχη, καταπράσινη και σε ανα-
γκάζει να κόψεις ταχύτητα για να απολαύ-
σεις τα τελευταία αυτά χιλιόμετρα ως τον 
προορισμό σου. Γραφικά χωριουδάκια ό-
πως το Σπάρτο, ο Δρυμός, το αρχαίο Θύρ-
ρειο, τα Παλιάμπελα και τέλος, η Βόνιτσα. 
Ξεπροβάλει γαλήνια και αγναντεύει τον Αμ-
βρακικό, στη σκιά του βενετσιάνικου κά-
στρου, ενός από τα πιο καλοδιατηρημένα 
της Ελλάδας. 
Η κωμόπολη αποτελεί έδρα του Δήμου 
Ακτίου-Βόνιτσας και η ιστορία της ξεκινά 
το 630 π.Χ. όταν και οι Κορίνθιοι ίδρυσαν 
το αρχαίο Ανακτόριο. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο πως λίγα χιλιόμετρα από την πόλη, 
στο Άκτιο, έγινε το 31 π.Χ. η ομώνυμη ναυ-
μαχία ανάμεσα στους στόλους του Οκτά-
βιου, του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεο-
πάτρας που καθόρισε τη πορεία της ρωμαϊ-
κής αυτοκρατορίας. Τον 11ο αιώνα οι Βενε-
τοί χτίζουν το κάστρο της ενώ το 1204, 
μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
από τους Σταυροφόρους, η Βόνιτσα υπάγε-
ται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και γνωρί-
ζει μεγάλη ανάπτυξη. Σειρά πήραν κι άλλοι 
κατακτητές όπως Φράγκοι, Σλάβοι, Ναπο-
λιτάνοι, ξανά Βενετοί, Οθωμανοί για να 
περάσει οριστικά στο ελληνικό κράτος το 
1832. Η θέα στον Αμβρακικό κόλπο από το 
κάστρο είναι η καλύτερη της περιοχής ενώ 
εκεί σώζεται και το εκκλησάκι της Αγίας 
Σοφίας, του 12ου αιώνα. Από τις παλιές 
γειτονιές θ’ ανηφορίσετε το λιθόστρωτο 
δρομάκι που καταλήγει στην είσοδο του 
Κάστρου, που από το 1922 έχει χαρακτηρι-
στεί ως “προέχον βυζαντινόν μνημείον” με 
Βασιλικό Διάταγμα. 

Το Κάστρο
Κτισμένο πάνω σε ένα λόφο ύψους 65 μ., 
και πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό 
τοπίο, το κάστρο της Βόνιτσας αποτελεί 
σημείο αναφοράς της μακραίωνης ιστο-
ρικής διαδρομής της πόλης. Η στρατηγική 
θέση του προστάτευε αποτελεσματικά 
τους κατοίκους απ’ τις πειρατικές επιδρο-
μές καθώς επέτρεπε την εποπτεία μεγά-
λου μέρους της θαλάσσιας συγκοινωνίας 
Αμβρακικού-Ιονίου. Χτίστηκε τον 11ο 
αι. μ.Χ. από τους Ενετούς πάνω σε βυζα-
ντινά ερειπωμένα τείχη που προϋπήρ-
χαν. Μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα το 

κάστρο βρίσκονταν στον έλεγχο της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας, ενώ έκτοτε αποτέ-
λεσε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης Ενετών 
και Τούρκων και γνώρισε πολλούς διαδο-
χικούς κατακτητές μέχρι να αποδοθεί η 
Βόνιτσα στο ελληνικό κράτος το 1832.Η 
σημερινή μορφή του κάστρου διαμορφώ-
θηκε από τον 17ο έως και τον 18ο αιώνα, 
με την ενίσχυση των λεπτών οχυρώσεων 
της προυπάρχουσας αμυντικής δομής. Το 
κάστρο είναι χωρισμένο στην άνω ακρό-
πολη, την κάτω ακρόπολη και τη χώρα, 
σύμφωνα με τυπική τριμερή διάταξη 
των μεσοβυζαντινών καστροπολιτειών. 
Σήμερα στο εσωτερικό του φρουρίου 
σώζονται το επίμηκες τετραμερές κτίριο, 
ίχνη φυλακίου της κεντρικής πύλης, ένα 
μονόχωρο κτίσμα στην κάτω ακρόπολη 
και η εκκλησία στη νοτιοδυτική πλευρά 
που είναι αφιερωμένη στην Αγία Σοφία. 
Με βασιλικό διάταγμα του 1922 το κάστρο 
έχει χαρακτηριστεί ως ‘’προέχον βυζαντι-
νόν μνημείον’’.
Κάτω από το κάστρο απλώνεται η πολυσύ-
χναστη προκυμαία με τα cafe και τα εστι-
ατόρια, τα καΐκια που ξεφορτώνουν τους 
περίφημους θησαυρούς του Αμβρακικού 
όπως γαρίδες, σαρδέλες και κουτσομού-
ρες αλλά και τα ιστιοπλοϊκά που δένουν 
στη μαρίνα. Από το απόγευμα το σκηνικό 
αλλάζει στην παραλία: η κίνηση των οχη-
μάτων απαγορεύεται και όλη η προκυμαία 
ανήκει στους πεζούς και στους ποδηλά-
τες που απολαμβάνουν την περαντζάδα 
από τη μαρίνα ως το γραφικό φάρο και 
από εκεί ως το έτερο στολίδι της πόλης, το 
νησάκι του Αγίου Νεκταρίου ή Κουκουμί-
τσα, όπως θα σας το συστήσουν οι ντόπιοι. 

Κουκουμίτσα
Ανατολικά από το λιμάνι βρίσκεται η Κου-
κουμίτσα, το γραφικό κατάφυτο νησάκι 
που συνδέεται με μια νεόκτιστη πέτρινη 
πεζογέφυρα με την απέναντι στεριά και 
αποτελεί ιδανική επιλογή για έναν αναζωο-
γονητικό απογευματινό περίπατο. Ανάμεσα 
στα καταπράσινα πεύκα, μικρό και ταπεινό 
«κρύβεται» το εκκλησάκι του Αγίου Νεκτά-

ριου, στο οποίο παλαιότερα οι πιστοί έφτα-
ναν με τα πόδια, διασχίζοντας τα νερά. Αν 
θελήσετε να δροσιστείτε από τον καλοκαι-
ρινό ήλιο, τότε στην επιστροφή σας από τη 
νησίδα στο λιμάνι, μπορείτε να επιλέξετε 
μια τοποθεσία στην παραλία που αναπτύσ-
σεται ανάμεσα και να απολαύσετε ανενό-
χλητοι το μπάνιο σας.
Ακολουθώντας την πέτρινη πεζογέφυρα 
θα φτάσετε στο καταπράσινο νησάκι όπου 
δεσπόζει, κρυμμένο μέσα σε θεόρατους 
ευκαλύπτους και κυπαρίσσια, το εκκλησάκι 
του Αγίου Νεκταρίου. Το νησάκι είναι το 
αγαπημένο σημείο ντόπιων και επισκεπτών 
για ποδηλασία, ιππασία, ψάρεμα, βόλτες με 
ποδήλατα θαλάσσης και κανό ενώ τα καλο-
καίρια φιλοξενεί εκδηλώσεις και συναυ-
λίες. Από εδώ η θέα στην πόλη, ιδιαίτερα 
την ώρα του ηλιοβασιλέματος, είναι μαγευ-
τική.
Η περιοχή κρύβει πολλές ομορφιές που 
αξίζουν την προσοχή σας: ο ίδιος ο Αμβρα-
κικός κόλπος που αποτελεί σημαντικό 
υδροβιότοπο όχι μόνο της χώρας αλλά 
και της Μεσογείου, η λίμνη Βουλκαριά 
λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά απ’ τη Βόνιτσα 
στον δρόμο για Λευκάδα, που φημίζεται 
για τα χέλια της, τα Ακαρνανικά Όρη από 
όπου πηγάζουν τα μεταλλικά νερά Κορπή, 
το “αυλάκι της Κλεοπάτρας” στο χωριό 
Άγιος Νικόλαος (10 χλμ. από τη Βόνιτσα), 
από όλου λέγεται ότι πέρασε το στόλο της 
η βασίλισσα της Αιγύπτου, αποφεύγοντας 
τα στενά της Πρέβεζας, προκειμένου να 
πάρει μέρος στη ναυμαχία του Ακτίου, στο 
πλευρό του εραστή της Ρωμαίου στρατη-
γού Μάρκου Αντώνιου. Μπορεί οι παρα-
λίες της να μην συγκρίνονται με την ομορ-
φιά των νερών του Ιονίου, στα οποία 
βέβαια θα βρίσκεστε σε μόλις 20 λεπτά, η 
περιοχή όμως έχει να επιδείξει καθαρά και 
ρηχά νερά ιδανικά για οικογένειες. Εκτός 
από την κεντρική παραλία της πόλης θα 
βρείτε τη γαλήνια παραλία της Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος και το Βαρκό με χαλι-
κάκι και άφθονο πράσινο λίγα λεπτά από 
τη Βόνιτσα προς την Αμφιλοχία αλλά και 
την πολυσύχναστη παραλία της Παναγιάς 

(8 χλμ. στα βόρεια της πόλης).

Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου
Πρόκειται για μεταβυζαντινό ναό με σχήμα 
ελεύθερου ναού που βρίσκεται στο δρόμο 
προς το φρούριο. Ο τοιχογραφικός διάκο-
σμος τοποθετεί την οικοδόμηση του ναού 
στον 18ο αιώνα, δυστυχώς όμως μεγάλο 
μέρος των τοιχογραφιών καταστράφηκε με 
το πέρασμα του χρόνου.

Οι λίμνες
Νότια και δυτικά της πόλης Βόνιτσας, υπάρ-
χουν τρεις μικρές λίμνες με κοινό χαρακτη-
ριστικό τα αρκετά ψηλά τοιχώματα, που 
είναι  πάνω από την στάθμη του νερού…
 Η πρώτη λίμνη είναι στα αριστερά του 
εθνικού δρόμου Βόνιτσας-Λευκάδας, 
λίγο έξω από την Βόνιτσα και ονομάζεται 
«λιμνοβρόχι» παραφθορά της λέξης «λινο-
βρόχι». H ονομασία προέρχεται από την 
χρήση των νερών της λίμνης για την επεξερ-
γασία λιναριού.
Η δεύτερη λίμνη είναι σχεδόν στο ίδιο 
χιλιόμετρο του ιδίου δρόμου αλλά στα 
δεξιά της κατεύθυνσης προς την Λευκάδα 
και τη τρίτη λίμνη θα την συναντήσουμε 
στα αριστερά μας, καθώς πηγαίνουμε στον 
δρόμο Βόνιτσα-Άκτιο, στην θέση Λειβα-
δάκια.
Η μορφή των λιμνών, το σχήμα τους, τα 
«φρύδια» γύρω από αυτές, το βάθος τους, 
η ποιότητα των νερών, αλλά και οι άλλες 
παρόμοιες υπόγειες λίμνες που υπάρχουν 
στην περιοχή, οδηγούν άμεσα στο συμπέ-
ρασμα ότι η προέλευσή τους δεν δύνα-
ται να ανήκει σε γεγονός πτώσης μετεω-
ρίτη, αλλά πτώση των πέτρινων θόλων που 
υπήρχαν πάνω από αυτές.

Παραλίες
Η παραλία στο λιμάνι, η παραλία του 
Σωτήρα και η παραλία της Παναγιάς: Μπο-
ρεί να μη συγκρίνονται με τις παραλίες του 
Ιονίου ωστόσο οι μικρές παραλίες της Βόνι-
τσας είναι καταγάλανες, με ρηχά νερά και 
πεντακάθαρες. Σίγουρα μια σύντομη στάση 
για μια δροσιστική βουτιά αξίζει τον κόπο.

Βόνιτσα: Βενετσιάνικο μπαλκόνι στον Αμβρακικό

ΤΑΞΙΔΙ
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Από τον καλοκαίρι η σταδιακή 
απόδοση των κτηρίων - Στις 
17 Ιουνίου τα εγκαίνια της 
έκθεσης «Αντίδωρα του ’21: 
Ήρωες και σύμβολα» θα 
διεξαχθούν στο Κτήριο Κ

Μ
ε ταχείς ρυθμούς προ-
χωρούν οι συμπλη-
ρωματικές εργασίες 
στο κτηριακό συγκρό-

τημα του Μουσείου Νεότερου Ελ-
ληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ). Όπως 
πληροφορεί σημερινή ανακοίνωση 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Α-
θλητισμού, στόχος του ΥΠΠΟΑ εί-
ναι τα κτήρια να αποδίδονται στα-
διακά στους επισκέπτες, αρχής γε-
νομένης από το καλοκαίρι 2021 και 
με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος 
του 2023. Στις 17 Ιουνίου ορίστηκε 
η απόδοση του κτηρίου Κ (στην ο-
δό Κλάδου 9) με τα εγκαίνια της πε-
ριοδικής έκθεσης «Αντίδωρα του 
‘21: Ήρωες και σύμβολα», στο πλαί-
σιο του εορτασμού των 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του ‘21.
«Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού βρίσκεται στην καρδιά 
του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. 
Είναι ένα σύγχρονο, ξεχωριστό και 
πρωτότυπο μουσείο, το οποίο υπό 
μία έννοια αναβιώνει την ‘αυλή των 
θαυμάτων’ και αναδεικνύει εκτός 

από τη νεώτερη πολιτιστική ιστο-
ρία της Ελλάδας, την αρχιτεκτονική 
και το φυσικό περιβάλλον. Με τα 
πολύτιμα εκθέματά του, τις δια-
δραστικές ψηφιακές εφαρμογές, 
το ποικίλο εποπτικό υλικό φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο 
έλξης Ελλήνων και ξένων επισκε-
πτών. Μια ολόκληρη γειτονιά της 
παλιάς Αθήνας, άριστα διατηρη-
μένη και συνδεδεμένη με μορφές 
όπως του Νικόλαου Πλανά, με κτή-
ρια όπως το εκκλησίδιο του Αγίου 
Ελισσαίου στο οποίο έψαλε ο Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης, η οικία 
Δραγούμη, αλλά και το Τζαμί Τζι-
σταράκη, περιμένει τους επισκέ-
πτες να την ανακαλύψουν. Εδώ, η 

περιήγηση είναι από μόνη της μια 
γοητευτική εμπειρία που συνειρ-
μικά σε μεταφέρει σε άλλες επο-
χές», δήλωσε η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη, που πραγματοποίησε αυτο-
ψία στο κτηριακό συγκρότημα του 
ΜΝΕΠ την Τετάρτη 7 Απριλίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
ΥΠΠΟΑ, η κ. Μενδώνη ζήτησε από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης των εργασιών για κάθε 
ένα από τα 18 κτήρια του συγκρο-
τήματος. Επίσης, ζήτησε από τους 
υπευθύνους του Μουσείου να 
ανοίξουν τον χώρο στο κοινό 

ακόμη και πριν την ολοκλήρωση 
των συμπληρωματικών εργασιών 
στα κτήρια, με τη διοργάνωση -ήδη 
από τον Ιούνιο- εκδηλώσεων και 
δράσεων, δίνοντας έμφαση στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο 
χώρο θα λειτουργήσει αναψυκτή-
ριο και πωλητήριο σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Διαχείρισης και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. 
Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοί-
νωση, η αποκατάσταση του ναού 
του Αγίου Ελισσαίου, που περιλαμ-
βάνεται στο κτηριακό συγκρότημα 
του Μουσείου, έχει ολοκληρωθεί, 
ενώ ετοιμάζονται να ανοίξουν τις 
πύλες τους το Τζαμί Τζισταράκη, τα 
κτήρια Γ (1+2) και το κτήριο Ε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
μόφωνα εγκρίθηκαν, κατά τη συ-
νεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιο-
λογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), οι με-
λέτες του δήμου Αθηναίων και της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, για 
την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακαδημίας Πλάτωνος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η υλοποί-
ηση των μελετών δρομολογείται στο πλαί-
σιο της συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και 
του δήμου Αθηναίων, με την υπογραφή Προ-
γραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανά-
πτυξης με αντικείμενο τον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, που θα περι-
λαμβάνει:
Α. Την ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιο-
λογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και 
του άλσους, ώστε να καταστεί ελκυστικός 
για τον επισκέπτη, με βάση σχετική μελέτη 
που κατατέθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, 
καθώς και μελέτη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Πόλεως Αθηνών.
Β. Την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού για την εκπόνηση της μελέτης που 
θα οδηγήσει στην ανέγερση του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Αθήνας, στον χώρο όπου 
έχει χωροθετηθεί από το 2002 και για το 
οποίο ήδη έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από 

το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η 
κτηριολογική και η μουσειολογική μελέτη.
Όπως πληροφορεί η ανακοίνωση του 
ΥΠΠΟΑ, οι δύο μελέτες αφορούν στο νότιο 
και ανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού 
χώρου, που περιβάλλονται από τις οδούς 
Δράκοντος, Κρατύλου, Μοναστηρίου, Αλε-
ξανδρείας, Πολυκράτους, Βασιλικών, Φάω-
νος και Διονύσου, έκτασης 60 περίπου 
στρεμμάτων (Τομέας Γυμνασίου) και Μονα-
στηρίου, Τριπόλεως, Πλάτωνος και Ευκλεί-
δου αντίστοιχα, έκτασης 10 στρεμμάτων 

(Τομέας Περιστυλίου).
«Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακαδημίας Πλάτωνος και η δημιουργία του 
Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, πέρα 
από την ιστορική και πολιτιστική σημασία 
τους, δημιουργούν και μία μεγάλη ευκαιρία 
για ολόκληρη την περιοχή που έχει ταλαιπω-
ρηθεί αρκετά τα προηγούμενα χρόνια, λόγω 
της εγκατάλειψής της. Μας δίνεται η δυνατό-
τητα να τη μεταμορφώσουμε σε έναν τόπο 
προορισμού και ανάπτυξης», υπογράμμισε ο 
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Φως στην 
αρχαία πόλη 
της Σαλαμίνας 
ρίχνει νέα 
υποθαλάσσια 
έρευνα 

Σ
ημαντικά αποτελέ-
σματα έφερε στο φως 
η νέα υποθαλάσσια 
έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε κατά 

το 2020 στις ανατολικές ακτές 
της Σαλαμίνας. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζει η αποκάλυψη μεγά-
λου σκέλους του αρχαίου επι-
θαλάσσιου τείχους της Κλα-
σικής πόλης που δίνει σαφέ-
σταση εικόνα για την συνο-
λική πορεία του και τις χρονι-
κές περιόδους κατά τις οποίες 
κατασκευάστηκε.
Συγκεκριμένα από τη φετινή, 
δίμηνη έρευνα στην βόρεια 
πλευρά του εσώτερου Όρμου 
του Αμπελακίου βρέθηκε και 
διερευνήθηκε ολοκληρωμένο 
σκέλος του επιθαλασσίου τεί-
χους, μήκους 16 μέτρων, που 
αποτελεί μέρος του εσωτερι-
κού οχυρωτικού συστήματος 
της αρχαίας πόλης το οποίο 
υπάρχει η δυνατότητα να απο-
κατασταθεί πλήρως. Η πρώτη 
φάση του τείχους μπορεί, προ-
καταρκτικά, να χρονολογηθεί 
στον πρώιμο 4ο αι. π.Χ., εάν 
όχι και λίγο νωρίτερα.
Παράλληλα, διαπισ τώθηκε 
πως το υπόλειμμα του δυτι-
κού μέρους του αρχαίου τεί-
χους, με κατεύθυνση Β.-Ν., 
αποτέλεσε για τους νεώτερους, 
το στιβαρό υπόβαθρο για την 
κατασκευή του υπάρχοντος 
μακρού μώλου, ο οποίος σχε-
δόν πάντοτε προβάλλει στην 
επιφάνεια της θάλασσας και 
παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέ-
ρον που συνδέεται με τα χρόνια 
του Αγώνος της Ανεξαρτησίας.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια 
της έρευνας ανακαλύφθηκε 
μεγάλη ποσότητα κεραμεικής, 
σε θραυσματική κατάσταση, 
που χρονολογείται από τους 
Κλασικούς έως και τους Μεσαι-
ωνικούς/Νεωτέρους χρόνους. 
Ανάμεσα σε άλλα βρέθηκε 
μεγάλος αριθμός οστράκων 
ακόσμητων και μελαμβαφών 
αγγείων. 

Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρούν οι εργασίες 
στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

ΚΑΣ: «Ναι» στην ανάπλαση της Ακαδημίας Πλάτωνος
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε 
ισόπαλος 1-1 με τον ΠΑΟΚ, με τον 
Δικέφαλο να χάνει δύο βαθμούς 
στην Τρίπολη. Σβιντέρσκι και 
Μουνάφο οι σκόρερ των δύο 
τερμάτων

Ο 
Αστέρας Τρίπολης υποδέχθη-
κε τον ΠΑΟΚ για την τρίτη α-
γωνισ τική των playoffs της 
Super League Interwetten, με 

τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισό-
παλες 1-1. Ο Σβιντέρσκι άνοιξε το σκορ 
στο 56ο λεπτό με τον Μουνάφο να 
ισοφαρίζει στο 65’, καθώς έ-
βαλε κόντρα στον Ουάρντα 
στην προσπάθειά του να α-
πομακρύνει την μπάλα α-
πό την περιοχή του Πα-
σχαλάκη.
Ο ΠΑΟΚ πλέον ε ίναι 
στην τρίτη θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα, έχο-
ντας 51 βαθμούς μαζί με 
την ΑΕΚ, ενώ ο Αστέρας 
είναι έκτος με 44.

ΔΥΟ ΔΟΚΑΡΙΑ Ο ΠΑΟΚ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παι-
χνίδι, καθώς ο Πάμπλο Γκαρσία έδωσε 
οδηγία στους παίκτες του να πιέσουν 
ψηλά για να αιφνιδιάσουν τους γηπε-
δούχους.
Ο Δικέφαλος έφτασε κοντά στο γκολ 5’. 
Ο Βιεϊρίνια έκανε τη σέντρα και ο Σβι-
ντέρσκι κοντρόλαρε την μπάλα και με 
ωραίο γυρισ τό σουτ ανάγκασε τον 
Παπαδόπουλο να δείξει τα αντανακλα-
στικά του, σταματώντας την προσπάθεια 
του Πολωνού με διπλή προσπάθεια, ενώ 
η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι.
Στο 11’ ο Αστέρας έχασε μεγάλη ευκαι-
ρία να ανοίξει το σκορ, μετά από τρομα-
κτική γκάφα του Πασχαλάκη. Ο Ίνγκα-

σον του γύρισε την μπάλα ο Πασχάλα-
κης δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει και 
εκείνη είχε κατεύθυνση προς την εστία, 
ωστόσο την τελευταία στιγμή πρόλαβε 
να διορθώσει το λάθος του πριν περάσει 
η μπάλα την τελική γραμμή.
Ο Σβιντέρσκι έφτασε κοντά στο γκολ στο 
22’, ωστόσο η κεφαλιά που έπιασε ανά-
μεσα από τη μικρή περιοχή και το ύψος 
του πέναλτι, έπειτα από έξοχη σέντρα 
του Τζόλη, κατέληξε σ το οριζόν τ ιο 
δοκάρι του Παπαδόπουλου.

ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΔΙΚΕ-

ΦΑΛΟΣ
Στ ην  επα νά ληψ η  ο ι  δύο 

ομάδες μπήκαν πιο μου-
διασμένα σ το παιχ ν ίδι, 
ωστόσο ο ΠΑΟΚ μπόρεσε 
να βρει δίχ τυα σ το 56’. 
Ο Αουγκούστο έκανε τη 
συρτή σέντρα στην περι-
οχή, ο Σβιντέρσκι κοντρό-
λαρε, έχοντας πλάτη στο 

τ έρμα, γύρισε ωραίο το 
κορμί του και εκτέλεσε τον 

Παπαδόπουλο με κεραυνό, 
ανοίγοντας το σκορ.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Ο Αστέρας δεν άργησε να απαντήσει, 
όταν σε φάση διαρκείας στην περιοχή 
και έπειτα από κεφαλιά του Μπαράλες, 
ο Ουάρντα έστειλε την μπάλα πάνω στον 
Μουνάφο και ο Ισπανός την έστειλε στα 
δίχτυα με καραμπόλα. Έστω και έτσι οι 
Αρκάδες βρήκαν άμεσα το γκολ της ισο-
φάρισης.
Στην εξέλιξη του παιχνιδιού οι δύο ομά-
δες προσπάθησαν να βρουν το γκολ της 
νίκης, ωστόσο δημιούργησαν ελάχιστες 
καλές φάσεις στις δύο εστίες, με το 1-1 
να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα του Καραντώνη.

Πρωταθλητής Ελλάδας για 46η φορά 
στην ιστορία του και δεύτερη συνε-
χόμενη είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος 
με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χασάν 
(δυο γκολ) νίκησε 3-1 τον Παναθηνα-

ϊκό στο ντέρμπι των αιωνίων.

ΜΠΗΚΕ ΦΟΥΡΙΟΖΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός μπήκε με διάθεση να επι-
βάλει τους... κανόνες του στο χορτάρι και 
από τα πρώτα λεπτά πήρε τα ηνία του ντέρ-
μπι, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό σε 
παθητικό ρόλο με το «καλημέρα». Πριν το 
δεκάλεπτο οι Πειραιώτες είχαν ήδη δυο 
καλές στιγμές για να σκοράρουν με τους 
Μασούρα (προβολή στο 4’) και Σεμέδο 
(κεφαλιά αουτ στο 7’), ενώ στο 12’ το γκολ 
του Ελ Αραμπί με προβολή σωστά ακυ-
ρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς ο Φορτούνης 
ήταν εκτεθειμένος όταν πήρε τη μπάλα από 
τον Μαροκινό.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν η καλύτερη ομάδα 
στον αγωνιστικό χώρο, με τους πράσινους 
την ίδια στιγμή να αδυνατούν να βγουν με 
αξιώσεις μπροστά και ο Σα ήταν θεατής 
στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε 
όμως να εξαργυρώσει την κυριαρχία του 
με ένα γκολ που θα τον έκανε το αφεντικό 
του ντέρμπι.

ΠΕΝΑΛΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VAR ΚΑΙ... 
ΧΑΣΑΝ
Για να φτάσουμε στο 28ο λεπτό, όταν ο 
Μακέντα έκανε ντρίμπλα στον Σεμέδο 
εκείνος τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Μπέ-
μπεκ αρχικά έδειξε κίτρινη στον Ιταλό 
φορ για θέατρο. Το VAR όμως έδειξε ότι 
υπήρχε παράβαση, το συμβουλεύτηκε 
ο Κροάτης διαιτητής και υπέδειξε την 
άσπρη βούλα, παίρνοντας και πίσω την 
κάρτα στον Μακέντα. Εκείνος ανέλαβε 
την εκτέλεση, νίκησε τον Σα και σκόραρε 
για πρώτη φορά απέναντι στους Πειραι-
ώτες. Οι πράσινοι ήταν μπροστά στο σκορ 
κόντρα στη ροή του αγώνα.
Στο 36ο λεπτό, ο Μπα τραυματίστηκε, ο 
Μαρτίνς έριξε στην αναμέτρηση τον Χασάν 
και εκείνος έμελλε να πρωταγωνιστήσει 
πριν πάνε οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια. 
Το σύστημα άλλαξε από 3-4-3 σε 4-4-2 
από τον Πορτογάλο κόουτς. Στις καθυ-
στερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήρθε 

και η ισοφάριση. Ο Χολέμπας έκανε τη 
σέντρα από τα αριστερά με τον Αιγύπτιο 
στο κέντρο της περιοχής και στο ύψος της 
μικρής περιοχής να πιάνει την κεφαλιά και 
να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 
μετά την ασθενή απόκρουση του Διούδη.

ΚΟΚΚΙΝΗ Ο ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΧΑΣΑΝ
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι 
πράσινοι πατούσαν καλύτερα σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του πρώτου 
ημιχρόνου. Στο 61’ ο Ελ Αραμπί έστειλε 
τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά με χρήση VAR 
το τέρμα ακυρώθηκε σωστά, καθώς είχε 
προηγηθεί χέρι του Χασάν, ενώ τέσσερα 
λεπτά ο Πούγγουρας αντίκρισε δεύτερη 
κίτρινη, χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του 
σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Αιγύπτιο 
φορ. Ο Ολυμπιακός είχε παίκτη παραπάνω 
και αρκετό χρόνο για να βρει ένα δεύτερο 
γκολ.
Ακολούθησε διπλή αλλαγή για τον Ολυ-
μπιακό. Οι Μπρούμα και Καμαρά μπήκαν 
στο ματς αντί των Φορτούνη και Μπουχα-
λάκη. Αλλαγές προσώπων από τον Πέδρο 
Μαρτίνς που ήθελε να βάλει και δύο παί-
κτες ξεκούραστους στο ματς. Στο 72’, ο 
Χασάν φρόντισε να βάλει για τα καλά τη 
σφραγίδα του στο ντέρμπι των αιωνίων. Ο 
Μπρούμα σέντραρε από τα δεξιά, ο Χασάν 
έκανε την προβολή προ του Διούδη και 
νίκησε τον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού 
για το 2-1 του Ολυμπιακού.

«ΚΛΕΙΔΩΣΕ» ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Έχοντας πλέον το προβάδισμα στο σκορ 
και παίζοντας με παίκτη παραπάνω, ο Ολυ-
μπιακός ήθελε να «κλειδώσει’» το τρίπο-
ντο και το πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι 
κυνήγησαν και τρίτο γκολ στα εναπομείνα-
ντα λεπτά, έχασαν ορισμένες καλές ευκαι-
ρίες με τον Χασάν (75’ και 82’), με τους 
πράσινους στο ίδιο διάστημα να έχουν 
δυο καλές στιγμές με τον Καρλίτος στο 86’ 
και στο 88’ (τρομερό μπλοκάρισμα του 
Σα). Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερή-
σεων (97’) και σε αντεπίθεση ο Μπρούμα 
έστειλε τη μπάλα στα ανυπεράσπιστα πρά-
σινα δίχτυα και οι Πειραιώτες πανηγύρι-
σαν έναν πανάξιο τίτλο, τον 46ο της ιστο-
ρίας τους.

Αστέρας - ΠΑΟΚ 1-1

Έχασε έδαφος ο Δικέφαλος

Ολυμπιακός - ΠAO 3-1: Με Ολυμπιακός - ΠAO 3-1: Με 
Χασάν «σφράγισε» το 46ο Χασάν «σφράγισε» το 46ο 
πρωτάθλημαπρωτάθλημα
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Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες 
επικρατώντας του Άρη 3-1 στο 
Κλεάνθης Βικελίδης για την 
3η αγωνιστική των playoffs 
«καθαρίζοντας» το παιχνίδι από το 
πρώτο μέρος.

Έ
πειτα από μία δύσκολη περίοδο 
με βαριά ήττα κόντρα στον Ολυ-
μπιακό και ήττα στο Κύπελλο α-
πό τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ επέστρεψε 

στις νίκες με εμφατικό τρόπο. Η Ένωση 
επικράτησε 3-1 του Άρη στο Κλεάνθης 
Βικελίδης «καθαρίζοντας» από το πρώ-
το μέρος.
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ήταν καται-
γιστική στο πρώτο ημίχρονο σκοράρο-
ντας τρία γκολ. Ο Άρης ισορρόπησε στο 
δεύτερο μέρος και μπόρεσε μονάχα να 
μειώσει, με τους φιλοξενούμενος να δια-
χειρίζονται το προβάδισμά τους
Η ΑΕΚ με αυτή τη νίκη έφτασε τους 51 
πόντους συνεχίζει τη μάχη για ένα ευρω-
παϊκό εισιτήριο και βρίσκεται στο -3 από 
τη δεύτερη θέση, όπου παρά την ήττα 
παραμένει ο Άρης.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ
Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που μπήκε καλύ-
τερα στον αγωνιστικό χώρο. Κρατούσε 
και κυκλοφορούσε την μπάλα, θέλοντας 
να δημιουργήσει συνθήκες για κάποιο 
γκολ μπροστά από την εστία του Κουέ-
στα. Ο Άρης πρέσαρε ψάχνοντας να βγει 
στην κόντρα.
Στο 12ο λεπτό ο Λόπες πάτησε στην περι-
οχή από τα αριστερά, ανατράπηκε από 
τον Ροζ με διαιτητή Κουλμπάκοφ να υπο-
δεικνύει πέναλτι. Ο Μουάμερ Τάνκοβιτς 
ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Κουέστα γράφο-
ντας το 0-1.
Από εκεί και ύστερα για ένα πεντάλεπτο 
από το 15’ έως και το 20’, ο Άρης επιδί-
ωξε να δείξει επιθετικός απειλώντας με 
ένα αδύναμο σουτ του Σαντέ Σίλβα στο 
20’ που δεν βρήκε στόχο.

ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕΚ ΜΕ ΒΑΣΙ-
ΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΣΑΡΙ-
ΦΑΡΝΤ
Η ΑΕΚ κέρδιζε αρκετές μάχες στη μεσαία 
γραμμή και εκμεταλλευόταν πλήρως την 
πολύ κακή ανασταλτική λειτουργία των 
γηπεδούχων. Παράλληλα, είχε μπλοκάρει 
τον Άρη με την καλή της οργάνωση.

Στο 28ο λεπτό σε μία υποδειγματική 
κόντρα, ο Ανσαριφάρντ αφού νίκησε τον 
προσωπικό του αντίπαλο τροφοδότησε 
τον Σιμάνσκι, ο οποίος αν και βρέθηκε 
απέναντι στον Κουέστα, μοίρασε στον 
Βασιλαντωνόπουλο που εύκολα έγραψε 
το 0-2.
Η Ένωση, όμως, πήρε ακόμη μεγαλύτερο 
προβάδισμα. Σε μία ξανά κακή αμυντική 
αντίδραση από τον Άρη, ο Γαλανόπουλος 
πάτησε στην περιοχή. Δεν κατάφερε να 
σουτάρει, έπειτα από προβολή του Ροζ.
Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στο VAR και 
αποφάσισε να δώσει το δεύτερο πέναλτι 
σ το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Ο Καρίμ 
Ανσαριφάρντ ανέλαβε την εκτέλεση, 
παίρνοντας την μπάλα από τον Τάνκοβιτς, 
και νίκησε τον Κουέστα κάνοντας το 0-3.

ΜΠΗΚΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕ Ο 
ΑΡΗΣ
Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε 
καλύτερα. Κράτησε την μπάλα στα πόδια 
του και έψαξε τρόπο να δημιουργή-
σει κινδύνους. Στο 52ο λεπτό απείλησε 
με τον Μπερτόγλιο, ο οποίος επιχείρησε 
μακρινό σουτ που απομάκρυνε ο Τσιντώ-
τας.
Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο σκορ στο 
56ο λεπτό. Ο Σίλβα έπαιξε με τον Μάνο, ο 
οποίος με τη σειρά του τροφοδότησε τον 
Ντάνιελ Μαντσίνι που από τα δεξιά της 
περιοχής σούταρε για το 1-3.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ Η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της καλή στιγμή 
στο δεύτερο μέρος στο 62ο λεπτό, με τον 
Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος δεν κατά-
φερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του 
Άρη που απέκρουσε. Ο Χιμένεθ πέρασε 
στη συνέχεια Μάνταλο και Ολιβέιρα 
θέλοντας να κρατήσει περισσότερο την 
μπάλα.
Ο Άρης δυσκολευόταν να απειλήσει, με 
τους φιλοξενούμενους να έχουν νέο τετ 
α τετ με τον Σιμάνκσι στο 79ο λεπτό, το 
οποίο απέκρουσε ο Κουέστα. Οι γηπε-
δούχοι έκανε ξανά αισθητή την παρουσία 
του στο 80ο λεπτό με προσπάθεια του 
Σάσα, στην οποία επενέβη ο Λόπες.Μέχρι 
και το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρη-
σης, ο Άρης προσπάθησε να γίνει ακόμη 
πιο επιθετικός με τις αλλαγές του Άκη 
Μάντζιου. Ωστόσο, η ΑΕΚ πίεζε ψηλά, 
έκλεινε τους χώρους και διαχειριζόταν με 
τον καλύτερο τρόπο το προβάδισμά της.

Ο 
Βόλος όντας πιο ουσιαστικός 
επικράτησε 3-1 κόντρα στον 
Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλι-
κό με τους φιλοξενούμενους να 

χάνουν πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο η-
μίχρονο.
Τη συγκομιδή βαθμών συνέχισε η ομάδα 
του Βόλου η οποία επιβλήθηκε 3-1 κόντρα 
στον Παναιτωλικό σε ένα ματς στο οποίο 
όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημί-
χρονο.
Οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματι-
κοί στις ευκαιρίες που δημιούργη-
σαν και το εξαργύρωσαν αυτό 
παίρνοντας ακόμα ένα τρίπο-
ντο. Στην αντίπερα όχθη ο 
Παναιτωλικός ειδικά 
από τα μισά του δευ-
τέρου ημιχρόνου και 
έπειτα είχε τις ευκαι-
ρίες του, αλλά ήταν 
άστοχος.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ 
ΓΚΟΛΑΡΑ
Το παιχνίδι άρχισε 
ιδανικά για τον Βόλο. 
Οι γηπεδούχοι έδειξαν 
από την αρχή πως ήθελαν 
να πιέσουν και ευτύχισαν να 
προηγηθούν μόλις στην πρώτη 
τους φάση.
Οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων δεν 
έδιωξαν σωστά σε ένα γέμισμα από τα 
δεξιά, ο Ριένστρα έγινε αποδέκτης της 
μπάλας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή 
και με τρομερό σουτ δεν άφησε κανένα 
περιθώριο αντίδρασης στον Κνετ.

ΤΟ VAR ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΟΓΛΟΥ
Ο Βόλος συνέχισε να πατάει καλύτερα 
στον αγωνιστικό χώρο και έδειχνε να 
ψάχνει και το δεύτερο γκολ. Αυτό ήρθε 
με μία παρόμοια φάση με αυτή του πρώ-
του γκολ.
Στο 13΄μετά από σουτ η μπάλα βρήκε στο 
χέρι του Ταχάρ και ο Σιδηρόπουλος μετά 
από παρέμβαση του VAR έδειξε πέναλτι, 
αν και αρχικά είχε δώσει φάουλ. Ο Μπου-
ένο ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 
2-0.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε μετά το 2-0. 
Ο Βόλος έφτανε πιο εύκολα στην εστία του 
Παναιτωλικού, ενώ οι φιλοξενούμενοι τα 
χαλούσαν στην τελική πάσα.
Με εξαίρεση ένα μακρινό σουτ του Ταχάρ 
δεν είχαν απειλήσει την εστία των γηπε-
δούχων. Ωστόσο, μετά από υπόδειξη του 
VAR για χέρι του Περέα μέσα στην περι-
οχή, ο Σιδηρόπουλος έδωσε σωστά το 
πέναλτι και ο Βέργος έκανε το 2-1 στο 37’.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να χτί-
σουν πάνω σε αυτό το γκολ και να φτά-
σουν στην ισοφάριση, όμως και πάλι 

προδόθηκαν από την άμυνα τους.
Μετά από εκτέλεση κόρ-

νερ του Μπουένο, ο Γκρίλο 
πήρε την κεφαλιά, η μπάλα 
έφτασε στον Μήτογλου 
που είχε όλο το χρόνο 
να την κοντρολάρει και 
να σουτάρει κάνοντας 
το 3-1 στο 42’. Με αυτό 
το σκορ, που έμοιαζε 
δίκαιο σύμφωνα με την 
εικόνα του ματς, ο Βόλος 
πήγε στα αποδυτήρια 

προηγούμενος με 3-1.

ΜΑΤΣΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΓΚΟΛ 
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Στο δεύτερο ημίχρονο παρακολου-
θήσαμε ένα παιχνίδι με καλύτερο ρυθμό 
από ότι στο πρώτο και με πολλές ευκαι-
ρίες κυρίως για τους φιλοξενούμενους.
Ο Δέλλας τα έπαιξε όλα για όλα προσπα-
θώντας να κάνει την ομάδα του πιο απει-
λητική. Είχε ένα ακυρωθέν γκολ μετά από 
υπόδειξη του VAR για οφσάιντ και σημα-
ντικές ευκαιρίες.
Μεγαλύτερες απ’ όλες αυτές του Ντάλ-
σιο ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον 
Κλέιμαν και όμως ο τερματοφύλακας των 
γηπεδούχων τον νίκησε σε διπλό χρόνο.
Ο Κλέιμαν και η αστοχία των παικτών του 
Παναιτωλικού δεν επέτρεψαν να αλλάξει 
το σκορ. Χαρακτηριστική ήταν η φάση του 
86ου λεπτού όταν ο Βέργος βρέθηκε απέ-
ναντι από τον τερματοφύλακα των φιλο-
ξενούμενων αλλά και εκείνος δεν κατά-
φερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με 
την προσπάθειά του να σταμάτα στο δεξί 
δοκάρι της εστίας του Βόλου.

Άρης - ΑΕΚ 1-3

Χαμόγελα ξανά με τριάρα στο 
Βικελίδης

Βόλος - Παναιτωλικός 3-1

Τρίποντο αποτελεσματικότητας
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η Γιουβέντους μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ομάδων που θέλουν τον Buchanan

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Κέλι Ολίνικ, θέλει να παίξει με τον 
Καναδά στο προολυμπιακό

Σ
τα 30 του χρόνια, ο Κέλι Ολίνικ βρίσκεται μάλλον στην πιο παραγωγική φάση της 
καριέρας του. Μετακόμισε πρόσφατα από τους Μαϊάμι Χιτ στους Χιούστον Ρόκετς, 
με τη φανέλα τους έχει 17.6 πόντους από 76% στο δίποντο, 39% στο τρίποντο και 
85% στις βολές, 8.1 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 30.5 λεπτά συμμετο-

χής, ξέρει ότι ανεβάζει τις μετοχές του εν όψει της free agency, ελπίζει ότι θα βρει ένα καλό 
πολυετές συμβόλαιο, την ίδια στιγμή όμως δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει την εθνική ομάδα 
του Καναδά να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
«Είναι προφανές πως είναι στόχος μου να παίξω στο προολυμπιακό, παίζω με τον Καναδά 
περισσότερα χρόνια απ’ όσα βρίσκομαι στο ΝΒΑ. Πάντα ήθελα να συμμετάσχω στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, στο υψηλότερο επίπεδο. Ελπίζω πως θα το καταφέρουμε φέτος, ελπίζω 
πως θα έχω αυτή την ευκαιρία» ήταν τα λόγια του Ολίνικ, που έχασε το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2019 εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο.
Ο Καναδάς θα παίξει με την Ελλάδα και την Κίνα στον έναν όμιλο του προολυμπιακού τουρ-
νουά της Βικτόρια, ενώ στον άλλο θα παλέψουν Ουρουγουάη, Τσεχία και Τουρκία. Ο νικη-
τής του τουρνουά θα πάρει το εισιτήριο για το Τόκιο, με τους Καναδούς να μπορούν να 
δημιουργήσουν δωδεκάδα αποκλειστικά με NBAers καθώς στη Λίγκα αγωνίζονται εκτός 
από τον Ολίνικ και οι οι Αρ Τζέι Μπάρετ, Κεμ Μπιρτς, Κρις Μπουσέρ, Ντίλον Μπρουκς, 
Μπράντον Κλαρκ, Λούγκεντζ Ντορτ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Κόρι Τζόσεφ, Τρέι Λάιλς, 
Ντουάιτ Πάουελ, Τρίσταν Τόμπσον, Άντριου Γουίγκινς και νεαροί όπως ο Νάικιλ Αλεξά-
ντερ-Γουόκερ, ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε και ο Μάικαλ Μάλντερ. Όλα, φυσικά, θα εξαρτη-
θούν από τις πορείες των ομάδων τους, από το αν θα μπουν στα playoffs και πόσο μακριά 
θα φτάσουν.Θυμίζουμε πως ο Καναδάς έχασε τον Τζαμάλ Μάρεϊ, τον σούπερ σκόρερ των 
Ντένβερ Νάγγετς που υπέστη ρήξη χιαστού. Ο αγώνας των Καναδών με την εθνική μας 
ομάδαθα γίνει στις 29 Ιουνίου, στις 02:05 τα ξημερώματα της 30ης Ιουνίου στην Ελλάδα.

Ο 
Καναδός Tajon Buchanan των New England Revolution φέρεται 
να είναι στο στόχαστρο μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων της 
Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον Matthew Scianitti του TSN, οι Juventus, PSV 

Eindhoven, Sporting Lisbon και Red Bull Salzburg συγκαταλέγονται μεταξύ 
των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Buchanan.
Ο Scianitti πρόσθεσε ότι οι σύλλογοι πιστεύουν ότι ο 22χρονος έχει δυνατό-
τητες να παίξει ως μέσος κι ως αριστερός μπακ.
Τ ις τελευταίες δύο σεζόν κατέγραψε δύο γκολ με τον σύλλογο του, ενώ έχει 
επίσης εμφανιστεί με την ομάδα του Καναδά U23.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: Χωρίς αλλαγές η κορυφή, πάτησε 6άδα η Παναχαϊκή

Δύο στροφές πριν από το τέλος 
της κανονικής περιόδου, η τριάδα 
της κορυφής έμεινε η ίδια, με την 
Παναχαϊκή να βρίσκει θέση στην 
6άδα στο 96’!

Ο 
Ιωνικός συνεχίζει την ξέφρενη 
πορεία του στο πρωτάθλημα κα-
θώς επικράτησε εύκολα με 4-2 
της Δόξας, ενώ νικηφόρα συνέχι-

σαν ο 2ος Λεβαδειακός που πέρασε δύσκο-
λα με το 2-1 στη Λάρισα κόντρα στον Απόλ-
λωνα, αλλά και η Ξάνθη που χωρίς προβλή-
ματα επικράτησε με 2-0 του Διαγόρα στα 
Πηγάδια. Ο Εργοτέλης επέστρεψε στις επιτυ-
χίες με το ευρύ 4-0 κόντρα στην Ιεράπετρα, 
ενώ με γκολ του Αραβίδη στο 96’ βρήκε θέ-
ση στην πρώτη 6αδα των πλέι οφ η Παναχα-
ϊκή που κέρδισε 3-2 τα Χανιά στην Πάτρα.

Ξάνθη - Διαγόρας 2-0: Ανετοι και 
ωραίοι οι Ακρίτες
Εύκολο μεσημέρι Κυριακής (11/04) είχε η 
Ξάνθη, καθώς κατάφερε να πάρει επικρατή-
σει με 2-0 του Διαγόρα Ρόδου και να κατα-
κτήσει το τρίποντο.
Οι Ακρίτες μπήκαν δυνατά στο ματς και 
λίγο πριν το 25, έφτασαν κοντά στο ν’ ανοί-
ξουν το σκορ. Μετά από λάθος του Καρατά-
σιου, ο Μικελτάτζε πάτησε περιοχή, έκανε 
το γύρισμα για τον αμαρκάριστο Σχρόιεν, 
ο οποίος όμως με πλασέ έστειλε την μπάλα 
πάνω από την εστία του Μπίντση. Ωστόσο, 
το γκολ ήρθε λίγα λεπτά αργότερα και 
συγκεκριμένα στο 33’. Ο Μικελτάτζε βρήκε 
με ωραία πάσα τον Κέβιν Γκαρσία κι εκείνος 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπίντση 
με τη βοήθεια του δοκαριού.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Διαγόρας προσπά-
θησε να μειώσει στο σκορ, αλλά η κεφα-
λιά-ψαράκι του Λινάρδου κατέληξε ελάχι-
στα άουτ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας 
ώρας παιχνιδιού η Ξάνθη διπλασίασε τα 
τέρματά της. Ο Μικελτάτζε ήταν ξανά ο 
δημιουργός του γκολ καθώς μοίρασε Σχρό-
ιεν κι αυτός «κρέμασε» τον Μπίντση για το 
2-0. Οι Θρακιώτες θα πετύχαιναν και τρίτο 
τέρμα στην αναμέτρηση αν η κεφαλιά του 
Μικελτάτζε δεν σταματούσε στο οριζόντιο 
δοκάρι.
Ετσι, μετά από αυτή τη νίκη η Ξάνθη «σκαρ-
φάλωσε» εκ νέου στην τρίτη θέση με 35 
βαθμούς, ενώ ο Διαγόρας υποχώρησε στην 

έβδομη με 27 βαθμούς.

Παναχαϊκή - Χανιά 3-2
Ο Χρήστος Αραβίδης λύτρωσε την Πανα-
χαϊκή με το δεύτερο του γκολ στο 90+6’ 
κόντρα στα Χανιά και χάρισε τεράστιο τρί-
ποντο (3-2) στους Κοκκινόμαυρους, που 
πάτησαν ξανά εξάδα δύο αγωνιστικές πριν 
από το φινάλε.
Ένα από τα πιο χορταστικά ματς της χρονιάς, 
είχε και το φινάλε που του αναλογούσε. Η 
Παναχαϊκή έβαψε στα κοκκινόμαυρα τη 
«μάχη» εξάδας απέναντι στα Χανιά, με τον 
Χρήστο Αραβίδη να βάζει την υπογραφή 
του (2 γκολ) και να ρίχνει τη «χαριστική 
βολή» στην τελευταία φάση του αγώνα!
Το βασικό σενάριο του ματς γράφτηκε μέσα 
σε 12 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, οι Αχαιοί 
σκόραραν τρεις φορές, οι δύο εξ αυτών με 
τον Κουσκουνά, ο οποίος άνοιξε το σκορ 
στο 13’ και είχε ακυρωθέν γκολ στο 24’ για 
οφσάιντ. Οι Χανιώτες απάντησαν στο 32’ 
με τον Βασιλόγιαννη να ολοκληρώνει με 
ιδανικό πλασέ την έξοχη συνεργασία, αλλά 
πριν καλά-καλά καταλάβουν ότι ισοφάρι-
σαν, ο Αραβίδης έδωσε ξανά προβά-
δισμα στους γηπεδούχους, 18’’ 
μετά τη σέντρα.
Ωστόσο, οι φιλοξενούμε-
νοι δεν το έβαλαν κάτω, 
γνωρίζοντας ότι αν έμε-
ναν όρθιοι, θα «κλεί-
δωναν» αυτόματα τη 
θέση τους στην εξάδα. 
Παρά το χαμένο πέναλτι 
του Δημητριάδη στο 70’, 
σε χτύπημα που μπλό-
καρε εξαιρετικά ο Κολο-
βούρης, παρά την αποβολή 
του Μασένα, ο οποίος είχε κερ-
δίσει το πέναλτι, πέντε λεπτά αργότερα, 
η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε 
στην ισοφάριση στο 79’ με τον Τριανταφυλ-
λάκο.
Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι τα Χανιά θα 
αποδράσουν με «χρυσό» βαθμό για την 
είσοδό τους στα play-offs, ο Αραβίδης 
διπλασίασε τα τέρματά του και λύτρωσε την 
Παναχαϊκή, η οποία προσπέρασε τον Δια-
γόρα στην 6η θέση (+1) κι έχει την τύχη στα 
χέρια της.

Εργοτέλης – ΟΦ Ιεράπετρας 4-0

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η ομάδα 
του Εργοτέλη επικράτησε με 4-0 κι έβαλε 
έτσι τέλος στο σερί των 6 αγώνων δίχως 
νίκη.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους 
«κίτρινους» καθώς πριν συμπληρωθούν 
33 λεπτά αγώνα, ήταν ήδη μπροστά στο 
σκορ με δύο τέρματα διαφορά. Αρχικά, 
το σκορ άνοιξε στο 9’ ο Κωστανάσιος. Ο 
Μανουσάκης με ωραία ενέργεια έδωσε 
στον Κόντραντ, εκείνος άφησε να περάσει η 
μπάλα κάτω από τα πόδια του και ο Κωστα-
νάσιος από κοντά, πέτυχε το 1-0. Το 2-0 για 
τον Εργοτέλη, ήρθε στο 32’.
Μετά από λάθος της άμυνας του ΟΦΙ ο 
Μανουσάκης πήρε τη μπάλα έκανε ένα 
δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα 
κόντραρε σε ένα αμυντικό και κατέληξε στα 
δίχτυα!
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου 
η ομάδα του Ταουσιάνη, «άγγιξε» το 3-0, 
αλλά το πολύ καλό σουτ του Μανουσάκη 
κόντραρε σε αντίπαλα σώματα και απομα-
κρύνθηκε. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις ο 
Εργοτέλης έκανε τελικά τρία τα τέρματα του 
με τον Πεϊό, ενώ στην τελευταία φάση του 
αγώνα ο Κοκκίνης βρέθηκε απέναντι από 
τον αντίπαλο γκολκίπερ και με ωραίο πλασέ 
διαμόρφωσε το τελικό 4-0!
Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ 
των δύο ομάδων κι έτσι ο Εργοτέλης έφτασε 
τους 32 βαθμούς στην 4η θέση ενώ ο ΟΦ 
Ιεράπετρας, έμεινε στην προτελευταία θέση 
με 12 βαθμούς.

Απόλλων Λάρισας - Λεβαδειακός 
1-2
Ο Λεβαδειακός έχοντας σε μεγάλη μέρα τον 
Μπιανκόνι κατάφερε να πανηγυρίσει ένα 
σπουδαίο διπλό, καθώς επικράτησε με 2-1 
του Απόλλωνα Λάρισας.
Το παιχνίδι άρχισε με τις δύο ομάδες να 
προσπαθούν να βρουν διαδρόμους για να 
πετύχουν ένα γκολ, χωρίς όμως να πετυ-
χαίνουν τον στόχο τους. Ωστόσο στο δεύ-
τερο ημίχρονο το ματς άνοιξε και η ομάδα 

του Λεβαδειακού ευτύχησε να βρει 
πρώτη τον δρόμο προς τα αντί-

παλα δίχτυα.
Ο Μπιανκόνι, ο οποίος είχε 
περάσει ως αλλαγή στο 
ματς στο 59’, νίκησε τον 
Γλύκο με ωραία κεφαλιά, 
κάνοντας το 0-1 για την 
ομάδα του. Οι γηπεδού-
χοι απάντησαν στο 89’ 

χάρη στην εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι του Χατζή. 

Εκεί που όλα έδειχναν ότι οι 
δύο ομάδες θα μοιράζονταν 

τον βαθμό της ισοπαλίας, ήρθε 
ξανά ο Μπιανκόνι και στα τελευταία δευ-

τερόλεπτα του αγώνα, έστειλε για δεύτερη 
φορά την μπάλα στα δίχτυα του Απόλλων 
Λάρισας, από τα εννέα μέτρα για το 1-2, το 
οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του 
αγώνα.
Ετσι, μετά από αυτή τη νίκη ο Λεβαδειακός 
παρέμεινε στην δεύτερη θέση με 38 βαθ-
μούς και στο -5 από τον πρωτοπόρο Ιωνικό, 
ενώ η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας έμεινε 
στους 24 και στην 8η θέση της Super League 
2.

Ιωνικός - Δόξα Δράμας 4-2
Από τριάρα σε… τεσσάρα πετάει ο αστα-
μάτητος Ιωνικός, ο οποίος «καθάρισε» και 
τη Δόξα Δράμας (4-2) και με επτά σερί νίκες 
έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +8 από τη 
2η θέση, αν νικήσει τον Λεβαδειακό στο 
ντέρμπι κορυφής της προτελευταίας αγω-
νιστικής.
Κάθε αγωνιστική και πιο «θερμός» για την 
άνοδο. Ο Ιωνικός είναι ασταμάτητος και το 
αποδεικνύει μέσα-έξω, έχοντας αφήσει ορι-
στικά στο παρελθόν τις… οριακές νίκες στο 
90+’. Μετά την τριάρα στην Άρτα κόντρα 
στον Καραϊσκάκη, η ομάδα του coach Σπα-
νού «θρυμμάτισε» και τη Δόξα Δράμας με 
τέσσερα γκολ στη Νίκαια (4-2) και κράτησε 
άθικτη τη διαφορά του +5 από τον 2ο Λεβα-
δειακό, ενόψει του μεταξύ τους «ξεκαθαρί-
σματος» στη Βοιωτία την επόμενη και προ-
τελευταία αγωνιστική της regular season.
Το ευχάριστο μεσημέρι για τον Ιωνικό 
φάνηκε από το… καλησπέρα. Μόλις στο 5’, 
ο κίπερ της Δόξας, Στεφανάκος, αντέδρασε 
κάκιστα από το γύρισμα του αμυντικού του 
και ο «killer», Ματίας Κάστρο τιμώρησε το 
ολέθριο λάθος του, για το άκοπο 1-0.
Αφού πέρασαν από νωρίς σε θέση οδηγού, 
οι γηπεδούχοι πάτησαν το «γκάζι» και εκβί-
ασαν νέο λάθος των φιλοξενούμενων για 
το 2-0 στο 23’, με σκόρερ τον Ρόλε. Στο 2ο 
ημίχρονο, ο Νιάς στο 66’ και ο Κάστρο στο 
70’ μετέτρεψαν τη νίκη σε θρίαμβο, με τον 
Αργεντίνο στράικερ να φτάνει τα 13 γκολ και 
να προελαύνει ως ο τοπ-σκόρερ στο φετινό 
πρωτάθλημα.
Το κρεσέντο του Κόντου, ο οποίος είχε 
περάσει ως αλλαγή στο 72’ και μείωσε με 
δύο προσωπικά γκολ στο 82’ και το 90’, 
«γλύκανε» την ήττα για τους Δραμινούς, 
αλλά μέχρι εκεί.

 Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20Η)
Σάββατο 10 Απριλίου 
Ιωνικός – Δόξας Δράμας 4-2
Απόλλων Λάρισας – Λεβαδειακός 1-2
Κυριακή 11 Απριλίου 
Τρίκαλα – ΑΕ Καραϊσκάκης 1-0
Ξάνθη – Διαγόρας Ρόδου 2-0
Εργοτέλης – ΟΦ Ιεράπετρας 4-0
Παναχαϊκή – Χανιά 3-2

Η Βαθμολογία σε 20 αγώνες 
1. ΙΩΝΙΚΟΣ 43
2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38
3. ΞΑΝΘΗ 35
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 32
5. ΧΑΝΙΑ 31
6. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 28 
7. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 27
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24
9. ΤΡΙΚΑΛΑ 23
10. ΔΟΞΑ ΔΡ. 20
11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12
12. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 12

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21Η)
Σάββατο 17 Απριλίου 
Διαγόρας Ρόδου - Τρίκαλα (14.45)
Λεβαδειακός - Ιωνικός (14.45)
ΟΦ Ιεράπετρα - Ξάνθη (14.45)
Κυριακή 18 Απριλίου
ΑΕ Καραϊσκάκης - Δόξα Δράμας (14.45)
Χανιά - Απόλλων Λάρισας (14.45)
Παναχαϊκή - Εργοτέλης (14.45)
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Η 
Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εκτός 
έδρας την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά οι 
γηπεδούχοι με το σκορ του πρώ-
του αγώνα πήραν την πρόκριση 

στα ημιτελικά και συνάμα τη ρεβάνς για την 
ήττα στον περυσινό τελικό του Champions 
League.
ΗΠαρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε με 1-0 από τη 
Μπάγερν στη Γαλλία αλλά λόγω του 3-2 
στο Μόναχο είναι αυτή που πήρε την πρό-
κριση στα ημιτελικά του Champions League 
και περιμένει μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή 
Ντόρτμουντ για να διεκδικήσει την πρόκριση 
της στο μεγάλο τελικό.
 Στο παιχνίδι της Τρίτης (13/4) η Παρί Σεν Ζερ-
μέν σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι στη 
Γερμανία ήταν αυτή που έχανε τις ευκαι-
ρίες, αλλά είδε τη Μπάγερν να σκοράρει στο 
πρώτο μέρος και να δίνει στην αναμέτρηση 
μια άγρια ομορφιά. Στο δεύτερο 45λεπτο 
όμως και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες 
τους, η μία για να ισοφαρίσει ή άλλη για να 
πάρει την πρόκριση αλλά τελικά το 0-1 παρέ-
μεινε μέχρι το τέλος με τους Γάλλους να παίρ-
νουν τελικά την πρόκριση.
Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε χωρίς 
κάποια καλή στιγμή για τις δύο 
ομάδες. Η Παρί ήταν αυτή που 
απείλησε πρώτη στο 9’ με τον 
Εμπαπέ να γυρίζει στον Νεϊ-
μάρ, αυτός έκανε το πλασέ με 
τον Νόιερ να μπλοκάρει. Οι 
φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 
26’ με πλασέ του Σανέ το οποίο 
έφυγε εκτός εστίας ενώ την ίδια 
κατάληξη είχε και το σουτ του Κίμιχ στο 
επόμενο λεπτό. Στο 27’ η Παρί βγήκε στην 
επίθεση ο Εμπαπέ έδωσε παράλληλη μπαλιά 
στον Νεϊμάρ ο οποίος νικήθηκε για δεύτερη 
φορά από τον Νόιερ.

ΤΡΙΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι 
με τον Νεϊμάρ να βλέπει σε πέντε λεπτά, από 
το 34’ έως το 39’, το δοκάρι να του στερεί 
τρεις φορές το γκολ. Αρχικά στο 34’ έκανε 
το σουτ μέσα από την περιοχή το αριστερό 
με τη μπάλα να βρίσκει στο αριστερό δοκάρι 
του Νόιερ. Ακολούθησε μια ωραία ατομική 
ενέργεια και ντρίπλα του Βραζιλιάνου και 
σουτ με το δεξί αυτή τη φορά στο 37’ με τη 
μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. 
Στο 39’ οι γηπεδούχοι βγήκαν ωραία στην 
επίθεση από τα αριστερά με τον Εμπαπέ ο 
οποίος γύρισε στον Νεϊμάρ αυτός έκανε το 
σουτ με τη μπάλα να βρίσκει εκ νέου το δεξί 

δοκάρι.

ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΣΕΙΣ... ΓΚΟΛ ΕΜΕΙΣ
Την ώρα που ο Νεϊμάρ τα είχε με την τύχη του 
μην μπορώντας να πιστέψει πως τρεις φορές 
το δοκάρι του στέρησαν το 1-0 η Μπάγερν 
βγήκε στην αντεπίθεση και ήταν ήταν που 
κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ 
και ουσιαστικά να βάλει «φωτιά» στην ανα-
μέτρηση. 
Ο Αλάμπα βρέθηκε μέσα στην περιοχή έκανε 
το πλασέ με τον Νάβας να διώχνει με το πόδι, 
η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την περι-
οχή όμως και ο Τσούπο - Μότινγκ με κεφαλιά 
έκανε το 0-1.
Μάλιστα στο 44’ η Μπάγερν θα μπορούσε 
να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Αλάμπα 
να σουτάρει εκτός περιοχής αλλά ο Νάβας 
έπεσε στα δεξιά και έδιωξε σε κόρνερ.
Το δεύτερο μέρος δεν είχε τις φάσεις του 
πρώτου ημιχρόνου. Η Παρί πρόσεξε περισ-
σότερο τα νώτα της και προσπάθησε να 
φύγει στις αντεπιθέσεις αλλά πότε ο Εμπαπέ 
ήταν οφσάιντ, πότε ο Νόιερ προλάβαινε τις 

πάσες προς τον Νεϊμάρ και οι γηπε-
δούχοι δεν έβρισκαν το γκολ της 

ισοφάρισης. Από την άλλη οι 
φιλοξενούμενοι προσπάθη-
σαν, τα έδωσαν όλα, αλλά δεν 
έφτιαξαν τις κλασικές ευκαι-
ρίες όπως έκαναν στη Γερμα-
νία για να πετύχουν ένα ακόμη 

γκολ και να φτάσουν στην 
ολική ανατροπή και την πρό-

κριση στα ημιτελικά.
Στο 47’ ο Αλάμπα και πάλι βρέθηκε σε 

θέση βολής αλλά το σουτ που επιχείρησε 
έφυγε έξω. Στο 53’ η Παρί με τον Νεϊμάρ και 
πάλι μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του 
Ντι Μαρία βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση 
αλλά για λίγους πόντους ο Βραζιλιάνος δεν 
μπόρεσε να βρει τη μπάλα και να τη σπρώ-
ξει στα δίχτυα.  Στο 66’ είχαμε την κάθετη 
πάσα προς τον Μίλερ ο οποίος δεν πρόλαβε 
να πλασάρει τον Νάβας που έκοψε σε κόρ-
νερ. Στο 78’ οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ 
που έψαχναν με τον Εμπαπέ αλλά ο Γάλλος 
σταρ ήταν για χιλιοστά σε θέση οφσάιντ.
Η Μπάγερν είχε μια ακόμη καλή στιγμή στο 
82’ όταν ο Σανέ μπήκε από τα δεξιά, έκανε το 
διαγώνιο πλασέ με τη μπάλα να φεύγει λίγο 
έξω από το δεξί δοκάρι του Νάβας. Ενώ στην 
τελευταία φάση του αγώνα στο 89’ ο Εμπαπέ 
έφυγε από τα αριστερά, έκανε την παράλ-
ληλη μπαλιά προς τον Νεϊμάρ με τον Νόιερ να 
βγαίνει και να κόβει με τάκλιν τη φάση.

Παρί - Μπάγερν 0-1: Τη νίκη οι 
Βαυαροί, την εκδίκηση οι Παριζιάνοι

Ντόρτμουντ - Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Στους 
«4» οι Πολίτες με ανατροπή στη Γερμανία

Η 
Ντόρτμουντ μπήκε από νωρίς στο 
παιχνίδι δείχνοντας ότι θέλει να έ-
χει την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Έτσι, μόλις στο 15ο λεπτό απέκτησε 

το προβάδισμα. Ο Χάαλαντ έκανε γύρισμα α-
πό τα αριστερά, η μπάλα έπειτα από κόντρες 
έφτασε στον Μπέλιγχαμ, ο οποίος με σουτ μέ-
σα από την περιοχή έγραψε το 1-0. Ο Έντερσον 
ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να 
την σταματήσει.
Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε νωρίς σε διαδικα-
σία να κυνηγάει στο σκορ, εφόσον οι Βεστφα-
λοί είχαν αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης. 
Όσο κυλούσαν τα λεπτά, όμως, η ομάδα του 
Γκουαρδιόλα έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο και 
γινόταν απειλητική. Στο 25ο λεπτό είχε μεγάλη 
ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Ντε Μπράινε 
έκλεψε την μπάλα από τον Μορέι και σημά-
δευσε με σουτ εν στάσει το οριζόντιο δοκάρι 
του Χιτς με προσπάθεια στα όρια της περιο-
χής. Στο 32’ ο Μαχρέζ δεν μπόρεσε να νικήσει 
από κοντά Χιτς και Μπέλιγχαμ με τον σκόρερ 
της Ντόρτμουντ να βάζει το πόδι του και να 
διώχνει. Μετά και απ’ το 35ο λεπτό οι Βεστφα-
λοί διόρθωσαν την ανασταλτική τους συμπε-
ριφορά και η Σίτι παρά το γεγονός ότι είχε 

την κατοχή, δεν μπορούσε να δημιουργήσει 
ευκαιρίες μπροστά απ’ την εστία του Χιτς.
Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε στο δεύτερο ημί-
χρονο με την ίδια θέληση να πιέσει. Η πίεση 
αυτή απέδωσε με τον Τσαν να υποπίπτει σε 
λάθος. Ο Φόντεν έβγαλε τη σέντρα από τα 
αριστερά και ο παίκτης της Ντόρτμουντ στην 
προσπάθεια του διώξει βρήκε την μπάλα με 
το χέρι. Ο Ριάντ Μαχρέζ ανέλαβε την εκτέλεση 
και νίκησε τον Χιτς γράφοντας το 1-1 στο 55ο 
λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι στα επόμενα λεπτά 
από την επίτευξη του γκολ της ισοφάρισης δια-
χειρίζονταν το παιχνίδι, χωρίς να απειλούν 
την Ντόρτμουντ. Στο 69ο λεπτό οι γηπεδού-
χοι είχαν μία καλή στιγμή. Ο Χούμελς έπειτα 
από εκτέλεση φάουλ πήρε την κεφαλιά, με 
την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του 
Έντερσον που δεν βγήκε.
Ωστόσο, οι Πολίτες πάτησαν γκάζι και «κλεί-
δωσαν» το παιχνίδι. Στο 75’ η Σίτι απείλησε 
με τον Ντε Μπράινε, με τον Χιτς να διώχνει σε 
κόρνερ. Στο ίδιο λεπτό έγινε το 1-2. Ο Φόντεν 
έκανε το σουτ από μακριά, η μπάλα βρήκε στο 
δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, με τον τερμα-
τοφύλακα των Γερμανών να μην έχει καθαρό 
οπτικό πεδίο.

Λίβερπουλ - Ρεάλ 0-0: Άντεξε η 
«Βασίλισσα» και πέρασε στους «4»

Η 
Λίβερπουλ ήταν καλύτερη σε 
όλη τη διάρκεια του αγώνα. 
Μπήκε από την αρχή δυνατά 
στο ματς και απείλησε με τον 

Σαλάχ στο 2’ με τον Αιγύπτιο να πλασά-
ρει από το ύψος του πέναλτι αλλά ο γκο-
λκίπερ της Ρεάλ κατάφερε να διώξει με 
το πόδι. Οι Άγγλοι συνέχισαν να έχουν 
την υπεροχή και είχαν μια ακόμη καλή 
στιγμή με τον Μίλνερ να σουτάρει στο 
11’ και τον Κουρτουά να διώχνει.
Η «Βασίλισσα» απάντησε στο 20’ με 
τον Μπενζεμά να δημιουργεί μόνος του 
μια φάση, να προσπαθεί να πασάρει, τη 
μπάλα να βρίσκει στον Καμπάκ και τη 
μπάλα να σταματάει στο δεξί δοκάρι του 
Άλισον.
Η ομάδα του Κλοπ συνέχισε να έχει την 
υπεροχή στην αναμέτρηση, να κυκλοφο-
ρεί τη μπάλα και να ψάχνει με κάθε τρόπο 
το γκολ που της έδινε το προβάδισμα. Στο 
41’ ο Σαλάχ αστόχησε από το ύψος του 
πέναλτι ενώ στο 42’ την ίδια κατάληψη 
είχε και το σουτ του Βαϊνάλντουμ από 
εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή. Οι 
δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο ισόπα-
λες χωρίς τέρματα.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η 

Λίβερπουλ απείλησε στα 41’’ αλλά και 
πάλι ο Κορτουά ήταν εκεί και απομάκρυνε 
το σουτ του Φιρμίνιο. Η Ρεάλ απάντησε 
στο 66’ με διπλή ευκαιρία. Ο Βαλβέρδε 
με απίστευτη μπαλιά έβγαλε τον Βινίσι-
ους τετ α τετ με τον Άλισον αλλά ο γκολκί-
περ της Λίβερπουλ έδιωξε τη μπάλα, αυτή 
έφτασε στον Μπενζεμά αλλά και πάλι ο 
Βραζιλιάνος του πήρε τη μπουκιά από το 
στόμα.
ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Το σουτ του Σαλάχ στο 68’ βρήκε στα 
σώματα ενώ την ίδια κατάληξη είχε στο 
επόμενο λεπτό και το σουτ του Φιρμίνιο 
μέσα από την περιοχή. Στο 70’ ο Ζότα που 
είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς μπήκε 
από τα αριστερά, έκανε το σουτ αλλά ο 
Κουρτουά ήταν και εκεί.
Αυτές ήταν ουσιαστικά και οι τελευταίες 
καλές στιγμές του αγώνα καθώς εν συνε-
χεία η Ρεάλ μπόρεσε να κρατήσει εκτός 
περιοχής τη Λίβερπουλ ενώ οι περισσό-
τερες μπαλιές των Άγγλων στα τελευταία 
λεπτά δεν είχαν αποτέλεσμα.
Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του 
αγώνα με τη Ρεάλ να παίρνει την πρό-
κριση στα ημιτελικά και να βρίσκεται στο 
κυνήγι ενός ακόμη Champions League.
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Ο Ντανίλο χάρισε στην ΑΕΛ σπουδαίο «διπλό» εις βάρος της ΑΕΚ 
με 1-0 σκοράροντας στο 85’ και την κράτησε γερά στο κόλπο 
ταης μάχης του τίτλου. Μάλιστα, η ομάδα της Λεμεσού ανέβηκε 
στην κορυφή και περιμένει το ματς της Ομόνοιας με τον Ολυμπι-
ακό που θα αρχίσει σε λίγο (19:30) για να δει αν θα παραμείνει 
πρώτη ή όχι.

Οι γαλαζοκίτρινοι αποδεικνύουν στη β’ φάση πως έχουν το μέταλλο 
και μακριά από το Τσίρειο και μετά την άλωση του «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» κόντρα στην Ανόρθωση, σήμερα έκαναν απόδραση με τρί-
ποντο και από το ΑΕΚ Αρένα. Αποτέλεσμα που τους δίνει σπουδαία 
ώθηση για τη συνέχεια.
Όσο για την ΑΕΚ, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την ισοπαλία της Ανόρ-
θωσης και να την πλησιάσει στους τέσσερις βαθμούς. Αντιθέτως αυξή-
θηκε η διαφορά στους εφτά και η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη 
για την κατάληψη της τέταρτης θέσης.

Το ματς
Η κατοχή και η διάθεση για πιο επιθετικό ποδόσφαιρο ήταν στο στρα-
τόπεδο της ΑΕΛ για το πρώτο ημίχρονο. Οι γαλαζοκίτρινοι κυνήγη-
σαν το προβάδισμα στο σκορ από το πρώτο σφύριγμα του παιχνιδιού, 
ωστόσο κάτι… χαλούσε όταν έφτανε η στιγμή για την τελική πάσα. 
Κατά συνέπεια, μπόρεσαν να δημιουργήσουν μόλις δύο καλές φάσεις, 
μία με εκτός περιοχής σουτ του Μαέ στο 34’ (άουτ) και άλλη μία με δια-
γώνιο εντός περιοχής σουτ του Αντωνίου στο 41’, με τον Μολ να του 
λέει «όχι».
Στο ίδιο διάστημα, η ΑΕΚ επέλεξε πρωτίστως να εξουδετερώσει τα 
ατού των φιλοξενουμένων και να ψάξει το γκολ με αντεπιθέσεις. Η 
μισή δουλειά έγινε σωστά, καθώς δεν επέτρεψε στους ποδοσφαιρι-
στές του Ντούσαν Κέρκεζ να πατήσουν στην περιοχή της πολλές φορές 
απειλητικά. Η άλλη μισή, όμως, δεν πήγε εξίσου καλά, καθώς επιθε-
τικά έμοιαζε ακίνδυνη, με μοναδική εξαίρεση την κεφαλιά του Τολεμές 
στο 17’.
Εξακολουθούσε να μην ήταν «γενναιόδωρο» το ματς από πλευράς 
ευκαιριών στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και η ΑΕΚ μπήκε κάπως καλύ-
τερα, σταδιακά και πάλι πήρε την κυκλοφορία η ΑΕΛ και κυνηγούσε το 
γκολ. Η πρώτη μεγάλη φάση, όμως, ήρθε από πλευράς γηπεδούχων 
και μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν κεντρικό αμυντικό. Ο Γκονθάλεθ 
σούταρε από μακριά στο 65’ και η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των 
δοκών.
Ο χρόνος κυλούσε και όλα έδειχναν ότι δύσκολα θα άλλαζε κάτι στο 
ματς, καθώς δεν δημιουργούνταν μεγάλες φάσεις. Στο ποδόσφαιρο 
όμως αποδείχτηκε πως μια στιγμή αρκεί. Συνέβη στο 85’ με τον Αντω-
νίου να στρώνει στον Ντανίλο, ο οποίος έκανε το συρτό σουτ περίπου 
ένα μέτρο έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.
«Μore than enough», δηλαδή περισσότερο από αρκετό χαρακτήρισε 
ο Ντούσαν Κέρκεζ το 1-0 με το οποίο η ΑΕΛ επικράτησε της ΑΕΚ στην 
«Αρένα». Ο Βόσνιος τεχνικός έδωσε συχαρητήρια στους παίκτες του 
και επανέλαβε πως έχουν όνειρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος 
και θα συνεχίζουν να παλεύουν γι’ αυτό.
«Mεγάλη νίκη σήμερα. Πάντα όταν παίζουμε με την ΑΕΚ είναι δυνατό 
παιχνίδι. Παίξαμε σήμερα ανοικτά για να κερδίσουμε. Πολλά συγχα-
ρητήρια στους παίκτες μου. Θέλαμε να κερδίσουμε και το 1-0 είναι 
περισσότερο από αρκετό. Βλέπουμε το παιχνίδι της Τετάρτης και 
θέλουμε να πάμε στον τελικό. Έχουμε ακόμα αγώνες, δεν τελείωσε 
τίποτε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ΑΕΛίστες που ήρθαν να μας στηρί-
ξουν. Έχουμε όλοι όνειρο και θα συνεχίσουμε για αυτό».

Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-0 του 
Ολυμπιακού, εντούτοις έχασαν με 
τραυματισμό τους Ασάντε, Λοΐζου και 
Τσέποβιτς

Το ζητούμενο για την Ομόνοια ήρθε. Οι πράσινοι 
με γκολ του Μάρκο Τσέποβιτς στο 23’, με εκτέλεση 
φάουλ και τέρμα του Μαρίνου Τζιωνή στο 90+3’ επι-
κράτησαν 2-0 του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ για την 6η 
αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήμα-
τος, διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 
69 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΛ και τρεις 
από τον Απόλλωνα.
Άλλο ένα βήμα προς την επίτευξη του στόχου της 
κατάκτησης του πρωταθλήματος, τέσσερις στρο-
φές πριν από το τέλος, όμως οι πράσινοι δεν μπο-
ρούν να χαρούν το δεύτερο φετινό «τρίποντο» επί 
των μαυροπράσινων. Η ατυχία κτύπησε την 
πόρτα του «τριφυλλιού», αφού κατά τη 
διάρκεια της αναμέτρησης τραυματίστη-
καν τρεις ποδοσφαιριστές, οι Ασάντε, 
Λοΐζου και Τσέποβιτς, οι οποίοι έγιναν 
αναγκαστική αλλαγή. Πιο σοβαρή είναι 
η ζημιά στον Καμερουνέζο επιθετικό, 
αφού σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθη-
καν από την PrimeTel η αρχική εκτίμηση 
επιβεβαιώνει τους φόβους για ρήξη χια-
στών συνδέσμων.

To ματς
«Γεμάτο» ήταν το πρώτο ημίχρονο στο ΓΣΠ. Η 

μεγάλη ευκαιρία του Σάλι στο 8’, στο τετ α τετ με τον 
Φαμπιάνο και το γκολ του Τσέποβιτς στο 23’ με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ ήταν οι κυριότερες στιγμές του 
πρώτου σαρανταπενταλέπτου. Οι γηπεδούχοι είχαν 
στην κατοχή τους την μπάλα, όμως οι μαυροπράσινοι 
με «όπλο» την ταχύτητα έδειξαν τα «δόντια» τους στο 
«τριφύλλι» με τον Σάλι να φεύγει ταχύτατα πίσω από 
την άμυνα της Ομόνοιας και να αστοχεί για εκατοστά.
Το «τριφύλλι» στην πρώτη τελική του προσπάθεια 
στον στόχο ευτύχησε να πάρει προβάδισμα στο σκορ 
με εκτέλεση φάουλ του Μάρκο Τσέποβιτς. Ο Σέρβος 
επιθετικός, στο 23′, φανέρωσε και αυτή την αρετή 
και με μια αριστοτεχνική εκτέλεση πέρασε την μπάλα 
πάνω από το τείχος και την έστειλε στα δίχτυα του 
Μιχαήλ, βάζοντας σε θέση οδηγού την Ομόνοια με το 
έβδομο φετινό τέρμα του. Στο 37′ ο Φαμπιάνο έδειξε 

την κλάση του σε συρτό σουτ του Σαρφό.
Το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο επισκι-

άστηκε από τρεις τραυματισμούς 
και ισάριθμες αναγκαστικές αλλα-
γές. Η αρχή έγινε στο 33’ με τον 
Ερνέστ Ασάντε να σωριάζεται 
στο έδαφος και να αποχωρεί με 
φορείο σφαδάζοντας από τους 

πόνους. Το πόδι του βραχύσω-
μου επιθετικού «κόλλησε» στο 

γρασίδι και φάνηκε εξ αρχής ότι 
πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου 
αποχώρησε τραυματίας ο Γκουστάβο ντα Κόστα, με 
τον Γαρουφαλιά να τον αντικαθιστά, ενώ δευτερό-

λεπτο μετά αποχώρησε και ο Λοΐζος 
Λοΐζου. Ο νεαρός εξτρέμ γλίστρησε και 
ένιωσε πόνους στο πόδι. Παρά το γεγο-
νός ότι προσπάθησε να συνεχίσει δεν 
μπόρεσε και ο Χένινγκ Μπεργκ έριξε 
στον αγώνα τον Έρικ Μποτεάκ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του 
αγώνα ήταν εντελώς διαφορετική, 
καθώς η Ομόνοια κυριάρχησε πλήρως, 
είχε έξι τελικές στον στόχο έναντι μόλις 
μίας στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε 
αρκετές φορές κοντά στο δεύτερο γκολ. 
Κούσουλος, Μποτεάκ, Παπουλής και 
Τζιωνής είτε αστόχησαν είτε δεν κατά-
φεραν να νικήσουν τον Μιχαήλ.
Το τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός 
ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, έβγαλε παί-
κτες στην επίθεση ψάχνοντας την ισο-
φάριση και άφησε ανοικτούς χώρους 
στα μετόπισθεν. Οι γηπεδούχοι το εκμε-
ταλλεύθηκαν και μετά από μακρινή 
πάσα του Κούσουλου ο Τζιωνής έφυγε 
σε τετ α τετ με τον Μιχαήλ, και αφού 
τον ντρίμπλαρε έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.

Ομόνοια – Ολυμπιακός 2-0: Πύρρειος 
νίκη και επιστροφή στην κορυφή

ΑΕΚ-ΑΕΛ 0-1: Βρυχηθμός του 
Ντανίλο στην Αρένα!
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ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός 93-86: Έριξε την 
αυλαία με ακόμη μία ήττα

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν πάτησε το γκάζι απέναντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, πήρε όμως τη νίκη 
(93-86) στο φινάλε της regular season για τις δύο ομάδες.

Ηδιαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας και Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ ήταν κάτ ι 
παραπάνω από εμφανής, με την «αρκούδα» να 
παίρνει τη νίκη (93-86) σε εξ αναβολής αναμέ-
τρηση για την EuroLeague.
Εν αντιθέσει πάντως με ό,τι (δεν) έγινε πριν 
από δύο βράδια στην Αγία Πετρούπολη, αυτή 
τη φορά οι παίκτες του Όντεν τ Κάτας είχαν 
περισσότερη ενέργεια και διάθεση να πιέσουν 
την μπάλα. Η απουσία επιλογών όμως δεν μπο-
ρούσε να καμουφλαριστεί με κάποιον τρόπο, 
με το τριφύλλι να αποχαιρετά με ακόμη μία 
ήττα την EuroLeague για το 2020/21.

Ο MVP
Ο Γκάμπριελ Λούντμπεργκ δεν μπορεί να μπει 
στα παπούτσια του Μάικ Τζέιμς, δείχνει όμως 
ότι έχει το ταλέντο και την αυτοπεποίθηση για 
να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο με τη 
φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Αυτό 
έκανε κι απέναντι στον Παναθη-
ναϊκό ΟΠΑΠ, προσφέροντας 
σημαν τ ικά τόσο σε εκ τ έ-
λεση όσο και σε δημιουρ-
γ ία. Τελείωσε τον αγώνα 
με 19 πόν τους (από 4 /7 
δίποντα, 3/4 τρίποντα και 
2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 
5 ασ ίσ τ και 1 λάθος σε 
29’13’’ συμμετοχής.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κατά-
φερε να ε λέγξε ι  τον ρυθμό σ τα 
πρώτα λεπτά του αγώνα, γρήγορα όμως 
η αστοχία από την περιφέρεια αποδείχθηκε 
μεγάλο πρόβλημα. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στηρί-
χθηκε στην δράση του Γιοχάνες Φόγκτμαν τόσο 
κοντά όσο και μακριά από το καλάθι (σ.σ.: είχε 
11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο) και κατά-
φερε να ξεφύγει με +8 (27-19) σ την πρώτη 
περίοδο.
Ο Όντεν τ Κάτας έκανε διαρκώς αλλαγές σε 
πρόσωπα και σ χήματα, πήρε πολ λά από 
τον Άαρον Γουάιτ και είδε την ομάδα του να 
μαζεύει κάπως τη διαφορά (36-31 στο 15’). 
Ακολούθησε όμως ένα τρίλεπτο μπλακ άουτ, 
πολλές κακές επιλογές σ την επίθεση και το 
απογοητευτ ικό αμυν τ ικό transition γ ια να 
δώσουν στους γηπεδούχους το δικαίωμα να 
πατήσουν το γκάζι και να φτάσουν μέχρι το 
+16 (49-33 στο 18’). Έξι αναπάντητοι πράσινοι 

πόντοι στο τελευταίο ενάμιση λεπτό έσωσαν 
κάπως την κατάσταση, με το τριφύλλι να κλεί-
νει το πρώτο μέρος στο -10 (49-39), έχοντας 
4/13 τρίποντα.
Το τρίτο δεκάλεπτο κινήθηκε σε συγκεκριμένο 
μοτίβο: οι πράσινοι επιχειρούσαν να μαζέψουν 
κάπως τη διαφορά, δεν είχαν όμως τις λύσεις 
από τον πάγκο, ούτε την αμυντική συνέπεια για 
να ασκήσουν περισσότερη πίεση στους γηπε-
δούχους. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας διατηρήθηκε σε 
θέση οδηγού με σχετική άνεση, είχε για κορυ-
φαίο πλέον τον Γκάμπριελ Λούντμπεργκ και 
δεν κινδύνευσε επί της ουσίας. Γι αυτό κιόλας, 
το +13 (74-61) του 30ού λεπτού της έδινε ξεκά-
θαρο προβάδισμα νίκης έναντι του τριφυλλιού.
Παρά το -13 της τρίτης περιόδου, ο Παναθηνα-
ϊκός ΟΠΑΠ δεν τα παράτησε. Εν αντιθέσει με 
ό,τι συνέβη δύο βράδια νωρίτερα στην Αγία 

Πετρούπολη, αυτή τη φορά οι πράσινοι 
ε ίχαν ενέργε ια και διάθεση σ την 

άμυνα. Κι από την στιγμή που ο 
Ιωάννης Παπαπέτρου πήρε το 

όπλο του και έβαλε μερικά 
μεγάλα καλάθια, το τριφύλλι 
είχε κάθε λόγο να πιστεύει 
πως μπορεί, στο φινάλε, να 
κάνει την ανατροπή.
Παρά τα τρίποντα του Γουίλ 
Κλάιμπερν, οι παίκτες του 

Όντεντ Κάτας έμειναν κοντά 
στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και έφτα-

σαν μέχρι το -5 (91-86) με ένα 
λεπτό να μένει για το τέλος.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Ζακ Όγκαστ βρέθηκε στο παρκέ για 7’56’’ 
δίχως να κάνει αισθητή την παρουσία του. 
Για την ακρίβεια, θα μπορούσε να καταγρα-
φεί κι ως απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα, 
αφού ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά προσέφερε 
κάτι στην ομάδα του. Τελείωσε τον αγώνα με 
2 πόντους (από 1/1 δίποντο) και 1 ριμπάουντ, 
μαζί με πολλές χαμένες μονομαχίες στις δύο 
ρακέτες.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ τελείωσε τον αγώνα 
με 60% στα δίποντα, 46.9% στα τρίποντα, 22 
ασίσ τ και μόλις 9 λάθη, κι όμως ητ τήθηκε. 
Πολύ απλά γιατί αμυντικά δεν ήταν συνεπής 
και δεν μπόρεσε να περιορίσει την δράση των 
αντιπάλων του.

EuroLeague: Η τελική 
κατάταξη της κανονικής 
περιόδου

Με το ματς ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Πανα-
θηναϊκός ολοκληρώθηκε η κανο-
νική περίοδος της EuroLeague. Δείτε 
την τελική κατάταξη, τα ζευγάρια των 
playoffs, αλλά και τις ημερομηνίες 
των προημιτελικών με φόντο το Final 
Four της Κολωνίας.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της 
Τετάρτης (14/4) η κανονική περί-
οδος της EuroLeague 2020/21, με 
την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να κερδίζει 
τον Παναθηναϊκό (93-86), να πιά-
νει στο 24-10 τη Μπαρτσελόνα, 
αλλά να υστερεί στην ισοβαθμία 
καθώς ηττήθηκε εντός κι εκτός 
έδρας από την ομάδα του Σαρού-
νας Γιασικεβίτσιους.
Στο 11-23 και στην 16η θέση 
σε σύνολο 18 ομάδων ολοκλή-
ρωσε το ευρωπαϊκό του ταξίδι 
ο Παναθηναϊκός, με τα ζευγά-
ρια των playoffs (Μπαρτσε-
λόνα - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Φενέρμπαχτσε, 
Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρί-
της, Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν 
Μονάχου) να ετοιμάζονται για 
την έναρξη των σειρών στις 20 
και 21 Απριλίου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ 34 ΑΓΩΝΕΣ)
1. Μπαρτσελόνα 24-10
2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 24-10
3. Αναντολού Εφές 22-12
4. Αρμάνι Μιλάνο 21-13
5. Μπάγερν Μονάχου 21-13
6. Ρεάλ Μαδρίτης 20-14
7. Φενέρμπαχτσε 20-14
8. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 
20-14
9. Βαλένθια 19-15
10. Μπασκόνια 18-16
11. Ζάλγκιρις Κάουνας 17-17
12. Ολυμπιακός 16-18
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-20
14. Βιλερμπάν 13-21
15. Άλμπα Βερολίνου 12-22
16. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 11-23
17. Ερυθρός Αστέρας 10-24
18. Χίμκι  4 -30

Τα δεδομένα για τη 18η 
θέση στο πρωτάθλημα 

της σεζόν 2021/22
Ηαποτυχία της Βαλένθια να 
μπει στην οκτάδα της κανονι-
κής περιόδου και να συμμετά-
σχει στα playoffs της EuroLeague 
2020/21, έδωσε την ευκαιρία σε 
δύο ομάδες του EuroCup να προ-
βιβαστούν στο πρωτάθλημα της 
επόμενης περιόδου. Η Μονακό 
επικράτησε με 2-0 της Γκραν 
Κανάρια, η Ούνικς Καζάν θρι-
άμβευσε το βράδυ της Τετάρτης 
(14/4) στη Μπολόνια και με σκορ 
2-1 προκρίθηκε στους τελικούς, 
μαζί προβιβάστηκαν στη μεγάλη 
διοργάνωση της Ευρώπης.
Πλέον γνωρίζουμε τις 16 από 
τις 18 ομάδες που θα συμμε-
τάσχουν στη EuroLeague της 
σεζόν 2021/22. Αναντολού Εφές, 
Αρμάνι Μιλάνο, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 
Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, 
Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, 
Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Μπασκό-
νια, Ζάλγκιρις Κάουνας είναι οι 
11 που έχουν εγγυημένα συμ-
βόλαια, η Άλμπα Βερολίνου έχει 
διετή wild card (2021/22 και 
2022/23), η Μπάγερν Μονάχου 
και η Βιλερμπάν βρίσκονται σε 
διαδικασία απόκτησης εγγυη-
μένων συμβολαίων (οι μέτοχοι 
έχουν συμφωνήσει), η Μονακό 
και η Ούνικς θα παίξουν χάρη 
στην επιτυχία τους στο EuroCup 
και από εκεί και πέρα μένουν δύο 
wild cards που θα δοθούν με δια-
φορετικό τρόπο.
Η 17η θέση θα πάει στην πρωτα-
θλήτρια της ABA Liga και η 18η 
μοιάζει ανοιχτή για τον οργανι-
σμό που η EuroLeague θα θεω-
ρήσει ικανότερο, πιο έτοιμο, πιο 
φιλόδοξο για να μπει στη διοργά-
νωση. Δεν υπάρχει commitment 
από την πλευρά του Ζόρντι 
Μπερτομέου για χορήγηση σε 
ομάδα της VTB League, αν και 
για καιρό επικρατούσε αυτή η 
άποψη, όμως μια δήλωσή του 
πριν από λίγες ημέρες στη Μπο-
λόνια μάλλον ξεκαθάρισε σε 
μεγάλο ποσοστό το τοπίο και την 
κατάσταση.

αθλητικά
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Η σειρά σας  
έρχεται 

σύντομα.

To πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19 του Οντάριο 
βοηθά να σταματήσει η εξάπλωση και να σωθούν ζωές.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την επαρχία εμβολιάζονται 
κάθε μέρα.
Ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται, πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα, να πλένουμε 
τα χέρια μας και να διατηρούμε την απόστασή μας.

Μάθετε περισσότερα στο ontario.ca/covidvaccineplan ή τηλεφωνείστε στο 1-888-999-6488 για 
βοήθεια σε 300 γλώσσες.

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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