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

FACT   

FACT   

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

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

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 
ΑΣ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

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

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

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

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

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

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

Οι συνεχείς προσπάθειες επιβολής του νόμου είναι αναγκαίες για τον περιορισμό της μαύρης οικονομίας 
και την δημιουργία ενός δίκαιου ανταγωνιστικού πλαισίου για τους νόμιμους εργολάβους που στηρίζουν 
τα προγράμματα υγείας, ασφάλειας και μαθητείας. Ενημερωθείτε!
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Τη δύναμή σου δε 
την ξέρει κανείς... 

μόνο εσύ!
Γιατί κανείς δεν 

είδε πόσες φορές 
έσφιξες τα δόντια 

και κατάπιες θυμό... 
έκανες τα «θέλω» 
σου... «πρέπει»...
Έκρυψες τα χέρια 
στις τσέπες για να 

μην γίνουν γροθιά, 
που θα τα έκαναν 
όλα... πουτ@να...

Γι’ αυτή τη δύναμη 
μιλάω

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ HELLAS NEWS

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω όλους 

καλά, τουλάχιστον από το 

υπέρτατο αγαθό που είναι η 

υγεία, γιατί καταλαβαίνετε 

ότι λίγο-πολύ αυτή η κατάσταση της πανδημίας 

είναι αδύνατον να μην έχει επηρεάσει τον κάθε 

ένα μας.

Περνάμε το δεύτερο Πάσχα με τέτοιες συνθήκες 

και θέλω να ευχηθώ και να παρακαλέσω τον 

Παντοδύναμο να είναι το τελευταίο. Όλη η 

οικογένεια της HELLAS NEWS αγαπημένη κι 

ενωμένη δεν έχει απουσιάσει ούτε μία ημέρα από 

τα καθήκοντα της, ιδιαίτερα από την ημέρα που 

άρχισε αυτή η λαχτάρα. Ο Ηλίας Μιχαηλίδης, 

η Χριστιάνα Κιέσκου, ο Παναγιώτης Βάρσος 

αλλά και οι τακτικοί συνεργάτες μας που σας 

ενημερώνουν εβδομαδιαία με θέματα που 

αγαπάτε όπως ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο Σίμος 

Λεπτοκαρίδης, ο Βασίλειος Πολυδούλης, η Νίκη 

Σταθά και επιπλέον οι έκτακτοι συνεργάτες 

έχουμε κατορθώσει να διαβάζεται η Hellas News 

(και με την βοήθεια του διαδικτύου) σε όλα τα 

μήκη και τα πλάτη της Γης.

Φυσικά, όλα αυτά υπάρχουν και διαιωνίζονται 

γιατί έχουμε την υποστήριξη μέσω διαφημίσεων 

κορυφαίων επιχειρήσεων που δίνουν οξυγόνο 

και δικαίωμα να υπάρχουμε. Τους ευχαριστούμε 

για άλλη μία φορά και δεν χρειάζεται να σας 

παρακαλέσω, αλλά νομίζω όσοι διαβάζεται τις 

γραμμές αυτές θα πρέπει για όλα τα αγαθά σας 

ή υπηρεσίες που έχετε ανάγκη να απευθυνθείτε 

σε Έλληνες κι Ελληνίδες που ζουν αναμεσά 

μας ώστε να αισθάνονται ότι ο ελληνισμός 

τους υποστηρίζει κι αυτοί να προσφέρουν σε 

συλλόγους, οργανισμούς, εκκλησίες και σε 

πολλούς ανθρώπους που τους δίνουν εργασία 

στους δύσκολους καιρούς που περνάμε.

ΑΔΕΛΦΙΑ, πρέπει να το εμπεδώσετε και να το 

καταλάβετε πολύ καλά ότι οι καιροί άλλαξαν 

και μόνον ενωμένοι κι αλληλοϋποστηριζόμενοι 

μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα 

μας πιο υγιή κι εύκολη. Είμαστε Έλληνες, ένας 

λαός μαχητής, αγωνιστές που μπορούμε να 

καταφέρουμε τα πάντα. Ας το αποδεικνύουμε 

κάθε ημέρα.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ,  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ 

ΠΕΡΑΣΕΙ !!!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

«Έδεναν τους γέροντες στα κρεβάτια, τους έδερναν και 
τους βασάνιζαν»

Ν
έες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας 
μετά τις αποκαλύψεις για το θάνατο 68 ηλικιωμένων 
σε γηροκομείο στα Χανιά, με αιτία θανάτου την α-
νακοπή καρδιάς. Ήδη η είδηση αυτή προκάλεσε την 

παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Β. Πλιώτα, ο 
οποίος διαβίβασε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών 
Κρήτης, Γεώργιο Σαμπαντσή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού 
Τύπου που κάνουν αναφορά στο θέμα, ζητώντας του να προ-
χωρήσει σε όλα τα νόμιμα, λόγω της σοβαρότητας της υπόθε-
σης. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο νέες καταγγελίες που παρου-
σιάζει το Flashnews.gr, οι συνθήκες στο γηροκομείο μοιάζουν 
«με κοτέτσι, που ταΐζουν τις κότες για να κάνουν αυγά και να 
μεγαλώσουν και να τις σφάξουν...».
Σε άλλο σημείο η δεύτερη μαρτυρία αναφέρει ότι: «μου την 
πέθαναν τη μάνα μου, δεν της έδιναν νερό, την είχαν καθηλω-
μένη σε αναπηρικό αμαξίδιο». Για όλες αυτές τις καταγγελίες 
η αστυνομία διεξάγει έρευνα ενώ δεν αποκλείει ακόμα και 
το ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος εκμετάλλευσης, 
ψάχνοντας ακόμη και τις διαθήκες των θανόντων.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν υπέβαλε μήνυση άτομο που έχασε τον 
ηλικιωμένο πατέρα της. Ακολούθησαν οι καταθέσεις πρώην 
εργαζομένων του οίκου ευγηρίας οι οποίοι και εκείνοι κατήγ-
γειλαν κακοποίηση των τροφίμων. Από την έρευνα προκύπτει 
ότι από τους 68 ηλικιωμένους που έχασαν τη ζωή τους στον 
οίκο ευγηρίας, οι 24 ήταν Χανιώτες.

«Τους έδεναν στα κρεβάτια»
Πρώην εργαζόμενος του οίκου ευγηρίας, περιέγραψε σκηνές 
με ανθρώπους δεμένους και βάναυσα χτυπήματα. «Στο γηρο-
κομείο αυτό δούλεψα από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, 
σχεδόν έξι μήνες. Αυτά που είχα δει όσο καιρό ήμουν εκεί 
πέρα, οι καταστάσεις γενικά δεν ήταν τόσο καλές. Η μεταχεί-
ριση των γερόντων ήταν πολύ κακή, δηλαδή τους έδεναν στα 
κρεβάτια, ακόμα και αυτούς που δεν ήταν διεγερτικοί, τους 
έδιναν χάπια για να τους ηρεμήσουν, τους χτυπούσαν πολλές 
φορές...Υπήρχαν πολλές φορές, κάποια βράδια, όταν τελείωνα 
τη βάρδιά μου, μου έλεγαν να δέσω κάποιους ανθρώπους 
και επειδή εγώ δεν έχω μάθει έτσι, έχω μάθει να δουλεύω με 
τον δικό μου τρόπο και να σέβομαι τους μεγαλύτερους δεν το 
έκανα. Κάποια στιγμή με πήρανε χαμπάρι και πήγαιναν μετά 
και τους έδεναν εκείνοι... Δεν μπορούσα να βγω μόνος μου και 
να έλεγα συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο… Μόλις το θέμα 
βγήκε στη δημοσιότητα και στο πλαίσιο της έρευνας αποφά-
σισα πως έπρεπε να καταθέσω», είπε ο ίδιος στα parakritika.gr.
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της περασμένης Πέμπτης, οι Αρχές 

προχώρησαν στην εκταφή της σορού μίας ηλικιωμένης γυναί-
κας που είχε αποβιώσει στο συγκεκριμένο ίδρυμα φροντίδας 
ηλικιωμένων, μετά από παρέμβαση εισεγγελέα.

 «Την είχαν δεμένη με κάτι σαν ιμάντες σε ένα 
καροτσάκι»
«Eίχε πάει η μητέρα μου πέρυσι εκεί, το 2020 και έμεινε για 
επτά μήνες. Σε μικρή ηλικία ήταν 60 ετών απλά είχε μία ιδιαι-
τερότητα, δεν ήταν καλά ψυχολογικά και ήταν η μόνη μονάδα 
που βρήκαμε να την αναλάβουν, λόγω της κατάστασης, γιατί 
είχαμε γυναίκα στο σπίτι και δεν αρκούσε η 8ωρη φροντίδα, 
ήθελε 24ωρη, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ασχολήθηκαν γενικά 
από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ένα κενό σχετικά με τους ασθενείς 
που έχουν θέματα, αυτοί τη δέχτηκαν μπήκε.
»Μου τα παρουσίαζαν όλα καλά απλά ενώ στο σπίτι έτρωγε 
όταν μπήκε εκεί της έβαλαν σωληνάκι και έτρωγε από τη μύτη, 
για δική τους ευκολία προφανώς, την είχαν δεμένη με κάτι σαν 
ιμάντες σε ένα καροτσάκι, γενικά ήταν πολύ ψυχοφθόρο για 
μένα όλο αυτό σε σημείο που δεν ήθελα να πολύ πηγαίνω. 
Γενικά ήταν άθλιες οι συνθήκες, επειδή γενικά δεν είχαμε τα 
λεφτά την είχαν βάλει, στο υπόγειο...»

»Από ό,τι κατάλαβα όσους έδιναν λιγότερα χρήματα τους έβα-
ζαν στο υπόγειο, δεν είχε καν παράθυρα και πιο πάνω έβαζαν 
τους άλλους που έδιναν περισσότερα λεφτά, τηλεόραση δεν 
είχε η γυναίκα, ενώ όλη ημέρα στο σπίτι έβλεπε τηλεόραση, 
τους παρακάλεσα να βάλουν εκεί την τηλεόραση η οποία 
υπήρχε εκεί από ό,τι κατάλαβα για τους ελέγχους ίσως για να 
πάρουν την άδεια για να δείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια».
Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο κ. Φ «όταν τους είπα να 
ανοίξουν την τηλεόραση για να βλέπει το απέφυγαν είπαν ότι 
θα ενοχλούνται όλοι και δε θα μπορούμε να τους διαχειρι-
στούμε μου έλεγαν. Εμένα δεν με έπεισαν τα λεγόμενα τους 
γενικότερα, τους κυνηγούσα γενικά, γιατί και ο καθετήρας 
ήταν γεμάτος και όχι μόνο γεμάτος κάποια στιγμή είδα και 
αίμα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν πάρα πολύ αδύνατη, για 
ευκολία την σίτιζαν από τη μύτη με μία σύριγγα.
»Παρατήρησα μία ημέρα που πήγα ότι ήταν ένας νοσοκόμος 
και ξεφλούδισε μία μπανάνα, αυτό το θυμάμαι και την μοίρασε 
σε τρία-τέσσερα άτομα, δηλαδή έφαγε ο κάθε ηλικιωμένος 
από 1-2 κομματάκια, τους άνοιξε με το χέρι το στόμα και τους 
τάισε με την μπανάνα. Ένιωσα ότι εκεί μέσα ήταν σαν κοτέτσι, 
πώς ταΐζουν τις κότες για να κάνουν αυγά και να μεγαλώσουν 
και να τις σφάξουν».
»Είχε ανοίξει στην πλάτη η μητέρα μου και είχε κάνει πληγές, 
ενώ δεν είχε θέματα, ενδεχομένως από την ακινησία, μα την 
είχαν δεμένη. Ούτε βόλτα δεν τους πήγαιναν, τους έβγαζαν με 
το καροτσάκι μία φορά την ημέρα, στη σειρά παρατεταγμέ-
νους, αυτό είχα δει εγώ όποτε πήγαινα. Ούτε κουνιόντουσαν. 
Η μητέρα μου είχε πάλι σπυριά στην πλάτη θεωρώ πάλι από 
την ακινησία».
Παράλληλα, ο κ. Φ στην καταγγελία του αναφέρει «όταν 
μιλούσα στο τηλέφωνο μου έλεγαν οι νοσοκόμες ότι όλα είναι 
καλά, λες και μου παρουσίαζαν δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν 
πήγαινα εκεί δεν τα έβλεπα καλά τα πράγματα, φώναζαν οι 
τρόφιμοι δεν τους έδιναν σημασία, τους έλεγα να έχει αίμα ο 
καθετήρας δεν ασχολιόντουσαν. Υποθέτω ότι ήταν και υπο-
στελεχωμένο. Στην πορεία είδαμε ότι δεν ασχολιόταν καν η 
υπεύθυνη, δεν την έβρισκα ποτέ, έπαιρνα τηλέφωνο μου έλε-
γαν ότι δεν ήταν εκεί ενώ εγώ πιστεύω ότι ήταν όντως εκεί. 
Εμείς γενικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε, τον Μάρτιο ήρθε και ο 
κορωνοϊός και μας είπαν ότι απαγορεύεται να έρθετε, οπότε 
παγώσαν όλα εγώ δε μπορούσα να πάω δεν ήξερα και τι να 
κάνω. Τον Μάιο-Ιούνιο όταν άνοιξαν μου ανακοίνωσαν ότι δεν 
είναι καλά η μητέρα μου και ξαφνικά είπαν ότι απεβίωσε με 
καρδιά, ανεπάρκεια καρδιάς δε θυμάμαι ακριβώς, ενώ όταν 
μπήκε δεν είχε κανένα παθολογικό πρόβλημα ούτε καρδιά».

Χωρίς τέλος το θρίλερ στο 
γηροκομείο στα Χανιά: «Με 
διαβεβαίωναν ότι ο πατέρας μου 
είναι καλά και ενάμισι μήνα μετά 
πέθανε»
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 Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 
προσήχθησαν στην Ασφάλεια για να 
δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του 
σπιτιού, ένας 85χρονος και η 60χρονη 
κόρη του

Μ
ια καταγγελία στους αστυνο-
μικούς του τμήματος Λευκίμ-
μης ότι στην περιοχή Σπαρτερά 
της Κέρκυρας λειτουργεί οίκος 

ευγηρίας χωρίς άδεια, κινητοποίησε την Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών του νησιού που έ-
δωσε εντολή στην Ασφάλεια να διενεργή-
σει έρευνα.

Στον χώρο έγινε έλεγχος το πρωί της Μεγά-
λης Πέμπτης και διαπιστώθηκε ότι φιλοξε-
νούνταν πέντε ηλικιωμένοι, η κλινική εικόνα 
των οποίων δεν είναι καλή και διακομίστη-
καν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε 
ιατρικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της επι-
χείρησης, προσήχθησαν στην Ασφάλεια για 
να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του σπι-
τιού, ένας 85χρονος και η 60χρονη κόρη 
του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους 
ισχυρίζονται ότι δεν λειτουργούν οίκο ευγη-
ρίας, αλλά φιλοξενούν στο σπίτι τους τούς 
πέντε ηλικιωμένους, για τους οποίους υπο-
στηρίζουν ότι είναι μακρινοί συγγενείς τους. 
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έρευνα για παράνομο 
γηροκομείο στην Κέρκυρα - 
Εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι 
σε άσχημη κατάσταση 

Ασταθείς οι «σκληροί δείκτες» των 
διασωληνωμένων και των νεκρών 
- Μικρή μείωση στις εισαγωγές - Η 
κάλυψη των ΜΕΘ-COVID παραμένει 
στο 90%

Α
έρας ανακούφισης» φυσάει πλέ-
ον στο μέτωπο του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα λόγω της θετικής ε-
ξέλιξης της πανδημίας COVID-19, 

που αντικατοπτρίζεται και πάλι στον χάρτη 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ε-
λέγχου Νόσων (ECDC). Η χώρα μας βρίσκε-
ται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο 
πράσινο με δείκτη θετικότητας κάτω από 
το 4%, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, τα ση-
μερινά 2.435 κρούσματα που ανακοίνωσε 
νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσι-
ας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποδεικνύουν την ύφε-
ση που σημειώνεται με αργούς αλλά στα-
θερούς ρυθμούς (2.759 την 
προηγούμενη Πέμπτη).
Όπως, μάλιστα, δήλωσε 
σε τηλεοπτική του συνέ-
ντευξη το πρωί ο καθηγη-
τής Παθολογίας και Λοιμω-
ξιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, Χαράλαμπος 
Γώγος, «τα επιδημιολογικά 
δεδομένα δείχνουν μια 
ύφεση οπότε ελπίζουμε τα 
πράγματα να πάνε καλά, με δεδομένο και 
το ότι αυξάνονται συνεχώς και οι εμβολια-
σμοί και οι νεότερες ηλικίες συμμετέχουν 
με μεγάλο ενθουσιασμό. Καταλαβαίνουν 
όλοι ότι ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρό-
πος για την απελευθέρωση».
Σημειώνεται ότι το πρωί της Μεγάλης 
Πέμπτης, είχαν ήδη κλείσει ραντεβού για 
εμβολιασμό σχεδόν 114.873 πολίτες ηλι-
κίας 30-39 ετών και 21.706 πολίτες ηλι-
κίας 40-44 ετών ενώ ήδη 10.252 πολίτες 
30-39 ετών έχουν κάνει την πρώτη δόση 
του εμβολίου τους.
Η ισορροπία, όμως παραμένει εύθραυστη, 
όπως φαίνεται από τους ανεβασμένους 
σε σχέση με χθες δείκτες, καθώς οι δια-
σωληνωμένοι έφτασαν τους 817 από 805 
χθες και οι νεκροί είναι 10 παραπάνω (73 
σήμερα). Θετικό, ωστόσο, είναι το γεγονός 
ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παρου-
σιάζουν τάση ήπιας μείωσης τις τελευταίες 
ημέρες, με τον αριθμό τους –σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΕΟΔΥ- να φτάνει σήμερα 

στις 484. Οι ειδικοί, πάντως, κάνουν λόγο 
για περαιτέρω μείωση στους διασωληνω-
μένους μετά τα μέσα Ιουνίου, τονίζοντας σε 
κάθε ευκαιρία πως η αποκλιμάκωση που 
διαφαίνεται από τις 10-15 Απριλίου είναι 
ασταθής και χρειάζεται σύνεση και επα-
γρύπνηση.
Εξάλλου τα νοσοκομεία συνεχίζουν να βρί-
σκονται υπό καθεστώς αδιαμφισβήτητης 
πίεσης, με την κάλυψη των ΜΕΘ-COVID 
σε όλη την επικράτεια να φτάνει στο 90%, 
όπως ανέφερε στη χθεσινή έκτακτη παρου-
σία της στη συνέντευξη τύπου του Υπουρ-
γείου Υγείας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθή-
νας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων, κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου. Χθες, 
μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν 554 εισαγω-
γές στα νοσοκομεία της επικράτειας, όπου 
παραμένουν 5.271 ασθενείς με λοίμωξη 
COVID-19, οι 2.422 εκ των οποίων στην 

Αττική.
Οι 71.099 διαγνωστι-
κοί έλεγχοι που πραγ-
ματοποιήθηκαν σήμερα 
(18.309 μοριακοί και 
52.790 rapid) ανέδειξαν 
τα μειωμένα επίπεδα 
διασποράς του κορω-
νοϊού στην κοινότητα, 
συμπέρασμα το οποίο 
προκύπτει αν λάβουμε 

υπόψη ότι την προηγούμενη Πέμπτη ο 
υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων προ-
ήλθε από σημαντικά χαμηλότερο αριθμό 
τεστ (63.048). Σημειώνεται, μάλιστα, ότι 
το τελευταίο 24ωρο υποβλήθηκαν 84.357 
ηλεκτρονικές δηλώσεις αποτελεσμάτων 
από self test, ενώ για επανέλεγχο προσήλ-
θαν 4.691 άτομα.
Η Αττική διατηρεί ακάθεκτη την παραδο-
σιακή πλέον πρωτιά της στα κρούσματα, 
αλλά σε σημαντικά ηπιότερο βαθμό. Συγκε-
κριμένα, στο κέντρο της Αθήνας σημειώθη-
καν σήμερα 1.151 νέες λοιμώξεις και ακο-
λουθούν τα δυτικά του λεκανοπεδίου με 
συνολικά 345. Βελτιωμένη είναι η εικόνα 
που παρουσιάζει και ο Πειραιάς, ο οποίος 
για αρκετό διάστημα ανησυχούσε τους 
ειδικούς λόγω της έκρηξης κρουσμάτων 
που παρατηρούταν εκεί, αφού σήμερα 
σημειώνει μόλις 167 νέες διαγνώσεις. Στην 
υπόλοιπη Αττική ο αντίστοιχος αριθμός 
περιορίζεται σε λιγότερα από 150 κρού-
σματα ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).

Εύθραυστη ύφεση της πανδημίας 
- Αργεί η αποσυμφόρηση των 
νοσοκομείων
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Τι αναφέρουν οι αστυνομικοί που είχαν διατεθεί για τη φύλαξή του - «Είσαι άσχετος, να δεις που αύριο 
θα τρέχεις στο γραφείο του διοικητή σου» τους έλεγε - Κάνουν λόγο για περιστατικά που πλήττουν το 
κύρος της ΕΛ.ΑΣ 

Κ
αταπέλτης» είναι τα στοιχεία 
της δικογραφίας για τον Μέ-
νιο Φουρθιώτη, όσον αφο-
ρά στον τρόπο που συμπε-

ριφέρονταν στους αστυνομικούς τους 
οποίους η Πολιτεία του είχε διαθέσει 
για τη φύλαξη του.
Μάλιστα, όπως προκύπτει ο κατηγο-
ρούμενος παρουσιαστής είχε αστυ-
νομική συνοδεία από τις 25 Μαΐου 
του 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με ενη-
μερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ. με 
ημερομηνία 31 Μαρτίου 2021 αστυ-
νομικοί που βρίσκονταν στη συνο-
δεία του Φουρθιώτη έκαναν λόγο 
σε αναφορές τους για «περιστατικά 
που κατά την κρίση τους πλήττουν το 
κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και 
δεν ανάγονται στην αποστολή τους».
Μάλιστα, στο ίδιο ενημερωτικό 
σημείωμα αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά πως «σύμφωνα με τον επικε-
φαλής της συνοδευτικής ασφάλειας 
αλλά και του συνόλου των διατιθέμε-
νων αστυνομικών, δεν συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι ασφάλειας του εν 
θέματι προσώπου για την κατ΄ εξαί-
ρεση διαδικασία που προβλέπουν 
οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 
156 του του Π.Δ. 141/91».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
που έχουν στα χέρια τους οι αρχές 
ο Μένιος Φουρθιώτης συνήθιζε να 
ζητά από τους αστυνομικούς συνο-
δούς του την επιβίβαση του στο 
υπηρεσιακό όχημα επικαλούμενος 
σοβαρό πρόβλημα υγείας του! Σε 
δυο μάλιστα περιπτώσεις ο κατηγο-
ρούμενος είχε υποβάλει αναφορές 
για τη διάπραξη πειθαρχικών παρα-
πτωμάτων σε βάρος των αστυνομι-
κών συνοδών του.
Μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί ανα-
φέρουν:
-Στις 08/09/2020 διαπληκτισμό με 
υπάλληλο καταστήματος εστίασης, 
παρουσία του αστυνομικού συνο-
δού και λοιπών παρευρισκομένων 
ατόμων,

-Στις 24/12/2020 διαπληκτισμό του 
παρουσιαστή με άλλο άτομο σε ζαχα-
ροπλαστείο, παρουσία του αστυνομι-
κού συνοδού του,
-Στις 10/01/2021 αίτημα σε αστυνο-
μικό συνοδό να εκτελέσει καθήκοντα 
φύλαξης στις εγκαταστάσεις του τηλε-
οπτικού σταθμού ελέγχοντας όσους 
εισέρχονται και εξέρχονται,
-Στις 21/01/2021 εντολή του Φουρ-
θιώτη σε αστυνομικούς συνοδούς 
να επέμβουν και να επιπλήξουν μία 
συνεργάτιδα του στο κανάλι.
Ακόμη στις αναφορές τους οι αστυ-
νομικοί καταγράφουν τα εξής περι-
στατικά:
-Στις 23/01/2021 ο Φουρθιώτης 

ζήτησε από τον αστυνομικό συνοδό 
να εκτελέσει καθήκοντα οδηγού του 
αυτοκινήτου του προφασιζόμενος 
ότι δεν αισθάνεται καλά.
- Στις 15/02/2021 μπήκε στο υπηρε-
σιακό αυτοκίνητο που του είχε δια-
τεθεί για την συνοδευτική ασφάλεια 
προκειμένου να μετακινηθεί παρά 
το γεγονός ότι κάτι τέτοιο απαγο-
ρεύεται. Μάλιστα σύμφωνα με την 
ίδια αναφορά, ο παρουσιαστής επι-
βίβασε στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο 
δύο ακόμα άτομα. Κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής απαίτησε την άμεση 
αποδέσμευση ενός εκ των δύο αστυ-
νομικών, καταλογίζοντας του ότι 
είχε αιτηθεί την επιστροφή του στην 
οργανική του θέση χωρίς να τον έχει 
ενημερώσει. Ο ίδιος ζήτησε στη 
συνέχεια από τον αστυνομικό οδηγό 
να αποβιβάσει τον συνάδελφό του 

στον πλησιέστερο σταθμό ΗΣΑΠ και 
παρότι ο οδηγός προσπάθησε να του 
αλλάξει γνώμη, ο Φουρθιώτης ήταν 
ανένδοτος.
-Στις 23/02/2021 ο παρουσιαστής 
διαπληκτίστηκε με αξιωματικό στην 
Τροχαία Αττικής.
-Στις 17/03/2021 ζήτησε να επιβιβα-
στεί σε υπηρεσιακό όχημα επικαλού-
μενος λόγους υγείας.
-Στις 24/03/2021 απαίτησε από ένα 
εκ των τριών συνοδών του να επιβι-
βαστεί στο αυτοκίνητο του προκειμέ-
νου να μετακινηθεί. Όταν αρνήθηκε 
του είπε: «Είσαι άσχετος. Να δεις που 
αύριο θα τρέχεις στο γραφείο του 
διοικητή σου».
-Στις 25/03/2021 αρνήθηκε να οδηγή-
σει το αυτοκίνητό του και ζήτησε επι-
καλούμενος λόγους υγείας να επιβι-
βαστεί στο υπηρεσιακό όχημα.

Ζήτησε να μεταβεί σε ιδιωτι-
κό νοσοκομείο - Δεν έφαγε 
γιατί κάνει ειδική διατροφή
Απομονωμένος και εξαντλημένος. 
Ο παρουσιαστής Μένιος Φουρθι-
ώτης βρέθηκε από τα σαλόνια της 
σόουμπιζ στα κρατητήρια της Γενι-
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι-
κής όπου κρατείται μετά τη σύλληψη 
του. Ο ίδιος φαίνεται πως αντιμε-
τώπισε προβλήματα υγείας από την 
πρώτη κι όλας στιγμή. Το βράδυ ήταν 
αρκετά δύσκολο καθώς αποφάσισε 
να κοιμηθεί πολύ γρήγορα. Ο γνω-
στός τηλεπαρουσιαστής εμφανίζε-
ται «αβοήθητος» και δείχνει πως δεν 
μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαί-
νει. Όπως λένε ασφαλείς πληροφο-
ρίες είναι ιδιαίτερα πεσμένος ψυχο-
λογικά.
Χθες σύμφωνα με πηγές ήθελε να 
μεταβεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον 
προσωπικό του γιατρό για κάποια 
προβλήματα υγείας που δήλωσε ότι 
έχει αλλά οι αστυνομικοί του είπαν 
ότι μπορεί να πάει μόνο σε εφημε-
ρεύον δημόσιο νοσοκομείο.

Μένιος Φουρθιώτης: Τον «καίνε» οι 
αστυνομικοί φρουροί του - Τους έστελνε να 
κάνουν... παρατήρηση σε συνεργάτες του

Ερευνα: Οι πολλές ώρες 
δουλειάς αυξάνουν 
τον κίνδυνο δεύτερου 
εμφράγματος

Ο
ι άνθρωποι που επιστρέφουν στην εργασία 
τους μετά από ένα έμφραγμα και εργάζονται 
πολλές ώρες -περισσότερες από 55 την ε-
βδομάδα- αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυ-

νο να πάθουν δεύτερο έμφραγμα, σε σχέση με όσους 
δουλεύουν 35 έως 40 ώρες εβδομαδιαίως, δείχνει μία 
νέα καναδική επιστημονική μελέτη, την πρώτη που κά-
νει αυτήν τη συσχέτιση.
Η πιθανότητα δεύτερου επεισοδίου είναι μεγαλύτερη 
για τους άνδρες και τις γυναίκες που κάνουν δουλειά 
με ιδιαίτερο στρες. Τα στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας δείχνουν ότι περίπου ο ένας στους πέντε 
εργαζόμενους, παγκοσμίως, δουλεύει περισσότερες 
από 48 ώρες την εβδομάδα.
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άνδρες είναι πιθανό-
τερο να εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι 
οι γυναίκες (11% έναντι 2%).
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ξαβιέ Τριντέλ 
του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Λαβάλ 
του Κεμπέκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 
«Journal of American College of Cardiology», ανέλυ-
σαν στοιχεία για 967 ασθενείς σε 30 νοσοκομεία, οι 
οποίοι είχαν ιστορικό εμφράγματος και ήταν έως 60 
ετών.
Στη διάρκεια της μελέτης, το 22% έπαθαν ένα δεύτερο 
έμφραγμα. Διαπιστώθηκε ότι οι πολλές ώρες εργασίας 
(άνω των 55) σχετίζονταν με περίπου διπλάσια αύξηση 
του κινδύνου δεύτερου εμφράγματος.

Το δημοφιλές χάπι που βοηθά τη στύση 
και προφυλάσσει από το έμφραγμα
Η ανικανότητα μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδο-
ποιητικό σημάδι καρδιαγγειακών παθήσεων στους 
άνδρες και θεραπεύεται είτε τοπικά με αλπροσταδίλη, 
ουσία που διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία για τη σκλή-
ρυνση του πέους είτε με τους αναστολείς PDE5 (ανα-
στολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5), τα οποία 
λαμβάνονται σε δισκία πριν τη σεξουαλική επαφή και 
αναστέλλουν το ένζυμο φωσφοδιαστεράση 5 (PDE5) 
στο πέος αυξάνοντας τη ροή του αίματος.
Επειδή οι αναστολείς PDE5 μειώνουν την αρτηριακή 
πίεση, μέχρι πρότινος δεν συστήνονταν σε άνδρες με 
στεφανιαία νόσο, λόγω του κινδύνου εμφράγματος. Το 
2017, όμως, ο Martin Holzmann και οι συνεργάτες του 
έδειξαν ότι οι άνδρες που έχουν υποστεί έμφραγμα 
ανταποκρίνονται καλύτερα στο φάρμακο και ακόμα ότι 
αυτό παρατείνει το προσδόκιμο ζωής και προστατεύει 
από νέα εμφράγματα και καρδιακή ανεπάρκεια.
Στη νέα τους μελέτη, λοιπόν, οι ερευνητές συνέκρι-
ναν τις επιδράσεις της αλπροσταδίλης και των αναστο-
λέων PDE5 σε άνδρες με σταθερή στεφανιαία νόσο. Οι 
ασθενείς είχαν υποστεί έμφραγμα και είχαν υποβληθεί 
είτε σε επέμβαση με μπαλονάκι είτε σε bypass τουλά-
χιστον έξι μήνες πριν την έναρξη της θεραπείας για τη 
στυτική δυσλειτουργία.
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Ανοίγει και πάλι η ψαλίδα ανάμεσα σε ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ - Καλύτερος πρωθυπουργός ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης με 51,3% - Μόλις το 
22% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα

Α
διαμφισβήτητη είναι η κυριαρχία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δη-
μοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό, όπως 
αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημο-

σκόπησης της εταιρείας Marc για λογαριασμό του 
«ΘΕΜΑτος» που κυκλοφορεί στα περίπτερα ε-
κτάκτως την Μεγάλη Παρασκευή.
Μετά από 22 μήνες διακυβέρνησης και 15 μήνες 
διαχείρισης της πανδημίας η καταγεγραμμένη 
μέχρι πρότινος κόπωση των πολιτών δίνει την 
θέση της σε μία μικρή βελτίωση στα ποσοστά 
του κυβερνώντος κόμματος και της δημοφιλίας 
του πρωθυπουργού την ώρα που οι πολίτες απο-
δοκιμάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπολιτευτική 
του τακτική.
Χαρακτηριστικά είναι τα δεδο-
μένα που προκύπτουν κατά 
την ανάγνωση των στοιχείων 
στην πρόθεση ψήφου με ανα-
γωγή επί των εγκύρων, όπου 
η Νέα Δημοκρατία με 39,3% 
διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 
16,6 ποσοστιαίων μονάδων 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος 
συγκεντρώνει 22,7%. Χωρίς 
την αναγωγή επί των εγκύρων, 
η διαφορά είναι στο 15,4%, με τη ΝΔ να συγκε-
ντρώνει ποσοστό 36,4%, έναντι 21% του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην «μάχη» μεταξύ 
Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα για 
καταλληλότερος πρωθυπουργός, με τον κ. 
Μητσοτάκη να συγκεντρώνει ποσοστό 51,3% 
έναντι 22% του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Τέλος, η αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται πως 
«πληρώνει» δημοσκοπικά τις επιλογές, της αφού 
το 77,3% κρίνει αρνητικά την έως τώρα τακτική 
της, την ώρα μάλιστα που το 53,4% των πολιτών 
κρίνει θετικά το έργο της κυβέρνησης.

ΝΔ για την παρέμβαση Τσίπρα στα ερ-
γασιακά: Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται με συν-
θήματα του 19ου αιώνα
«Ο κ. Τσίπρας κατασκευάζει πάλι ψεύτικους 
εχθρούς για να κάνει ξανά ψεύτικους πολέμους. 
Μιλώντας για τα εργασιακά, λέει ό,τι φαντάζεται 
πώς περιλαμβάνει μία μεταρρύθμιση που δεν 
έχει, καν, παρουσιαστεί», τονίζει η Νέα Δημο-
κρατία σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρόεδρος του 

ΣΥΡΙΖΑ για το εργασιακό νομοσχέδιο.
«Μιλάει με κλισέ και συνθήματα του μακρινού 
παρελθόντος τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αντι-
μετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα. Σε μια τέτοια 
εκδήλωση ταίριαζε γάντι η παρουσία του γνω-
στού «κατεβάζουμε τον διακόπτη», Νίκου Φωτό-
πουλου που πήρε τον λόγο αμέσως μετά τον κ. 
Τσίπρα για να πει όσα επαναλαμβάνει μονότονα 
εδώ και δεκαετίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με μπροστάρη τον 
κ. Φωτόπουλο πορεύεται στον 21ο αιώνα με συν-
θήματα του 19ου», καταλήγει η Πειραιώς.

Τσίπρας: Η λογική του lockdown είναι 
το εύκολο - Γιατί να στείλω sms για να 
βγάλω τον σκύλο μου βόλτα;
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά 
τους χειρισμούς της στην πανδημία άσκησε ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης 
Τσίπρας κάνοντας λόγο για ανεμελιά του πρωθυ-
πουργού αλλά και κακούς χειρισμούς που «θέρι-
σαν» από πέρυσι το καλοκαίρι χιλιάδες κρού-

σματα στη χώρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας, στη 
συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στον Ant1 και στον 
Γιώργο Παπαδάκη, είπε πως 
άνοιξε η πλατφόρμα για την 
ηλικιακή ομάδα 30-39 για 
να ξεστοκάρουμε τα εμβό-
λια της Astrazeneca  σημεί-
ωνοντας ότι δημιουργήθηκε 
ένα κακό κλιμα για το συγκε-

κριμένο εμβόλιο εκτιμώντας πως υπάρχουν και 
συγκρούσεις εταιρειών γύρω το γεγονός  αυτό.
Ο κ. Τσίπρας είπε πως ενώ είχαμε πάνω από 
πέντε μήνες καραντίνα εν τέλει μετράμε 10.000 
νεκρούς και κάλεσε την κυβέρνηση να βγει να 
πει στους πολίτες τι έφταιξε. «Το πρώτο εξάμηνο 
είχαμε 400 νεκρούς και το δέυτερο εξάμηνο 
είχαμε 10.000 νεκρούς. Κι όλα αυτά συνέβησαν 
έχοντας το πιο μακροχρόνιο και αναποτελεσμα-
τικό lockdown σε όλη την Ευρώπη. Να δούμε 
πώς είναι τα πράγματα και να βγούμε να πούμε τι 
έφταιξε. Κάτι δεν πάει καλά. Η διαρκής μακάβρια 
σύγκριση με τον αριθμό των θανάτων... διότι η 
Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με 10 εκατ. πολίτες 
προφανώς θα έχει μικρότερο αριθμό ανθρώπων 
που χάθηκαν από μία άλλη χώρα που έχει 100 
εκατ. όταν όμως κάνεις τη σύγκριση ανά ένα εκατ. 
πληθυσμού βλέπεις ότι η Ελλάδα είναι τις τελευ-
ταίες πενήντα ημέρες από αρχές Μαρτίου είναι 
πρώτη από τον μέσο όρο της Ευρωπαικής Ένω-
σης πιο πάνω από τις ΗΠΑ, πάνω από τη Μεγάλη 
Βρετανία»  εξήγησε.

επικαιρότητα

Γκάλοπ της Marc: Κυριαρχία 
Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό - 
Μπροστά η ΝΔ με 15,4 μονάδες

Αρκουμανέας: Το 95% όσων 
βρίσκονται σε ΜΕΘ και όσων χάνουν 
τη ζωή τους είναι ανεμβολίαστοι 

Γ
ια την πορεία της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού στη χώρα μας και τη στα-
διακή επιστροφή στην κανονικότητα 
μίλησε στo Mega, ο πρόεδρος του Ε-

ΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας.
Σύμφωνα με τον κ. Αρκουμανέα θα πρέ-
πει να εξετάζεται η πορεία της πανδη-
μίας με τα στοιχεία ανά εβδομάδα και όχι 
μέρα – μέρα. «Είναι η τρίτη εβδομάδα που 
πέφτουν τα κρούσματα, έχει πέσει η θετι-
κότητα, ενώ μετά από 9 εβδομάδες είχαμε 
μείωση και στους θανάτους» ανέφερε ο 
πρόεδρος του ΕΟΔΥ, υπογραμμίζοντας ότι 
αυτά τα στοιχεία είναι που δημιουργούν 
την αισιοδοξία για το μέλλον.
«Βρισκόμαστε στο τρίτο κύμα της παν-
δημίας, έχουμε αυξημένα κρούσματα, το 
σύστημα υγείας πιέζεται, αλλά βλέπουμε 
και τα αισιόδοξα στοιχεία όπως είναι τα 
εμβόλια που αυξάνονται και μέχρι τέλος 
Μαΐου θα έχουν φτάσει τα 5 εκατομμύρια», 
συμπλήρωσε ο κ. Αρκουμανέας, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση 
κατά της πανδημίας.
«Η χαλάρωση θα αργήσει, πρέπει να 
τηρούμε τα μέτρα», πρόσθεσε ο Πανα-
γιώτης Αρκουμανέας, υπενθυμίζοντας 
πως όλοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν 
με υπευθυνότητα την περίοδο των εορτών 
του Πάσχα, προκειμένου να μην υπάρξει 
νέα έξαρση. «Υπάρχει μια κούραση από 
τον κόσμο, όμως τώρα πρέπει να δείξουμε 
αντοχή» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του 
ΕΟΔΥ.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απελευ-
θέρωση των δραστηριοτήτων που έγινε 
στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα 

εξαρτηθεί από την πορεία των εμβολια-
σμών, ενώ αναφέρθηκε στις οδηγίες που 
έδωσε το αμερικανικό CDC για τους πολί-
τες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και 
θα μπορούν να βγάλουν τις προστατευτικές 
μάσκες. «Μέσα στο καλοκαίρι νομίζω θα 
έχουμε αρκετά καλύτερη εικόνα και από το 
φθινόπωρο, ανάλογα με τις παραδόσεις, θα 
έχουμε το τείχος ανοσίας που απαιτεί πάνω 
από το 70% του κόσμου» πρόσθεσε ο κ. 
Αρκουμανέας.
Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας υπογράμμισε 
ότι το 95% των ανθρώπων που βρίσκονται 
σε ΜΕΘ και αυτών που χάνουν τη ζωή τους 
δεν έχει εμβολιαστεί.
«Το να πάμε να εμβολιαστούμε, αν έχουμε 
τη δυνατότητα, πρέπει να το κάνουμε 
αύριο», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά 
ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, προσθέτοντας ότι 
στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
εξετάζονται τα πλάνα «απελευθέρωσης» 
όσων πολιτών έχουν εμβολιαστεί.
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε και στις 
μεταλλάξεις του κορωνοϊού που εμφανίζο-
νται στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ότι η 
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων συνεχίζεται 
κανονικά. «Οι μεταλλάξεις πάντα γίνονται 
και πάντα μας ανησυχούν», πρόσθεσε.
Τέλος, ο κ. Αρκουμανέας υπογράμμισε ότι 
τα δεδομένα από την εξέλιξη της πανδη-
μίας, ο εμβολιασμός και τα self tests αλλά-
ζουν τις αποφάσεις και τις «ελευθερίες» 
που δίνονται στους πολίτες. «Είναι κέρδος 
τα self tests και έχουμε δημιουργήσει μια 
αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες, με καλά 
για τη δημόσια υγεία αποτελέσματα» κατέ-
ληξε ο κ. Αρκουμανέας.
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επικαιρότητα

Σ
τη θέση που αρμόζει σε έναν θρύλο 
της ενόργανης γυμναστικής επανήλ-
θε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος 
αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης 

στους κρίκους για πέμπτη φορά στην καριέρα 
του, θριαμβεύοντας στη Βασιλεία και διευρύ-
νοντας τη λίστα με τα μοναδικά του επιτεύγ-
ματα! Στην επιστροφή του στον θεσμό στον 
οποίο παραμένει αήττητος από το 2015 και 
κλείνοντας την παρένθεση της διετούς απου-
σίας από αυτόν, ο Έλληνας «άρχοντας των κρί-
κων» αποδείχθηκε ασυναγώνιστος και στην 
ελβετική πόλη.
Με 15,400 βαθμούς, έπειτα από εξαιρετική 
εκτέλεση του προγράμματός του που είχε τον 
υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας (6,300) 
αλλά και τον καλύτερο βαθμό εκτέλεσης 
(9,100), ο 30χρονος πρωταθλητής εξασφάλισε 
το χρυσό μετάλλιο ήδη από την στιγμή της 
προσγείωσής του, παρότι αγωνιζόταν μόλις 
δεύτερος μεταξύ των οκτώ φιναλίστ. Η νίκη 
ήρθε, μάλιστα, ισοφαρίζοντας την ευρύτερη 
διαφορά που έχει πετύχει σε ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα (0,367 β.), ως απόδειξη της απόλυτης 
κυριαρχίας του.
Οι αντίπαλοί του στον τελικό των κρίκων, στο 
άδειο από θεατές στάδιο «Ζανκτ Γιάκομπ-
σχαλε», περιορίστηκαν ως συνήθως στη μάχη 
για τις υπόλοιπες θέσεις. Το ασημένιο μετάλ-
λιο κέρδισε ο Ρώσος σταρ Νικίτα Ναγκόρνιι 
(15,033 β.) ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο 
Ιταλός Σαλβατόρε Μαρέσκα (14,900 β.). Στην 
5η θέση περιορίστηκε ο Τούρκος παγκό-
σμιος πρωταθλητής του 2019 Ιμπραΐμ Τσο-
λάκ (14,733 β.), ο οποίος αυτή τη φορά είχε 
απέναντί του τον πραγματικό 
Πετρούνια και όχι τον λαβω-
μένο, ανέτοιμο Λευτέρη που 
είχε βρει πρόπερσι στην Στου-
τγάρδη.
Ο αθλητής του Δημήτρη 
Ράφτη είχε συγκεντρώσει 
την υψηλότερη βαθμολογία 
(15,366 β.) και στον προκρι-
ματικό της Πέμπτης (22/04), έχοντας και πάλι 
τεράστια απόσταση από τους αντιπάλους του.
Πρόκειται για τον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο του 
Πετρούνια, αφού είχαν προηγηθεί οι αντί-
στοιχες νίκες το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 
στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ και το 2018 στη 
Γλασκόβη, καθώς και το συνολικά έκτο μετάλ-
λιό του στον θεσμό, με δεδομένο ότι είχε κερ-
δίσει το χάλκινο στο ντεμπούτο του το 2011 
στο Βερολίνο.
Παράλληλα, ο Έλληνας υπερπρωταθλητής 
έφτασε σε άθροισμα τα δέκα χρυσά μετάλλια 
σε μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας επίσης θρι-
αμβεύσει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα 
(2015, 2017, 2018), στους Ευρωπαϊκούς Αγώ-

νες του 2015 και φυσικά στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες «Ρίο 2016».
Ο Λευτέρης Πετρούνιας και οι συναθλητές 
του επιστρέφουν τη Μ. Δευτέρα (26/04) μέσω 
Άμστερνταμ με την πτήση «KL 1575» της KLM 
και αναμένεται να αφιχθούν στο αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος» στις 16:35.
Πολυνίκης των κρίκων στην Ιστορία του 
θεσμού, έφτασε τους πέντε τίτλους του Βλάση 
Μάρα!
Έπειτα από την κατάκτηση του πέμπτου ευρω-
παϊκού τίτλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι 
πλέον ο απόλυτος «άρχοντας των κρίκων» 
στα χρονικά του θεσμού, ξεπερνώντας τον 
Ιταλό αστέρα του παρελθόντος Γιούρι Κέκι, 
ο οποίος είχε κερδίσει τέσσερα διαδοχικά 
χρυσά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα μεταξύ 
1990 και 1996.
Επιπλέον, χάρη στον νέο θρίαμβό του, έγινε 
ένας από τους τρεις κορυφαίους σπεσιαλίστες 
στην 66χρονη ιστορία των ευρωπαϊκών πρω-
ταθλημάτων από το 1955 μέχρι σήμερα, σε 
οποιοδήποτε όργανο.
Ισοφάρισε τον Βλάση Μάρα των πέντε χρυ-
σών μεταλλίων στο μονόζυγο (2002, 2004, 
2006, 2009, 2010) και απέχει ένα βήμα από 
τον Ούγγρο εξπέρ του πλάγιου ίππου Κρίστιαν 
Μπέρκι, ο οποίος κατέχει το απόλυτο ρεκόρ 
με έξι ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο όργανο 
(2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).
Το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόρ-
γανης -και πιθανότατα το επόμενο ιστορικό 
κατόρθωμα του Πετρούνια- θα πραγματοποι-
ηθεί στο Μόναχο, τον Αύγουστο του 2022.
Στους τελικούς οργάνων, στο ευρωπαϊκό πρω-

τάθλημα ενόργανης γυμναστι-
κής στη Βασιλεία, εκτός από 
τη μεγάλη επιτυχία του Λευ-
τέρη Πετρούνα που κατέκτησε 
στους κρίκους τον 5ο τίτλο 
του, ξεχώρισε η επικράτηση 
του Ρώσου Νικίτα Ναγκόρνιι 
στο έδαφος (15,166 β.), έχο-
ντας στο πρόγραμμά του ένα 

πρωτοφανές τριπλό σάλτο πίσω με δίπλωση, 
τη δυσκολότερη άσκηση που έχει παρουσια-
στεί στην ιστορία της ενόργανης ανδρών και η 
οποία έχει πάρει την υψηλότερη αξιολόγηση 
(κατηγορία “Ι” - 0,900 β.) στον Κώδικα Βαθ-
μολογίας της FIG.
Πρωταθλητές Ευρώπης αναδείχθηκαν επί-
σης ο Αρμένιος Αρτούρ Νταβτιάν στον 
πλάγιο ίππο, υποσκελίζοντας τον Ναγκόρ-
νιι στην ισοβαθμία λόγω υψηλότερου βαθ-
μού εκτέλεσης, η Ρωσίδα Ανγκελίνα Μελνί-
κοβα στους ασύμμετρους ζυγούς, καθώς και 
η σταρ της διοργανώτριας Ελβετίας Τζούλια 
Στάινγκρουμπερ στο άλμα, για τέταρτη φορά 
στην καριέρα της.

Πετρούνιας από χρυσάφι Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Πενταμερή: 
Υποστηρίζουμε τη διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλωσορίζει 
την έναρξη της άτυπης συνάντησης 
5+1 για την Κύπρο που ξεκίνησε 
κατόπιν πρωτοβουλίας του 
γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στη 
Γενεύη

Ε
κπρόσωπος του αμερικανικού υ-
πουργείου Εξωτερικών σημείω-
σε ότι «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υ-
ποστηρίζουν μια διευθέτηση για 

την επανένωση της Κύπρου, στη βάση μί-
ας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
που θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους, 
όπως και την ευρύτερη περιοχή».
Η Άτυπη Πενταμερής για το Κυπριακό 
ξεκίνησε στη Γενεύη με τη συνάντηση του 
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ 
με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες. Αργότερα θα ακολουθήσει 
συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Η διάσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί 
την Πέμπτη με νέο κύκλο επαφών του ΓΓ 
του ΟΗΕ και ενδεχομένως θα ακολουθή-
σει ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο θα 

καταδεικνύει αν έχει προκύψει συμφω-
νία επί κοινού εδάφους για να προχωρή-
σει η διαδικασία σε ουσιαστική διαπραγ-
μάτευση με νέα σύνοδο.
Οι εργασίες της διάσκεψης άρχισαν με 
συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον ηγέτη 
των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, και 
ακολουθεί συνάντηση του κ. Γκουτέρες 
με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Νίκο Αναστασιάδη.
Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό, ότι δεν 
αναμένεται να γίνουν δηλώσεις πριν τη 
λήξη των επαφών ανάμεσα στις εμπλε-
κόμενες πλευρές. Στο περιθώριο της 
Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, 
συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο 
του ΟΗΕ για τη Συρία Γκάιρ Πέντερσεν 
στη Γενεύη.
«Συζητήσαμε τη σταθερή στήριξη της 
Ελλάδας στο έργο του Ειδικού Απεσταλ-
μένου και τις προσπάθειες του ΟΗΕ, στη 
βάση της Απόφασης 2254 ΣΑ του ΟΗΕ, 
για τις εξελίξεις στη Συρία και την ευρύ-
τερη περιοχή» αναφέρει ο Έλληνας ΥΠΕΞ 
σε ανάρτησή του στο Twitter.
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Freeland: «Λογικό και βιώσιμο το 
χρέος»

Η 
υπουργός Οικονομικών 
Chrystia Freeland δήλωσε ότι 
ο πρώτος προϋπολογισμός της 
παρουσιάζει ένα «λογικό και 

βιώσιμο» κομμάτι χρέους που διατηρεί 
τη φήμη του Καναδά ως δημοσιονομικό 
γεναιόδωρο.
Το δημοσιονομικό σχέδιο προβλέπει φθί-
νουσα αναλογία χρέους τα επόμενα χρόνια 
όταν δεν χρειάζονται πλέον δαπάνες σχε-
τικές με το COVID, δήλωσε 
ο επικεφαλής οικονομικών 
του πρωθυπουργού Justin 
Trudeau σε συνέντευξη την 
Τετάρτη. 
Το έλλειμμα του έθνους, εν 
τω μεταξύ, θα μειωθεί επί-
σης σε επίπεδα ίδια με πριν 
από την πανδημία.
«Ο Καναδάς είναι ο Κανα-
δάς, είμαστε υπερήφανοι για τη φήμη μας 
για τη δημοσιονομική γεναιοδωρία και 
αυτό θα έλεγα ότι είναι ενσωματωμένο 
στο θεσμικό DNA του Καναδά», δήλωσε 
η Freeland στο Bloomberg. «Επομένως, 
είμαστε βέβαιοι ότι η δημοσιονομική 
πορεία που έχουμε προτείνει είναι λογική 

και βιώσιμη».
Η Freeland, η οποία διορίστηκε υπουρ-
γός Οικονομικών τον Αύγουστο, κυκλο-
φόρησε το πρώτο πλήρες δημοσιονομικό 
της σχέδιο στις 19 Απριλίου, προσθέτο-
ντας περισσότερα από 100 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια σε νέες δαπάνες για να κατα-
γράψει ήδη ελλείμματα.
 Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των νέων 
δαπανών θα είναι προσωρινά ή έκτακτα 

μέτρα που θα επιτρέψουν 
την επιστροφή σε μικρά 
ελλείμματα τα επόμενα 
χρόνια.
Ο προϋπολογισμός βλέ-
πει το χρέος ως μερίδιο του 
ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος που κορυφώνε-
ται φέτος, προτού σταδιακά 
πέσει κάτω από το 50 τοις 

εκατό έως το 2025. 
Ήταν ελαφρώς πάνω από το 30% πριν από 
την πανδημία. 
Το έλλειμμα θα μειωθεί σε λίγο περισσό-
τερο από το 1% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, από 16 τοις εκατό 
σήμερα.

Πάνω από 400 φορές έχουν δοθεί πρόστιμα 
σε ταξιδιώτες που δεν μπήκαν σε καραντίνα

Η 
Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Κα-
ναδά (PHAC) αναφέρει ότι έχουν 
εκδοθεί εκατοντάδες πρόστιμα σε 
ταξιδιώτες που φτάνουν στον Κα-

ναδά για άρνηση καραντίνας σε ξενοδοχείο 
που έχει λάβει άδεια από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση.
Το πρακτορείο δήλωσε στο CTVNews.ca σε 
ηλεκτρονική δήλωση την Τετάρτη ότι έχουν 
εκδοθεί 404 κλήσεις στους ταξιδιώτες από 
τις 19 Απριλίου επειδή αρνούνται να μείνουν 
σε ξενοδοχείο καραντίνας. Η PHAC δήλωσε 
ότι εκδόθηκαν 247 εισιτήρια στο Οντάριο 
και 157 στη Βρετανική Κολομβία. Το πρακτο-
ρείο είπε ότι δεν έχει κανένα αρχείο εκδό-
σεων κλήσεων στο Κεμπέκ, καθώς τα εισιτή-
ρια εκδίδονται από επαρχιακούς εισαγγελείς 
και όχι από την αξιωματικούς επιβολής του 
νόμου.
Η PHAC δήλωσε ότι δεν γνωρίζει επίσης τις 
ενέργειες επιβολής που έχουν ληφθεί στην 
Αλμπέρτα για τους ταξιδιώτες που αρνούνται 
να πάνε σε κρατικά εγκεκριμένα καταλύματα 

(GAA).
Από τις 22 Φεβρουαρίου, οι διεθνείς ταξιδιώ-
τες που εισέρχονται από αέρος στον Καναδά 
έπρεπε να κάνουν τεστ για COVID-19 κατά 
την προσγείωση και να μπουν σε  καραντίνα 
σε ένα κυβερνητικό ξενοδοχείο με δικά τους 
έξοδα, περιμένοντας τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων τους. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 
έως και τρεις ημέρες και να κοστίσει έως και 
2.000 $. Τα πρόστιμα για την άρνησή να μην 
μπουν σε καραντίνα μπορεί να κοστίσουν 
έως και 3.000 $ για κάθε ημέρα.
Να σημειωθεί πως αυτό ισχύει μόνο για 
όσους έρχονται στον Καναδά με πτήσεις εξω-
τερικού, για αυτό κι ένα μεγάλο μέρος των 
ταξιδιωτών προτιμούν να μπουν στην χώρα 
από τα χερσαία σύνορα.
Ενώ οι περισσότερες επαρχίες χρησιμοποι-
ούν επί του παρόντος αυτό το καθεστώς κλή-
σεων, το PHAC δήλωσε ότι οι Αλμπέρτα, 
Σασκάτσουαν, Γιούκον, Βορειοδυτικά Εδάφη 
και Νούναβουτ δεν χρησιμοποιούν αυτήν τη 
μορφή για την έκδοση προστίμων.

` $700εκατ. ενίσχυση δίνει η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην 

Transat AT

Οι Καναδοί μετακινούνται 
χερσαία για να αποφύγουν την 

υποχρεωτική καραντίνα

Ο
ι υπηρεσίες ταξί και λιμου-
ζίνας των ΗΠΑ γνωρίζουν 
μια άνθηση στη ζήτηση με 
πελάτες που επιδιώκουν να 

εισέλθουν στον Καναδά μέσω της στε-
ριάς για να αποφύγουν την καραντίνα 
στα διεθνή ταξίδια που ισχύει μόνο 
για τις αφίξεις από αέρος.
Ενώ οι Καναδοί πρέπει να κάνουν ένα τεστ 
εντός τριών ημερών από την αναχώρηση 
και πάλι κατά την άφιξη, μόνο εκείνοι που 
πετούν στον Καναδά πρέπει να περάσουν 
έως και τρεις ημέρες από τις 14 ημέρες 
υποχρεωτικής καρντίνας σε ένα ξενοδο-
χείο.
Αυτό οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για 
υπηρεσίες ταξί και λιμουζίνας από Κανα-
δούς που πετούν μέσω αεροδρομίων 
των ΗΠΑ σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη 
και στη συνέχεια διασχίζουν τα χερσαία 
σύνορα, ανέφεραν εκπρόσωποι τεσσάρων 
εταιρειών στο Reuters.
«Καλούν από τις έξι το πρωί έως τις 12 το 
βράδυ», δήλωσε ο John Arnet, γενικός 
διευθυντής της 716 Limousine στο Μπά-
φαλο, Ν.Υ. «Είχαμε τόσα πολλά αιτήματα 
για διέλευση συνόρων που τα απορρί-
πτουμε.»
Η εταιρεία τώρα κάνει περισσότερες επι-
χειρήσεις οδηγώντας τους Καναδούς στα 

σπίτια τους στο Οντάριο από ό, τι με τους 
πελάτες των ΗΠΑ.
Ένα ταξίδι με ταξί πέρα   από τα σύνορα 
μπορεί να κοστίσει περίπου 200 ή 250 
δολάρια σε σύγκριση με μια τριήμερη 
διαμονή στο ξενοδοχείο άνω των 1.200 
δολαρίων, δήλωσε ο μεσίτης ταξιδιωτικών 
ασφαλίσεων Martin Firestone.
Με τα χερσαία σύνορα Καναδά-Η.Π.Α. 
κλειστά για περισσότερο από χρόνο λόγω 
της πανδημίας, η πρόσφατη άνοδος αυτών 
των υπηρεσιώ έχει ανακουφίσει ορισμέ-
νους οδηγούς ταξί.
Ο Καναδάς επέβαλε αυστηρούς περιο-
ρισμούς από την έναρξη της πανδημίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της εισόδου των περισσότερων αλλοδα-
πών στη χώρα. 
Οι Καναδοί μπορούν να πετάξουν έξω από 
τη χώρα και να επιστρέψουν είτε χερσαία 
είτε αεροπορικώς.
Ωστόσο, οι ανησυχίες αυξάνονται λόγω 
της αύξησης των παραλλαγών του ιού, με 
την κάποτε προσωρινή καραντίνα σε ξενο-
δοχείο να είναι πλέον υποχρεωτική για 
τους ταξιδιώτες που φθάνουν αεροπο-
ρικώς έως τα τέλη Μαΐου και μια απαγό-
ρευση που επιβλήθηκε αυτήν την εβδο-
μάδα σε απευθείας πτήσεις από την Ινδία 
και το Πακιστάν.

Η 
ταξιδιωτική εταιρεία Transat AT Inc. 
αναφέρει ότι έχει συνάψει συμφω-
νία με την Οτάβα για να δανειστεί έ-
ως 700 εκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα θα προέλθουν μέσω της διευκό-
λυνσης χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το ίδιο πρό-
γραμμα που χρησιμοποιήθηκε για να βοηθή-
σει την Air Canada.
«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρ-
νηση του Καναδά μας παρέχει επιπλέον 700 
εκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα, που 
είναι το ποσό που χρειαζόμαστε για να προ-
χωρήσουμε με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο 
διευθύνων σύμβουλος της Transat Jean-Marc 

Eustache την Πέμπτη.
«Ο ισχυρός ισολογισμός μας πριν από την 
πανδημία και τις επιθετικές ενέργειες που 
έχουμε κάνει από τότε μας επέτρεψαν να αντι-
μετωπίσουμε αυτήν την άνευ προηγουμέ-
νου κρίση μέχρι στιγμής. Με αυτήν την υπο-
στήριξη, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις 
εργασίες μόλις είναι δυνατή η ασφαλή μετα-
φορά και μπορούν να αρθούν οι περιορισμοί 
ταξιδιού.»
Η Transat δήλωσε ότι 390 εκατομμύρια δολά-
ρια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της 
επιχείρησής της, ενώ 310 εκατομμύρια δολά-
ρια θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή επι-
στροφών σε ταξιδιώτες.

καναδάς
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Τ
ο εμβόλιο COVID-19 της AstraZeneca είναι ασφαλές και οι Καναδοί θα πρέπει να έ-
χουν εμπιστοσύνη σε αυτό, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό την Τετάρτη, 
αφότου μία γυναίκα πέθανε από θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό.
Η Φρανσίν Μπόγερ, 54 ετών, είναι ο πρώτος θάνατος στον Καναδά που συνδέεται 

με το εμβόλιο AstraZeneca. Έλαβε μία δόση στις 9 Απριλίου και πέθανε στις 23 Απριλίου 
στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για κόπωση και πονοκεφάλους, δήλωσε ο 
σύζυγός της σε δήλωση.
«Έχω τεράστια εμπιστοσύνη σε όλα τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του AstraZeneca», 
δήλωσε ο κ. Τριντό, ο οποίος έκανε την πρώτη του δόση με το σκεύασμα της AstraZeneca 
την περασμένη Παρασκευή.
«Οι κίνδυνοι θρόμβων αίματος από τον κορωνοϊό είναι πολύ μεγαλύτεροι από τον πολύ, 
πολύ σπάνιο αλλά πραγματικό κίνδυνο παρενεργειών από το AstraZeneca. Είναι ένας πολύ 
απλός υπολογισμός που πρέπει να κάνουμε », είπε ο κ. Τριντό σε ραδιοφωνικό σταθμό 
Halifax.
Περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες ανέστειλαν προσωρινά τη χρήση του εμβο-
λίου μετά από αναφορές θρόμβων αίματος σε συνδυασμό με χαμηλά αιμοπετάλια σε πολύ 
μικρό αριθμό ατόμων. Πολλές χώρες έχουν ξαναρχίσει να χρησιμοποιούν το σκεύασμα.
Αντιμέτωπες με ένα ανεξέλεγκτο τρίτο κύμα του ιού, αρκετές καναδικές περιφέρειες άρχι-
σαν πρόσφατα να προσφέρουν το εμβόλιο AstraZeneca σε άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω.

Υπερασπίζεται την ασφάλεια του 
AstraZeneca ο Τρουντό

To Οντάριο εισάγει 3 ημέρες 
αναρρωτικής άδειας επί πληρωμή

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ανακοί-
νωσε ότι θα δώσει εντολή για 
τρεις ημέρες αμειβόμενης άδειας 
λόγω ασθένειας και έχει προσφέ-

ρει την ενίσχυση του ομοσπονδιακού προ-
γράμματος άδειας ασθενείας σε 1.000 $ την 
εβδομάδα σε όσους πληρούν τις προϋπο-
θέσεις.
Ο υπουργός Εργασίας της επαρχίας, Monte 
McNaughton, έκανε την ανακοίνωση την 
Τετάρτη και είπε ότι η νομοθεσία, εάν εγκρι-
θεί, απαιτεί από τους εργοδότες να πληρώ-
νουν στους εργαζομένους έως και 200 $ την 
ημέρα για τρεις ημέρες. Το πρόγραμμα, το 
οποίο είναι διαθέσιμο στους εργαζόμενους 
πλήρους και μερικής απασχόλησης, θα έχει 
αναδρομική ισχύ στις 19 Απριλίου και θα 
τεθεί σε ισχύ έως τις 25 Σεπτεμβρίου. 
Η επαρχία συνεργάζεται με το Συμβούλιο 
Ασφάλειας και Ασφάλισης στο Χώρο Εργα-
σίας (WSIB) για να παραδώσει το πρό-
γραμμα και να αποζημιώ-
σει τους εργοδότες.
Το πρόγραμμα αναμένε-
ται να κοστίσει την επαρχία 
μεταξύ 750 εκατομμυρίων 
και 1,5 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.
Το Οντάριο προσφέρθηκε 
επίσης να αυξήσει το ομο-
σπονδιακό όφελος αποκα-
τάστασης ασθένειας του Καναδά (CRSB) από 
500 $ σε 1.000 $. Σε δήλωσή του, ο υπουρ-
γός Οικονομικών Peter Bethlenfalvy είπε 
ότι συνεχίζουν να συζητούν την ανανέωση 
του προγράμματος με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση.
«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο απλούστερος 
και γρηγορότερος τρόπος για την αύξηση 
της απορρόφησης του προγράμματος και 
για να καταστήσουμε αυτό το πρόγραμμα 
πιο αποτελεσματικό για εκείνους τους 
ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο 
αυτό το πρόγραμμα»,αναφέρει η ανακοί-
νωση.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει 
δεσμευτεί σε αυτήν τη συμφωνία σε αυτό 
το σημείο και είχε προηγουμένως πει ότι η 
Οτάβα θα βοηθήσει όταν το Οντάριο είναι 
έτοιμο να δώσει εντολή για ένα πρόγραμμα 
άδειας ασθενείας για τις επαρχιακά ελεγχό-
μενες επιχειρήσεις.
Σε δήλωση, η γραμματέας Τύπου για το γρα-

φείο της Αντιπροέδρου της Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Οικονομικών, Κάθριν Κάπλιν-
σκας επανέλαβε λέγοντας «θα είμαστε εκεί 
για να βοηθήσουμε το Οντάριο με το πρό-
γραμμά του». 
Πρόσθεσε ότι είναι «ευχαριστημένοι» που 
το Οντάριο είναι έτοιμο να δώσει εντολή 
άδειας ασθενείας σε επιχειρήσεις που υπά-
γονται σε επαρχιακές ρυθμίσεις, «όπως 
κάναμε και για επιχειρήσεις με ομοσπονδι-
ακή ρύθμιση από το 2019».
«Η ομοσπονδιακή επιδότηση μισθών σχε-
διάστηκε - και έχει ήδη συσταθεί - για να 
παρέχει στους εργοδότες οικονομική υπο-
στήριξη για να πληρώσουν τους μισθούς 
των εργαζομένων που βρίσκονται σε άδεια 
ασθενείας», είπε. «Προτεραιότητά μας είναι 
η προστασία ζωών και η διασφάλιση ότι 
κανείς δεν χρειάζεται να θέσει τον εαυτό του 
ή τους άλλους σε κίνδυνο εάν αισθανθούν 
άρρωστοι. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί 

για τους Καναδούς - όπως 
είμαστε από την αρχή της 
πανδημίας.»
Οι επικριτές σημείωσαν, 
ωστόσο, ότι τρεις αμειβό-
μενες ημέρες ασθενείας 
ήταν πολύ λιγότερες από 
αυτές που προτείνουν οι 
επαγγελματίες υγείας για 10 
έως 14 ημέρες για μια περί-

οδο αυτο-απομόνωσης λόγω του COVID-
19.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Εγγε-
γραμμένων Νοσηλευτών του Οντάριο είπε 
ότι το πρόγραμμα άδειας ασθενείας της 
κυβέρνησης δεν θα είναι αρκετό για την 
πρόληψη περαιτέρω ασθενειών και εστιών 
και θα επεκτείνει περαιτέρω το τρίτο κύμα 
της πανδημίας.
«Τρεις μέρες δεν επαρκούν για να το σταμα-
τήσω», είπε. «Επομένως, θα συνεχίσουμε 
με αυτό τουλάχιστον για μερικούς μήνες.»
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου του Οντάριο χαρακτήρισε το νέο 
πρόγραμμα «βήμα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση», αλλά συνέστησε βελτιώσεις.
«Οποιοδήποτε πρόγραμμα αμειβόμενης 
άδειας επί πληρωμή πρέπει να είναι πλή-
ρως και άμεσα προσβάσιμο σε εργαζόμε-
νους που το χρειάζονται με μια γρήγορη και 
απρόσκοπτη αποζημίωση για τους εργοδό-
τες», δήλωσε σε δήλωσή του ο Ρόκο Ρόσι.

Μια γυναίκα πέθανε από 
θρομβοεμβολή στο Κεμπέκ μετά από 
εμβόλιο της AstraZeneca

Ε
ίναι ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται στον Καναδά από θρομβοεμβολικό 
επεισόδιο μετά τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου.
«Με θλίψη μου έμαθα ότι μια γυναίκα 54 ετών σε άριστη φυσική κατάσταση (…) 
πέθανε επειδή εμβολιάστηκε. Είναι δύσκολο να το αποδεχτείς», είπε ο Λεγκό σε 

συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Ο Δρ Οράσιο Αρούντα, ο διευθυντής της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ, επιβε-
βαίωσε ότι η γυναίκα υπέστη εγκεφαλική θρόμβωση και, μολονότι της χορηγήθηκε ιατρική 
θεραπεία, απεβίωσε. Ο θάνατος αυτός δεν θα αλλάξει τη στρατηγική των εμβολιασμών 
στο Κεμπέκ, διευκρίνισε.
«Ξέραμε ότι υπήρχαν σοβαρές επιπλοκές, μία ανά 100.000 (δόσεις), αλλά θυμηθείτε ότι 
μέχρι σήμερα έχουμε εμβολιάσει με το AstraZeneca περισσότερους από 400.000 ανθρώ-
πους», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας του Κεμπέκ, Κριστιάν Ντιμπέ.
Στο Κεμπέκ το εμβόλιο της AstraZeneca χορηγείται σε άτομα άνω των 45 ετών. Την περα-
σμένη Παρασκευή οι καναδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν χορηγηθεί συνολικά λίγο 
πάνω από 1,1 εκατομμύριο δόσεις σε όλον τον Καναδά. Μόνο τέσσερις περιπτώσεις θρομ-
βοεμβολών με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εμβολιάστηκε έλαβε και ο ίδιος την πρώτη 
δόση του AstraZeneca την Παρασκευή.
Νωρίτερα σήμερα ο Τριντό ανακοίνωσε ότι 60 στρατιωτικοί θα σταλούν για να ενισχύσουν 
τις υπηρεσίες υγείας στη Νέα Σκωτία, στον ανατολικό Καναδά, όπου καταγράφονται πολλά 
κρούσματα. Χθες εστάλησαν τριάντα νοσηλευτές και τεχνικό προσωπικό στο Οντάριο, μια 
επαρχία τα νοσοκομεία της οποίας έχουν κατακλυσθεί από ασθενείς.
Στο Κεμπέκ, την επαρχία που μετρά τους περισσότερους θανάτους από την αρχή της παν-
δημίας, η κατάσταση βελτιώνεται, διαβεβαίωσε ο Φρανσουά Λεγκό. Η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, που ισχύει από τις αρχές Ιανουαρίου στο 
Μόντρεαλ, θα ξεκινά από την Δευτέρα στις 21.30, αντί για τις 20.00 που είναι μέχρι τώρα.

καναδάς
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μ
ε τον Χριστάκη Τζιοβάνη να αξιοποιεί το 
δικαίωμα της σιωπής και να μην απαντά 
σε ερωτήσεις επικαλούμενος την ποι-
νική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, 

ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Ερευνητικής Επιτρο-
πής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις επενδυ-
τών, ενώπιον της οποίας παρέστη ο τέως βουλευτής 
του ΑΚΕΛ.
Η όλη διαδικασία διήρκησε σχεδόν δέκα λεπτά με 
τον κ. Τζιοβάνη, συνοδευόμενο από τον συνήγορό 
του Αντώνη Δημητρίου, να διαβάζει μία δήλωση 
με την οποία απορρίπτει το περιεχόμενο του βίντεο 
του δικτύου Αλ Τζαζίρα, λέγοντας ότι αυτό λήφθηκε 
«παράνομα ότι είναι επεξεργασμένο και μονταρι-
σμένο» και ότι περιέχονται «επιλεκτικές και αποσπα-
σματικές αναφορές».
Στη δήλωσή του, που ανέγνωσε ενώπιον της Επιτρο-
πής, ο κ. Τζιοβάνης εκφράζει το σεβασμό του προς 
στα μέλη και στο έργο που επιτελεί η Επιτροπή και 
πρόσθεσε ότι «η εταιρεία Giovani Developers Ltd, 
του Ομίλου εταιρειών Giovani, ήταν πάροχος σε μία 
μόνο αίτηση κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης, στην 
οποία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υφίστατο οποιαδή-
ποτε παρανομία ή παρατυπία».

«Σχετικά με το βίντεο που δημοσίευσε το ειδησιο-
γραφικό δίκτυο Al Jazeera τον Οκτώβριο του 2020, 
επιφυλάσσοντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου και 
απορρίπτοντας το περιεχόμενο του, είναι η θέση 
μου ότι λήφθηκε παράνομα και κατά παραβίαση των 
δικαιωμάτων των προσώπων που εμφανίζονται σε 
αυτό, είναι επεξεργασμένο και μονταρισμένο, περι-
έχοντας αποσπασματικές και επιλεκτικές αναφορές, 
με στόχο να παραπλανηθεί ο θεατής με τη δημιουρ-
γία λανθασμένων εντυπώσεων και να πληγεί η εικόνα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζιοβά-
νης.
Υποστήριξε ακόμη ότι «δεν υπήρχε συγκεκριμένος 
ούτε υπαρκτός επενδυτής που επηρεάστηκε ή ήταν 
δυνατό να επηρεαστεί από οποιεσδήποτε δηλώσεις 
ή ενέργειες του οποιουδήποτε».
Ανέφερε ακόμη ότι «τα όσα προανέφερα που αφο-
ρούν τον όμιλο εταιρειών Giovani και εμένα προσω-
πικά, τα οποία σχετίζονται με ζητήματα που διερευνά 
η Επιτροπή σας, υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ποι-
νικής υπόθεσης από τον Οκτώβριο του 2020» και 
κατέληξε: «Μετά από νομική συμβουλή, έχω απο-
φασίσει να ασκήσω το ενώπιον σας το αναφαίρετο 
συνταγματικό δικαίωμα της σιωπής».\

Το δικαίωμα της σιωπής επέλεξε ο Χρ. 
Τζιοβάνης ενώπιον της Ερευνητικής

H Ad Hoc για το Πόθεν Έσχες 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία, 
απαντά σε σχόλια ο Αδάμου 

Η 
Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το 
Πόθεν Έσχες ενεργεί συμμορφούμενη πλή-
ρως με τις πρόνοιες της υφιστάμενης σχε-
τικής νομοθεσίας και τους όρους εντολής 

της που καθορίζονται στη νομοθεσία, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής, Δρ. Αδα-
μος Αδάμου. 
Απαντώντας σε δηλώσεις και σχόλια που είδαν το 
φως της δημοσιότητας για το έργο της Ειδικής Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής ο Δρ. Αδάμου είπε ότι η 
Επιτροπή εξέτασε και ένορκη καταγγελία κατά του 
πρώην Υπουργού  Γιώργου Παμπορίδη, καταλήγο-
ντας στο συμπέρασμα ότι στη δήλωση περιουσίας 
του κ. Παμπορίδη δεν έχουν περιληφθεί αναληθή 
στοιχεία.
 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, στη 
δήλωση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται 
τα στοιχεία κάθε αξιωματούχου ως φυσικό πρόσωπο 
και όχι περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε νομικού 
προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ο αξι-

ωματούχος έχει μερική ή ολική συμμετοχή.  Σε καμ-
μιά δήλωση αξιωματούχων που είναι μέτοχοι εται-
ρειών δεν περιέχονται περιουσιακά στοιχεία νομι-
κών προσώπων, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση 
από τη νομοθεσία. 
Κατά συνέπεια, αναφέρει,  η Ειδική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες θα παραβίαζε η ίδια τη 
νομοθεσία, σε περίπτωση που έκρινε ότι ο κ. Παμπο-
ρίδης υπέβαλε αναληθή στοιχεία.  Οι οποιεσδήποτε 
αδυναμίες της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι ήδη 
αντικείμενο εξέτασης από την αρμόδια Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή με στόχο την τροποποίηση προνοιών 
της.  Εν πάση περιπτώσει όμως, η οποιαδήποτε τρο-
ποποίηση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
 Τέλος αναφέρει ότι θεωρεί «τουλάχιστον ατυχείς 
οποιεσδήποτε δηλώσεις και ειρωνικά σχόλια που 
τείνουν να αμφισβητήσουν την αντικειμενικότητα και 
ακεραιότητα των μελών της Ειδικής Επιτροπής για το 
Πόθεν Έσχες καθώς και να υποσκάψουν το κύρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων γενικότερα».

Π
ιστωτικά θετικό για τις τράπεζες χαρακτηρίζει ο οίκος αξιολόγησης 
Moody’s το σχέδιο κρατικών εγγυήσεων €1 δισεκατομμυρίου για 
παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, 
νοουμένου ότι οι τράπεζες διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους στη 

λήψη των αποφάσεων για την παραχώρηση των δανείων. 
Το σχέδιο κρατικών εγγυήσεων που εγκρίθηκε με τροποποιήσεις από την 
απελθούσα Βουλή, αφορά σε κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες ύψους €1 
δισ. που αποσκοπεί στην παραχώρηση ρευστότητα υπό μορφή χαμηλότο-
κων δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους ύψους €1,43 δισ., 
όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Οικονομικών.
 «Το σχέδιο θα είναι πιστωτικά θετικό για τις κυπριακές τράπεζες γιατί θα μει-
ώσει τον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο, 
εφόσον οι τράπεζες διατηρήσουν ανεξαρτησία στις αποφάσεις τους για την 
παραχώρηση των δανείων», αναφέρει ο οίκος στο δελτίο Credit Outlook.
 Σημειώνει ότι το σχέδιο εγγυήσεων θα βοηθήσει στην μείωση των περιορι-
σμών στην παραχώρηση ρευστότητας, διασφαλίζοντας ότι οι αυτοεργοδο-
τούμενοι και οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν επαρκή πρόσβαση 
σε ρευστότητα και χρηματοδότηση, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανά-
καμψη μετά την πανδημία του κορωνοϊού. 
Ο Moody’s σημειώνει ότι το σχέδιο θα βοηθήσει τις τράπεζες στην παραχώ-
ρηση των δανείων αφού τους παρέχει προστασία από ενδεχόμενη αθέτηση 
υποχρεώσεων, αλλά δεν τις θωρακίζει πλήρως, καθώς η Κυβέρνηση καλύ-
πτει το 70% του πιστωτικού κινδύνου με το υπόλοιπο 30% να ανήκει στις 
τράπεζες, οι οποίες αναλαμβάνουν μέρος του κινδύνου για τα δάνεια που 
θα παραχωρήσουν. 
Σημειώνει ακόμη το σχέδιο παρέχει κίνητρο για παραχώρηση δανείων με 
κρατική στήριξη με επιτόκια που είναι χαμηλότερα από τα υφιστάμενα επι-
τόκια της αγοράς και προσθέσει πως εν αντιθέσει με άλλα κράτη της ΕΕ, τα 
δάνεια που θα συνοδεύονται με κρατική εγγύηση δεν προσαρμόζονται 
βάσει του μεγέθους της επιχείρησης, ενώ όπως ισχύει σε άλλες χώρες, το 
σχέδιο προνοεί αναβολή καταβολής δόσεων για 12 μήνες, κάτι που θα βοη-
θήσει στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας των δανειοληπτών. 
«Οι τράπεζες θα αξιοποιήσουν τα οφέλη του σχεδίου από το 2022, όταν οι 
συμμετέχοντες δανειολήπτες ξεκινήσουν τις αποπληρωμές, παρόλο που οι 
κεφαλαιακοί δείκτες των τραπεζών ενδεχομένως να επωφεληθούν νωρίτερα 
λόγω των χαμηλότερων σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων που θα δια-
τεθούν για αυτά τα δάνεια», προσθέτει. 
Ωστόσο, πολλά από τα οφέλη για τις κυπριακές τράπεζες θα εξαρτηθούν από 
το πώς θα εκτελεστεί το σχέδιο, επισημαίνει ο οίκος, εξηγώντας πως αν υλο-
ποιηθούν ορισμένες από τις πρόνοιες του νόμου, η δανειοδότηση θα τεθεί 
υπό έλεγχο και την παρεμβολή από την επιτροπή παρακολούθησης, περι-
λαμβανομένης της δανειοδότησης σε δανειολήπτες με περισσότερο ρίσκο.
 Όπως αναφέρει οι δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις τους απορριφθούν 
έχουν την επιλογή να προσφύγουν στην επιτροπή, «κάτι που μπορεί να ωθή-
σει τράπεζες να επιλέξουν να μην συμμετάσχουν στο σχέδιο, αν φοβούνται 
ότι μπορεί να αναγκαστούν να αποποιηθούν του ελέγχου των αποφάσεων 
για παραχώρηση δανείων». 
Ο οίκος παράλληλα σημειώνει ότι οι εγγυήσεις €1 δισ. αντιστοιχούν στο 
πέραν του 50% του μέσου όρου των ετήσιων δανείων προς επιχειρήσεις την 
περίοδο 2018 – 2020, αλλά σε μόλις 6% του αποθέματος των επιχειρηματι-
κών δανείων.
 Το σχέδιο παραχωρεί δάνεια €550 εκατ.  σε μικρές επιχειρήσεις, €350 εκατ. 
σε μεσαίες επιχειρήσεις και €150 εκατ. σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ο οίκος 
σημειώνει ότι το αντίστοιχο σχέδιο στη Γερμανία αντιστοιχεί στο 70% των 
συνολικών επιχειρηματικών δανείων, στην Ιταλία στο 67% και στην Βρετα-
νία στο 34%.

Moody’s: Θετικές για τις 
τράπεζες οι κρατικές εγγυήσεις, 
αλλά υπό προϋποθέσεις 
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εδώ Κύπρος

Η αλήθεια είναι ότι δεν 
έχουμε ακόμα βρει αρκετό 
κοινό έδαφος για την 
επανάληψη των συνομιλιών, 
αλλά δεν εγκαταλείπω, 
δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες σε δηλώσεις του 
μετά το τέλος της ολομέλειας 
της άτυπης συνάντησης 5 + 1 
στην Γενεύη, εξαγγέλλοντας 
ότι θα συγκαλέσει νέα άτυπη 
συνάντηση σε περίοδο 2-3 
μηνών.
 

Ο 
κ. Γκουτέρες αναφέρ-
θηκε στις θέσεις που η 
τ/κ και η ε/κ πλευρά πα-
ρουσίασαν στην άτυπη 

συνάντηση που ολοκληρώθηκε 
σήμερα. Η θέση της τ/κ αντιπρο-
σωπείας, ανέφερε ο ΓΓ, ήταν ότι οι 
πολλές προσπάθειες που έγιναν 
όλα τα χρόνια στο Κυπριακό απέ-
τυχαν , περιλαμβανομένης της τε-
λευταίας στο Κραν Μοντάνα. «Πι-
στεύουν ότι οι προσπάθειες για 
διαπραγμάτευση μιας διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας έχουν 
εξαντληθεί. Πιστεύουν ότι οι Τ/κ 
έχουν κυριαρχική ισότητα και δι-
καιούνται ίσου διεθνούς στάτους 
και η λύση, κατά την άποψή τους, 
πρέπει να βασίζεται στα δύο κρά-
τη  που θα συνεργάζονται μεταξύ 
τους».
 Ομοίως, συνέχισε, οι θέσεις που 
παρουσιάστηκαν από την ε/κ αντι-
προσωπεία ήταν ότι «οι διαπραγ-
ματεύσεις θα πρέπει να επαναρ-
χίσουν από εκεί που έμειναν στο 
Κραν Μοντάνα. Θα πρέπει να στο-
χεύουν στην επίτευξη μιας διζω-
νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα στη βάση των 
σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ του 
ΟΗΕ, την κοινή δήλωση του 2014,  
το υφιστάμενο όγκο δουλειάς, τα 
6 σημεία που εγώ παρουσίασα 
και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο».
 «Όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν 
μια εύκολη συνάντηση. Πραγμα-
τοποιήσαμε εντατικές διαβου-
λεύσεις, διμερείς και σε ολομέ-
λεια ώστε να μπορέσουμε να φτά-
σουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα», 
προσθετέ ο κ. Γκουτέρες. «Η αλή-
θεια είναι ότι στο τέλος της προ-
σπάθειάς μας δεν έχουμε ακόμα 
βρει αρκετό κοινό έδαφος για να 
προχωρήσουμε στην επανάληψη 
επίσημων διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την διευθέτηση του 
κυπριακού προβλήματος. Αλλά  
δεν εγκαταλείπω»
 Η ατζέντα μου είναι πολύ απλή, 
δήλωσε ο ΓΓ, «να προσπαθήσω 
για την ασφάλεια και την ευμάρεια
 των Κυπρίων, των 
Ε /κ και των Τ/κ. 
Τους αξίζει να ζουν 
σε ειρήνη και ευη-
μερία μαζί.
 Έτσι, είπε, κατόρ-
θωσαν να συμ-
φωνήσουν σ την 
σύγκληση από τον 
ίδιο στο κοντινό 
μέλλον άλλη μια συνάντηση 5 + 
ΗΕ και πάλι με στόχο να προχωρή-
σουμε προς την κατεύθυνση εξεύ-
ρεσης κοινού εδάφους που θα 
επιτρέψει σε επίσημες διαπραγ-
ματεύσεις να ξεκινήσουν. «Είμα-
στε αποφασισμένοι να κάνουμε 
ό,τι μπορούμε για να προχωρή-
σει αυτός ο διάλογος και να μπο-
ρέσει να φτάσει σε θετικά αποτε-
λέσματα».
 Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ τι θα συμ-
βεί στο μεσοδιάστημα μέχρι 
την επόμενη συνάντηση που θα 
συγκαλέσει για το Κυπριακό, αν 
θα γίνουν συναντήσεις από την κ. 
Λουτ ή κάποιον άλλο που θα δια-
βουλευθεί με τις πλευρές ώστε η 
επόμενη συνάντηση να αποδώ-
σει καρπούς και να είναι επιτυ-
χημένη, ο ΓΓ του ΟΗΕ απάντησε 

ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις 
πριν την επόμενη συνάντηση, 
όπως έγινε και με αυτή. Και η πρό-
θεσή του, συνέχισε, είναι να προ-
σπαθήσει να δημιουργήσει όσο 
περισσότερο γίνεται τις συνθή-
κες για να είναι επιτυχημένη η 
επόμενη συνάντηση. «Δυστυχώς 
σήμερα δεν μπορέσαμε να φτά-
σουμε στις συμφωνίες που επιθυ-
μούσαμε να φτάσουμε, αλλά δεν 
θα εγκαταλείψω. Θα συνεχίσουμε 
τις διαβουλεύσεις για να δημιουρ-
γήσουμε τις καλύτερες συνθήκες 
για την επόμενη συνάντηση».
 Σε ερώτηση του ΑΡ πότε θα είναι 
η επόμενη συνάντηση και πως 
«τετραγωνίζεται ο κύκλος» όταν 
ενώ το ΣΑ υποστηρίζει μια ομό-

σπονδη Κύπρο, 
υπάρχει μια πρό-
ταση για δύο χωρι-
στά κράτη, ο Αντό-
ν ι ο  Γκο υ τ έ ρ ε ς 
είπε ότι στην ολο-
μέλεια υπήρξε η 
κοινή κατανόηση 
ότι ένα διάστημα 
2-3 μηνών είναι το 

χρονικό διάστημα που θα ήταν 
χρήσιμο. Εάν η περίοδος για την 
επόμενη συνάντηση είναι πολύ 
σύντομα, πρόσθεσε, δεν θα επι-
τρέψει θετικές εξελίξεις, εάν είναι 
μακρά δεν βοηθά στην προσπά-
θεια για εξεύρεση λύσης.
 «Το να τετραγωνίζεις τον κύκλο 
είναι αδύνατο στην γεωμετρία 
αλλά είναι πολύ κοινό στην πολι-
τική. Η θέση μας είναι πολύ ξεκά-
θαρη. Ως ΓΓ έχω μια εντολή που 
μου δόθηκε από το ΣΑ. Έτσι, πρέ-
πει να συγκαλέσω επίσημες δια-
πραγματεύσεις με βάση τους 
όρους εντολής που έχω. Αλλά 
σε ανεπίσημη συνάντηση που 
συγκλήθηκε χωρίς προϋποθέ-
σεις είναι χρήσιμο πιστεύω, όλες 
ο αντιπροσωπείες να εκφράσουν 
τις θέσεις τους».

 Αυτό, συνέχισε, του επιτρέπει να 
αλληλεπιδράσει μεταξύ των πλευ-
ρών και πρόσθεσε ότι θα ενημε-
ρώσει ο ΣΑ του ΟΗΕ για τις διαφο-
ρετικές απόψεις που εκφράστηκαν 
σε αυτή τη συνάντηση.
 Σε ερώτηση του ελβετικού πρα-
κτορείου ειδήσεων για τους 
όρους εντολής του από το ΣΑ 
ασφαλείας και κατά πόσο, αφού 
μια από τις θέσεις έρχεται σε αντί-
θεση με αυτές, η εντολή μπορεί 
να αλλάξει, ο κ. Γκουτέρες είπε ότι 
«αυτή είναι μια ερώτηση που πρέ-
πει να γίνει προς το ΣΑ» σημειώ-
νοντας ότι ένα από τα μόνιμα μέλη 
του ΣΑ συμμετέχει σε αυτές τις 
συνομιλίες, εννοώντας την Βρε-
τανία.

Πρόεδρος: Επιτυχής η δια-
χείριση από ΓΓ ΟΗΕ και ε/κ 
πλευρά στη Γενεύη 
Για επιτυχή διαχείριση από πλευ-
ράς του ΓΓ του ΟΗΕ αλά και της 
ε/κ πλευράς έκανε λόγο ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, μιλώντας μετά το 
πέρας της άτυπης διάσκεψης για 
το Κυπριακό που πραγματοποι-
ήθηκε στη Γενεύη. Ζήτησε εξάλ-
λου να αποφευχθούν οποιαδή-
ποτε νέα τετελεσμένα, σημειώνο-
ντας ότι «ενδεχόμενη προσπάθεια 
δημιουργίας νέων τετελεσμένων 
είτε επί του εδάφους είτε επί της 
θαλάσσης θα είναι αιτία μη συμ-
μετοχής σε ανάλογες προσπάθειες 
του ΓΓ, όχι εξαιτίας του ΓΓ αλλά 
εξαιτίας των συμπεριφορών της 
Τουρκίας».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέ-
φρασε ικανοποίηση γιατί ο ΓΓ 
του ΟΗΕ τήρησε, όπως είπε, μια 
άψογη στάση και ήταν σαφέστα-
τος προς την τ /κ κοινότητα και 
στην Τουρκία ότι η επιζητούμενη 
από αυτές λύση δεν υπάρχει περί-
πτωση να αναγνωριστεί είτε από 
τα ΗΕ είτε από την ΕΕ.

Η 
διερεύνηση των 
υποθέσεων γ ια 
σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις συνεχί-
ζεται από το ειδικό 

κλιμάκιο της Αστυνομίας με 
γοργούς ρυθμούς, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ η Λειτουργός του Κλάδου 
Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυ-
νομίας, Λοχίας Ελένη Κωνστα-
ντίνου. 
Απαντώντας σε ερώτηση, η κα. 
Κωνσταντίνου είπε ότι συνολικά 
27 υποθέσεις διερευνήθηκαν ή 
διερευνώνται από την ειδική 
ανακριτική ομάδα της Αστυνο-
μίας, από τις οποίες 14 έχουν 
καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστη-
ρίου για εκδίκαση, οκτώ βρί-
σκονται υπό διερεύνηση, εκ 
των οποίων η μία αναμένεται 
εντός των προσεχών ημερών 
να σταλεί στη Νομική Υπηρεσία 
για περαιτέρω οδηγίες όσον 
αφορά στον παραπέρα χειρι-
σμό της. 
«Οι υπόλοιπες διερευνώνται 
και εξακολουθούμε να συλλέ-
γουμε μαρτυρίες και να λαμβά-
νονται καταθέσεις. Κάποιες από 
αυτές τις υποθέσεις, που είναι 
υπό διερεύνηση βρίσκονται 
προς το τέλος τους και αναμέ-
νεται να γίνει καταχώρησή τους. 
Άλλες πέντε υποθέσεις βρίσκο-
νται στη Νομική Υπηρεσία για 
μελέτη και οδηγίες», πρόσθεσε.
 Καταλήγοντας, η κα. Κωνστα-
ντίνου είπε ότι πρόκειται για 
πολύ σοβαρά αδικήματα και 
το κοινό καλείται να έχει εμπι-
στοσύνη στην Αστυνομία και 
στους χειρισμούς που γίνονται 
και καλείται σε περίπτωση που 
περιπέσει στην αντίληψη του 
οτιδήποτε σχετικά με τέτοιες 
σοβαρές υποθέσεις να ενημε-
ρώνει την Αστυνομία άμεσα 
και να προβαίνει σε καταγγε-
λίες, «οι οποίες, τονίζουμε ξανά 
ότι διερευνώνται με κάθε εμπι-
στευτικότητα και τυγχάνουν 
εμπιστευτικού χειρισμού από 
την ανακριτική ομάδα».

Η Αστυνομία 
συνεχίζει με 
γοργούς ρυθμούς 
τη διερεύνηση 
υποθέσεων 
σεξουαλικής 
παρενόχλησης 

Γκουτέρες: Δεν βρέθηκε αρκετό κοινό έδαφος 
αλλά δεν εγκαταλείπω
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Σοκαριστικό είναι το πόρισμα της 
ομάδας των εμπειρογνωμόνων 
για τον θάνατο του Ντιέγκο 
Μαραντόνα.

Η 
ομάδα των ειδικών ιατρικών ε-
ρευνητών που κλήθηκε να διε-
ρευνήσει τις συνθήκες κάτω α-
πό τις οποίες έχασε τη ζωή του 

ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου 
στα 60 του χρόνια κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι έγιναν «εγκληματικά λάθη».
Τα νέα συνταρακτικά στοιχεία φέρνει 
στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός 
σταθμός «Todo Noticias», επικαλούμε-
νος πηγές που πρόσκεινται στην ιατρική 
ομάδα, η οποία πραγματοποίησε την 
έρευνα.
Κι ενώ η έρευνα αναμένεται να δημοσι-
οποιηθεί επισήμως στις 3 Μαΐου, από 
το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου μέσου 
προκύπτει ότι ο Ντιέγκο 
Μαραν τόνα απεβίωσε 
από καρδιακή και νεφρική 
ανεπάρκεια και κίρρωση 
του ήπατος. Η ομάδα των 
ιατρών επιβεβαίωσε ότι 
η προϋπάρχουσα καρ-
διακή ανεπάρκεια προκά-
λεσε τον θάνατο του «Ντι-
εγκίτο», ωστόσο, προκύ-
πτει ότι δεν είχε υποβλη-
θεί στις απαραίτητες εξετάσεις που θα 
έδειχναν τη σοβαρότητα της κατάστασής 
του.
Η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το 
αποτέλεσμα της αυτοψίας, αφορά τον 
ακριβή χρόνο του θανάτου του κορυ-
φαίου κατά πολλούς ποδοσφαιριστή 
όλων των εποχών. Η ακριβής ώρα, λοι-
πόν, προσδιορίζεται ανάμεσα στις 4 ώς 
τις 6 το πρωί της 25ης Νοεμβρίου, ενώ ο 
Μαραντόνα κοιμόταν και όχι στις 13:15, 
όπως πιστοποίησε ο πρώτος νοσηλευτής 
της ιατρικής ομάδας «Mas Vida». 
Με πιο απλά λόγια, υπάρχει πλήρης αντί-
θεση με τη μαρτυρία της νοσοκόμας, Ντα-
ϊάνα Μαδρίδ, η οποία είχε καταθέσει ότι 
ο Μαραντόνα ξύπνησε κανονικά, απά-
ντησε στις ερωτήσεις της και πως προ-
σπάθησε επί 45 λεπτά να τον επαναφέρει 
στην ζωή με μαλάξεις.
Το πόρισμα «καίει» τους θεράποντες 
ιατρούς Λεοπόλδο Λούκε και Αγουστίνα 

Κοσακόφ, οι οποίοι όπως φαίνεται δεν 
υπολόγισαν σωστά τα συμπτώματα του 
Μαραντόνα, ο οποίος είχε οιδήματα σε 
διάφορα σημεία του σώματός του. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με τη μαρτυρία ενός εκ 
των προσωπικών του φρουρών, επί τρία 
24ωρα κοιμόταν συνεχώς!
Είναι προφανές ότι οι θεράποντες ιατροί 
οφείλουν και θα κληθούν να δώσουν 
εξηγήσεις για τους λόγους που απομά-
κρυναν όλους τους υπόλοιπους νοσηλευ-
τές και γιατί δεν επέτρεψαν στις νοσο-
κόμες να του χορηγούν τη συνταγογρα-
φημένη αγωγή του στις προβλεπόμενες 
ώρες. 
Στο πόρισμα, επίσης, αναφέρεται ότι αν 
και θα έπρεπε να το κάνει, ο Μαραντόνα 
δεν είχε ακολουθήσει κάποια συγκεκρι-
μένη διατροφή, ούτε του δόθηκε ένα 
προκαθορισμένο διατροφικό πλάνο 
ειδικά διαμορφωμένο για την κατάσταση 
της υγείας του από κάποιον διατροφο-

λόγο.
Με βάση πάντα το ρεπορ-
τάζ του σταθμού, από την 
έρευνα που έγινε προκύ-
πτει ακόμη ότι ο Ντιεγκίτο 
πέθανε στον ύπνο, όντας 
μόνος στο δωμάτιο του, 
καθώς ήταν αδύνατο να 
τον ακούσει κάποιος από 
όσους έμεναν μαζί του, 
για να του προσφέρει τις 

πρώτες βοήθειες. 
Ακόμη και το σπίτι που διέμενε, αναφέρε-
ται στο σχετικό πόρισμα ότι ήταν ακατάλ-
ληλο για την θεραπεία του, καθώς στον 
όροφο όπου βρισκόταν δεν υπήρχε καν 
μπάνιο, ενώ δεν πληρούσε τις προϋπο-
θέσεις ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεσα 
και επείγουσα διακομιδή του σε νοσοκο-
μείο. Όπως και το ασθενοφόρο που θα 
έπρεπε να υπάρχει σε 24ωρη βάση έξω 
από το σπίτι του, τη συγκεκριμένη μέρα 
απουσίαζε!
Η ομάδα των ιατρών κατέληκε σ το 
συμπέρασμα, πως η βοήθεια που έλαβε 
ήταν «μάταιη και χωρίς εμπειρία», ενώ 
επιρρίπτει ευθύνες στους δύο θερά-
ποντες ιατρούς του. Δεν είναι απίθανο 
να τους αποδοθούν οι κατηγορίες της 
ανθρωποκτονίας με πιθανό δόλο, κάτι 
που εφόσον συμβεί και αποδειχθεί στο 
δικαστήριο, μπορεί να επιφέρει ποινές 
φυλάκισης από 15 έως 25 χρόνια.

Μ
ε αφορμή την κυκλοφορία 
του νέου της βιβλίου «What 
Happened To You?» η Όπρα 
Γουίνφρεϊ μίλησε στο «The 

Nancy O’Dell Show» για την πολυσυζητη-
μένη συνέντευξη, που τής έδωσε το βασι-
λικό ζεύγος.
Η δημοσιογράφος με τις χιλιάδες συνεντεύ-
ξεις στο ενεργητικό της, δήλωσε «έκπλη-
κτη» με τα όσα τής αποκάλυψαν ο πρίγκι-
πας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. Ανέφερε ότι 
δεν γνώριζε περί τίνος επρόκειτο να μιλή-
σουν και σε καμία περίπτωση δεν περί-
μενε να «το πάνε εκεί». Όπως δήλωσε, όταν 
άκουσε όλα αυτά τα πράγματα σχετικά με 
το Παλάτι σκέφτηκε: «Ήμουν έκπληκτη. 
Έλεγα από μέσα μου: «Αλήθεια; Θα το πάτε 
εκεί;». Ίσως για αυτό η συνέντευξη είναι 
τόσο δυνατή. Έχεις απέναντι σου κάποιον 
ανοιχτό, ευάλωτο και ειλικρινή. Η συνέ-
ντευξη ήταν αυτό, που ήταν, γιατί απάντη-
σαν με τον τρόπο, που απάντησαν.»
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είχα ιδέα 
ότι η συνέντευξη θα είχε αυτήν την επί-
δραση στον κόσμο, ούτε ότι θα συνέχιζε 
να την έχει εώς και σήμερα. Έκανα μεγάλη 
προετοιμασία για αυτό. Ήταν πολύ σημα-
ντικό για εμένα, όσα βγάζαμε έξω στον 
κόσμο να έβγαιναν σε μία στιγμή, όταν όλοι 
θα μπορούσαν να τα δουν και φυσικά ότι 
τίποτα από αυτά δε θα διέρρεε. Αλλιώς θα 
υπήρχε υλικό, που θα μπορούσε να παρερ-
μηνευτεί πριν από την προβολή της συνέ-
ντευξης.»
Η δημοσιογράφος εξήγησε επίσης με 
ποιον τρόπο επικοινώνησε με τον Δούκα 

και τη Δούκισσα του Σάσσεξ. Όπως είπε, 
δεν είχαν καμία τηλεφωνική ή δια ζώσης 
επικοινωνία, αλλά συνεννοήθηκαν για 
τις λεπτομέρειες μέσω γραπτών μηνυμά-
των. Παραδέχτηκε ότι η ίδια τούς έστειλε 
μήνυμα πρώτη, καθώς τήν ενδιέφερε να 
μάθει τι ήθελαν να πετύχουν μέσω αυτής 
της συνέντευξης: «Δεν τούς είδα πριν την 
συνέντευξη, όμως τούς έστειλα μηνύματα. 
Οι προθέσεις είναι πολύ σημαντικές για 
εμένα. Οπότε, τούς ζήτησαν να μου πουν 
ποιες ήταν οι δικές του, ώστε να έχουμε 
έναν κοινό στόχο. Μού απάντησαν ότι ήθε-
λαν να μπορούν να πουν την ιστορία τους 
με τέτοιο τρόπο, που θα τούς επέτρεπε να 
είναι όσο ειλικρινείς μπορούσαν.»
Όταν αργότερα πραγματοποιήθηκε η συνέ-
ντευξη και δεδομένης της σημαντικότη-
τας των όσων είχαν ειπωθεί, η παρουσιά-
στρια εξήγησε ότι έπρεπε να σιγουρευτεί 
πως τίποτα δε θα διαρρεύσει, καθώς όπως 
προαναφέρθηκε, κάποια πράγματα θα 
μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Κατά τη 
λήξη της συνέντευξης -διάρκειας 3 ωρών 
και 20 λεπτών- η Όπρα Γουίνφρεϊ αναφέ-
ρει ότι μίλησε σε όλο το συνεργείο: «Όλοι 
όσοι είμαστε εδώ γνωρίζουμε τι ειπώθκε 
μόλις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την 
εμπιστοσύνη των ανθρώπων, που μοιρά-
στηκαν όλα αυτά μαζί μας και το ίδιο ισχύει 
και για εμάς. Εύχομαι, λοιπόν, ότι όλοι σας 
δε θα βγείτε να πείτε ό,τι συνέβη εδώ». 
Τέλος, αποκάλυψε ότι έλεγξε όλα τα βίντεο 
του CBS για το promo της συνέντευξης για 
να επιβεβαιώσει πως δεν περιλαμβάνουν 
εκμεταλλεύσιμο υλικό.

Η Όπρα άκουγε τους Σάσεξ και δεν 
πίστευε στα αυτιά της: «Έλεγα μέσα 
μου... αλήθεια, θα το πάτε εκεί;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Πόρισμα-φωτιά για τον θάνατο του 
Ντιέγκο Μαραντόνα - «Εγκληματικά 
λάθη» από τους θεράποντες ιατρούς 
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Η 
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τοπο-
θετήθηκε για πρώτη φορά δη-
μόσια, με αφορμή το περίφημο 
«Sofagate», το περιστατικό που 

τη βρήκε να παρακολουθεί όρθια τους 
Σαρλ Μισέλ και Ταγίπ Ερντογάν να κάθο-
νται πρώτοι για να συζητήσουν, χωρίς να 
της προσφέρουν θέση, κατά την πρόσφτη 
επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην 
Άγκυρα.
Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
η πρόεδρος της Κομισιόν, σχολίασε για 
πρώτη φορά τα όσα διαδραματίστηκαν 
στην Αγκυρα. Τότε, που αναγκάστηκε να 
καθίσει σε έναν απομακρυσμένο καναπέ, 
μακριά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και τον Ταγίπ Ερντογάν.
«Είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της 
Κομισιόν. Είμαι η πρόεδρος της Κομισιόν 
και με αυτόν τον τρόπο περίμενα να μου 
συμπεριφερθούν κατά την επίσκεψή μου 
στην Τουρκία. Σαν την πρόεδρο της Κομι-
σιόν, αλλά όχι», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, 
προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει καμία δικαιο-
λογία για τον τρόπο που μου συμπεριφέρ-
θηκαν. Οπότε πρέπει να συμπεράνω ότι 
συνέβη επειδή είμαι γυναίκα. Θα συνέβαινε 
αυτό αν φορούσα κοστούμι και γραβάτα;».
«Στις φωτογραφίες προηγούμενων συνα-
ντήσεων, δεν είδα έλλειψη καρεκλών, αλλά 
και πάλι δεν είδα καμία γυναίκα σε αυτές τις 
φωτογραφίες», είπε μεταξύ άλλων.

διεθνή νέα

Ο 
Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος αμε-
ρικάνος πρόεδρος που χαρακτήρι-
σε τη σφαγή των Αρμενίων ως Γε-
νοκτονία. Ο πρόεδρος εκπλήρωσε 

έτσι την προεκλογική του δέσμευση, ενώ εί-
χε ενημερώσει σχετικά με χθεσινό του τηλε-
φώνημα τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Λευκό 
Οίκο. Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε στο επίσημο 
κείμενό του τον όρο «Κωνσταντινούπολη», 
αντί για Ινσταμπούλ, αναφερόμενος στα γεγο-
νότα της Γενοκτονίας του 1915Πρόκειται για 
σαφή πολιτική-γεωπολιτική τοποθέτηση του 
αμερικανού προέδρου. 
Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν για τη Γενοκτονία 
των Αρμενίων:
«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε 
τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν στη γενο-
κτονία των Αρμενίων της Οθωμανικής εποχής 
και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε να ξανα-
συμβεί μια τέτοια θηριωδία. Ξεκινώντας στις 
24 Απριλίου 1915, με τη σύλληψη Αρμενίων 
διανοουμένων και ηγετών της κοινότητας στην 
Κωνσταντινούπολη από οθωμανικές αρχές, 
ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, 
σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στον θάνατό 
τους σε μια εκστρατεία εξόντωσης. Τιμούμε 
τα θύματα των Meds Yeghern (σ.σ. η Γενοκτο-
νία των Αρμενίων στα αρμένικα), έτσι ώστε 
οι φρικαλεότητες του να μην χαθούν ποτέ 
στην ιστορία. Και τις θυμόμαστε έτσι ώστε να 
παραμείνουμε πάντα σε εγρήγορση ενάντια 
στη διαβρωτική επίδραση του μίσους σε όλες 
τις μορφές του.
Από αυτούς που επέζησαν, οι περισσότεροι 
αναγκάστηκαν να βρουν νέα σπίτια και νέες 
ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με δύναμη και 
ανθεκτικότητα, ο Αρμενικός λαός επέζησε και 
ανοικοδόμησε την κοινότητά του. Στο πέρα-
σμα των δεκαετιών οι Αρμένιοι μετανάστες 
έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με 
αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει 
ποτέ την τραγική ιστορία που έφερε τόσους 
πολλούς από τους προγόνους τους στις ακτές 
μας. Τιμούμε την ιστορία τους. Βλέπουμε 
αυτόν τον πόνο. Επιβεβαιώνουμε την ιστο-
ρία. Το κάνουμε αυτό όχι για να απευθύνουμε 
κατηγορίες, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι 
αυτό που συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ.
Σήμερα, καθώς θρηνούμε για ό, τι χάθηκε, ας 
στρέψουμε επίσης τα μάτια μας στο μέλλον – 
προς τον κόσμο που θέλουμε να χτίσουμε για 
τα παιδιά μας. Ένας κόσμος ακηλίδωτος από 
τα καθημερινά δεινά της μισαλλοδοξίας και, 
όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαι-

ώματα και όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν 
να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια 
και ασφάλεια. Ας ανανεώσουμε την κοινή μας 
αποφασιστικότητα να αποτρέψουμε μελλο-
ντικές φρικαλεότητες από οπουδήποτε στον 
κόσμο. Και ας συνεχίσουμε να επιδιώκουμε 
τη θεραπεία και τη συμφιλίωση για όλους τους 
ανθρώπους του κόσμου.
Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους εκείνους τους 
Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία που 
ξεκίνησε πριν από 106 χρόνια σήμερα».

Οργισμένη τουρκική αντίδραση
Άμεση ήταν η αντίδραση από το τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών, που σε ανακοίνωση 
του αποδοκιμάζει την εξέλιξη.  Ο ΥΠΕΞ της 
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε 
οργισμένα ότι «Κανένας δεν θα μας δώσει 
μάθημα για την Ιστορία μας» και έκανε λόγο 
για «πολιτικό καιροσκοπισμό και προδοσία 
εναντίον της ειρήνης και της δικαιοσύνης»... 
«Τα λόγια δεν μπορούν να αλλάξουν την Ιστο-
ρία», τόνιζε, προσθέτοντας ότι απορρίπτει την 
ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:
«Είναι σαφές ότι η δήλωση δεν έχει επιστη-
μονική ούτε νομική βάση, αλλά ούτε και στη-
ρίζεται από στοιχεία. Όσον αφορά στα γεγο-
νότα του 1915, δεν πληρούνται καμία από τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του 
όρου “Γενοκτονία”, όπως ορίζεται αυστηρά 
από το διεθνές δίκαιο. Η φύση των γεγονότων 
δεν αλλάζει ανάλογα με τα τρέχοντα πολιτικά 
κίνητρα των πολιτικών ή τις εσωτερικές πολι-
τικές συγκυρίες. Μια τέτοια στάση εξυπηρε-
τεί μόνο μια χυδαία παραμόρφωση της ιστο-
ρίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών, η δήλωση Μπάιντεν δεν θα έχει άλλες 
επιπτώσεις πέραν της πόλωσης των εθνών και 
την παρεμπόδιση της ειρήνης και της σταθε-
ρότητας στην περιοχή. Μάλιστα προσθέτει 
ότι η αμερικανική αναγνώριση «που διαστρε-
βλώνει τα ιστορικά γεγονότα, δεν θα γίνει ποτέ 
αποδεκτή στη συνείδηση του τουρκικού λαού 
και θα ανοίξει βαθιά πληγή που υπονομεύει 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και φιλία».
«Καλούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να διορ-
θώσει αυτό το σοβαρό λάθος, που δεν εξυ-
πηρετεί κανέναν σκοπό πέρα από το να ικα-
νοποιήσει ορισμένους πολιτικούς κύκλους 
και να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την 
καθιέρωση ειρηνικής συνύπαρξης στην περι-
οχή, ειδικά μεταξύ τουρκικών και αρμενικών 
εθνών, εξυπηρετώντας την ατζέντα εκείνων 
των κύκλων που προσπαθούν να προκαλέ-
σουν εχθρότητα» καταλήγει.

Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων

Φον ντερ Λάιεν για Sofagate: Αν 
φορούσα κοστούμι και γραβάτα 
δεν θα συνέβαινε ό,τι συνέβη
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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

Γιατί το μωρό χαμογελάει στον 
ύπνο του;

Τ
ο να δείτε το μικρό σας να χα-
μογελάει στον ύπνο του είναι 
μια από τις πιο συγκινητικές 
σ τ ιγμές που μπορείτε να α-

πολαύσετε ως νέοι γονείς. Για ποιον 
λόγο όμως το μωρό σας χαμογελάει 
σ τον ύπνο του;

Γιατί το μωρό χαμογελάει στον 
ύπνο του;
Τα μωρά χαμογε λούν αν τανακλα-
σ τ ικά χωρίς  να το κάνουν συνε ι -
δητά ή χωρίς να αντιδρούν σε κάτι. 
Με την πάροδο του χρόνου, μπο -
ρε ί να παρατηρήσε τε ότ ι το μικρό 
σας χαμογε λάε ι όταν έ χε ι αέρια ή 
κόπρανα.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου 
τα μωρά έχουν αισθητηριακές αντι-

δράσε ις σ τη γεύση ή τη μυρωδιά. 
Δεν ε ίναι σπάνιο φαινόμενο γ ια τα 
μωρά να σκάνε ένα χαμόγελο όταν 
έρχονται σε επαφή με μια μυρωδιά ή 
γεύση που βρίσκουν ευχάριστη.
Καθώς το μικρό σας εξοικε ιώνεται 
με το περιβάλ λον του,  μπορε ί  να 
παρατηρήσετε ότι αρχίζει να χαμο-
γε λά όταν βλέπε ι έ να οικε ίο πρό-
σωπο ή ίσως επε ιδή γ νωρίζ ε ι  ότ ι 
θα  ακολουθήσ ε ι  μ ια  α ν τ ίδρασ η 
από εσάς. Όσον αφορά σ τα μωρά 
που χαμογε λούν σ τον ύπνο τους, 
ωστόσο, εξακολουθούμε να μη γνω-
ρίζουμε πολλά.
Δεδομένου ότι δεν έχουμε κανέναν 
τρόπο να γνωρίζουμε εάν τα μωρά 
ονε ιρεύον τα ι  ή  τ ι  ον ε ιρεύον τα ι, 
μπορεί να ε ίναι μια ασφαλής υπό-
θεση ότ ι το χαμόγελό τους κατά τη 
διάρκεια του ύπνου είναι μια αντα-
νακλασ τ ική δράση και πιθανότατα 
ακούσια.

Στην περίπτωση που τα μωρά ονει-
ρεύον τα ι  ωσ τόσο,  έ να χαμόγε λο 
σ τον ύπνο τους θα μπορούσε να 
είναι η αντίδραση σε μια ανάμνηση 
από κάτι που συνέβη κατά τη διάρ-
κε ια της ημέρας ή σε έ να συμβάν 
που πέρασε στο υποσυνείδητό τους.

Πώς να κάνετε το μωρό σας να 
χαμογελάσει
Καθώς το μωρό σας συνειδητοποιεί 
περισσότ ερο το περιβάλ λον του, 
είναι εύκολο να το δείτε να χαμογε-
λάει σε ένα αν τ ικε ίμενο ή απλά να 
εκφράζει τη χαρά του που είστε εκεί 
μαζί του. 
Ό ταν  το  μωρό σας  χαμογε λά ως 
αν τ ίδραση σε γεγονότα ε ίναι ένας 
καλός τρόπος γ ια να βεβαιωθε ίτ ε 

ότ ι  οι  αισθήσε ις του λε ιτουργούν 
σωστά καθώς τ ις χρησιμοποιεί γ ια 
να συνειδητοποιήσει το περιβάλλον 
του.
Αυτ έ ς οι  σ τ ιγμέ ς μπορε ί  να ε ίναι 
απίσ τευτα ευχάρισ τες και γ ια εσάς, 
οπότε πιθανότατα θέλε τε το μωρό 
σας να χαμογελά συχνά. Ορίστε λοι-
πόν μερικέ ς ιδέε ς που μπορε ί  να 
δημιουργήσουν περισσότερα χαμό-
γελα στο μωρό σας:
Α λ ληλεπιδράσ τ ε με το μωρό σας 
καθώς το τα ΐζ ε τ ε,  το ν τύνε τ ε ή το 
κάνετε μπανάκι
Διαβάστε στο μωρό σας
Τραγουδήστε του
Κάντε του γκριμάστες
Απαν τήσ τ ε  σ τ ις  αν τ ιδράσε ις  του 
μωρού σας – όταν σας χαμογελάει, 
χαμογελάστε του πίσω
Αντιδράστε με ενθουσιασμό όταν το 
μωρό σας αποκρίνε ται θε τ ικά σ το 
περιβάλλον του

Φ
υσικά, μπορείς να απαντήσεις 
με ένα “ναι, μπορείς να πας” 
ή “όχι, δεν μπορείς να πας.” 
Υπάρχει όμως ένας καλύτε-

ρος τρόπος. Αυτός ο τρόπος είναι να κά-
νετε ερωτήσεις που μπορούν να τους βο-
ηθήσουν στην απάντησή τους. Μπορείτε 
να κάνετε ερωτήσεις για να πάρετε πλη-
ροφορίες, όπως, “Πού θα γίνει το πάρτι;”  
“Θα είναι και οι γονείς τους εκεί;” Επίσης 
μπορείτε να κάνετε και υποθετικές ερωτή-
σεις, “Αν φέρει κάποιος κρασί ή ναρκωτι-
κά, τι θα κάνεις;” Τέλος, μπορείτε να κάνε-
τε ερωτήσεις που μπορεί να έχουν κάποιες 
συνέπειες, όπως, “Αν δεις τον εαυτό σου 
σε μια φωτογραφία του Instagram ή του 
Facebook , θα στενοχωρηθείς ;” Προετοί-
μασε τα παιδιά σου έτσι ώστε να κάνουν τη 
δική τους σωστή επιλογή.

Τι δεν πρέπει να λες στα παιδιά σου;
Τα λόγια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. 
Τα λόγια είτε οικοδομούν είτε γκρεμί-
ζουν. Και, ως γονείς, δεν μπορούμε ποτέ 
να υποτιμούμε τη δύναμη που μπορεί να 
ασκήσουν πάνω στα παιδιά μας μερικά 
απρόσεκτα λόγια μας. Εδώ παραθέ-
τουμε μερικά πράγματα που δεν πρέπει 
να λέμε στα παιδιά μας. Πρώτα, πρώτα, 
μη λες “τίποτε”. Όταν ένας πατέρας βάζει 
πάνω από το παιδί του τη δουλειά του, 
ή την τηλεόραση ή τους φίλους του, ή το 
ποδόσφαιρο, η επίδραση είναι ισόβια. Να 
κάνεις κουβέντα με τα παιδιά σου κάθε 
μέρα για να δημιουργήσεις μία βαθειά 
σχέση διαρκείας. Δεύτερον, μη λες, “Γιατί 
δεν είσαι σαν τον/την...”  Η σύγκριση σκο-
τώνει ... σκοτώνει τη φαντασία αλλά και 
την καρδιά. Ως γονιός, πρέπει να καταλά-
βεις και να συνειδητοποιήσεις ότι το παιδί 
σου είναι μοναδικό, προικισμένο με χαρί-
σματα που πρέπει να διακρίνεις και να 
ενθαρρύνεις την ανάπτυξή τους.

Πώς θα γίνεις ο ήρωας της γυναί-
κας σου;  
Είτε είναι ο Batman είτε ο Superman είτε 
ο Spiderman, όλοι αυτοί οι ήρωες  έχουν 
ένα  κοινό χαρακτηριστικό: Ξέρουν πώς 
να εμφανιστούν την κατάλληλη στιγμή και 
με τον κατάλληλο τρόπο. Κι εσύ , για να 

γίνεις ήρωας  της γυναίκας σου πρώτα, 
πρώτα, να προσέχεις τις λεπτομέρειες και 
να της μιλάς γλυκά. Δεύτερον, να πηγαί-
νεις δίπλα της και να της συμπαραστέκε-
σαι και ηθικά και με τρυφερές χειρονο-
μίες αγάπης. Τρίτον, να την υπερασπίζεσαι 
μπροστά στα παιδιά επεμβαίνοντας όταν 
βλέπεις απρεπή συμπεριφορά ή έλλειψη 
σεβασμού. 

Τι κάνεις όταν ο άντρας σου ή η 
γυναίκα σου θέλει να αλλάξεις; 
Βασικά πρέπει να σε δεχτεί ο άντρας 
σου/η γυναίκα σου όπως είσαι με τα ελατ-
τώματά σου. Δεν είναι όμως επίθεση στην 
προσωπικότητά σου κάθε αλλαγή που 
σου ζητάει να κάνεις. Γιαυτό, αντί να τις 
αγνοείς ή να υποκύπτεις , να ρωτάς... “Με 
κλίμακα από το 1 ως το 10 με το 10 πολύ, 
πάρα πολύ σπουδαίο για σένα, πόσο 
σημαντικό είναι να αλλάξω αυτήν τη συνή-
θεια ή τη συμπεριφορά;” Μετά, συγκέ-
ντρωσε την προσοχή σου στα 8,9 και 10 
και βάλε τα άλλα στην άκρη. Να ξέρεις 
ότι ο άντρας σου/η γυναίκα σου πρέπει 
να καταλάβει ότι η λίστα όλων των 9 και 
10 δεν είναι πραγματοποιήσιμη. Συγκέ-
ντρωσε την προσοχή σου σε κείνα που 
έχουν πιο μεγάλη σημασία για τον άντρα 
σου/τη γυναίκα σου.

Δίδαξες στα παιδιά σου πώς να 
ζητούν συγνώμη; 
Καθώς το παιδί σου μεγαλώνει, θα δημι-
ουργήσει και θα αναπτύξει πολλές σχέ-
σεις. Μέσα σ’ αυτές τις σχέσεις θα κάνει 
κάποια λάθη. Γιαυτό είναι σημαντικό να 
διδάξεις στο παιδί σου την πραγματική 
συγνώμη. Εδώ σας δίνουμε μερικούς τρό-
πους για να το κάνετε. Πρώτα, πρώτα, 
δίδαξέ του ότι επειδή δεν είχε την πρό-
θεση δεν το απαλλάσσει από το να ζητή-
σει συγνώμη. Είτε ήταν σκόπιμες οι πρά-
ξεις του παιδιού σου είτε ήταν τυχαίες, να 
του μάθεις πως πρέπει να ζητάει συγνώμη 
όπως και νάναι τα πράγματα. Δεύτερον, 
μάθε του ότι η ειλικρινής συγνώμη ανα-
λαμβάνει και την ευθύνη. Εκπαίδευσε 
το παιδί σου να λέει συνειδητά , “Ήταν  
λάθος μου να το πω αυτό ή να κάνω αυτό ή 
εκείνο...ζητώ συγνώμη”.

Τι κάνεις όταν ο έφηβός σου ζητάει να 
πάει σε πάρτι;
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Y
πάρχουν κάποιες εύκολες 
στρατηγικές που μπορεί-
τε να ακολουθήσετε προ-
κειμένου να παραμείνετε 

εντός στόχου για τα κιλά σας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Κάποιες α-
πό αυτές τις τεχνικές, μάλιστα, μπο-
ρούν να ενισχύσουν την απώλεια 
βάρους τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και μετά το lockdown.

Παραμείνετε ενυδατωμένοι
Όταν μιλάμε για απώλεια βάρους, 
αυτά που πίνουμε είναι συχνά εξί-
σου σημαντικά με αυτά που τρώμε. 
Τα αναψυκτικά, το τσάι με γλυκα-
ντικά και τα ενεργειακά ποτά είναι 
συνήθως γεμάτα με πρόσθετα σάκ-
χαρα, ενώ στερούνται σημαντικών 
θρεπτικών συστατικών όπως οι 
βιταμίνες και τα μέταλλα. Τα ροφή-
ματα αυτά αυξάνουν όχι μόνο την 
πρόσληψη θερμίδων, αλλά και τον 
κίνδυνο αύξησης του βάρους.
Αντίθετα, η κατανάλωση περισ-
σότερου νερού θα σας βοηθή-
σει να αισθάνεστε χορτά-
τοι, μειώνοντας έτσι και 
την ημερήσια πρόσληψη 
θερμίδων. Για παράδειγμα, 
μελέτη σε 24 ηλικιωμένους 
με υπερβολικό βάρους και 
παχυσαρκία έδειξε ότι η 
κατανάλωση 500 mL νερό 
πριν το πρωινό μείνε τον 
αριθμό των θερμίδων που 
προσλαμβάνονταν στο γεύμα 
κατά 13%.

Ασκηθείτε
Μπορεί τα γυμναστήρια να μην 
είναι ανοιχτά ακόμα, αλλά υπάρ-
χουν πολλοί άλλοι τρόποι για να 
προσθέσετε κάποια σωματική 
δραστηριότητα στην καθημερινό-
τητά σας. Δοκιμάστε έναν περίπατο 
στη γειτονιά, μερικές ασκήσεις με 
το βάρος του σώματος ή ένα διαδι-
κτυακό πρόγραμμα για άσκηση στο 
σπίτι.

Επιλέξτε υγιεινά τρόφιμα
Η υγιεινή διατροφή είναι πολύ 
πιο εύκολη όταν έχετε ένα ψυγείο 
γεμάτο θρεπτικά τρόφιμα όπως τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Αντί-
θετα, τα πρόχειρα σνακ όπως πατα-
τάκια, μπισκότα και κέικ μπορούν 
να αυξήσουν τον κίνδυνο υπερ-
κατανάλωσης φαγητού. Την επό-

μενη φορά που θα πάτε για ψώνια, 
λοιπόν, γεμίστε το καρότσι σας με 
φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολι-
κής άλεσης και όσπρια.

Μαγειρέψτε στο σπίτι
Το μαγείρεμα είναι ένας εξαιρετι-
κός τρόπος να βελτιώσετε την ποιό-
τητα της διατροφής σας όταν πειρα-
ματίζεστε με νέα τρόφιμα και γεύ-
σης. Επιπλέον, η προετοιμασία υγι-
εινών γευμάτων στο σπίτι θέτει υπό 
έλεγχο το τι βάζετε στο πιάτο σας, 
καθιστώντας πιο εύκολη την ενσω-
μάτωση τροφίμων υψηλότερης ποι-
ότητας.

Ακολουθήστε ένα πρόγραμμα
Όταν δεν βγαίνετε συχνά από το 
σπίτι, είναι εύκολο να ξεφύγετε 
από την καθημερινή σας ρουτίνα. 
Η δημιουργία και προσκόλληση σε 
ένα πρόγραμμα, όμως, είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος να χτίσετε 
υγιεινές συνήθειες.
Επίσης, μπορείτε να προγραμ-

ματίσετε τα γεύματα της 
εβδομάδας και να αφήσετε 

χρόνο για την προετοιμα-
σία τους. Μάλιστα, μελέτες 
έχουν συνδέσει τον προ-
γραμματισμό των γευμάτων 

με βελτιωμένη ποιότητα δια-
τροφής, αυξημένη διατρο-
φική ποικιλία και ένα μέσο 
σωματικό βάρος.

Μην πιέζετε τον εαυτό σας
Όπως προσαρμοστήκατε στην 

κοινωνική απόσταση, εξίσου 
σημαντικό είναι να προσαρμο-

στείτε και σε τρόπους που σας βοη-
θούν να διαχειριστείτε και να διατη-
ρήσετε την υγεία σας. Παρόλο που 
η τροποποίηση της καθημερινότη-
τας μπορεί να είναι δύσκολη λόγω 
των νέων προκλήσεων που έφερε η 
πανδημία, μικρά βήματα κάθε φορά 
μπορούν να σας βάλουν «στον ίσιο 
δρόμο» για καλύτερη υγεία μακρο-
πρόθεσμα.
Αν έχετε περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο, η καραντίνα μπορεί να σας 
προσφέρει την ευκαιρία να μάθετε 
περισσότερα για την υγιεινή δια-
τροφή. Οι σταδιακές αλλαγές στη 
διατροφή και τον τρόπο ζωής 
σας είναι πολύ πιο αποτελεσμα-
τικές στην προώθηση ενός υγιούς 
βάρους μακροπρόθεσμα.

Τ
α 150 λεπτά ή δυόμιση ώρες άσκησης την 
εβδομάδα έχουν συνδεθεί με γερό ανοσο-
ποιητικό σύστημα έναντι του κορωνϊού, α-
ντικαρκινική προστασία και μεγαλύτερο 

προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, ο χρυσός κανόνας που 
μέχρι σήμερα συστηνόταν και για την αντιμετώπιση 
της υπέρτασης, φαίνεται να καταρρίπτεται για την 
τελευταία, καθώς νέα έρευνα κατέληξε ότι τουλά-
χιστον πέντε ώρες είναι απαραίτητες σε εβδομαδι-
αία βάση για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στη 
μέση ηλικία.
Όπως σημειώνει η Δρ Kirsten Bibbins-Domingo 
από το Τμήμα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρ-
νια, τυχαιοποιημένες μελέτες όπως 
και έρευνες παρατήρησης έχουν 
διαπιστώσει ότι η άσκηση μειώνει 
την αρτηριακή πίεση και θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται στις βασι-
κές μη φαρμακευτικές μεθόδους 
για τη μείωσή της.
Τα ευρήματα που δημοσιεύονται 
στο American Journal of Preventive 
Medicine επισημαίνουν όχι μόνο 
τη σημασία της σωματικής άσκη-
σης στην εφηβεία για τη μελλο-
ντική υγεία, αλλά και τη διατήρησή της σε βάθος 
χρόνου.

Τουλάχιστον 43’ την ημέρα
Στο βάθος 30 ετών που διήρκησε η μελέτη με πλη-
θυσμιακό δείγμα 5.114 ανδρών και γυναικών, οι 
ερευνητές συμπέραναν ότι τα δυνητικά οφέλη για 
την αρτηριακή πίεση από την άσκηση μπορούσαν 
να εξασφαλιστούν με 43’ την ημέρα (5 ώρες εβδο-
μαδιαίως) μέτριας έντασης αερόβια προπόνηση την 
ημέρα, διπλάσιο χρόνο από αυτόν που συστήνουν 
μέχρι σήμερα οι ειδικοί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι συμμετέ-
χοντες που τηρούσαν το παραπάνω πρόγραμμα 

στις αρχές της ενήλικης ζωής τους σημείωσαν 18% 
λιγότερες πιθανότητες υπέρτασης μελλοντικά, και 
ακόμη λιγότερες (μόλις 11,7%) για όσους το διατή-
ρησαν μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Εντούτοις, αυτό που ανέδειξαν τα ευρήματα και 
χρήζει προσοχής, είναι ότι ακόμη και η αυξημένη 
συχνότητα άσκησης στη νεαρή ηλικία, δεν μπορεί 
να αποτρέψει τα αρνητικά αποτελέσματα αν ακο-
λουθηθεί από σταδιακή μείωσή της με το πέρασμα 
των χρόνων, οπότε σειρά παραγόντων όπως σπου-
δές, εργασία ή δημιουργία οικογένειας και συνα-
κόλουθες υποχρεώσεις δεν αφήνουν χρονικά περι-
θώρια για την πολύτιμη σωματική δραστηριότητα.

Γιατί δεν επαρκούν 150’  άσκη-
σης
Τα στοιχεία της μελέτης αποτύπωσαν 
ουσιαστικά την τάση των ανθρώπων 
να μειώνουν ή και να εγκαταλείπουν 
τη σωματική άσκηση. Ενδεικτικά, 
οι μισοί σχεδόν που τους συμμετέ-
χοντες που στην έναρξη της μελέ-
της (1985-1986) ήταν στην ηλικιακή 
ομάδα 18-30 ετών, 30 χρόνια αργό-
τερα (2015–2016) αφιέρωναν λιγό-
τερο χρόνο για άσκηση από τον ελά-

χιστο ενδεδειγμένο.
Παράλληλα, τα ευρήματα ανέδειξαν και τους κοινω-
νικοοικονομικούς παράγοντες, τη φύση της εργα-
σίας αλλά και το περιβάλλον της γειτονιάς ως μετα-
βλητές που επηρεάζουν αναπόδραστα τη σχέση, 
σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Jason Nagata 
από το Τμήμα Ιατρικής Εφήβων και Νέων Ενηλίκων 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Έτσι, ο πλη-
θυσμός μαύρων ανδρών και γυναικών κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη μείωση, με τις δεύτερες μάλιστα να 
σημειώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά άσκησης. Για 
τους λευκούς άνδρες και γυναίκες, τα ποσοστά μεί-
ωσης ήταν μικρότερα και σταθεροποιούνταν μετά 
την ηλικία των 40 και τα 30 ετών αντίστοιχα.

Καρδιά: Τα 43’ που την προφυλάσσουν και 
«κάνουν πέρα» τον γιατρό

Έξι τρόποι να χάσετε τα κιλά 
της καραντίνας

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Northwestern επιβεβαιώνει την σημασία του καλού 
νυχτερινού ύπνου. Χρησιμοποιώντας φρουτόμυγες για να εξετάσουν την εγκεφαλική 
τους δραστηριότητα και συμπεριφορά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο βαθύς ύπνος 

αποτελεί μια δύναμη αποκατάστασης που καθαρίζει τον εγκέφαλο από τα «απόβλητα», τα οποία 
πιθανόν να περιλαμβάνουν τοξικές πρωτεΐνες που μπορούν να οδηγήσουν σε νευροεκφυλιστι-
κές παθήσεις.
Παρόλο που οι φρουτόμυγες είναι αρκετά διαφορετικές από τους ανθρώπους, οι νευρώνες 
που κυριαρχούν στους κύκλους ύπνου-αφύπνισής τους είναι εντυπωσιακά ίδιοι με αυτούς των 
ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, τα έντομα αυτά έχουν αναδειχθεί σε ένα καλά μελετημένο πρότυπο 
οργανισμού για τον ύπνο, τον κιρκαδιανό ρυθμό και τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
Στην παρούσα μελέτη, ο Δρ. Allada και η ομάδα του εξέτασαν το στάδιο ύπνου PES, ένα στάδιο 
βαθύ ύπνου στις φρουτόμυγες, παρόμοιο με αυτό του βαθύ ύπνου βραδέων κυμάτων στους 

ανθρώπους. Οι ερευνητές, λοιπόν, ανακάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του στα-
δίου, οι φρουτόμυγες ενέτειναν και μάζευαν επανειλημμένα την προβοσκίδα 

τους.Όταν οι επιστήμονες διατάραξαν τον βαθύ ύπνο των εντόμων, 
παρατήρησαν ότι οι φρουτόμυγες ήταν λιγότερο ικανές να απομα-

κρύνουν από τον οργανισμό τους μια μη μεταβολίσιμη ουσία 
που τους είχε χορηγηθεί και ήταν πιο ευάλωτες σε τραυμα-

τισμούς. Οι ειδικοί αναφέρουν πως η μελέτη αυτή μάς 
φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του μυστη-

ρίου γιατί όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται ύπνο. Όλα 
τα ζώα –και ειδικά τα άγρια- είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 
όταν κοιμούνται, αλλά διαρκώς αυξανόμενες έρευ-
νες δείχνουν ότι τα οφέλη του ύπνου –περιλαμ-
βανομένης της κρίσιμης απομάκρυνσης των απο-
βλήτων- υπερκερνούν την αυξημένη αυτή ευα-
λωτότητα.

Η συνήθεια που σώζει το μυαλό από τη φθορά

υγεία
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Ιστορία Τζένιφερ και Φώτη Ντούλος
Γίνεται ταινία, διαβάστε τα τραγικά γεγονότα που ενέπνευσαν το Χόλιγουντ

Η υπόθεση που συντάραξε την Αμερική με πρωταγωνιστές 
τον ομογενή επιχειρηματία και τη σύζυγό του -  Με τίτλο 
«Gone mom» θα προβληθεί στις 5 Ιουνίου από το συνδρο-
μητικό κανάλι της Disney με τους 100 εκατομμύρια συνδρο-
μητές -  Η εξαφάνιση της Τζένιφερ, που δεν βρέθηκε ποτέ, οι 
υποψίες σε βάρος του, η δικαστική περιπέτεια και η αυτοκτο-
νία μέσα στο αυτοκίνητό του

Η 
ζωή φάνηκε ιδιαίτερα καλή και απλόχερη με τον 
Φώτη Ντούλο: ήταν ευκατάστατος οικονομικά, εί-
χε παντρευτεί την Τζένιφερ Φάρμπερ -κόρη ενός 
από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες, που διετέλεσε 

και αντιπρόεδρος στην Chase Manhattan Bank-, με την ο-
ποία ζούσαν σε ένα ακριβό προάστιο του Κονέ-
κτικατ μαζί με τα πέντε παιδιά τους. Η Τζέ-
νιφερ Φάρμπερ-Ντούλος εξαφανίστη-
κε στις 20 Μαΐου του 2019, ανοίγο-
ντας την αυλαία σε ένα καταιγι-
στικό δράμα που έληξε στα τέλη 
του περασμένου Ιανουαρίου 
με την αυτοκτονία του Ελλη-
να επιχειρηματία. Αν και το 
πτώμα της δεν βρέθηκε πο-
τέ, η ίδια θεωρήθηκε νεκρή 
κι έτσι στις 5 Ιουνίου η πο-
λύκροτη υπόθεση γύρω α-
πό την εξαφάνισή της θα α-
ναβιώσει μέσα από την ταινία 
«Gone mom», σε παραγωγή 
της Lifetime Television που ανή-
κει στην Disney, και θα προβληθεί 
από το συνδρομητικό καλωδιακό κα-
νάλι DISNEY+ με τους 100 εκατομμύρια 
συνδρομητές, το οποίο ειδικεύεται σε παρα-
γωγές που παρακολουθούν κυρίως γυναίκες.
Το θέμα της ταινίας είναι η εξαφάνιση της Τζένιφερ Φάρ-
μπερ-Ντούλος και οι έρευνες των Αρχών γύρω από αυτήν, 
οι οποίες επικεντρώθηκαν στον πρώην σύζυγό της, Φώτη 
Ντούλο. Τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους θα έχουν η Ανα-
μπεθ Γκις και ο Γουόρεν Κρίστι.
Μέχρι στιγμής τόσο η οικογένεια της Τζένιφερ όσο και αυτή 
του Ελληνα επιχειρηματία, που έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή 
του, δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την επερχόμενη ταινία, 
η οποία θα ξύσει πληγές, φέρνοντας στο φως της δημοσιότη-
τας μια ιστορία που όταν δημοσιοποιήθηκε προκάλεσε τερά-
στιο ενδιαφέρον για οχτώ μήνες, αφού είχε όλα τα στοιχεία 
ενός κινηματογραφικού θρίλερ, από αυτά που σου κόβουν 
την ανάσα.

Το κορίτσι που χάθηκε
Οι αναθυμιάσεις από τη βενζίνη που έμπαιναν στην καμπίνα 
του αυτοκινήτου δημιουργούσαν κάτι σαν σύννεφο αιθαλομί-
χλης, το οποίο τύλιγε τον Φώτη Ντούλο και τον έριχνε σταδιακά 
σε ύπνωση. Οταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο γκαράζ και τον 
βρήκαν αναίσθητο, ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο, όμως 
ήταν πολύ αργά πλέον για τον άνθρωπο που βρέθηκε στη δίνη 
του κυκλώνα κατηγορούμενος για τη δολοφονία της γυναί-
κας του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, παρά τις προσπά-
θειες των γιατρών, δεν ξύπνησε ποτέ από το βαθύ κώμα που 
είχε πέσει, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την αδελφή του 
ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ποτέ. Λίγο προτού διακοπεί η 
μηχανική υποστήριξη στον Φώτη Ντούλο, τα παιδιά του μπή-
καν στην Εντατική για να τον δουν και φυσικά να τον χαιρετή-
σουν για τελευταία φορά.
Ακολούθησε η αποσύνδεση από τα μηχανήματα που κρα-
τούσαν στη ζωή έναν από τους δύο πρωταγωνιστές του 
οικογενειακού δράματος που συγκλόνισε τόσο την Αμε-
ρική όσο και την Ελλάδα. Ο άλλος είναι η Τζένιφερ Φάρ-
μπερ-Ντούλος, την οποία οι Αρχές θεωρούν πλέον νεκρή, 
παρότι το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ, παρά τις επισταμέ-
νες έρευνες που πραγματοποίησαν για αρκετό χρονικό διά-
στημα. Για την αδελφή του Ρένα και τους δικούς του ανθρώ-
πους ο Φώτης Ντούλος δεν σκότωσε την πρώην σύζυγό του, 

ήταν αθώος από την αρχή αυτού του αστυνομικού θρίλερ 
και η αυτοκτονία του μαζί με το σημείωμα που άφησε το 
αποδεικνύουν περίτρανα.
Ολοι οι υπόλοιποι είναι πεπεισμένοι ότι ο χαρισματικός 
σκιέρ, που αναστάτωνε κάποτε τον «Αστέρα» Βουλιαγμένης 
με την παρουσία του, ήταν σίγουρα μπλεγμένος στη δολο-
φονία της. Γεγονός είναι ότι όποια και αν είναι η αλήθεια 
για τη συγκλονιστική υπόθεση, η οποία μπορεί και να μη 
μαθευτεί ποτέ, η αυτοκτονία του Φώτη Ντούλου επισκίασε 
τα πάντα. Μια υπόθεση που στάθηκε η αιτία για μια ολική 
ανατροπή στη ζωή του Ελληνα επιχειρηματία, τον οποίο οι 
Αρχές θεώρησαν από την αρχή κύριο ύποπτο, πιέζοντάς τον 
αφόρητα με ανακρίσεις και συλλήψεις, ευελπιστώντας ότι 

κάποια στιγμή θα σπάσει.
Η τρίτη κατά σειρά σύλληψή του μπορεί 

να διήρκησε λίγα 24ωρα, αλλά ήταν 
αρκετή για να τον οδηγήσει στο 

απονενοημένο διάβημα.
Η μοιραία γνωριμία

Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς 
είναι δυνατόν αυτός ο γόνος 
μιας τόσο εύπορης οικογέ-
νειας και ιδιαίτερα γοητευ-
τικός άνδρας να μπλέχτηκε 
σε ένα θρίλερ που παραπέ-
μπει σε ταινία. Γυρίζοντας 

τον χρόνο αρκετά χρόνια 
πίσω, στα μέσα της δεκαετίας 

του ’80, ο Φώτης Ντούλος που 
λάτρευε το θαλάσσιο σκι, έφευγε 

από τη Χατζηγιάννη Μέξη στην 
περιοχή του «Χίλτον» για να κατέβει 

στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης προκειμέ-
νου να επιδοθεί στο αγαπημένο του σπορ.

Η ζωή του ήταν κυριολεκτικά ιδανική, όταν έφυγε στην 
Αμερική για σπουδές, πρώτα στο Columbia και μετά στο 
Brown. Κατόπιν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη.Προσλήφθηκε 
στην Ernst & Young, μία από τις πλέον γνωστές εταιρείες 
ορκωτών λογιστών στον κόσμο, έβγαζε πολύ καλά λεφτά 
και είχε τη δυνατότητα το καλοκαίρι να κάνει θαλάσσιο σκι 
στα Χάμπτονς και τον χειμώνα να κατεβαίνει τις χιονισμένες 
βουνοπλαγιές του Ασπεν στο Κολοράντο.
Ενα τέτοιο βράδυ στο βουνό έπεσε πάνω στην παλιά του 
συμφοιτήτρια Τζένιφερ Φάρμπερ, μια όμορφη γυναίκα με 
την οποία έμελλε να πορευτούν μαζί στη ζωή για δώδεκα 
χρόνια. Ομως όπως συμβαίνει συνήθως, κάποια στιγμή 
όλα τα ωραία τελειώνουν, ακόμη και ένας γάμος στον οποίο 
υπάρχουν πέντε παιδιά. Το διαζύγιο του Φώτη με την Τζέ-
νιφερ δεν ήταν εύκολο. Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει 
δύο φορές δίδυμα (τη μία δύο αγόρια και την άλλη αγό-
ρι-κορίτσι) και στο τέλος άλλη μια κόρη, τα οποία βρέθηκαν, 
άθελά τους, στη δίνη αυτού του τόσο σκληρού χωρισμού 
των γονιών τους.
Τα πάντα άλλαξαν στις 24 Μαΐου του 2019, όταν η πρώην 
σύζυγος του Ντούλου, η οποία διέμενε μαζί με τα παιδιά 
τους στη Νέα Χαναάν, σε μια εντυπωσιακή κατοικία που 
είχε νοικιάσει, εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά. Από 
εκείνη την ημέρα ξεκίνησε και ο εφιάλτης του Ελληνα επι-
χειρηματία, τον οποίο οι Αρχές που ερευνούσαν την υπό-
θεση θεώρησαν άμεσα εμπλεκόμενο και Νο 1 ύποπτο για 
τον φόνο της. Το ένταλμα σύλληψής του που δόθηκε στη 
δημοσιότητα περιείχε αμφίβολα στοιχεία αλλά και ερμη-
νείες που βρήκαν κάθετα αντίθετους τον Φώτη Ντούλο και 
τον δικηγόρο του.
Ο δεινός σκιέρ, αφού κατέβαλε εγγύηση 500.000 δολα-
ρίων, επέστρεψε την πρώτη φορά στην έπαυλη που έμενε 
μαζί με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά τους στο Κονέ-
κτικατ, όταν όλα στη ζωή τους φάνταζαν σαν ένα ωραίο 
παραμύθι. Δεν ήταν, όμως, γραφτό να δει ξανά τα παιδιά 
του από τις 24 Μαΐου μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής 
του, όταν αυτά τον επισκέφθηκαν για να τον αποχαιρετή-
σουν στο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. 
Και τα πέντε παιδιά του μένουν μαζί με τη γιαγιά τους, Γκλό-

ρια -ο σύζυγός της, Χίλιαρντ Φάρμπερ, απεβίωσε πριν από 
τρία χρόνια-, η οποία δεν επέτρεψε ποτέ στη θεία τους και 
αδελφή του Φώτη Ντούλου να δει τα ανίψια της.
Η Τζένιφερ Φάρμπερ θεωρείται νεκρή από τους οικείους 
της, με τις έρευνες των Αρχών για την ανεύρεσή της να μην 
έχουν αποδώσει καρπούς σε αυτό το θρίλερ που εκτυλισ-
σόταν για οχτώ μήνες. Οι αστυνομικοί ήταν πεπεισμένοι ότι 
ο Ελληνας επιχειρηματίας παραποίησε ή κατέστρεψε απο-
δεικτικό υλικό και στοιχεία, κάτι όμως που εκείνος δεν απο-
δέχτηκε ποτέ. Αντίθετα, τόσο αυτός όσο και ο δικηγόρος 
του βρήκαν ότι μέσα στις σελίδες του εντάλματος υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που δημιουργούν τουλάχιστον αντιφάσεις, 
όπως για παράδειγμα η φράση «possible blood stains», 
δηλαδή «πιθανόν κάτι που μοιάζει με αίμα», το οποίο βρέ-
θηκε στο κάθισμα ενός pick up Τοyota που φέρεται να χρη-
σιμοποίησε τότε ο Ντούλος.
ις ίδιες ενστάσεις έχουν και για τις κηλίδες αίματος που βρέ-
θηκαν στο γκαράζ, αφού δεν διευκρινίζεται στο ένταλμα αν 
εξετάστηκαν και σε ποιον ανήκουν.
Από την άλλη, κανείς δεν ξέρει τι έχει να πει ο Ντούλος για 
το δρομολόγιο με το κόκκινο Τοyota και τις σακούλες που 
πέταγε καθ’ οδόν, καθώς και για τις πινακίδες που βρέθη-
καν πεταμένες σε έναν υπόνομο.Αυτό που δεν αναφερόταν 
στο ένταλμα είναι ότι στις 21 Μαΐου του 2019, όταν ο γιος 
του, Κωνσταντίνος, είχε την ονομαστική του εορτή, η Τζένι-
φερ κάλεσε τον Ντούλο στο σπίτι της για να ευχηθεί κι αυτός 
στο παιδί του. Ο τελευταίος αγόρασε μια τούρτα και πέρασε 
κάποιες ώρες με τα παιδιά του προτού επιστρέψει στην 
κατοικία του, ενώ έφαγαν όλοι μαζί. Αργότερα οι Αρχές έκα-
ναν λόγο για δικό του DNA στο σπίτι της Τζένιφερ, κάτι από-
λυτα λογικό για τον ίδιο, αφού έφαγε τούρτα, ήπιε νερό και 
χρησιμοποίησε σκεύη και μαχαιροπίρουνα.

Η τελευταία σύντροφος
Οταν η Μισέλ Τροκόνις εμφανίστηκε στο δικαστήριο για 
δεύτερη φορά, δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της όταν 
άκουσε την πιο πρόσφατη κατηγορία που την αφορούσε.
Η γυναίκα με την οποία διατηρούσε δεσμό ο Φώτης Ντού-
λος φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές την τρίτη φορά που 
κλήθηκε ότι είχε πει ψέματα για την εμπλοκή του αγαπημέ-
νου της. Σε αντίθεση με αυτήν και τις αντιφάσεις της, ο Ελλη-
νας επιχειρηματίας εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος για 
την εξαφάνιση της πρώην συζύγου του. Η υπερασπιστική 
γραμμή του δεν άλλαξε ποτέ, μέχρι την ημέρα που κλεί-
στηκε στο γκαράζ της κατοικίας του για να δώσει ο ίδιος 
τέλος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που τον έζησαν για χρό-
νια μίλησαν για ένα πολύ καλό παιδί και θαυμάσιο πατέρα, 
έναν άνθρωπο που κυνήγησε τα όνειρά του και κατάφερε 
πολλά. Ενα από αυτά ήταν να στήσει τη δική του κατασκευ-
αστική εταιρεία μαζί με την αδελφή του, η οποία είναι αρχι-
τέκτονας, ξεκινώντας με δανεισμό από τις τράπεζες. Ο πεθε-
ρός του τον βοήθησε με μια κατάθεση 1 εκατ. δολαρίων, 
χρήματα τα οποία ο Ντούλος τού επέστρεψε, αφού τα σπί-
τια που έχτιζε πωλούνταν αμέσως. Η ζωή του με την Τζέ-
νιφερ ήταν ειδυλλιακή μέχρι και τη γέννηση του πέμπτου 
τους παιδιού, το 2011. Από εκεί κι έπειτα άρχισαν σταδιακά 
να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον. Ποιος έφταιξε; Η 
απάντηση είναι δύσκολη και την αλήθεια γνωρίζουν μόνο 
οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αν και, όπως είθισται να λέγεται, σε 
έναν χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο. Στην περίπτωση του 
Φώτη και της Τζένιφερ, ο χωρισμός τους το 2016 εξελίχθηκε 
σε μια έντονη διαμάχη, με ουκ ολίγους καβγάδες, μικρής ή 
μεγάλης έντασης. Μόνο που η μυστηριώδης εξαφάνισή της 
εκείνο τον Μάιο του 2019 άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για 
τον πρωταθλητή του θαλάσσιου σκι που επέμεινε μέχρι την 
αυτοκτονία του στην αθωότητά του.
Από την άλλη, οι Αρχές τον θεωρούσαν κύριο ύποπτο της 
εξαφάνισης-δολοφονίας της και ήταν έτοιμες να του περά-
σουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν και στη φυλακή. 
Μόνο που ο Φώτης Ντούλος είχε αποφασίσει ότι δεν θα 
φόραγε ποτέ τη φόρμα του κατάδικου, γνωστοποιώντας το 
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: αφαιρώντας ο ίδιος τη 
ζωή του μέσα στο γκαράζ της κατοικίας του στο Κονέκτικατ.

ιστορίες
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥOMOΓΕΝΕΙΑ

Μήνυμα Υφυπουργού 
Εξωτερικών 

κ. Κωνσταντίνου Βλάση 
προς τον Απόδημο Ελληνισμό 

για την εορτή του Πάσχα 
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες,
 
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, το Πάσχα, 
μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω για μία ακόμη φορά μαζί σας, 
τους Έλληνες Απόδημους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που ζείτε 
και δημιουργείτε στο εξωτερικό, έχοντας πάντα στην καρδιά και στην 
ψυχή σας την Ελλάδα. Η προκοπή και η πρόοδός σας, στον τομέα που 
ο καθένας από εσάς έχει επιλέξει, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. 
 
Το Πάσχα, ο εορτασμός της Λαμπροφόρου Ανάστασης του Κυρίου, 
αποτελεί για εμάς τους Έλληνες ημέρα ανάτασης. Μετά το μαρτύριο 
του Πάθους, ο θάνατος νικάται και ο Σταυρός γίνεται σύμβολο ελπί-
δας.
 
Είναι η ελπίδα που μας κράτησε ενωμένους και δυνατούς κατά τη 
χρονιά που πέρασε, μία από τις πιο δύσκολες χρονιές των τελευ-
ταίων ετών. Πέρυσι την ίδια εποχή αναγκαστήκαμε, εξαιτίας της παν-
δημίας που έπληξε τον πλανήτη, να εορτάσουμε απομονωμένοι από 
τους αγαπημένους μας, μακριά από τις κατανυκτικές Ακολουθίες και 
από την τήρηση των τοπικών εθίμων που εμείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως 
τιμούμε και διατηρούμε. Ήταν, όμως, υποχρέωσή μας να το πράξουμε 
για τους συνανθρώπους μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Σε αυτήν 
τη δύσκολη στιγμή, η ελπίδα ότι θα νικήσουμε μας κράτησε όρθιους.
 
Το φετινό Πάσχα, έφτασε η ώρα να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της 
θυσίας. Με αισιοδοξία ατενίζουμε την άνοιξη και με βεβαιότητα ανα-
μένουμε το καλοκαίρι που θα μας φέρει όλους πιο κοντά, καθώς θα 
έχουμε ξανά τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και να επισκεφθούμε τους 
αγαπημένους μας τόπους.

Αυτές τις Άγιες ημέρες, το μυαλό μας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται σε 
εκείνους που έδωσαν την άνιση μάχη με τον αόρατο εχθρό της πανδη-
μίας και δεν τα κατάφεραν. Δυστυχώς, οι αριθμοί σε παγκόσμιο επί-
πεδο μαρτυρούν πως είναι πολλοί. Αλλά και με ευγνωμοσύνη ευχα-
ριστούμε όλους εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή, στα νοσο-
κομεία, στις ιατρικές δομές, στα εργαστήρια, δίνοντας ελπίδα στους 
ασθενείς που νοσούν και σε όλους εμάς που έχουμε, πλέον, το πολυ-
πόθητο εμβόλιο διαθέσιμο, σαν διαβατήριο για μια καινούργια αρχή. 
Με αίσθημα ευθύνης, σας καλώ να συνεχίσουμε να τηρούμε όλοι τα 
μέτρα προστασίας, ώστε να μην λυγίσουμε τώρα που το τέλος αυτής 
της περιπέτειας είναι κοντά. 
 
Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες, 
 
Η λέξη Πάσχα σημαίνει διάβαση. Διάβαση προς μία καινούργια 
ημέρα, ένα νέο ξεκίνημα. Ας είναι αυτό το Πάσχα για όλους το τέλος 
της δοκιμασίας και η απαρχή μιας νέας πορείας.
 
Εύχομαι σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση με υγεία και χαρά σε εσάς, 
στις οικογένειές σας και στους αγαπημένους σας, όπου και αν βρίσκο-
νται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
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Ό
ταν πριν λίγες ημέρες άκουσα 
στις ειδήσεις πως η Morgan 
Stanley  αναβάθμισε την πι-
σ τοληπτ ική ικανότητα της 

χώρας μας στο ΒΒ και δύο μόνον βαθ-
μίδες μας χωρίζουν ή αν προτιμάτε δύο 
ψιλές τρίχες, από μια πτωχευμένη χώ-
ρα να γίνουμε ένας επενδυτικός προο-
ρισμός του ξένου κεφαλαίου στην πα-
τρίδα μας, ένα πράγμα ήρθε στο μυαλό 
μου. Μας δουλεύουν όλους  ψιλό γα-
ζί. Δεν ήταν μόλις χθες που ήμασταν το 
μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής ένω-
σης και ήθελαν να μας διαολοστείλουν; 
Δεν είναι αυτοί οι ίδιοι χρηματιστηρια-
κοί Οίκοι (ανοχής) που διαλαλούσαν σε 
όλους τους τόνους ότι είμαστε μια πτω-
χευμένη χώρα; 
Στις παλιές καλές και αγνές εποχές, τις 
οικονομικές στήλες των εφημερίδων τις 
έγραφαν δημοσιογράφοι που δεν είχαν 
καμία απολύτως ιδιαίτερη γνώση στα 

οικονομικά.
Επίσης το υπουργείο οικονομικών το 
ανελάμβαναν πολιτικοί που δεν ήταν 
απαραίτητα και οικονομολόγοι.
Τα οικονομικά του κράτους ήταν μια 
προέκταση των οικονομικών μιας οικο-
γένειας.
Πόσα είναι τα έσοδα; Πόσα είναι τα 
έξοδα; Αυτά περισσεύουν. Άρα φέτος 
μπορούμε να αγοράσουμε κάτι για να 
καλύψουμε τις κάποιες ανάγκες μας.
Κάπως έτσι πορευόμασταν μέσα στην 
καθημερινότητα μας και όλοι κοιμόμα-
σταν τα βράδια είτε ήμασταν πλούσιοι 
είτε φτωχοί, ήσυχα και καλά.
Ο λαός μας το περιέγραφε πολύ παρα-
στατικά. “Να απλώνουμε τα πόδια μας 
όσο φτάνει το πάπλωμα μας”.
Οι κοινωνίες είχαν πολλούς φτωχούς 
αλλά δεν είχαν άστεγους. 
Στον σημερινό ψεύτικο και γυάλινο 
κόσμο μας, αυτό που τρομάζει και ακυ-

ρώνει με μια μονοκοντυλιά όλη την επι-
φανειακή και ετοιμόρροπη “πρόοδο”  
και “ευτυχία” είναι η θέα των εκατομ-
μυρίων άστεγων και περιθωριακών που 
κατακλύζουν και τις πιο σύγχρονες και 
ευημερούσες κοινωνίες. Τα χιλιάδες 
εκατοντάδες καθημερινά εξηρτημένα 
θύματα από τις παράνομες ουσίες,  μιας 
κοινωνίας που λάτρεψε με μια λαγνεία 
πρωτόγνωρη “ τον χρυσό μόσχο”. Όταν 
ολοκλήρωσε το τερατούργημα του 
ο Ααρών αναφώνησε, «Ούτοι οι θεοί 
σου, Ισραήλ, οίτινες ανεβίβασάν σε εκ 
γης Αιγύπτου». Σε ελεύθερη μετάφραση 
σημαίνει “ ο χρυσός σε απάλλαξε από 
την σκλαβιά σου, την εξαγοράσαμε την 
ελευθερία σου”. Δυστυχώς αυτό είναι 
το δόγμα που κυριάρχησε και ορίζει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Και σε όποια κράτη δεν κατάφερε 
ακόμη να διεισδύσει, η πολιορκητική 
μηχανή της παγκοσμιοποίησης έχει 
αναλάβει δράσει να το πραγματώσει. 
Θα μου πείτε πώς; Πολύ απλά. Με πρό-
σχημα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
Δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες  
αποσταθεροποιούν το κράτος, αλλά-
ζουν πολιτικά συστήματα, ενθρονίζουν 
ανθρώπους που θα τους είναι υπηρέ-
τες και αρωγοί της νέας τάξης και σιγά 
και σταθερά προσθέτουν έναν ακόμη 
πιστό πελάτη στην παγκόσμια αγορα-
στική τους πρωτοκαθεδρία.
Επειδή όμως και ευτυχώς, όλοι οι 
άνθρωποι δεν πισ τ εύουν και δεν 
λα τρεύουν τον χρυσό μόσ χο του 
Ααρών, υπάρχει ελπίδα.
Όπως όλοι γνωρίζουμε οι ίδιες αυτές 
κοινων ίε ς που ε ίναι αδύνατον να 
λησμονήσουν το παρελθόν τους, στις 
αδύναμες, ή ευαίσθητες στιγμές τους 
απλώνουν και κάποιο χέρι βοηθείας και 
προσπαθούν και θέλουν να βοηθήσουν 
τα ίδια τα θύματα τους που είναι βέβαια 
απόρροια των πολιτικών τους και προ-
σφέρουν κέντρα απεξάρτησης από τα 
ναρκωτικά, το αλκοόλ ή και του τζόγου 
και χώρους υποδοχής για άστεγους.    
Η απληστία λοιπόν των χρηματιστη-
ριακών αγορών που χρησιμοποίησαν 
αρισ τουργηματικά τους διεφθαρμέ-
νους πολιτικούς που εξαγόρασαν και 
τις ψυχές τους και όχι μόνον τις πολι-
τικές τους αποφάσεις, μας έφεραν στο 
σημείο μηδέν.
Όσο τραγικά εξηρτημένοι, αγαπητοί 
μου συνέλληνες, είναι οι ναρκομανείς, 
το ίδιο και χίλιες φορές πιο εξηρτημέ-
νες είναι οι κρατικές οικονομίες όλου 

του κόσμου στην Wall Street.
Το πρόβλημα μας δεν είναι πλέον ατο-
μικά ανθρώπινο. 
Αλλά κρατικά πανανθρώπινο. 
Οι κρατ ικές οικονομίε ς ε ίναι τόσο 
βαθιά εξηρτημένες από τις απαγορευ-
μένες  ουσίες που προσφέρουν σχεδόν 
τζάμπα οι χρηματιστηριακοί κολοσσοί  
που είναι σχεδόν ανοησία να μην τα 
δεχτείς. Και εδώ ακριβώς έγκειται το 
έγκλημα.
Το μέχρι πριν λίγα χρόνια μη βιώσιμο 
Ελληνικό χρέος, το έχουν μετατρέψει 
ταχυδακτυλουργικά βιώσιμο και όχι 
μόνο. Πάρτε κι άλλα μας προτρέπουν 
και εμείς ως πραγματικοί εθισμένοι 
ναρκομανείς τρέχουμε να πάρουμε όσο 
πιο πολύ μπορούμε μην τυχόν και δεν 
έχει αύριο. 
Όταν το 2010, μετά τον αποκλεισμό 
μας από τις αγορές  ο ΓΑΠ μας έριξε στα 
πλοκάμια του ΔΝΤ το χρέος  ήταν 147% 
του ΑΕΠ.
Το 2009 ήταν  126% και το 2011 είχε 
εκτοξευθεί το χρέος στα 175% του ΑΕΠ.
Σήμερα εξαιτίας φυσικά και της πανδη-
μίας και των περιοριστικών μέτρων που 
αναγκάστηκε η κυβέρνηση μας να πάρει 
τα τελευταία δύο χρόνια το χρέος ξεπέ-
ρασε τα 200% και εκτινάχθηκε στα τέλη 
του 2020 στο 209% και 340 δις ευρώ. 
Ενώ το 2019 ήταν στα 185%.
Σύμφωνα πάντα με τους Οίκους αξι-
ολόγησης η Ελληνική οικονομία δεν 
πρόκειται να περιορίσει το χρέος της 
κάτω από το 120% πριν από το 2060. 
Θα είμαστε χωρίς αμφιβολία για πολ-
λές δεκαετίες οι καλύτεροι πελάτες των 
αγορών. 
Οι κρατικές οικονομίες μας είναι ένα 
αντικαθρέφτισμα των θυμάτων από τις 
εθιστικές ουσίες.
Το πρόβλημα που θα καλεστούμε να 
λύσουμε βέβαια, πριν ακόμη μπορέ-
σουμε και βοηθήσουμε όλα αυτά τα 
εκατομμύρια θύματα, λόγω των πολι-
τικών μας αποφάσεων, από τις ουσίες 
που τους ταλανίζουν και τους άγουν 
στις σωματικές τους ανάγκες και ορέ-
ξεις, θα αναγκαστούμε εκ των πραγμά-
των να πράξουμε το ίδιο και για τις κρα-
τικές  μας οικονομίες.  
Θα αναλάβουμε τον Ηράκλειο άθλο και 
να καθαρίσουμε τους κρατικούς οικο-
νομικούς στάβλους από τους χρηματι-
στηριακούς κόπρους του Ααρών και δεν 
θα είναι εύκολο και γι’ αυτόν ακόμη τον 
ημίθεο Ηρακλή.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Ο Χρυσός Μόσχος

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

της Hellas News
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Ε
δώ και περισσότερο από μία γε-
νιά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συ-
νεχή αντιπαράθεση με την Τουρ-
κία που κατά καιρούς, έχει πάρει 

επικίνδυνες διαστάσεις. Με την έλευση 
του Ερντογάν, υπάρχει μια κλιμάκωση ό-
σο αφορά στην ένταση της αντιπαράθε-
σης αλλά και τις διεκδικητικές επιδιώξεις 
της Τουρκίας. Η έκβαση της αντιπαράθε-
σης δεν είναι προβλέψιμη . 
Η Τουρκία βρίσκεται ήδη σε 15 χώρες: 
Κύπρο, Συρία, Λίβανο, Ιράκ, Αφγανι-
στάν, Κατάρ, Σομαλία, Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία, Μάλι, Σουδάν, Λιβύη, 
Κόσσοβο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αλβα-
νία, Αζερμπαϊτζάν, στοχεύει Ουκρα-
νία και δείχνει μια δυναμική παρουσία 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, 
που γι’ αυτήν είναι η «Γαλάζια Πατρίδα». 
Πραγματοποιεί παράνομες θαλάσσιες 
γεωτρήσεις  σε κυπριακή κυριαρχία και 
αναγγέλλει έρευνες σε περιοχές που η 
Ελλάδα έχει δικαιώματα κυριαρχίας και 
εκμετάλλευσης. 
Τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιάσει 
μια δυναμική πορεία «ανάπτυξης» και 
«μεγέθυνσης» δημογραφικά, οικονομικά, 
εξοπλιστικά και διπλωματικά. Παίζει με 
επιτυχία στο διπλωματικό πεδίο σε Ανα-
τολή (Ρωσία κλπ) και Δύση (ΗΠΑ, ίσως όχι 
πλέον, Γερμανία, Ισπανία κλπ). Παρά τις 
τρέχουσες οικονομικές δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζει, είναι αναμφισβήτητα, όσο 
και να θέλουν μερικοί να το αμφισβητούν 
και να το υποβαθμίζουν, μια περιφερει-
ακή οικονομική και στρατιωτική δύναμη 
και διεκδικεί σημαντικό ρόλο στις εξελί-
ξεις της περιοχής. 
Η Τουρκία απαριθμεί 84 εκατ. πληθυ-
σμό περίπου, με ΑΕΠ 750 δις δολάρια, 
ενώ η Ελλάδα έχει πληθυσμό 10 εκατ. 
και ΑΕΠ 200 δις δολ.  Το 2019 η Τουρκία 
δαπάνησε περισσότερα από 22 δις δολ. 
για στρατιωτικές δαπάνες ενώ η Ελλάδα 
κάτι λιγότερο από 5 δις δολ. Το 2009, η 
Ελλάδα είχε δαπανήσει 9 δις και η Τουρ-
κία 13 δις. δολ. 
Με αυτήν την διαφορά δυναμικού μεταξύ 
Τουρκίας και Ελλάδας, από τον πληθυ-
σμό, μέχρι την οικονομία και την εξοπλι-
στική ισχύ της η Τουρκία θέλει να επω-
φεληθεί και το επιτυγχάνει σε μεγάλο 
βαθμό, ώστε να καταστεί στην περιοχή 

μια κυρίαρχη δύναμη πολιτικά και οικο-
νομικά.

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ-
ΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για την 
Ελλάδα. Χρειαζόμαστε μια πολύμορφη και 
πολυμέτωπη προσπάθεια ώστε να εξισορρο-
πήσουμε, χωρίς χρονοτριβές,  την διαρκώς 
αυξανόμενη υπεροχή της Τουρκίας, πριν η 
υπεροχή αυτή γίνει μη αναστρέψιμη. Πυρή-
νας αυτής της πολύμορφης και πολυμέτω-
πης προσπάθειας μας θα πρέπει να είναι η 
αμυντική μας θωράκιση και η αποτρεπτική 
ισχύς μας. Η Ελλάδα όμως δεν αντέχει αμυ-
ντικές δαπάνες των 20 και 30 δις το χρόνο 
εξοπλίζοντας τη Χώρα με πανάκριβα αερο-
πλάνα και πλοία. Χρειάζονται βέβαια και αυτά 
σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν όμως τα πυραυ-
λικά συστήματα με αξιοθαύμαστα αποτελέ-
σματα και με πολύ μικρότερο κόστος. Υπάρ-
χουν επαναστατικές δυνατότητες σε βαλλι-
στικούς και αντιβαλλιστικούς πύραυλους. Η 
Κρήτη και η Μυτιλήνη μπορούν, με τα συστή-
ματα αυτά να καλύψουν τις περιοχές μέχρι τη 
Λιβύη και μέχρι την Άγκυρα και την Κύπρο. 
Δεν πρέπει να αφεθεί η Τουρκία να δημιουρ-
γήσει τετελεσμένα. Θα είναι μια αρχή υπο-
χωρήσεων χωρίς τέλος. Το "Τουρκο-Λιβυκό" 
σύμφωνο πρέπει να ακυρωθεί οπωσδήποτε 
στην πράξη. 
Βεβαίως μαζί με τα σύγχρονα πυραυλικά 
συστήματα και τα αεροπλάνα και τα πλοία, 
θα πρέπει να αναπτύξουμε και τις ιδικές μας 
δυνάμεις αλλά και τα συστήματα ηλεκτρονι-
κού πολέμου. Οι ιδικοί, ας ανασχεδιάσουν 
και ας προσαρμόσουν το αμυντικό μας δόγμα 
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της Χώρας μας 
και τα νέα δεδομένα. 
Η αύξηση της «υποχρεωτικής στρατιωτικής 
θητείας» μάλλον αποδυναμώνει την αποτρε-
πτική ισχύ της Χώρας παρά την ενισχύει, επι-
φέροντας επιπλέον μεγάλο οικονομικό κόστος 
χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσμα. Οι σύγχρονοι 
στρατοί, Μ. Βρετανίας, ΗΠΑ κλπ  έχουν εγκα-
ταλείψει την υποχρεωτική στράτευση εδώ 
και χρόνια. Στρατοί και στρατιώτες με τα λια-
νοτούφεκα και τα οπλοπολυβόλα, δεν μπο-
ρούν σήμερα να υπερασπιστούν πατρίδες και 
λαούς. Είναι θυσίες χωρίς αντίκρισμα.  Χρειά-
ζονται νέα εξελιγμένα μέσα, σύγχρονοι εξο-
πλισμοί και καλά εκπαιδευμένα στελέχη και 
χειριστές των οπλικών συστημάτων. 
Εκτός από την ενίσχυση  της αποτρεπτικής 
ισχύος και της αμυντικής θωράκισης της 
Χώρας, που επαναλαμβάνω θα πρέπει να 
είναι ο πυρήνας της εξισορρόπησής μας με 
την Τουρκία, χρειαζόμαστε και μια ενεργή και 
αποτελεσματική διπλωματία με πολλές δια-
στάσεις.   
1. Η με κάθε τρόπο  εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση της θέσης μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
2. Συμμαχίες και συσπειρώσεις με κράτη  
της περιοχής που θα μπορούσαν να αντιτα-
χθούν στην τουρκική ισχύ και να δημιουργή-
σουμε ίσως και κάποια στρατιωτική συνεργα-
σία μαζί τους, αναπτύσσοντας ακόμα και κοι-
νές στρατιωτικές βάσεις. 
3. Απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία και 
σύμπλευση μαζί της, η οποία έχει ζωτικά  συμ-

φέροντα στην περιοχή της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, εκεί δηλαδή που η Τουρ-
κία επιδιώκει να εδραιωθεί και να επιβλη-
θεί. Η Γαλλία, τόσο πολιτικά όσο και στρατιω-
τικά αλλά και οικονομικά, υπερέχει κατά πολύ 
της Τουρκίας. Να σημειώσω εδώ ότι η Γαλ-
λία, πρότεινε στην Ελλάδα μαζί με την αγορά 
των φρεγατών, αμυντική συμφωνία με ρήτρα 
αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, αλλά η 
Ελλάδα βλακωδώς δεν απεδέχθη άμεσα την 
πρόταση και κάνει το «γυρολόγο» για να αγο-
ράσει δήθεν φθηνότερες φρεγάτες. Το γεγο-
νός αυτό, μαζί με την ανεπίτρεπτη ολιγωρία 
μας, που επέτρεψε τη δημιουργία του τουρ-
κολιβυκού μνημονίου αποτελούν εγκληματι-
κές γκάφες ολκής της εξωτερικής και αμυντι-
κής μας πολιτικής. Η «διπλωματία» μας, έχει 
ρεζιλευτεί όσον αφορά στις  σχέσεις μας με 
τη Λιβύη αν κρίνουμε από τα  αποτελέσματα, 
ακόμα και με το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυ-
πουργού μας στη Λιβύη.
4. Η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει «πρωταθλη-
τής» της διπλωματίας. Θα πρέπει να πείσει 
τους συμμάχους της, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Γερ-
μανία αλλά και τη Ρωσία και άλλες ισχυρές 
χώρες, ότι αν αποκτήσει η Τουρκία την ηγεμο-
νία στην περιοχή θα υπάρξει το χάος. Θα πρέ-
πει  να μπορέσει να κάμει η Ελλάδα να καταλά-
βουν, οι μεγάλες δυνάμεις, ότι είναι καλύτερη 
και χρησιμότερη μια ασφαλής μικρή Ελλάδα 
από μία Τουρκία με οθωμανική ισχύ. Θα πρέ-
πει να μπορέσουμε να μετατρέψουμε το μέγε-
θος και τη δύναμη της Τουρκίας σε αδυναμία 
και μειονέκτημα στα μάτια των ισχυρών της 
Δύσης για τον απλούστατο λόγο ότι τα συμφέ-
ροντα και οι στόχοι τη Τουρκίας δεν ταυτίζο-
νται με εκείνα της Δύσης. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟ-
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
Αφού υπάρξει η απαραίτητη και αναγκαία 
εξισορρόπηση με την Τουρκία, θα πρέπει να 
αρχίσουμε κύκλο διαπραγματεύσεων για την 
οριστική επίλυση των διαφορών μας και όχι 
για να μεταθέσουμε το πρόβλημα για αργό-
τερα και βλέπουμε… Αρκετά περιμέναμε και 
αρκετά αντέξαμε μέχρι τώρα. Η Τουρκία των 
84 εκατομμυρίων, αργά ή γρήγορα θα γίνει 
μεγάλη περιφερειακή δύναμη με οθωμανική 
ισχύ, την οποία η Ελλάδα δεν θα μπορεί πλέον 
να αντιμετωπίσει ούτε να νικήσει σε κανένα 
επίπεδο και με κανέναν τρόπο. Τότε θα είναι 
πολύ αργά, αφού θα μπορεί να πάρει αυτό 
που θέλει. Και δεν θα διστάσει. Δεν θέλει 
μερίδιο. Θέλει και επιδιώκει την ηγεμονία 
στην περιοχή και αντίστοιχο διεθνή ρόλο.  Να 
μην επιχειρήσουμε καμία κούρσα εξοπλισμών 
γιατί η Ελλάδα δεν θα αντέξει ούτε θα τα βγά-
λει πέρα με τη Τουρκία. 
Η Τουρκία, τόσο πολιτιστικά όσο και κοινω-
νικά αλλά και αναπτυξιακά είναι κατά πολύ 
υποδεέστερη της Ελλάδος. Αυτό όμως την ενι-
σχύει σημαντικά, σε περίπτωση σύγκρουσης, 
γιατί οι πολίτες της φανατίζονται εύκολα, και 
γίνονται αδίστακτοί και μαχητικοί για να εξα-
σφαλίσουν μία θέση στο πάνθεον των ηρώων 
τους και στην επετηρίδα των μαρτύρων τους. 
Οι διαφορές μας με την Τουρκία θα πρέπει να 
λυθούν τώρα και όχι αργότερα και βλέπουμε. 
Η Τουρκία, μόνο τώρα θα μπορούσε να ηττη-
θεί…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  Η’  ΕΛΙΓΜΟΙ  
ΕΡΝΤΟΓΑΝ;  
"Δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε την 
πλάτη μας είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή" 
είπε πριν μερικές μέρες στο συνέδριο του 
κόμματός του ο Ταγίπ Ερντογάν, προαναγ-
γέλλοντας ότι την επόμενη διετία η Τουρκία 
θα αυξήσει τους φίλους της και θα επιλύσει 
συγκρούσεις στην περιοχή. Όμως η διακή-
ρυξή του εξακολουθεί να συμβαδίζει με μια 
επιδίωξη ακροβατικής γεωπολιτικής αυτονο-
μίας, την οποία η Ουάσινγκτον όλο και λιγό-
τερο μπορεί να ανέχεται σε νέους ψυχροπολε-
μικούς καιρούς…
Τελευταία, η τουρκική πλευρά άφησε κατά 
μέρος τη ρητορική των απειλών και των προ-
κλήσεων κραδαίνοντας σπαθί, και εξαπέλυσε 
"επίθεση διαλόγου". Είναι όμως ειλικρινής σε 
αυτήν την «μεταμόρφωση του» ο Ερντογάν ή 
είναι ένας ελιγμός;  Πολύ φοβάμαι ότι άλλα 
σχεδιάζει,  άλλα προσδοκά και άλλα απεργά-
ζεται ακολουθώντας το παράδειγμα της Πηνε-
λόπης, για να αποφύγει τους μνηστήρες…
Ο Ερντογάν, ενοχλείται επειδή η Ελλάδα παίρ-
νει πρωτοβουλίες και ανατρέπει τη μεγάλη 
εικόνα που είχε η Τουρκία για την επικυρί-
αρχο χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Η 
Τουρκία, βλέποντας ότι υπάρχει μια πίεση 
από την πλευρά του Διεθνούς Δικαίου, και 
της διεθνούς κοινότητας, βγάζει στην επιφά-
νεια αυτό που θεωρεί ότι είναι το ισχυρό της 
χαρτί έναντι της Ελλάδας, το Διεθνές Δίκαιο.  
Δηλαδή την αποστρατιωτικοποίηση των ανα-
τολικών νησιών του Αιγαίου, βάσει της Συν-
θήκης της Λωζάννης το 1923 και των Παρι-
σίων το 1947.
Η Ελλάδα όμως, θεωρώντας ότι απειλούνται 
τα νησιά, με τη δημιουργία από την Τουρ-
κία της λεγόμενης «στρατιάς του Αιγαίου»  
η οποία έχει επιθετικό προσδιορισμό ένα-
ντι των νησιών, και με το «αιτία πολέμου» 
αν επεκτείνουμε τα χορικά μας ύδατα στα 12 
μίλια όπως έχουμε δικαίωμα, επικαλείται  το 
άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ 
που μας δίνει το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
Η Τουρκία απαντά και η ίδια με τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου με στόχο να καταδείξει 
ότι η Ελλάδα είναι αυτή που δεν τηρεί το Διε-
θνές Δίκαιο. 
Εν τω μεταξύ ο Ερντογάν συνεχίζει να προ-
καλεί και να προειδοποιεί. Το Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας πήρε σαφή 
απόφαση για την αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και όχι 
μόνο... Και αν έτσι εξελιχτούν τα γεγονότα, 
μήπως είναι προσχεδιασμένο και κάποιο 
θερμό επεισόδιο; 
Δεν έχουμε την πολυτέλεια ολιγωρίας.  
Οι καιροί ου μενετοί. Πρέπει να δράσουμε 
άμεσα. Εδώ και τώρα. Όχι με προκαταλή-
ψεις αλλά ούτε και μοιρολατρικά, περιμένο-
ντας το αναπόφευκτο... Χρειαζόμαστε μια 
πολύμορφη και πολυμέτωπη ενεργοποίηση 
των δυνατοτήτων μας τόσο σε διπλωματικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο αμυντικής εξι-
σορρόπησης. Και αφού το πετύχουμε, άμε-
σες διαπραγματεύσεις χωρίς προκατάληψη, 
χωρίς χρονοτριβές και αδικαιολόγητες καθυ-
στερήσεις, για οριστική επίλυση των διαφο-
ρών μας. Μόνο έτσι, μόνο τώρα, η Τουρκία 
θα μπορούσε να ηττηθεί…

Οι Καιροί ου Μενετοί 
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΤΗΘΕΙ: Οι Αστοχίες της Εξωτερικής μας Πολιτικής 

TOY ΔΡ ΓΑΒΡΙΉΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟY
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Παίδια τῆς Aναστάσεως

MΗΝΥΜΑ χαρᾶς τὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς 
τὸ τέλος. Χαρὰ ὄχι μόνο στὶς 
εὐχάριστες ὧρες, ἀλλὰ καὶ 

στὶς δυσάρεστες. Χαρὰ στὴν χαρά. Χαρὰ καὶ 
στὸν πόνο καὶ στὶς δοκιμασίες.
Αὐτὸ εἶναι τὸ χριστιανικὸ παράδοξο. ̓Ασύλ-
ληπτο γιὰ τοὺς μακρὰν τῆς πίστεως. Βιωμα-
τικὴ ἐμπειρία γιὰ τοὺς πιστοὺς τό «πάντοτε 
χαίρετε». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔχαιρε καί 
«ἐν τοῖς παθήμασί του». Καὶ οἱ Χριστιανοὶ 
χαίρουν «καὶ στῆς γαλήνης τὶς στιγμὲς καὶ 
στὰ ἀγριοκαίρια». Χαίρουν καὶ στὸ ̔́ Ορος τῆς 
Μεταμορφώσεως, χαίρουν καὶ στὸν Λόφο 
τοῦ Γολγοθᾶ. ̓Ακριβῶς γιατί πιστεύουν, πὼς 
τὸν Γολγοθᾶ διαδέχεται ἡ ᾽Ανάσταση. Καὶ 
χωρὶς Γολγοθᾶ δὲν ὑπάρχει ̓Ανάσταση.
Τὸ μυστικὸ γνωστό. Ἡ ἀκλόνητη πίστη 
στὸν ἀναστημένο Κύριο. Αὐτὸς εἶναι ὁ χορη-
γός, ὄχι μιᾶς ὁποιασδήποτε χαρᾶς, ἀλλὰ τῆς 
χαρᾶς τῆς ἀληθινῆς. ̓́ Ηλθε στὴν γῆ γιὰ νά 
«εὐαγγελισθῆ χαρὰν μεγάλην παντὶ τῷ 
λαῷ». Χαρὰ σὲ ὅλους. Χαρὰ ἀναφαίρετη. 
Χαρὰ στὴν καρδιά, ἀπρόσβλητη. Δὲν τὴν 
ὑποσχέθηκε ἁπλῶς. Τὴν πρόσφερε στοὺς 
μαθητάς Του, γιὰ νὰ μένη κτῆμα τους γιὰ 
πάντα. Στὶς τραγικώτερες στιγμές, λίγο πρὸ 
τοῦ Πάθους Του, τοὺς διαβεβαίωσε, ὅτι «τὴν 
χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν« (Ιωάν. 
ιστ΄ 22).
Καὶ νὰ τώρα ὁ ἀναστημένος Χριστὸς ἔρχεται 
«τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», νὰ προσφέρη 
τὸ μεγάλο αὐτὸ δῶρο τῆς χριστιανικῆς 
χαρᾶς. Τὸ ὑπόσχεται ὄχι στοὺς μαθητάς Του, 
ποὺ Τὸν βλέπουν μὲ τὰ σωματικὰ μάτια, 
ἀλλὰ στοὺς πιστοὺς κάθε ἐποχῆς, ποὺ θὰ 
Τὸν ἀτενίζουν μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς. 
«Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» 
(Ἰωάν. κ΄ 29). Ἐσύ, εἶπε στὸν Θωμᾶ, μὲ εἶδες 
καὶ πίστεψες. Μακάριοι καὶ περισσότερο 
εὐτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, ἂν 
καὶ δὲν μὲ εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους, ὅπως ἐσύ, 
ἐπίστευσαν. Καὶ τὸ ἴδιο θὰ ἐπαναληφθῆ καὶ 
στὸ μέλλον μὲ ὅλους τοὺς πιστούς. 
Νὰ ἕνας καινούργιος μακαρισμός. Ὁ μακα-
ρισμὸς τῶν πιστῶν. Οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ 
εἶναι εὐτυχισμένοι. Επομένως δὲν δικαιο-
λογοῦνται νὰ μὴν εἶναι χαρούμενοι. Η χαρά 
τους δὲν αἰωρεῖται στὸ κενό. Στηρίζεται στὸ 
ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς τῆς ̓Αναστάσεως. 
᾿Απὸ τὴν στιγμή, ποὺ πιστεύουν στὴν ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ζωή τους πλημμυρίζει 
ἀπὸ χαρά. Ἡ σκυθρωπότης δὲν ἔχει καμμιὰ 
θέση στὴν πορεία τους.
Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, γιὰ νὰ ἀναστη-
θοῦμε καὶ μεῖς. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ἐγγύηση καὶ τῆς δικῆς μας ἀναστά-
σεως. Μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ 
γίνουμε «ἰσάγγελοι... τῆς ἀναστάσεως 
υἱοί». ̓Απὸ τώρα ζοῦμε τὴν ἀνάσταση. Εἰμα-
στε κιόλας ἀναστημένοι. Δὲν φοβούμεθα 
τὸν θάνατο. Ο θάνατος εἶναι πιὰ χωρὶς 
δύναμη.

¨Ολα ὅμως αὐτὰ μὲ μιὰ προϋπόθεση: Νὰ 
πιστεύουμε στὴν ̓Ανάσταση ὄχι θεωρητικά. 
Νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ἀναστημένοι, υἱοὶ τῆς 
ἀναστάσεως. Ἡ ζωή μας νὰ εἶναι ἀναστη-
μένη. Νὰ μὴν ἔχη καμμιὰ σχέση μὲ τὰ ἔργα 
τῆς φθορᾶς, τῆς ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου.
Ο θάνατος καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
μᾶς ἔφεραν τὴν σωτηρία. Μὲ τὸ βάπτισμα 
ὁ κάθε πιστός «συνετάφη» μὲ τὸν Χριστό. 
Αὐτὸς ὁ θάνατος σημαίνει τὸ τέλος τῆς σαρ-
κικῆς ζωῆς μας, τῆς ζωῆς κατὰ σάρκα, τοῦ 
σαρκικοῦ φρονήματος. Δὲν ἔχουμε πιὰ τὸ 
δικαίωμα νὰ ζοῦμε τὴν ζωὴ τῆς σάρκας καὶ 
τῶν νεκρῶν ἔργων. «Ο παλαιὸς ἄνθρωπος 
συνεσταυρώθη μὲ τὸν Χριστό» (Ρωμ. στ΄ 6). 
Ενωμένοι τοῦ λοιποῦ μὲ τὸν Χριστὸ ζοῦμε 
μιὰ καινούργια ζωή, τὴν ζωὴ τῆς ̓ Ανα-
στάσεως, μακρυὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς φθορᾶς 
καὶ τοῦ σκότους, «ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες» 
(Ρωμ. στ΄ 13). Ως παιδιὰ τῆς ἀναστάσεως, ὡς 
ἄνθρωποι ἀναστημένοι δὲν εἶναι νοητὸ νὰ 
ξαναμπαίνουμε στὰ μνήματα τῆς ἁμαρτίας, 
ἐκεῖ ποὺ δολοφονεῖται ἡ χαρὰ καὶ φυγαδεύ-
εται ἡ εὐτυχία.
Εἶναι, λοιπόν, δυνατὴ ἡ χαρά, ἡ μόνιμη καὶ 
ἀναφαίρετη, γιὰ τοὺς πιστούς; Καὶ ναὶ καὶ 
ὄχι. ̓́ Οχι ἂν ἀκόμα ζοῦμε μέσα στὴν ἀμφι-
βολία ἢ τὴν ἄρνηση. “Αν κυμαινώμεθα 
ἀδιάκοπα μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας. Αν 
πορευώμεθα μὲ σημαία μας τὴν ὀλιγοπι-
στία. Αν στὴν πρώτη δυσκολία ἀρνούμεθα 
τὸν πιὸ πολύτιμο θησαυρὸ τῆς πίστεως καὶ 
τὸν πετᾶμε μὲ τὴν πιὸ μεγάλη εὐκολία στὰ 
πόδια τῶν πολεμίων. Αν προδίδουμε τὶς 
αἰώνιες ἀξίες, τὰ μεγάλα ἰδανικὰ ἀπὸ δει-
λία ἢ ἰδιοτέλεια. ”Αν ἀκολουθοῦμε στὶς κρί-
σιμες καὶ ἀποφασιστικὲς στιγμές, τότε ποὺ 
καλούμεθα νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸν ἀδύ-
νατο καὶ ἀδικούμενο, τὴν τακτικὴ τοῦ Πιλά-
του. Τοῦ Πιλάτου ποὺ νίπτει τὰ χέρια του καὶ 
ἀφήνει ἀκάθαρτη τὴν καρδιά του. Στὶς περι-
πτώσεις αὐτὲς παρατείνουμε τήν «Μ. Eβδο-
μάδα». Δὲν ἔρχεται ποτὲ ἡ ̓Ανάσταση καὶ ἡ 
χαρά της.
Εἶναι δυνατὴ ἡ χαρά, ὅταν ἡ ̓Ανάσταση γίνε-
ται καθημερινὸ μέλημά μας, συνεχὲς βίωμά 
μας. ̔́ Οταν φυγαδεύουμε τὸ μῖσος ἀπὸ τὴν 
καρδιὰ καὶ ἐγκαθιδρύουμε τὴν ἀγάπη. Ἡ 
ἀγάπη διώχνει τὸν φόβο καὶ ὅλα τὰ παρά-
γωγά του. «Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέ-
χουσα πάντα νοῦν», στὶς περιπτώσεις αὐτές, 
φρουρεῖ τὶς καρδιὲς καὶ τὶς κάνει ἀπρό-
σβλητες ἀπὸ ὅλες τὶς ἐφόδους τῆς ἀγωνίας, 
τῆς ταραχῆς, τοῦ ἄγχους.
Καὶ τὸ ἐρώτημα: Ἐμεῖς εἴμαστε υἱοὶ τῆς 
᾿Aναστάσεως; Ἡ ἀπάντηση ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸ ἂν καὶ κατὰ πόσον ζοῦμε ὡς ἀναστημέ-
νοι, «ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες», ἂν ἔχουμε βγῆ 
ἀπὸ τοὺς τάφους τῆς ἔχθρας, τῆς ζήλειας, 
τοῦ φθόνου, ποὺ εἶναι θάνατος καὶ ἔχουμε 
ἀνέβη στοὺς φωτεινοὺς κόσμους τῆς ἀγά-
πης, ποὺ εἶναι ἀληθινὴ ζωή.
Χριστὸς Aνἐστη!
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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).
Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα και Χρόνια 
πολλά! Μακάρι το φως της Αναστάσεως 
του Χριστού να λάμπει στις καρδιές όλων 
μας!
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 τoν προστάτη.

O 
προστάτης είναι ένας αδένας, ο οποί-
ος βρίσκεται ακριβώς κάτω από την 
ουροδόχο κύστη και περιβάλλει την 
ουρήθρα. Συνδέεται με τους όρχεις 

μέσω των σπερματικών πόρων και παράγει το 
προστατικό υγρό, το οποίο περιέχει απαραίτητα 
συστατικά για το ανδρικό σπέρμα. Χαρακτηρι-
στικό γνώρισμά του είναι ότι μετά την ηλικία των 
40 ετών αρχίζει να μεγαλώνει σε μέγεθος. Αυτή 
είναι μια φυσιολογική διαδικασία, η οποία όμως 
μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις όταν ο άνδρας 
περάσει τα 50-60 χρόνια, επειδή καθώς ο αδέ-
νας υπερτρέφεται, σταδιακά συμπιέζει την ουρή-
θρα και δυσκολεύει την ούρηση. Κατά συνέπεια, 
η κύστη δεν αδειάζει εντελώς και παρατηρείται 
συχνουρία.
Τρεις είναι οι βασικές παθήσεις του προστάτη:
1) Η προστατίτιδα: είναι ο γενικός όρος που χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει τη φλεγμονή του 
προστάτη. Είναι μια πολύ συχνή πάθηση που 
πρακτικά θα απασχολήσει 1 στους 2 άντρες 
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Είναι η πιο συχνή 
ουρολογική πάθηση σε άντρες κάτω των 50 
ετών και η τρίτη πιο συχνή μετά την ηλικία των 
50. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά 
είδη προστατίτιδας:
•   Η οξεία βακτηριακή προστατίτιδα
•   Η χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα
•   Η χρόνια προστατίτιδα μη βακτηριακή
•   Η ασυμπτωματική φλεγμονώδης προστατί-
τιδα
2) Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη: ονο-
μάζεται η αύξηση του αδένα που παρατηρεί-
ται μετά τα 40 έτη. Η αύξηση του μεγέθους του 
προστάτη συχνά συμπιέζει το τοίχωμα της ουρή-
θρας κυκλοτερώς, προκαλώντας διαταραχές 
στην ούρηση. Είναι εξαιρετικά συχνή πάθηση, 
αφού 1 στους 3 άντρες μετά τα 50 χρόνια θα έχει 
συμπτώματα εξαιτίας της πάθησης. Οι 4 στους 
10 άντρες έχουν συμπτώματα στην 5η δεκαετία 
της ζωής τους, 7 στους 10 στην 6η δεκαετία, 8 
στους 10 στην 7η δεκαετία, για να φθάσουν στο 
90% στα 90 χρόνια.
3) Καρκίνος του προστάτη: είναι ο συχνότε-

ρος καρκίνος στους άντρες, αφού προσβάλλει 
1 στους 6 άνδρες, και η δεύτερη σε συχνότητα 
αιτία θανάτου από καρκίνο (μετά τον καρκίνο 
του πνεύμονα) στους άντρες. Η πάθηση δεν δίνει 
κανένα σύμπτωμα στα αρχικά στάδια, όπου η 
νόσος είναι ιάσιμη. Έτσι, η διάγνωση γίνεται 
μόνο με τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο.
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της υπερτρο-
φίας του προστάτη είναι η συχνουρία, ειδικά 
το βράδυ όπου ο άνδρας μπορεί να σηκώνε-
ται, ακόμη και κάθε δύο ώρες, για να επισκε-
φτεί την τουαλέτα. Επίσης, συχνά αναγκάζεται 
να διακόψει κάποια κοινωνική δραστηριότητα, 
προκειμένου να ουρήσει, ενώ το πρωί περιμέ-
νει αρκετά (π.χ. 2 λεπτά) μέχρι να ξεκινήσει η ροή 
των ούρων. Αυτά τα αποφρακτικά συμπτώματα 
παρουσιάζονται μετά τα 55-60. Δεν θα πρέπει 
να δημιουργήσουν υπόνοιες για ύπαρξη κακοή-
θειας, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν φαρ-
μακευτικά.

Κάθε πενηντάρης πρέπει να εξετάζει 
τον προστάτη του
Μετά την ηλικία των 45-50 ετών, οι άνδρες πρέ-
πει να επισκέπτονται τον ουρολόγο σε ετήσια 
βάση, προκειμένου να εντοπιστεί εγκαίρως 
τυχόν κακοήθεια και να αντιμετωπιστεί. O ουρο-
λόγος ή ο παθολόγος σας με δακτυλική εξέταση 
από το ορθό, θα διαπιστώσει αν ο προστάτης 
είναι διογκωμένος ή σκληρός. Επίσης, θα ζητή-
σει να γίνει εξέταση αίματος για τις τιμές του ειδι-
κού προστατικού αντιγόνου (PSA), μιας πρωτε-
ΐνης που παράγεται από τον προστάτη. Τις εξε-
τάσεις συμπληρώνει ένα υπερηχογράφημα 
κύστης και προστάτη. Παράλληλα, ο ουρολό-
γος θα ρωτήσει για τυχόν αλλαγές στο συνήθη 
τρόπο ούρησης, προκειμένου να διαπιστώσει σε 
τι βαθμό η υπερπλασία του προστάτη έχει δημι-
ουργήσει αποφρακτικά ενοχλήματα.

Oι ηλικίες του προστάτη
Στα 50: Σχεδόν όλοι οι 50άρηδες έχουν καλοήθη 
υπερπλασία του προστάτη, όχι όμως και ενοχλή-
ματα εξαιτίας της.
Στα 60: Oι περισσότεροι 60άρηδες έχουν ενο-
χλήσεις στην ούρηση, λόγω της καλοήθους 
υπερπλασίας του προστάτη, και πιθανόν να 
παίρνουν φάρμακα. Σύμφωνα με ανεπίσημα 
στοιχεία, οι 3 στους 10 έχουν καρκίνο του προ-
στάτη.
Στα 70: Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την ηλικία οι 
άνδρες έχουν ενοχλήσεις από τη διόγκωση του 
προστάτη και παίρνουν φάρμακα για τη διευκό-
λυνση της ούρησης. Εκτιμάται ότι οι 5 στους 10 
έχουν καρκίνο του προστάτη.
Στα 80: Σχεδόν όλοι οι 80άρηδες έχουν αναγκα-
στεί να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση της 
υπερτροφίας του προστάτη (φάρμακα ή εγχεί-
ρηση). Επίσης, περίπου οι 8 στους 10 έχουν καρ-
κίνο του προστάτη αλλά, όπως αναφέρουν οι 
ειδικοί, επειδή ο καρκίνος εξελίσσεται αργά, 
εκτιμάται πως αν γίνει νεκροψία σε εκατό 80χρο-
νους, θα φανεί ότι οι 80 είχαν καρκίνο του προ-
στάτη, όμως τελικά δεν ήταν αυτός η αιτία θανά-
του τους.

Συμπτώματα
Συνήθως τα συμπτώματα του προστάτη αρχί-
ζουν σταδιακά. Ένα απ’ αυτά είναι η νυκτουρία, 
δηλαδή η ανάγκη για ούρηση πολλές φορές 
κατά την διάρκεια της νύκτας, πράγμα που 
αφυπνίζει τον ασθενή. Άλλο σύμπτωμα είναι η 
συχνουρία, δηλαδή η αύξηση της συχνότητας 
της ούρησης κατά την διάρκεια της ημέρας. Επί-
σης, μπορεί να υπάρχει δυσκολία και καθυστέ-
ρηση για την έναρξη της ούρησης, όπως επίσης 
και drobbling μετά το τέλος της ούρησης. Τέλος, 
η δύναμη και το μέγεθος της ροής των ούρων 
μπορεί να μειωθεί.
Βέβαια, τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να 
προκληθούν και από άλλες καταστάσεις όπως 
π.χ. η ουρολοίμωξη ή ο καρκίνος του προστάτη. 

Διάγνωση της νόσου 
Αφού δώσετε το ιστορικό στον γιατρό σας, το 
επόμενο βήμα είναι η δακτυλική εξέταση από 
το ορθό. Με αυτή την εξέταση ο ιατρός σας θα 
διαπιστώσει το μέγεθος του προστάτη, όπως 
επίσης και αν υπάρχει υποψία για καρκίνο του 
προστάτη. Μερικές φορές η κλινική εξέταση 
δεν είναι αρκετή για την διάγνωση και μπορεί να 
χρειασθούν εργαστηριακές εξετάσεις αίματος 
(π.χ. η εξέταση PSA = Prostate Specific Antigen 
μπορεί να χρειασθεί για τον αποκλεισμό καρκί-
νου του προστάτη), υπερηχογράφημα ή ακόμη 
και βιοψία του προστάτη.

Ποια είναι η θεραπεία για τον προ-
στάτη;
Η θεραπεία εξαρτάται από την βαρύτητα των 
συμπτωμάτων. Μερικές φορές, εάν τα συμπτώ-
ματα είναι ελαφρά μπορεί να μην δοθεί καμία 
θεραπεία, διότι σε λίγο μπορεί να υποχωρήσουν 
ή να μειωθούν. Η πιο αποτελεσματική θεραπεία 
για τους ασθενείς με βαρειά συμπτώματα είναι η 
χειρουργική επέμβαση από ουρολόγο. Ο συνη-
θισμένος τρόπος επέμβασης είναι διουρηθρική 
προστατεκτομή, μέσω δηλαδή της ουρήθρας, 
αποφεύγοντας έτσι τις μετεγχειρητικές ουλές στο 
δέρμα. Υπάρχουν μερικοί κίνδυνοι με την επέμ-
βαση (μετεγχειρητικές επιπλοκές) όπως η αιμορ-
ραγία, η λοίμωξη ή η ανικανότητα, η συχνότητά 
τους όμως είναι μικρή.

Πώς αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά
Υπάρχουν αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα 
γι’ αυτή την κατάσταση, με τα οποία μπορεί να 
καθυστερήσει ή και να αποφευχθεί η χειρουρ-
γική επέμβαση.
Η φιναστερίδη  μειώνει το μέγεθος του προ-
στάτη, αλλά δεν είναι αποτελεσματική σε όλους 
τους ασθενείς. 
Υπάρχει ένα άλλο είδος φαρμάκων, που ονο-
μάζονται άλφα-αποκλειστές και οι οποίοι είναι 
αποτελεσματικοί στην υπερτροφία του προ-
στάτη. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι 
η τεραζοσίνη, η δοξαζοσίνη και η ταμζουλο-
σίνη. Πρόκειται για φάρμακα που χρησιμοποι-
ούνται και ως αντιϋπερτασικά, αλλά μπορούν να 
δοθούν σε άντρες με υπερτροφία του προστάτη 
που έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Όταν υπάρχει κακοήθεια.
Υπολογίζεται ότι το 9,5% των ανδρών άνω των 
50 ετών θα παρουσιάσει καρκίνο του προστάτη, 
αλλά μόνο για το 2,5% εξ αυτών θα είναι θανα-
τηφόρος. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ο 
καρκίνος του προστάτη μπορεί να προληφθεί και 
να θεραπευτεί. Επίσης, συνήθως έχει αργή εξέ-
λιξη. Εντούτοις, είναι σημαντικό να διαγνωστεί 
έγκαιρα, προτού γίνουν μεταστάσεις. O μόνος 
τρόπος για να γίνει αυτό είναι η ετήσια προλη-
πτική επίσκεψη στον ουρολόγο ή στον παθολόγο 
σας μετά τα 45-50. Εάν υπάρχει οικογενειακό 
ιστορικό καρκίνου του προστάτη, τότε ο έλεγχος 
ξεκινά μετά τα 40.

O ρόλος της μεσογειακής διατροφής
Μια διατροφή πλούσια σε ζωικά λίπη και φτωχή 
σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι θεωρείται ότι 
αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Αν 
και κατά καιρούς οι έρευνες προβάλλουν την ιδι-
αίτερη αξία ορισμένων ουσιών για την προστα-
σία του προστάτη -όπως το λυκοπένιο που περι-
έχουν οι ντομάτες, η βιταμίνη Ε και το σελήνιο-, 
εντούτοις δεν υπάρχει συνιστώμενη δίαιτα η 
οποία προφυλάσσει τον προστάτη από την κακο-
ήθεια. Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι το αλκοόλ και 
ο καφές ερεθίζουν τον προστάτη και μπορεί να 
επιτείνουν τα συμπτώματα της υπερπλασίας του 
στους πάσχοντες, γι’ αυτό και οι ειδικοί συστή-
νουν την κατανάλωσή τους με μέτρο.

Τι να θυμάστε
- Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη ΔΕΝ 
προκαλεί καρκίνο.
- Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη ΔΕΝ 
σημαίνει ότι έχετε περισσότερες πιθανότητες να 
αναπτύξετε καρκίνο.
- Ενας άνδρας μπορεί να έχει αύξηση του μεγέ-
θους του προστάτη και καρκίνο του προστάτη 
συγχρόνως, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
εξετάζεστε 1 φορά τον χρόνο από τον ουρολόγο 
σας.
- Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη ΔΕΝ 
σχετίζεται με τη σεξουαλική ικανότητα του ασθε-
νούς.

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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ76 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Το χωριό μου το Αχλάδι

Mαρία Κωνσταντακοπούλου 

Χωριό μου όμορφο χωριό
μου πήρες την καρδιά μου,
στο νου μου πάντα βρίσκεσαι
κι ας είσαι μακριά μου.

Σαν τη δική σου ομορφιά
αλλού δεν την εβρίσκεις
όπου κι αν πας, οπού σταθείς
τον κόσμο κι αν γνωρίσεις.

Σαν το διαμάντι αστραφτερό
στολίζεις το νησί μας
και πάντα αναλλοίωτο 
μένεις στην θύμηση μας.

Η πρασινάδα γύρω σου
τα δροσερά νερά σου
δαντελωτές ακρογιαλιές 
απλώνονται μπροστά σου.

Εκεί που όλα τα πουλιά
γιορτάζουν στον αέρα
εκεί που ακόμα του βοσκού
ακούγεται η φλογέρα.

Εκεί το κύμα ολόζεστο
σφιχτά να σ’ αγκαλιάζει
κι ο λαμπερός ο ήλιος του
σαν σκέπη σε σκεπάζει.

Όσα παιδιά κι αν έκανες
όλα σε αγαπούνε 
κι από τα πέρατα της Γης
έρχονται να σε δούνε.

Με όλα τα βότανα της γης
τα έχεις μαγεμένα
κι όπου κι αν βρίσκονται
σκέπτονται πάντα εσένα.

Σαν το μαγνήτη τα τραβάς
μέσα στην αγκαλιά σου
κι έχεις πολλά να τους πεις
σαν έρχονται κοντά σου.

Σαν την δική σου αγκαλιά
στον κόσμο δεν έχει άλλη
κι όσες φορές κι αν έρχομαι
θέλω να ‘ρθω και πάλι.

Κάθε γωνίτσα που πατώ
πολλά να μου θυμίζει
κι η καρδιά μου σαν παιδί
ξανά να φτερουγίζει.

Ο κόσμος του φιλόξενος
θα ‘ρθει να μου μιλήσει
και πάντα είναι πρόθυμος
να σε εξυπηρετήσει.

Με πίστη κι ευλάβεια 
πάνε στην εκκλησία
και ξεφαντώνουν στο χορό
σε εκείνη τη πλατεία.

Όλοι μαζί γιορτάζουνε,
όλοι μαζί λυπούνται 
τις περιστάσεις στη ζωή
μαζί τις ξεπερνούνε.

Σαν σε κερνούν γλυκό κρασί
ευφραίνεται η ψυχή σου
διαμάντι στο ποτήρι σου
κι η γεύση όλη η δική σου.

Με φίλους και με συγγενείς 
μαζί τους να τα λέω
μαζί τους θέλω να γελώ
μαζί τους και να κλαίω.

Αστεία μ’ όλους τους γνωστούς
χωρίς παρεξηγήσεις 
και να γελώ με δάκρυα
πολλές οι αναμνήσεις.

Εκεί θα ήθελα να ζω
χωρίς καμιά φροντίδα
μα έλα που η ξενιτιά
έχει κι αυτή μερίδα.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ 8-3
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
κ. ΜΑΡΙΑ 

416.264.3434

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

House & Condo Painters
ZHTOYNTAI

ΕΡΓΑΤΕΣ
με δικό τους αυτοκίνητο 

και εργαλεία.
Τουλάχιστον 5 χρόνια 

εμπειρία.
Πάρα πολύ καλός μισθός

Άμεση πρόσληψη
Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977
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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

ΓΝΩΣΤO 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  & ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416.725.0815

ή janinemanikis@gmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 

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

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό 
δρόμο

Η συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποηθεί 
και εδώ στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο 3,871  νέα κρούσμα-
τα.
Δυσ τυχώς,  τ ην  Πέμπ τ η  η 

επαρχία σημείωσε ένα ακόμη αρνη-
τικό ρεκόρ καθώς με τους 41 νέους 
θανάτους που προστέθηκαν πλέον 
οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή 
τους σ την επαρχία λόγω της παν-
δημίας έχουν ξεπεράσει τους οκτώ 

χιλιάδες κι είναι συνολικά 8,029.
Το Τορόν το ε ίχε ξανά τα περισσό-
τερα κρούσματα με 1,172, ακολου-
θεί το Peel Region με 901 και το York 
Region με 392 κρούσματα.
Οι νοσηλείες συνεχίζουν να αυξάνο-
ν ται, με συνολικά 2248 άτομα που 
ε ισάγον ται επί του παρόν τος, και 
884 σ την μονάδα εν τατ ικής θερα-
πείας.

3,871 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 41 νέοι θάνατοι

Το NETFLIX φέρνει τα γραφεία του στο 
Τορόντο

Η 
γνωστή εταιρεία παροχής 
και παραγωγής ταινιών και 
σειρών, NETFLIX, ανακοί-
νωσε πως το Τορόντο θα 

είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τα 
κεντρικά γραφεία της.
Ο δήμαρχος Τζον Τόρι έκανε την ανα-
κοίνωση σε συνέν τ ευξη Τύπου την 
Τρίτη το απόγευμα και είπε ότι ενημε-
ρώθηκε για την απόφαση την Τετάρτη.
«Είνα ι  ακόμη μια πολύ σημαν τ ική 
ένδειξη ότι οι άνθρωποι έχουν εμπι-
σ τοσύνη σ την πόλη όπως θα έπρεπε 
να έχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ», 
είπε ο Tory. «Υπογραμμίζει την απο-
φ α σ ι σ τ ι κό τ η τ ά  μ α ς  ν α  π ρ ο σ τ α -
τ εύσουμε τ ι ς  θέσε ις  εργασ ίας ,  να 
πάρουμε νέε ς  θέσε ις  εργασ ίας,  να 
λάβουμε νέες επενδύσεις και να δια-
σφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ισχυρή 

α νάκαμψη που  έ ρχε τα ι  σ το  π ίσ ω 
μέρος αυτής της πανδημίας».
Η Netf lix  ε ίπε τον Φεβρουάριο ότ ι 
σχεδίαζε να ανοίξει ένα γραφείο στον 
Καναδά, αλ λά δεν ανέφερε πού θα 
ήταν.
«Καθώς μεγαλώνουμε την επιχείρησή 
μας και την παρουσ ία μας σε ολό -
κληρο τον Καναδά, είμαστε ενθουσι-
ασμένοι που το Τορόν το θα ε ίναι το 
πρώτο μας τοπικό γραφείο», δήλωσε 
ο Co-CEO και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Netf lix, Ted Sarandos.
«Ανυπομονούμε να  ανοίξουμε  τ ι ς 
πόρτ ε ς μας και  να οικοδομήσουμε 
πάνω στο υπέροχο έργο που ξεκινή-
σαμε με τους δημιουργ ικούς συνερ-
γάτες μας για να φέρουμε περισσότε-
ρους Καναδούς καλλιτέχνες και ισ το-
ρίες στον κόσμο.»

Η 
επαρχία κυκλοφόρησε το «ανα-
μενόμενο πρόγραμμα» για εμ-
βολιασμούς COVID-19 για το 
μήνα Μάιο.

Ακολουθεί η αναμενόμενη κατανομή 
εμβολίων της επαρχίας:
Week of April 26
• Άτομα άνω των 55 ετών μπορούν να 
κλείσουν ραντεβού μέσω διαδικτύου
• Άτομα άνω των 45 ετών σε κόκκινες 
περιοχές
• Με υψηλού κινδυνού προβλήματα 
υγείας 
• Αδειοδοτημένοι εργαζόμενοι φροντί-
δας παιδιών
Week of May 3
• Άτομα 50 ετών κι άνω
• Άτομα 18 ετών κι άνω σε κόκκινες περι-
οχές
• Με υψηλού κινδυνού προβλήματα 
υγείας
• Δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι
Week of May 10
• Άτομα 40 ετών κι άνω
•Με υψηλού κινδυνού προβλήματα υγείας 

• Δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι 
Ομάδα 2
Week of May 17:
• ‘Ατομα 30 ετών κι άνω
Week of May 24
• Άτομα 18 ετών κι άνω

Κάθε ενήλικας στο Οντάριο θα έχει το 
δικαίωμα να κλείσει ραντεβού για το 
εμβόλιο έως τις 24 Μαΐου

Έ
νας άντρας αντιμετωπίζει κα-
τηγορίε ς  αφού φέρε ται  να 
χτύπησε έναν τροχονόμο στο 
Τορόντο πολλές φορές με το 

όχημά του, ενώ παραβίαζε την κατεύ-
θυνση του που του έδωσε ο τροχονό-
μος, λέει η αστυνομία.
Τη Δευτέρα, περίπου στις 1:45 μ.μ., 
ένας τροχονόμος της Πόλης του Τορό-
ντο εργαζόταν στη διασταύρωση των 
York Street και Lake Shore Boulevard 
West ,  ανέφερε η ασ τυνομία του 
Τορόν το σε δελτ ίο τύπου που εξέ-
δωσε την Πέμπτη.
Ένας οδηγός ε νός μαύρου sedan 
Chevrolet Cruze φέρε ται να οδη-
γούσε νότ ια σ την York Street και 

προσπάθησε να κάνε ι  μ ια  δεξ ιά 
στροφή προς τα δυτικά στον Gardiner 
E x p re s s w ay  α π ό  τ η ν  α ρ ισ τ ε ρ ή 
λωρίδα.
Ο τροχονόμος του υπέδειξε να συνε-
χίσει νότια, αλλά εκείνος παράκουσε 
και τον χτύπησε. 
Ευτυχώς ο τροχονόμος δεν τραυματί-
στηκε σοβαρά.
Την Τετάρτη, η αστυνομία συνέλαβε 
και κατηγόρησε έναν άνδρα σε σχέση 
με το περιστατικό.
Ο κάτοικος του Amaranth, Zachary 
Verpaalen, 19 ε τών, αν τ ιμε τωπίζε ι 
τρεις κατηγορίες, όπως επίθεση με 
όπλο, επίθεση σε αξιωματικό ειρήνης 
και επικίνδυνη οδήγηση.

Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητο του 
τροχονόμο στο κέντρο της πόλης
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LIFE

Sara Maurizi:
Το μοντέλο από την Γαλλία

Το μοντέλο 
από τη Γαλλία 
φωτογραφίζεται 
για το ελληνικό 
Playboy. Όταν τη 
ρωτάς ποια είναι η 
ένοχή της απόλαυση, 
η Sara Maurizi, θα 
αμφιταλαντευτεί 
για λίγο ανάμεσα 
στα γλυκά και 
τα cocktails. 
«Ξέρεις κάτι; Θα 
πω και τα δύο», 
απαντά. Το μοντέλο 
από τη Γαλλία, 
φωτογραφίζεται για 
το ελληνικό Playboy 
από την Wanheda και 
αποδεικνύει ότι καλό 
το Emily in Paris, 
αλλά η πραγματική 
Γαλλία βρίσκεται 
αλλού.
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Η 
Κατερίνα Παπουτσάκη ξέρει πως 
να ενθουσιάζει το διαδικτυακό 
της κοινό και εμείς σας το θυμί-
ζουμε ανατρέχον τας σ το περα-

σμένο καλοκαίρι, όταν εμφαν ίσ τηκε με 
το μικρότερο μαγ ιό που έχε τε δει ποτέ. 
Αναλογίες μοντέλου έχει το γνωστή ηθο-
ποιός, το οποίο είναι απόφοιτη της Δρα-
ματ ικής Σχολής Ίασμος του Βασ ίλη Δια-
μαν τόπουλου, καθώς ε ίναι φανερό πως 
το σώμα της έχει επανέλθει πλήρως μετά 

τη γέννηση και του δεύτερου της παιδιού, 
με την ίδια να απολαμβάνει όποτε μπο-
ρεί χαλαρές στιγμές παρέα με την οικογέ-
νεια της και φίλους. Σε μια από τις δημο-
σιεύσεις της από το περασμένο καλοκαί-
ρι σ το επίσημο και προσωπικό της προ-
φίλ στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσά-
κη πόζαρε φορώντας ένα μαύρο μπικίν ι 
και εντυπωσίασε με το καλλίγραμμο κορ-
μί της από τις διακοπές της στην Κεφαλο-
νιά.«Chillin με τη φίλη μου τη Λόλα!».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι εδώ, με το 
μικροσκοπικό της μπικίνι

Κολάζει η Βίκυ Καγιά 
ποζάροντας με μαγιό 
στα 42 της

Mπορεί η ίδια να απέχει από 
τις πασαρέλες, ωστόσο στα 
42 της χρόνια διατηρεί ένα 
κορμί που θα ζήλευαν πολλές 
νεότερες της. Η Βίκυ Καγιά 
ανάρτησε στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο instagram μία 
φωτογραφία να ποζάρει με 
ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και 
όπως μπορεί να γίνει εύκολα 
αντιληπτό το κορμί της είναι 
αψεγάδιαστο.

Δήμητρα – Ιοκάστη : 
Το νέο hot όνομα του 
ελληνικού modeling

Μόλις σπάσει η καραντίνα, το 
πρώτο μας ταξίδι θα γίνει στον 
Βόλο. Και έχουμε 39.700 λόγους 
για να το κάνουμε. Όσους και οι 
followers της Δήμητρας Ιοκάστης 
Καραμπάση. Το μοντέλο με 
καταγωγή από τον Βόλο, διαμένει 
μόνιμα στην Αθήνα και ασχολείται 
επαγγελματικά με το modeling. . 
Η Δήμητρα – Ιοκάστη σπουδάζει 
επικοινωνία και marketing και 
παρότι δε θέλει να λέει πολλά για 
εκείνη, τα αποκαλύπτει όλα μέσα 
από τη δουλειά της.

Συγκλονίζει ο 
Αναδιώτης:«Από θαύμα 
έζησα » 

O Νίκος Αναδιώτης ήταν καλεσμένος 
στην εκπομπή «Πάμε Δανάη!» και μίλησε 
μεταξύ άλλων και για την βαθιά του πίστη 
στο Θεό. «Το να σου αποκαλυφθεί ο 
Θεός είναι μια προσωπική εμπειρία». Και 
πρόσθεσε: «Με την πάροδο των χρόνων 
και προσπαθώντας να μου αποκαλυφθεί 
ο Θεός, συμπέρανα ότι σου χαρίζεται 
αυτό το πράγμα κάποια στιγμή της ζωής 
σου. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Δεν 
μπορώ να πω το τι συντέλεσε σε αυτό. Δεν 
είχα πίεση από το σπίτι. Έχω καταστρέψει 
τρία αυτοκίνητα σε ατύχημα. Δεν ήταν 
αυτό το κουδουνάκι που με ξύπνησε, 
παρόλο που από θαύμα έζησα. Νομίζω 
ότι ο εσωτερικός μας κόσμος μας κάνει να 
ψάξουμε κάπου να αναπαυθούμε».

Ο 
Κόσμος και 
πόσο μάλλον 
ο επιχε ιρη-
ματικός κό-

σμος που ήταν και αυ-
τός που πόνεσε λίγο πα-
ραπάνω δείχνει να χα-
μογελάει ξανά, όλων η 
διάθεση φτιάχνει και το 
καταλαβαίνουμε από τις 
επισκεψιμότητες των e-
shop και κυρίως τις και-
νούριες καμπάνιες που 
βγαίνουν. Μία από αυ-
τές λοιπόν ψαρέψαμε 
και μείς σε γνωστό site 
που φιλοξενούμε εδώ 
από ένα υπέροχο νησί 
με έναν κούκλο Έλληνα.
Με την διαφορά αυτήν 
την φορά ότι ακολουθεί 
και μία μίνι συνέντευξη 
του γοητευτικού Χρή-
στου Κατσαβοχρήστου

Χρήστος Κατσαβοχρήστος: Ο 
κούκλος Έλληνας με διεθνή καριέρα

Η Δάφνη Καλύβα είναι ένα ελληνικό 
success story

Μ
ία άξια εκ-
π ρ ό σ ω -
π ο ς  τ ο υ 
ελληνικού 

modeling σ το εξω -
τ ερικό. Το ε λ λην ικό 
modeling έχει παρόν 
και μέλλον. Και αυτό χά-
ρη σε κορίτσια όπως η 
Δάφνη Καλύβα. Το μο-
ντέλο με τις εντυπωσια-
κές αναλογίες και τα γα-
λάζια μάτια είναι η γυ-
ναίκα που κάθε άνδρας 
θα ήθελε να έχει στο 
πλάι του. Επαγγελματί-
ας μοντέλο, κάνει καριέ-
ρα στο εξωτερικό και α-
ποτελεί Μούσα για κά-
θε φωτογράφο αλλά και 
brand που θέλει να δια-
φημίσει το προϊόν του. 
Άγρια ομορφιά, εντυπω-
σιακό κορμί, γαλάζια μά-
τια και υπέροχο χαμόγε-
λο, η Δάφνη Καλύβα δι-
αθέτει ένα προφίλ στο 
Instagram που δεν μπο-
ρείς να αντισταθείς.
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Η 
Megan Blake 
γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο 
Μεξ ικό.  Έτσ ι 

της ήταν παντελώς γνώ-
ριμο και  φυσ ιολογ ικό 
το να γ ίνει η φωτογρά-
φιση σ την χώρα της τε-
κίλας. «Είμαι Ζυγός και 
αν γνωρίζεις λίγα πράγ-
ματα γ ια την ασ τρολο -
γ ία, τότε γ νωρίζε ις πως 
οι Ζυγοί θέλουν τα πάντα 
σε ισορροπία και αρμο-
νία», αναφέρει χαρακτη-
ρισ τ ικά. «Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει και με την δική 
μου προσωπικότητα. Το 
πάθος μου είναι να βοη-
θώ τους ανθρώπους και 
να τους ακούω σ τ ις  δυ-
σκολίες τους».

Το αφοπλιστικό sexiness της Megan 
Blake

Το αληθινό no filter το έχει η Το αληθινό no filter το έχει η 
Playmate για την Άνοιξη του 21Playmate για την Άνοιξη του 21

Η 
Άνοιξη μπορεί να μας βρήκε σε κα-
θεστώς lockdown, ωστόσο τα νέα 
μέτρα χαλαρώνουν λίγο την κατά-
σταση και μας βάζουν σε mood αι-

σιοδοξίας προς θα έρθουν τα καλύτερα. Πως 
θα επιστρέψουμε επιτέλους σε μία μορφή 
κανονικότητας. Όπως έπραξε με τον καλύτε-
ρο τρόπο η Hailee Lautenbach, η «Playmate 
Άνοιξη 2021», στη φωτογράφισή της για το 
Playboy. Μας γύρισε στην εποχή των ‘80s, η 
οποία παρεμπιπτόντως είναι η αγαπημένη 
της δεκαετία και υπέγραψε το δικό της Μανι-
φέστο ερωτισμού. Πρώτα το διαβάζεις και ύ-
στερα περνάς στην gallery.

«Ουσιαστικά είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο. Δεν 
έχω φίλτρα στα social media και το να με ακο-
λουθείς στο Instagram είναι λες και παρακο-
λουθείς ένα reality show. Από μικρή ηλικία, 
γνώριζα πως θέλω να πάω στο Hollywood 
και να γίνω μία star. Λατρεύω την πόλη μου 
και μετακόμισα πίσω στο Portland  για να 
είμαι μαζί με την οικογένεια μου κατά την 
διάρκεια της καραντίνας αλλά μεγαλώνοντας 
ήθελα να φύγω. Δοκίμασα πολλά σπορ αλλά 
κανένα δεν μου έκανε το κλικ. Θυμάμαι όλοι 
οι προπονητές μου με μάλωναν στην προπό-
νηση γιατί δεν ήμουν δραστήρια, έτσι απο-
φάσισα να δοκιμάσω το μόντελινγκ.»

Τ
ο κοινό τον αγάπησε 
μέσα από τον ρόλο 
του γιου του Apollo 
Creed στο reboot των 

ταινιών. Έκτοτε, κάθε του νέα 
ταινία αποτελεί λόγο ανυ-
πομονησίας, ενώ όσες κυ-
κλοφόρησαν στο παρελθόν 
έρχονται ξανά στην επιφά-
νεια προς παρακολούθηση. 
Ο Michael B. Jordan είναι έ-
νας από τους πιο hot ηθοποι-
ούς της γενιάς του τόσο από 
άποψη υποκριτικής όσο και 
από εμφάνισης. Αντικειμενι-
κά είναι ένα πολύ ωραίο παι-
δί και δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που έχει εκμεταλλευτεί 
το sexiness του στα social 
media για να τραβήξει τις πιο 
εντυπωσιακές φωτογραφί-
ες. Ο ηθοποιός πριν από λί-
γες ημέρες έγινε Instagram 
official με το κορίτσι του, Lori 
Harvey. Πρόκειται για μία η-
θοποιό και θετή κόρη του 
κωμικού Steve Harvey.

Ο Michael B. Jordan δεν είναι πια 
μόνος!

Τ
ον πατέρα της τον 
γνωρίσαμε ως 
τον Ιππότη της Α-
σφάλτου και ναυ-

αγοσώστη στο Baywatch. 
Εκείνη μάς συστήνεται ως 
ηθοποιός και plus-size μο-
ντέλο. Μάλιστα έχει την 
τύχη να φωτογραφίζεται 
για το Playboy και να γίνε-
ται το πρώτο curvy μοντέλο 
που βρίσκεται στο εξώφυλ-
λο της γερμανικής έκδοσης 
του μεγαλύτερου ανδρικού 
brand του πλανήτη. Για τις 
ανάγκες του τεύχους Μάι-
ος 2021, η 28χρονη ποζάρει 
στο φακό της διάσημης φω-
τογράφου Ellen von Unwerth 
και μεταξύ άλλων αναφέρεται 
στη δύναμη του γυναικείου 
σώματος, για το τι την ώθησε 
ώστε να φωτογραφηθεί γυ-
μνή στο Playboy, για το μήνυ-
μα που στέλνει σε όλες τις γυ-
ναίκες εκεί έξω και φυσικά το τι 
ανάφερε ο πατέρας της, David 
Hasselhoff, όταν του αποκάλυ-
ψε πως θα βρίσκεται στο εξώ-
φυλλο του γερμανικού Playboy.

Η κόρη του David Hasselhoff γράφει ιστορία ως 
το πρώτο curvy model στο cover του Playboy
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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

Κουλούρια με φυτινη 

ΥΛΙΚΆ

 ª Στο μπολ του μίξερ βάζουμε το βούτυρο τη ζάχαρη και χτυπάμε  καλά .

 ª Εν συνέχεια ρίχνουμε τα αυγά χτυπάμε για 5’ λεπτά και προσθέτουμε το γάλα  το 
ξύσμα πορτοκαλιού και τις βανίλιες .  

 ª Σιγά σιγά ρίχνουμε μέσα το αλεύρι αφού έχουμε ανακατέψει την αμμωνία και το 
μπέϊκιν πάουντερ.Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή. 

 ª Αν κολαει λίγο στα χέρια και δεν ανοίγει στον πάγκο της κουζίνας πλαστε τα κου-
λουράκια στα χέρια.

 ª Πλάθω τα κουλουράκια μου τα τοποθετώ στην λαμαρίνα και τα αλείφω με τον 
κρόκο αυγού προσθέτοντας μέσα λίγο νερό. 

 ª Τα βάζω στο φούρνο η σχάρα στη μέση και ψήνω για 20’λεπτά  στους 350* 
Φαρενάιτ.

 ª Καλή Ανάσταση 

 ª 480 γραμμάρια φυτίνη περίπου 
2 κούπες λιωμένη

 ª 2,5 φλυτζάνια τσαγιού ζάχαρη 
 ª 6 αβγά, 
 ª λίγο ξύσμα πορτοκάλι, 
 ª 1 φλυτζάνι τσαγιού γάλα
 ª 1 κγ αμμωνία μέσα στο αλεύρι 
 ª 1.1/2 κιλό αλεύρι για κέικ robin 

f lour περίπου 10 -11 κούπες 
 ª 1 μπέικ ιν πάουν τερ μέσα σ το 

αλεύρι
 ª 4 βανίλιες μικρές

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Φέτος το Πάσχα σου έχω μια έκπληξη… Όλα 
τα μάτια θα είναι στραμμένα πάνω σου!! 
Σου μιλάω για πολλές βόλτες… Πες μου 
μόνο το ύψος σου να σου αγοράσω ΣΟΥ-
ΒΛΑ!!!

Σας  εύχομαι να είστε θερμός/θερμή σαν το 
κόκκινο των αυγών, γλυκός/ γλυκιά σαν το 
τσουρέκι, εκρηκτικός/εκρηκτική σαν πυρο-
τέχνημα και να έχεις καλύτερη τύχη από το 
αρνί….

Λόγω μέθης δεν ξέρω αν σουβλίσατε χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο η στολίσατε την 
γαλοπούλα, σου εύχομαι παρόλα αυτά 
το φλουρί να έπεσε στο δικό σου αυγό!!! 
Χριστός Ανέστη!!

Εφέτος την Ανάσταση κερί να μην ανάψεις, 
κι εγώ θα κάνω το κορμί λαμπάδα να το 
κάψεις.

Όπως εκαταντήσαμε καρδιά μου την 
Ελλάδα,
όλοι οφέτος τη Λαμπρή θα φάμε φασο-
λάδα!

Είναι τέσσερις φίλοι σ’ ένα καφέ και συζη-
τάνε.  Κάποια στιγμή η συζήτηση φτάνει 
στο θέμα «ποίος τρώει το μεγαλύτερο 
κέρατο!»
Και λέει ο πρώτος «το μεγαλύτερο κέρατο 
το τρώνε οι στρατιωτικοί».
Γιατί το λες αυτό; του λέει ο δεύτερος.
«Γιατί, εξηγεί, λείπουν συνέχεια από 
το σπίτι, τρέχουν από εδώ και από εκεί 
με ασκήσεις και ιστορίες τι να κάνει η 
γυναίκα μόνη τόσο ελεύθερο χρόνο έχει, 
να μην τον γεμίσει;
Δεν συμφωνώ λέει ο δεύτερος, εγώ 
πιστεύω πως το χειρότερο κέρατο το 
τρώνε οι γιατροί.
«Γιατί το λες αυτό;» του λένε οι άλλοι, και 
συνεχίζει εξηγώντας, «Εκεί που κάθονται 
όμορφα και ωραία με την οικογένεια χτυ-
πάει το κινητό τους, επείγοντα περιστα-
τικά από τη μία, εφημερίες από την άλλη, 
όλο ιστορίες με αποτέλεσμα ολημερίς και 
ολονυκτίς να λείπουν.
«Όχι», πετάγεται ο τρίτος, το χειρότερο 
κέρατο το τρώνε λέει οι ναυτικοί. Γιατί λεί-
πουν κάνα 6μηνο, τι να σου κάνει γυναίκα 
μόνη τόσο καιρό;
Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλούσε και 
άκουγε μόνο πικραμένος. Τι έχεις ρε, του 
λένε οι άλλοι. Εσύ γιατί δεν λες τίποτα; 
Και απαντάει: e«Tι να πω τώρα εγώ που 
είμαι Στρατιωτικός Γιατρός του Πολεμικού 
Ναυτικού ...???»

ΚΡΙΟΣ
Τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα που 
δημιουργούνται τώρα, διαταράσσουν την 
σταθερότητα των οικονομικών σου ενώ 
στην ουσία σου προκαλούν και μία συναι-
σθηματική ανασφάλεια. Επιθυμίες και 
προσδοκίες βρίσκονται κάτω από σκέψη 
και συζήτηση όμως υπάρχουν εμπόδια που 
πρέπει να διευθετηθούν. Αξιοποίησε τις 
ιδέες και τις εμπνεύσεις σου!

ΤΑΎΡΟΣ
Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να προβείς 
σε αλλαγές και είσαι αρκετά τολμηρός 
και έτοιμος να ξεφύγεις από το σίγουρο 
μονοπάτι που ως τώρα βρισκόσουν και 
να κάνεις στροφή 180 μοιρών. Οι πιέ-
σεις στα επαγγελματικά σου δεν λείπουν 
και θα χρειαστεί να προσαρμοστείς στα 
νέα δεδομένα που τώρα διαμορφώνο-
νται γύρω σου. Στον επαγγελματικό σου 
τομέα υπάρχουν πιέσεις και προκλήσεις 
που θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσεις 
με ωριμότητα και υπευθυνότητα.

ΔΙΔΎΜΟΙ
Η τελευταία εβδομάδα του Απρίλη σε βρί-
σκει με την διάθεση να πάρεις σημα-
ντικές αποφάσεις για το μέλ-
λον σου! Βυθίζεσαι σε σκέ-
ψεις που αφορούν την 
πορεία των επαγγελμα-
τικών σου, και δίνεις 
τον καλύτερο εαυτό 
σου προκειμένου να 
βάλεις σε μία σειρά τις 
υποθέσεις σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες πιέσεις στα οικο-
νομικά σου υπάρχουν και θα 
κληθείς να διαχειριστείς καλύτερα 
ευθύνες και υποχρεώσεις σου! Μία ξαφ-
νική είδηση, μία ξαφνική γνωριμία ή μία 
απρόσμενη “αναλαμπή” προς το τέλος της 
εβδομάδας, θα σου δώσει μεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση. 

ΛΕΩΝ
Οι επιθυμίες που έχεις μέσα στην καρδιά 
σου είναι πολλές και ενώ μπορώ να πω 
ότι τα αισθήματά σου βρίσκουν την πλήρη 
ανταπόκριση, εσύ αισθάνεσαι ότι πρέπει να 
πάρεις σταθερές αποφάσεις για την πορεία 
και το μέλλον μίας σχέσης. Η κατάσταση 
αυτή σε ζορίζει αυτές τις μέρες και σε ανα-
γκάζει να κλειστείς για λίγο στο καβούκι 
σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η δημιουργικότητα στα επαγγελματικά 
σου θα σε στηρίξει σημαντικά, ενώ έστω 
και μέσω πιέσεων θα καταφέρεις να κάνεις 
βήματα εξέλιξης που θα σε στηρίξουν. 
Στα αισθηματικά σου αυτή την εβδομάδα 
είσαι σε μία αβεβαιότητα, γιατί γίνονται 
κάποιες συζητήσεις που δεν σου αρέσουν 
ή σου βάζουν όρια και το γεγονός αυτό σε 
θλίβει και σε απογοητεύει. Προσπάθησε 
να μην είσαι τόσο απόλυτος στις απόψεις 
σου.

ΖΎΓΟΣ
Η διάθεση σου θα είναι βαριά και με αρκετά 
σκαμπανεβάσματα, για το λόγο αυτό προ-
σπάθησε να μετριάσεις το άγχος και την 
ανησυχία που τώρα σε καταβάλουν. Μία 
ευχάριστη νότα στα αισθηματικά σου, ή 
σε σχέση με παιδιά, αποτελούν την ανάσα 
ευχαρίστησης και ικανοποίησης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Απογοητεύεσαι και πικραίνεσαι από την 
διακοπή, ή το πάγωμα κάποιων επαφών με 
άτομα του σταθερού σου περιβάλλοντος 
δεν λείπουν όμως και οι αιφνιδιασμοί που 
σου ανατρέπουν κάποια σχέδια που έκα-
νες ως σήμερα. Ζητήματα που αφορούν τα 
οικονομικά σου μπορείς να τα διευθετήσεις 
με τον καλύτερο τρόπο. Προσοχή στις ενδο-
οικογενειακές συγκρούσεις.

ΤΟΞΟΤΉΣ
Ζητήματα που αφορούν την εργασία σε 
πιέζουν σημαντικά και καλείσαι να πάρεις 
κάποιες αναγκαστικές αποφάσεις. Αυτές τις 
μέρες όμως αλλάζουν και οι συνήθειες αλλά 
και η ρουτίνα σου! Ζητήματα σχέσεων βρί-
σκονται σε περίοδο εύνοιας, ενώ οι πρωτο-

βουλίες που θα πάρεις τώρα θα σου 
δώσουν μία παραπάνω ώθηση 

να πετύχεις τους σκοπούς 
σου! Οι ρυθμοί σ την 

εργασία σου αλλάζουν 
και δέχεσαι κάποια νέα 
ή έχεις κάποιες επα-
φές που σε καλούν να 
αναδιοργανώσεις την 
εργασία σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η τελευταία εβδομάδα 

του Απρίλη σε βρίσκει με 
την επιθυμία να εκφραστείς, 

να λειτουργήσεις δημιουργικά, να πεις 
αυτά που αισθάνεσαι στα αισθημα-
τικά σου και να κάνεις νέα σχέδια για την 
πορεία σου! Σε αυτό άλλωστε σε βοηθούν 
ο Ήλιος και ο Ερμής από το ζώδιο του 
Ταύρου. Μία ξαφνική ερωτική έκπληξη 
θα σου προσφέρει ικανοποίηση προς το 
τέλος της εβδομάδας.

ΎΔΡΟΧΟΟΣ
Βρίσκεσαι σε μία κόντρα με τους δικούς 
σου ανθρώπους ενώ τα λουριά σφίγγουν 
και αναγκάζεσαι να επωμιστείς ευθύνες 
για τις οποίες δεν νιώθεις πολύ έτοιμος. 
Ο δυναμισμός, η αποφασιστικότητά σου 
αλλά και το ταμπεραμέντο σου θα σε βοη-
θήσουν να ανταπεξέλθεις στις προκλή-
σεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Μία ξαφνική πρόταση, μία ιδέα ή και μία 
νέα γνωριμία θα σου δώσει μεγάλη ικα-
νοποίηση ως τα τέλη της εβδομάδας. Η 
κούραση και η εξασθένιση που αισθάνε-
σαι λόγω των επαγγελματικών σου αρχίζει 
να υποχωρεί, ενώ συναισθηματικά αρχί-
ζεις να νιώθεις πιο σίγουρος και καταστα-
λαγμένος. Τα αισθήματα ενδυναμώνονται 
σημαντικά.
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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

Περιφορά Επιταφείου στην Πάρο 
αρχές του ‘70

ΝΑΞΟΣ 1912. Πανηγύρι τ’ 
Αη Γιωργιού του 

Τσαγκάρη στην πλάτσα 
του Κυνισάρου

Δεν είναι σκηνή από τις Άγριες Μέλισσες του ΑΝΤ1. Είναι 
πραγματικοί χωροφύλακες στην Αδρίτσαινα το 1960 που 

κάθονται στο καφενείο του χωριού

Αρνί κλέφτικο  και 
κοκορέτσι το 1930

Η... Μύκονοοοοοοοοοος 
το 1944

Γυναίκα και Μοναχός. 
Πάτμος, 1977Πόρος 1960

Εικόνες της Μεγάλης 
Εβδομάδας από τη Μονή 

Σιμωνόπετρας στο Άγιο Όρος. 
Φωτογραφία: Κώστας 

Μπαλάφας

Κανάτια νερού στο λιμάνι 
της Αίγινας, πριν 

μεταφερθούν προς 
διάθεση σε όλη την 

Ελλάδα, δεκαετία του 
1950

Ετοιμασίες για την 
ημέρα του Πάσχα 
στην Πάρο, 1965-

1975
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Mία από τις σημαντικότερες πόλεις 
του κόσμου, στην καρδιά της 
Ελλάδας, περιμένει τον επισκέπτη για 
να τον μυήσει σε μια ανεπανάληπτη 
ταξιδιωτική εμπειρία. Μια περιήγηση 
στα μοναστήρια και τις εκκλησιές 
της Θήβας αποτελεί έναν εξαίρετο 
συνδυασμό απόλαυσης του 
φυσικού τοπίου με την γνωριμία του 
θρησκευτικού πλούτου της περιοχής.

Η 
Θήβα είναι μια από τις αρχαιότε-
ρες πόλεις του κόσμου, μια μυθι-
κή επικράτεια που γέννησε σπου-
δαίους ήρωες και ανθρώπους και 

προσφέρει πολλές συγκινήσεις στον ταξι-
διώτη. Είναι γενέτειρα του μυθικού Ηρακλή, 
του θεού Διόνυσου, του ποιητή Πίνδαρου, 
του Οιδίποδα, της Αντιγόνης και του περί-
φημου στρατηγού Επαμεινώνδα, ο οποίος 
υπήρξε ο εμπνευστής της Λοξής Φάλαγγας.
Το μυθολογικό παρελθόν της Θήβας είναι 
ίσως πλουσιότερο από κάθε άλλη Ελληνική 
πόλη και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 
τμήμα του συνόλου της Ελληνικής Μυθο-
λογίας με μαγευτικούς μύθους. Είναι η πόλη 
που ενέπνευσε τους μεγάλους τραγικούς 
Αισχύλο, Σοφοκλή και Ευριπίδη αλλά και 
άλλους λιγότερο γνωστούς να δημιουρ-
γήσουν αριστουργήματα διαχρονικά και 
παγκοσμίως γνωστά ( Επτά επί Θήβας, Οιδί-
πους Τύραννος, Αντιγόνη, Επίγονοι κ.α.).
Η πόλη της Θήβας διαθέτει ένα από τα σημα-
ντικότερα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλά-
δας καθώς μερικές από τις συλλογές που 
περιλαμβάνει είναι σπάνιες ή μοναδικές στο 
είδος τους. Τα εκθέματά του μουσείου προ-
έρχονται από ανασκαφές στη Βοιωτία και 
καλύπτουν χρονολογικά τον πολιτισμό της 
περιοχής από τα νεολιθικά χρόνια έως τους 
μεταβυζαντινούς χρόνους. Σημαντικό του 
γνώρισμα αποτελεί ο επισκέψιμος μεσαιω-
νικός πύργος του Saint Omer.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας
Η Θήβα διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα 
Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας, με 
σπάνιες συλλογές στο είδος τους και πλή-
θος ευρημάτων από διάφορες ιστορικές 
περιόδους. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα 
αποτελεί ο μεσαιωνικός πύργος του Saint 
Omer, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο 
του Μουσείου.
Η ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θηβών ξεκινά το 1894. Όταν ο παλαιός 
στρατώνας δίπλα στον μεσαιωνικό πύργο 
παραχωρήθηκε για να στεγαστούν οι αρχαι-
ότητες, κυρίως γλυπτά και επιγραφές, που 
συγκέντρωναν από όλη τη Βοιωτία ντόπιοι 
αρχαιοδίφες και επιστήμονες αρχαιολόγοι, 
διασώζοντάς τες από την αρχαιοκαπηλία.
Ο Χρήστος Καρούζος συνέγραψε το 1934 
τον πρώτο αρχαιολογικό οδηγό του μου-
σείου και συνέβαλε στην απόκρυψη των 
αρχαιοτήτων κατά την περίοδο του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1944).
Μετά τη λήξη του πολέμου διαπιστώθηκε 
ότι το παλαιό κτήριο δεν επαρκούσε, κατε-
δαφίστηκε όμως πολύ αργότερα και στη 
θέση του χτίστηκε ένα ισόγειο οικοδόμημα 

με προστώο στην είσοδο. Ορισμένα μονα-
δικά ευρήματα των συλλογών του, όπως οι 
σφραγιδοκύλινδροι ανατολικής προέλευσης 
και οι αμφορείς με επιγραφές σε Γραμμική 
Β γραφή που είχαν βρεθεί κατά τις ανασκα-
φές του μυκηναϊκού ανακτόρου της Θήβας, 
οι λάρνακες από το μυκηναϊκό νεκροταφείο 
της Τανάγρας και οι ‘μαύρες’ εγχάρακτες 
στήλες πολεμιστών συνέβαλαν στην εξά-
πλωση της φήμης του Μουσείου ως ένα από 
τα σημαντικότερα της Ελλάδας.
Το σημερινό – τρίτο κατά σειρά– Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Θηβών, με ενσωμάτωση 
παλαιότερων κτηριακών εγκαταστάσεων, 
άρχισε να λειτουργεί από το 2007.

Λαογραφικές Συλλογές
Πέρα από το εξαιρετικά αξιόλογο και σημα-
ντικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ο επισκέπτης 
μπορεί να γνωρίσει και πολλές λαογραφι-
κές συλλογές, όπως του Συλλόγου Σαρακα-
τσαναίων Θήβας,  της Ένωσης Μικρασια-
τών Θήβας, του 5ου Γυμνασίου Θήβας και 
πολλά άλλα.
Μέσα από τις λαογραφικές συλλογές ανα-
βιώνει ζωντανή η παράδοση της περιοχής 
και των κατοίκων της που ζουν και ευημε-
ρούν στην εύφορη αυτή γη. Μια περιήγηση 
σ’ αυτές τις συλλογές είναι μια απολαυστική 
βόλτα στην ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και την 
καθημερινή ζωή της καρδιάς της Ελλάδας.

Ο πολιούχος της Θήβας, Άγιος Ιω-
άννης Καλοκτένης
Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη κατά τα μέσα του 12ου αιώνα, 
από γονείς πλούσιους και ευσεβείς. Η 
παρουσία του Ιωάννη του Καλοκτένη στον 
μητροπολιτικό θρόνο της Θήβας, έδωσε νέα 
πνοή στην εκκλησιαστική ζωή του βοιωτι-
κού χώρου και την ανάπτυξη της περιοχής.
Ο Άγιος Ιωάννης Καλοκτένης, ο φωτισμέ-
νος αυτός εκκλησιαστικός άνδρας ίδρυσε 
μοναστήρια και μετέτρεψε την ανδρική μονή 
της Θεοτόκου σε γυναικεία (μονή της Δεκα-
νής, από το όνομα της πρώτης ηγουμένης). 
Ίδρυσε ναούς στη Θήβα, μεταξύ των οποίων 
το ναό της Υπερενδόξου Θεοτόκου. Με δική 

του πρωτοβουλία ιδρύθηκε νοσοκομείο, 
γηροκομείο, πτωχοκομείο και ξενώνας.
Επίσης, εξέτρεψε τη ροή των υδάτων του 
Ισμηνού ποταμού προς την πεδιάδα. Διευ-
κόλυνε έτσι την τροφοδοσία των είκοσι 
υδρομύλων της περιοχής που χρησίμευαν 
για την άρδευση των καλλιεργειών. Στο 
πλαίσιο του έργου του για την αναβάθμιση 
της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, γνωρί-
ζουμε ότι ο Καλοκτένης δημιούργησε σχο-
λείο (παρθενώνα) για τη μόρφωση των κορι-
τσιών. Αυτό ήταν κάτι μη συνηθισμένο και 
πολύ πρωτοποριακό για την την εποχή του. 
Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και η αγα-
πημένη του Θήβα τον τιμά μεγαλοπρεπώς 
ως Πολιούχο της, στον ομώνυμο Ναό Του 
στο κέντρο της πόλεως στις 29 Απριλίου.
Ο σημερινός ναός κτίστηκε περί το 1900 
με δαπάνες της βασίλισσας Όλγας, στη 
θέση παλαιότερου. Κατά την παράδοση, 
τον πρώτο ναό ίδρυσε ο ίδιος ο Καλοκτέ-
νης. ‘Ηταν αφιερωμένος στη Θεομήτορα 
όπου πιστεύεται ότι είχαν κατατεθεί και τα 
ιερά λείψανα του Αγίου. Κατά τις εκσκαφι-
κές εργασίες για την διάνοιξη των θεμελίων 
της Δράκειου Νυχτερινής Σχολής (πρώην 
Δημαρχείο Θήβας) αποκαλύφθηκαν τα ερεί-
πια αυτού του πρώτου ναού της Θεοτόκου. 
Από αυτά αποσχίστηκε τοιχογραφία με 
παράσταση Εισόδου στα Ιεροσόλημα, που 
εκτίθεται στο Μουσείο Θηβών.

Ιερός Ναός Ευαγγελιστή Λουκά
Η Θήβα μπορεί να υπερηφανεύεται για 
την συμμετοχή της στην χριστιανική ιστο-
ρία της Ευρώπης, που την συνδέει με βαθύ-
τατες παραδόσεις. Ο Άγιος Απόστολος και 
Ευαγγελιστής Λουκάς μετά το θάνατο του 
Αποστόλου Παύλου κατά την παράδοση 
και σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, έζησε, 
δίδαξε, έγραψε και πέθανε στη Θήβα.
Στην πόλη της Θήβας κτίστηκε ναός προς 
τιμήν του Ευαγγελιστή Λουκά. Ο ιερός ναός 
Ευαγγελιστή Λουκά, αρχιτεκτονικά ανή-
κει στον τύπο του σύνθετου σταυροειδή 
εγγεγραμμένου με τρούλο. Στην κόγχη του 
βόρειου τοίχου έχει τοποθετηθεί τμήμα 
μαρμάρινου επιστυλίου τέμπλου του 

10ου-11ου αι. μ.Χ. Ενώ στο διακονικό σώζε-
ται μαρμάρινη σαρκοφάγος του 2ου μ.Χ, 
όπου πιστεύεται ότι τάφηκε ο Ευαγγελιστής. 
Η μαρμάρινη λάρνακα που περιείχε το σεπτό 
σώμα του έχει, σύμφωνα με τη θρησκευ-
τική παράδοση τη «δύναμη» να γιατρεύει 
κάθε ασθένεια, ιδίως τις νόσους των ματιών, 
σε όσους προσκυνούν με πίστη. Εξωτερικά 
του ναού, αποκαλύφθηκε η κόγχη παλαι-
οχριστιανικής βασιλικής καθώς και τμήμα 
της αρχαίας οχύρωσης της πόλης. Στον 
αύλειο χώρο του ναού λειτουργούσε έως 
πρόσφατα νεκροταφείο της πόλης. Σήμερα 
σώζονται αξιόλογα ταφικά μνημεία Τήνιων 
γλυπτών του 19ου και 20ου αι.

Δάσος Μοσχοποδίου
Εξέχουσα θέση στους φυσικούς θησαυρούς 
της Θήβας έχει το Δάσος του Μοσχοποδίου. 
Μια μεγάλη έκταση πρασίνου με αξιοσημεί-
ωτο βοτανικό πλούτο, που απλώνεται δίπλα 
στη Θήβα. Παρέχει στους κατοίκους και 
φυσικά στους επισκέπτες τις ευκαιρίες για 
περιβαλλοντική αγωγή, για ποιοτική ανα-
ψυχή και άθληση.
Στο κέντρο δεσπόζουν τα υψώματα Μεγάλη 
και Μικρή Ψηλόραχη, στα βόρεια ορίζεται 
από το λόφο Κουμέρκι και στα ανατολικά 
από το ύψωμα Σωρός (547μ.).
Θαλεροί και βαθυπράσινοι Μεσογειακοί 
θαμνώνες χρωματίζουν με ζωηρές πινε-
λιές το τοπίο όλο το χρόνο. Τους συγκροτούν 
κυρίως αειθαλείς θάμνοι με σκληρά δερ-
ματώδη φύλλα. Έτσι, περιορίζουν τη δια-
πνοή και συγκρατούν την υγρασία στη διάρ-
κεια του άνυδρου καλοκαιριού. Ο σχίνος, το 
πουρνάρι και ρείκι είναι από τα τοπικά φυτά 
στους Μεσογειακούς θαμνώνες.
Πολλά είναι αρωματικά, όπως το θυμάρι και 
οι λαδανιές, που πλημμυρίζουν με μυρω-
διές το τοπίο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Οι 
φρυγανότοποι έχουν όψη εντυπωσιακή 
την άνοιξη όταν ανθίζει πλήθος από ετή-
σια ποώδη και πολυετή βολβώδη είδη. Την 
ανοιξιάτικη πολυχρωμία αντικαθιστούν 
σύντομα οι αυστηρές καφέ-πράσινες ή ξαν-
θό-πράσινες αποχρώσεις του μεσογειακού 
καλοκαιριού.

Θήβα: ταξίδι στους αιώνες

ΤΑΞΙΔΙ
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Μέσα από ένα πρότζεκτ με 
προγράμματα φιλοξενίας 
καλλιτεχνών, εκθέσεις. και 
σεμινάρια

Μ
ια νέα προσέγγιση στο 
πλήθος των προκλή-
σεων που αντιμετωπί-
ζουν οι τομείς των τε-

χνών και της πολιτιστικής κληρονομί-
ας, μέσα από το συμβολικό και ιστο-
ρικό πρίσμα της πόλης της Αλεξάν-
δρειας και των επιρροών της επιχει-
ρεί τo πρότζεκτ «Αλεξάνδρεια: (επαν)
ενεργοποιώντας τα κοινά αστικά φα-
ντασιακά» της Στέγης του Ιδρύματος 
Ωνάση. Η διοργάνωση, που αποτελεί 
μια συνεργασία σημαντικών φορέων 
από την Ευρώπη, περιλαμβάνει προ-
γράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, 
διοργάνωση εκθέσεων, επαγγελμα-
τικά σεμινάρια, δημόσια φόρουμ και 
open calls για μια ανήσυχη πόλη με 
πλούσια ιστορία.
Το πρότζεκτ προσπαθεί να φωτίσει 
την κληρονομιά της Αλεξάνδρειας, 
της μεσογειακής πόλης, η εξερεύ-
νηση και κατανόηση της οποίας 
παραμένουν ανεπαρκείς, επιστρα-
τεύοντας διάφορα εργαλεία: την 
κατάρτιση νομαδικών προγραμμά-
των φιλοξενίας καλλιτεχνών μεταξύ 
Αιγύπτου και Ευρώπης, τη διοργά-
νωση εκθέσεων στις πόλεις της Μασ-

σαλίας και των Βρυξελλών, όπως και 
τον προγραμματισμό επαγγελματι-
κών σεμιναρίων και δημόσιων, ανοι-
χτών φόρουμ και open calls με ημε-
ρομηνία υποβολής έως 30 Μαΐου 
2021.
Μέσα από την ανάπτυξη νέων πολι-
τισμικών και καλλιτεχνικών προσεγ-
γίσεων, το πρότζεκτ ALEX, ενισχύει 
την κινητικότητα των καλλιτεχνών 
που ενδιαφέρονται για τη συγκρι-
τική ερμηνεία του σύγχρονου αστι-
κού ιστού στις ευρωπαϊκές πόλεις και 
στην Αλεξάνδρεια, ενώ παράλληλα 
αμφισβητεί τις τρέχουσες αντιλή-
ψεις μέσα από μια επιστημονική και 
ιστορική απόπειρα ευαισθητοποίη-
σης. Το πρότζεκτ αποσκοπεί στο να 

δώσει βήμα σε καινοτόμoυς συλλο-
γισμούς για τις σχέσεις που εδραιώ-
νονται ανάμεσα στη δημιουργία, την 
κουλτούρα, την κληρονομιά και την 
ανάπτυξη της σύγχρονης μεσογεια-
κής και ευρωπαϊκής μητρόπολης.
Έτσι, το πρότζεκτ ALEX θα συμπαρα-
σύρει επισκέπτες, σύγχρονους καλ-
λιτέχνες, επιστήμονες και ακτιβιστές 
σ’ ένα ταξίδι ανάμεσα στην κληρονο-
μιά και τη δημιουργία, ανάμεσα στον 
βορρά και τον νότο της Μεσογείου, 
σε μια αναζήτηση των στοιχείων που 
συνιστούν τα φαντασιακά της πόλης, 
της προέλευσης και του μέλλοντός 
της.
Το πρότζεκτ, το οποίο υποστηρίζε-
ται από το πρόγραμμα «Δημιουρ-

γική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αντλεί το δυναμικό της από οχτώ 
βασικούς εταίρους: το Royal Museum 
of Mariemont (Βασιλικό Μουσείο 
του Μαριμόντ) στο Μόρλανβελτς, το 
Palais des Beaux-Arts (BOZAR) στις 
Βρυξέλλες, το ίδρυμα Cittadelarte 
of the Pistoletto Foundation στην 
Μπιέλα της Ιταλίας, το Museum of 
the Civilisations (MUCEM, Μου-
σείο των Πολιτισμών της Ευρώπης 
και της Μεσογείου) της Μασσαλίας, 
τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην 
Αθήνα, το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν 
στην Ολλανδία, την Kunsthall του 
Ώρχους στη Δανία και το Undo Point 
Contemporary Art Centre στη Λευ-
κωσία της Κύπρου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

M
ηνιαία εφημερίδα εκδίδει από τον 
Απρίλιο και έως το τέλος του έτους 
ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης, με αφορμή την ε-

πέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση. Τα «Χρονικά του Εικοσι Ένα» είναι μια 
πρωτότυπη έκδοση, στην οποία καταγράφονται 
σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης και του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων που συ-
νέβησαν κατά τον αντίστοιχο μήνα κυκλοφορίας 
της εφημερίδας.
Παράλληλα με τα βασικά γεγονότα καταγρά-
φονται μικρότερες ειδήσεις που αφορούν, όχι 
μόνο τη δράση στο πεδίο της μάχης, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, οικονο-
μικές και κοινωνικές, αλλά και τις διεθνείς εξε-
λίξεις, πάντοτε σε άμεση συνάρτηση με την Επα-
νάσταση.
«Η συγκεκριμένη έκδοση θεωρούμε ότι είναι 
αρκετά πρωτότυπη και προσκαλεί τον αναγνώ-
στη να συνδεθεί άμεσα με τα γεγονότα καθώς 
θα έχει την αίσθηση ότι ξεφυλλίζει ένα ημερο-
λόγιο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις ακριβώς 
τη στιγμή που συνέβησαν», εξηγεί ο Βαγγέλης 
Χατζατουριάν πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργα-
νισμού Δήμου Νέας Σμύρνης ο οποίος έχει και 
την επιμέλεια της έκδοσης. «Παράλληλα ο ανα-

γνώστης θα έχει στα χέρια του, με την ευκολία 
που παρέχει μια εφημερίδα και με μια ματιά, 
σταχυολογημένες τις κομβικές στιγμές της Επα-
νάστασης από ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.»
Η εφημερίδα θα διανέμεται δωρεάν στην πόλη 
της Νέας Σμύρνης και σε άλλες περιοχές της 
Αθήνας και θα αναρτάται παράληλα στο Διαδί-
κτυο, στη σελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού 
Δήμου Νέας Σμύρνης στο facebook.
Οι αναγνώστες  θα μπορούν να αναζητήσουν 

την έκδοση κάθε μήνα ώστε να ολοκληρώσουν 
τη συλλογή τους, ενώ στο τέλος του χρόνου σχε-
διάζεται να δημιουργηθεί ένας τόμος με τις εφη-
μερίδες και να διανεμηθεί σε δημοτικές και σχο-
λικές  βιβλιοθήκες.
Tα κείμενα είναι τεκμηριωμένα βάσει της σχετι-
κής βιβλιογραφίας και των αντίστοιχων πηγών 
ενώ για την εικονογράφηση των Χρονικών χρη-
σιμοποιήθηκε υλικό από το αρχείο του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου.

Εγκυκλοπαίδεια 
βιβλιοθηκών

«Κτήτορας της σημαντικότε-
ρης ελληνικής βιβλιοθήκης με 
φιλολογικά και εκδοτικά κρι-
τήρια ήταν ο Μάρκος Μουσού-
ρος, Κρητικός λόγιος που γεν-
νήθηκε στον Χάνδακα γύρω στο 
1470, εγκαταστάθηκε στη Φλω-
ρεντία γύρω στο 1486, όπου και 
τελειοποίησε τις σπουδές του 
δίπλα στον Ιανό Λάσκαρη», δια-
βάζουμε στη νεοσύστατη ιστο-
σελίδα «Περί βιβλιοθηκών» 
(aboutlibraries.gr) του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης. 
Η συνοπτική βιογραφία του 
λόγιου Μουσούρου εμφανίζε-
ται στη συλλογή «Πρόσωπα» 
της ιστοσελίδας, η οποία περι-
έχει δεκάδες εγγραφές για προ-
σωπικότητες που έπαιξαν ρόλο 
στην ανάπτυξη των βιβλιοθη-
κών, από τον Μέγα Αλέξανδρο 
και τον ιερό Αυγουστίνο μέχρι 
τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό 
και τον Αδαμάντιο Κοράη, ή 
και λιγότερο γνωστές στο ευρύ 
κοινό, όπως ο πολιτικός και συλ-
λέκτης βιβλίων Σάμιουελ Πιπς. 
Μέσα από τον Μουσούρο, ο 
επισκέπτης μπορεί να μάθει για 
τον Ιανό Λάσκαρη, να συνδεθεί 
στο λήμμα για τον Αλδο Μανού-
τιο ή να μεταβεί στη σελίδα της 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης όπου 
θησαυρίζεται η συλλογή του 
Κρητικού λόγιου και να διαβά-
σει την ιστορία της εμβληματι-
κής βενετσιάνικης βιβλιοθήκης. 
Αυτή την ιστορική διαδρομή 
προσώπων και κυρίως βιβλι-
οθηκών καταγράφει και ανα-
δεικνύει το νέο εγχείρημα του 
ΕΚΤ που εγκαινιάστηκε πριν 
από λίγες ημέρες και είναι ανοι-
χτό στους χρήστες του Δια-
δικτύου. Ο πληροφοριακός 
πλούτος της ιστοσελίδας είναι 
χωρισμένος στις κατηγορίες 
Βιβλιοθήκες, Πρόσωπα, Αρχι-
τεκτονική, Φωτοθήκη, Βιβλι-
ογραφία. Ενδεικτικά, οι Βιβλι-
οθήκες περιέχουν 112 λήμ-
ματα, τα Πρόσωπα 284 τεκμή-
ρια, ενώ η Φωτοθήκη πάνω από 
1.500 εικόνες που συνοδεύουν 
τα πληροφοριακά κείμενα. Το 
υλικό που δημοσιεύεται βασίζε-
ται σε εκτενή βιβλιογραφία και 
στο προσωπικό έργο του ιστο-
ρικού του βιβλίου Κωνσταντί-
νου Σπ. Στάικου.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ρίχνει φως στην 
πολιτιστική κληρονομιά της Αλεξάνδρειας 

«Χρονικά του Είκοσι Ένα»: Επετειακή εφημερίδα από τον 
Πολιτιστικό Οργανισμό Νέας Σμύρνης 



93ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ30 Απριλίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ94 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com



95ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ30 Απριλίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ96 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com



9730 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΠΑΟΚ πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του 
Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-1 στην 
Τούμπα σε ένα ματς όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ και 
χρειάστηκε να φτάσει στην ανατροπή. Οι παίκτες του 
Πάμπλο Γκαρσία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυ-
μπιακό στις 22/5 διεκδικώντας το τρόπαιο.
Για να έρθει αυτή η πρόκριση όμως ο ΠΑΟΚ τα... χρει-
άστηκε καθώς έχασε πέναλτι, βρέθηκε πίσω στο σκορ 
και εν συνεχεία κατάφερε με δύο πανέμορφα γκολ από 
τους Κρμέντσικ και Ζίβκοβιτς να φτάσει στη νίκη-πρό-
κριση και η λήξη του αγώνα να βρει παίκτες και τεχνικό 
τιμ των γηπεδούχων να πανηγυρίζει έξαλλα με τη λήξη 
του ματς.

ΕΛΑΦΡΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥ-
ΧΟΙ
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο 
πρώτο 45λεπτο. Οι παίκτες του Πάμπλο 
Γκαρσία έβγαιναν σωστά στην επί-
θεση και απείλησαν με κάποια σουτ τα 
οποία κόντραραν στα σώματα. Η πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία χάθηκε από τον Ουάρντα 
ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι 
με τον Τσιντώτα να αποκρούει σωτήρια και εν 
συνεχεία να τραυματίζεται στο μάτι αλλά μετά τις πρώ-
τες βοήθειες μπόρεσε και συνέχισε στην αναμέτρηση.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι περισσότερο απειλη-
τικοί στο πρώτο μέρος και είχαν μια ακόμη καλή στιγμή 
στο ματς με τον Σβιντέρσκι να πιάνει την κεφαλιά μετά 
από πάσα του Ουάρντα αλλά ήταν άστοχος. Την ίδια 
ώρα η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος αν και είχε την κυκλοφο-
ρία της μπάλας δεν μπόρεσε να μπει στην περιοχή του 
Πασχαλάκη και να απειλήσει, είναι χαρακτηριστικό ότι 
τελείωσε το πρώτο μέρος χωρίς τελική.

ΜΠΗΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΠΑΟΚ ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΕ 
ΠΕΝΑΛΤΙ
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο ΠΑΟΚ μπήκε 
καλύτερα στο παιχνίδι και πίεσε από τα πρώτα λεπτά 
με στόχο να βάλει ένα γκολ και να διώξει από πάνω του 
το άγχος. Απείλησε αρχικά με τον Σβιντέρσκι στο 47’ 
και εν συνεχεία είχε τη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει 
το σκορ με το πέναλτι που κέρδισε ο Πολωνός από τον 
Γαλανόπουλο.
Ο Βιεϊρίνα ανέλαβε να εκτελέσει αλλά ήταν άστοχος. Ο 

αρχηγός έστειλε τη μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του 
Τσιντώτα και το 0-0 παρέμεινε στην αναμέτρηση.

ΤΡΙΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η 
ΑΕΚ
Λίγο πριν ο Βιεϊρίνια πάρει φόρα για να εκτελέσει το 
πέναλτι η ΑΕΚ προχωρούσε σε τριπλή αλλαγή με τους 
Μιτάι, Τάνκοβιτς και Αλμπάνη να μπαίνουν στην ανα-
μέτρηση και να κάνουν την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ 
περισσότερο επιθετική. Άλλωστε ο Ισπανός άλλαξε και 
το σύστημα σε 3-4-3.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αρχικά με τον Τάνκο-
βιτς στην πρώτη τελική στην εστία. Εν συνεχεία πίε-

σαν, είχαν και άλλες φάσεις και τελικά βρήκαν 
το γκολ που έψαχναν στο 69’. Σε κόρνερ 

του Τάνκοβιτς από τα αριστερά ο Γαλανό-
πουλος πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον 
Πασχαλάκη για το 0-1 ισοφαρίζοντας το 
σκορ του πρώτου αγώνα.
Η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευ-
τεί το μομέντουμ μετά το γκολ που της 

είχε δώσει το προβάδισμα αλλά δεν μπό-
ρεσε να φτάσει και σε ένα δεύτερο τέρμα. Ο 

ΠΑΟΚ αντέδρασε με τον Γκαρσία να βάζει στο 
ματς τον Κρμέντσικ αντί του Σβιντέρσκι.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΕ ΓΚΟΛΑΡΕΣ
Ο Τσέχος φορ ήταν αυτός που στο 84’ ξεκίνησε τη 
φάση της ισοφάρισης από τα δεξιά, έδωσε παράλληλη 
μπαλιά στον Σβαμπ που έχασε τη μπάλα, ο Μπαμπά 
έβαλε την κόντρα και έγινε αποδέκτης της μπάλας και 
είδε με καταπληκτική μπαλιά τον Κρμέντσικ στην άλλη 
πλευρά με τον έμπειρο επιθετικό με δυνατό σουτ να 
νικάει τον Τσιντώτα για το 1-1.
Το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξυραφιού με την ΑΕΚ 
να τα παίζει όλα για όλα και τον Χιμένεθ στα τελευ-
ταία λεπτά να αλλάζει και πάλι το σύστημα του σε 4-4-2 
ψάχνοντας εκ νέου το γκολ της πρόκρισης. Δεν βρήκε 
όμως καθαρή φάση στον χρόνο που είχε απομείνει.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα δεύτερο γκολ με ένα 
τρομερό τέρμα του Ζίβκοβιτς. Ο Μιτάι προσπάθησε 
να κάνει την παράλληλη μπαλιά αλλά αυτή ήταν κακή, 
ο Σέρβος έκοψε τη μπάλα, είδε τον Τσιντώντα εκτός 
εστίας και με σουτ από τα 40’ μέτρα έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα για το 2-1 του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ αν και βρέθηκε να χάνει με 0-1 από την ΑΕΚ, με γκολάρες των Κρμέντσικ και Ζίβκοβιτς 
έκανε την ανατροπή και με 2-1 πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου 
θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό διεκδικώντας το τρόπαιο στις 22/5.

Ανατροπή και τελικός με Ανατροπή και τελικός με 
γκολάρεςγκολάρες

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 3-1:
Αραμπί την πρόκριση στον 
τελικό

Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας πήγε στον 
Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1 του ΠΑΣ Γιάννινα στο 
Καραϊσκάκης και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα πήρε 
την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ ή την 
ΑΕΚ στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και τις περισσότερες ευκαιρίες στην αναμέ-
τρηση, άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό. Ο Μπρούμα έκανε το σουτ μέσα 
από την περιοχή, με τον Πέερσμαν καθώς έπεφτε να βρίσκει την μπάλα 
με το χέρι.
Ως εκ τούτου, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Αραμπί ανέλαβε την εκτέ-
λεση, πλάσαρε ιδανικά τον Γιούρι Λοντίγκιν στέλνοντάς τον από την αντί-
θετη πλευρά και έγραψε το 1-0.

Ο ΑΡΑΜΠΙ ΕΘΕΣΕ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
Πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός έθεσε ισχυρά 
θεμέλια πρόκρισης χάρη στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Οι παίκτες του ΠΑΣ 
Γιάννινα δεν συνήλθαν μετά απ’ το 1-0 με τον Αργύρη Γιαννίκη να έχει 
αρκετά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι οπισθοχώ-
ρησαν και άφησαν χώρο στην ομάδα του Μαρτίνς.
Έτσι, οι ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια του ΠΑΣ για 
να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Ο Μπρούμα άφησε την μπάλα στον 
Καμαρά, εκείνος σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε, έφτασε 
στα πόδια του Αραμπί, ο οποίος έκανε τρομερή ντρίμπλα και πλάσαρε 
τον Λοντίγκιν γράφοντας το 2-0 στο 41ο λεπτό.

ΓΚΟΛ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ Ο ΠΑΣ
Στο 47’ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Αραμπί να μην μπο-
ρεί να νικήσει τον Εραμούσπε, έπειτα από λάθος του τερματοφύλακα 
των Ιωαννίνων. Ωστόσο, οι Ηπειρώτες ήταν εκείνοι που πήραν το προ-
βάδισμα. Ο Καρτάλης έκανε ωραίο συρτό σουτ στα όρια της περιοχής, η 
πορεία της μπάλας αιφνιδίασε τον Σα και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 
στο 51’. Μάλιστα, ο ΠΑΣ Γιάννινα πίστεψε ότι μπορεί να ξαναμπεί σε τρο-
χιά πρόκρισης και είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-2 αμέσως μετά το γκολ. 
Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Παντελάκης έπιασε την κεφαλιά, αλλά η 
μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Σα.

Ο ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΜΕΣΑ
Πέντε λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός απάντησε στη μείωση του σκορ 
από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Η μπάλα έφτασε στον Αραμπί μέσα στην περι-
οχή, εκείνος γύρισε στον Μπρούμα, ο οποίος πλάσαρε για το 3-1 στο 
56ο λεπτό.
Μάλιστα, ο Μπρούμα έχασε αμέσως μετά στο 64ο και στο 66ο λεπτό 
μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει ένα τέταρτο γκολ, ο οποίος στην πρώτη 
περίπτωση έστειλε την μπάλα άουτ και στη δεύτερη δεν νίκησε σε θέση 
τετ α τετ τον Λοντίγκιν. Ο Ολυμπιακός είχε νέα καλή ευκαιρία με τον 
Μασούρα στο 77’. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι θέλησαν να διαχειρι-
στούν το προβάδισμα με τον ρυθμό να πέφτει και τα μαρκαρίσματα στη 
μεσαία γραμμή να είναι αρκετά. Ο Ολυμπιακός τελείωσε την αναμέ-
τρηση με δέκα παίκτες, αφού ο Χοσέ Χολέμπας είδε την δεύτερη κίτρινη 
κάρτα στο 90ο λεπτό και αποβλήθηκε.
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αλιγάτορας διέκοψε την προπόνηση του 
Τορόντο στη Φλόριντα 

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Formula 1: Ακυρώθηκε για δεύτερη 
σερί χρονιά το Grand Prix Καναδά 

Τ
ο Grand Pr ix του Καναδά σ την πίσ τα του Μόν τρεαλ ακυρώθη-
κε γ ια δεύτερη συνεχόμενη χρον ιά λόγω περιορισμών του κο-
ρωνο ϊού,  με  τ ην  Τουρκ ία  να  το  αν τ ικαθ ισ τά  σ το  ημε ρολό -
γ ιο  σ τ ι ς  13  Ιουν ίου,  όπως  δήλω σ ε  σ ήμε ρα  η  Fo rmula  1. 

Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για το Circuit Gilles Villeneuve το Σαββατοκύρια-
κο μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού. Η Formula 1 έχει ανακοινώ-
σει ότι παρέτεινε τη σύμβαση του Μόντρεαλ κατά δύο χρόνια, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις ακυρώσεις, εξασφαλίζοντας τον αγώνα μέχρι το 2031.
Ο Καναδάς βάζει σε καραντίνα τα άτομα που φθάνουν στη χώρα, με τον CEO της 
Formula 1, Stefano Domenicali να ζητά από την καναδική κυβέρνηση την εξαίρεση 
από την καραντίνα των ανθρώπων της F1, εξηγώντας παράλληλα τα μέτρα “τύπου 
φούσκα” που έχει λάβει η F1 για άλλα GP, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να εφαρμοστούν και στο Μόντρεαλ.
Ωστόσο φαίνεται πως η κυβέρνηση του Καναδά δεν συμφωνεί με αυτά 
και έτσι το GP του Καναδά θα ακυρωθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.   

Η 
ομάδα ποδοσφαίρου του Τορόντο βρίσκεται στη Φλόριντα όπου και προετοι-
μάζεται για την αναμέτρηση με την Κρουζ Αζούλ για το CONCACAF Champions 
League.
Την ώρα της προπόνησης, ένας αλιγάτορας εισέβαλε στο γήπεδο όπου και έκανε 

προπόνηση η ομάδα του Τορόντο. Μάλιστα αναρτήθηκε και σχετικό βίντεο στον επίσημο 
λογαριασμό της ομάδας σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης!
Ξαφνικά, εισέβαλε ένας αλιγάτορας! Κάποιοι από τους παίκτες της ομάδας που προπο-
νούνταν άρχισαν να τρέχουν ενώ άλλοι άρχισαν να γελάνε. Η πιο «ψύχραιμη» αντίδραση 
πάντως  ήταν του αμυντικού Chris Mavinga: «Είναι ωραίο που είμαστε στη Φλόριντα... 
Ποτέ δεν βλέπω αλιγάτορα στο Τορόντο». Για την ιστορία, ο αλιγάτορας πάντως δεν φάνηκε 
να τους έφερε τύχη, καθώς οι Καναδοί ηττήθηκαν με 3-1 από τους Μεξικανούς.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: Ο Λεβαδειακός στο «-3» από την κορυφή

Οι Βοιωτοί όχι μόνο κέρδισαν στο 
ντέρμπι της Νίκαιας και μείωσαν την 
απόστασή τους από τον πρωτοπόρο 
Ιωνικό, αλλά και πέρασαν μόνοι 2οι 
αφού η Ξάνθη έμεινε στο 1-1 με τα 
Χανιά 

Με μεγάλο νικητή τον Λεβαδειακό έληξε 
το σημερινό (28/4) ντέρμπι της Νίκαιας, 
καθώς οι Βοιωτοί κέρδισαν τον Ιωνικό με 
3-2 ύστερα από ένα συναρπαστικό σε εξέ-
λιξη ματς και χάρις σε γκολ του Μυτίδη στις 
καθυστερήσεις. Ετσι οι «πράσινοι» μεί-
ωσαν στους «3» βαθμούς την απόστασή 
τους από την κορυφή και παράλληλα 
πέρασε μόνοι 2οι, καθώς την ίδια στιγμή η 
Ξάνθη έμεινε στο 1-1 με τα Χανιά και απώ-
λεσε πολύτιμο έδαφος. 
Στο άλλο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του 
μίνι τουρνουά, ο Εργοτέλης επικράτησε 
(3-1) του Διαγόρα και διατήρησε τις λίγες  
ελπίδες του να βρεθεί έστω στα μπαράζ.

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-3: Ο 
Λεβαδειακός πήρε το ντέρμπι και 
κοιτάζει μέχρι και την απευθείας 
άνοδο
Με μία ματσάρα ξεκίνησα των play off της 
Super League 2. Στη Νίκαια ο Λεβαδειακός 
προηγήθηκε δύο φορές του Ιωνικού, οι 
γηπεδούχοι ισοφάρισαν και στις δύο, αλλά 
οι Βοιωτοί στο 93’ έκαναν το 2-3 και πλέον 
κοιτάζουν ακόμα και για απευθείας άνοδο.
Παιχνίδι για γερά νεύρα στη Νίκαια ανά-
μεσα στον Ιωνικό και τον Λεβαδειακό που 
ήταν και το ντέρμπι της πρεμιέρα των play 
off της Super League 2. Οι Βοιωτοί κατά-
φεραν να πάρουν σπουδαία νίκη επικρα-
τώντας με 3-2 φτάνοντας τους 44 βαθμούς 
και μείωσαν στους 3 την διαφορά τους από 
τους πρώτους Νικαιώτες που έχουν 47, 
ελπίζοντας πλέον ακόμα και σε απευθείας 
άνοδο.
Γκολ στα 28 δεύτερα για Λεβαδειακό που 
το κράτησε ως το τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου
Το μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας των play 
off της Super League 2 ήταν χωρίς αμφι-
βολία η αναμέτρηση του Ιωνικού με τον 
Λεβαδειακό στη Νίκαια. Οι Νικαιώτες πριν 
το ματς ήταν πρώτοι με 47 βαθμούς, ενώ οι 
Βοιωτοί δεύτεροι με 41. Με δεδομένο πως 
απευθείας στην Super League 1 ανεβαίνει 

ο πρώτος, ενώ ο δεύτερος δίνει μπαράζ 
με τον 13 της μεγάλης κατηγορίας, ουσια-
στικά για τους «φιλοξενούμενους» το ματς 
αυτό ήταν τελικός.
Αυτό έδειξαν από τα πρώτα δευτερόλεπτα 
του αγώνα, καθώς κατάφεραν μόλις στα 
28 δεύτερα από την σέντρα να ανοίξουν 
το σκορ με γκολ του Κονέ. Μετά το 0-1 οι 
«πράσινοι» συνέχιζαν να πιέζουν και να 
χάνουν ευκαιρίες, ενώ ουσιαστικά δεν κιν-
δύνεψαν σε κάποιο σημείο του πρώτου 
μέρους, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 
προβάδισμα στο σκορ. Στο διάστημα αυτό 
οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αναλά-
βουν τα ηνία του ματς, με την απουσία του 
Πλατέλλα να είναι αισθητή.
Άμεση αντίδραση και 1-1 για Ιωνικό
Με τον ίδιο τρόπο, αλλά με άλλον πρω-
ταγωνιστή ξεκίνησε και το δεύτερο ημί-
χρονο. Δηλαδή με ένα γρήγορο γκολ. 
Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί 
που έχοντας το σε βάρος τους σκορ μπή-
καν πιο δυνατά και στο 48’ κατάφεραν να 
ισοφαρίσουν με τον Ματσούκα. Αρχικά ο 
Ομάρ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε 
και ο Ματσούκας ανενόχλητος έκανε 
από κοντά το 1-1, βάζοντας και 
πάλι την ομάδα του στο παι-
χνίδι.
Σημαντικό λάθος, εξαι-
ρε τ ική κυκ λοφορία 
μπάλας και 1-2
Οι Βοιωτοί ωσ τόσο 
που όπως αναφέραμε 
και σ την αρχή, έπαι-
ζαν ουσιαστικά με την 
«πλάτη στον τοίχο» όσον 
αφορά την μάχη της πρω-
τιάς, κατάφεραν να αντιδρά-
σουν και να περάσουν και πάλι 
μπροστά στο σκορ. Συγκεκριμένα 
στο 63΄ο Κοτσώνης μετά την πίεση του 
Μπιανκόνι έκανε το λάθος, οι φιλοξενού-
μενοι έκρυψαν την μπάλα με τον Νίλι να 
πασάρει στον Νίκα, αυτός με τακουνάκι να 
βρίσκει τον Θεοχάρη που με σουτ έκανε το 
1-2 για τον Λεβαδειακό.
Μάναλης χτυπάει και πάλι κάνοντας το 2-2
Έντεκα λεπτά πριν την συμπλήρωση των 
90 ο Ιωνικός κατάφερε να κάνει το 2-2. 
Συγκεκριμένα ο Ρόλε εκτέλεσε το φάουλ, 
ο Ματσούκας πήρε την πρώτη κεφαλιά και 
ο Μάναλης με δεύτερη έκανε το 2-2, πετυ-

χαίνοντας για ακόμα μία φορά την φετινή 
χρονιά, σημαντικό τέρμα για την ομάδα 
του.
Γκολ ελπίδας στο 93’ ο Μυτίδης
Και εκεί που όλα έδειχναν πως το μεγάλο 
ντέρμπι θα έληγε ισόπαλο ε 2-2, ο Λεβα-
δειακός χτύπησε στο 3ο λεπτό των καθυ-
σ τερήσεων. Οι Βοιωτοί έκλεψαν την 
μπάλα, έφυγαν στην κόντρα και ο Μυτί-
δης (είχε μπει ως αλλαγή στο 86’) με πολύ 
ωραία προσπάθεια και σουτ ανάμεσα σε 
τρεις παίκτες των γηπεδούχων έκανε το 
2-3, δίνοντας την σημαντική νίκη στους 
«πράσινους». Μια νίκη που τους φέρνει 
στους 44 βαθμούς, μειώνοντας στους 3 
την διαφορά από τον Ιωνικό, ενώ είναι 
πλέον 2 βαθμούς πάνω από την 3η Ξάνθη.

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3-1
Ο Εργοτέλης νίκησε 3-1 τον Διαγόρα στην 
πρεμιέρα των play off της Super League 2 
και παραμένει ζωντανός στο κυνήγι της 
ανόδου και της επιστροφής στη Super 
League Interwetten 
Ζωντανές έστω και τις λιγοστές ελπίδες 
που έχει για την δεύτερη θέση που οδη-
γεί στα μπαράζ, διατήρησε ο Εργοτέλης 
ξεκινώντας με το δεξί τα play off της Super 
League 2. Οι Κρητικοί κατάφεραν να επι-
κρατήσουν με 3-1 του Διαγόρα Ροδου και 
να φτάσουν έτσι τους 39 βαθμούς, με την 
διαφορά τους από τον δεύτερο Λεβαδει-
ακό να παραμένει στους 5. Από την άλλη 
ο Διαγόρας που έμεινε στους 30 δεν έχει 
καμία ελπίδα για να διεκδικήσει την 2η 
θέση.
Από ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο
Από τα τρία παιχνίδια της πρεμιέρας των 
play off της Super League 2, αυτό που 
είχε το μικρότερο βαθμολογικό ενδιαφέ-
ρον ήταν αυτό ανάμεσα στον Εργοτέλη και 
τον Διαγόρα, δύο ομάδες που ουσιαστικά 
ελπίζουν μόνο στο θαύμα για να βρεθούν 
σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις. Το ότι 
δεν υπήρχε μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέ-
ρον δεν εμπόδισε τους Κρητικούς και τους 

Ροδίτες να προσφέρουν καλό θέαμα.
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που 

μπήκαν καλύτερα στον αγω-
νιστικό χώρο και μόλις στο 
3’ κατάφεραν να ανοί-
ξουν το σκορ με τέρμα 
που πέτυχε ο Κοκίνης. 
Είκοσι λεπτά αργότερα 
(23’) υπήρξε η αν τ ί-
δραση των φιλοξενού-

μενων, με τον Μπαστακό 
να ισοφαρίζει και α στέλ-

νει τις δύο ομάδες στα απο-
δυτήρια με το 1-1.

Καθάρισαν με 2 γκολ οι Κρητικοί
Το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρήτιο 

ανήκε ολοκληρωτικά στον Εργοτέλη. Οι 
Κρητικοί κατάφεραν όχι μόνο να πετύχουν 
ακόμα δύο γκολ επικρατώντας με 3-1, αλλά 
να βάλουν ακόμα ένα που ακυρώθηκε ως 
οφσάιντ και να χάσουν και πέναλτι. 
Αρχικά στο 72’ και με το σκορ στο 1-1 οι 
γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι με τον Μανου-
σάκη να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι του 
Μπίντση. Στο 74’ ο Κουατένγκ σκόραρε 
αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με 
την λύτρωση να έρχεται στο 82’ με τον 
Μανουσάκη που με ωραίο διαγώνιο σουτ 

έκανε το 2-1. Το κερασάκι στην τούρτα 
έβαλε ο Κόνραντ που στο 87’ με εκτέλεση 
πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ξάνθη - Χανιά 1-1: «Μπλόκο» των 
Κρητικών στα Πηγάδια
Η Ξάνθη έμεινε στο 1-1 με τα Χανιά στη 
Θράκη και σε συνδυασμό με τη νίκη του 
Λεβαδειακού στη Νίκαια επί του Ιωνικού, 
έμεινε τρίτη στη βαθμολογία της Super 
League 2.
Η Ξάνθη δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, 
έμεινε στο 1-1 με τα Χανιά και σε συνδυα-
σμό με το «διπλό» του Λεβαδειακού στη 
Νίκαια, έμεινε τρίτη στη βαθμολογία της 
Super League 2, μετά την ολοκλήρωση της 
1ης αγωνιστικής των play off. 
Η Ξάνθη απείλησε στο 9’ με την κεφα-
λιά του Τάσου Παπάζογλου που πέρασε 
άουτ, ενώ τα Χανιά απάντησαν στο 29’ με 
το σουτ του Βασιλόγιαννη από δεξιά που 
απέκρουσε με υπερένταση ο Ίτσο. Στο 36’ 
ο Πέτροβις ένιωσε ενοχλήσεις, μπήκε στη 
θέση του ο Βέρκερ, που εξελίχθηκε στον 
αρνητικό πρωταγωνιστή για την ομάδα του 
μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. 
Ο Γερμανός στο 45’+1’ είχε δοκάρι σε 
κοντινή προβολή και στο αμέσως επόμενο 
λεπτό υπέπεσε σε πέναλτι, όταν έκανε χέρι 
μετά την κεφαλιά του Σουντουρά. Ο Διαμα-
ντόπουλος στο 45’+34’ σκόραρε από την 
άσπρη βούλα και έκανε το 0-1.
Ο Θανάσης Παπάζογλου που πέρασε 
στον αγώνα στο ημίχρονο έφερε στα ίσια 
το ματς στο 58’, με την πλάτη, μετά από 
σέντρα του Δημούτσου και κόντρα των 
Κουτζαβασίλη - Ανδρέου. 
Πέντε λεπτά νωρίτερα ο Δημούτσος ζήτησε 
πέναλτι για μαρκάρισμα του Αναστασό-
πουλου, αλλά ο Τζήλος θεώρησε πως δεν 
υπήρχε παράβαση. 
Ο Τάτος απείλησε στο 71’, στο 75’ και στο 
77’ δίχως να καταφέρει να σκοράρει. Στο 
86’ ο Διαμαντόπουλος έχασε ευκαιρία για 
τα Χανιά, όταν το σουτ που έκανε πέρασε 
πάνω από το δοκάρι. 
Ο Σχρόιγεν στο 90’ σούταρε άστοχα για 
τους γηπεδούχους, ενώ πάνω από το 
δοκάρι πέρασε το φάουλ του Μικελτάτζε 
στο 90’+2’, στην τελευταία φάση της ανα-
μέτρησης. 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. ΙΩΝΙΚΟΣ 47
--------------------------------
2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 44
--------------------------------
3. ΞΑΝΘΗ 42
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 39
5. ΧΑΝΙΑ 36
6.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 30
*Ο 1ος προβιβάζεται στη Super League 1, 
ενώ ο 2ος θα δώσει διπλό αγώνα μπαράζ 
με τον 13ο της πρώτης κατηγορίας. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ιωνικός – Λεβαδειακός 2-3
Ξάνθη- Χανιά 1-1
Εργοτέλης - Διαγόρας 3-1

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (05/05)
Χανιά - Ιωνικός
Διαγόρας - Ξάνθη
Λεβαδειακός - Εργοτέλης
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Η 
Τσέλσι κυνήγησε περισσότε-
ρο τη νίκη, η Ρεάλ έμοιαζε να 
αρκείται στο 1-1 του πρώτου 
ημιτ ε λικού του Champions 

League και οι δύο ομάδες θα λύσουν 
τις διαφορές τους στο Λονδίνο. Ο Πού-
λισικ άνοιξε το σκορ, ο Μπενζεμά ισο-
φάρισε, φτάνοντας τα 71 γκολ στο θε-
σμό.
ΗΡεάλ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την 
Τσέλσι στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο» για 
τον πρώτο ημιτελικό του Champions 
League και θα κυνηγήσει την πρόκριση 
στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας, 
αφού δεν φούλαρε τις μηχανές σε αυτό 
το παιχν ίδι,  με εξαίρεση το σημε ίο 
όπου ισοφάρισε ο Καρίμ Μπενζεμά.
Οι «μπλε» είχαν ανοίξει το σκορ νωρί-
τ ερα με τον Κρίσ τ ιαν Πούλισ ικ και 
είχαν καλές σ τιγμές γ ια να αυξήσουν 
την εκτός έδρας συγκομιδή τους, αλλά 
δεν ξέφυγαν από συγκεκριμένες φετι-
νέ ς παθογένε ιε ς,  που δεν ε ίχαν να 
κάνουν με την αντιμετώπιση του 3-5-2 
που χρησιμοποίησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, 
για να καλύψει την απουσία του τραυ-
ματία Σέρχιο Ράμος.
Το πρόβλημα για την Τσέλσι ήταν 
αυτό που αν τ ιμετωπίζει όλη 
τη σεζόν. 
Το αν τ ιμε τώπισε και την 
Κυριακή κόντρα στη Γου-
έστ Χαμ και σε κάθε παι-
χν ίδι που αγων ίζ ε ται ο 
Τίμο Βέρνερ.  Ο Γερμα-
νός επιθετικός μοιάζει να 
μην έχει το καθαρό μυαλό 
να εκ τ ε λέσε ι σωσ τά κ ι έ τσ ι 
η τ εράσ τ ια ευκαιρία του 10ου 
λεπτού πέρασε ανεκμετάλλευτη.
Ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο Τιμπό Κουρ-
τουά με την εξαιρετική επέμβασή του 
φυσικά, ωστόσο θα υπήρχε και συνέ-
χε ια σ τ ις κακές αποφάσεις του Βέρ-
νερ όσον αφορά στις κινήσεις του (με 
μπάλα) και στις τελικές του. 
Στο 14ο λεπτό, πάντως, δεν χρειάστηκε 
να συμμετάσχει. 
Η βαθιά μπαλιά του Αντόνιο Ρίντιγκερ 
στην πλάτη της άμυνας της Ρεάλ βρήκε 
τον Κρίσ τ ιαν Πούλισ ικ, που κον τρό-
λαρε, απέφυγε τον Κουρτουά και σού-
ταρε σε κενή εσ τ ία (που έσπευσε να 
καλύψει ο Νάτσο, αντί να μαρκάρει τον 
αντίπαλό του) για το 1-0 της Τσέλσι.
Η κυριαρχία των «μπλε» ήταν ξεκά-
θαρη σε αυτό το σημείο, με τους παί-
κτες του Ζινεν τ ίν Ζιν τάν να μοιάζουν 
σαν να μην γνωρίζουν πώς να παίξουν 

την τριάδα στην άμυνα και η αλήθεια 
ε ίναι ότ ι φέ τος δεν ε ίχαν συνηθίσει 
αυτήν τη διάταξη. 
Η μονομαχία του Μαρσέλο από αρι-
σ τερά με τον Ενγκολό Καν τέ αποδεί-
χθηκε επίσης άνιση για τον Βραζιλιάνο 
μπακ, που ξεκάθαρα έχει αφήσει πολύ 
πίσω τα καλά χρόνια του.
Η Ρεάλ ε ίναι η ομάδα που εδώ και 
καιρό έ χε ι σ ταματήσε ι να υπερέχε ι 
στους αγώνες της και αρκείται να παίρ-
νει τα αποτελέσματα και δη στα ντέρ-
μπι, κυρίως χάρη στην άμυνά. 
Μπορεί ο Κουρτουά να δέχθηκε γκολ 
για πρώτη φορά έπειτα από 6 ώρες και 
47 λεπτά, όμως υπάρχει πάντα η επί-
θεση, στην οποία υπάρχει ο 4ος σκό-
ρερ στην ιστορία του θεσμού. 
Ο Καρίμ Μπενζεμά πρώτα προειδο-
ποίησε με ένα σουτ εκ τός περιοχής 
στο δοκάρι και στη συνέχεια, στο 29ο 
λεπτό, ισοφάρισε με ένα κοντινό γυρι-
σ τό, φτάνον τας τα 71 γκολ, όσα έχει 
στη διοργάνωση εδώ και μια δεκαετία 
ο Ραούλ.
Το 13ο τέρμα του Γάλλου σ τ ις τελευ-
τα ίε ς  13 εμφαν ίσε ις  του ως βασ ι -

κός «κλείδωσε» το ρυθμό του 
αγώνα. το βρεγμένο τερέν 

και οι φανέλες που έσ τα-
ζ αν  δυσ κόλ ευαν  πολύ 
πλέον τους παίκτες. 
Το ημίχρονο δεν άλλαξε 
την κατάσ ταση, με τ ις 
επιθέσεις να δίνουν τη 

θέση τους σε μαρκαρί-
σματα που φλέρταραν με 

το ατύχημα λόγω της βροχής.
Ο Ζιν τάν έριξε σ τον αγώνα τον 

Εν τέν Αζάρ και ο Τόμας Τούχελ απά-
ντησε με τριπλή αλλαγή, βάζοντας τους 
Κάι Χάβερτς, Ρις Τζέιμς και Χακίμ Ζιγές. 
Τ
α «φρέσκα» πνευμόνια των φιλοξενου-
μένων ήταν περισσότερα, γι’ αυτό και 
ε ίχαν καλύτερα πατήματα σ τη συνέ-
χε ια,  ψάχνον τας πιο επισ ταμένα το 
γκολ. 
Οι κατάκοποι Λούκα Μόντριτς και Τόνι 
Κρόος περίμεναν εν ίσχυση, ο Μαρ-
σέλο περίμενε να γίνει αλλαγή και αυτό 
συνέβη στο 77’. Τίποτα δεν άλλαξε. 
Η Ρεάλ έπαιξε για το Χ και το πήρε, η 
Τσέλσι άρχισε να συμβιβάζεται με την 
ιδέα του ενός εκ τός έδρας γκολ και 
αμφότερες έδωσαν ραντεβού την προ-
σεχή Τετάρτη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» 
γ ια το τε λικό ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών.

Ρεάλ - Τσέλσι 1-1: Πήραν την ισοπαλία 
οι Μαδριλένοι

Παρί - Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ανατροπή και 
προβάδισμα για τους «πολίτες»

Η
Μάντσεστερ Σίτι έγινε το απόλυ-
το φαβορί για την πρόκριση στον 
τελικό του Champions League, α-
φού επικράτησε με 2-1 της Παρί 

στο «Παρκ ντε Πρενς», έστω κι αν κανείς 
δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτήν τη νίκη 
με βάση την αρχική εικόνα της. Το γκολ του 
Μαρκίνιος στο πρώτο τέταρτο του αγώνα 
και ο τρόπος με τον οποίο έπαιζαν οι «πο-
λίτες» δεν προϊδέαζαν για το τι θα ακολου-
θούσε, όμως τα λάθη των γηπεδούχων έφε-
ραν τα γκολ των Κέβιν ντε Μπράινε (λάθος 
του Κέιλορ Νάβας) και Ριγιάντ Μαχρέζ (λά-
θος στο τείχος που άνοιξε), που πιθανόν να 
κρίνουν πολλά ενόψει της ρεβάνς την Τρίτη 
του Πάσχα στο «Ετιχάντ».
Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο υπερίσχυσε στην 
σκακιέρα του 1ου ημιχρόνου και οι παί-
κτες του βρήκαν πιο εύκολα διαδρόμους 
προς την αντίπαλη περιοχή. Σε ένα κόρνερ 
στο 15ο λεπτό, ο Μαρκίνιος έμεινε ελεύθε-
ρος να πιάσει την κεφαλιά και να κάνει το 
1-0, έχοντας σκοράρει προηγουμένως και 
κόντρα στην Μπάγερν. Το γκολ δεν άλλαξε 
κάτι στην αντιμετώπιση των «πολιτών» ως 
προς τον αγώνα, με συνέπεια να αρκεστούν 
σε προσπάθειες αξιοποίησης λαθών της 
Παρί.
Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι έψαξαν καλύτερα 
το επόμενο γκολ, με τον Νεϊμάρ να γίνεται 
και εκτελεστής, όταν δεν τον ανέκοπτε ο... 
Αλεσάντρο Φλορέντσι, όπως σε μία περί-
εργη φάση στο τέλος του ημιχρόνου. Μέχρι 
αυτό το σημείο, η Σίτι είχε μόλις 6 επαφές 
με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και το 
μηδέν της δεν ήταν ανεξήγητο.
Το 2ο μέρος άρχισε με τους Άγγλους να πιέ-
ζουν μέχρι την περιοχή της Παρί, αποφασι-

σμένοι να εξωθήσουν σε περισσότερα λάθη 
τους Γάλλους. Οι αποστάσεις μίκρυναν, ο 
Ρούμπεν Ντίας έπεσε πάνω στον Νεϊμάρ (και 
δέχθηκε κλοτσιά γι’ αυτό, όταν τον εκνεύ-
ρισε). Η μονομαχία του Κανσέλο με τον Ντι 
Μαρία στην πτέρυγα χαρακτήρισε το πρώτο 
τέταρτο του ημιχρόνου, μέχρι ο Γκουαρ-
διόλα να βγάλει τον Πορτογάλο και να βάλει 
τον Αλεκσάντρ Ζιντσένκο. Το παιχνίδι είχε 
μεταφερθεί στο γήπεδο της Παρί και αυτό 
απέβη μοιραίο.
Το μεγάλο λάθος τελικά ήρθε απ’ τον Κέιλορ 
Νάβας σε ανύποπτη φάση. Ο Ντε Μπράινε 
έκανε μία σχετικά χαμηλή σέντρα, η μπάλα 
πέρασε απ’ όλους αλλά κι από τον Κοστα-
ρικανό τερματοφύλακα και κατέληξε στα 
δίχτυα για το 1-1. Η ψυχολογία άλλαξε, η Σίτι 
αποφάσισε να επιτεθεί πιο ορθολογικά και 
με τον τρόπο της, ψάχνοντας κενά ύστερα 
από μεγάλες κατοχές και τελικά δικαιώθηκε. 
Στο 64’ κατάφερε να φτάσει με αυτόν τον 
τρόπο έξω απ’ την περιοχή των γηπεδού-
χων, κέρδισε φάουλ και ο Ριγιάντ Μαχρέζ 
ολοκλήρωσε την ανατροπή με καλή εκτέ-
λεση, απέναντι σε κακό τείχος.
Σαν να μην έφτανε αυτό για την Παρί, στο 
77’ ο Ιντριγά Γκέιγ αποβλήθηκε με απευ-
θείας κόκκινη για αντιαθλητικό μαρκάρισμα 
στον Γκιντογάν. Ο Ποτσετίνο πλέον έπρεπε 
να παρέμβει κυρίως για να μη γίνουν χει-
ρότερα τα πράγματα (Ντανίλο Περέιρα στη 
θέση του Ντι Μαρία) και όχι για να βρει το 
γκολ. Η Σίτι ήλεγξε απόλυτα το τελευταίο 
τέταρτο του αγώνα που χαρακτηρίστηκε 
από πολλά νεύρα και πλέον περιμένει τη 
ρεβάνς της Τρίτης του Πάσχα ως το απόλυτο 
φαβορί για την πρόκριση στον πρώτο τελικό 
της ιστορίας της στο θεσμό.

Μπαρτσελόνα - Γρανάδα 1-2: Ήττα σοκ 
για τους «μπλαουγκράνα»

Η 
Μπαρτσελόνα έμοιαζε να 
έχει στο «τσεπάκι» της την 
πρωτιά της La Liga με μια 
νίκη κόντρα στη Γρανάδα, 

ωστόσο η ανατροπή των Ανδαλουσιά-
νων στο 2ο μέρος έφερε τα πάνω κάτω 
στην κούρσα τίτλου.
ΗΜπαρτσελόνα υπέστη ήττα σοκ από 
τη Γρανάδα μέσα στο «Καμπ Νόου» σε 
εξ αναβολής παιχνίδι της 33ης αγωνι-
στικής και έχασε την ευκαιρία να πατή-
σει σ την κορυφή του βαθμολογικού 
πίνακα της La Liga.
Οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν 
με το 25ο γκολ του Λιονέλ Μέσι μέσα 
σ το 2021, που έγ ινε ο αρχισκόρερ 

του έτους σ τα Big-5 πρωταθλήματα, 
ωστόσο πλήρωσε τ ις ευκαιρίες που 
έχασε, με τις οποίες δεν «κλείδωσε» 
τη νίκη.
Ένα γκολ του Ντάργουιν Ματσίς σ το 
63’ έπε ιτα από λάθος του Όσκαρ 
Μινγκέθα και το 5ο φετινό τέρμα του 
39χρονου Χόρχε Μολίνα έκαναν την 
ανατροπή γ ια τη Γρανάδα, η οποία 
συνεχίζει τη μάχη της για ακόμα μια 
έξοδο στο Europa League.
Τα όνειρα των «μπλαουγκράνα» γ ια 
πρωτιά σμπαραλιάστηκαν και πλέον 
θα τα δώσουν όλα για όλα στα επό-
μενα παιχνίδια και δη στο ντέρμπι με 
την Ατλέτικο της επόμενης εβδομάδας.
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Με μπόλικο άγχος η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε της ΑΕΚ 
(για τέταρτη φορά φέτος) και έπιασε κορυφή περιμένοντας το 
ντέρμπι της Ομόνοιας με την ΑΕΛ
Καρδιοχτύπησε αλλά κατάφερε να κερδίσει με 3-1 την ΑΕΚ ο 
Απόλλων, έπιασε κορυφή καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της 
Ομόνοιας και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Δευτέ-

ρας ανάμεσα στους πράσινους και την ΑΕΛ.
Οι γαλάζιοι της Λεμεσού τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην ΑΕΚ 
που έπαιξε δίχως άγχος και άγχωσε αρκετά την ομάδα του Γιάννη 
Πετράκη. Με τη νίκη του ο Απόλλων συνεχίζει να εξαρτάται από τα 
δικά του αποτελέσματα, καθώς με δύο νίκες στις εναπομείνασες δύο 
αγωνιστικές κόντρα σε Ολυμπιακό (Τσίρειο) και Ομόνοια (ΓΣΠ) θα 
στεφθεί πρωταθλητής.
Ο Νταμπό στο 43’ έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, ο Ακο-
ράν στο 47’ ισοφάρισε σε 1-1 και «πάγωσε» το Τσίρειο, όμως σ’ ένα 
πεντάλεπτο η λεμεσιανή ομάδα «καθάρισε» την αναμέτρηση με σκό-
ρερ τους Ανδρέα Φιλιώτη (60’) και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ (65’).
Στην πρώτη θέση με 72 βαθμούς ο Απόλλων, πέμπτη με 47 η ΑΕΚ που 
είχε καλή παρουσία αλλά ήταν άστοχη, άτυχη και πλήρωσε τα λάθη 
της στον πρώτο αγώνα μετά την αποχώρηση του Σωφρόνη Αυγου-
στή. Πλήγμα στον Απόλλωνα με τον τραυματισμό του Νικολά Ντι-
γκινί, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Μπίσεσβαρ στο 41’ λόγω 
ενοχλήσεων στο γόνατο.

Το ματς
Καλό ρυθμό αλλά ελάχιστες φάσεις ήταν το σκηνικό στο πρώτο ημί-
χρονο της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν 
πάτησε την περιοχή του Γιοβάνοβιτς. Ο Απόλλων είχε δύο καλές προ-
ϋποθέσεις στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Νταμπό στο 7’ να είναι ένα 
βήμα πιο μπροστά από την μπάλα στο γύρισμα του Πέδρο, ενώ ένα 
λεπτό αργότερα ο Αντωνιάδης «διάβασε» την σκέψη του Ντιγκινί και 
έδιωξε τον κίνδυνο.
Στο 23’ καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμε-
νους με τον Γκεριέ να βάζει σωτήρια το πόδι σε σουτ του Ακοράν και 
να διώχνει την μπάλα ενώ είχε πορεία προς τα δίχτυα του Γιοβάνο-
βιτς. Στο 41’ έγινε η αναγκαστική αλλαγή του Ντιγκινί, ο οποίος αν και 
προσπάθησε να σφίξει τα δόντια δεν μπόρεσε να συνεχίσει.
Στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι βρήκαν τον 
δρόμο προς τα δίχτυα με τον Νταμπό να βάζει το πόδι και να αλλάζει 
πορεία στην μπάλα στο σουτ του Ντένιτς και με το έκτο φετινό του 
τέρμα στο πρωτάθλημα έκανε το 1-0.
Δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ιωάννου 
έκανε σέντρα από αριστερά, ο Γιούστε δεν κατάφερε να διώξει την 
μπάλα όπως θα έπρεπε και την έστειλε στον Ακοράν, ο οποίος με 
διαγώνιο σουτ την έστειλε πρώτα στο δεξί δοκάρι και ακολούθως 
στα δίχτυα του Γιοβάνοβιτς. Στο 48’ οι κιτρινοπράσινοι είχαν δοκάρι 
με τον Ναούμ και έδειχναν πιο επικίνδυνοι. Τα μαύρα σύννεφα που 
άρχισαν να σκεπάζουν το Τσίρειο μετά την ισοφάριση της ΑΕΚ έδιωξε 
ο Απόλλων σε διάστημα πέντε λεπτών.
Οι γαλάζιοι της Λεμεσού προηγήθηκαν για δεύτερη φορά στο ματς 
με το πρώτο φετινό γκολ του Φιλιώτη. Στο 60’ μετά από γύρισμα του 
Γκεριέ ο Κύπριος άσος έκανε το σουτ, ο Μολ εκτίμησε λανθασμένα 
την πορεία της μπάλας που κατέληξε στα δίχτυα της ΑΕΚ.
Στο 65’ ο Μπίσεσβαρ «μάτωσε» για τρίτη φορά τα δίχτυα του Μολ, 
μετά από γύρισμα του Νταμπό και πλασέ από το σημείο του πέναλτι. 
Δεύτερο σερί ματς που σκοράρει ο Μπισεσβαρ προερχόμενος από 
τον πάγκο. Στη συνέχεια ο Απόλλων αμύνθηκε, η ΑΕΚ άσκησε πίεση 
και είχε 1-2 καλές στιγμές με τους Ακοράν και Τολεμές, όμως το σκορ 
δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Αφεντικό για τον τίτλο παραμένει η Ομόνοια 
μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη με 
ανατροπή στο ντέρμπι επί της ΑΕΛ με 2-1, 
για την όγδοη αγωνιστική της Β’ φάσης του 
πρωταθλήματος. Οι πράσινοι έφτασαν στις 
12 νίκες ως γηπεδούχοι, διατήρησαν το 
εντός έδρας αήττητο (12 νίκες – ισοπαλίες) 
και ανέβηκαν εκ νέου στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα με 75 βαθμούς, 
αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Απόλλωνα 
με 72. Μποτεάκ (49′) και Τζιωνής (90+1′) τα γκολ 
του «τριφυλιού».

Κ
αι μαθηματικά εκτός κούρσας της διεκδίκησης 
του πρωταθλήματος τέθηκαν οι γαλαζοκίτρι-
νοι μετά την δεύτερη σερί ήττα τους στο πρω-
τάθλημα. Η ΑΕΛ αν και προηγήθηκε στο 

σκορ (Μαέ 9′) δεν κατάφεραν να έχουν βαθ-
μολογικό όφελος από το ντέρμπι, έμειναν 
στην τρίτη θέση με 68 βαθμούς και βγή-
καν νοκ – αουτ, αφού βρέθηκαν στο -7 με 
μόλις δύο ματς να απομένουν.

Το ματς
Άκρως ισορροπημένο ήταν το ματς στα 
πρώτα λεπτά του, με τις δύο ομάδες να προ-
σπαθούν να επιβληθούν του αντιπάλου τους. 
Στο 9’ ο Μαέ έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο κάτω από 
το χώρο του κέντρου και με ωραία κίνηση απέφυγε τον 
Λούφτνερ που είχε ανέβει πολύ ψηλά για να τον μαρ-

κάρει. Εκμεταλλεύτηκε το κενό που δημιουργήθηκε 
στην άμυνα και κουβάλησε την μπάλα. Από το ημικύ-
κλιο της περιοχής έπιασε το φαλτσαριστό σουτ, στο 
οποίο ο Φαμπιάνο δεν είχε απάντηση. Η ΑΕΛ οπισθο-
χώρησε από το σημείο εκείνο και έπειτα με την Ομό-
νοια να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 
17’ οι πράσινοι είχαν την πρώτη καλή τους ευκαιρία 
με τον Βοζίνια να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ του 
σουτ του Παπουλή. Συνέχισαν να ανεβάζουν στροφές 
οι γηπεδούχοι, χωρίς ωστόσο να απειλούν. Αντίθετα 
η ομάδα του Κέρκεζ ήταν αυτή που απείλησε εκ νέου 
στο 36’ ξανά με τον Μαέ, με το σουτ του να περνά λίγο 
δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Φαμπιάνο. 
Στο 45’ η ΑΕΛ απείλησε ξανά με τον Αντάμοβιτς να κάνει 
το δυνατό συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής, με 
τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να απομακρύνει με 

δυσκολία. Οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι στο 
30’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπο-

τεάκ η μπάλα κτύπησε στο χέρι του 
Ριέρα που βρισκόταν στο τείχος. 
Η επαναληπτική προβολή έδειξε 
τον Ισπανό να έχει κολλημένα στο 
σώμα τα χέρια του.Με το… καλη-
σπέρα στο δεύτερο ημίχρονο η 

Ομόνοια έφερε στα ίσα το ντέρμπι 
με πανέμορφο γκολ του Μποτεάκ 

(σκόραρε ξανά μετά τις 18 Οκτω-
βρίου 2020). Στο 49’ ο Γκόμεθ εκτέλεσε 

το φάουλ από δεξιά, ο Τσέποβιτς έγινε κάτο-
χος της μπάλας πλάγια στην περιοχή και γύρισε τον 
Γάλλο, ο οποίος με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Βοζί-

νια για το 1-1. Τρία μόλις λεπτά αργότερα 
(52’) η Ομόνοια έφτασε κοντά στην ανα-
τροπή με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να 
διώχνει με τα πόδια μετά από γύρισμα 
που έγινε και κόντρα στον Τεϊσέιρα. Η 
ΑΕΛ έψαξε το δεύτερο γκολ στη συνέχεια 
με τον Κέρκεζ να παίρνει ρίσκα και τους 
πράσινους να δίνουν την μπάλα. Στο 65’ 
ο Μαέ ήταν πολύ άστοχος με σουτ στην 
κίνηση από πολύ καλή θέση, μετά από 
λάθος απομάκρυνση του Σέχου. Η Ομό-
νοια συνέχισε να δίνει χώρους και να οπι-
σθοχωρεί, ωστόσο η ομάδα της Λεμεσού 
δεν μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά 
πέραν ελάχιστων περιπτώσεων. Στο 82’ ο 
Γεωργίου με καλό σουτ έφτασε κοντά στο 
γκολ, η μπάλα όμως πέρασε λίγο δίπλα 
από την εστία του Φαμπιάνο. Στο 90+1’ 
ο Τζιωνής εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια 
στην άμυνα της ΑΕΛ, έκλεψε την μπάλα 
από τον Ριέρα και μπήκε με ταχύτητα στην 
περιοχή. Απέφυγε τον Μεντόγεβιτς και 
με δυνατό σουτ έφερε «τούμπα» το ντέρ-
μπι, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και έδωσε 
χρυσή νίκη στην ομάδα του.

Ομόνοια – ΑΕΛ 2-1: Την σκότωσε και 
είναι το μεγάλο αφεντικό 

Απόλλων – ΑΕΚ 3-1: 
Διανυκτέρευση στο ρετιρέ!
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ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 95-104: Πράσινος 
περίπατος σε ελεύθερο ματς

Μια δυνατή προπόνηση αποδείχθηκε για τον Παναθηναϊκό το ματς με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι 
επικράτησαν με 104-95 των κιτρινόμαυρων στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Stoiximan 
Basket League, με τον Μάριο Χεζόνια σε τρομερή κατάσταση

Αυτό το ν τ έρμπι,  δεν ε ίχε κάποια ιδιαίτ ερη 
αξία. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είχαν κλειδώσει 
την τέταρτη και την πρώτη θέση της κανονικής 
περιόδου της Stoiximan Basket League αν τ ί-
σ τοιχα, οπότε το βράδυ της Τε τάρτης (28/4) 
έπρεπε απλώς να δοκιμάσουν πρόσωπα και 
σχήματα εν όψει των playoffs.
Ανώτεροι οι πράσινοι, επικράτησαν με 104-
95 σ το ΟΑΚΑ, εκμεταλλεύθηκαν τ ις απουσίες 
του Κιθ Λάν γκφορν τ  και  του Γιαν ίκ Μορέ-
ιρα και πηγαίνουν σ την post season με σ τόχο 
φυσ ικά την κατάκ τηση του πρωταθλή-
ματος. Μάριο Χεζόνια και Ιωάννης 
Παπαπέ τ ρου  ξ ε χώ ρισα ν  από 
νωρίς,  πέ τυχαν 30 από τους 
50 πόντους της ομάδας τους 
σ το πρώτο μέρος και ήταν 
οι  κορυφαίοι του Όν τ ε ν τ 
Κά τ α ς ,  τ η ν  ώ ρ α  π ο υ  ο 
Ν ίκο ς  Γκ ίκας  πάλ ευε  με 
πείσμα γ ια να διατηρήσει 
η ΑΕΚ ένα αν ταγων ισ τ ικό 
πρόσωπο.
Στο 14-8 έκλε ισε την κανο-
ν ική  πε ρίοδο η  ομάδα του 
Βαγγέλη Αγγέλου που έκανε το 
ν τεμπούτο του σ τον κ ιτρινόμαυρο 
πάγκο, σ το 20-2 ο Παναθηναϊκός.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με 1/9 σουτ μπήκαν σ το ματ ς οι δύο ομάδες 
(4-1 σ το 4’), με τον Παναθηναϊκό να συνεχί-
ζ ε ι με το πρώτο του ξέσπασμα σ το ματ ς και 
με  σ ερί  0 -13 να χ τ ί ζ ε ι  προβάδισμα ε ν νέα 
πόν των (6 -17 σ το 7’). Οι πράσ ινοι ε ίχαν τον 
έλεγχο μέχρι το φινάλε της περιόδου (20-28) 
με πέν τε τρίπον τα και τους Χεζόν ια - Παπα-
πέτρου σ τους 15 πόν τους, με τον Κροάτη να 
σκοράρει κατά ριπάς και με γκολ-φάουλ γ ια 
το 29-38 σ το 16’ να κρατά την ομάδα του σε 
μια καλή απόσ ταση. Το 44 -50 του ημιχρό -
νου ήταν αποτέ λεσμα των ε ν νέα τριπόν των 
του Παναθηναϊκού και των 9/12 προσπαθειών 
που είχαν μαζί οι δύο κορυφαίοι φόργουορντ 
του Κάτας, την ώρα που η ΑΕΚ είχε πάρει 30 

πόν τους από τους αναπληρωματικούς της με 
τον Γκίκα (14π.) να ξεχωρίζει.
Η ε ικόνα του ματ ς δεν άλλαξε σ το ξεκ ίνημα 
της τ ρίτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός ήταν 
σαρωτ ικός σ την επίθεση, έβαλε 36 πόν τους 
σ το δεκάλεπτο, το έκλεισε με προβάδισμα 16 
πόν των και δεν κοίταξε προς τα πίσω. Έφτασε 
με άνεση σ τη ν ίκη, με πλουραλισμό, με ισορ-
ροπία σε inside game και περιφερειακό σουτ, 
ο Κάτας μοίρασε τον χρόνο συμμε τοχής και 
δεν καταπόνησε τους αθλητέ ς του και μένε ι 

πλέον να δούμε αν οι δύο ομάδες θα τα 
ξαναπούν σ τα ημιτ ε λικά, κάτ ι  που 

θα συμβεί αν η ΑΕΚ περάσει το 
εμπόδιο του ΠΑΟΚ κι ο Πανα-

θηναϊκός τον δικό του αν τ ί -
παλο σ τον πρώτο γύρο των 
playoffs.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ ΤΗΣ STOIXIMAN 
BASKET LEAGUE

1. Παναθηναϊκός 20 -2 
42

2. Λαύριο 17-5 39
3. Προμηθέας 16-6 38

4. ΑΕΚ 14-8 36
5. ΠΑΟΚ 13-9 35

6. Περισ τέρι 11-11 33
7. Κολοσσός 8-14 30
8. Ιωνικός 8-14 30
9. Άρης 7-15 29
10. Ηρακλής 7-15 29
11. Λάρισα 6-16 28
12. Μεσολόγγι 5-17 27

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΟΥ Α’  Γ ΥΡΟΥ ΤΩΝ 
PLAYOFFS
1. Παναθηναϊκός - 8. Ιωνικός 2. Λαύριο - 7. 
Κολοσσός
3. Προμηθέας - 6. Περισ τέρι 4 .  Α ΕΚ  -  5 . 
ΠΑΟΚ
Οι σε ιρέ ς ε ίναι  best-of-three (προκρίνε ται 
όποιος φτάσει πρώτος τ ις δύο ν ίκες).

Κλήρωση Eurobasket 
2022: Ο όμιλος της Εθνικής 
Ανδρών - Εύκολο μοιάζει 
το έργο της Εθνικής με 
μπροστάρηδες τους 
AntetokoumBROS

Η Εθν ική Ανδρών κληρώ-
θηκε σ τον 3ο Όμιλο του 
Eurobasket  2022,  αυ τόν 
του Μιλάνου, μαζί με την 
Ιταλία,  τ ην Κροατ ία,  τ ην 
Εσθονία την Ουκρανία και 
την Αγγλία
ΗΕθν ική Ανδρών θα ξεκι-
ν ή σ ε ι  τ ι ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς 
τ η ς  σ τ ον  3 ο  Όμ ιλο  σ τ ο 
Eurobasket 2022 που θα 
έχει ως έδρα το Μιλάνο και 
θα κληθεί να αν τ ιμε τωπί-
σει την διοργανώτρια Ιτα-
λία, την Κροατία, την Εσθο-
ν ία, την Ουκρανία και την 
Αγγλία
Το Eurobasket βάσει προ-
γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ  θ α  δ ι ε -
ξαχθε ί  το διάσ τημα 1-18 
Σεπτ εμβρίου σε 4 πόλε ις 
χ ώ ρ ε ς  ( Τσ ε χ ί α ,  Γε ω ρ -
γ ία, Ιταλία, Γερμαν ία) και 
συνολικά 5 διαφορε τ ικέ ς 
πόλε ις  (Βερολίνο,  Κολω -
ν ία ,  Μιλάνο,  Πράγα κα ι 
Τιφλίδα), με τον όμιλο της 
Ελλάδας να διασ ταυρώνε-
ται με τον 4ο όμιλο, που 
περιλαμβάνει την τ ις Σερ-
βία την Τσεχία, την Πολω-
ν ία ,  τ η ν  Φ ι νλ α ν δ ία ,  τ ο 
Ισραήλ και την Ολλανδία.
Όμιλος  του...  θανά του ο 
2ο ς  όμ ιλο ς ,  σ τον  οποίο 
κ ληρώθηκαν η Γερμαν ία, 
η Γαλλία, η Σλοβενία και η 
Λιθουανία.
Βάσει του συστήματος διε-
ξαγωγής ,  από τ ην  φάσ η 
των ομίλων θα προκριθούν 
οι 4 πρώτες ομάδες και θα 
δημιουργηθεί η φάση των 

16, όπου κατόπιν θα υπάρ-
χουν νοκ-άουτ αγώνε ς. Η 
τε λική φάση θα διεξαχθεί 
σ το Βερολίνο.

Αναλυτικά οι όμιλοι 
του Eurobasket 2022:

1ος Όμιλος (Τιφλίδα)
Ισπανία
Γεωργία (συνδιοργανώτρια)
Τουρκία
Ρωσία
Βέλγιο
Βουλγαρία

2ος Όμιλος  (Κολω -
νία)

Γαλλία
Γερμαν ία  (σ υνδιοργανώ -
τρια)
Λιθουανία
Σλοβενία
Ουγγαρία
Βοσνία

3ος Όμιλος (Μιλάνο)
Ελλάδα
Ιταλία (συνδιοργανώτρια)
Εσθονία
Κροατία
Ουκρανία
Αγγλία

4ος Όμιλος (Πράγα)
Σερβία
Τσεχία (συνδιοργανώτρια)
Πολωνία
Φινλανδία
Ισραήλ
Ολλανδία

αθλητικά
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Καλό Πάσχα!Καλό Πάσχα!
Σήµερα είναι Πασχαλιά κι αν η ευχή µας πιάνει, Σήµερα είναι Πασχαλιά κι αν η ευχή µας πιάνει, 

το τέλος κάθε γολγοθά εύχοµαι να σηµάνει.το τέλος κάθε γολγοθά εύχοµαι να σηµάνει.
~ Κρητική μαντινάδα~ Κρητική μαντινάδα
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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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