
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 M A Ϊ Ο Υ  2 0 2 1
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1426
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

σελ.7σελ.7

Δένδιας: Οι ΗΠΑ μπορούν να Δένδιας: Οι ΗΠΑ μπορούν να 
πείσουν την Τουρκία για το πείσουν την Τουρκία για το 
Δίκαιο της ΘάλασσαςΔίκαιο της Θάλασσας

Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία κατάΝέα ελπιδοφόρα θεραπεία κατά
του κορονοϊού ανακοίνωσετου κορονοϊού ανακοίνωσε

εταιρεία του Καναδάεταιρεία του Καναδά

σελ. 12σελ. 12

PRICE: $2.50



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com

Until April 30th

OPEN BY
APPOINTMENT

ONLY

Mon-Thurs: 
9am-7pm

Fri-Sat:
9am-6pm9am-6pm

NEW 2021
INVENTORY
IN STOCK!

Bill Stavropoulos
Product Advisor

bstavropoulos@willowdalenissan.com

www.willowdalenissan.com

Willowdale Nissan
7200 Yonge Street

Thornhill, ON L4J 1V8

CALL US AT
905-881-3900

Meadowview Ave.

Steeles Ave.Yonge St.

AUTO MALL



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ7 Μαΐου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Μαΐου 2021
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Υπάρχει ένα σπάνιο 
είδος ανθρώπων που 

στην ζωή τους τα δίνουν 
όλα για όλα. Κρατάνε 
τις υποσχέσεις τους, 

σκοτώνουν τον εγωισμό 
τους, ταξιδεύουν εκείνα τα 

παραπάνω χιλιόμετρα.
Και παρόλο που έχουν 

το μισό, πασχίζουν 
να το προσφέρουν 

ολόκληρο στον άνθρωπο 
που αγαπάνε. Και 

αυτοί οι ξεχωριστοί 
άνθρωποι δύσκολα θα 

ανταμοιφθούν με την ίδια 
αγάπη, αλλά παρόλα αυτά 

δεν σταματούν να την 
προσφέρουν, ελπίζοντας 

πως κάποια μέρα θα 
βρούν έναν άνθρωπο όσο 
σπάνιο όσο και οι ίδιοι, 

για να αγαπηθούν.

OI ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ… 
ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω  καλά 
όχι μόνον από υγεία, που είναι 
το κυριότερο, αλλά και στην 

καθημερινότητα σας στις επαγγελματικές, 
οικογενειακές και εν γένει ότι σχέσεις που 
αντιμετωπίζετε κάθε ημέρα.
Κακά τα ψέματα, καλοί μου, οι εποχές αλλάζουν. 
Βλέπουμε όλοι λίγο-πολύ ότι με όλη αυτή τη 
κατάσταση της πανδημίας και της κλεισούρας 
υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, βλέποντας ποιοι 
πραγματικά είναι φίλοι κι ενδιαφέρονται για 
εμάς πραγματικά κι όχι επιφανειακά. Βλέπουμε 
πολλούς γνωστούς ή φίλους ότι το νευρικό τους 
σύστημα περνάει δοκιμασία με φυσικό επακόλουθο 
να ξεσπούν πρώτα στα πρόσωπα που είναι κοντά 
τους και που δεν φταίνε πολλές φορές σε τίποτα, 
γιατί κι αυτοί αντιμετωπίζουν τις ανασφάλειες 
τους και μετά ξεσπούν στον πρώτο τυχόντα που 
θα τους στραβομουτσουνιάσει ή θα τους κλείσει σε 
κάποια στροφή με το αυτοκίνητο τους.
Αδέλφια, όλα αλλάζουν και μας φαίνονται 
περίεργα. Οι περισσότεροι δουλεύουν από το 
σπίτι και δεν κάνουν ούτε ένα αυγό να φάνε 
το πρωί. Παραγγέλνουν πρωινό από έξω. Τα 
παιδιά κάνουν μάθημα στο κομπιούτερ. Ακόμα 
και οι συναισθηματικές γνωριμίες, που για 
μένα είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γίνονται από 
το κομπιούτερ. Και χαρτί τουαλέτας πλέον το 
αγοράζουν από το AMAZON. Για αυτό βλέπουμε 
τον Μπέζο και τον Γκέιτς να παίρνουν διαζύγιο, 
γιατί βαρέθηκαν την ίδια σύζυγο και μητέρα 
των παιδιών τους. Τις δίνουν και τρία με τέσσερα 
δισεκατομμυριάκια και η ζωή τους συνεχίζεται 
μετά από μόνο μια τυπική ανακοίνωση 
«ΧΩΡΙΣΑΜΕ, ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΜΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΧΑΤΙ ΜΑΣ». 
Τι να πω, βρε αδέλφια, είχα την τύχη κι ευλογία 
λόγω της δουλειάς και του χαρακτήρα μου να 
ταξιδέψω και να γνωρίσω αρκετά μεγάλα(;) 
ονόματα του πολιτικού, κοινωνικού και 
καλλιτεχνικού στερεώματος. Τότε ήμουν και 
πιο μικρός, εκκολαπτόμενος δημοσιογράφος και 
για εμένα ήταν όνειρο να γνωρίσω τον πελώριο 
πολιτικό κ. ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ ή την πανέμορφη ευγενή 
Μπέλα Μπούλα. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. 
Ήταν όλα διαφορετικά. 
Θυμάμαι την χαρά που πήρα με το πρώτο 
κασετοφωνάκι που μου έκαναν δώρο ώστε να 
παίρνω συνεντεύξεις και να μην γράφω με τις 
ώρες. Τώρα κάνουν δημοσιογραφία από το σπίτι με 
ένα τάμπλετ και με τα σώβρακα κι ίσως τα παιδιά 
να κλαίνε στο δίπλα δωμάτιο κι αυτός παίρνει 
συνέντευξη με κορυφαίο όνομα στο πλανήτη!!!
Καλοί μου φίλοι, προσδεθείτε και 
προσαρμοστείτε, έχουμε απογειωθεί σε νέες 
εποχές που κανένας ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ δεν ξέρει που 
θα φτάσουμε. Εύχομαι για τι νέες γενεές να είναι 
τυχερές και να ζήσουν μια ζωή όπως θα καλούν 
οι καταστάσεις. Εμείς οι πιο σιτεμένοι Έλληνες 
ή Ελληνίδες ζήσαμε όμορφη ζωή, φτωχαδάκια οι 
περισσότεροι, αλλά οι ήρωες γονείς δεν άφηναν 
να λείψει τίποτα από το τραπέζι. Καλύτερα να 
σταματήσω εδώ γιατί τελευταία με πιάνουν 
εύκολα τα «ζουμιά» και οι αναμνήσεις μιας 
γεμάτης ζωής με συγκινούν.
Προχωράμε λοιπον. Υπομονή κι αυτό θα περάσει.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Δένδιας: Οι ΗΠΑ μπορούν να πείσουν την Τουρκία για 
το Δίκαιο της Θάλασσας

Σ
την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ θα ήταν ο ιδανικός εταίρος 
για να πείσει την Τουρκία να αποδεχτεί τη σύμβαση 
του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας προχώρησε ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρ-

κεια της συμμετοχής του στο φόρουμ «EU-US Future» που 
διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης Atlantic Council. Ο Έλληνας 
υπουργός υποστήριξε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Αθή-
να και η Άγκυρα θα μπορούσαν να λύσουν σχετικά εύκολα τα 
περισσότερα προβλήματα που ταλανίζουν τις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις και στάθηκε στο γεγονός ότι η Αθήνα και η Ουά-
σιγκτον έχουν κοινή αντίληψη σχετικά με το Δίκαιο της Θά-
λασσας. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κινεζικής 
Θάλασσας, όπου οι ΗΠΑ αντιτάσσονται στις κινεζικές αξιώ-
σεις εναντίον των Φιλιππίνων.
«Οι ΗΠΑ θα ήταν ο ιδανικός εταίρος για να πείσει την Τουρ-
κία ότι κάτι τέτοιο (αποδοχή της σύμβασης του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας) θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλ-
λον για την ίδια την Τουρκία, ένα πιο σταθερό μέλλον για την 
περιοχή, και σε πολύ καλύτερες αμερικανοτουρκικές σχέσεις. 
Υπάρχουν άπλετα παραδείγματα. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μοχλούς 
επιρροής στην περιοχή και είναι η μόνη δύναμη που επικοι-
νωνεί με ευκολία με σχεδόν όλα τα μέρη και συνεπώς είναι 
η δύναμη που μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ όλων 
των μερών στην περιοχή», επισήμανε ο Έλληνας υπουργός.
Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στην αξία της ΕΕ, λέγο-
ντας ότι καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο και ότι πρέ-
πει να κατανοήσει ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι μια 
μεγάλη οικονομική δύναμη, θα πρέπει επίσης να είναι μια 
μεγάλη γεωπολιτική δύναμη. Συνεχίζοντας, έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, λέγοντας 
ότι η άνθιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων οφείλεται 
στο γεγονός ότι είναι οικοδομημένες πάνω στα ισχυρά θεμέ-
λια των κοινών αξίων. Όπως είπε, μπορεί η επίκληση στις 
αξίες να ακούγεται λίγο κοινότυπη, αλλά είναι απαραίτητη 
σε μια περιοχή, όπου η κοινή αντίληψη περί παγκόσμιας 
τάξης, κανόνων δικαίου, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ως εκ τούτου, 
η Αθήνα επιθυμεί να δει ακόμα μεγαλύτερη αμερικανική 
παρουσία στην περιοχή, καθώς θεωρεί ότι συμβάλει στην 
εμπέδωση των διεθνών αξιών και κανόνων που ασπάζεται η 
ελληνική εξωτερική πολιτική.
«Είχαμε πολύ καλή σχέση με την κυβέρνηση Ομπάμα, με την 
κυβέρνηση Τραμπ και συνεχίζουμε να έχουμε μια πολύ καλή 
σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν. Υπογράψαμε τη νέα Συμ-
φωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) με την 

κυβέρνηση Τραμπ και βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση Μπάιντεν για την περαιτέρω επικαιροποίηση 
της. Θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία 
στην περιοχή. Αυτή είναι μια πολύ ταραχώδης περιοχή, και 
πρέπει να πω ότι όταν οι ΗΠΑ αφήνουν ένα κενό, τότε βλέ-
πουμε άλλες δυνάμεις, οι οποίες δεν μοιράζονται απαραί-
τητα τη δική μας αντίληψη για τη διεθνή τάξη και τη δημοκρα-
τία, να προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό. Επομένως, η 
περιοχή χρειάζεται μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία και 
όχι λιγότερη», εξήγησε ο κ. Δένδιας.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε 
ότι το πρόβλημα με την τουρκική πλευρά είναι ότι αργά 
αλλά σταθερά απομακρύνεται από το κεκτημένο της διε-
θνούς τάξης. Όπως επισήμανε ο Νίκος Δένδιας, αυτή η διε-
θνής τάξη αποτελεί ένα παράδειγμα που προωθείται από την 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Αυτό (το αμερικανικό παρά-
δειγμα) αφορά το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη δημοκρατία, και επίσης τη συμμετοχή σε μια διεθνή τάξη, 
η οποία στηρίζεται σε κανόνες. Για παράδειγμα, τα περισ-
σότερα προβλήματά μας με την Τουρκία θα μπορούσαν να 
λυθούν πολύ εύκολα εάν η Τουρκία αποδεχόταν τη σύμβαση 

του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά.
Ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι το Κυπριακό αποτελεί ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα όπου η Τουρκία αρνείται να συμ-
μορφωθεί με τις απαιτήσεις της διεθνούς νομιμότητας. Όπως 
εξήγησε, η τουρκική πλευρά επιθυμεί μια λύση που βρίσκε-
ται καθαρά εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
«Με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να είσαι αισιό-
δοξος. Αλλά, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και 
θέλω να ευχαριστήσω τον ΓΓ του ΟΗΕ που ακριβώς δεν στα-
ματάει την προσπάθεια. Εάν η λογική επικρατήσει, η Τουρκία 
θα αντιληφθεί ότι η λύση εντός των πλαισίων του ΟΗΕ είναι 
η καλύτερη επιλογή για τα συμφέροντα της Τουρκίας και των 
Τουρκοκυπρίων, αλλά είναι σίγουρα κάτι που δεν είναι καθό-
λου εύκολο».

Απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο υφυπουρ-
γό Εξωτερικών: Μουσουλμανική η μειονότητα 
στη Θράκη
Aπάντηση στις σημερινές αναφορές του Τούρκου υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, αναφορικά με την μειονότητα της Θράκης, 
δίνουν πηγές της ελληνικής διπλωματίας.
Η τοποθέτηση της Αθήνας έρχεται στον απόηχο των δηλώ-
σεων του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ 
Κιράν, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη ήγειρε και πάλι ζήτημα 
καταπάτησης δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότη-
τας, την οποία χαρακτήρισε «τουρκική».
«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις διεθνείς 
υποχρεώσεις της, πλήρως σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο, το 
οποίο αποτελεί πυξίδα της εξωτερικής της πολιτικής», τονί-
ζουν διπλωματικές πηγές και υπογραμμίζουν «ότι στο πλαί-
σιο αυτό εφαρμόζει τις προβλέψεις που απορρέουν από τη 
Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, η οποία αναγνωρίζει την 
ύπαρξη θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας στη 
Θράκη».
Επίσης, αναφέρουν πως η Μουσουλμανική Μειονότητα, η 
οποία ευημερεί, αριθμεί περίπου 120.00 κατοίκους, Έλληνες 
πολίτες, και προσθέτουν πως στην περιοχή αυτή λειτουργούν 
σήμερα 127 μειονοτικά σχολεία, καθώς και 260 τεμένη.
Τέλος, οι ίδιες διπλωματικές πηγές διαμηνύουν πως οποιαδή-
ποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και 
παραποίησης των στοιχείων αυτών, από όπου και αν προέρ-
χεται, είναι αυτονόητα απορριπτέα και δεν χρήζει περαιτέρω 
σχολιασμού.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και 
στην αξία της ΕΕ, λέγοντας ότι 
καλείται να διαδραματίσει έναν 
ρόλο
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Ο 
ιατροδικαστής και τεχν ικός 
σύμβουλος της οικογένειας της 
44χρονης, Δημήτρης Γαλεντέ-
ρης, μίλησε για τον θάνατο της 

γυναίκας στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, 
λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό της με το 
AstraZeneca, αποσυνδέοντας τα δυο συμ-
βάντα.
Με δηλώσεις του στο Open, ο κ. Γαλεντέρης 
σχολίασε πως «κάναμε τη νεκροτομή, εμείς 
δεν βρήκαμε κάποια ιδιαίτερα ευρήματα 
χθες. Δηλαδή κάποιο οξύ αίτιο, το οποίο 
να οδήγησε στον θάνατο δεν υπήρξε χθες. 
Δεν υπήρξε αυτή η θρόμβωση που αναφέ-
ρεται για το εμβόλιο της AstraZeneca. Ούτε 
υπήρξε κάποιο άλλο οξύ επεισόδιο που να 

οδήγησε στον θάνατο».
«Το μόνο εύρημα που βρήκα είναι μια εστία 
παλιού εμφράγματος. Ήταν μια μικρή εστία, 
που αν δεν πέρασε ασυμπτωματικά στην 
ασθενή, την εξέλαβε ως μυοσκελετικό 
πόνο και δεν το έψαξε ποτέ. Δεν είχαμε χθες 
εύρημα ούτε αιτία θανάτου. Από τα μακρο-
σκοπικά ευρήματα δεν βρήκαμε αιτία θανά-
του», σημείωσε στη συνέχεια.
«Ήταν μικρό το διάστημα για να αναπτυ-
χθούν θρομβώσεις. Πρέπει να καταλήξουμε 
στον μηχανισμό που προκάλεσε τον θάνατο. 
Δεν ήταν θρομβώσεις. Προς το παρόν δεν 
έχουμε ασφαλές συμπέρασμα», υπογράμ-
μισε την ώρα που αναμένονται τα αποτελέ-
σματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Θεσσαλονίκη: «Δεν 
βρήκαμε θρόμβωση» λέει ο 
ιατροδικαστής της οικογένειας 
της 44χρονης στη Χαλάστρα

Η ελληνικής καταγωγής, 
βραβευμένη με Όσκαρ, Ολυμπία 
Δουκάκη έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 90 ετών.

Σ
ύμφωνα με το δημοσίευμα του Los 
Angeles Times, η Ολυμπία Δουκά-
κη που ξεχώρισε μεταξύ άλλων για 
την ταινία «Ανθισμένες Μανόλιες», 

ενώ συμμετείχε και στην κωμωδία «Κοίτα 
ποιος μιλάει;» έφυγε από τη ζωή στο σπίτι 
της, στη Νέα Υόρκη.
«Η αγαπημένη μου αδερφή, Ολυμπία Δου-
κάκη, έφυγε από τη ζωή το πρωί στη Νέα 
Υόρκη» έγραψε ο αδερφός της Απόλλω-
νας που επιβεβαίωσε τον θάνατό της ηθο-
ποιού στο Facebook. «Μετά από μήνες 
προβλημάτων υγείας, τελικά αναπαύ-
θηκε εν ειρήνη και πήγε να συναντήσει 
τον Λούις» συνέχισε ο αδερφός της, χωρίς 
να διευκρινίζει τα ακριβή 
αίτια του θανάτου της.

Αντισυμβατική ζωή 
της Ολυμπίας Δου-
κάκη
Γεννήθηκε στην Μασαχου-
σέτη στις 20 Ιουνίου του 
1931, από την Αλεξάνδρα 
και τον Κωνσταντίνο Δου-
κάκη, μετανάστες από την 
Ελλάδα. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘60 και ξεκίνησε 
την καριέρα της στο θέατρο και τη μεγάλη 
οθόνη. Εκεί έμελλε να γνωρίσει και τον 
άνδρα που έγινε ο σύντροφος της ζωής 
της, τον ηθοποιό Λούις Ζόριτς, ο οποίος 
έφυγε από τη ζωή το 2018.
Το ζευγάρι μετακόμισε στο Νιου Τζέρσι 
λίγα χρόνια αργότερα, με σκοπό να απο-
κτήσει οικογένεια. Εκεί η Ολυμπία Δου-
κάκη μεγάλωσε τα τρία της παιδιά, την 
Χριστίνα, τον Πίτερ και τον Στεφάν.
Η καριέρα της περιλαμβάνει δεκάδες 
ρόλους στην off-Broadway σκηνή. Δίδαξε 
επίσης από το 1965 σ το τμήμα New 
School of Arts του πανεπιστημίου Καλών 
Τεχνών Tisch της Νέας Υόρκης. Προς τιμήν 
της δίνεται κάθε χρόνο υποτροφία με το 
όνομά της σε φοιτητή ή φοιτήτρια του 
Πανεπιστημίου που σημείωσε ιδιαίτερα 
υψηλές αποδόσεις.
Μακρά από τα φώτα της δημοσιότητας 
όμως, η Ολυμπία Δουκάκη ήταν μια ακτι-

βίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναι-
κών, αλλά και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, 
υποστηρίζοντας με θέρμη τη νομιμοποί-
ηση του γάμου ομοφυλοφίλων.
Ήταν ξαδέρφη του Μάικλ Δουκάκη, πολι-
τικού, υποψήφιου των Δημοκρατικών για 
την Προεδρία της Αμερικής το 1988. Την 
ίδια χρονιά, όταν και κέρδισε το βραβείο 
β’ γυναικείου ρόλου στα Όσκαρ, σήκωσε 
το χρυσό αγαλματίδιο και αναφώνησε 
«Εντάξει Μάικλ, πάμε» θέλωντας να στη-
ρίξει την υποψηφιότητα του Μάικλ Δου-
κάκη για την προεδρία των ΗΠΑ.
Το 2018 κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ 
για τη ζωή και την καριέρα της στο οποίο 
η Ολυμπία εμφανίζεται σε ένα ταξίδι πίσω 
στην Ελλάδα και στα χωριά καταγωγής 
των γονιών της. Η σχέση της με την Ελλάδα 
και την κοινότητα στις ΗΠΑ υπήρξε στενή, 
καθώς υπήρξε μέλος του ελληνοαμερικα-
νικού ιδρύματος με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η αντιπαράθεση 
με την μητέρα της 
και την πατριαρχία
Επαναστατώντας κατά 
τ η ς  π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ς 
Ελληνίδας μητέρας της 
που μέχρι τα εσώρουχα 
της έψαχνε για να ελέγ-
ξει την ισχυρή σεξουα-
λική της ορμή, καταπο-

λεμώντας ένα συντηρητικό τρόπο ζωής εν 
μέσω της παραδοσιακής παλαιάς ανώτε-
ρης τάξης της Βοστώνης (Boston Brahmin) 
στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, και ξεκι-
νώντας τη δική της θεατρική ομάδα στο 
Νιου Τζέρσεϋ αντί να περιμένει το τηλέ-
φωνο να χτυπήσει, η Ολυμπία Δουκάκη 
πήρε στα χέρια της τη ζωή της με απί-
στευτο θάρρος.
Έτσι άνοιξαν και οι πόρτες του Χόλιγουντ 
για να γίνει τελικά παγκόσμια γνωστή με 
την ταινία «Κάτω από την λάμψη του φεγ-
γαριού» (1987), που της χάρισε το Όσκαρ. 
Άλλες ταινίες στις οποίες πρωταγωνί-
στησε είναι οι «Ανθισμένες Μανόλιες» 
(1989), «Κοίτα Ποιος Μιλάει» (1989), «Mr. 
Holland’s Opus» (1995), «Ακαταμάχητη 
Αφροδίτη» (1995), «The Cemetery club» 
(1993), «The Event» (2003), «Cloudburst» 
(2011), «Seven Chinese Brothers» (2015)», 
«Dad» (1989), «Υστερόγραφο μιας σχέ-
σης» (2006) και «Εργαζόμενο κορίτσι» 
(1988).

Πέθανε η Ολυμπία Δουκάκη, η 
ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που 
κατέκτησε το Χόλιγουντ
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Αντιδράσεις στα κατεχόμενα έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ 
έχει διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σ
άλο έχει προκαλέσει στα κατε-
χόμενα η είδηση ότι ο ηγέτης 
των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τα-
τάρ έχει διαβατήριο της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ του ΑΝΤ1, η τουρκοκυπριακή εφη-
μερίδα «Avrupa» αναφέρει στο κύριο 
πρωτοσέλιδο της, «ο Τατάρ υπήκοος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας» και συ-
μπληρώνει ο «Ερσίν Τατάρ συμπολίτης 
του προέδρου Αθανασιάδη. Μάλιστα 
ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου πα-
ρέπεμψε τον Ερσίν Τατάρ αν ντρέπεται 
να «κάψει» ή να «επιστρέψει το διαβα-
τήριο. Όπως αναφέρει το άρθρο που έ-
χει και τη φωτογραφία του διαβατηρί-
ου, ο Τατάρ το είχε εξασφαλίσει από το 
2000, πριν ακόμα απομακρυνθούν τα 
οδοφράγματα.
«Αν και γεννήθηκα πριν από το 1974, 
δεν το χρησιμοποίησα ποτέ... Θα το 
επέστρεφα αν είχα τον τρόπο. Αν ο λαός 
μου χρησιμοποιεί αυτό το διαβατήριο 
είναι από ανάγκη. Δυστυχώς είναι ένα 
προνόμιο του κράτους που (οι Ελληνο-
κύπριοι) μας υφάρπαξαν. Μήπως ψηφί-
ζουν Αναστασιάδη (οι Τουρκοκύπριοι); 
Μήπως με ταυτότητα ζουν στην ελλη-
νική πλευρά;», δήλωσε ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης απολογούμενος σε δια-
δικτυακή εκπομπή τουρκοκυπριακής 
εφημερίδας.
Ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Ανστα-
σιάδης δήλωσε λιτά «πόσο πρέπει να 
ντρέπονται μέλη των συνεργατών του, 
που έχουν την κυπριακή ταυτότητα ή 
το κυπριακό διαβατήριο». Όλα αυτ΄σα 
συνέβησαν λίγες ημέρες μετά τη διά-
σκεψη 5+1 της Γενεύης για το Κυπριακό, 
όπου ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων 
προέβαλε τη θέση της Άγκυρας για δύο 
κράτη στην Κύπρο.

Τατάρ: Δεν σημαίνει ότι οι Τ/κ 
που έχουν ταυτότητα και δια-
βατήριο της ΚΔ είναι πολίτες 
της
“Πολλοί πολίτες της τδβκ έχουν ταυ-
τότητα και διαβατήριο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για διαφορετικούς σκο-

πούς”, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν 
Τατάρ, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι πολίτες της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.
Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Τατάρ υπο-
στήριξε πως αυτό είναι αποτέλεσμα της 
επιβολής της ε/κ νοοτροπίας, την οποία 
τώρα οι Ε/κ προσπαθούν να χρησιμο-
ποιήσουν για πολιτικούς σκοπούς.
Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε πως ως ένα άτομο 
που γεννήθηκε το 1960 ήταν φυσικό για 
αυτόν να έχει πιστοποιητικό γέννησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως όλοι 
οι άλλοι, με βάση της πρακτικές εκείνης 
περιόδου και πως η απόφασή του ήταν 
να ακυρώσει αυτό το πιστοποιητικό.
Ο κ. Τατάρ είπε πως η πρόταση που 
κατέθεσε κατά την άτυπη διάσκεψη στη 

Γενεύη είχε μεγάλο αντίκτυπο και πως 
η “ε/κ διοίκηση”, όπως αποκάλεσε την 
κυπριακή Κυβέρνηση, ξεκίνησε μια 
μεγάλη εκστρατεία κατά του ψευδοκρά-
τους, των Τ/κ και του ιδίου.
Ισχυρίστηκε πως ο Πρόεδρος Ανα-
στασάδης απέκρυψε τους λόγους για 
τους οποίους, όπως ο ίδιος ανέφερε, 
97 χιλιάδες Τ/κ έχουν διαβατήρια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Υποστήριξε πως μετά τα γεγονότα του 
1963, οι Τ/κ αποκλείστηκαν από την 
Κυπριακή Δημοκρατία και τα δικαιώ-
ματά τους έτυχαν σφετερισμού.
“Αυτή η παραβίαση δικαιωμάτων 
συνεχίζεται σήμερα. Επιπρόσθετα ενώ 
εφαρμόζονται άδικα εμπάργκο και απο-
μόνωση εναντίον των Τ/κ, εμποδίζεται 
η ελευθερία τους να ταξιδεύουν”, ανέ-
φερε.
Πρόσθεσε πως οι Τ/κ απέκτησαν δια-

βατήρια και ταυτότητες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για να μπορούν να ταξι-
δεύουν στο εξωτερικό για διάφορους 
λόγους, όπως λόγους υγείας, για σπου-
δές κ.λπ.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
υποστήριξε. “Αυτό είναι αποτέλεσμα 
επιβολής της ε/κ νοοτροπίας και αυτή 
τη νοοτροπία προσπαθούν τώρα να την 
χρησιμοποιήσουν για τους πολιτικούς 
τους σκοπούς. Αυτή η κατάσταση είναι 
απαράδεκτη”, πρόσθεσε.
Είπε πως όσοι έχουν ταυτότητα ή δια-
βατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
“είναι πολίτες της τδβκ”, και ως εκ τού-
του η δήλωση του Προέδρου Αναστα-
σιάδη πως “οι Τ/κ είναι πολίτες μας” δεν 
έχει αξία.

Ατομικό δικαίωμα των Τ/κ το 
κυπριακό διαβατήριο, λέει ο 
Ερχιουρμάν που επιτίθεται 
στον Τατάρ
Το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας είναι ατομικό δικαίωμα του κάθε 
Τ/κ «και όχι χάρη στον Αναστασιάδη», 
ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, πρόε-
δρος του ΡΤΚ, προσθέτοντας ότι «είναι 
κοινοτικό δικαίωμα των Τ/κ να μοιρά-
ζονται την κυριαρχία τους με βάση την 
πολιτική ισότητα στην ομοσπονδία που 
θα δημιουργηθεί. Ούτε και αυτό είναι 
χάρη στον Αναστασιάδη».
«Είμαστε σε μια περίοδο που η ήρα έχει 
μπερδευτεί με το σιτάρι για τα καλά!» 
κατέληξε ο κ. Ερχιουρμάν, ο οποίος λίγη 
ώρα μετά επανήλθε με νέα του ανάρ-
τηση με αφορμή τις δηλώσεις Τατάρ για 
το κυπριακό διαβατήριο που έχει και 
πως θα το επιστρέψει εάν υπάρχει τρό-
πος να το κάνει.
«Αυτό είναι ατομικό σας δικαίωμα, 
όπως όλων σας. Εάν προσπαθείτε να 
του προσδώσετε άλλο πολιτικό νόημα, 
γιατί το πήρατε; Εάν δεν του προσδίδετε 
άλλο νόημα και το βλέπετε ως ένα δικαί-
ωμα, τότε γιατί θα το επιστρέψετε;». 
Ούτε τροφή είναι, ούτε λάχανα τουρσί, 
κατέληξε ο Τουφάν Ερχιουρμάν.

Κατεχόμενα: Σάλος με κυπριακό 
διαβατήριο του Τατάρ

Παντρεύτηκαν η Όλγα 
Κεφαλογιάννη και ο Μίνως 
Μάτσας στις Σπέτσες 

Το ζευγάρι έκανε πολιτικό γάμο χθες -Δείτε τη φωτο-
γραφία από το γάμο τους που «ανέβασαν» στο 
instagram-  Κουμπάρα τους ήταν η ξαδέλφη της νύφης, 
Χρυσή Βαρδινογιάννη.
Το ευτυχές γεγονός «δημοσιοποίησε» η ίδια με μια 
ανάρτησή της στο instragram:

Λίγη ώρα αργότερα την ίδια φωτογραφία αναδημοσί-
ευσε στο Instagram stories και ο Μίνως Μάτσας. 
H βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο αγαπημένος 
συνθέτης παντρεύτηκαν παρουσία του δημάρχου Σπε-
τσών με κουμπάρα την ξαδέλφη της Χρυσή Βαρδινο-
γιάννη, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της 
Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.
Το παρών έδωσαν  μόνο οι δύο οικογένειες, η μητέρα 
της πρώην υπουργού Ελενη Βαρδινογιάννη και οι 
τρεις αδελφές της, οι γονείς  και η αδελφή του Μίνου 
Μάτσα.
Ακολούθησε τραπέζι  στην γνωστή εξοχική κατοικία  
Μάτσα στις Σπέτσες.
Η σχέση της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Μίνω Μάτσα 
φέρεται να ξεκίνησε στα τέλη του 2019.
Στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2019 εμφανίστηκαν μαζί 
στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών και λίγες ημέρες αργότερα απαθα-
νατίστηκαν φωτογραφικά ο ένας πλάι στον άλλον στο 
θέατρο Παλλάς, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία», 
την οποία ο μουσικός επένδυσε με πρωτότυπη μου-
σική, με το ομότιτλο τραγούδι. Είναι εξακριβωμένο ότι 
οι δυο τους κάνουν παρέα και συναντιούνται σε εξό-
δους με κοινούς φίλους, αλλά και συγγενείς της δια-
πιστωμένα φιλότεχνης Ολγας. Τότε, το περιβάλλον της 
κυρίας Κεφαλογιάννη διέψευδε ότι ήταν ζευγάρι με τον 
Μίνωα Μάτσα: Και οι δύο είχαν λίγο καιρό πριν υπο-
στεί «συναισθηματικές απώλειες», αφού εκείνη είχε 
χωρίσει από τον σύζυγό της Μάνο Πενθερουδάκη και 
εκείνος από την πρωταγωνίστρια των Αγριων Μελισ-
σών, Μαρία Κίτσου.
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Μετά από 17 χρόνια συνεχούς 
τηλεοπτικής παρουσίας, ο ηθοποιός 
και παρουσιαστής της ιστορικής 
μουσικής εκπομπής ανακοίνωσε 
το τέλος αυτού του κύκλου και 
αποχαιρέτησε μέσω Instagram το 
κοινό και τους συνεργάτες του

Μ
ε μία ανάρτηση έκλεισε έναν 
κύκλο 17 χρόνων. Ετσι επέλε-
ξε ο Σπύρος Παπαδόπουλος 
αν και επίσημη συνάντηση με 

τον ΣΚΑΪ δεν είχε γίνει. Ομως ο σταθμός 
είχε αφήσει σε κάποιες ανεπίσημες κου-
βέντες που έγιναν ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να μην ανανεώσει τη συνεργασία λόγω κό-
πωσης και πίεσης που εμφάνιζε το τελευ-
ταίο διάστημα η εκπομπή από παρόμοια α-
νταγωνιστικά προϊόντα, στο Mega και στην 
ΕΡΤ. Το συμβόλαιο έληγε φέτος και λογικά 
θα γίνονταν συζητήσεις, οι οποίες πλέον 
δεν θα γίνουν.
Η οριστική απόφαση ήταν του Σπύρου 
Παπαδόπουλου, ο οποίος και το ανακοί-
νωσε με τον τρόπο που 
ο ίδιος επέλεξε. Με την 
ανάρτηση του στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Ήταν καλοκαίρι του 
2004, όταν με φώναξε η 
Βίκυ Λάσκαρη-τηλεοπτική 
παραγωγός- και μου πρό-
τεινε μια 3ωρη ψυχαγω-
γική εκπομπή στην ΕΡΤ. Της 
είπα, ότι αν έκανα κάτι, θα 
ήταν για το ελληνικό τραγούδι που γνω-
ρίζω και αγαπώ. Και έτσι ξεκινήσαμε με 
πρώτο αφιέρωμα στον αγαπημένο Μάνο 
Ελευθερίου. Σαν χτες μου φαίνεται. Πέρα-
σαν όμως 17 χρόνια! Και νιώθω ότι αυτό 
το καράβι που όλα αυτά τα χρόνια μας ταξί-
δεψε -και πού δε μας πήγε!- ήρθε η ώρα 
να...δέσει!
Γιατί όσο καλό κι ανθεκτικό να είναι ένα 
σκαρί, στο τέλος πάντα η θάλασσα νικάει! 
Με λίγα λόγια, αγαπημένοι μου «Έλλη-
νες απανταχού», νομίζω ότι είναι η σωστή 
στιγμή το «ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ» 
να περάσει στην ιστορία. Ελπίζω, όχι και 
στη λήθη!
Ευχαριστώ από καρδιάς όοοολους τους 
τραγουδιστές, τους μουσικούς, τους 
χορευτές, τους προσκεκλημένους, τους 
τεχνικούς, τους συνεργάτες που μαζί φτιά-
ξαμε τόσα ωραία πράγματα και βέβαια ένα 
ξεχωριστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην αγαπημένη 
μου Βίκυ!

Ταύτα και μένω, διότι δεν μπορώ τους απο-
χωρισμούς!
Δε θα χαθούμε!
Υ.Γ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θέλω να μοιραστώ 
το απωθημένο μου για καλλιτέχνες που 
αγαπώ και που για διαφόρους λόγους δεν 
κάναμε εκπομπή μαζί τους....την Χαρούλα 
Αλεξίου, τους Active member, τον Τόλη 
Βοσκόπουλο, τον Φοίβο Δεληβοριά, την 
Ματούλα Ζαμάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, 
την Μαρινέλλα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, 
τον Δήμο Μούτση, τον Σταύρο Ξαρχάκο και 
τον Νίκο Ξυδάκη!».
Πριν από δύο χρόνια είχε πει: «Ενα βράδυ 
ο Σταύρος Κουγιουμτζής βγήκε μία βόλτα 
στη γειτονιά του να περπατήσει και να 
καπνίσει ένα τσιγάρο. Κάποια στιγμή από 
το ανοιχτό παράθυρο σε ένα διαμέρισμα 
το οποίο βρισκόταν στον ημιόροφο μιας 
πολυκατοικίας άκουσε ένα δικό του τρα-
γούδι να παίζει δυνατά. Πλησίασε το παρά-
θυρο από το δρόμο και σκέφτηκε ότι είναι 
παράξενο και συνάμα πολύ ευχάριστο να 
ακούς πως κάποιοι άνθρωποι, ίσως παρέα, 
ίσως οικογένεια γλεντούν και περνούν 

καλά με τη μουσική σου. 
Κοντοστάθηκε ο Κουγι-
ουμτζής και κάποιος από 
το σπίτι που τον είδε έξω 
από το παράθυρο τρά-
βηξε ενοχλημένος την 
κουρτίνα και έκλεισε το 
παράθυρο θεωρώντας 
προφανώς πως επρό-
κειτο για κάποιον αδιά-
κριτο περαστικό. Στενα-

χωρήθηκε πολύ ο συνθέτης, πικράθηκε και 
ένιωσε άβολα. Και ήταν πραγματικά τρα-
γική ειρωνεία το ότι δεν ήξερε ο ένοικος 
πως έξω από το σπίτι ήταν ο συνθέτης του 
τραγουδιού με το οποίο γλεντούσαν».
Με αυτή την αφήγηση της εξομολόγησης 
του Κουγιουμτζή, ο Σπύρος Παπαδόπου-
λος ούτε λίγο ούτε πολύ ξεδιπλώνει το πιο 
ουσιαστικό κομμάτι της εκπομπής που 
παρουσιάζει εδώ και 17 χρόνια στην δημό-
σια και ιδιωτική τηλεόραση. Το κομμάτι 
που θέλει σημαντικούς δημιουργούς της 
ελληνικής μουσικής σκηνής να αφηγούνται 
μοναδικές ιστορίες πλαισιώνοντάς τις με 
ερμηνείες και πάντα μέσα από το πρίσμα 
της παρέας. Μιας παρέας που παρευρίσκε-
ται στο πλατό προκειμένου να αποκαλύψει 
κι εκείνη από την πλευρά της όμορφες στιγ-
μές, γεγονότα και να ξεδιπλωθούν με αυτό 
τον τρόπο ενδιαφέρουσες κρυφές πτυχές 
που έρχονται να πλαισιώσουν ένα αφιέ-
ρωμα.

επικαιρότητα

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος αποχαιρετά 
το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» 

Προφυλακίστηκαν ο 
Μένιος Φουρθιώτης και οι 
συγκατηγορούμενοί του

Π
ροφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 
Μένιος Φουρθιώτης και οι 
δύο συγκατηγορούμενοί του 
με απόφαση του εισαγγελέα 

ύστερα από την πολύωρη απολογία 
του τηλεπαρουσιαστή, το Μ.Σάββατο.
Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστη-
καν από τους ισχυρισμούς του τηλεπα-
ρουσιαστή και έτσι ο Μένιος Φουρθι-
ώτης παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.
Εναντίον του παρουσιαστή έχει ασκη-
θεί ποινική δίωξη για εννέα αδικήματα 
(δύο κακουργήματα και επτά πλημμε-
λήματα): ηθική αυτουργία στην επί-
θεση που έγινε στις 16 Απριλίου στο 
σπίτι του, σύσταση συμμορίας, ηθική 
αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκα-
τοχή, οπλοφορία, προμήθεια, κατοχή 
εκρηκτικής βόμβας και διακεκριμένη 
φθορά, απόπειρα εκβίασης και ψευδή 
καταγγελία.
Δίωξη έχει ασκηθεί και στους δύο 
συγκατηγορούμενούς του, τους οποί-
ους φέρεται να γνώριζε επειδή είχαν 
απασχοληθεί ως προσωπικοί συνο-
δοί του και οι οποίοι κατηγορού-
νται ότι την ίδια μέρα έκαναν την επί-
θεση στο σπίτι του και πυροβόλη-
σαν εναντίον αστυνομικών στη Νέα 
Ερυθραία. Η δίωξη εναν τ ίον τους 
αφορά τη σύσταση συμμορίας, από-
πειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή 
και συνέργεια σε απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας, διακεκριμένη περίπτωση 
οπλοκατοχής και οπλοφορία από κοι-
νού, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, 
έκρηξη, παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών κ.ά.
Ο τέταρτος κατηγορούμενος αντιμέ-
τωπος μόνο με κατηγορίες σχετικές με 
ναρκωτικά, αφέθηκε ελεύθερος.
Η απόφαση για την ποινική μεταχεί-
ριση των τριών κατηγορουμένων ελή-
φθη με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα 
και ανακριτή, ύστερα από μία διάσκεψη 
που διήρκησε περίπου τρεις ώρες.

Έξι ώρες απολογία
Μετά από περίπου έξι ώρες ολοκλη-
ρώθηκαν το απόγευμα οι απολογίες 
του Μένιου Φουρθώτη και των τριών 
συγκατηγορουμένων του, στον 30ο 
τακτικό ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο παρουσια-
στής αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον 
του, όπως επίσης και οι δυο συγκα-
τηγορούμενοί του που φέρονται ως 
δράστες των επιθέσεων εναντίον της 
οικείας του παρουσιαστή και εναντίον 
των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.
Κατά τις πληροφορίες οι συγκατηγο-
ρούμενοι για την απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας κατά των αστυνομικών στη 
συμπλοκή στη Νέα Ερυθραία, αρνήθη-
καν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Υποστήριξαν πως  με βάση τα στίγματα 
των κινητών τους τηλεφώνων  φαίνε-
ται ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο που 
έγινε η ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ 
επέμειναν πως η μόνη τους  σχέση με 
το Μένιο Φουρθιώτη ήταν ότι τους είχε 
προσλάβει  για τη φύλαξή του μετά την 
απόφαση να αποσυρθεί η αστυνομική 
συνοδεία.
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επικαιρότητα

Τ
η θλίψη τους για το θάνατο του Παύ-
λου Ιωαννίδη, «ο οποίος αποδήμησε 
ήσυχα στο σπίτι του, πλήρης ημερών, 
τη Μεγάλη Παρασκευή» εκφράζουν 

ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και οι άνθρωποι του Ιδρύματος Ω-
νάση, του οποίου ο εκλιπών ήταν ο τελευ-
ταίος από τα ισόβια μέλη του ΔΣ που είχαν 
επιλεγεί από τον ίδιο τον Αριστοτέλη Ωνάση.
«Η συμμετοχή του Παύλου Ιωαννίδη στα 
δρώμενα του Ιδρύματος υπήρξε πάντοτε 
ουσιαστική, αποτελεσματική και γενναι-
όφρων, όπως ήταν και ο ίδιος. Ο Παύλος 
Ιωαννίδης ήταν ένας αληθινός ευπατρίδης 
των αιθέρων και των θαλασσών» αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Ωνάση.
Ο Παύλος Ιωαννίδης διατέλεσε αντιπρόε-
δρος του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση από το 
1992 έως το 2005 και έκτοτε, ήταν επίτιμος 
αντιπρόεδρος του ΔΣ. Υπήρξε, εξάλλου, 
γενικός διευθυντής της ναυτιλιακής εταιρείας 
Springfield Shipping Co. Panama SA (1977-
1988) και στη συνέχεια (1988-1995) της εται-
ρείας Olympic Shipping and Management 
SA, η οποία διαχειρίζεται τα πλοία που 
ελέγχει το Ίδρυμα Ωνάση. Ήταν πρόεδρος 
όλων των εταιρειών της Χριστίνας Ωνάση, 
ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης της, 
καθώς και μέλος της επιτροπής διαχείρισης 
της περιουσίας της ανήλικης κόρης της, Αθη-
νάς, μέχρι το 1999.
Όπως επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση του Ιδρύματος 
Ωνάση, ο Παύλος Ιωαννίδης, 
με τους εκλιπόντες πλέον Στέ-
λιο Παπαδημητρίου (πρώην 
πρόεδρο του Ιδρύματος) και 
Απόστολο Ζαμπέλα, καθώς 
και τον Θεόδωρο Γαβριη-
λίδη, αποτέλεσαν από το 
1977 έως το 2005 την τετρανδρία που οδή-
γησε τις τύχες του Ιδρύματος Ωνάση στην 
αρχή της ίδρυσής του και σε δύσκολους και-
ρούς. Στην περίοδο αυτή μπόρεσαν να αυξή-
σουν την περιουσία που κατέλειπε ο Αριστο-
τέλης Ωνάσης στο Ίδρυμα, να προστατεύ-
σουν την περιουσία της εγγονής του Αθη-
νάς μέχρι την ενηλικίωσή της και να κάνουν 
τα πρώτα μεγάλα έργα του Ιδρύματος, όπως 
το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών κ.ά. Το 2005 παρέ-
δωσαν συλλογικά τη σκυτάλη, αλλά ο ίδιος 
μαζί με τον Απόστολο Ζαμπέλα συνέχισαν 
να παρέχουν τη γνώση τους και την εμπειρία 
τους στη νέα γενιά που τότε είχε αναλάβει τις 

τύχες του Ιδρύματος. Από τη θέση του επίτι-
μου αντιπροέδρου, στήριξε με πίστη όλες τις 
πρωτοβουλίες του Ιδρύματος και του νέου 
τότε προέδρου του ΔΣ Αντώνη Παπαδημη-
τρίου, αντιλαμβανόμενος ότι οι νέοι καιροί 
απαιτούν νέες αντιλήψεις.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1924. 
Το 1943 πήρε μέρος στην Εθνική Αντί-
σταση, αρχικά με την ομάδα του Νικηφό-
ρου του ΕΛΑΣ και, κατόπιν, με τη FORCE 
133, μια συμμαχική μονάδα που δρούσε στα 
βουνά της κατεχόμενης Ελλάδας. Τον Ιού-
νιο του 1944, κατόπιν εντολής του συμμα-
χικού αρχηγείου της Μέσης Ανατολής, διέ-
φυγε από την Ελλάδα μαζί με δύο Άγγλους 
αξιωματικούς και, μέσω Τουρκίας, έφτασε 
στο Κάιρο. Τιμήθηκε για ανδρεία κατά τη 
διάρκεια του πολέμου από τον Βασιλιά της 
Αγγλίας Γεώργιο ΣΤ΄ με το King’s Medal for 
Courage (KMC) της Βρετανικής Αυτοκρα-
τορίας και με δίπλωμα τιμής από τον Άγγλο 
Στρατάρχη Lord Alexander. Τις διακρίσεις 
αυτές επέστρεψε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, 
στον Charles Peake, Άγγλο Πρέσβη στην 
Αθήνα, στις 10 Μαΐου 1956, ημέρα απαγχο-
νισμού των Κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ, 
Καραολή και Δημητρίου. Το 1944 εκπαιδεύ-
τηκε ως πιλότος καταδιωκτικών αεροπλάνων 
στο κέντρο της RAF στη Νότια Ροδεσία και 
υπηρέτησε στην Ελληνική Βασιλική Αεροπο-
ρία (ΕΒΑ) μέχρι το 1947.

Εργάστηκε στην TAE και στη 
συνέχεια στην Ολυμπιακή 
Αεροπορία, διαδοχικά ως 
αρχιεκπαιδευτής, γενικός 
αρχιχειριστής, διευθυντής 
πτητικής εκμετάλλευσης και 
γενικός διευθυντής, μέχρι την 
πώληση της Ολυμπιακής στο 
ελληνικό κράτος (1975).

Έχοντας βαθιά γνώση του τρόπου που λει-
τουργούν οι αεροπορικές εταιρείες και 
μακροχρόνια πείρα στην εκπαίδευση, εισή-
γαγε αργότερα στη ναυτιλία τη φιλοσοφία 
των αεροπορικών εταιρειών με στόχο να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η αδυναμία του 
ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό προϋπέθετε 
την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών σύμ-
φωνα με τα Εγχειρίδια και τα Checklists της 
εκάστοτε εταιρείας, των εθνικών και διεθνών 
κανονισμών, αλλά και την εμπέδωση ομα-
δικής και συντονισμένης εργασίας, την ενη-
μέρωση προ και μετά την εργασία, την ανά-
πτυξη σωστής νοοτροπίας και αυτοπειθαρ-
χίας. 

Πέθανε ο Παύλος Ιωαννίδης: 
Ποιος ήταν ο στενός συνεργάτης 
του Ωνάση

Σπαραγμός στα Χανιά: 
Πατέρας κηδεύτηκε μετά τη 
βάπτιση του μωρού του 

Σκηνές θρήνου εκτυλίχθηκαν, 
σήμερα, στην κηδεία του άτυχου 
άντρα, όπου δίπλα στο φέρετρο 
τοποθετήθηκε κολυμπήθρα, στην 
οποία βαπτίστηκε το μερικών 
μηνών παιδί του, στον Ιερά Ναό 
Αγίου Δημητρίου στον Πλατανιά

Σ
υγκλονισμένη είναι η Κρήτη με-
τά το θανατηφόρο τροχαίο δυ-
στύχημα του Σήφη Κουτσογιαν-
νάκη, που έφυγε ξαφνικά από 

τη ζωή και άφησε πίσω του ένα βρέφος.
Σκηνές θρήνου εκτυλίχθηκαν, σήμερα, 
στην κηδεία του, όπου δίπλα στο φέρε-
τρο τοποθετήθηκε κολυμπήθρα, στην 

οποία βαπτίστηκε το μερικών μηνών 
παιδί του, στον Ιερά Ναό Αγίου Δημη-
τρίου στον Πλατανιά.
Λίγο αργότερα, το μεσημέρι της Κυρια-
κής του Πάσχα, κηδεύτηκε ο Σήφης 
Κουτσογιαννάκης.
Το «παρών» έδωσε πλήθος φίλων 
και συγγενών, καθώς και συγχωρια-
νών του, που έσπευσαν να του πουν το 
ύστατο χαίρε.
Ο άτυχος άνδρας ενεπλάκη σε σοβαρό 
τροχαίο το μεσημέρι του Μεγάλου 
Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό 
Χανίων – Κισσάμου, όταν κάτω από 
αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε 
με την μηχανή του σε σταθμευμένο 
όχημα.
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Αυτοδιαλύθηκε η ακροδεξιά 
οργάνωση Proud Boys

Ο
ι αρχές του Καναδά ανέφε-
ραν ότι η ομάδα συνιστά 
«ενεργή απειλή» για την 
ασφάλεια - Διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στην επίθεση ενα-
ντίον του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, τον 
Ιανουάριο
Το παράρτημα των Proud Boys στον 
Καναδά,  ακροδεξιά οργάνωση την 
οποία η Οτάβα χαρακτήρισε «τρομο-
κρατική» στις αρχές του 
έτους, αυτοδιαλύθηκε, 
υποστηρίζοντας ότι δεν 
έχει κάνει τίποτα κακό.
Τον Φεβρουάριο,  οι 
αρχές του Καναδά ανέ-
φεραν ότι η ομάδα αυτή 
συνιστά «ενεργή απειλή» 
για την ασφάλεια και δια-
δραμάτισε «καθοριστικό 
ρόλο» στην επίθεση εναντίον του Καπι-
τωλίου των ΗΠΑ, τον Ιανουάριο.
Οι αμερικανικές αρχές από την πλευρά 
τους έχουν ασκήσει διώξεις σε πολλά 
μέλη των Proud Boys για την υπόθεση 
αυτήν.
«Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν ποτέ 

τρομοκράτες ή ομάδα υπέρ της λευ-
κής υπεροχής. Είμαστε ηλεκτρολό-
γοι, ξυλουργοί, οικονομικοί σύμβου-
λοι, μηχανικοί κλπ. Και πέρα από αυτό, 
είμαστε πατέρες, αδελφοί, θείοι και 
γιοι» αναφέρεται στην ανακοίνωση που 
αναρτήθηκε στον λογαριασμό της ομά-
δας στο Telegram από τον διαχειριστή 
της.
Η ομάδα ιδρύθηκε το 2016 και αρχικά 

διαμαρτυρόταν για την 
πολιτ ική ορθότητα και 
τους περιορισμούς που 
υποτίθεται ότ ι αν τ ιμε-
τώπιζαν οι άνδρες στις 
ΗΠΑ και τον Καναδά, για 
να εξελιχθεί σε μια οργά-
νωση που υιοθέτησε την 
τακτική των συμπλοκών 
στον δρόμο.

Ο ιδρυτής της, ο Κέβιν ΜακΊνες, είναι 
Καναδός που ζει στις ΗΠΑ.
Τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Δημόσιας 
Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ είπε ότι οι υπη-
ρεσίες πληροφοριών του Καναδά εξέ-
φραζαν ολοένα και μεγαλύτερες ανησυ-
χίες για τη δράση της οργάνωσης.

Καναδάς και Νορβηγία στο πρόγραμμα της 
ΕΕ για γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων 
στην Ευρώπη

Ο
ι υπουργοί Άμυνας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ενέκριναν σή-
μερα τη συμμετοχή των ΗΠΑ, 
του Καναδά και της Νορβηγί-

ας, μελών του ΝΑΤΟ, σε ένα κοινό πρό-
γραμμα με στόχο την επιτάχυνση της με-
τακίνησης στρατευμάτων στην Ευρώπη.
«Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όχι 
μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
και για το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε η γερ-
μαν ίδα υπουργός Άμυνας Ανεγκρέτ 
Κραμπ-Καρενμπάουερ. Η Συμμαχία 
ζήτησε από τις χώρες της ΕΕ να διευκο-
λύνουν τις κινήσεις στρατευμάτων που 
έρχονται από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Είναι ένα «άλμα προς τα εμπρός στη 
συγκεκριμένη συνεργασ ία, εφόσον 
πρόκειται για την εγγύηση ότι τα στρα-
τεύματα μπορούν να αναπτύσσονται 
στην Ευρώπη πέραν των εθνικών συνό-
ρων», επέμεινε η γερμανίδα υπουργός.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει από 
το 2017 τη δυνατότητα μιας Μόνιμης 
Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO 
σ τα αγγλικά), η οποία επιτρέπει σε 
μια ομάδα χωρών να αναπτύσσουν τη 
συνεργασία τους στον τομέα της άμυ-
νας.
Όλες οι χώρες της ΕΕ, εκτός της Δανίας 
και της Μάλτας, υπέγραψαν τη συμφω-
νία που εγκαθιδρύει τη Μόνιμη Διαρ-
θωμένη Συνεργασία, στην οποία δεν 
εντάχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πενήντα προγράμματα έχουν εγκριθεί 
στους τομείς της εκπαίδευσης, των χερ-
σαίων επιχειρήσεων, των θαλάσσιων 
επιχειρήσεων, των αεροπορικών επι-
χειρήσεων, της κυβερνοάμυνας και των 
συστημάτων διοίκησης, της υποστή-
ριξης και του διαστήματος. Η Γαλλία, η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία είναι οι 
χώρες που εμπλέκονται περισσότερο.

` Η GM σταματά την παραγωγή του 
δεύτερου best-selling μοντέλου 

της για δύο μήνες

Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία κατά 
του κορονοϊού ανακοίνωσε 

εταιρεία του Καναδά 

Η 
AbCellera, εταιρεία βιοτεχνολο-
γίας με έδρα τον Καναδά, ανακοί-
νωσε την Τρίτη, ότι ανακάλυψε ένα 
νέο υποψήφιο αντίσωμα για τη 

θεραπεία του κοροναϊού, που ονομάζεται 
“LY-CoV1404” ή “1404” για συντομία.
Εργαστηριακή μελέτη, την οποία προδη-
μοσίευσε η εταιρεία στον ιστότοπο BioRxiv, 
έδειξε ότι το αντίσωμα εξουδετερώνει όλες 
τις ανησυχητικές μεταλλάξεις του κοροναϊού 
που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
συμπεριλαμβανομένου του μεταλλαγμένου 
στελέχους Β.1.1.7, που εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα αντι-
προσωπεύει σχεδόν το 60% του συνόλου των 
κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι, επίσης, αποτελεσματικό έναντι του 
μεταλλαγμένου στελέχους B.1.351, το οποίο 
εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αφρική, έναντι 
του στελέχους P.1, το οποίο προέρχεται από 
τη Βραζιλία, καθώς και έναντι αρκετών άλλων 
μεταλλαγμένων στελεχών που έχουν εντοπι-
στεί.
Το πλέον ενδιαφέρον, δηλώνει ο Carl Hansen, 
διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της 
εταιρείας AbCellera, είναι ότι το αντίσωμα 
ενδεχομένως να είναι αποτελεσματικό σε 
αρκετά χαμηλές δόσεις ώστε να μπορεί να 
χορηγηθεί με μια απλή ένεση και όχι ενδοφλε-
βίως. Γεγονός που θα διευκόλυνε τη ευρεία 
διανομή του.
Ο φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly, με τον 
οποίο συνεργάζεται η εταιρεία, πραγματο-
ποιεί κλινικές δοκιμές με το εν λόγω αντί-

σωμα, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποι-
είται και μια τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική 
δοκιμή εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς που 
έχουν διαγνωστεί με ήπια έως μέτρια νόσο 
Covid, την οποία προκαλεί ο κορονοϊός. Στό-
χος της θεραπείας είναι να αποτρέψει τόσο τη 
νοσηλεία όσο και τον θάνατο των νοσούντων.
Ακόμη και στο ενδεχόμενο νέων μεταλλά-
ξεων, ο Hansen πιστεύει ότι το αντίσωμα 
“1404” θα συνεχίσει να είναι αποτελεσμα-
τικό, διότι στοχεύει σε ένα τμήμα της “πρω-
τεΐνης ακίδας” του κορονοϊού που σπά-
νια αλλάζει – καμία από τις μεταλλάξεις που 
κυκλοφορούν δεν έχει γενετικές αλλαγές σε 
αυτήν την περιοχή. Ως εκ τούτου, η εταιρεία 
πιστεύει ότι θα είναι επίσης αποτελεσματικό 
έναντι του μεταλλαγμένου στελέχους B.1.617 
που κυκλοφορεί σήμερα στην Ινδία, αν και θα 
κάνει εργαστηριακές δοκιμές για να το επιβε-
βαιώσει.
Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγο-
νται από το ανοσοποιητικό σύστημα για να 
προσβάλλουν βακτήρια, ιούς ή άλλους πιθα-
νούς νοσογόνους παθογόνους παράγοντες. 
Όμως δεν είμαστε όλοι το ίδιο: Όταν εκτίθε-
νται στην ίδια ασθένεια διαφορετικά άτομα, 
θα παράγουν διαφορετικά αντισώματα, 
μερικά από τα οποία λειτουργούν καλύτερα 
από άλλα. Η AbCellera εκμεταλλεύεται το 
γεγονός αυτό και χρησιμοποιεί την τεχνολο-
γία της προκειμένου να εντοπίσει κυρίως αυτά 
που είναι πιο αποτελεσματικά, τα οποία στη 
συνέχεια μπορούν να χορηγηθούν σε ασθε-
νείς για την αντιμετώπιση ασθενειών.

Η 
General  Motor s  ανακοί -
νω σ ε  ό τ ι  π α ύ ε ι  τ ην  π α -
ρ α γ ω γ ή  τ ο υ  Ch e v r o l e t 
Equinox σ το εργοσ τάσ ιο 

της  σ την πόλη Ingersoll  του Ον τά -
ριο σ τον Καναδά, γ ια τουλάχ ισ τον 
δύο μήνε ς  (μέ χρι  28 Ιουν ίου),  ε -
ξα ι τ ίας  της  δραματ ικής παγκόσμι-
ας  έ λ λε ιψης σε ημιαγωγούς.
ο Equinox ε ίνα ι  το δεύτ ερο όχημα 
μ ε  τ ι ς  κα λ ύ τ ε ρ ε ς  π ω λ ή σ ε ι ς  τ η ς 
GM σ τ ις  ΗΠΑ, ε νώ κα τά το πρώτο 

τ ρ ί μ η ν ο  τ ο υ  έ τ ο υ ς  π ω λ ή θ η κα ν 
63.218  α υ τ ο κ ί ν η τ α ,  κα τ α τ ά σ σ ο -
ν τ α ς  τ ο  τ έ τ α ρ τ ο  σ τ ην  κα τ ηγο ρ ία 
του σ τ ις  ΗΠΑ, πίσω από τα Toyota 
R AV4 ,  H o n d a  CR - V  κα ι  N i s s a n 
Rogue.
Το ε ν λόγω εργοσ τάσ ιο λε ιτουργε ί 
συνήθως τ ρε ις  βάρδιε ς  την ημέρα 
κα ι  έ χ ε ι  π ε ρ ί π ο υ  1.9 0 0  ω ρ ι α ί -
ους εργαζομένους,  που εκπροσω -
πούν τα ι  από το συνδικά το Unifor 
Local  88.

καναδάς
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Τ
ο υπουργείο Υγείας του Καναδά ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε τη χρήση του εμ-
βολίου των Pfizer/BioNTech για τα παιδιά ηλικίας από 12 ετών, και έτσι ο Καναδάς 
γίνεται η πρώτη χώρα που το εγκρίνει για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Η υπηρεσία Υγεία Καναδά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο είναι «ασφαλές 

και αποτελεσματικό» για την πρόληψη από την Covid-19 στα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 
ετών, αφότου διεξήγαγε «αυστηρή επιστημονική εξέταση και ανεξάρτητη από γνωστά απο-
δεικτικά στοιχεία», ανακοίνωσε το υπουργείο.
Η Οτάβα είχε εγκρίνει αρχικά το εμβόλιο για τα άτομα ηλικίας από 16 ετών και πάνω.
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων άρχισε την αξιολόγηση του εμβολίου της Pfizer για 
τις ηλικίες 12-15 ετών
Ξεκίνησε η εξέταση για την ασφάλεια του εμβολιου των Pfizer/BioNTech ώστε να εγκριθεί 
το σκεύασμα και για τις ηλικίες από 12 έως 15 ετών.
Πριν από λίγες ημέρες, ο εκτελεστικός διευθυντής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανακοί-
νωσε ότι η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία κατέθεσε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου της για τα παιδιά.
Ο ΕΜΑ έχει προς το παρόν παράσχει έγκριση για εμβολιασμό των ατόμων από 16 ετών και 
πάνω με το σκεύασμα των Pfizer και BioNTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι κλινικές 
δοκιμές σε νεότερες ηλικίες, σε δείγμα άνω των 2.250 ατόμων, δείχνουν ασφάλεια και απο-
τελεσματικότητα για το εμβόλιο και στην πρώτη εφηβεία.
Οι Pfizer και BioNTech έχουν επίσης καταθέσει αντίστοιχη αίτηση και στις αμερικανικές 
αρχές, και σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Ασθενειών Ροσέλ Γουαλένσκι στο αμερικανικό δίκτυο ABC, η άδεια χρήσης για 
τις ηλικίες 12-15 ετών αναμένεται να παρασχεθεί στα μέσα Μαΐου.

Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Pfizer 
για τους εφήβους από 12 ετών

Μόντρεαλ Covid-19: Πώς το 
επίκεντρο της πανδημίας στον 
Καναδά απέφυγε ένα καταστροφικό 
τρίτο κύμα

Ο
ι νοσηλείες θα μειωθούν επίσης 
καθώς επεκτείνεται η εκστρα-
τεία εμβολιασμού, ανέφερε το 
INSPQ.

Μόντρεαλ Covid-19: «Αλλάξαμε ουσια-
στικά τα πάντα στον τρόπο που κάνουμε 
τα πράγματα», λέει ο ανώτερος αξιω-
ματούχος δημόσιας υγείας Στα τέλη του 
περασμένου έτους, η δρ. Sarah-Amélie 
Mercure και η ομάδα της στο τμήμα δημό-
σιας υγείας του Μόντρεαλ παρακολού-
θησαν με ανησυχία καθώς περισσότερες 
μεταδοτικές παραλλαγές του κορωνοϊού 
εντοπίστηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.
Ήξερε ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν 
φτάσουν σ την πόλη, η 
οποία είχε ήδη αγωνιστεί 
μέσα από δύο βάναυσα, 
θανατηφόρα κύματα της 
COVID-19. Η πρώτη περί-
πτωση της παραλλαγής 
B117 του Κεμπέκ, που 
εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, επιβεβαιώθηκε στα 
ανατολικά Townships στις 
29 Δεκεμβρίου.
Δεδομένης της ικανότητάς της να εξαπλώ-
νεται πιο εύκολα, η Mercure ήξερε ότι θα 
έπρεπε να ενεργήσουν πιο γρήγορα από 
ό, τι στο παρελθόν για να αποφύγουν μια 
άλλη αύξηση.
“Αλλάξαμε ουσιαστικά τα πάντα στον 
τρόπο που κάνουμε τα πράγματα”, 
δήλωσε η Mercure, αναπληρωτής ιατρικός 
προϊστάμενος του τμήματος πρόληψης και 
ελέγχου μολυσματικών ασθενειών. Σε μια 
εις βάθος συνέντευξη, η Mercure παρου-
σίασε λεπτομερώς αυτές τις αλλαγές και 
τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τους 
αγώνες του περασμένου φθινοπώρου και 
άνοιξης.
Αρκετές από τις περιοχές του Κεμπέκ 
σημείωσαν άνοδο στις υποθέσεις στις 
αρχές του μήνα, ασκώντας πίεση στα 
νοσοκομεία και οδηγώντας σε αυστηρό-
τερους περιορισμούς, αλλά η μεγαλύτερη 

πόλη της επαρχίας έχει ξεφύγει μέχρι στιγ-
μής από το χειρότερο από το τρίτο κύμα.
Οι προβολές που κυκλοφόρησαν την 
Πέμπτη από το ινσ τ ιτούτο δημόσιας 
υγείας της επαρχίας, το INSPQ, υποδηλώ-
νουν ότι εάν διατηρηθούν και ακολουθη-
θούν τα υφιστάμενα μέτρα, θα υπάρξει 
συνεχής χαμηλός σταθερός αριθμός κρου-
σμάτων στο Μόντρεαλ έως τον Μάιο, ο 
οποίος στη συνέχεια σταδιακά θα μειω-
θεί.
Οι νοσηλείες θα μειωθούν επίσης καθώς 
επεκτείνεται η εκστρατεία εμβολιασμού, 
ανέφερε το INSPQ. Η Mercure δείχνει βελ-
τιώσεις σε βασικούς τομείς: πιο αυστηρό 

εν τοπισμό επαφών (ένα 
καλά τεκμηριωμένο πρό-
βλημα νωρίτερα στην παν-
δημία), ταχύτερα αποτε-
λέσματα εργαστηρίου για 
επιβεβαίωση παραλλα-
γών, κλείσιμο σχολείων 
και χώρων εργασίας πιο 
γρήγορα όταν εντοπίζεται 
μια παραλλαγή, και στο-
χευμένοι εμβολιασμοί σε 

hotspots.
«Ήμασταν πολύ, πολύ προληπτικοί», είπε. 
Η Mercure προειδοποίησε, ωστόσο, ότι 
μια αύξηση των περιπτώσεων θα μπο-
ρούσε να συμβεί ακόμα κι αν το τρίτο 
κύμα φαίνεται να μειώνεται. Το μόνο που 
χρειάζεται, είπε, θα ήταν «ένα ή δύο εκδη-
λώσεις με υπερκατασκευή».
Ο Δρ Olivier Drouin, παιδίατρος στο νοσο-
κομείο Sainte-Justine του Μόντρεαλ και 
ερευνητής δημόσιας υγείας, δήλωσε ότι 
ελπίζει ότι η πόλη – και η επαρχία στο 
σύνολό της – έχει μάθει από λάθη του 
παρελθόντος. “Νομίζω ότι από τις κρί-
σεις μαθαίνουμε πράγματα που πρέπει να 
κάνουμε και να μην κάνουμε”, είπε.
“Νομίζω ότι τόσο η πόλη είναι το επίκε-
ντρο του πρώτου και δεύτερου κύματος, 
όσο και η επαρχία που ήταν η χειρότερη 
από την αρχή της πανδημίας, έχουν προ-
σαρμόσει την προσέγγισή τους.

Επιβεβαιώθηκε ο πρώτος θάνατος 
που συνδέεται με το εμβόλιο της 
AstraZeneca

Η 
επαρχία του Καναδά, Αλμπέρτα, ανέφερε τον πρώτο θάνατο ενός ασθενούς από 
μια σπάνια θρόμβωση μετά την χορήγηση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού της 
AstraZeneca, ανακοίνωσε σήμερα η αρχίατρος της περιοχής.
Ο Καναδάς έχει αναφέρει τουλάχιστον πέντε κρούσματα θρόμβωσης έπειτα από την 

χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου, αλλά αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας υποστηρί-
ζουν ότι τα οφέλη από το εμβόλιο της AstraZeneca υπερτερούν των πιθανών παρενεργειών.
Η περίπτωση της Αλμπέρτα, μια γυναίκα στα 50 της, είναι η δεύτερη αναφερθείσα περίπτωση 
θρόμβωσης και ο μοναδικός θάνατος που καταγράφεται έπειτα από την χορήγηση περισσότε-
ρων από 253.000 δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca στην επαρχία, ανέφερε σε χθεσινή 
ανακοίνωσή του η αρχίατρος της Αλμπέρτα, Ντίνα Χίνσο.
Η AstraZeneca δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει. Ο Καναδάς έχει 
καταγράψει 1.243.242 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού και 24.342 θανάτους, σύμ-
φωνα με απολογισμό του Reuters. Τον περασμένο μήνα η επαρχία του Κεμπέκ ανέφερε τον 
πρώτο θάνατο στον Καναδά ενός ασθενή μετά την χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca. 
Η AstraZeneca, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ήταν μια από τις επικεφαλής 
εταιρείες στον αγώνα για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της COVID-19. Το φθηνό και εύκολα 
μεταφερόμενο εμβόλιό της χαρακτηρίστηκε κορυφαίο στην μάχη κατά της νόσου, αλλά έκτοτε 
η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα.
Η σπάνια επιπλοκή, την οποία κάποιες ρυθμιστικές αρχές, περιλαμβανομένης της καναδικής, 
έχουν χαρακτηρίσει επιστημονικά «Προθρομβωτική Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αιτιολο-
γίας» έπειτα από εμβολιασμό, περιλαμβάνει την δημιουργία θρόμβων αίματος που συνοδεύε-
ται από θρομβοπενία (χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων). Δεκάδες χώρες ανέστειλαν την χρήση του 
εμβολίου της AstraZeneca τον Μάρτιο έπειτα από τις πληροφορίες για την εμφάνιση σπάνιων 
αλλά σοβαρών θρόμβων αίματος. Πολλές από αυτές έχουν εκ νέου ξεκινήσει την χορήγηση του 
εμβολίου είτε πλήρως ή με περιορισμούς έπειτα από την ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών 
υγείας ότι τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των πιθανών κινδύνων από την χορήγησή του.

καναδάς
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T
o 30% των κέντρων αναψυχής αναμένεται να ε-
παναλειτουργήσει σε παγκύπρια κλίματα μετά 
και τις χαλαρώσεις των μέτρων κατά του Covid- 
19 από τις 10 Μαΐου, που ανακοίνωσε χθες το 

Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ) 
Φύτο Θρασυβούλου.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Θρασυβούλου χαρα-
κτήρισε σωστές τις αποφάσεις που έλαβε το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και ευχήθηκε να μην έχουμε πισωγυ-
ρίσματα. Στο παρόν στάδιο, τόνισε, έτοιμοι να επανα-
λειτουργήσουν είναι οι επιχειρηματίες των κέντρων 
αναψυχής, που λειτουργούσαν κανονικά και προ του 
lockdown.
Πρόσθεσε πως από τις 14- 15 Μαΐου θα ξεκινήσουν 
να επαναλειτουργούν και άλλα κέντρα αναψυχής πέρα 
από αυτά που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα υπό την 
μορφή take away  και delivery, αφού για την επαναλει-
τουργία ενός κέντρου αναψυχής, χρειάζεται μεγάλη 
προετοιμασία.
Παραδέχτηκε πως θα υπάρξουν πολλά προβλήματα 
στις τουριστικές περιοχές με την επανεκκίνηση των 
επιχειρήσεων, αναφέροντας πως αυτές θα χρειαστούν 
περισσότερη στήριξη από πλευράς του Κράτους.

Για μας, συνέχισε, ορόσημο της κανονικότητας θα είναι 
η 1η Ιουνίου 2021 οπότε θα επιτρέπεται η λειτουργία 
και των εσωτερικών χώρων στους χώρους εστίασης. 
Βάσει των χαλαρώσεων, είπε ο κ. Θρασυβούλου, μέχρι 
τις 31 Μαΐου και στη βάση του ισχύοντος πρωτοκόλ-
λου θα επιτρέπεται η λειτουργία όλων των εξωτερικών 
χώρων εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, 
μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώρoι 
εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και 
αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, 
συλλόγων, κ.λπ. 
Σε σχέση με τα ωράρια, ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ εκτί-
μησε πως θα μπορούσαν να επεκταθούν αφού οι 
θαμώνες  θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους 
Coronapass.
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Θρασυβούλου εκτίμησε πως 
το Coronapass θα δημιουργήσει δυσκολία στους 
θαμώνες , ωστόσο παρατήρησε, τη στιγμή που απο-
τελεί ευθύνη των πελατών, ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να 
παρέμβει επί τούτου. Είναι θέματα υγειονομικά και του 
Υπουργείου Υγεία, είπε. 
Επεσήμανε ακόμη πως παραμένει η αναστολή της 
λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων, δισκοθηκών, 
κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων.

Το 30% των κέντρων αναψυχής θα 
επαναλειτουργήσει μετά το lockdown 

Υποτροφίες προς Κύπριους 
φοιτητές προσφέρουν 
Πανεπιστήμια σε Ινδία και Κίνα

Υ
ποτροφίες προς τους/τις Κύπριους/ες 
φοιτητές/φοιτήτριες κατά την ακαδημα-
ϊκή χρονιά 2021-2022, προσφέρουν το 
Πανεπιστήμιο της Sharda University της 

Ινδίας και το Πανεπιστήμιο Tsinghua University 
της Κίνας
 Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, βάσει ενημέ-
ρωσης που έλαβε από την Ύπατη Αρμοστεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, ανακοί-
νωσε ότι το Πανεπιστήμιο Sharda University της 
Ινδίας προσφέρει αριθμό υποτροφιών προς τους/
τις Κύπριους/ες φοιτητές/φοιτήτριες κατά την ακα-
δημαϊκή χρονιά 2021-2022. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, 
οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να μελετήσουν 
τον συνημμένο οδηγό ή να ακολουθήσουν τον 
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.
sppm.tsinghua.edu.cn/english/Admission/IMPAN/

IMPABRI/HowtoApply/.
 Σημειώνεται, ότι τελευταία ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων έχει οριστεί η 15η Ιουλίου 2021.
 Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι, 
βάσει ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, έχουν 
προκηρυχθεί υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο 
Tsinghua University της Κίνας. 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε 
πλήρη υποτροφία διάρκειας ενός έτους στο 
Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ με θέμα «The 
International Master of Public Administration in 
the Belt and Road Initiative (IMPA-BRI)». 
Εντάσσεται, δε, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της 
Κίνας ‘Belt and Road Initiative’, στην οποία συμ-
μετέχει και η Κύπρος και απευθύνεται, κυρίως, 
σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαί-
δευσης.

Α
ισιόδοξη για την επίτευξη του στόχου του εμβολιασμού του 70% του 
πληθυσμού από τον Ιούλιο εμφανίστηκε η αρμόδια Επίτροπος για θέ-
ματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου κατά την παρουσίαση της νέας κοινής 
στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή θερα-

πευτικών μέσων κατά του Covid19.
Συγκεκριμένα η Επίτροπος, παρουσιάζοντας την απόφαση του Κολεγίου, 
δήλωσε ότι, “τις τελευταίες εβδομάδες, ο εμβολιασμός αρχίζει πραγματικά να 
αυξάνει το ρυθμό σε ολόκληρη την ΕΕ. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε περισ-
σότερες από 34 εκατομμύρια δόσεις – ένα ρεκόρ στις παραδόσεις μέχρι τώρα. 
Έχουμε περάσει το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων παραδόσεων στην ΕΕ”.
“Πάνω από το 30% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έλαβε μια πρώτη δόση και 
για τη δεύτερη δόση φτάσαμε στο 12%.
Θα έλεγα ότι εντός της ΕΕ, μπορούμε τώρα να κοιτάξουμε μπροστά με περισσό-
τερη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη ότι θα  μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο 
μας για εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού ήδη τον Ιούλιο”, ανέ-
φερε η Επίτροπος.
Ωστόσο, επεσήμανε ότι τα ποσοστά μόλυνσης COVID-19 εξακολουθούν να 
είναι υψηλά σε πολλά μέρη της Ευρώπης, “οι άνθρωποι συνεχίζουν να μολύ-
νονται και να αρρωσταίνουν και μεταξύ εκείνων που αναρρώνουν πολλοί αντι-
μετωπίζουν συμπτώματα, κόπωση, δυσκολίες στον ύπνο, προβλήματα συγκέ-
ντρωσης και αυτές τις εβδομάδες, ακόμη και μήνες, μετά την εξάλειψη της λοί-
μωξης”.
“Οι επιστήμονες μας λένε ότι είναι πιθανό ότι ο COVID θα γίνει ενδημικός. Ένας 
ιός που κυκλοφορεί στις κοινότητές μας, με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετω-
πίσουμε. Όπως τη γρίπη, ή τους άλλους τρεις ανθρώπινους κορονοϊού, που 
γνωρίζουμε. Πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον ελέγξουμε και να ελαχιστο-
ποιήσουμε τις επιπτώσεις του. Για αυτό, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε 
την ασθένεια – όχι μόνο να εμβολιάζουμε τους πολίτες μας για αυτήν”, εξήγησε 
η Επίτροπος.
Σημείωσε δε ότι ενώ έχουμε τώρα τέσσερα εγκεκριμένα εμβόλια στην ΕΕ, υπάρ-
χει μόνο ένα εγκεκριμένο φάρμακο, το Remdesivir. “Η στρατηγική μας για τη 
θεραπεία COVID-19 θα αλλάξει αυτήν την κατάσταση”, επεσήμανε. “Είναι πολύ 
σημαντικό ότι παράλληλα με τα εμβόλια, ενισχύουμε επίσης τη δουλειά μας για 
τις θεραπείες και φέρουμε μαζί τα διάφορα σκέλη της δουλειάς μας για να επι-
ταχύνουμε την ανάρρωση, να μειώσουμε τη διαμονή στο νοσοκομείο και να 
σώσουμε ζωές και να βοηθήσουμε όσους βιώνουν πιο μακροπρόθεσμες επι-
πτώσεις από αυτό νόσος”, τόνισε.
Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει πολλά για εμβόλια και διαγνωστικά, αλλά αυτό 
είναι ίσως ένα σκέλος της δουλειάς μας στο COVID, το οποίο δεν είχε μέχρι 
τώρα στρατηγική, η μακροχρόνια θεραπεία”, επεσήμανε.
“Έχω θέσει έναν πολύ σαφή στόχο:  Θα επιδιώξουμε, έως τον Οκτώβριο, να 
αναπτύξουμε και να εγκρίνουμε τρία νέα αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα 
κατά του COVID-19 που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την 
πορεία του COVID-19, και άλλα δύο πιθανά έως το τέλος του έτους”, ανακοί-
νωσε.
“Αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά είναι εφικτό – και είναι απαραίτητο. Εάν έχουμε 
μάθει κάτι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους: η συνεργασία μαζί σε όλη 
την ΕΕ είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα και να 
κάνουμε μια αλλαγή για τους πολίτες μας. Για να γίνει αυτό, η Στρατηγική Θερα-
πευτικών Μέσων θα ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών που αφορούν ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής ενός φαρμάκου, εξετάζοντας:
-ενίσχυση της έρευνας και των κλινικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας στην  ΕΕ
-σάρωση για τα πιο πολλά υποσχόμενα θεραπευτικά
-διευκόλυνση της έγκαιρης διαδικασίας έγκρισης
-εξασφάλιση βιομηχανικής παραγωγής
-εξασφάλιση δίκαιης ανάπτυξης και δίκαιης πρόσβαση

Αισιόδοξη για εμβολιασμό 70% 
του ενήλικου πληθυσμού τον 
Ιούλιο, η Επίτροπος Κυριακίδου 
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Η διαδικασία σε όλα 
τα εμβολιαστικά 
κέντρα προχωρεί με 
γοργούς ρυθμούς χωρίς 
καθυστερήσεις, δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ, ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών Ευαγόρας 
Τουμπούρης, προσθέτοντας 
ότι τα όσα συνέβησαν χθες 
στο Σπύρος Κυπριανού 
στην Λεμεσό, είναι μια 
μεμονωμένη περίπτωση.
 

Ο 
κ. Τουμπούρης ανέφε-
ρε ότι τα προβλήματα 
που προέκυψαν χθες 
στο Σπύρος Κυπρια-

νού, επιλύθηκαν και σήμερα υ-
πάρχει κλιματισμός, παροχή νε-
ρού και χώρων σκίασης. 
«Χθες παρατηρήθηκε ένας μεγά-
λος αριθμός ατόμων που μαζεύ-
τηκε στο Σπύρος Κυπριανού πριν 
την καθορισμένη ώρα του ραντε-
βού τους. Το πρόβλημα οφεί-
λεται επίσης και στον μεγάλο 
αριθμό εμβολίων που είχαν κάνει 
κράτηση. Έγιναν τεράστιες προ-
σπάθειες από τους νοσηλευτές 
που κατάφεραν να τους εξυπηρε-
τήσουν όλους μέχρι τις 6 το από-
γευμα», σημείωσε. 
Ανέφερε ότι η χθεσινή ημέρα 
ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση 
και διαβεβαίωσε πως όλα κυλούν 
ομαλά σε όλα τα εμβολιαστικά 
κέντρα.
 «Προσπαθούμε να κάνουμε όσο 
καλύτερα τον προγραμματισμό 
μας αλλά κάποιες φορές συμβαί-
νουν και απρόοπτα που δεν μπο-
ρούμε να τα προβλέψουμε», είπε.
 Κληθείς να σχολιάσει παράπονα 
νοσηλευτών ότι δεν υπάρχει 
επαρκές προσωπικό στα εμβολι-
αστικά κέντρα, επισήμανε ότι τα 
κενά που προκύπτουν στη στελέ-
χωση συμπληρώνονται με νοση-
λευτές που έρχονται να δουλέ-

ψουν σε υπερωριακή βάση από 
τα νοσοκομεία ανάλογα με την 
επαρχία που εργοδοτούνται.
 «Δεν έχουμε τόσο πολύ κόσμο 
που να καλύψει τα κέντρα εμβο-
λιασμού, άρα τα κενά καλύπτο-
νται από άτομα που δουλεύουν 
υπερωριακά», διευκρίνισε. 
Αναφερόμενος επίσης, σε παρά-
πονα νοσηλευτών ότι κλείνονται 
περισσότερα ραντεβού από όσα 
μπορούν να εξυπηρετηθούν, ο 
κ. Τουμπούρης εξήγησε ότι «οι 
αριθμοί των ραντεβού είναι στη 
βάση των δυνατοτήτων του κάθε 
κέντρου και ότι μερικές φορές 
μπορεί να υπάρξει σύγχυση 
από πλευράς λογισμικού και να 
βάλουν περισσότερα ραντεβού».
 Όσον αφορά το 
θέμα λειτουργίας 
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν 
στα εμβολιαστικά 
κέντρα, ανέφερε 
ότι υπάρχει μόνο 
μια εκκρεμότητα 
στο εμβολιαστικό 
κέντρο της Κρατι-
κής Έκθεσης στη 
Λευκωσία για το οποίο υπάρ-
χουν διαβεβαιώσεις ότι θα επιλυ-
θεί περί το τέλος της εβδομάδας.

Χαριλάου: Σταθεροποιεί-
ται ο αριθμός ασθενών με 
Covid-19 στα νοσοκομεία
Παρόλο που νοσηλεύεται ένας 
μεγάλος ασθενών με Covid-19 
στα δημόσια νοσηλευτήρια, 
εντούτοις, ο αριθμός έχει σταθε-
ροποιηθεί και παρουσιάζεται μια 
μικρή μείωση των νοσούντων, 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας  
(ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπος Χαριλάου. 
Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα 
τις επόμενες μέρες να παρατηρη-
θεί περαιτέρω μείωση του αριθ-
μού των νοσηλευομένων ασθε-

νών.
Το ίδιο φαινόμενο, είπε ο κ. 
Χαριλάου, παρατηρείται και στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
όπου ο αριθμός έχει σταθερο-
ποιηθεί, τονίζοντας πως ναι μεν 
είναι μεγάλος, αλλά είναι στα-
θερός, ευχόμενος και πάλι όπως 
τις επόμενες μέρες παρατηρη-
θεί περαιτέρω  μείωση, ώστε να 
δοθούν περισσότερες ανάσες 
στο σύστημα υγείας. 
Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, 
είπε και ανέφερε πως υπάρχει 
ένα σχέδιο δράσης το οποίο είναι 
σε εξέλιξη και σε εφαρμογή. Επι-
πρόσθετα σημείωσε πως η ενδι-
άμεση ηλικία των νοσηλευόμε-
νων ασθενών είναι 58,6 έτη και 

κατά μία δεκαετία 
λιγότερο χαμηλό-
τερη από την προ-
ηγούμενη περί-
οδο της πανδημίας 
δηλαδή του Ιανου-
αρίου – Φεβρουα-
ρίου του 20-21.
Ο λόγος είπε που 
έχουμε μικρότερη 

ενδιάμεση ηλικία είναι γιατί ένα 
υψηλό ποσοστό ατόμων μεγά-
λων ηλικιών έχει εμβολιαστεί και 
για αυτό το λόγο παρατηρείται το 
φαινόμενο να έχουμε νοσηλευό-
μενους με πιο νέες ηλικίες. 
Απηύθυνε εκ νέου έκκληση νέοι 
άνθρωποι οι οποίοι είναι θετι-
κοί και  βρίσκονται στο σπίτι τους 
με υποχρεωτική απομόνωση να 
μην παραμελούν τα οποιαδήποτε 
συμπτώματα έχουν , να είναι σε 
συχνή επικοινωνία με τον προ-
σωπικό τους ιατρό και να προ-
σέρχονται έγκαιρα για κλινική 
εξέταση και αξιολόγηση.
Απηύθυνε εκ νέου έκκληση νέοι 
άνθρωποι οι οποίοι είναι θετι-
κοί και  βρίσκονται στο σπίτι τους 
με υποχρεωτική απομόνωση να 
μην παραμελούν τα οποιαδήποτε 

συμπτώματα έχουν , να είναι σε 
συχνή επικοινωνία με τον προ-
σωπικό τους ιατρό και να προ-
σέρχονται έγκαιρα για κλινική 
εξέταση και αξιολόγηση.
Γιατί, όπως εξήγησε, ο κ. Χαρι-
λάου παρατηρείται το φαινό-
μενο κάποιοι εξ αυτών να καθυ-
στερούν να προσέλθουν και 
μετά με παλιά συμπτώματα που 
τους μένουν απαιτείται η νοση-
λεία τους σε συνθήκες αυξημένης 
φροντίδας.   
Όσον αφορά το πρόγραμμα 
εμβολιασμού των επαγγελ-
ματιών υγείας ο Εκπρόσωπος 
Τύπου του ΟΚΥπΥ είπε πως αυτό 
προχωρά με κανονικούς ρυθ-
μούς, και αυξάνεται ο αριθμός 
των εμβολιασμένων ατόμων.  
Πρόσθεσε πως έχει δοθεί η 
ευκαιρία και μέσω της πλατφόρ-
μας σε μικρότερες ηλικίες των 
επαγγελματιών υγείας να επιλέ-
ξουν το εμβόλιο το οποίο επιθυ-
μούν βάση και της διαθεσιμότη-
τας τους, ούτως ώστε, να φτά-
σουμε σε ένα πολύ επιθυμητό 
επίπεδο, δήλωσε. 
Σε ό,τι αφορά το ΓΝ Νοσοκομείο 
Πάφου, ο κ. Χαριλάου ανέφερε 
πως το όποιο πρόβλημα τεχνι-
κής φύσεως είχε προκύψει με 
τον δεύτερο θάλαμο covid- 19 
του Νοσοκομείου Πάφου επι-
λύεται εντός των ημερών, μετά 
από μελέτη που έχει ολοκληρω-
θεί, προσθέτοντας πως αυτό θα 
είναι βοηθητικό και στη μελλο-
ντική λειτουργία του Νοσοκο-
μείου Πάφου. Στο μεταξύ, όπως 
ανέφερε, αριθμός κλινών χρησι-
μοποιείται επί του παρόντος από 
τον δεύτερο θάλαμο covid – 19 
του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου 
και δεν χρειάζεται να αναπτυ-
χθούν περισσότερες κλίνες γιατί 
υπάρχει μεγάλος αριθμός δια-
θέσιμος στα υπόλοιπα Νοσοκο-
μεία.

O συνολικός αριθμός των εκλο-
γικών κέντρων που θα λειτουρ-
γήσουν για τις Βουλευτικές Εκλο-
γές 2021 για αυτόχθονες και εκτο-
πισθέντες, θα ανέρχεται στις 
1.150 παγκύπρια ενώ τα εκλο-
γικά κέντρα εξωτερικού, θα είναι 
συνολικά δέκα, τέσσερα στην 
Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και 
τέσσερα στο Λονδίνο.
 Όπως μεταδίδει το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών, σε 
σημερινή σύσκεψη του Γενικού 
Εφόρου Εκλογών με τους οικεί-
ους Εφόρους Εκλογής, οριστικο-
ποιήθηκαν τα εκλογικά κέντρα για 
αυτόχθονες και εκτοπισθέντες και 
για το εξωτερικό ενώ η οριστικο-
ποίηση των εκλογικών κέντρων, 
που αφορούν στην εκλογή των 
Αντιπροσώπων των Θρησκευ-
τικών Ομάδων των Μαρωνιτών, 
Αρμενίων και Λατίνων, θα γίνει 
την επόμενη βδομάδα, αμέσως 
μετά την υποβολή των υποψηφι-
οτήτων. 
Μέχρι την επόμενη βδομάδα θα 
ολοκληρωθεί η στελέχωση των 
εκλογικών κέντρων που θα λει-
τουργήσουν στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό, ώστε να ξεκινήσει η 
ενημέρωση των υπαλλήλων, που 
θα τα στελεχώσουν, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση.
 Σημειώνεται ακόμα ότι, οι Έφο-
ροι Εκλογής εκπονούν σχέδια 
προσομοίωσης, τόσο στις αστι-
κές όσο και στις αγροτικές περιο-
χές όλων των επαρχιών ώστε, στη 
βάση των επιδημιολογικών δεδο-
μένων, να καθοριστεί ο ενδεδειγ-
μένος αριθμός των ειδικών κινη-
τών εκλογικών κέντρων. Στη βάση 
των προσομοιώσεων αυτών, θα 
γίνει και η στελέχωση των ειδικών 
κινητών κέντρων, η οποία αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός της 
επόμενης βδομάδας.
 Στα ειδικά αυτά κέντρα θα ψηφί-
σουν, από τον χώρο συνήθους 
διαμονής τους, οι πολίτες που 
θα εγγραφούν στον ειδικό εκλο-
γικό κατάλογο ως επιβεβαιωμένα 
θετικά κρούσματα COVID-19, 
που θα βρίσκονται σε περιορισμό 
την ημέρα της ψηφοφορίας.

Δέκα εκλογικά 
κέντρα στο 
εξωτερικό και 
1150 στην 
Κύπρο για τις 
βουλευτικές

Τουμπούρης: Συνεχίζονται χωρίς 
καθυστερήσεις οι εμβολιασμοί
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«Ασυμβίβαστη με τις παραμέτρους 
του ΟΗΕ για δικοινοτική, διζωνική 
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα» 
είναι η πρόταση για λύση δύο κρατών 
στην Κύπρο, δηλώνει το γερμανικό 
υπουργείο Εξωτερικών - Αμερικανικά 
διαβήματα προς την Άγκυρα

Μ
ετά τις ΗΠΑ, το Βερολίνο και ε-
πισήμως απορρίπτει εξίσου τη 
λύση των δύο κρατών στην Κύ-
προ, που προκρίνει το καθεστώς 

Ερντογάν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερ-
μανικού ΥΠΕΞ, η αποτυχία των συνομιλιών 
στη Γενεύη ήταν, λίγο-πολύ, προδιαγεγραμ-
μένη. 
Πιο συγκεκριμένα, «ασυμβίβαστη με τις 
παραμέτρους του ΟΗΕ για δικοινοτική, διζω-
νική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα» είναι η 
πρόταση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, 
δηλώνει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και επισημαί-
νει ότι μέτρο για το Βερολίνο 
εξακολουθούν να αποτελούν 
τα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών.
Χαιρετίζει, δε, την πρόθεση 
του Γενικού Γραμματέα Αντό-
νιο Γκουτέρες να απευθύ-
νει σύντομα πρόσκληση για 
νέες συνομιλίες και χαρα-
κτηρίζει «απογοητευτικό» 
το αποτέλεσμα στην άτυπη πενταμερή της 
Γενεύης, αν και, όπως αναφέρει, «λαμβάνο-
ντας υπόψη τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί 
εκ των προτέρων, μπορούσε επίσης να προ-
βλέψει κανείς ότι οι συνομιλίες θα ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολες».
«Είναι αρχικά θετικό το γεγονός ότι οι συνομι-
λίες της Γενεύης πραγματοποιήθηκαν. Αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τελευ-
ταίων μηνών, δεν ήταν αυτονόητο. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί 
εκ των προτέρων, μπορούσε επίσης να προ-
βλέψει κανείς ότι οι συνομιλίες θα ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολες. Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι 
ωστόσο απογοητευτικό» δήλωσε εκπρόσω-
πος του υπουργείου Εξωτερικών στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Και συμπλήρωσε: «Εξακολουθούμε να στη-
ρίζουμε απεριόριστα τις προσπάθειες των 
Ηνωμένων Εθνών. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα, το 
γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες 
συνεχίζει να αισθάνεται αφοσιωμένος στη 

διαδικασία των συνομιλιών και ότι σκοπεύει 
να απευθύνει εκ νέου πρόσκληση σε άτυπες 
συζητήσεις με τη μορφή 5 + 1 τις επόμενες 
εβδομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, είναι 
τώρα ακόμη πιο σημαντικό όλες οι πλευρές, 
όχι μόνο να δηλώσουν την πολιτική βούλησή 
τους για συμβιβασμό, αλλά και να τη μετα-
τρέψουν σε δράση προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η επανάληψη των διαπραγματεύ-
σεων».
Ο ίδιος εκπρόσωπος κατέληξε, τονίζοντας ότι 
«μέτρο για εμάς αποτελούν τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
και σε αυτό παραμένουμε απαράλλακτα. Η 
πρόταση για λύση δύο κρατών είναι ασυμ-
βίβαστη με τις παραμέτρους του ΟΗΕ για μια 
δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολι-
τική ισότητα».
Αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, οι ΗΠΑ, 
με διαβήματά τους, κατέστησαν σαφές στην 
Τουρκία ότι η λύση δύο κρατών, που προτεί-
νεται από την Άγκυρα και το ψευδοκράτος, δεν 

γίνεται αποδεκτή.
Την Τετάρτη, ο υφυπουργός 
Εξωτερικών για Ευρωπαϊ-
κές Υποθέσεις, Φίλιπ Ρίκερ, 
κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη 
στην Ουάσινγκτον και του 
διαβίβασε αυτό το μήνυμα. 
Παρόμοιο ήταν το μήνυμα 
που έστειλε και στον Τούρκο 
μόνιμο αντιπρόσωπο στον 
ΟΗΕ, πρέσβη Φεριντούν 

Σινιρλίογλου, η Αμερικανίδα μόνιμη αντιπρό-
σωπος, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εκπρόσω-
πος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε την Πέμπτη 
ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν τις προσπάθειες του Γενι-
κού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη 
των συνομιλιών για το Κυπριακό: «Ως μόνιμο 
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι ΗΠΑ 
υποστηρίζουν πλήρως τις δεσμευμένες προ-
σπάθειες του ΓΓ να επιτύχει μία κυπριακής 
ηγεσίας συνολική διευθέτηση για να επανενώ-
σει το νησί, ως μία διζωνική δικοινοτική ομο-
σπονδία, η οποία θα ωφελήσει όλους τους 
Κύπριους, όπως και την ευρύτερη περιοχή».
Ο εκπρόσωπος είπε πως οι ΗΠΑ «ενθαρρύ-
νουν και τις δύο πλευρές να χρησιμοποιήσουν 
την περίοδο μέχρι τις επόμενες άτυπες συνο-
μιλίες, που θα φιλοξενήσουν τα Ηνωμένα 
Έθνη, ως χρόνο περίσκεψης. Ελπίζουμε και 
οι δύο πλευρές να επιδείξουν ανοιχτό τρόπο, 
ευελιξία και συμβιβασμό, που είναι αναγκαία 
για εξεύρεση κοινού εδάφους».

Π
υροβολισμοί σημειώθηκαν στη 
διάρκεια μεγαλης αστυνομικής ε-
πιχείρησης εξω από σταθμό με-
τρό του Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνο-

ντας τουλάχιστον 25 νεκρούς.
Η μεγάλη επιχείρηση πργαμτοποιήθηκε 
στη φαβέλα Τζακαρετσίνιο, στη βόρεια 
ζώνη της βραζιλιάνικης πρωτεύουσας, 
κατά ομάδας εγκληματιών, που θεωρού-
νταν υπεύθυνοι για διακίνηση ναρκωτι-
κών, ανθρωποκτονίες, περιστατικά ομη-
ριών σε τρένα και στρατολόγηση παιδιών 
στον κόσμο του εγκλήματος.
Οι αναφορές της αστυνομίας κάνουν λόγο 
για 25 νεκρούς, οι 24 εκ των οποίων είναι 
ύποπτοι για συμμετοχή στην οργάνωση και 
ο ένας είναι αστυνομικός, ενώ τραυματί-
στηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα.
Περί τους 200 αστυνομικούς συμμετεί-
χαν στην επιχείρηση, ενώ συνέδραμαν και 
άντρες του στρατού, προκειμένου να εμπο-
δίσουν τους εγκληματίες να το σκάσουν 
μέσω του σιδηρόδρομου.
Μεταξύ των τραυματιών, βρίσκονται δυο 
αστυνομικοί και δυο επιβάτες του μετρό, οι 
οποίοι βρίσκονταν μέσα σε συρμό που διέ-
σχιζε τον σταθμό Triagem τυ Ρίο, στη διάρ-
κεια των πυροβολισμών.
Η ευρύτερη περιοχή τέθηκε σε κατάσταση 
συναγερμού, με τα καταστήματα να κατε-
βάζουν ρολά, μια κλινική να βάζει λουκέτο, 
ενώ σταμάτησε η λειτουργία σε ένα εμβολι-
αστικό κέντρο κατά της Covid. Παράλληλα, 
κάτοικοι βγήκαν σε κεντρικό δρόμο και τον 
απέκλεισαν, διαμαρτυρόμενοι για τα αυξη-
μένα επίπεδα εγκληματικότητας. 

ΗΠΑ: Ένα άτομο τραυματίστηκε 
από πυρά πρακτόρων του FBI κα-
τά την απόπειρά του να εισβάλει 
στην έδρα της CIA
Ένας ένοπλος τραυματίστηκε από πυρά 
πρακτόρων του FBI, αφού αποπειράθηκε 
χθες να εισβάλει στις κεντρικές εγκαταστά-
σεις της CIA, ανακοίνωσε η αμερικανική 
ομοσπονδιακή αστυνομία.
Το άτομο αυτό που δεν έχει ταυτοποιηθεί 
δεν κατόρθωσε να περάσει από την πρώτη 
πύλη πρόσβασης που οδηγεί στο αχανές 
δασώδες συγκρότημα της CIA, της αμερι-
κανικής υπηρεσίας πληροφοριών, που βρί-
σκεται κοντά στην Ουάσιγκτον.
Στη συνέχεια, το προσωπικό ασφαλείας 
προσπάθησε για αρκετές ώρες να δια-
πραγματευτεί μαζί του για να τον πείσει να 
παραδοθεί.
Αλλά το άτομο «βγήκε από το όχημά του 
κρατώντας όπλο και συνελήφθη από τις 
δυνάμεις επιβολής του νόμου», ανέφερε 
το FBI σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας 
ότι «τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο».
Νωρίτερα, ένας εκπρόσωπος της CIA ανέ-
φερε ότι η υπηρεσία είχε γνώση της κατά-
στασης που εξελισσόταν έξω από την 
περίμετρο ασφάλειας του συγκροτήμα-
τος, αρκετές εκατοντάδες μέτρα από το 
κεντρικό κτίριο.
«Το συγκρότημά μας παραμένει ασφαλές 
και οι αξιωματικοί ασφαλείας μας είναι τα 
μόνα μέλη της υπηρεσίας που εμπλέκονται 
άμεσα», είπε.

Βραζιλία: Πυροβολισμοί με 
πολλούς νεκρούς στο μετρό 
του Ρίο ντε Τζανέιρο 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μετά τις ΗΠΑ, και η Γερμανία το 
«ξεκόβει» στον Ερντογάν: Λύση δύο 
κρατών στην Κύπρο δεν είναι αποδεκτή 
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Ο 
κυβερνήτης της Φλόριντας ήρε 
σήμερα, με άμεση ισχύ, όλους 
τους περιορισμούς που συν-
δέονταν με την πανδημία της 

Covid-19, προβάλλοντας ως επιχείρημα για 
την απόφαση αυτή την αποτελεσματικότητα 
και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων.
Ο Ρον ΝτεΣάντις επικύρωσε έναν νόμο με 
τον οποίο θα έμπαινε τέλος στην κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, που επιβλήθηκε λόγω 
της πανδημίας, την 1η Ιουλίου. Αμέσως 
μετά, υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο 
θέτει σε ισχύ τον νόμο νωρίτερα, δηλαδή 
από σήμερα, 3 Μαΐου.
«Αυτό πρέπει να κάνουμε, με βάση τα 
δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας», 

είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε στο Σεντ Πίτερσμπεργκ, κοντά στην 
Τάμπα, αναφερόμενος στον αριθμό των 
νέων μολύνσεων και των θανάτων. Περί-
που 9 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 
41,95 των κατοίκων της Φλόριντας, έχουν 
λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου 
για την Covid-19, σύμφωνα με τις υγειονο-
μικές υπηρεσίες.
«Οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη εμβο-
λιαστεί σήμερα, σίγουρα δεν το έχουν κάνει 
επειδή υπάρχει έλλειψη» εμβολίων, πρό-
σθεσε ο κυβερνήτης.
Από την Παρασκευή στη Φλόριντα έχει ξεκι-
νήσει ο εμβολιασμός όλων των πολιτών ηλι-
κίας άνω των 16 ετών. 

διεθνή νέα

Σ
ύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», 
o CEO της Amazon, Tζεφ Μπέζος, 
παραμένει ο πλουσιότερος άνθρω-
πος στον πλανήτη για τέταρτη συ-

νεχή χρονιά, με την περιουσία του να ανέρ-
χεται στα 177 δισ. δολάρια. Από την πλευ-
ρά του, ο  κύριος «Τesla», Έλον Μασκ, συ-
γκαταλέγεται στη δεύτερη θέση της λίστας, 
με περιουσία που αγγίζει τα 151 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Την τέταρτη θέση της λί-
στας του Forbes καταλαμβάνει ο ιδρυτής της 
Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος διαθέτει 
στον κουμπαρά του πάνω από 124 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. 

Μπιλ Γκέιτς - ο γκουρού της 
Microsoft 
Την από κοινού απόφαση να πάρουν δια-
ζύγιο μετά από 27 χρόνια γάμου ανακοί-
νωσαν χθες ο δισεκατομμυριούχος ιδρυ-
τής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς και η σύζυ-
γός του, Μελίντα, με την είδηση να κάνει το 
γύρο του κόσμου.  Δεν μπορούσαν να εξε-
λιχθούν ως ζευγάρι στην επόμενη φάση της 
ζωής τους. Αυτή ήταν η επίσημη αιτιολογία 
για την διάλυση του γάμου τους, όπως ανα-
κοίνωσαν στο Twitter. «Ζητάμε χώρο και να 
γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογέ-
νειάς μας καθώς αρχίζουμε να πορευόμα-
στε σε αυτήν τη νέα ζωή», όπως αναφέρουν. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», η 
έλλειψη προγαμιαίου συμβολαίου σημαί-
νει ότι το διάσημο ζευγάρι το οποίο έχει 
αποκτήσει τρία παιδιά, ουσιαστικά δεν έχει 
κάποιο «οδικό χάρτη» που θα μπορούσε 
να τους βοηθήσει στον διαμοιρασμό της 
πελώριας περιουσίας τους, η οποία αγγί-
ζει τα 130 δισ. δολάρια.Η περιουσία αυτή 
περιλαμβάνει ακίνητα σε πέντε πολιτείες 
των ΗΠΑ, ένα ιδιωτικό τζετ, μια εντυπωσι-
ακή συλλογή τέχνης και έναν «στόλο» από 
πολυτελή αυτοκίνητα. 

Τζεφ Μπέζος- ο κύριος Amazon  
Τον Ιανουάριο του 2019 και ύστερα από 
25 χρόνια γάμου, ο ιδιοκτήτης της Amazon 
κατέληξε με έναν «χρυσό» συμβιβασμό 
παίρνοντας διαζύγιο από τη σύζυγο και 
μητέρα των τεσσάρων παιδιών του, Μακ-
Κένζι.  Ο ιδιοκτήτης της Amazon έγινε φτω-
χότερος κατά… 38 δισ. δολάρια . Ο συμ-
βιβασμός του Μπέζος  είναι νέο… ρεκόρ 
και το διαζύγιό τους θεωρείται τότε το ακρι-
βότερο στην ιστορία. Ο Τζεφ Μπέζος και η 
σύζυγός του ΜακΚένζι αποφάσισαν να ακο-

λουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την 
αποκάλυψη της απιστίας του και τις «ροζ» 
φωτογραφίες που προκάλεσαν σάλο φέρ-
νοντας σε δεινή θέση τον ίδιο και την οικο-
γένειά του.  
Ανάμεσα στις ακατάλληλες φωτογραφίες, 
ήταν μάλιστα και μια εξαιρετικά κοντινή 
φωτογραφία των γεννητικών οργάνων του 
CEO της Αmazon, αλλά και αρκετές ημί-
γυμνες πόζες του μπροστά στον καθρέ-
φτη, όπου επιδείκνυε στην ερωμένη του, 
Λόρεν Σάντσεζ, το γυμνασμένο του σώμα.  
Στις 5 Μαίου του 2019  ανακοινώθηκε το 
ποσό που θα δοθεί στην κυρία Μπέζος.  
Το ποσό των 38 δισεκατομυρίων δολα-
ρίων που αποτελεί νέο… ρεκόρ σε συμ-
βιβασμό διαζυγίου, συμφωνήθηκε ανά-
μεσα στις δυο πλευρές χωρίς να προκύ-
ψει… «πόλεμος των Μπέζος». 

Έλον Μασκ- ο κύριος Tesla
Η Τζάστιν Γουίλσον , διάσημη συγγραφέας 
από τον Καναδά , είναι η πρώτη γυναίκα 
που έκλεψε την καρδιά του Αμερικανού 
‘Ελον Μασκ. Οι δυο τους γνωρίζονταν 
από το πανεπιστήμιο και ενώθηκαν με τα 
δεσμά του γάμου το 2000. Ο Μασκ απέ-
κτησε με την Τζάστιν πέντε αγόρια, τους 
τρίδυμους Ντάμιαν, Γκρίφιν, Χαβιέ και τους 
δίδυμους Σάξον και Κάι, ενώ ο πρώτος 
του γιος, ο Νεβάδα Αλεξάντερ πέθανε σε 
ηλικία μόλις 10 εβδομάδων, από το σύν-
δρομο αιφνίδιου θανάτου το 2002. Ο 
γάμος τους διήρκεσε οκτώ χρόνια με την 
Τζάστιν να ισχυρίζεται ότι η δουλειά του 
τον απορροφούσε τόσο πολύ που δεν έχει 
χρόνο για την οικογένειά του.   
Στη συνέχεια , ο μεγαλοεπιχειρηματίας 
γνώρισε την Βρετανίδα ηθοποιό Ταλούλα 
Ράιλι .Ο γάμος του ζευγαριού έγινε το 
2010. Ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Μόλις 
δύο χρόνια αργότερα, οι φήμες για το δια-
ζύγιο φούντωσαν. Φαίνεται όμως πως ο 
έρωτάς τους δεν είχε τελειώσει και έτσι, το 
ζευγάρι ξαναπαντρεύτηκε μόλις ένα χρόνο 
αργότερα, το 2013. Το 2016, χώρισαν ορι-
στικά.  
Το 2018, ο κύριος Tesla γνώρισε τη γνωστή 
τραγουδίστρια «Grimes» από τον Καναδά, 
Κλερ Μπουσέ  . Τον Ιανουάριο του 2020, η 
Κλερ αποκάλυπτε στο λογαριασμό της στο 
Instagram και το Twitter ότι ήταν έγκυος. 
Λίγο αργότερα, ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε 
πως οι δυο τους περίμεναν το πρώτο τους 
παιδί. Ο γιος τους ονομάζεται «X Æ A-Xii».

Γκέιτς, Μπέζος, Μασκ: Γιατί 
χώρισαν και οι τρεις πλουσιότεροι 
άνθρωποι στον κόσμο 

ΗΠΑ: Αίρονται όλοι οι 
περιορισμοί στη Φλόριντα, με 
απόφαση του κυβερνήτη
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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

Λόξιγκας μωρού : Γιατί προκύπτει 
– Πώς θα τον σταματήσετε

Ο 
λόξιγκας είναι ένα συχνό φαι-
νόμενο σε μωρά κάτω του ε-
νός έτους. Μάλιστα, τα μωρά 
έχουν λόξιγκα ακόμη και όταν 

είναι στη μήτρα της μαμάς τους, ήδη από 
την 21η εβδομάδα κύησης.
Ο λόξιγκας είναι συνήθως ακίνδυνος και 
δεν ενοχλεί τα μωρά. Μπορεί να είναι 
ενοχλητικός για τους γονείς, αλλά όχι 
τόσο για τα μωρά.

Γιατί τα μωρά έχουν λόξιγκα;
Ο λόξιγκας συμβαίνει όταν το διάφραγμα 
ερεθίζεται ή διεγείρεται. Ο μυς συστέλ-
λενται ακούσια – ή σπασμωδικά- προκα-
λώντας την αναρρόφηση αέρα στο λαιμό. 
Καθώς μπαίνει ο αέρας, οι φωνητικές 
χορδές κλείνουν γρήγορα ως αντίδραση, 
παράγοντας το χαρακτηριστικό «χικ!».

Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι για ποιον 

λόγο τα νεογέννητα τείνουν να έχουν 
λόξιγκα, αλλά μια υπόθεση είναι ότι ο 
λόξιγκας μπορεί να τα βοηθήσει να βγά-
λουν τον υπερβολικό αέρα από την κοι-
λίτσα τους.
Παρόλο που δεν υπάρχει συμφωνία για 
το τι ακριβώς προκαλεί τον βρεφικό λόξι-
γκα, υπάρχουν μερικές πιθανές αιτίες:
Το μωρό τρώει μεγάλη ποσότητα τροφής
Τρώει πολύ γρήγορα
Καταπίνει πολύ αέρα καθώς τρώει

Πώς να σταματήσετε τον λόξιγκα 
του μωρού
Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς να 
αντιμετωπίσετε τους λόξιγκες του μωρού 
σας. Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλά 
επιστημονικά στοιχεία για το τι λειτουρ-
γεί καλύτερα, ακολουθούν συμβουλές 
που ορισμένοι γονείς θεωρούν χρήσι-
μες:

*Περιμένετε μέχρι να σταματήσει

Αν και αυτό μπορεί να σας ακούγεται 
απογοητευτικό, μερικές φορές είναι το 
μόνο που μπορείτε να κάνετε. Οι λόξι-
γκες συνήθως εξαφανίζονται μετά από 
λίγα λεπτά.

*Δώστε στο μωρό σας μια πιπίλα
Το πιπίλισμα ίσως βοηθήσει το μωρό σας 
να χαλαρώσει το διάφραγμά του.
*Βοηθήστε το μωρό σας να ρευτεί
Για να μειώσετε την ποσότητα του αέρα 
στην κοιλίτσα του μωρού σας, ενώ το ταΐ-
ζετε, κάντε διαλείμματα για να το βοηθή-
σετε να ρευτεί. Εάν θηλάζετε, μπορείτε 
να κάνετε το μωρό σας να ρευτεί όταν 
αλλάζετε μαστό. Εάν το μωρό σας τρέφε-
ται με φόρμουλα, σταματήστε κάθε λίγες 
γουλιές για ρέψιμο.

*Τρίψτε απαλά την πλάτη ή/και 
την κοιλίτσα του μωρού σας

Και πάλι, αυτό μπορεί να βοηθήσει το 
μωρό να χαλαρώσει το διάφραγμά του 
και να σταματήσει τον λόξιγκα.

-Τι να μην κάνετε…
Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε 
τον λόξιγκα, τρομάζοντας το μωρό σας, 
πιέζοντας τα μάτια του ή τραβώντας τη 
γλώσσα του. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι 
κάποια από αυτές τις «παραδοσιακές» 
μεθόδους λειτουργεί. Αντιθέτως, θα 
μπορούσαν να βλάψουν το μωρό σας.

Αναφέρετε τον λόξιγκα στο γιατρό 
εάν το μωρό σας:
1. Έχει πολύ συχνά λόξιγκα
2. Βγάζει πολλά σάλια
3. Βήχει
4. Δείχνει κακοδιάθετο
5. Ο λόξιγκάς του διαρκεί ασυνήθιστα 

μεγάλο χρονικό διάστημα
6. Έχει συχνά λόξιγκα ακόμη και μετά 

τα πρώτα του γενέθλια

Ω
ς γονείς, είναι καθήκον μας να 
παρακολουθούμε τα παιδιά μας. 
Αυτό περιλαμβάνει τη φροντίδα 
να προσέχουμε μήπως υπάρχουν 

τυχόν σημεία κινδύνου καθώς διανύουν τα 
χρόνια της νιότης. Εδώ έχουμε μερικά προ-
ειδοποιητικά σημεία ότι το παιδί σου έχει 
αυτήν την τάση αλλά και λύσεις να το οδη-
γήσουμε πίσω στο σωστό δρόμο. Πρώτα, 
πρώτα, το παιδί σου μπορεί να έχει την τάση 
να εμπλακεί σε προλήματα όταν έχει υπερ-
βολικές εναλλαγές στη διάθεσή του. Αν α-
πό πολύ ευδιάθετο ξαφνικά αλλάζει τελείως 
διάθεση, αντί να τα βάζεις με το παιδί σου , 
ρώτησέ το πώς νιώθει. Το δεύτερο σημείο 
είναι όταν αρχίζει να αποφεύγει  τον κόσμο 
και είναι απελπισμένο. Αν συμβαίνουν αυ-
τά, ενθάρρυνέ το. Πες του ότι είναι υπέροχο 
παιδί και βοήθησέ το να αναπτύξει φιλίες με 
τα άλλα παιδιά.

Δίνεις μάχη να αγαπήσεις το παιδί 
σου στην εφηβική ανταρσία του;  
Ας δούμε το θέμα αυτό. Η εφηβική ανταρσία 
δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάθε παιδί οπου-
δήποτε κι αν βρίσκεται περνάει μία περίοδο 
ανταρσίας ενάντια στους γονείς του -- είτε σε 
μικρό βαθμό είτε σε μεγάλο. Έτσι λοιπόν, ως 
γονείς , πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. 
Μπορούμε να υψώσουμε λευκή σημαία και 
να υποχωρήσουμε, μπορούμε ν’ αρχίσουμε 
μια διαμάχη με τα παιδιά μας, ή μπορούμε 
να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εντοπί-
σουμε το πραγματικό πρόβλημα. Καθώς 
θα ερευνάς να μάθεις τι είναι αυτό που το 
βασανίζει και γιατί, να θυμάσαι πάντοτε 
ένα πράγμα.  Ότι πρέπει να του δείχνεις ότι 
το αγαπάς και το μόνο μέλημά σου είναι το 
καλό του.

Πώς μπορείς  να αγαπήσεις αυτό το 
ιδιότροπο, μίζερο, και αντιπαθητικό 
πρόσωπο στη ζωή σου; 
Είναι εύκολο να αγαπάμε άτομα που είναι 
αξιαγάπητα. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε 
όταν δεν είναι; Είναι δύσκολο να αγκαλιάσεις 
ευερέθιστους ανθρώπους με αγκάθια σα 
σκαντζόχοιροι, αλλά υπάρχουν μερικοί τρό-
ποι που μπορείς να το κάνεις. Πρώτα, πρώτα 
, αγκάλιασε το σκαντζόχοιρο με τα χέρια 
σου. Είναι αποδεδειγμένο ότι μερικές φορές 

ο σκαντζόχοιρος χρειάζεται τα χέρια σου 
γύρω του. Δεύτερον, δείξε την αγάπη σου με 
τα χέρια σου έμπρακτα. Για παράδειγμα, αν 
η γυναίκα σου είναι εξαντλημένη και ταλαι-
πωρημένη , πάρε κάποιες φροντίδες που τη 
βαραίνουν και ξελάφρωσέ την ετοιμάζοντας 
το φαγητό και φροντίζοντας τα παιδιά. Τρί-
τον, αγκάλιασε το σκαντζόχοιρο με τα λόγια 
σου. Να χρησιμοποιείς λόγια που οικοδο-
μούν , και όχι λόγια που γκρεμίζουν.

Είπες έναν καλό λόγο στα παιδιά σου 
σήμερα;
Όλοι μας χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση, 
την ενθάρρυνση, και έναν καλό λόγο... και 
φυσικά και τα παιδιά σου. Και το καλύτερο 
άτομο που τους δίνει αυτήν την επιβεβαί-
ωση που χρειάζονται είσαι ΕΣΥ:ο γονιός 
τους. Για να σε βοηθήσουμε να αρχίσεις σου 
δίνουμε μερικές φιλοφρονήσεις που τα παι-
διά χρειάζεται ν’ ακούν. Πρώτα, πρώτα, να 
τους παινεύεις για το χαρακτήρα τους. Όταν 
το παιδί σου δείχνει ειλικρίνεια, ακεραιό-
τητα, ή καλοσύνη, πάρτο στην άκρη και πες 
του με ειλικρίνεια μπράβο. Δεύτερον, να το 
επαινείς για την υπακοή του. Αντί να περιμέ-
νεις να κάνει κάτι στραβό, να βλέπεις αμέ-
σως το σωστό και να το επαινείς. Τρίτον, να 
λες έναν καλό λόγο απλά γιατί ανήκει στην 
οικογένειά σου. Τα παιδιά θέλουν να ξέρουν 
ότι τα εκτιμάς απλά και μόνο γιατί είναι παι-
διά σου.

Τι πρέπει να κάνεις όταν ο άντρας 
σου/η γυναίκα σου σε εκνευρίζει; 
Πρόσφατα, η γυναίκα μου η Μαρία κι εγώ 
είχαμε μία προστριβή από εκείνες που αρχί-
ζεις να μιλάς για ένα θέμα ,  και καταλή-
γεις να αραδιάζεις όλα εκείνα που εκνευρί-
ζουν τον άλλον. Όλα αυτά θα μπορούσαν 
να αποφευχθούν αν θυμόμασταν απλού-
στατα μερικά σημαντικά δεδομένα. Πρώτον, 
ότι είμαστε κι οι δυο ικανοί να δημιουργή-
σουμε επεισόδιο. Κι οι δυο κάνουμε πράγ-
ματα που ενοχλούν τον άλλον, και πρέπει να 
κάνουμε πίσω και να κοιτάξουμε τον εαυτό 
μας πρώτα. Δεύτερον, δεν είμαι μόνο εγώ . 
Ο άντρας κι η γυναίκα πρέπει να επιδιώκουν 
να υπηρετούν ο ένας τον άλλον. Να κάνουν 
ό,τι είναι καλύτερο για τον άλλον. Αγάπη 
σημαίνει να δίνεις στον άλλον.

Μήπως το παιδί σου έχει την τάση να 
εμπλακεί σε προβλήματα; 
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Τ
ο σπλαχνικό λίπος που 
περιβάλλει τα όργανα 
της κοιλιάς είναι ιδιαί-
τερα επικίνδυνο για την 

υγεία. Μπορείτε όμως να το 
νικήσετε ξεκινώντας με τρεις 
καίριες κινήσεις 
Μέ χ ρι  σ ήμε ρα γ νω ρίζ αμε 
ότι τα περιττά κιλά μπορεί να 
δυσκολέψουν την καθημερινό-
τητα μας αλλά και να δημιουρ-
γήσουν διάφορα προβλήματα 
υγε ίας.  Αυτό που όμως δε 
φανταζόμασταν είναι ότι έχει 
ιδιαίτερη σημασία το σημείο 
του σώματος που συσσωρεύε-
ται το περισσότερο λίπος. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως εξη-
γούν οι ερευνητές του Πανε-
πισ τημίου Χάρβαρν τ  το 
σπλαχνικό λίπος, αυτό που 
περιβάλλει τα όργανα 
στο εσωτερικό της κοι-
λιάς ε ίναι πιο επικίν-
δυνο από το υποδόριο 
(το λίπος δηλαδή «κάτω 
από το δέρμα») λίπος 
που μπορείτε να τσιμπή-
σετε με τα δάχτυλά σας.
Αυτό συμβαίνει γ ιατ ί τα 
λιπώδη κύτταρα δεν είναι 
απλώς αδρανείς αποθή-
κες λίπους. Είναι ενεργά 
κύτταρα που λειτουργούν 
ως μικροσκοπικά ενδοκρι-
νικά όργανα, δημιουργώντας 
και εκκρίνοντας ορμόνες επη-
ρεάζοντας άλλους ιστούς. Ειδι-
κότερα τα κύτταρα του σπλα-
χν ικού λίπους έ χουν τέ τοια 
δυναμική που μπορούν να 
προκαλέσουν μια σειρά χρό-
ν ιων παθήσεων, όπως των 
καρδιαγγε ιακών παθήσεων, 
της άνοιας και των καρκίνων 
του μασ τού και του παχέος 
εντέρου.
Υπάρχουν όμως και καλά νέα 
καθώς το σπλαχν ικό λίπος 
είναι πιο εύκολο να μειωθεί με 
την ισορροπημένη διατροφή 
κα ι  τ η  σ ωμα τ ική  άσ κησ η 
σε σύγκριση με την  απώ -
λεια λίπους στην περιοχή των 
γοφών και των μηρών. Μερι-

κέ ς από τ ις συμβουλέ ς των 
επιστημόνων του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ για να δούμε το 
λίπος στη κοιλιά να υποχωρεί  
σταδιακά:

Κίνηση: 
Ακόμα και αν δε δείτε το νού-
μερο στη ζυγαριά να κατεβαί-
νει αμέσως, μέσω της σωμα-
τικής δραστηριότητας χάνετε 
σπλαχνικό λίπος και αυξάνεται 
η μυϊκή μάζα του σώματός σας. 
Δοκιμάστε να κάνετε γυμνα-
σ τ ική μέ τριας προς έν τονης 
έν τασης γ ια 30 λεπτά όσε ς 
περισσότερες μέρες μπορείτε. 
Με τ ις αεροβικέ ς ασκήσε ις 

αλ λά και με τ ις ασκήσε ις 
ενδυνάμωσης θα μειώσετε 
το σπλαχνικό λίπος αλλά 

και θα αποτρέψετε την 
αύξησή του.

Σωστή διατροφή: 
Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  μ ι α 
ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η  δ ι α -

τ ροφή θα δια τηρήσε τ ε 
ένα φυσιολογικό βάρος. 
Είναι σημαντ ικό επίσης 
να  σ υμπε ριλάβε τ ε  σ ε 

αυτήν και άφθονο ασβέ-
σ τ ιο καθώς νέα έρευνα 
α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι  ό τ ι  ό σ ο 

π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  α σ β έσ τ ιο 
κα ταναλώνε ι  μ ια γυναίκα, 

τόσο λιγότερο αυξάνε ται το 
σπλαχνικό λίπος.

Ρουτίνα του ύπνου: 
Πεν ταε τής έρευνα κατέ ληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι ενήλι-
κες κάτω των 40 ετών που κοι-
μόντουσαν 5 ή λιγότερες ώρες 
κάθε βράδυ ήταν πιθανότερο 
να συσσωρεύσουν περισσό-
τερο σπλαχνικό λίπος. 
Όμως και ο πολύωρος ύπνος 
θα πρέπε ι  να αποφεύγε ται 
καθώς οι νεαροί ενήλικες που 
κοιμόν τουσαν περισσότερο 
από 8 ώρες είδαν το σπλαχνικό 
τους λίπος να αυξάνεται. Επο-
μένως, διατηρήστε μια ισορ-
ροπία και στις ώρες του ύπνου.

Ο
λοένα και περισ-
σότ εροι  ε ίνα ι  τα 
τ ε λ ε υ τ α ί α  χ ρ ό -
ν ια οι  με γαλύτ ε-

ροι σε ηλικία άνθρωποι που 
δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν 
από υπέρταση – Τι δείχνουν 
τα ερευνητ ικά σ τοιχεία και 
τ ι συμβουλεύουν οι ειδικοί 
τους ασθενείς
Πόσοι  από τους σύγ χρο -
νους ανθρώπους άνω των 
60 ε τών έ χουν αν τ ιληφθεί 
ότ ι πάσχουν από υπέρταση 
(υψηλή αρτηριακή πίεση) 
και πόσοι από αυτούς που 
το γνωρίζουν την αντιμετω-
πίζουν αποτελεσματ ικά; Τα 
ευρήματα μίας νέας επιστη-
μονικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο JAMA δείχνουν ότι τόσο η επαγρύπνηση και ο έλεγχος 
των πολιτών για την αρτηριακή τους πίεση έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ανά-
μεσα στους γηραιότερους ενήλικες.
Η μελέτη συγκέντρωσε δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ και 
διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που γνώριζαν ότι έπασχαν από υπέρταση μειώθηκε 
κατά 8% μεταξύ των ετών 2013-2018. 
Επιπλέον, ανάμεσα σε εκείνους που είχαν επίγνωση της κατάστασής τους, οι περισσότεροι από 
τους μισούς δεν την αντιμετώπιζαν επαρκώς.
Συγκεκριμένα, οι ενήλικες άνω των 60 ετών ήταν λιγότερο πιθανό να ελέγχουν την υψηλή αρτη-
ριακή τους πίεση σε σχέση με τους νεότερους, φαινόμενο το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε 
να οφείλεται στην έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά των ανθρώπων αυτών. 
Οι ερευνητές τονίζουν, επίσης, ότι από τους ανθρώπους που δεν είχαν επισκεφθεί τον γιατρό 
τους μέσα στο προηγούμενο έτος, λιγότερο από το 10% είχε ελέγξει αποτελεσματικά την αρτη-
ριακή του πίεση.
Ένα τμήμα της μελέτης διεξήχθη χρησιμοποιώντας τους παλιότερους ορισμούς της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης –συστολική αρτηριακή πίεση (μεγάλη) άνω του 140 mmHG και διαστολική 
αρτηριακή πίεση (μικρή) άνω του 90 mmHG. 
Οι νέες οδηγίες που εκδόθηκαν το 2017 συνιστούν στους πάσχοντες από υπέρταση να διατη-
ρούν την αρτηριακή τους πίεση σε επίπεδα κάτω του 130/80 mm HG. 
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι στις μέρες μας είναι ακόμα περισσότεροι οι ενήλικοι που 
πιθανότατα δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η επικίνδυνη νόσος που οι 60ρηδες αγνοούν ότι 
τους απειλεί

Κοιλιά: Τρεις κινήσεις που 
μειώνουν το πιο επικίνδυνο 
λίπος

Θέλετε να διασφαλίσετε την υγεία του ήπατος; Σας φοβίζει η λιπώδης διήθηση του ήπατος; 
Ιάπωνες επιστήμονες προτείνουν την πιο αποτελεσματική κίνηση που εξασφαλίζει την 
εύρυθμη ηπατική λειτουργία Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος αποτελεί σήμερα 

μία από τις συχνότερες αιτίες χρόνιας ηπατοπάθειας παγκοσμίως, προσβάλλοντας περίπου το ένα 
τέταρτο του πληθυσμού. Χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση λίπους στα κύτταρα του ήπατος και 
μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, κίρρωση του ήπατος και ηπατική ανεπάρκεια. Όσο ανησυχητι-
κοί όμως και αν φαίνονται οι αριθμοί των νοσούντων, στοιχεία πρόσφατης μελέτης δίνουν ελπίδες 
σχετικά με την αντιστροφή της νόσου, τονίζοντας τη σημασία της άσκησης στην καθημερινή ρου-
τίνα των ασθενών.
Η νόσος συνδέεται με την καθιστική ζωή και τα υπερφαγικά επεισόδια, επομένως η ρύθμιση του 
βάρους είναι καθοριστική για την αποτροπή της νόσου. Όμως, η διαδικασία αυτή χωρίς την επί-
βλεψη ειδικού διατροφολόγου για τη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους κρίνεται ιδιαίτερα απαι-

τητική. Μέχρι τώρα, η σωματική άσκηση  συστηνόταν ως συμπληρωματική δραστηρι-
ότητα μαζί με τη διατροφή για την απώλεια βάρους, αλλά τα άλλα οφέλη της 

φαίνεται πως επιδρούν από μόνα τους στην υγεία των ασθενών.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η σωματική δραστηριότητα έκανε την 

αξιοσημείωτη διαφορά, καθώς διατηρήθηκε η μυϊκή μάζα ακόμα 
και με τη μέτρια μείωση της μάζας σώματος και λίπους. Πιο 

συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ελαστογραφίας με υπέρη-
χους έδειξαν ότι το πρόγραμμα γυμναστικής μείωσε επι-

πλέον την ηπατική στεάτωση κατά 9,5%, την ηπατική 
δυσκαμψία κατά 6,8%  και τις τιμές της FibroScan-
AST (μια μέτρηση της ηπατικής ίνωσης) κατά 16,4%. 
Ακόμα, προκλήθηκαν αν τ ιφλεγμονώδεις και 
αντι-οξειδωτικές αντιδράσεις μέσω της ενεργο-
ποίησης του Nrf2 (πυρηνικός παράγοντας), ενός 
αισθητήρα του οξειδωτικού στρες.

Αυτό είναι το Nο1 μυστικό για υγιές ήπαρ

υγεία
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Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας Τύπου
Το δικαίωμα στην αλήθεια

Η σημασία της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμά-
των της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθεροτυ-
πίας υπενθυμίζεται με τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου, στις 3 Μαΐου.

Η 
επέτειος αυτή υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
προστασίας του θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθεροτυπί-
ας, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της 

Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμα της χώρας μας.

Και ενώ οι εργαζόμενοι στα Μέσα Ενημέρωσης σε όλο τον 
κόσμο αγωνίζονται για την υπεράσπιση του δικαιώματος 
της ελεύθερης έκφρασης, η φετινή επέτειος βρίσκει τους 
δημοσιογράφους σε δεινή θέση σε πολλές χώρες του πλα-
νήτη, ενώ πολλοί έχουν χάσει ή έχουν θέσει τη ζωή τους 
σε κίνδυνο καθώς αποκάλυψαν δυσάρεστες αλήθειες, 
συχνά ασκώντας το καθήκον τους με αυτοθυσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO, περίπου 100 δημο-
σιογράφοι δολοφονήθηκαν το 2018 και εκατοντάδες είναι 
φυλακισμένοι.
Κι ενώ η ημέρα αυτή έφτασε και η πρόσβαση σε αξιόπι-
στες πληροφορίες είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης που σχετίζεται με 
την πανδημία της Covid-19, η δημοσιογραφία παρεμποδί-
ζεται στα δύο τρίτα του πλανήτη.
Αυτό προκύπτει από στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την 
Τρίτη από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF). 
Όπως έδειξε ο Δείκτης Ελευθερίας του Παγκόσμιου Τύπου 
του 2021, ο οποίος μετρά περιορισμούς στην πρόσβαση 
σε πληροφορίες και εμπόδια στην κάλυψη ειδήσεων, η 
δημοσιογραφία «εμποδίζεται εντελώς ή παρεμποδίζεται 
σοβαρά» σε 73 έθνη και «περιορίζεται» σε 59 άλλα.
Αυτές οι 132 χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 73% 
των 180 εθνών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Μάλιστα, 
η Ελλάδα βρέθηκε στην 70ή θέση της παγκόσμιας κατά-
ταξης το 2021, χάνοντας πέντε θέσεις σε σύγκριση με το 
2020.
«Η πανδημία έχει χρησιμοποιηθεί ως λόγος για τον απο-
κλεισμό της πρόσβασης των δημοσιογράφων σε πηγές 
πληροφόρησης και τη διαδικασία του ρεπορτάζ στον 
δρόμο» δήλωσε ο γενικός γραμματέας των RSF Christophe 
Deloire.
Ο πολιτ ικός επιστήμονας και συγγραφέας Francis 
Fukuyama υποστήριξε ότι η πανδημία «έδωσε στις κυβερ-
νήσεις μια δικαιολογία για την ενίσχυση των εκτελεστι-
κών εξουσιών. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια πολύ τρο-
μερή κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες 

της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι RSF, να αντισταθούν 
σε αυτό».

ΟΗΕ: Έκκληση στις κυβερνήσεις για στήριξη της 
Ελευθερίας του Τύπου
Έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι μπορούν 
για να υποστηρίξουν την ελευθερία, την ανεξαρτησία και 
την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, απευθύνει ο γενι-
κός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε μήνυμά 
του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του 
Τύπου.

Σε πολλές χώρες, σημειώνει ο Αντόνιο Γκουτέρες, οι δημο-
σιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικές ενημέρω-
σης αντιμετωπίζουν μεγάλους προσωπικούς κινδύνους, 
όπως νέους περιορισμούς, λογοκρισία, βία, παρενοχλή-
σεις, προφυλακίσεις, ακόμα και θάνατο μόνο και μόνο 
επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Η κατάσταση συνεχίζει να 
χειροτερεύει, παρατηρεί περαιτέρω.
Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει πως παρά τις δραματικές 

αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες τρεις δεκα-
ετίες, η επείγουσα έκκληση για ελευθερία του Tύπου και 
ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση είναι περισσότερο 
επίκαιρη από ποτέ. Η ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιο-
γραφία είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος μας στην προσπά-
θεια να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση, σημει-
ώνει και αποκρυσταλλώνοντας το μήνυμά του, προτρέπει 
«να επαναλάβουμε τις προσπάθειες για την προστασία της 
ελευθερίας του Τύπου, ώστε η πληροφόρηση να παραμεί-
νει ένα σωτήριο δημόσιο αγαθό για όλους».

Η έκθεση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα
Σύμφωνα με τους RSF, σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνεται 
και η Μαλαισία, η οποία έπεσε τις περισσότερες θέσεις 
(18) στη φετινή λίστα, φτάνοντας στην 119η. Τον περα-
σμένο μήνα, η κυβέρνηση της Μαλαισίας χρησιμοποίησε 
νέες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για να προωθήσει νόμους 
και να καταστήσει ποινικό αδίκημα τη δημιουργία, δημο-
σίευση ή διάδοση ψευδών ειδήσεων για τον ιό ή την ανα-
κήρυξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη χώρα.
Η Κίνα διατήρησε την 177η θέση της. Η πιο πυκνοκατοι-
κημένη χώρα του κόσμου «συνεχίζει τη λογοκρισία, την 
παρακολούθηση και την προπαγάνδα στο διαδίκτυο σε 
πρωτοφανή επίπεδα», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας 
ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει αυτή την τάση.
Το Ελ Σαλβαδόρ έπεσε οκτώ θέσεις, φτάνοντας στην 82η, 
λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογρά-
φοι που προσπαθούν να λάβουν επίσημες πληροφορίες 
σχετικά με τον χειρισμό της πανδημίας από την κυβέρ-
νηση.
Στην Αίγυπτο (166), η κυβέρνηση απαγόρευσε τη δημο-
σίευση μη κυβερνητικών στοιχείων για την πανδημία 
και συνέλαβε αρκετά άτομα για τη δημοσίευση αριθμών 
μεγαλύτερων από τους επίσημους αριθμούς.
Στη Ζιμπάμπουε (130), ένας ερευνητής δημοσιογράφος 
συνελήφθη αφού αποκάλυψε σκάνδαλο σχετικά με τη δια-
δικασία προμηθειών για τη νόσο Covid-19.
Ακόμα και στη Νορβηγία, που κατατάσσεται ως η καλύ-
τερη χώρα για την ελευθερία του Τύπου για πέμπτο έτος, 
υπήρχαν ισχυρισμοί από δημοσιογράφους σχετικά με τη 
δυσκολία πρόσβασης σε κυβερνητικές πληροφορίες που 
σχετίζονται με την πανδημία.

Με πληροφορίες από: ΕΣΗΕΑ, ΕΡΤ, euronews, alfavita

ιστορίες
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Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε. Ο λαός εφώναξε σταυρωθήτω. 
Ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια του. Ο Σίμων ο Κυρηναίος σήκωσε τον Σταυρό. Τα καρφιά 
μπήχτηκαν στα χέρια και στα πόδια. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των 
κυριευόντων σταυρώθηκε. Σφαγιάστηκε. Θυσιάστηκε. Έγινε φάρμακο αθανασίας. 
Βρώσις και πόσις των πιστών.
 
Πριν παραδώσει το πνεύμα Του στα χέρια του Πατρός, εφρόντισε τα πάντα. Προσευ-
χήθηκε για τους σταυρωτές Του. «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσιν». 
Παρέδωκε την μάνα Του στην προστασία του αγαπημένου Του μαθητή. Συγχώρεσε 
τον ληστή. «Σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω».
 
Και αφού τακτοποίησε τα επί της γής, έπρεπε να τακτοποιήσει τους απ’ αιώνος 
νεκρούς στον Άδη. Ως Θεός αληθινός κατέβηκε εκεί. Μέγα Σάββατο και ο Σωτήρ 
ευρίσκεται στον Άδη. Κατεργάζεται την σωτηρία των απ’ αιώνος νεκρών. Διδάσκει 
την αλήθεια. Καλεί σε μετάνοια. Προσφέρει την σωτηρία. Ετοιμάζεται τριήμερος να 
αναστηθεί. Να αναστήσει τον Αδάμ και την Εύα και όλο τό ανθρώπινο γένος.
 
Γνωρίζοντας και βλέποντας και ζώντας τα δρώμενα αυτά από τον ίδιο τον Δημιουργό, 
τον Σωτήρα Χριστό, τι πρέπει να κάμει ο κάθε άνθρωπος; Και η κάθε ανθρώπινη 
σάρκα; Ένα και μοναδικό. «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτία και στήτω μετά φόβου και 
τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Το Μέγα Σάββατο κάθε άνθρωπος 
πρέπει να σιγά. Να σιωπά. Να στέκεται με φόβο και τρόμο και να μη σκέφτεται τίποτε 
το γήινον.
 
Το Μέγα Σάββατο τελείωσε. Ακούσαμε το Αναστήτω ο Θεός. O Χριστός Ανέστη. Ο 
Σατανάς που Τον είδε στον σταυρό και εκάγχαζε σκεφτόμενος: Σε τελείωσα τώρα, με 
την κάθοδο του Χριστού στον Άδη κατάλαβε, ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του θανά-
του. Έλυσε τα δεσμά του Άδη και ανέστη τριήμερος.
 
Χριστός Ανέστη! Εχθροί διασκορπισθείτε. Φύγετε. Οι μισούντες την αλήθεια αφα-
νισθείτε. Λαοί μετανοείτε. Εχθροί αλληλοσυγχωρεθείτε. «Εχθροί και φίλοι αγκαλι-
ασθείτε».
 
Εφέτος γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Το σκε-
φθήκατε, αγαπημένοι μου χριστιανοί; Σας ερωτώ. Οι ήρωες της Επανάστασης και οι 
νεομάρτυρες δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν την πορεία του Χριστού καλύτερα 
από πολλούς; Δεν αψήφησαν τα πάντα και τη ζωή τους για του Χριστού την πίστη 
την αγία; Για της Πατρίδας την ελευθερία; Για της οικογένειας την τιμή; Αν το καλο-
σκεφθούμε αυτοί είναι οι αληθινοί, οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού. Και τώρα ας 
ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Πόσο ο καθένας μας μοιάζει με τον Θεάνθρωπο Χρι-
στό; Πόσο μοιάζει με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και τους νεομάρτυρες; 
Πόσο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθούμε τον Χριστό και το παράδειγμα των 
ηρώων της επανάστασης και των νεομαρτύρων;
 
Ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου για τον καθένα. Όλοι είναι δεκτοί. Και οι 
αμαρτωλοί. Μοναδική προϋπόθεση, η ειλικρινής μετάνοια. Μετάνοια και τα πάντα 
δωρεάν. Δωρεάν η επιστροφή στον Παράδεισο. Δωρεάν η αιώνια ζωή. Ο Θεός είναι 
πραγματικός Πατέρας. Η αγκαλιά Του είναι ανοικτή για όλους. Όσοι θέλουμε να 
σωθούμε έχουμε την ευκαιρία. Μη την χάσουμε.
 
«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας». «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανε-
σπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». Χριστός Ανέστη!
 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι
 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σιγησάτω.. Αναστήτω... 
Χριστός Ανέστη!

 Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Αντί Καληνύχτας...
ΤΗΣ ΓΩΓΩ ΝΕΦΕΛΗ

Διαβάζοντας στο Facebook 
όποτε έχω χρόνο, διάβασα ένα 
άρθρο από μια κυρία από τη 
Νέα Υόρκη που πραγματικά 
μ’ εντυπωσίασε. Το όνομά 
της, Γωγώ Νεφέλη. Είναι 
και ραδιοπαραγωγός και 
πραγματικά έχει ταλέντο, 
γράφοντας διάφορα θέματα με 
σωστές τοποθετήσεις, χωρίς να 
θίγει κανέναν. Και πράγματι, 
αυτό το θέμα με τον αδικοχαμένο 
Έλληνα αστυνομικό απ’ τη Νέα 
Υόρκη που έχασε τη ζωή του από 
μια μεθυσμένη και ναρκωμένη 
γυναίκα έχει συγκλονίσει 
ολόκληρη την Αμερική. 
Διαβάστε το λοιπόν.

Χ
θές βάλαμε σ τον τάφο ένα 
παιδί δικό μας! Έναν Έλλη-
να! Νομοταγή πολίτη, οικο-
γενειάρχη, θρησκευόμενο 

άνθρωπο που αγαπούσε την Ελλάδα, 
την οικογένεια του και τον Χριστό!
Δεν είδα τίποτα να γράφετε σε ελλη-
νικά σάιτ.
Έγ ινε η Αγ ία Σοφία χώρος γ ια να 
υμνούν τον Αλλάχ πάλι ελάχιστες ανα-
φορές από εμάς τους Έλληνες!
Καίνε την Παναγ ία των Παρισ ίων 
γίναμε όλοι Γάλλοι!
Πέθανε ο Φλόιντ και κάψαμε την υφή-
λιο!
Ρε παιδιά.....  μήπως, λέω μήπως 
έχουμε ξεχάσει ποιοί είμαστε;
Μήπως πραγματικά έχουμε χάσει την 
μπάλα, να το πω έτσ ι όπως μιλάτε 
στην Ελλάδα και Κύπρο;

Όπως όλοι γνωρίζετε και αν δεν το 
γνωρίζετε θα το μάθετε τώρα, δεν ζω 
στην Ελλάδα αλλά στις ΗΠΑ.
Ζω σε μία πολιτεία όπου υπάρχουν 
όλες οι φυλές του κόσμου και ζούμε 
αρμονικά! 
Αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλο χωρίς 
ερωτήσεις.
Ο καθείς φέρει την κουλτούρα του, 
την θρησκεία του, τα ήθη και έθιμα 
του.
Βλέπω σε διάφορες αναρτήσεις, πολι-
τικού και κοινωνικού περιεχομένου, 
σε ελληνικά προφίλ, εφημερίδες και 
σάιτ μία ιδιαίτερη εύνοια και ευαι-
σθησία σε οποιαδήποτε άλλη φυλή 
εκτός από την δική μας! Την ελληνική!
Σας διαβεβαιώνω ότι οι έγχρωμοι, οι 
πρόσφυγες, οι λαθραίοι κ.ο.κ σε αυτή 
τη χώρα ζουν πολύ καλύτερα από τους 
ανθρώπους που έχουν δουλέψει και 
έχουν κρατήσει αυτή τη χώρα όρθια!
Ίσως αυτά που γράφω να ενοχλήσουν 
κάποιους αλλά αυτή είναι η πραγμα-
τική αλήθεια!
Μας λένε ότ ι πρέπει να ν ιώθουμε 
ντροπή που είμαστε λευκοί!
Έχουν αφαιρέσει από τα σχολεία ότι 
βοηθά σ την ανάπτυξη της κριτ ικής 
σκέψης!
Στις ΗΠΑ όπου εγώ η Ελληνικής κατα-
γωγής εργάζομαι, ζουν οι παράνομοι 
καλύτερα από εμένα.
Πληρώνω εγώ φόρους ( χιλιάδες το 
χρόνο) για να κάθονται οι υπόλοιποι 
και να πληρώνονται από το κράτος.
Ποιος θέλει να πάει να εργαστεί όταν 
παίρνει περισσότερα λεφτά από όταν 
εργάζεται;
Εάν θέλε τε να δε ίξε τε αγάπη, εάν 
θέλετε να βοηθήσετε, πισ τέψτε με 
υπάρχουν χιλιάδες παιδιά , χιλιάδες 
άστεγοι στην Ελλάδα που μπορείτε να 
δώσετε την αγάπη σας και την στοργή 
σας.
Επενδύστε στην παιδεία!!!!
Δώστε σημασία στις γραφές των προ-
γόνων μας!!!
Αγαπάμε αυτό που είμαστε!
Έλληνα, αγάπα αυτό που είσαι!
Αγάπα αυτό που σε δίδαξαν οι πρόγο-
νοι σου!
Οι άλλοι ζηλεύουν ότι εσύ έχεις!!!
Εκτίμησε το!!!!!
Λένε ότι ο Έλληνας αγαπά περισσό-
τερο ότι δεν είναι ελληνικό..... εύχο-
μαι να μην αληθεύει! Δεν θέλω να 
πιστέψω κάτι τέτοιο.
Λυπάμαι αν σας στεναχώρησα αλλά 
αυτή είναι η ωμή αλήθεια!
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Η 
απροσμέτρητη κοροϊδία και 
ένας εμπαιγμός που αγγίζει 
τα όρια της παραφροσύνης, 
και έχει σπάσει όλα τα προ-

ηγούμενα εθνικά ρεκόρ  είναι οι πρό-
σφατες εξαγγελίες για την ψήφο των Α-
ποδήμων και την ανασύσταση του ΣΑΕ 
από την   Ελληνική κυβέρνηση προς 
τους απανταχού  Έλληνες της Διασπο-
ράς.
Οι βαρύγδουπες εξαγγελίες γ ια την 
ψήφο των αποδήμων και για την επα-
ναλειτουργία του αποτυχημένου εγχει-
ρήματος του ΣΑΕ, μας βρίσκουν όλους 
εμάς που παρακολουθούμε τα τεκται-
νόμενα στην μητέρα πατρίδα εμβρό-
ντητους και έκπληκτους.
Η πατρίδα μας έχει τεράστια προβλή-
ματα και ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
και προτεραιότητες που τα δύο αυτά 
δίκαια αιτήματα μας θα πρέπε ι να 
μπουν στην σειρά τους και να ασχολη-

θούμε εκτεταμένα και διεξοδικά και όχι 
με ευκαιριακά και κομματικά κριτήρια.  
Ακούω καθημερινά περί του νέου επι-
τελικού κράτους και αναρωτιέμαι;
Γιατί υπερηφανεύονται που άργησαν 
μισόν αιώνα να το πραγματώσουν;
Είμαστε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι 
από όλον τον πολιτισμένο κόσμο.
Είναι μέγα ατόπημα και εθνική καται-
σχύνη να κομπορεύονται και να κομπά-
ζουν και να απαιτούν τα εύγε μας και τα 
χειροκροτήματα μας.
Για κάθε μισό βήμα προς τα εμπρός που 
θα κάνουν, θα πρέπει να συνοδεύετε 
από τον πρωθυπουργό και όλο το πολι-
τικό κατεστημένο μία γιγαντιαία ΣΥΓ-
ΓΝΩΜΗ γραμμένη και αναρτημένη σε 
ένα τρισδιάστατο πανό που να καλύ-
πτει όλη την Ελληνική  επικράτεια και 
πέρα από αυτήν.
Όλοι  ανεξαιρέ τως που μας έ χουν 
κυβερνήσει είχαν και σπουδάσει στας 

εξωτερικάς και  είχαν συχνή και επανει-
λημμένη επαφή με τον έξω κόσμο. Ήξε-
ραν με λίγα λόγια το τί συνέβαινε έξω 
από τα στενά όρια της χώρας μας.
Αλλά όταν ανελάμβαναν τα ηνία της 
εξουσίας, το μόνο που τους ενδιέφερε 
ήταν το πως να πλουτήσουν οι ίδιοι και 
οι συγγενείς τους και οι αυλικοί των 
κομμάτων τους και όχι το πως να καλυ-
τερεύσουν το βιοτ ικό επίπεδο των 
“υπηκόων” τους.
Και τώρα μετά τον παγκόσμιο εξευτελι-
σμό και το πανευρωπαϊκό κράξιμο και 
την απαίτηση των δανειστών για αναδι-
άρθρωση και εξυγίανση της δημόσιας 
διοίκησης άρχισαν με το σταγονόμετρο 
να γίνονται κάποιες αλλαγές και αντί να 
ντρέπονται, κοκορεύονται.
Αυτό είναι δυστυχώς το χάλι μας.
Καρότο και μαστίγιο.
Το ψάρι από το κεφάλι βρομάει, έχει 
δίκιο ο λαός μας που τόσο επιγραμμα-
τικά και σωστά ιχνογραφεί την πραγ-
ματικότητα. 
Αυτοί οι ανίεροι και αναίσχυντοι μας 
κράτησαν υποανάπτυκτους και τριτο-
κοσμικούς για μια πεντηκονταετία.
Και το άκρον άωτον της παραφροσύνης 
νοιάζονται ξαφνικά και για μένα και για 
σένα, φίλε συμπάσχοντα.
Δηλαδή για τον Έλληνα που ζει ξεχα-
σμένος και παραπεταμένος  στο περι-
θώριο σε κάποια γωνιά της Ελλάδας 
μας και κάποιον απομακρυσμένο απο-
μονωμένο Έλληνα μετανάστη σε κάποια 
γωνιά της υδρογείου.
Ο υπόλοιπος κόσμος προόδευε και 
καλυτέρευε, σε αντίθεση με μας που 
δημιουργούσαμε εμφυλίους, εθν ι-
κούς διχασμούς, εθνικές καταστροφές, 
ανείπωτες προδοσίες και τραγωδίες 
και παράλληλα πανίσχυρες οικογενει-
οκρατίες, βασιλικές και μη δυναστείες, 
κομματοκρατίες και κλειστά πολιτικά 
κέντρα αποφάσεων που εξυπηρετού-
σαν και βόλευαν μόνον τους κολλητούς 
τους. 
Και όλοι οι υπόλοιποι φτωχοποιημένοι 
και άποροι οι φανατικοί και ένθερμοι 
υποστηρικτές τους.
Αυτά όλα τα παράδοξα συνέβαιναν 
μέχρι προχθές. 
Και τώρα, τί γίνεται τώρα;
Τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Άραγες μάθαμε κάτι τίς από όλα αυτά  
τα παθήματα μας;
Δυσ τυχώς με μια γρήγορη ματ ιά, η 
απάντηση είναι μάλλον όχι.
Λέτε να ταιριάζει εδώ το “βαράτε με 

και ας κλαίω”;
 Ή αυτό που είπε ο θείος Πλάτωνας, 
«Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων 
που τον κυβερνούν . Κανείς δεν είναι 
πιο υποδουλωμένος από εκείνους που 
εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύ-
θεροι. Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά 
είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζο-
ν ται πάντα από ανθρώπους κατώτε-
ρούς τους.» 
Κρίνοντας από τις τελευταίες εκλογι-
κές αναμετρήσεις ο θείος Πλάτων θα 
πρέπει να διδάσκεται και να αναλύεται 
από τους ακαδημαϊκούς καθημερινά σε 
όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες από 
σήμερα και μέχρι τις επόμενες εκλογές. 
Ίσως αυτή η απαραίτητη διδασκαλία 
μας ανοίξει τα μάτια και δούμε το φως 
το ανέσπερο και ξεστραβωθούμε. 
Σήμερα φίλοι μου, ή ακριβέσ τερα 
εχθές ξέσπασε μεγάλος καβγάς μεταξύ 
του κούλη και του αλέκσι για το ποιος 
είπε πρώτος να αρθεί η πατέντα του 
εμβολίου γ ια την αναπαραγωγή των 
εμβολίων από άλλα κράτη.
Το τραγελαφικό της κοκορομαχίας σε 
όλο της το μεγαλείο.
Δεν παράγουμε, φίλοι μου, ούτε οδο-
ν τογλυφίδε ς και θέ λουμε ξαφν ικά 
επε ιδή έ τσ ι “κάπν ισε “ σ τους δύο 
μονομάχους μας  να στείλουμε επαν-
δρωμένο πύραυλο στο διάστημα.
Αυτοί και οι ομοϊδεάτες τους ε ίναι 
υπεύθυνοι με τ ις λανθασμένε ς και 
εσκεμμένες πολιτ ικές τους, μας έφε-
ραν στο χείλος του γκρεμού, εξεδίωξαν 
όλες τις βιομηχανίες μας και τις μονά-
δες πρωτογενούς παραγωγής εγχώ-
ριου πλούτου και τώρα ξαφνικά γίνο-
νται ζηλωτές και οπαδοί της παραγωγι-
κότητας μιας χώρας.
Εμείς ο απλός λαός θα πρέπει να συμ-
φωνήσουμε στις προτεραιότητες και να 
τις απαιτήσουμε να γίνουν πράξη από 
το πολιτικό μας σύστημα.
Α) Νέο Σύνταγμα.
Β) Κάθε περιφέρεια να εκλέγει τους 
αν τ ιπροσώπους σ την βουλή με το 
σύστημα της απλής αναλογικής και τον 
υποψήφιο θα τον επιλέγει δια τοπικών 
ψηφοφοριών ο λαός της κάθε περιοχής.
Γ) Κατάργηση της κομματοκρατίας.
Δ) Διοικητική αποκέντρωση, 
Ε) Αποδυνάμωση του Αθηναϊκού κρά-
τους.
Αυτά προς το παρόν. Τα σπουδαιότερα 
έπονται.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Νέο Σύνταγμα

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

της Hellas News
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Συνέντευξη με τον
ΝΤΑΝΝΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ

Ένας Έλληνας του Τορόντο που διαπρέπει διεθνώς

Είχα την τιμή πριν μερικές ημέρες 
να φιλοξενήσω στα γραφεία 
μας έναν καλό φίλο Έλληνα, 
συγγραφέα και σκηνοθέτη, 

με διεθνή πορεία, και να κάνουμε 
μια συζήτηση για την καινούρια του 
δουλειά, το βιβλίο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘21». 
Απολαύστε την.

HOW DID THIS BOOK COME ABOUT?  
Up until December 2019, I was researching 
a documentary about the subject, and had 
made a schedule with the War Museum in 
Kalamata to return in July 2021 to put together 
the remaining materials. Obviously, the COVID 
situation grounded me, and the Annual Dance 
of the Pan Messinians was also cancelled, so the 
book was the only way to produce something 
that would honour the event, and at least be 
a tangible thing, that people could have to 
commemorate the 200 year celebration. 

HOW DID YOU WRITE IT DURING THE 
PANDEMIC? 
I had amassed thousands of pages of research 
materials from my film GREECE YEAR ZERO, 
and dealing with the available Archives in 
Athens, London, and Washington, I had a head 
start in the overall story. But, as I also have a 
full-time career and family, so the actual writing 
and research usually took place after dark. So 
I would write between 8 p.m. and midnight, 

or between 5 a.m. and 8 a.m. 
DID YOU CREATE ANY OF 
IT IN GREECE? 
I actually shot footage in and 
around Kalamata over the 
last few years, and did some 
extensive research around 
the locations of the actual 
battle sites in Pylos. I am sure 
that later on, maybe in 2022, 
I will share some of the clips 
from the Bay of Navarino 
filming I had done with a 
Greek Crew way before the 
Pandemic. 
HOW ARE THE PAN 

MESSINIANS INVOLVED? 
The Pan Messinian Association committed 
to publishing the book to make sure that a 
legacy project like this would be established 
here in Toronto for future generations. My 
friend George Vlahakis was instrumental in 
helping me secure some great, very rare books 
and visual materials from the hidden, off the 
beaten path book stores and treasure troves 
in and around Athens. In places like Plaka 
and Monastiraki, if you walk the streets with 
your eyes ready to do some hunting, you will 
uncover real treasures as far as Greek History is 
concerned. (As I mentioned, I had spent about 
2 years back and forth mining for these types of 
finds for earlier film, so I kind of knew where to 
go digging.)
WHO IS THE BOOK BEING PROMOTED TO? 
WHO SHOULD READ THIS BOOK?
KALAMATA ’21 is essentially a souvenir 
book, which should act as an introduction 

to the Greek War of Independence.  As an 
anthology, I have shaped it with some of my 
own thoughts on the battles that took place in 
the Peloponnese, and re-worked the original 
diaries of the most famous General of the 1821-
1827 period, Theodoros Kolokotronis. There are 
shorter pieces on others and the Sacred Oaths 
of the Filiki Etairia, the Secret Society that was 
the catalyst for Greek Liberation from about 
1816. 

WHAT ARE YOUR NEXT PROJECTS FOR 
2021? 
I am currently working on two essay films. 
CYPRUS IN WINTER deals with the tragic 
results of failed diplomacy in Cyprus and the 
ultimate Turkish Invasion of July 1974.
SPARTAMERIKA is a much bigger project, 
which I have been working on since late 2019, 
and it explores how each American President 

since the Cold War began in 1950, dealt with 
crisis and war during their regimes.  When I 
complete these next two projects, I believe I 
will take a break from these darker subjects and 
return to some happier, funnier stories. After all, 
the Greeks are of course known for their dramas 
and tragedies, but they also have a brilliant 
sense of humour, and I have run into some very 
funny people over the years. 
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«Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν 
ἥλων καὶ δάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον 

τῶν ἥλων καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν 
αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω». ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Το δρᾶμα τοῦ Γολγοθᾶ εἶχε συγκλο-
νίσει βαθύτατα τοὺς μαθητάς. Εἶχεν 
ἐπισκιάσει τὴν πίστιν καὶ τὴν ἐμπι-
στοσύνην των πρὸς τὸν Διδάσκαλον. 

Μὲ δικαιολογημένην τὴν ὀδύνην των διη-
ρωτῶντο, πῶς αὐτός, ποὺ εἶχε κάμει τόσα καὶ 
τόσα θαύματα, δὲν ἠμπόρεσε νὰ κάμη καὶ αὐτὸ 
τὸ θαῦμα, νὰ σώση τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τοὺς 
ἐχθρούς του; Δὲν ἦσαν εἰς θέσιν νὰ ἐννοήσουν 
ὅτι τὸ μέγιστον θαῦμα ἦτο ἡ λυτρωτικὴ γιὰ τὸ 
ἀνθρώπινον γένος θυσία του ἐπάγω εἰς τὸν 
σταυρόν. Ἐκεῖνος ὅμως, ποὺ περισσότερον ἀπὸ 
ὅλους τοὺς μαθητὰς εἶχε πονέσει καὶ συγκλο-
νισθῆ βαθύτερα, ἦταν ὁ Θωμᾶς. Γἰ  αὐτό, καὶ 
ὅταν οἱ μαθηταὶ καὶ οἱ ἄλλοι ποὺ εἶχαν ἰδῆν 
καὶ ρεσιν ἔλεγε καὶ ξανάλεγε: «Ἐὰν συνομι-
λήσει μὲ τὸν ἀναστάντα Διδάσκαλον, τὸν διε-
δεβαίωναν, ὅτι «ἑωράκασι» τὸν Κύριον, αὐτὸς 
ἠρνεῖτο γὰ πιστεύση στις διαδεδαιώσεις των. 
Ητο ἀπὸ χαρακτῆρος δύσπιστος. Καὶ παρὰ τὴν 
ἀγαθήν του προαίδὲν ἰδῶ τὸν τύπον τῶν ἥλων 
στὰ χέρια του» καὶ —ἐπειδὴ τὰ μάτια του μπο-
ροῦσαν νὰ τὸν γελάσουν— πρόσθετε: «καὶ 
βάλω τὸν δάκτυλόν μου στὶς οὐλὲς τῶν καρ-
φιῶν καὶ τὸ χέρι μου στὴν πλευρά του δὲν θὰ 
πιστεύσω».
Ἀκοῦτε μερικοὺς νὰ λένε, μιμούμενοι, τάχα, 
τὸν Θωμᾶν, «ἐγὼ εἶμαι ἄπιστος Θωμᾶς. Θέλω 
χειροπιαστὲς ἀποδείξεις. Αν δὲν βάλω τὸ χέρι 
στὸν τύπο τῶν ἥλων, δὲν θὰ πιστέψω». Σὲ κάτι 
τέτοιους ἔχομεν ἐν πρώτοις νὰ ἀπαντήσω-
μεν, ὅτι ὁ Θωμᾶς ἦτο δύσπιστος, ὄχι ὅμως ἄπι-
στος. Δὲν φαίνεται δὲ νὰ ἅπλωσε τὸ χέρι του 
στὸ σῶμα τοῦ Διδασκάλου γιὰ νὰ ψηλαφήση 
τὸν τύπον τῶν ἥλων. Ἀλλὰ μόλις ὁ Κύριος τοῦ 
εἶπε ψηλάφησέ με «καὶ μὴ γίνου ἄπιστος», 
ἀμέσως ὁ Θωμᾶς διεκήρυξεν ἀκλόνητη πλέον 
τὴν πίστιν του καὶ προέβη σὲ μιὰ ὁμολογία, 
ποὺ κανεὶς μαθητὴς ὣς τὴν ὥρα ἐκείνη δὲν 
τὴν εἶχε κάμει. Πρῶτος ὁ Θωμᾶς ἀναγνώρισε 
καὶ διακήρυξε τὸν Χριστὸν ὡς Θεόν: «Ο Κύριός 
μου καὶ ὁ Θεός μου», εἶπε. Οἱ ἄλλοι μαθηταὶ 
τὸν ὠνόμαζαν ὡς τότε «υἱὸν Θεοῦ», «βασιλέα 
τοῦ Ἰσραήλ», «Κύριον» καὶ «Χριστόν», δηλαδὴ 
Μεσσίαν.
Καὶ ἔτσι ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς δείχτηκε μὲν 
στὴν ἀρχὴ δύσπιστος; γιατὶ ἤθελε νὰ βεβαι-
ωθῆ αὐτοπροσώπως γιὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ 
Κυρίου, κατόπιν ὅμως ἔγινε πιστὸς μὲ φωτι-
σμένη καὶ σταθερὴ πίστιν. Καὶ ἔγινε πρωτο-
πόρος ὄχι τῶν ἀπίστων, ἀλλὰ τῶν ἀνθρώπων, 
ποὺ θέλουν νὰ ἐξετάσουν, νὰ ἐρευνήσουν, νὰ 
ἐλεξουν τὶς πληροφορίες των, γιὰ νὰ γίνουν 
ἔτσι συνειδητοὶ πιστοί. Δὲν φοβᾶται τὴν ἀντι-
κειμενικὴν καὶ ἀπροκατάληπτη ἔρευνα ὁ Χρι-
στιανισμός· μᾶλλον δὲ καὶ τὴν ἐπιζητεῖ. Γιατὶ 
τὰ πάντα σ  ̓αὐτὸν εἶναι φῶς καὶ ἀλήθεια. Οσον 
περισσότερον ἐ ρευνᾶται ὁ Χριστιανισμός, 
τόσον καὶ πλουσιώτερα λάμπει τὸ φῶς του. 
Ολοι οἱ ἀπροκατάληπτοι ἱστορικοὶ καὶ ἐρευ-
νηταὶ βεβαιώνουν ὁμοφώνως, οτι ὁ Χριστια-
νισμὸς ἀπετέλεσε τὸ μέγιστο γεγονὸς στὴν 
παγκόσμια ἱστορία, τὴν πιὸ μεγάλη εἰρηνικὴ 
ἐπανάστασι ἀπὸ ὅσας ἐγνώρισεν ἢ θὰ γνωρίση 
ὁ κόσμος. Μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς ἐμφανίσεως 
τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν γῆν, ἡ ἀνθρωπότης προχω-
ροῦσε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Συνεχὴς καὶ 

ἀσυγκράτητη κατάπτωσις τὴν ἐχαρακτήριζε. 
Εἶναι ὀρθὸν ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη, ὅτι οἱ ἄνθρω-
ποι τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὁμήρου ἦσαν περισσότε-
ρον ἄνθρωποι ἀπὸ ὅσους ἐζοῦσαν κατὰ τοὺς 
ρωμαϊκοὺς χρόνους. Καὶ τότε, ὅταν «ἦλθε τὸ 
πλήρωμα τοῦ χρόνου», ο Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ ἔγιγεν ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία ἡμῶν 
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐπίδρασις τῆς διδασκα-
λίας Του, ἡ λυτρωτική του χάρις, ὁ θρίαμβος 
τῆς ̓Αναστάσεως του, ἤρχισεν ἀπὸ τοὺς ἀπο-
στολικοὺς χρόνους νὰ ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν 
οἰκουμένη. ̓́Αν σήμερα μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώματα, γιὰ κοινωγικὴ δικαιοσύνη, γιὰ 
εἰρηνικὴ συμβίωσι κοινωνιῶν καὶ ἐθνῶν, γιὰ 
τὸ καθῆκον τῆς βοηθείας πρὸς τοὺς στερουμέ-
νους καὶ πεινῶντας, γιὰ ἀνθρωπισμό· καὶ ἂν 
ἐμιλήσαμε γιὰ ἀπονομὴ δικαιοσύνης, ἂν ὅλοι 
καταδικάζωμεν τὴν καταπίεσι ἀτόμων, κοινω-
νιῶν καὶ ἐθνῶν, αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ὀφείλο-
νται στὴν ἐνεργητικὴ ἐπίδρασι τοῦ Χριστια-
νισμοῦ.
᾿Ανυπολόγιστα εἶναι τὰ ἑκατομμύρια τῶν 
ψυχῶν, ποὺ ἔχει ἀνορθώσει, σώσει καὶ ἐξευγε-
νίσει ὁ Χριστιανισμός. Παίρνει ἕνα ληστὴ καὶ 
τὸν ἀναδεικνύει πρωτοπόρο στὸν Παράδεισο. 
Παίρνει ἕνα τρομερὸν διώκτην του, ποὺ «ἐνέ-
πνεε ἀπειλὴν καὶ φόνον», καὶ τὸν ἀναδεικνύει 
ἐνθουσιώδη, ἄτρομον καὶ ἀπτόητον, ἀκατα-
πόνητον καὶ δραστήριον ̓Απόστολον, ἀγαμορ-
φωτὴν τῆς Οἰκουμένης. Ὅπου ἔγινε δεκτὸς 
ὁ Χριστιανισμός, ἐξηυγένισε τὰ ἤθη, ἡμέρω-
σεν ἄτομα καὶ κοινωνίας, ἀνέπτυξε τὴν ἐπι-
στήμην, τὴν τέχνην καὶ τὴν ἀληθινὴν φιλο-
σοφίαν. Ἐθεμελίωσε καὶ ἀνέπτυξε τὴν κοινω-
νικὴ πρόνοια, τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ τὴν 
ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ ἀγαθωτάτη δὲ αὐτὴ ἐπίδρασις τοῦ Χριστια-
νισμοῦ ἔχει ὡς θεμέλιό της τὴν ̓Ανάστασιν τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ὁλοκλήρωσι 
καὶ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεσι τοῦ λυτρωτι-
κοῦ ἔργου. Γἰ  αὐτὸ καὶ πολλοὶ αἱρετικοί, ὅπως 
εἶναι οἱ Μάρτυρες τοῦ Γιεχωβᾶ, πολεμοῦν μὲ 
μανία τὴν ̓Ανάστασι.
Ὀρθότατα ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει, 
ὅτι «εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ 
κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν... 
Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἡλπικότες ἐσμὲν ἐν Χρι-
στῷ μόνον, ἐλεεινότερο πάντων ἀνθρώπων 
ἐσμέν» (Ά  Κορ ιε΄ 14-19). Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν α 
ναστήθηκε, εἶναι «ματαία» ἡ πίστις μας. Καὶ 
ἡμεῖς εἴμαστε οἱ πλέον ἐλεεινοὶ καὶ ἀξιολύ-
πητοι ἄνθρωπαι ποὺ πιστέψαμε εἰς τὸν Χρι-
στόν. Ἀλλὰ προσθέτει σὲ ἔντονον καὶ θριαμι-
δευτικὸ ὕφος ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Νυνὶ δὲ 
Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν». Ὁ Χριστὸς ἔχει 
ἀναστηθῆ ἐκ νεκρῶν. Ἐνίκησε τὸν ̔́ Αδην καὶ 
τὸν θάνατον. Καὶ ἄρα ἡμεῖς ποὺ πιστεύομεν 
εἰς τὴν ̓Ανάστασιν, ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα ἀξι-
ολύπητοι, ἀλλά, αντίθετα, εἴμαστε οἱ πλέον 
ἐπιτυχήιένοι καὶ κερδισμένοι ἄνθρωποι, οἱ 
πλέον χαρούμενοι καὶ ἔνδοξοι στὴν παροῦσα 
καὶ τὴν μέλλουσα ζωή. Αὐτὸ τὸ κοσμοχαρμό-
συνο γεγονὸς ἐδέχθη καὶ ἐπίστευσεν ὁ δύσπι-
στος Θωμᾶς καὶ ἀναδείχτηκε μέγας γιὰ τὴν 
πίστιν του καὶ τὴν διακήρυξι τῆς πίστεώς του 
εἰς τὸν Θεάνθρωπον Λύτρωτήν.
ΧΡΙΣΤOΣ ΑΝΕΣΤΗ
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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 1% rate reduction.

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Exclusive Audi Uptown Sales Event is on now.

Get a 1% lease or finance rate reduction on select 2021 models.

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,038 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$188† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$500
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,628 down payment

Lease from

per month

Lease from

$408† 1.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$708† 2.48%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,295 
freight and PDI) at Q7=2.48%/Q5=1.98%/Q3=2.98%/A4=1.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$708/Q5=$408/month/A4=$398/mo./Q3=$188 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,588/Q5=$6,628/A4=$5,908/Q3=$3,038 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and 
first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$40,817/Q5=$26,320/Q3=$23,175/A4=$25,011 (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, 1% rate reduction on Audi Finance 
Special/Subvented Rates available on finance or lease, through Audi Finance, on approved credit, on select new and unregistered 2021 Audi models.An additional 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers (for a total of up to 2% rate reduction). Loyalty offer available on approved credit only 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. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to 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 Colessee/Co-borrower on the new contract. 
Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on May 31st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details or questions if any.

Plus Receive up to $7,000 in Audi Uptown Credits
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue).
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς 
που μου ευχήθηκατε χρονια πολλα 
για την γιορτη μου.
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 τα εμβόλια 
κορωνοϊού: Οι Παρενέργειες 
Ανά Εταιρεία – Σε Ποιες Ηλικίες 
Εμφανίζονται Συχνότερα.

Μ
ε τα προγράμματα εμβολια-
σμού ενάντια στην Covid-19 να 
προχωρούν σε όλο τον κόσμο, 
ολοένα και περισσότεροι ανα-

φέρουν συμπτώματα, που συνήθως υποχω-
ρούν σε διάστημα τριών ημερών.
Μεταξύ των πιο συχνών παρενεργειών των 
εμβολίων είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος 
και οι μυαλγίες, οι οποίες σύμφωνα με μαρ-
τυρίες είναι πιο έντονες από τα συμπτώματα 
που ενίοτε εκδηλώνονται με το εμβόλιο της 
γρίπης. Πάντως, η εκδήλωση συμπτωμάτων 
μπορεί να είναι ένδειξη ότι το εμβόλιο λει-
τουργεί.
Δείτε τους πίνακες που συνοψίζουν τα δεδο-
μένα των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τα 
εμβόλια που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ.
Οι πίνακες αφορούν τις συχνότερες παρε-
νέργειες και δεν καλύπτουν τα πολύ σπάνια 
περιστατικά αλλεργίας ή θρόμβωσης που 
έχουν αναφερθεί για ορισμένα εμβόλια.
Τι γίνεται με το εμβόλιο της AstraZeneca
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων, περισσότεροι από ένας στους 
δέκα λήπτες του εμβολίου της AstraZeneca 
μπορεί να εμφανίσουν πόνο και ευαισθη-
σία στο σημείο της ένεσης, πονοκέφαλο, 
κόπωση, μυαλία, ρίγος, πυρετό, αρθραλγία 
και ναυτία. Τα συμπτώματα είναι πιθανό-
τερο να είναι πιο έντονα μετά τη χορήγηση 
της πρώτης δόσης.

Σε λιγότερους από έναν στους δέκα λήπτες 
μπορεί να εκδηλωθεί έμετος, διάρροια, 
πρήξιμο στο σημείο της ένεσης και θρομβο-
κυτταροπενία (χαμηλά αιμοπετάλια).
Σε λιγότερους από έναν στους 100 λήπτες 
μπορεί να εμφανιστεί διόγκωση των λεμ-

φαδένων, μειωμένη όρεξη, ζάλη, υπνηλία, 
εφίδρωση, κοιλιακός πόνος, φαγούρα και 
έκζεμα.
Θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοκυτ-
ταροπενία αναμένεται να εκδηλωθεί σε 
λιγότερους από έναν στους 100,000 λήπτες. 
Οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι 
ακόμα πιο σπάνιες.

Πιο έντονα συμπτώματα στους νέ-
ους
Σύμφωνα με τα CDC, ορισμένες μελέτες δεί-
χνουν ότι οι νεαροί ενήλικες είναι πιθανό-
τερο να αναφέρουν τοπικές και συστημικές 
παρενέργειες, σε σχέση με τα άτομα άνω 
των 65, πιθανότατα επειδή το ανοσοποιη-
τικό σύστημα των ηλικιωμένων δεν αντιδρά 
τόσο έντονα.

Κατά μέσο όρο, τα συμπτώματα αυτά εμφα-
νίζονται την επομένη του εμβολιασμού και 
διαρκούν μία έως τρεις ημέρες.

Τι προκαλεί τις παρενέργειες;
Τα εμβόλια είναι σχεδιασμένα να μιμού-
νται τα αποτελέσματα της φυσικής λοίμωξης 
εισάγοντας στον οργανισμό πρωτεΐνες του 
ιού γνωστές ως αντιγόνα, οι οποίες γίνονται 
στόχος του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η ανίχνευση αντιγόνων από τον οργανισμό 
προκαλεί την έκλυση κυτταροκινών, ουσιών 
που προσελκύουν αμυντικά κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος, όπως Β και Τ 
κύτταρα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να προ-
καλέσει πυρετό.
Στην περίπτωση των εμβολίων mRNA 
(Pfizer, Moderna) τα συμπτώματα μπορεί να 
είναι εντονότερα μετά τη χορήγηση της δεύ-
τερης δόσης, δεδομένου ότι το ανοσοποιη-
τικό σύστημα έχει ήδη εκπαιδευτεί να ανα-
γνωρίζει τα αντιγόνα του ιού και αντιδρά πιο 
έντονα από ό,τι στην πρώτη δόση.

Πώς αντιδρούν στο εμβόλιο όσοι 
έχουν αναρρώσει από Covid-19;
Οι παρενέργειες του εμβολιασμού μπορεί 
να είναι εντονότερες, το ίδιο όμως φαίνε-
ται ότι ισχύει και για τα οφέλη. Σύμφωνα με 
μελέτη του νοσοκομείου «Όρος Σινά» στη 
Νέα Υόρκη που εξέτασε τα εμβόλια mRNA 
(Pfizer, Moderna), τα επίπεδα αντισωμάτων 
μετά την πρώτη δόση του εμβολίου είναι 10 
έως 45 φορές υψηλότερα στα άτομα που 
έχουν αναρρώσει από Covid-19, σε σχέση 
με αυτούς που δεν έχουν μολυνθεί από τον 
κοροναϊό.
Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι όσοι έχουν 
αναρρώσει από Covid-19 είναι πολύ πιθα-
νότερο (89% των περιπτώσεων) να εκδηλώ-
σουν πυρετό, μυαλγία και άλλα συστημικά 
συμπτώματα με τον εμβολιασμό, συγκρι-
τικά με όσους δεν είχαν μολυνθεί από τον 
ιό (46%).

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Supporting Ontario’s 
Recovery

Application Extension

T
he Government of Ontario’s Community Building Fund is investing $105 
million to support community arts and culture; heritage; tourism; and, sport 
and recreation organizations that are experiencing significant financial 
pressures due to the pandemic. These organizations support community 

engagement, tourism and recreation through a variety of attractions, experiences, 
programs, events and activities. The Community Building Fund is offering two 
streams – Operating and Capital.
 
The Community Building Fund – Operating stream provides support for non-profit 
organizations and Indigenous communities to help sustain their operations and 
create new attractions, experiences and events in the community arts and culture; 
heritage; tourism; and, sport and recreation sectors.
 
Grant term length: 6 or 12 months
 
Amount awarded: Minimum $10,000, Maximum $250,000
 
Application deadline: June 1st, 2021 at 5:00pm ET
 
Need Application Support?
 
To learn more, including project eligibility requirements and instructions on how to 
apply and to receive assistance in writing your application, please kindly call 416-
499-4588 or e-mail info@gtastrategies.com
 
 
Thank you,
 
Hon. Jim Karygiannis 
jim@gtastrategies.com
(416) 499 4588 Office
(416) 410 3170 Mobile
(647) 723 0287 fax

Dear Neighbour,
 
We are over a year into the COVID-19 pandemic here in Ontario, and more than 
8,000 people in our province have died of COVID-19, while nearly 475,000 have 
been infected. We need a genuine, good faith paid sick day program that will allow 
people who are sick, or who have been exposed to COVID-19, to take the time off 
that they need without facing financial hardship.  Expert after expert has said that 
it is absolutely critical to slowing the spread of the virus.
 The Ford government’s short-sighted plan to provide just 3 days of paid leave and 
a built-in expiry date of September 25, 2021 is inadequate and unacceptable.  The 
co-chair of Ontario’s Science Advisory Table indicated that the Ford government’s 
sick day plan does not go far enough. 
 Bill 247, Paid Personal Emergency Leave Now Act, tabled by the Ontario Liberals 
earlier this year, would have guaranteed workers in Ontario 10 government-funded 
paid sick days during the pandemic.  While Liberal MPP Michael Coteau’s Private 
Member’s Bill was supported by 20 MPPs, including the Leaders of the Green Party 
and the NDP, our local MPP did not support the bill and it was defeated by Doug 
Ford’s PC caucus majority. This is one of the most compelling issues of the day and 
our local MPP was silent when it counted. We need a stronger voice at Queen’s 
Park.
 While we are seeing our COVID-19 seven-day rolling average continue to decrease, 
that doesn’t mean that we can relent in our efforts to slow the spread of COVID-19 
in our community. We must continue ensuring that we are following public health 
guidelines, wearing our masks, maintaining our distance, and limiting our trips out 
of our homes. Together, we can beat this.
 Last week also saw the release of the report of the Long-Term Care Commission, 
who investigated what exactly lead to the crisis that we saw in long-term care 
facilities across Ontario in the last year. The report makes it clear that the Minister 
of Long-Term Care, Dr. Merrilee Fullerton, knew early on the risks that were faced 
in our long-term care facilities, and she failed to act. Her failures cost many Ontario 
seniors their lives.  She must be removed from her position in Cabinet. 

COMMUNITY CORNER 
East End Arts is inviting artists to submit an application for Doorstop Diairies! 
The deadline for this call is May 10, 2021 at 11:59 PM EST. Doorstop Diaries is an 
at-home art program that will help to share the untold stories of our local senior 
citizens from July 2021 until February 2022. 
The City's CaféTO curb lane installations will begin on Saturday, May 8th as 
planned to ensure there will be no delay for participating restaurants, bars and 
cafés when outdoor dining is permitted again.

SAVE THE DATE!
I recognize the disproportionate toll this pandemic has taken on women, 
particularly racialized women and those with young children. Please join me and 
guests on Thursday May 27th at 7pm for a conversation about the “She-cession.” 
Details to follow.

WEEKEND OF ACTION 
Our next Weekend of Action is May 15th and 16th. Feel free to join our team 
in some phonebanking. It’s a wonderful way to check in on our neighbours in 
Toronto-Danforth. To participate in our next Weekend of Action please visit https://
forms.gle/oaBKBY5zyEDZismT7.

JOIN THE TEAM
 Ontario needs to elect a Liberal government in 2022 if we want to see a better 
future. It’s crucial that we make sure we’re activating our supporters to make 
sure everyone’s voice is heard, not just the voice of Ford government lobbyists 
and insiders. To volunteer on my campaign, please visit https://forms.gle/
WytWcdvnLUZvJ1KFA. To make a donation, simply visit https://bit.ly/2RxQOYg.
 
Thank you for taking the time to read my update.  Stay safe.  Stay healthy,
 
ps. Communication is key. Please follow me on all my social media channels. 
Twitter – @mfragedakis Facebook – @mfragedakis  Instagram - @mfragedakis
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H γιορτή της Μάνας
Μάνα γιορτάζεις σήμερα
πως να σ’ ευχαριστήσω
με όλα τ’ αστέρια τ΄ ουρανού
θέλω να σε στολίσω.

Για να μου φέγγεις μάνα μου 
αν περπατώ τα βράδια
να είσαι πάντα οδηγός
αν συναντώ σκοτάδια.

Το φως που δίνεις μάνα μου
ειν’ πιο λαμπρό στον κόσμο
και μας φωτίζεις την καρδιά
σε λύπη και σε πόνο.

Στον πόνο μας μανούλα μου
μαχαίρια σε χτυπούνε
κι όμως μας δίνεις δύναμη
κι όλα τα ξεπερνούμε.

Με τα καλύτερα υλικά
εσύ πλάθεις τα παιδιά σου
και δίνεις το καλύτερο
μέσα από την καρδιά σου.

Ποτέ σου δεν κουράζεσαι
άγρυπνη στο πλευρό μας
και το Χριστό στο δρόμο μας
θέλεις για οδηγό μας.

Πιστεύεις πως στον άνθρωπο
τίποτε δεν αξίζει
αγάπη και ο σεβασμός
αυτό να τον στολίζει.

Εσύ τα πάντα προσπαθείς
χωρίς αμφιβολία
καλούς ανθρώπους να μας δεις
μέσα στην κοινωνία.

Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους σας!
Μαρία Κωνσταντακοπούλου

ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 

ΠΑΟΚ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΤΟ 1981

Στην αναμνηστική φωτό διευκρίνονται οι: Πήτερ Φαρδής, Μόνικα, 

ο Γιώργος από το Crosstown, ο Κώστας  ο ηλεκτρολόγος, 

ο Φώτης από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Καρβουνίδης, ο Γιώργος Αξιώτης,

 ο  Χρήστος Κυπριανού, ο Δημητράκης Νέτσερ και Στηβ Μακεδόνας.
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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 
Ον τάριο  3,424  νέα κρού-
σματα.
H επαρχία είχε πέσει για δυο 

ημέρες κάτω από από τα τρεις χιλιά-
δες κρούσματα.
Στο Τορόντο σημειώθηκαν τα περισ-
σότερα κρούματα (958), ακολουθεί 
η περιοχή του Πιλ με 900 η περι-
οχή του Γιορκ με 241, η περιοχή του 

Ντάρχαμ με 175 και το Χάμιλτον με 
155.
Δυσ τυχώς, επιπλέον 26 άνθρωποι 
έχασαν την ζωή τους.
Στα θετικά, ο αριθμός θετικών κρου-
σμάτων έπεσε αισθητά σε σχέση με 
την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκε-
κριμένα 3,997 άτομα κατάφεραν να 
αναρρώσουν και πλέον η επαρχία 
μετρά 34,377 κρούσματα.

 3,424 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 26 νέοι θάνατοι

Καταψηφίστηκε το σχέδιο για παροχή 
ηλεκτρικών σκούτερ από το Τορόντο

Η 
Πόλη του Τορόντο αποφάσισε 
να εξαιρεθεί από ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα e-scooter λόγω 
προβλημάτων ασφάλειας και 

προσβασιμότητας.
Η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου την Τετάρτη ισχύει τόσο 
για κοινόχρηστα όσο και για ιδιόκτητα 
ηλεκτρονικά σκούτερ και θα τηρηθεί η 
ισχύουσα απαγόρευση του Τορόντο για 
τη χρήση οχημάτων σε δημόσιους δρό-
μους, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια και 
άλλους δημόσιους χώρους.
Σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε τον 
περασμένο μήνα, οι υποστηρικτές προ-
σβασιμότητας υποστήριξαν ότι τα σκού-
τερ παρουσιάζουν κινδύνους για την 
ασφάλεια, ειδικά για άτομα με αναπηρία 
και ηλικιωμένους, όταν τους συναντού-
σαν παράνομα που λειτουργούσαν σε 

πεζοδρόμια.
Ελλείψει του πιλότου σκούτερ, η πόλη 
λέει ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται 
σε άλλες μορφές «μικροκινητικότητας», 
συνεχίζοντας να επενδύει στο Bike Share 
Τορόντο.

Έ
νας άνθρωπος είναι νεκρός 
μετά από εργατικό ατύχημα 
στο κέντρο του Τορόντο που 
συνέβη την Τετάρτη το μεση-

μέρι.
Η αστυνομία και ένα ασθενοφόρο 
κλήθηκαν σε εργοτάξιο κοντά στην 
Αδελαΐδα και στο Power Streets περί-
που στις 2:45 μ.μ.
Η αστυνομία ανέφερε πως ένας σάκος 

ή κουβάς έπεσε από τ ις σκαλωσιές 
πάνω σε έναν εργάτη που δούλευε 
από κάτω.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε σ το νοσο-
κομείο από ιατρούς όπου αργότερα 
άφησε την τελευταία του πνοή.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει ενημε-
ρωθεί για το περιστατικό και θα διε-
ξάγει έρευνα για την ασφάλεια των 
εργατών του κατασκευαστικού έργου.

Ένας νεκρός εργάτης μετά από ατύχημα 
σε οικοδομικό έργο στο κέντρο της 
πόλης

Τ
ο φιλελεύθερο κόμμα του Οντά-
ριο δεσμεύονται να παρέχουν 
καθολική παιδική φροντίδα για 
όλες τις οικογένειες και να δημι-

ουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα δίνει 
10$ ημερησίως για άδεια σε γονείς που 
πρέπει να φροντίσουν το παιδί τους, εάν 
εκλεγούν τον επόμενο χρόνο.
Την Πέμπτη, το κόμμα κυκλοφόρησε το 
σχέδιό του για παροχή 1 δισεκατομμυ-
ρίου δολαρίων σε πιο προσιτή παιδική 
φροντίδα για τις οικογένειες του Οντά-
ριο, εάν εκλεγούν τον Ιούνιο του 2022.
Το κόμμα σχεδιάζει να συνεργαστεί με 

ομοσπονδιακούς συνεργάτες για να μει-
ώσει τις μέσες χρεώσεις για την παιδική 
φροντίδα με άδεια από πάνω από 50 $ 
την ημέρα σε 10 $ την ημέρα μέχρι το 
τέλος του 2024, μια μέση ετήσια εξοι-
κονόμηση περίπου 10.000 $ ανά παιδί, 
είπε το κόμμα.
Το πρόγραμμα θα διατηρήσει τις επιδο-
τήσεις για οικογένειες χαμηλού εισοδή-
ματος χωρίς κόστος για νοικοκυριά με 
καθαρό εισόδημα κάτω από 20.000 $ 
και μερικές επιδοτήσεις για άτομα με 
οικογενειακό εισόδημα έως περίπου. 
45.000 $.

Το Ontario Liberal αποκαλύπτει σχέδιο για 
παροχή άδειας με $10/μέρα για φροντίδα 
παιδιού
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Antje Utgaard:
Το απόλυτο success story 

Σε περίπτωση που 
δε γνωρίζεις την 
Antje Utgaard, τότε 
αυτή είναι μία καλή 
στιγμή για να τη 
μάθεις. Η 26χρονη 
με ύψους 1.78 είναι 
γέννημα θρέμμα του 
Γουινσκόνσιν των 
ΗΠΑ. Προφανώς 
μοντέλο και έχει 
ψηφιστεί ως η 
«America’s sexiest 
Wisconsinite 2019» 
αλλά το βιογραφικό 
της έχει πολλά 
περισσότερα να σου 
διηγηθεί. Μπορεί να 
ξεκίνησε από το χώρο 
του modeling αλλά 
είδε τη φήμη της να 
εκτοξεύεται μέσω των 
διαφημίσεων για το 
Midwest motocross, 
τις φωτογραφίσεις 
σε περιοδικά 
και φυσικά τους 
πρωταγωνιστικούς 
της ρόλους σε αρκετές 
ταινίες, όπως το 
«Sable» του 2017 και 
το «Mob Town» του 
2019.
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Σ
πουδάζ ε ι  Οικονομικέ ς  Επισ τή -
μες σ το Καποδισ τριακό Πανεπι-
σ τήμιο της  Αθήνας,  έ χε ι  κα τα -
γωγή από τη Χίο και  το τ ε λευ -

ταίο διάσ τημα μένε ι σ την Αθήνα. Ο λό-
γος γ ια την 20χρονη Κωνσ ταν τ ίνα – Πά-
τ ρα Τσεκά ι  που τ ην  γ νωρίσαμε μέσω 
της συμμετοχής της σ το My Style Rocks 
και το σ τ ιλ της θυμίζ ε ι  εκε ίνο της Ιω -
άν νας Τούνη. Η Κωνσ ταν τ ίνα έ χε ι  δη-
μιουργήσε ι μία ε ταιρε ία γυαλιών ηλί-

ων καθώς επιθυμε ί να ε ίναι οικονομι-
κά ανεξάρτ ητ η  κα ι  τα  προωθε ί  μέσω 
του προσωπικού της λογαριασμού σ το 
Instagram, το οποίο απαριθμεί 51.000 
followers. Εκ τός από το modeling, θέ-
λε ι  να ασ χοληθε ί και με τον χώρο της 
μόδας,  ε νώ σ τον ε λεύθερό της χρόνο 
αρέσ κε τα ι  σ το  να  γ υμνάζ ε τα ι.  Κάνε ι 
μποξ , αερόβιο ωσ τόσο δεν έ χε ι κανένα 
πρόβλημα να δοκιμασ τε ί σε κάθε ε ίδος 
γυμνασ τ ικής.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι εδώ, με το 
μικροσκοπικό της μπικίνι

Η αμέτρητη συλλογή 
μαγιό της Ανθής 
Πασχαλινοπούλου

Λένε πως ο κόσμος που θα 
σε δει στον δρόμο δε θα σε 
ρωτήσει «τί έφαγες» αλλά θα 
κοιτάξει το «πώς ντύθηκες». 
Και δεν μπορώ παρά να 
συμφωνήσω. Το styling είναι 
η επιτομή της γοητείας και 
αναδεικνύει κάθε πτυχή της 
προσωπικότητάς μας. Οπότε 
οφείλεις να το εμπιστευτείς 
στα καλύτερα χέρια και τα 
βρήκαμε σε εκείνα της Ανθής 
Πασχαλινοπούλου. Κάθε της 
post στο Instagram είναι 
μαγνήτης για likes και σχόλια.

Η πρώτη έξοδος μετά την 
καραντίνα θα γίνει με την 
Μαρία Παντελιάδου

Η Μαρία Παντελιάδου έρχεται να 
προστεθεί στη λίστα και να συνεχίσει 
την παράδοση. Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Γερμανία αλλά πλέον 
ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου και είναι η 
καταγωγή των γονιών της. Σπουδάζει 
make up artist, ασχολείται με τη 
γυμναστική (αλίμονο) και σκοπεύει να 
ασχοληθεί επαγγελματικά με το mod-
eling. Θεωρεί πως το modeling είναι 
ο κατάλληλος χώρος για μία γυναίκα 
ώστε να εκφράσει την προσωπικότητά 
της και να αναδείξει το sexiness της. 
Πιστή στο mindset του Playboy, 
πιστεύει ότι κάθε γυναίκα οφείλει να 
αισθάνεται όμορφη τόσο εσωτερικά 
αλλά και εξωτερικά.

Survivor: Ο Παύλος 
Γαλακτερός αποχώρησε 
από το ριάλιτι

Ο Παύλος ήταν ένας από τους τελευταίους 
παίκτες που μπήκαν στο ριάλιτι επιβίωσης 
και το τελευταίο διάστημα είχε μπει 
δυναμικά στο παιχνίδι. Δυστυχώς όμως, 
η δυναμική του δίδυμου Μπάρτζης- 
Καφετζής, έστειλε τον Παύλο σπίτι, ο 
οποιος δήλωσε χαρακτηριστικά για την 
αποχώρησή του.
«Στενοχωριέμαι που φεύγω. Χαίρομαι 
πάρα πολύ που μέσα στο παιχνίδι έχω 
δείξει το χαρακτήρα μου και ακριβώς 
ποιος είμαι. Χαίρομαι που θα γυρίσω 
πίσω και θα δω την οικογένεια μου και 
την κοπέλα μου που μου έχει λείψει τόσο 
πολύ. Θα περιμένω εδώ τους amigos και 
θα τους στηρίζω απέξω.”

Ο 
Στέλιος Κρη-
τ ικός παρα-
χώρησε συ-
ν έ ν τ ε υ ξ η 

στην εκπομπή της Η-
λιάνας Παπαγεωργίου 
«Pop Up» και μίλησε 
για όλα! Για τον Μάρκο 
Σεφερλή σχολίασε: Δεν 
με ενοχλούν οι ερωτή-
σεις για τον Μάρκο Σε-
φερλή. Τη συνεργασία 
μας την λήξαμε πάρα 
πολύ καλά. Δεν κράτη-
σε η σχέση μας από ε-
κεί και μετά. Άλλο το έ-
να, άλλο το άλλο. Το ό,τι 
δεν κράτησε η σχέση 
μας, δεν σημαίνει ότι έ-
χουμε τσακωθεί. Δεν έ-
χει γίνει κάτι πίσω από 
κλειστές πόρτες. Έχου-
με να μιλήσουμε πάρα 
πολύ καιρό. Δεν με έχει 
αδικήσει ποτέ ο Μάρ-
κος Σεφερλής. Κέρδι-
σα πάρα πολλά από το 
Survivor. Το Surivor μού 
έβγαλε ταυτότητα. Μετά 
το Survivor έγινα ο Στέ-
λιος Κρητικός.»

«Μέχρι το Survivor, ήμουν ένας 
ηθοποιός του Σεφερλή»

Έχεις 5 λεπτά να σου μιλήσουμε για την 
Βρισηίδα Ανδριώτου;

Υ
π ά ρ χ ε ι  έ -
νας  εύκολος 
τρόπος ώσ τε 
να  αυξήσ ε ις 

τους followers σου στο 
Ins t agram.  Λέ γ ε τα ι 
συμμετοχή σε reality 
και σου εξασφαλίζει ά-
μεσα την αύξηση των 
ακόλουθών σου. Η συ-
νταγή της επιτυχίας εί-
ναι δοκιμασμένη και ά-
χαστη. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η Βρισηίδα 
Ανδριώτου. Το μοντέ-
λο από τη Θεσσαλονί-
κη αποφάσισε να κατέ-
βει στην πρωτεύουσα, 
να δηλώσει συμμετοχή 
στο My Style Rocks και 
τα υπόλοιπα πήραν τον 
δρόμο τους. Η –πρώ-
ην- κολλητή της Ιωάν-
νας Τούνη (ποτέ δε μά-
θαμε τους λόγους του ά-
δοξου τέλους αυτής της 
στενής φιλίας) ασχολεί-
ται με το modeling, δη-
λώνει Influencer και ε-
πηρεάζει την καθημερι-
νότητά μας.
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Υ
πάρχουν αρκετοί 
λόγοι για να βά-
λεις το ποδήλα-
το στη ζωή σου. 

Βοηθάς την πόλη που ζεις, 
μετακινείσαι πιο «αποτελε-
σματικά», μειώνεις τον κίν-
δυνο καρδιαγγειακών προ-
βλημάτων, αυξάνει την α-
ποδοτικότητά σου στη δου-
λειά, ασκείσαι καθημερινά, 
καις περισσότερες θερμίδες, 
είναι αγχολυτικό και δεν α-
νησυχείς μήπως δε βρεις θέ-
ση για παρκάρισμα. Σε κάλυ-
ψα; Όχι. Τότε πρέπει να βγά-
λω από τη φαρέτρα το όπλο 
που ακούει στο όνομα «Λού-
σια Γιαβορτσέβοκα». Η ποδη-
λάτισσα από το Μεξικό είναι 
το κορίτσι που θα σε κάνει να 
αφήσεις τα κλειδιά του αυτο-
κινήτου στο σπίτι. Η Σλοβάκα 
καλλονή μέσω του Instagram 
έχει καταφέρει να στοιχειώσει 
τα όνειρα του ανδρικού πλη-
θυσμού και τα νέα της χτυπή-
ματα έρχονται από τις εξωτικές 
παραλίες στο Μεξικό.

Η Λούσια έχει το όνειρό της, το 
ποδήλατό της

Η Chiara Bianchino σηκώνει ερωτικά Η Chiara Bianchino σηκώνει ερωτικά 
μελτέμια στις Κυκλάδεςμελτέμια στις Κυκλάδες

Γ
ια τις καλοκαιρινές διακοπές στην 
Ελλάδα έχουν γραφτεί άρθρα και 
άρθρα. Έχουν σπαταληθεί χιλιάδες 
τόνοι μελάνι και είναι μία συνθή-

κη που πρέπει να την ζήσεις τουλάχιστον 
για μία φορά στην ζωή σου. Και παρότι 
το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται να το 
ζήσουμε με ευλαβική προσοχή, κάποια 
πράγματα παραμένουν σταθερά.
Πρωινή ρέκλα στις μαγικές παραλίες, 
ένα κοκτέιλ προς το μεσημεράκι ώστε να 
πάρουμε δυνάμεις και φυσικά η τελετουρ-
γία του φαγητού στις ταβέρνες της Χώρας, 
όπου θα σ’ έχει στείλει συστημένο κάποιος 

γνωστός. Το βραδάκι ξεκινά με βόλτα στα 
στενάκια και η οποία θα καταλήξει θριαμ-
βευτικά στα μπαρ του νησιού. Ευλογημένη 
για να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι έχει 
σταθεί και η Chiara Bianchino.
Η Ιταλίδα μοντέλο και Playmate Ιταλίας 
κάνει το δικό της tour στις Κυκλάδες 
και μας ενημερώνει καθημερινά μέσω 
Instagram για τις απολαύσεις της. Έχοντας 
επισκεφτεί Σαντορίνη, Μύκονο και Νάξο, 
εδώ κι ένα μήνα εξερευνά κάθε γνωστό 
και άγνωστο μέρος, ανακαλύπτοντας 
άγνωστες παραλίες που ενδεχομένως να 
μην γνωρίζουν και οι μόνιμοι κάτοικοι.

O 
δ ι ά σ η μ ο ς 
influencer Noah 
Beck, έχει ένα φα-
νατικό κοινό που 

τον ακολουθεί και πράγματι η 
επιρροή του στα social media 
είναι τεράστια. Ο 19χρονος 
ποδοσφαιριστής από την Α-
ριζόνα έχει στο Instagram 
περισσότερους από 7,5Μ 
followers και πρόσφατα τους 
τρέλανε κυριολεκτικά με έ-
να post του. Οι δύο διάσημοι 
Tik- Tokers εμφανίζονται ο-
λοένα και περισσότερο μαζί 
και οι θαυμαστές τους θέλουν 
πραγματικά το love- story 
τους να κρατήσει αιώνια! Οι 
κοινές φωτογραφίες τους κά-
νουν θραύση εκείνο το post 
όμως που ξεχώρισε και χάρι-
σε στον Noah περισσότερες 
από 2 εκατομμύρια καρδού-
λες στο Instagram ήταν άλ-
λες. Ο Noah στο Tik- Tok έχει 
χτίσει τη δική του μικρή αυ-
τοκρατορία και με 24Μ χρή-
στες να τον ακολουθούν. Λοι-
πόν, είναι γεγονός πως η σχέ-
ση του με την Dixie D’Amelio 
τον έκανε ευρέως γνωστό στα 
social media και ας μη θυμη-
θούμε εκείνο το φιλί που πυ-
ροδότησε τις φήμες περί σχέ-
σης!

Noah Beck: οι φωτογραφίες του 
ξεπέρασαν τα 2εκ likes και όχι άδικα

Τ
ο 2021 ξεκίνη-
σε και από εκεί 
που μας άφη-
σε το 2020 και 

πρόσθεσε ακόμη ένα ε-
πεισόδιο, με την εισβολή 
των οπαδών του Τραμπ 
στο Καπιτώλιο. Ωστό-
σο ας μην προδικάζουμε 
μία κακή χρονιά από την 
πρώτη εβδομάδα αυτής. 
Τουλάχιστον αυτό όφει-
λε να κάνει η Alexis Ren. 
Η 24χρονη με καταγωγή 
από τη Ρωσία και μόνιμη 
κάτοικος Los Angeles θέ-
λησε να φέρει τον καύσω-
να τον Ιανουάριο και να κά-
νει τους μετεωρολόγους να 
σκίσουν τα διπλώματά τους. 
Στον προσωπικό της λογα-
ριασμό που ακολουθούν 
14.000.000 ακόλουθοι, α-
νέβασε μία φωτογραφία ό-
που ποζάρει ολόγυμνη στην 
παραλία και τα likes έπεσαν 
βροχή. «Η θεά του ωκεανού 
και της άμμου», σχολιάζουν 
χαρακτηριστικά και δεν πρό-
κειται για υπερβολή.

Η Alexis Ren είναι η αγγελιοφόρος του πάθους 
για το νέο έτος
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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

Λουκουμάδες

ΥΛΙΚΆ

 ª Βάλτε σε ένα μπολ τη μαγιά και το νερό το οποίο να είναι χλιαρό.Ανακα-
τέψτε καλά μέχρι να διαλυθεί.

 ª Έπειτα ρίξτε τη ζάχαρη και το αλάτι και ανακατέψτε.

 ª Ρίξτε σιγά-σιγά το αλεύρι ανακατεύοντας διαρκώς με ένα κουτάλι, μέχρι 
να έχετε μία ρευστή, ελαστική ζύμη. 

 ª Αφήστε στην άκρη τη ζύμη σας για περίπου μία ώρα να φουσκώσει.

 ª Βάλτε σε μια απλωτή και μεγάλη κατσαρόλα αρκετό σπορέλαιο και αφή-
στε το να κάψει καλά. Με ένα κουτάλι της σούπας ρίξτε μέσα στο λάδι κου-
ταλιές-κουταλιές τη ζύμη σας.

 ª Μόλις ροδίσουν οι λουκουμάδες, αφαιρέστε τους και βάλτε τους σε χαρτί 
κουζίνας. Σερβίρετέ τους ζεστούς, με μέλι και κανέλα

 ª 1/2 κ ιλό αλεύρι 
 ª 1 φακε λάκ ι ξερή μαγ ιά
 ª 2 ποτήρια χ λιαρό νερό
 ª 1 / 2  κο υ τ α λ α κ ι  τ ο υ  γ λ υ κο ύ 

αλάτ ι
 ª 1 / 2  κο υ τ α λ ά κ ι  τ ο υ  γ λ υ κο ύ 

ζαχαρη 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ένας Ταλιμπάν τρέχει στην έρημο για να σωθεί 
από τούς Αμερικανούς και ψάχνει απεγνωσμένα 
να βρει νερό. Ξαφνικά βλέπει στο βάθος κάτι σαν 
ανθρώπινη φιγούρα και με αναπτερωμένο το 
ηθικό τρέχει προς τα εκεί. Φτάνοντας βρίσκει 
έναν γέρο Εβραίο που πουλάει γραβάτες. Τον 
ρωτάει ο Ταλιμπάν:
– Μήπως έχεις νερό;
– Όχι, τού λέει ο Εβραίος και συνεχίζει, μήπως 
θες να αγοράσεις μία γραβάτα;
Λόγω εκπτώσεων κοστίζει μόνο 25 $.
– Καλά μ@λ@κας είσαι; τού απαντάει ο Ταλιμπάν.
Εγώ ψάχνω για νερό για αν επιζήσω και εσύ θες 
να μού πουλήσεις μια γραβάτα και μάλιστα σε 
τέτοια εξωφρενική τιμή;
Κανονικά έπρεπε να σε «καθαρίσω» ηλίθιε, 
αλλά έχε χάρη που βιάζομαι.
– Σαν καλός Εβραίος θα σου δείξω την ανωτερό-
τητα μου παρ’ όλο που με μισείς και θες και να με 
σκοτώσεις, τού απαντά ο Εβραίος. Σε 2 χιλιόμε-
τρα από εδώ υπάρχει μία ταβέρνα που έχει όσο 
κρύο νερό θες και μάλιστα τσάμπα. Αυτό, για να 
ξέρεις τί άνθρωποι είμαστε εμείς οι Εβραίοι.
Βρίζοντας ο Ταλιμπάν, τρέχει προς την κατεύ-
θυνση που τού είπε ο Εβραίος.  Μία ώρα αργό-
τερα,…επιστρέφει σχεδόν πεθαμένος και λέει 
στον Εβραίο:«Ο κ@ριολης ο αδερφός σου δεν 
με αφήνει να μπω στο μαγαζί του χωρίς γρα-
βάτα!!!!!!!!!».

Δυο συνεργάτες συζητούν στο γραφείο

-Βρε Γιάννη, ακόμη εδώ είσαι; δεν πηγές στην 
κηδεία της πεθεράς σου;
-Πρώτα η δουλειά και... μετά η διασκέδαση.

Ένα αντρόγυνο στο αυτοκίνητο μετά από καυγά. 
Ο άντρας βλέπει δύο γαϊδούρια και λέει στη 
γυναίκα του:
- «Συγγενείς σου είναι;»
Και η γυναίκα του απαντάει:
- «Ναι. Τα πεθερικά μου!»

Τι κάνει γαβ γαβ Και τελειώνει Σε -ζη;
- το σκυλί βρε καραγκιόζη.
- Τι κάνει γαβ γαβ Και τελειώνει Σε -μένως;
- το σκυλί βρε καραγκίοζη στο είπα Και προη-
γουμένως.

ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΕΜΕΤΟΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ;
Γεύμα αλέ-ρετούρ.

- Είναι δύο κρουασάν σε ένα μπαρ. Ποιό από τα 
δύο θα κεράσει;
- Το κρουασάν κεράσι!

Ένα μήλο την ημέρα τον ημέρα τον γιατρό τον 
κάνει πέρα. Ένα σκόρδο την ημέρα τον καθένα 
κάνει πέρα.

ΚΡΙΟΣ
Αγαπημένε μου Κριέ, η είσοδος του Ερμή 
στο ζώδιο των Διδύμων δίνει αέρα στις επι-
κοινωνίες σου και σε βοηθά να ενταχθείς 
και πλέον σε μία καθημερινότητα γεμάτη 
επαφές, ιδέες, συζητήσεις αλλά και συνα-
ντήσεις που θα σε ικανοποιήσουν. Η Αφρο-
δίτη ξεκινά την ανάδρομη πορεία της στο 
ζώδιο των Διδύμων και υπάρχει νοσταλγία 
και αναπόληση στις σκέψεις σου ενώ δεν 
λείπουν και οι ευκαιρίες για μία επαφή με 
άτομο του παρελθόντος σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, η εβδομάδα ξεκινά 
κάπως έντονα και νευρικά με τον Ερμή 
από το ζώδιο σου να σχηματίζει τετρά-
γωνο με τον Άρη από τον Υδροχόο. Βρί-
σκεσαι σε ένταση αλλά και σε κόντρα 
για θέματα που συνδέονται με τα επαγ-
γελματικά σου η τάση αυτή όμως δεν 
θα κρατήσει για πολύ! Συζητήσεις για 
θέματα οικονομικής φύσεων βαδίζουν 
τώρα σε μία καλύτερη πορεία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, σημαντική η εβδο-
μάδα για το ζώδιο σου αφού έχουμε 
τον Ερμή να περνά στο ζώδιο 
σου και την Αφροδίτη να 
ξεκ ινά την ανάδρομη 
πορεία τη και αυτή στο 
δικό σου ζώδιο. Κυρί-
αρχη είναι η επιθυμία 
σου να εκφραστείς, 
να κάνεις μετακινή-
σεις, να δεις αλλά και 
να γνωρίσεις κόσμο ...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή 
την εβδομάδα βυθίζεσαι σε σκέ-
ψεις , σε απολογισμούς και προσπαθείς να 
κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου κλείνοντας 
εκκρεμότητες. Ζητήματα που αφορούν τα 
επαγγελματικά σου προχωρούν με πιο γρή-
γορους και ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η 
ανάδρομη Αφροδίτη από τους Διδύμους, 
αφήνει κάποιες επιθυμίες σου ανικανοποί-
ητες ενώ η αισθηματική σου ζωή έχει τις 
προκλήσεις της. 

ΛΕΩΝ
Άνοδος, καταξίωση και σημαντικά βήματα 
ανέλιξης και επιτυχίας έρχονται για τα επαγ-
γελματικά σου ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο 
δεκαήμερο. Εσύ που είσαι του 1ου δεκαη-
μέρου κατασταλάζεις σε νέες σταθερές 
συνεργασίες, ενώ εσύ του 2ου δεκαημέ-
ρου διανύεις μία σχετικά ήρεμη εποχή για 
τα εργασιακά. Τα οικονομικά είναι ευάλωτα 
και οι χειρισμοί θα πρέπει να είναι αρκετά 
προσεχτικοί! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα επαγγελματικά σου βαδίζουν με καθυ-
στερήσεις και ίσως τώρα εσύ αναθεωρείς 
κάποια σχέδια ή αφήνεις κάποιες επιλογές 
πίσω, γιατί οι συνθήκες δεν σε ευνοούν. 
Τα οικονομικά σου δέχονται τις προκλή-
σεις τους.  

ΖΥΓΟΣ
Ο Άρης κάνει το πέρασμά του στους Ιχθύες 
και από αυτή την θέση εντείνει το πρόγραμμα 
της καθημερινότητας και της εργασίας σου 
και εσύ τρέχεις και δεν φτάνεις αγαπητέ μου 
Ζυγέ. Τα οικονομικά σου ωστόσο βαίνουν 
καλώς και μπορείς να καλύψεις κενά που 
είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είναι μία εβδομάδα καλή για να πάρεις απο-
φάσεις και να προχωρήσεις σε συμφωνίες 
και συζητήσεις που θα σου προσφέρουν 
μία σταθερότητα στα επαγγελματικά σου! 
Τα οικονομικά είναι μεταβαλλόμενα σου 
δίνεται όμως η ευκαιρία να τακτοποιήσεις 
χρεωστικά υπόλοιπα του παρελθόντος. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, ο Ερμής κάνει το 
πέρασμά του στο ζώδιο των Διδύμων 
ενώ έχουμε την Αφροδίτη να γυρνά ανά-
δρομη στο ίδιο ζώδιο. Όλα αυτά για σένα 
σημαίνουν ότι μπαίνεις σε μία περίοδο που 
έμφαση δίνεται στον τομέα των σχέσεών 
σου! Βρίσκεσαι σε συνεχή επαφή με άτομα 
του σταθερού σου περιβάλλοντος, επανα-

ξιολογείς ζητήματα των σχέσεών σου. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, 

οι θετικές όψεις που 
σχηματίζει αυτή την 
εβδομάδα ο Ήλιος 
από τον Ταύρο με 
τον Δία και τον Πλού-
τωνα από το ζώδιο 

σου, σου δίνουν τον 
αέρα να απολαύσεις 

την στιγμή και να νιώσεις 
τυχερός αλλά και αναζωο-

γονημένος. Ο Ερμής από τους 
Διδύμους και η Αφροδίτη ανάδρομη 

από την ίδια θέση, στρέφουν το ενδια-
φέρον σου σε θέματα που αφορούν την 
εργασία, τις συνήθειες, την καθημερινό-
τητά σου! Αλλάζει ο τρόπος της ζωής σου 
και οι απλές συνήθειές σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, από το ξεκίνημα 
της εβδομάδας ο Κρόνος γυρνά ανάδρο-
μος στο ζώδιο σου και οι πιέσεις χαλαρώ-
νουν και μπορείς να πάρεις ανάσα από τα 
συνεχόμενα προβλήματα που αντιμετώπι-
ζες. Ο Ερμής από τους Διδύμους αλλά και 
η Αφροδίτη ανάδρομη από το ίδιο ζώδιο 
μιλούν για ερωτικές επικοινωνίες που 
έχουν άρωμα παρελθόντος! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, οι θετικές όψεις του 
Ήλιου από τον Ταύρο με τον Δία και τον 
Πλούτωνα δίνουν αυτό το διάστημα αέρα 
στις επικοινωνίες σου και σε βοηθούν να 
κινητοποιηθείς για να δεις επιθυμίες σου 
να γίνονται πραγματικότητα. Η κοινωνική 
σου ζωή μπαίνει και πάλι σε δράση και 
εσύ χαμογελάς από ικανοποίηση.  Αυτή 
η στιγμή μπορεί να έχει άμεση σχέση με 
άτομο του παρελθόντος σου!
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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

Αγρότες μεταφέρουν την σοδιά τους 
το 1934 στην Αρχαία Κόρινθο

Βέροια , η πλατεία 
Ωρολογίου και το τότε 
δικαστικό μέγαρο της 

πόλης

Φεβρουάριος 1964. Περιοδεία κλιμακίου της ΕΔΑ 
(Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) στην Ήπειρο, για τις 

εκλογές που έγιναν στις 16/2/1964 (τελευταίες εκλογές 
πριν την δικτατορία)

Μοναστηράκι 1960

Λάρισα μέσα δεκαείας ‘60

Νύφες πήγαιναν στην 
εκκλησία με ταξί το ‘73’-74

Η πιάτσα ‘’ Ρολόι ‘’ στην 
κεντρική πλατεία των 

Ιωαννίνων αρχές δεκαετίας 
‘70

Αίγινα 1950

Γειτονιά στη Σκιάθο το 
1960

Χίος 1928 . Οι τρεις μύλοι 
στην ομώνυμη περιοχή του 
Βροντάδου σε λειτουργία
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Οι απάτητες παραλίες, η βαριά 
Ιστορία, το φιλόξενο λιμανάκι, οι 
τοπικές γεύσεις και όλα όσα θα σας 
κάνουν να αγαπήσετε τον Άη Στράτη.

Α
ν για τις διακοπές σας ψάχνετε α-
νέσεις, ξαπλώστρες, ασφαλτό-
δρομους και τζέρτζελο, τότε -λά-
θη γίνονται, παιδιά- επιστρέψτε 

στην κατηγορία Ταξίδια -> Προορισμοί του 
in2life και θα βρείτε πολλά άρθρα και επι-
λογές που να σας ικανοποιούν. Αν αντ’ αυ-
τών, αυτό που ψάχνετε είναι βασικά η ηρε-
μία σας, τότε θα το βρείτε σίγουρα στο μι-
κρό νησί του Άη Στράτη.
Ο Άη Στράτης αποτελεί ένα ακριτικό νησί, 
«αφημένο» στη γαλήνη του βορειοανατο-
λικού Αιγαίου, ιδανικό για όσους ψάχνουν 
να βρουν ησυχία και απομόνωση. Ας θυμί-
σουμε ότι τον προηγούμενο αιώνα αποτέ-
λεσε τόπο συγκέντρωσης χιλιάδων πολιτι-
κών εξόριστων, μεταξύ των οποίων ο Γιάν-
νης Ρίτσος, ο Μάνος Κατράκης, ο Μενέλαος 
Λουντέμης και ο Τάσος Λειβαδίτης.
Η σπάνια ομορφιά του νησιού, το μαγευ-
τικό ηλιοβασίλεμα, η θέα του απέραντου 
γαλάζιου, όπου τις καλές μέρες το μάτι 
χάνεται μέχρι το Άγιο Όρος, οι ανόθευτες 
παραλίες του, ακόμα και οι λιγοστές επι-
λογές που προσφέρονται, αναγκάζουν τον 
επισκέπτη να ξεφύγει από τις σκοτούρες 
και τις έγνοιες, να εναρμονιστεί με τη φύση 
και να βρει εσωτερική γαλήνη.
Το νησί έχει πάρει το όνομά του από τον 
όσιο Ευστράτιο, που, κατά την εποχή της 
Εικονομαχίας αναγκάστηκε να αποβιβα-
στεί εκεί λόγω θαλασσοταραχής και να βρει 
καταφύγιο σε μια σπηλιά, η οποία υπάρχει 
ακόμα και μπορεί κανείς να την επισκεφθεί.
Οι λιγοστοί κάτοικοι συγκεντρώνονται στο 
ένα και μοναδικό χωριό, στο λιμάνι του 
νησιού. Ο παλιός οικισμός ήταν “σκαρφα-
λωμένος” στην κορυφή του λόφου πάνω 
από το λιμάνι. Όλα τα σπίτια ήταν διώροφα 
ή τριώροφα, χαρακτηριστικά δείγματα 
της αρχιτεκτονικής του βορειοανατολικού 
Αιγαίου: Λιθόχτιστα με χαγιάτια που στηρί-
ζονταν σε ξύλινα υποστυλώματα. Μετά τον 
φονικό σεισμό του 1968, η στρατιωτική 
δικτατορία κατέστρεψε εντελώς τον οικι-
σμό και “κάτω” από την παλιά θέση του 
έχτισε έναν άλλο, εντελώς ακαλαίσθητο 
με πανομοιότυπα σπιτάκια το ένα δίπλα 
στο άλλο, κάνοντας τους κατοίκους να 
μιλούν ακόμα και σήμερα για “λαογραφικό 
έγκλημα”. Πλέον διατηρούνται ελάχιστα 
κτίσματα από την προ-σεισμού εποχή, ένα 
εκ των οποίων είναι η Μαράσλειος Σχολή, 
που παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέ-
ρον.

Δραστηριότητες
Σε όσους από εσάς αρέσουν οι δραστηριό-
τητες και η εξερεύνηση, το φυσικό κάλλος 
του νησιού θα σας ανταμείψει. Οι φυσικές 
θαλάσσιες σπηλιές και οι γεωλογικοί σχη-
ματισμοί κατά μήκος των ακτών του νησιού 
μαρτυρούν την ηφαιστειογενή σύστασή 
του και καλούν τους κολυμβητές να τις ανα-
καλύψουν.

Δια ξηράς, οι φυσιοδίφες πεζοπόροι και οι 
ποδηλάτες έχουν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν μοναδικές διαδρομές και να βρεθούν 
σε δυσπρόσιτα για το αυτοκίνητο μέρη, 
μαγικά τοπία και σχεδόν απάτητες παρα-
λίες.
Στα βορειοανατολικά του νησιού αναπτύσ-
σεται το περίφημο βελανιδόδασος ή δρυ-
οδάσος. Αποτελεί ένα από τα πιο πυκνά 
και αρχαία δάση βελανιδιάς της νησιωτικής 
Ελλάδας και το μεγαλύτερο του Αιγαίου. 
Επισκεφτείτε το πεζοί σε μία βατή και 
ασφαλή διαδρομή, αφού γενικά στο νησί 
δεν συναντώνται δηλητηριώδη ζώα, όπως 
φίδια ή σκορπιοί. Τα μόνα ζώα που πιθα-
νώς θα συναντήσετε στις εξορμήσεις σας 
είναι αγελάδες, αιγοπρόβατα, άλογα και αν 
είστε τυχεροί ή στην “εποχή τους”, σπάνια 
αποδημητικά πουλιά όπως Μαυροπετρί-
τες (ή Ανεμογάμηδες, όπως τους λένε στο 
νησί).
Η απόσταση είναι περίπου 6χλμ από τον 
οικισμό, δηλαδή 20-50 λεπτά, αναλό-
γως του ρυθμού. Ξεκινήστε με το πρώτο 
φως της ημέρας από το χωριό και κατευ-
θυνθείτε Βόρεια-Ανατολικά, περνώντας 
τη Μαράσλειο Σχολή και ακολουθώντας 
το μονοπάτι προς Αλωνίτσι. Στη διαδρομή 
θα συναντήσετε διάφορα συρματοπλέγ-
ματα ή αυτοσχέδιες πόρτες, τις οποίες 
καλό θα είναι να ξανακλείνετε σεβόμενοι 
τη δουλειά των κτηνοτρόφων. Μόλις φτά-
σετε στη “Φάρμα Πανέρα” θα ακολουθή-
σετε το δρόμο που πάει προς Βορρά και 
έπειτα θα κινηθείτε Ανατολικά, μέχρι να 
δείτε το εντυπωσιακό δάσος. Στην πλα-
γιά που ξεκινά απότομα και καταλήγει στη 
θάλασσα, έχουν βρει το σπίτι τους εκατο-
ντάδες… καρακοζώητες βελανιδιές. Ακο-
λουθήστε τη σκιά τους και απολαύστε τη 
διαδρομή που θα σας βγάλει στο όμορφο 
Αλωνίτσι.

Αξιοθέατα
Στα αξιοθέατα του νησιού μπορεί κανείς 
να αναφέρει το “Μουσείο Δημοκρατίας”. 
Στεγάζεται στον -ανακαινισμένο πλέον- 

“θάλαμο” των εξόριστων, που αποτέλεσε 
χώρο μαρτυρίου για 38 εξόριστους της 
Μεταξικής Δικτατορίας που πέθαναν μέσα 
σε αυτό από πείνα το χειμώνα του 1941-42, 
αρνούμενοι να αποκηρύξουν τις ιδέες τους.
Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η Μαράσλειος Σχολή, που είναι έργο της 
Αδελφότητας Αγιοστρατητών της Αιγύ-
πτου, με σημαντική δωρεά του Εθνικού 
Ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή.
Μπορεί κανείς να επισκεφθεί επίσης τον 
Άγιο Μηνά, το σπήλαιο όπου μόνασε ο 
Όσιος Ευστράτιος καθώς και το μνημείο 
Σιαλμά, που είναι αφιερωμένο στο Νικό-
λαο Σιαλμά, ο οποίος κατέπεσε στο Αιγαίο 
πέλαγος με Mirage F1 κατά τη διάρκεια 
αερομαχίας με τουρκικό F-16.

Παραλίες
Η κεντρική παραλία είναι αυτή που βρίσκε-
ται στον οικισμό και αποτελεί την βασική 
επιλογή των περισσοτέρων, όχι μόνο επειδή 
είναι κοντά αλλά και για τα καθαρά νερά της, 
την ασημένια αμμουδιά της και τη φυσική 
σκιά που προσφέρουν τα αρμυρίκια.
Περίπου πέντε χιλιόμετρα από το χωριό 
βρίσκεται η υπέροχη παραλία Άγιος Δημή-
τριος. Ο δρόμος είναι λίγο κακοτράχαλος 
αλλά η πρόσβαση είναι -συγκριτικά με 
άλλες παραλίες- εύκολη αφού γίνεται και 
με ΙΧ, κατά προτίμηση όμως τζιπ. Το μέρος 
είναι μαγικό ενώ τα δέντρα που υπάρχουν 
λίγο πίσω από την παραλία ευνοούν το 
ελεύθερο camping.
Στη βόρεια πλευρά του νησιού αξίζει το 
Αλωνίτσι και ιδιαίτερα η Γερακοφωλιά, μια 
μεγάλη αμμουδερή ακρογιαλιά με παράξε-
νους πετρώδεις σχηματισμούς. Πολύ κοντά 
στο χωριό, στη βόρεια πλευρά του, προ-
σπερνώντας το ελικοδρόμιο βρίσκουμε 
τις δροσερές παραλίες Μικρό και Μεγάλο 
Μουρούλι. Στον δε νότο του νησιού ξεχω-
ρίζει η αμμουδερή παραλία του Φράγκου.
Τέλος, με το κατάλληλο αυτοκίνητο και 
όρεξη για λίγο περπάτημα αξίζει επίσης να 
επισκεφθείτε την όμορφη Τρυπητή αλλά 
και το παραδεισένιο Λιδαριό.

Έξοδος
Η... πασπαρτού «Βεράντα» βρίσκεται στο 
λιμάνι του νησιού και προσφέρεται για 
φρέσκα θαλασσινά (must οι αστακοί) αλλά 
και κρέατα, ενώ αναλόγως της ώρας (όπως 
και στα περισσότερα μαγαζιά του νησιού) 
θα μπορέσετε να απολαύσετε επίσης τον 
καφέ ή το ποτό σας. Ιδανικά επισκεφτείτε 
την το σούρουπο για να χαλαρώσετε με το 
-όντως- μοναδικό ηλιοβασίλεμα του Άη 
Στράτη.
Λίγο πιο κάτω ο «Αρτεμώνας» θα σας εντυ-
πωσιάσει με τους μεζέδες του, τα καταπλη-
κτικά κεφτεδάκια της Μαρίας, τις καυτε-
ρές τυροκροκέτες και –οπωσδήποτε- την 
homemade απίστευτη τοπική μπύρα του 
Άκη, San Strati.
Για νυχτερινή διασκέδαση, καφέ και σνακ 
επισκεφτείτε τη «Βέλια» (έχει πάρει το 
όνομά της από ένα νησάκι που βρίσκεται 
απέναντι από το Αλωνίτσι), στο λιμάνι του 
νησιού, που «φημίζεται» για τις πεντανό-
στιμες κρέπες της με τοπικά προϊόντα, τα 
δροσιστικά μοχίτο αλλά και την όμορφη 
ατμόσφαιρα, με καθίσματα πάνω στο κύμα.
Για «καθαρά» ποτά αλλά και σπιτική πίτσα 
και μακαρονάδα ενδείκνυται ο «Όμηρος» 
(ανοιχτός όλο το χρόνο), όπου θα διασκε-
δάσετε -θέλετε δεν θέλετε- με αμιγώς ελλη-
νική μουσική μέχρι πρωίας.

Διαμονή
Θα μείνετε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
της Μάλαμα (τηλ: 2254093209) και στον 
Ξενώνα Αη Στράτης (τηλ: 2254093329) 
σε τιμές που ξεκινούν από 30€ για ένα 
δίκλινο.

Πώς θα πάτε
Με τα πλοία της Hellenic Seaways τέσσε-
ρις φορές την εβδομάδα από το λιμάνι του 
Λαυρίου. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 11.30 
ώρες (και 7 στην επιστροφή) ενώ τα εισιτή-
ρια στοιχίζουν 26€ one way. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να πετάξετε στο αεροδρόμιο της 
Λήμνου και να πάρετε το ίδιο καράβι για να 
φτάσετε στον Άη Στράτη σε 1.30 ώρα.

Άη Στράτης: η γαλήνη που έψαχνες

ΤΑΞΙΔΙ
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Το συγκλονιστικό 
ντοκιμαντέρ  με τις μεγάλες 
αλήθειες της και την 
συγκινητική επιστροφή της 
στην Ελλάδα

Η
θοποιός μεγάλων αξιώ-
σεων, που υποδύθηκε 
περισσότερους από 200 
ρόλους στο θέατρο, τον 

κινηματογράφο και την τηλεόραση, 
πολυβραβευμένη και κάτοχος Ό-
σκαρ, σκηνοθέτης, παραγωγός, δα-
σκάλα, γυναίκα δυναμική και πλη-
θωρική, με ιδιαίτερη αίσθηση του 
χιούμορ, που μαχόταν με όλες της 
τις δυνάμεις ενάντια  στις διακρί-
σεις κάθε είδους αλλά και μια ευ-
αίσθητη ψυχή που κατάφερε να με-
τατρέψει σε δύναμη και έργο τα βα-
θιά προσωπικά της τραύματα. Μία 
προσιτή σταρ με ελληνικές ρίζες...: 
Αυτή ήταν η  Ολυμπία Δουκάκη, η 
90χρονη Ελληνοαμερικανίδα ηθο-
ποιός που «έφυγε» λίγες ώρες πριν 
την Ανάσταση, έχοντας ζήσει μια 
ζωή γεμάτη.
Ήταν μια καλλιτέχνις διεθνούς 
εμβέλειας, με μια καριέρα γεμάτη 
σημαντικές επιτυχίες και εκατοντά-
δες θεατρικές παραστάσεις και ται-
νίες στο ενεργητικό της. Κορυφαία 
στιγμή της ήταν το Όσκαρ Β΄ Γυναι-
κείου Ρόλου που κέρδισε το 1987 
για την συμμετοχή της στην ταινία 

«Κάτω από την λάμψη του φεγγα-
ριού» . Από εκείνη τη βραδιά θα 
μείνει αξέχαστη η περίφημη δημό-
ασια προτροπή - στήριξή της «Ok, 
Michael, let’s go» προς τον ξάδελφό 
της Μάικλ Δουκάκη που ήταν υπο-
ψήφιος των Δημοκρατικών για την 
Προεδρία των ΗΠΑ. Παράλληλα 
ομως πρωτοστατούσε, με δύναμη 
και πυγμή,  στους αγώνες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι 
τυχαίο πως ήταν η πρώτη που επι-
χείρησε να σπάσει ένα μεγάλο 
ταμπού, υποδυόμενη, το 1993, 
στην μίνι τηλεοπτική σειρά «Tales 
of the City», μία τρανσέξουαλ προ-
καλώντας θαυμασμό αλλά και αντι-
δράσεις από τους συντηρητικούς 

αμερικανικούς κύκλους.
Είχε κι εκείνη, βλέπετε, νιώσει 
στο πετσί της, την σκληρότητα του 
συντηρητισμού και των διακρί-
σεων όταν η αυστηρή μητέρα της 
την έκανε με κάθε τρόπο να νιώθει 
ένοχη για τις απολύτως φυσιολογι-
κές σεξουαλικές της ορμές ή όταν 
τα παιδιά στην γειτονιά την κορόι-
δευαν επειδή ήταν η ξένη, η Ελλη-
νίδα με το περίεργο επίθετο, η κόρη 
των μεταναστών. Όλα αυτά τραυ-
μάτισαν την ευαίσθητη νεανική 
ψυχή της και την οδήγησαν, κάποιες 
φορές, σε σκοτεινούς δρόμους τους 
οποίους όμως κατάφερε να προ-
σπεράσει.
Αυτή η ζωή, με τις υψηλές κατακτή-

σεις αλλά και τα μεγάλα εμπόδια 
φωτίστηκε με τον καλύτερο τρόπο 
μέσα από το βραβευμένο, μεγάλου 
μήκους ντοκιμαντέρ «Ολυμπία» 
του Χάρη Μαυρομιχάλη που πρω-
τοπαρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη 
αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. 
Με αφορμή την ελληνική πρεμιέρα 
της ταινίας ο Κύπριος σκηνοθέτης 
είχε μιλήσει  πριν μερικούς μήνες 
στο protothema.gr για τις γνωστές 
αλλά και κρυφές πτυχές της προσω-
πικής διαδρομής αυτής της σημα-
ντικής ηθοποιού αλλά και της υπέ-
ροχης γυναίκας, τις οποίες αιχμα-
λώτισε με την κάμερά του, δημι-
ουργώντας ένα πολύτιμο ντοκου-
μέντο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υ
ποψήφιο στον κορυφαίο θεσμό βρα-
βείων του παγκόσμιου ίντερνετ, στα 
Webby Awards, είναι το podcast του 
Ιδρύματος Ωνάση  Live from Mount 

Olympus. To podcast 8 επεισοδίων, που εκπέ-
μπει από το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας σε 
όλο τον κόσμο, θα ανταγωνιστεί  με συνυπο-
ψήφιους όπως το HBO, το BBC και το Comedy 
Central.
Το Live from Mount Olympus είναι μια περι-
πέτεια για παιδιά στην προεφηβεία, αλλά και 
για ακροατήρια κάθε ηλικίας, που ζωντα-
νεύει ηχητικά τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Περσέα στα αγγλικά. Συνδυάζοντας ταλέντα 
του σύγχρονου θεάτρου με τη δύναμη των 
αρχαιοελληνικών μύθων, το Live from Mount 
Olympus προκάλεσε μεγάλη αίσθηση τους 
τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ. To επιδραστικό 
έντυπο Wired το συμπεριέλαβε στα καλύτερα 
podcasts για παιδιά και το αποκάλεσε “instant 
hit”. Οι New York Times ανέφεραν ότι «αυτό 
το podcast είναι ό,τι ακριβώς ζουν οι έφηβοι», 
ενώ εκτενείς αναφορές έγιναν τόσο στο θεα-
τρικό Playbill όσο και σε τηλεοπτικά δίκτυα, 
όπως στην εκπομπή Good Morning America 
του ABC.
Τα Webby Awards είναι τα κορυφαία διεθνή 

βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στο δια-
δίκτυο. Από το 1996 έως σήμερα, τα Webbys 
απονέμονται από τη Διεθνή Ακαδημία Ψηφι-
ακών Τεχνών και Επιστημών (IADAS), μια 
κριτική επιτροπή με περισσότερα από 2.000 
μέλη. Η Ακαδημία αποτελείται από τα Εκτελε-
στικά Μέλη –κορυφαίους ειδικούς στο Δια-
δίκτυο, επιχειρηματικές προσωπικότητες, 
φωτισμένα μυαλά, οραματιστές και δημιουρ-
γικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο– και 

τους Συνεργάτες, στους οποίους περιλαμβάνο-
νται άτομα που είχαν κερδίσει κάποιο Webby 
ή ήταν υποψήφιοι τις προηγούμενες χρονιές 
και άλλοι επαγγελματίες του χώρου. Αντικατο-
πτρίζοντας την τεράστια ανάπτυξη του διαδι-
κτύου σήμερα, τα Webbys επιλέγουν τις καλύ-
τερες παραγωγές σε 7 μεγάλες κατηγορίες: 
Ιστοσελίδες, Βίντεο, Διαφήμιση, Μέσα και PR, 
Κοινωνικά, Εφαρμογές, Κινητά και Φωνή, Παι-
χνίδια και Podcasts.

Ξεκινούν τα 
γυρίσματα του 
«Greek Freak» 
στη γειτονιά 
όπου μεγάλωσε ο 
Αντετοκούνμπο 

Α
πό τις 16 Μαΐου και 
για τρεις ημέρες το 
γηπεδάκι μπάσκετ, 
Τρίτωνα Σεπολίων, 

θα μετατραπεί σε κινηματο-
γραφικό πλατό για τις ανά-
γκε ς της τα ιν ίας «Greek 
Freak» για τη ζωή του Γιάννη 
Αντετοκούνμπο παραγωγής 
Disney.
Ο κ. Καλογερόπουλος, διευ-
θυν τής του Athens Film 
Office, μίλησε στην εκπο-
μπή της ΕΡΤ «Από τις Έξι» για 
τη μεγάλη κινηματογραφική 
παραγωγή που θα πραγμα-
τοποιήσει γυρίσματα και στη 
χώρα μας.
«Όλη η περιοχή θα αλλά-
ξει, θα γυρίσουμε 20 χρό-
νια πίσω τότε που ζούσε εδώ 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο», 
είπε ο κ. Καλογερόπουλος. 
Πρόκειται γ ια μία από τ ις 
μεγαλύτερες κινηματογρα-
φικές παραγωγές, η οποία 
θα αναλάβει και τις εργασίες 
ανάπλασης του γηπέδου. 
Σύμφωνα με τον διευθυντή 
του Athens Film Office, τους 
έχει ζητηθεί να επικοινωνή-
σουν με τις αρμόδιες αρχές 
και να συνεργαστούν με τον 
δήμο Αθηναίων, την αστυ-
νομία, να πάρουν διάφο-
ρων ειδών εγκρίσεις, καθώς 
πρόκειται ίσως για τη μεγα-
λύτερη κ ινηματογραφική 
παραγωγή που θα γίνει στη 
χώρα.
Η χαρά είναι μεγάλη για το 
εγχείρημα που πρόκειται να 
ακολουθήσει. Το κινηματο-
γραφικό συνεργείο της Faliro 
House Productions, που έχει 
αναλάβει την παραγωγή για 
τη χώρα μας, θα βρεθεί και 
δεύτερη φορά στα Σεπόλια, 
καθώς θα γ ίνουν κι άλλα 
γυρίσματα και πιο συγκε-
κριμένα, στις 12 Ιουνίου σε 
σπίτι στην οδό Δράμας, στο 
οποίο θα ζει η οικογένεια 
του Γιάννη Αντετοκούνμπο 
κατά το σενάριο της ταινίας.

Ολυμπία Δουκάκη: Μια αυθεντική ελληνική 
ψυχή που μετέτρεψε τις πληγές της σε νίκες 

Live from Mount Olympus: Ένα podcast του Ιδρύματος 
Ωνάση υποψήφιο για διεθνές ιντερνετικό βραβείο
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η
ΑΕΚ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για την 
έβδομη αγωνιστική των Playoffs της 
Super League Interwetten, με τον Δι-
κέφαλο του Βορρά να παίρνει το δι-

πλό με 1-2, χάρη στα γκολ των Κρμέντσικ 48’ 
και Σβαμπ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 51’, 
με τον Τάνκοβιτς να μειώνει και αυτός από την 
άσπρη βούλα στο 90+2’.
Με αυτή τη νίκη ο Δικέφαλος του Βορρά «κλεί-
δωσε» το ευρωπαϊκό εισιτήριο διότι δεν είναι 
εφικτό, με βάση τη βαθμολογία και το πρό-
γραμμα, να τον περάσουν τόσο η ΑΕΚ όσο και 
ο Παναθηναϊκός που είναι τέταρτη και πέμπτος 
αντίστοιχα. Οι Θεσσαλονικείς θα εκπρο-
σωπήσουν τη χώρα μας στο νεοσύ-
στατο Conference League.

ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΡ ΠΗΓΑΝ ΟΙ 
ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥ-
ΤΗΡΙΑ
Τα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού 
είχαν ελάχισ τες καλές σ τιγμές, με 
τις δύο ομάδες να έχουν διάθεση να 
παίξουν ποδόσφαιρο και να παράξουν 
ευκαιρίες, δίχως όμως να δημιουργήσουν πολ-
λούς κινδύνους στις δύο εστίες.
Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν για τους 
φιλοξενούμενους στο 30’. Ο ιδιαίτερα δραστή-
ριος Μίκαελ Κρμέντσικ έφυγε στην κόντρα επί-
θεση.
Αφού απέφυγε με ωραία κοφτή ντρίμπλα τον 
Σβάρνα επιχείρησε να κρεμάσει τον Αθανασι-
άδη, ο οποίος βγήκε εγκαίρως και του κάλυψε 
το οπτικό πεδίο. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τσέ-
χος επιχείρησε να σκοράρει με το κεφάλι δίχως 
αποτέλεσμα.
Η ΑΕΚ έφτασε δις κοντά στο γκολ, όμως και στις 
δύο περιπτώσεις ο Πασχαλάκης είχε απάντηση. 
Σο 31’ ο Ανσαριφάρντ δοκίμασε το σουτ εκτός 
περιοχής, ο Μιχαηλίδης του έβαλε την κόντρα, 
η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, με τον Πασχα-
λάκη να διώχνει σε κόρνερ για να είναι σίγου-
ρος.
Η σημαντικότερη στιγμή για την ΑΕΚ ήταν στο 
42’. Ο Γαλανόπουλος πήρε την μπάλα στα δεξιά 

της περιοχής και με ένα ωραίο σλάλομ, αφού 
απέφυγε τον Μιχαηλίδη, επιχείρησε το δυνατό 
σουτ από πλάγια θέση, με τον Πασχαλάκη να 
είναι σε ετοιμότητα και να απομακρύνει την 
μπάλα.

ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕ-
ΠΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕ-
ΝΟΥΜΕΝΟΙ
Ο Πάμπλο Γκαρσία έριξε σ το ματ ς τον Αμρ 
Ουάρντα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου 
και αυτός δεν άργησε να τον δικαιώσει. Ο Αιγύ-
πτιος μεσοεπιθετ ικός σ το 48’ έφυγε ωραία 

στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, υποδε-
χόμενος την μπαλιά-τρύπα του Ζίβκο-

βιτς, από τα αριστερά και έκανε την 
παράλληλη μπαλιά εντός περιοχής 
στον Κρμέντσικ.
Ο Τσέχος φορ έκανε αυτό που δεν 
έκανε στο πρώτο μέρος. Εκτέλεσε 
σωστά από πλεονεκτική θέση και 

έδωσε το προβάδισμα στον Δικέ-
φαλο του Βορρά.

Ένα λεπτό μετά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι 
σε τράβηγμα του Λόπες στον Κρμέντσικ στο 
ύψος της μικρής περιοχής, με τον Πορτογάλο να 
αντικρίζει (ορθά) την κίτρινη κάρτα. Την εκτέ-
λεση ανέλαβε ο Σβαμπ, ο οποίος έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα δύο 
τερμάτων στην ομάδα του.
Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ κλείστηκε στο καβούκι 
του, σ ταματώντας την επιθετ ική λειτουργία 
της Ένωσης. Αντίθετα, απείλησε σ το 56’ με 
ένα ωραίο σουτ του Ροντρίγκο να περνάει λίγο 
άουτ, ενώ ανέδειξε το πρόβλημα της Ένωσης 
στην αμυντική της λειτουργία για μια ακόμα 
φορά.
Στο 90’ η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι, έπειτα από υπό-
δειξη VAR, το οποίο ήλεγχε τη φάση επί πέντε 
λεπτά, για να δει αν υπάρχει χέρι του Κοσίδη 
την στιγμή της πάσας και στη συνέχεια αν ο 
Τσιγγάρας πατάει τον Κρίστισιτς. Η απόφαση 
του ήταν να δείξει το σημείο του πέναλτι. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Τάνκοβιτς, ο οποίος ευστό-
χησε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 1-2.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 2-1 στο ΟΑΚΑ, με τους Κρμέντσικ στο 48’ και Σβαμπ, από 
την άσπρη βούλα, στο 51’ να χρίζονται σκόρερ για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Τάνκοβιτς 
διαμόρφωσε το τελικό σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+2’.

Της πήρε τον αέρα και Της πήρε τον αέρα και 
«κλείδωσε» την Ευρώπη«κλείδωσε» την Ευρώπη

Άρης - Ολυμπιακός 1-1:
Ο Φορτούνης «πλήγωσε» 
τους κίτρινους

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης που δίνει μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισι-
τήριο έφτασε τους 59 πόντους στη 2η θέση, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ 
δεν μπορεί να τον περάσει. Έτσι, ακόμη και ο ένας βαθμός μπορεί να απο-
δειχθεί πολύτιμος. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός μετράει τρεις αγωνιστι-
κές πριν από το φινάλε 83 βαθμούς.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό. Στα πρώτα λεπτά ο Ρέαμπτσιουκ 
έκοψε τον Μαντσίνι που έφευγε μόνος απέναντι στον γκολκίπερ, ενώ ο Ολυμπι-
ακός είχε δοκάρι έπειτα από κόντρα του Μπεναλουάν σε σέντρα του Ντρέγκερ.
Ο Άρης ήταν εκείνος που πήρε από νωρίς το προβάδισμα με τον Δημήτρη 
Μάνο. Ο Σάσα έβγαλε τη συρτή σέντρα από τα δεξιά, ο στράικερ του Άρη 
πλάσαρε, ο Τζολάκης απέκρουσε, με την μπάλα να βρίσκει ξανά στον Μάνο. 
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να διώξει, αφού η μπάλα 
πέρασε τη γραμμή, κάτι που διαπιστώθηκε με τη βοήθεια του VAR.

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΔΟΚΑΡΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός δεν φάνηκε επηρεασμένος από το προβάδισμα των κίτρινων. 
Αντίθετα, αύξησε την επιθετικότητά του και φρόντισε να γράψει μία μεγάλη 
ευκαιρία στο 20ο λεπτό. Ο Κάιπερς πέρασε τον Κουέστα, πλάσαρε από 
δύσκολη γωνία, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και ο Σούντγκρεν έδιωξε 
πάνω στη γραμμή.Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και να κυκλοφορούν την μπάλα. Ωστόσο, ο Άρης είχε γυρίσει 
τις γραμμές του και κάλυπτε σωστά τους χώρους έχοντας πολύ καλές αντι-
δράσεις στον ανασταλτικό τομέα.
Επομένως, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε μεν την κατοχή, αλλά δύσκολα 
μπορούσε να σημειώσει τελική μπροστά από την εστία του Χούλιαν Κου-
έστα.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΕ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΜΕ 
ΦΟΡΤΟΥΝΗ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης στο 82ο λεπτό, 
χάρη σε συνεργασία δύο αλλαγών του Μαρτίνς. Ο Χασάν έγινε αποδέκτης 
της μπάλας στην περιοχή και με ωραία ασίστ βρήκε τον Φορτούνη που 
έγραψε το 1-1. Μάλιστα, η φάση είχε ξεκινήσει από τον Κώστα Φορτούνη. 
Στη συνέχεια στην αμέσως επόμενη ευκαιρία ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία 
για την ανατροπή με σουτ του Χασάν. Στο 71ο λεπτό ο Άρης έγραψε καλή 
ευκαιρία με τον Σάσα να σουτάρει μέσα από την περιοχή σε κόντρα επί-
θεση των γηπεδούχων. Ο Μαρτίνς θέλησε να κάνει ακόμη πιο επιθετική την 
ομάδα του με Αραμπί, Μπουχαλάκη, ενώ ντεμπούτο έκανε και ο Καλογερό-
πουλος. Από την άλλη, ο Μάντζιος με τις αλλαγές του επιχείρησε, όπως απο-
δείχθηκε, χωρίς επιτυχία να προστατέψει το προβάδισμα.

ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΑΜΑ
Ο Άρης μετά το 1-1 του Ολυμπιακού έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει 
ξανά το προβάδισμα σ’ ένα δραματικό φινάλε. Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε πέναλτι 
στον Ματέο Γκαρσία. Ο Μπρούνο Γκάμα ανέλαβε την εκτέλεση στο 89ο 
λεπτό, όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Ο Μπρούνο Γκάμα ήταν ξανά πρω-
ταγωνιστικής σε χαμένη ευκαιρία για τη νίκη, όταν στο 90’ είχε ακόμη μία 
μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Ο παίκτης του Άρη πάτησε στην περιοχή, έκανε 
το σουτ με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι.
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Η ομάδα πόλο γυναικών του 
Ολυμπιακού επικράτησε 7-6 της 
Ντουναϊσβάρος και κατέκτησε τη 
δεύτερη Euroleague και τέταρτη 
ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας 
της.

Τ
η δεύτ ερη του κούπα σ τη 
Euroleague πανηγύρισε η ο-
μάδα πόλο γυναικών του Ολυ-
μπιακού. Οι ερυθρόλευκες έ-

καναν έναν πάρα πολύ καλό αγώνα, ή-
ταν μαχητικές και επικράτησαν 7-6 της 
Ντουναϊσβάρος. Έτσι, η ομάδα του Πει-
ραιά κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο στη 
Euroleague και τέταρτο ευρωπαϊκό συ-
νολικά.
Κλειδί στην αναμέτρηση ήταν η άμυνα 
του Ολυμπιακού. Οι παίκτριες του 
Χάρη Παυλίδη ήταν εξαιρετικές και 
ειδικά στην τέταρτη περίοδο κράτησαν 
στο μηδέν τις αντίπαλες τους. Κατάφε-
ραν να βγάλουν από ένα σημείο εκτός 
τελικού την Σιλάνγκι, ενώ παρά τα τέσ-
σερα γκολ περιόρισαν σημαντικά και 
την Γκάρντα.
Στο επιθετ ικό κομμάτι μεγάλο ματ ς 
έκανε η Βασιλική Πλευρίτου. Εκμεταλ-
λεύτηκε όλες τις ευκαιρίες που τις άφη-
σαν οι αντίπαλες της και έδωσε πολύ-
τιμες λύσεις, ενώ η Μυριοκεφαλιτάκη 
μπορεί να μην σκόραρε αλλά έδωσε 
πολλές μάχες.
Ο Ολυμπιακός είχε τα ηνία στο πρώτο 
οκτάλεπτο. Έκανε το 1-0 με την Ελευθε-
ριάδου στην παίκτρια παραπάνω, για 
να απαντήσει η Ντουναϊσβάρος με την 
Γκάρντα αμέσως μετά. 
Η Βασιλική Πλευρίτου έδωσε εκ νέου 
προβάδισμα στις ερυθρόλευκες, αλλά η 
Γκάρντα είχε εκ νέου απάντηση. Ο Ολυ-
μπιακός έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο 
με 3-2 έπειτα από γκολ της Μαργαρίτας 
Πλευρίτου.
Η Ντουναϊσβάρος μπήκε καλύτερα στο 
δεύτερο οκτάλεπτο και κατάφερε γρή-
γορα να περάσει μπροστά στο σκορ με 
δύο γκολ. 
Οι ερυθρόλευκες ωστόσο διόρθωσαν 
την άμυνά τους με την Διαμαντοπού-
λου να σημειώνει σημαντικές αποκρού-
σεις. Η Πλευρίτου ισοφάρισε σε 4-4, 

ενώ λίγο πριν το φινάλε του οκταλέπτου 
ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι και το 
5-4 έγινε από την Αβραμίδου.
Η ουγγρική ομάδα μπήκε ξανά καλά 
στο τρίτο οκτάλεπτο και ισοφάρισε με 
το τρίτο γκολ της Γκάντα σε 5-5. 
Οι ερυθρόλευκες έχασαν ευκαιρία για 
το γκολ με χαμένο πέναλτι της Αβρα-
μίδου. 
Αμέσως μετά η Ντουναϊσβάρος μπήκε 
μπροστά ακόμη ένα τέρμα της Γκάντα, η 
οποία ευστόχησε σε πέναλτι. 
Ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα ίσα με 
μακρινό σουτ της Τσουκαλά.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός 
έλεγξε τον ρυθμό και σε ένα κρίσιμο 
σημείο του παιχνιδιού πέτυχε το νικη-
τήριο γκολ. «Χρυσή» σκόρερ η Βάσω 
Πλευρίτου η οποία με παίκτρια παρα-
πάνω βρήκε δίχτυα για το 7-6. 
Μέχρι και το τέλος οι ερυθρόλευκες 
έβγαλαν δύο άμυνες με παίκτρια λιγό-
τερη και στο τέλος πανηγύρισαν την 
κούπα.

Τα συγχαρητήρια των ΠΑΕ και 
ΚΑΕ Ολυμπιακός στην πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης ομάδα πόλο 
γυναικών
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν 
το βράδυ του Σαββάτου (1/5) την γυναι-
κεία ομάδα πόλο του συλλόγου, για την 
ανάδειξή της σε πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης για δεύτερη φορά στην ιστορία του 
τμήματος.
Ηγυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπια-
κού αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββά-
του (1/5) πρωταθλήτρια Ευρώπης, για 
δεύτερη φορά στην ιστορία της, με την 
ΠΑΕ και την ΚΑΕ να την συγχαίρουν με 
ένα post στους λογαριασμούς της στα 
social media.
«Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα 
πόλο του Ολυμπιακού για την κατά-
κτηση της LEN Euroleague!» έγραψε το 
ποδοσφαιρικό τμήμα, «Θερμά συγχα-
ρητήρια στην γυναικεία ομάδα πόλο 
του Θρύλου μας γ ια την κατάκτηση 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 
δεύτερο στην ιστορία του τμήματος» 
έγραψε η ομάδα μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές 
πίσω στο σκορ στο ματς με τον Αστέρα 
κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 που ήταν 
και το τελικό σκορ αλλά εν συνεχεία στά-
θηκε άτυχος καθώς είχε δύο δοκάρια 
ενώ και οι επιλογές του Μπόλονι από τον 
πάγκο έκοψαν τους πράσινους στα δύο

ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ 
ΤΟ ΜΑΤΣ, ΓΚΟΛ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
Το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε 
με μια αναγκαστική αλλαγή λίγα λεπτά 
πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ο 
Μαουρίσιο ένιωσε ενοχλήσεις 
με τον Αλεξανδρόπουλο να 
παίρνει τη θέση του αλλά 
το αγωνιστικό πλάνο του 
τριφυλλιού δεν άλλαξε. 
Οι πράσινοι μπήκαν 
με στόχο να έχουν 
τη μπάλα στα χέρια 
τους, να φτιάξουν 
παιχνίδι, να απειλή-
σουν καθώς γνώρι-
ζαν πως η ισοπαλία 
δεν τους έκανε.
Αυτός που βρήκε όμως 
πρώτος το γκολ ήταν ο 
Αστέρας. Σε μια επίθεση 
από τα δεξιά οι Σίτο-Τιλίκα 
και Κώτσιρας άλλαξαν ωραία 
τη μπάλα με σέντρα του Έλληνα μπακ 
προς τον Σουάρεθ που με κεφαλιά νίκησε 
τον Διούδη και άνοιξε το σκορ για τους 
Αρκάδες.
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγει 
στην επίθεση, να ψάξει την ισοφάριση και 
να απειλήσει. Τελικά το 1-1 ήρθε μετά από 
ένα λάθος του Παπαδόπουλο σε βαθιά 
μπαλιά προς τον Χατζηγιοβάνη. Ο γκολκί-
περ των φιλοξενούμενων έχασε τη φάση, 
ο Έλληνας εξτρέμ πήρε τη μπάλα και πλά-
σαρε σε κενή εστία για το 1-1.
Ο Αστέρας μπόρεσε να πάρει προβάδι-
σμα ξανά στην αναμέτρηση με εκτέλεση 
πέναλτι του Μπαράλες. Συγκεκριμένα ο 
Γκορτσίλας υπέδειξε την εσχάτη των ποι-
νών σε ανατροπή του Αργεντινού από τον 
Πούγγουρα, το VAR τον κάλεσε να δει τη 
φάση και επέμεινε στην απόφαση του. Ο 
Μπαράλες εκτέλεσε και νίκησε τον Διούδη 
για το 2-1.

ΜΕ ΣΚΟΡΕΡ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗ-
ΓΙΟΒΑΝΗ
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές 
για τους δύο προπονητές και τον Παναθη-
ναϊκό να ψάχνει τη γρήγορη ισοφάριση. 
Αυτή ήρθε με το... ίδιο νόμισμα. Ο Γκορ-
τσίλας κλήθηκε από το VAR να δει ένα χέρι 
του Σουάρεθ μέσα στην περιοχή και αφού 
το είδε έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Χατζη-
γιοβάνης εκτέλεσε και στο 53’ έκανε το 
2-2.
Χρόνος υπήρχε αρκετός και για τις δύο 
ομάδες ώστε να ψάξουν ένα γκολ αλλά 

η τριπλή αλλαγή του Ράσταβατς 
στο 56’ με τον Μπαράλες αμέ-

σως μετά το 2-2 να ζητάει 
αλλαγή επηρέασαν τους 
Αρκάδες και ο Παναθηναϊ-
κός πήρε την υπεροχή στο 
ματς ψάχνοντας ένα τρίτο 
γκολ.
Εκεί όμως δεν ήρθε η 
βοήθεια από τον πάγκο. 
Η πρώτη αλλαγή του 
Μπόλονι ήταν ο Καρλί-
τος αντί του Μακέντα και 

όχι αντί του Ενγκμπακοτό 
ο οποίος δεν βοήθησε σε 

κανένα σημείο. Η δεύτερη 
άργησε να γίνει με τον Καμπε-

τσή να μπαίνει στο ματς στο 73’ 
αντί του Ενγκμπακοτό ενώ τις δύο τελευ-
ταίες στο 82’ έκοψαν τους πράσινους στα 
δύο. Ο Ρουμάνος έβαλε στο παιχνίδι τους 
Σανκαρέ-Αϊτόρ αντί των Πούγγουρα-Αλε-
ξανδρόπουλο γυρνώντας στα στόπερ τον 
Νιάς.
Έως εκείνο το σημείο όμως ο Αλεξανδρό-
πουλος τα είχε πάει εξαιρετικά και ήταν 
ο παίκτης με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο 
ματς ενώ και η τοποθέτηση του Νιάς στο 
κέντρο της άμυνας δεν βοήθησαν το τρι-
φύλλι. Την ίδια ώρα ο Χατζηγιοβάνης που 
μέχρι το 70’ ήταν ο κορυφαίος των πράσι-
νων φαινόταν αρκετά κουρασμένος, κάτι 
απόλυτα λογικό αφού οι περισσότερες 
μπάλες πέρασαν από τα πόδια του.
Βέβαια οι πράσινοι είχαν και την ατυχία με 
το μέρος τους καθώς η τύχη τους γύρισε 
την πλάτη στο 72’ και το 90’ με τους Καρλί-
τος και Σανκαρέ από πλεονεκτική θέση να 
σημαδεύουν το δοκάρι.

Θρύλος και της πισίνας, 
πρωταθλητής Ευρώπης για 2η 
φορά στις γυναίκες

Παναθηναϊκός - Αστέρας 2-2

Μπόλονι και δοκάρια τού 
στερούν την Ευρώπη
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τορόντο Ράπτορς: Ανανέωσαν για δύο 
χρόνια τον Γκιλέσπι

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Αποκλείστηκε από την Κρουθ Αθούλ 
το Τορόντο 

Ο 
ηγέτης του μεξικάνικου πρωταθλήματος κέρδισε άνετα το βράδυ και 
στα δύο παιχνίδια για να πάρει το εισιτήριο για τον  ημιτελικό ενάντια 
στο Μοντερέι που απέκλεισε τον αμυντικό πρωταθλητή του MLS, το 
Columbus Crew SC.

Η νίκη με 3-1 την περασμένη εβδομάδα στο Στάδιο Raymond James της Τάμπα 
σήμαινε ότι το Τορόντο έπρεπε να σκοράρει τουλάχιστον τρία γκολ την Τρίτη, με 
τον βαθμό δυσκολίας να κλιμακώνεται εάν η μεξικανική ομάδα σκόραρε.
Ο Bryan Angulo, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο στο πρώτο παιχνίδι, πρό-
σθεσε στο συνολικό προβάδισμα στο 28ο λεπτό με ένα σουτ από τα 30 πόδια, το 
οποίο ο Alex Bono δεν μπόρεσε να αποκρούσει.
Το Τορόν το ήταν χωρίς τους τρεις βασικούς παίκτες. Ο Ισπανός παίκτης 
Alejandro Pozuelo παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στο μηρό, ο αστέρας 
της Jozy Altidore αισθάνθηκε αδιαθεσία και ο Yeferson Soteldo που μόλις είχε 
υπογράψει με την ομάδα τελείωσε την καραντίνα του στο υιοθετημένο σπίτι του 
Ορλάντο της TFC.

Ο 
Φρέντι Γκιλέσπι κέρδισε με το σπαθί του την παραμονή τους στους 
Ράπτορς καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του για δύο χρόνια.
Αρχικά ο 24χρονος φόργουορντ υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με 
την ομάδα του Καναδά, το οποίο και ανανέωσε δέκα ημέρες αργό-

τερα.
Οπότε δύο ήταν τα ενδεχόμενα:. Ή να αποτελούσε παρελθόν ή να ανανέωνε το 
συμβόλαιό του. Όπερ και εγένετο. Ο ΓκάριΓκιλέσπι, όχι μόνο κέρδισε την παρα-
μονή του στους Ράπτορς, αλλά θα παραμείνει στην ομάδα για άλλα δύο χρόνια.
Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 10 ματς με το Τορόντο, έχοντας κατά μέσο όρο 
5,3 πόντους και 3,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ 

ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία:  Η Ξάνθη πέρασε 2η, στο «κόλπο»  οι δύο Κρητικοί

Η ομάδα της Θράκης ήταν μεγάλη 
κερδισμένη της 2ης αγωνιστικής 
των play off, ενώ Εργοτέλης και 
Χανιά διατήρησαν τις όποιες 
ελπίδες τους για άνοδο, έστω 
μέσω του διπλού μπαράζ 

«Φωτιά» πήρε η κορυφή της Super 
League 2, μετά και τα σημερινά (5/5) 
ματ ς της 2ης αγων ισ τ ικής των play 
off. Οπου η μεγάλη κερδισμένη ήταν 
η Ξάνθη, η οποία πέρασε από τη Ρόδο 
(1-0 τον Διαγόρα) και όχι μόνο «σκαρ-
φάλωσε» στη 2η θέση, αλλά και μεί-
ωσε σ το «-2» την απόστασή της από 
την κορυφή. Εκεί ναι μεν παραμένει ο 
Ιωνικός, όμως η ομάδα της Νίκαιας μετά 
την ήτ τα της πρεμιέρας (3-2) από τον 
Λεβαδειακό έχασε (1-0) και στην Κρήτη 
από τα Χανιά. Την ίδια στιγμή οι Βοιω-
τοί «οπισθοχώρησαν» στην 3η θέση, 
καθώς  ο Εργοτέλης τον κέρδισε (1-0) 
και μπήκε γερά στο «κόλπο» της ανό-
δου, τουλάχιστον για τη θέση του μπα-
ράζ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΞΑΝΘΗ 0-1
Μεγάλο διπλό γ ια την Ξάνθη μέσα 
στη Ρόδο, με τους ακρίτες να επικρα-
τούν του Διαγόρα με 1-0 να ανεβαίνουν 
σ την 2η θέση και να μειώνουν σ τους 
2 πόντους την διαφορά τους από τον 
Ιωνικό.
Ούτε παραγγελία να είχε κάνει την 2η 
αγωνισ τική των play off η Ξάνθη. Οι 
ακρίτες όχι μόνο κατάφεραν να επικρα-
τήσουν στη Ρόδο του Διαγόρα με 1-0, 
αλλά είδαν και τους αν τ ιπάλους τους 
στην μάχη για την άνοδο να χάνουν. Ο 
Ιωνικός ηττήθηκε στα Χανιά από τους 
Κρητικούς με 1-0 και ο Λεβαδειακός 
μέσα στην έδρα του από τον Εργοτέλη 
επίσης με 1-0.
Έτσ ι η Ξάνθη μετά το τρίπον το μέσα 
στην Ρόδο ανέβηκε μόνη 2η με 45 βαθ-
μούς, αφήνοντας τρίτους τους Βοιωτούς 
που έχουν 44, ενώ μείωσε μόλις στους 
2 την διαφορά τους από την πρώτη θέση 
και τους Νικαιώτες. Θυμίζουμε πως 
στην Super League 1 ανεβαίνει ο πρώ-
τος απευθείας και ο δεύτερος θα παίξει 
μπαράζ με τον προ τελευταίο της Super 
League 1.

Στα του αγώνα, οι γηπεδούχοι ήταν 
αυτοί που βρέθηκαν πρώτοι κοντά στο 
γκολ με τον Δημήτρουλα σ το 20’ να 
στέλνει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι 
του Ίτσο. Την λύση γ ια τους φιλοξε-
νούμενους έδωσε ο Καπνίδης στο 74’ 
ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 
τελικό 0-1 δίνοντας την σημαντική νίκη 
στην ομάδα του.

Λεβαδειακός - Εργοτέλης 0-1
Σπουδαία εκ τός έδρας ν ίκη γ ια τον 
Εργοτέλη επί του Λεβαδειακού. Οι Κρη-
τικοί με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Μανουσάκη στο 74’ απέδρασαν με 0-1 
από τη Βοιωτία και έβαλαν... φωτιά στα 
play off της Super League 2.
Με εύστοχο πέναλτι του Μανουσάκη 
σ το 74’ ο Εργοτέλης, ν ίκησε 0-1 τον 
Λεβαδειακού και έκανε... άνω κάτω τα 
play off της Super League 2. Η ομάδα 
του Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκεται πλέον 
στο -5 από τον πρωτοπόρο Ιωνικό, στο 
-3 από τη δεύτερη Ξάνθη και στο -2 από 
τον τέταρτο Λεβαδειακό, τρεις αγωνι-
στικές πριν από το φινάλε..
Το πρώτο 20λεπτο κύλησε 
χωρίς ευκαιρίες, ώσπου 
σ το 21’ ο Νίκας έκανε 
το σουτ και ο Κατσ ι-
μ ή τ ρ ο ς  έ π ε σ ε  κα ι 
μπλόκαρε. Ο Εργο -
τ έ λης απάν τησε έξ ι 
λ ε π τ ά  α ρ γ ό τ ε ρ α , 
όταν ο Κόνραντ βρέ-
θηκε στην περιοχή του 
Λε βαδε ιακού,  έκανε 
το σουτ από αρισ τερά 
αλλά αστόχησε. Οι Βοιω-
τοί μέχρι το τέλος του πρώ-
του ημιχρόνου έχασαν δύο μεγά-
λες ευκαιρίες. Στο 40’ ο Μπιανκόνι νική-
θηκε από τον Κατσιμήτρο από θέση τετ 
α τετ, ενώ το ίδιο ακριβώς έγ ινε σ το 
45’+2’ με τον Μεχία.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εργοτέλης ανέ-
βασε την απόδοσή του, απείλησε στο 
56’ με τον Τσέλιο και σ το 58’ με τον 
Μπουτσάκη, με τον Λεβαδειακό να απα-
ντά στο 64’, με το πολύ καλό σουτ του 
Πολέτο που οδήγησε τον Κατσιμήτρο 
στο να διώξει σε κόρνερ με υπερένταση.
Στο 67’ ο Μπουρσέλης με φάουλ και 

στο 71’ με σουτ έφτασε σε τελικές χωρίς 
να σκοράρει, ώσπου στο 73’ ο Μαρί-
νος ανέτρεψε τον Μπουτσάκη. Στο 74’ ο 
πρώτος σκόρερ του Εργοτέλη, Μανου-
σάκης, ευστόχησε από την άσπρη βούλα 
και έκανε το 0-1.

Απόλλων Λάρισας – Δόξα Δρά-
μας: Αλμα παραμονής για τους 
«μαυραετούς» (2-1)
Οι Δραμινοί πήραν μία πολύτιμη νίκη 
και εδραιώθηκαν πάνω από την επικίν-
δυνη ζώνη 
«Αλμα» παραμονής έκανε η Δόξα, μετά 
το 2-1 που κέρδισε τον Απόλλωνα στη 
Λάρισα, στο ντεμπούτο του Βασιλακάκη 
στον πάγκο της. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν 
μεν το σκορ στο 22’ με τον Γιάκο, όμως 
οι «μαυραετοί»…. γύρισαν το παιχνίδι 
πριν την ανάπαυλα, έχοντας τον Μαυρία 
ως μεγάλο πρωταγωνιστή.
Ο 25χρονος μέσος βρήκε δίχτυα στο 28’ 
και το 33’ και έστειλε την ομάδα του στο 
«+4» από την επικίνδυνη ζώνη. Μάλι-
στα στο 73’ ο ίδιος είχε σουτ στο δοκάρι 
και «άγγιξε» το χατ-τρικ. 

ΟΦ Ιεράπετρας – Τρίκαλα: Με 
την πλάτη στον τοίχο οι Κρητι-
κοί (0-0)
Οι γηπεδούχοι  δε ν κα τάφεραν να 
πάρουν τη νίκη και παραμένουν ουρα-
γοί στην κατάταξη 
Πολύτιμο έδαφος στη «μάχη» της παρα-
μονής απώλεσε ο ΟΦ Ιεράπετρας, μετά 
τη «λευκή» ισοπαλία που παραχώρησε 
στα Τρίκαλα. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύ-
τεροι, έβγαλαν φάσεις, είχαν δοκάρι στο 
φινάλε με τον Κούστα, όμως δεν κατά-
φεραν να σκοράρουν και παρέμειναν 
ουραγοί.

ΑΕ Καραϊσκάκης – Παναχαϊκή: 
«Χ»αρικίρι για τους γηπεδού-
χους (3-3)
Οι γηπεδούχοι κρατούσαν μέχρι τ ις 

καθυστερήσεις μία υπερπολίτιμη 
νίκη, όμως οι Αχαιοί ισοφάρι-

σαν τότε και έμειναν μαθη-
ματικά στην κατηγορία
Ματσάρα χωρίς ν ικητή 
έγινε στην Αρτα, όπου 
η  ΑΕ  Κα ρα ϊσ κάκης 
«αυ τοκ τόνησ ε» κα ι 
παραχώρησε 3-3 στην 
Παναχαϊκή. Σκορ που 

δ ιαμο ρφ ώ θηκε  σ τ ι ς 
καθυσ τ ερήσε ις  με το 

γκολ του Μπάτροβιτ ς, ο 
οποίος έδωσε τον βαθμό 

σ τους Αχαιούς ώστε να μεί-
νουν και μαθηματικά σ την κατηγο-

ρία, αλλά και στέρησε από τους γηπε-
δούχους μία υπερπολίτιμη νίκη, στην 
προσπάθε ια που κάνουν ώσ τ ε  να 
«σωθούν». 
Ο Λόβριτς σε στατική φάση άνοιξε μόλις 
σ το 5’ το σκορ για την ΑΕ Καραϊσκά-
κης, όμως η Παναχαϊκή «γύρισε»  το 
παιχνίδι με τα τέρματα των Κουσκουνά 
(45’), Λαρέα (65’). Οι γηπεδούχοι όμως 
έκαναν την ανατροπή στην ανατροπή με 
τα γκολ των Μαύρου (72’), Ρούνεϊ (87’), 
μέχρι όμως που «μίλησε» ο Μπάτροβιτς 

(90’+2’) ύστερα από εκτέλεση κόρνερ.

Χανιά – Ιωνικός: «Ζωντανοί» 
οι Κρητικοί, νέα ήττα για τον 
πρωτοπόρο (1-0
Τα Χανιά υποδέχονται τον Ιωνικό για 
την 2η αγων ισ τ ική των play of f της 
Super League 2. Τις όποιες ελπίδες του 
για άνοδο, έστω μέσω του μπαράζ, δια-
τήρησαν τα Χανιά χάρις στο 1-0 που επι-
κράτησαν σήμερα (5/5) του Ιωνικού. 
Ο οποίος ναι μεν διατηρήθηκε σ την 
κορυφή μετά και τη συμπλήρωσε της 
2ης αγωνιστικής των play off, επειδή 
όμως έχασε και στην πρεμιέρα (3-2 από 
τον Λεβαδειακό), νιώθει πλέον «καυτή» 
την ανάσα των άλλων ομάδων. 
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ντέρμπι. 
«Κυριάρχησε» η δύναμη και μάλισ τα 
παρατηρήθηκαν αρκετοί μικροτραυμα-
τισμοί, αφού και οι δύο ομάδες «κυνή-
γησαν» τη νίκη. Η ανάπαυλα βρήκε τον 
αγώνα χωρίς σκορ και οι «μονομάχοι» 
είχαν από μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία. 
Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απώ-
λεσαν την πρώτη «μεγάλη» της αναμέ-
τρησης, όταν στο 39’ ο Αναγνωστόπου-
λος απέκρουσε την κεφαλιά του Κάρλος, 
ενώ οι φιλοξενούμενοι «φλέρταραν» 
στο 45’ με το γκολ, όταν σε κόρνερ του 
Ρόλε οι Κοτσώνης, Ομάρ πήραν τις πρώ-
τες κεφαλιές, ο Μάναλης από κοντά την 
τρίτη όμως η μπάλα πέρασε άουτ.
Με την έναρξη του δεύτερου μισού 
υπήρξε ένταση στις εξέδρες, ενώ η ανα-
μέτρηση κύλησε σε ανάλογο τέμπο και 
πήγε στη «δύναμη». Λόγω προβλημά-
των τραυματισμού αντικαταστάθηκαν 
οι Νίκολιτς, Ματσούκας και στα πρώτα 
λεπτά δεν είχαμε τη «μεγάλη» φάση. 
Μέχρι που φτάσαμε σ το 68’, όπου ο 
Βασιλόγ ιαννης πέρασε από τα δεξιά 
των Χανίων τον Φαζό, έκανε την παράλ-
ληλη και ο Παπαγεωργίου στην προσπά-
θειά του να απομακρύνει τον κίνδυνο, 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανα-
γνωστόπουλου. Αυτόματα το ματς απέ-
κτησε άλλη τροπή, οι φιλοξενούμενοι 
έπαιξαν φουλ επίθεση αλλά οι Κρητικοί 
«κράτησαν» το υπέρ τους αποτέλεσμα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΑΝΙΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ 1-0 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-1 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΞΑΝΘΗ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF 
1. ΙΩΝΙΚΟΣ 47
-----------------------
2. ΞΑΝΘΗ 45
--------------------------------
3. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 44
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 42
5. ΧΑΝΙΑ 39
6.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 30
*Ο πρώτος προβιβάζεται στη 
Super League 1, ενώ ο δεύτερος θα 
δώσει διπλό αγώνα μπαράζ με τον 
13ο της πρώτης κατηγορίας. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΙΩΝΙΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΧΑΝΙΑ
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Η
Τσέλσι προκρίθηκε στον τελικό 
του Champions League, κλείνο-
ντας ραντεβού στην Κωνσταντι-
νούπολη με τη Μάντσεστερ Σίτι 

στις 29 του μήνα. Οι «μπλε» επικράτησαν 
με 2-0 της Ρεάλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» 
χάρη σε γκολ του Τίμο Βέρνερ και του Μέ-
ισον Μάουντ και σε συνδυασμό με το 1-
1 στη Μαδρίτη θα βρεθούν για 3η φορά 
στην ιστορία τους σε τελικό του θεσμού.
Η ομάδα του Τόμας Τούχελ (ο οποίος βρέ-
θηκε και πέρσι στον τελικό ως τεχνικός 
της Παρί) ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο 
μέρος του αγώνα, είχε τις ευκαιρίες για 
περισσότερα γκολ και δίκαια άφησε εκτός 
συνέχειας τους κυρίαρχους της διορ-
γάνωσης, που θα ψάξουν του 
χρόνου για το 14ο τρόπαιο.
Ο Ζινεν τ ίν Ζιν τάν δεν 
μπορούσε να φαν τα-
σ τε ί τ έ τοια εξέλιξη, 
όταν έριχνε στην ενδε-
κάδα τον Σέρχιο Ράμος 
(απών λόγω κορονο-
ϊού απ’ το πρώτο παι-
χνίδι) και στο πλευρό 
του τους Έντερ Μιλιτάο 
και Νάτσο, σε μία άμυνα 
με 3 που έχει λειτουργή-
σει σε δύσκολα παιχνίδια. 
Στην προκειμένη περίπτωση, 
οι «μερένγκες» είχαν τον έλεγχο 
του ρυθμού, αλλά όχι την ουσία. 
Ο Εντέν Αζάρ, ακόμα μια κομβική επιλογή 
του Γάλλου τεχνικού, δεν βοήθησε ούτε 
στο ελάχιστο κόντρα στην πρώην ομάδα 
του και η μοναδική απειλή ερχόταν από 
τον Καρίμ Μπενζεμά.
 Ένα σουτ έξω απ’ την περιοχή και μία 
κεφαλιά υπό πίεση ανάγκασαν τον 
Εντουάρ Μεντί να προβεί σε δύο εντυπω-
σιακές επεμβάσεις στο 1ο ημίχρονο, αλλά 
ήταν οι μόνες του δύσκολες στον αγώνα.
Στον αντίποδα, ο Τίμο Βέρνερ είχε επί-
σης δύο μεγάλες στιγμές και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα και στις δύο. Στην 
πρώτη ήταν οφσάιντ, στη δεύτερη πήρε 
το ριμπάουντ σε δοκάρι του Κάι Χάβερτς 
και σε κενή εστία έκανε το 1-0 στο 28’. 
Οι δύο Γερμανοί ήταν εξαιρετικοί στην 

αναστάτωση των αμυντικών της Ρεάλ, 
μαζί με δύο ανέλπιστους συμπαραστά-
τες, τον Αντόνιο Ρίντιγκερ και τον Ενγκολό 
Καντέ.
Η συνεισφορά των δύο τελευταίων γιγα-
ντώθηκε στο 2ο μέρος, πάντα ως προς τη 
δημιουργία, αφού ανασταλτικά αντιμετώ-
πισαν ελάχιστη πίεση. 
Το 2ο μέρος άρχισε με νέο δοκάρι του 
Χάβερτς και πολλά νεύρα εκατέρωθεν, 
που ορισμένες φορές κατέληξαν σε πολύ 
δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά μόνο κίτρι-
νες κάρτες.
Ο Κουρτουά έγινε το πρόσωπο του 2ου 
ημιχρόνου με τ ις επεμβάσεις του σε 

δύσκολες φάσεις, αλλά στις φάσεις 
που δεν νίκησε τον κίνδυνο, 

φρόντισε γι’ αυτό το κακό 
τελείωμα των γηπεδούχων. 

Η είσοδος του Φεντερίκο 
Βαλβέρδε και η αλλαγή 
σε διάταξη 4-2-3-1 ήταν 
επιβεβλημένη για τους 
«μπλε», με τον Ουρου-
γουανό να σώζει κι 
αυτός ένα τετ α τετ του 
Καντέ.

Ο Ζιν τάν αποφάσ ισε 
να τα παίξει όλα για όλα, 

βάζοντας στον αγώνα τον 
Ροντρίγκο αντί του Καζεμίρο. 

Δεν μπορούσε να τα βάλει με τον 
Καντέ, όμως. 
Ο συμπατριώτης του ήταν εκπληκτικός 
και έκανε το κλέψιμο για το γκολ που 
τελείωσε τα πάντα. Ο Κρίστιαν Πούλισικ 
έδωσε την ασίστ στον Μάουντ και ο νεα-
ρός Άγγλος έγραψε το 2-0 στο 85’ με το 
οποίο έστειλε τους «μπλε» στον τελικό.
Η πρόκριση αυτή, πάντως, δεν είναι ιδα-
νική για τον... Ολυμπιακό. Οι «ερυθρό-
λευκοι» ενδέχεται να υποστούν πλήγμα 
από την παρουσία των «μπλε» σ τον 
τελικό, σε περίπτωση κατάκτησης του 
τροπαίου και ταυτόχρονης απουσίας τους 
απ’ την τετράδα της Premier League. 
Σε αυτό το σενάριο, οι πρωταθλητές Ελλά-
δας αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο 
επόμενο Champions League απ’ τον 1ο 
προκριματικό γύρο, αντί του 2ου.

Τσέλσι - Ρεάλ 2-0: Αγγλική κυριαρχία 
και πρόκριση σε αγγλικό τελικό

Μάντσεστερ Σίτι - Παρί 2-0: Στον τελικό 
οι «πολίτες» με εκπληκτικό Μαχρέζ

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε και στην Αγγλία 
την Παρί και προκρίθηκε στον τελικό του 
Champions League για πρώτη φορά στην 
ιστορία της. Το τελικό 2-0 (4-1 συνολικό 
σκορ) από τα γκολ του Ριγιάντ Μαχρέζ δεν 
ήρθε τόσο κόντρα στη ροή του αγώνα, όσο 
στη γενικότερη φιλοσοφία του Πεπ Γκουαρ-
διόλα, αφού οφείλεται σε... πρωτόγνωρες 
αρετές, όπως η μαζική άμυνα, τα τάκλιν και 
οι αντεπιθέσεις.
Οι Παριζιάνοι παρατάχθηκαν δίχως τον 
τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ που έμεινε στον 
πάγκο, με τον Μάουρο Ικάρντι να παίρνει 
τη θέση του. Εν τέλει, εξίσου μεγάλη απώ-
λεια αποδείχθηκε ο Κολέν Νταγκμπά, που 
αποκόμισε μικροτραυματισμό κόντρα στη 
Λανς το Σάββατο και έδωσε τη θέση του 
(όπως και στο πρώτο ματς) στον Αλεσά-
ντρο Φλορέντσι. Ο Ιταλός βρέθηκε εντελώς 
εκτός θέσης στο 11’ και επέτρεψε το βολέ 
του Έντερσον να εξελιχθεί σε... key pass, 
η οποία κατέληξε στο γκολ του Αλγερινού 
επιθετικού που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στο Παρίσι.
Οι γηπεδούχοι είχαν δείξει διαθέσεις ήδη 
να αφήσουν την πρωτοβουλία στην Παρί 
και όποτε είχαν την μπάλα, απλά την κυκλο-
φορούσαν με τους 6 μέσους σε κέντρο και 
επίθεση, χωρίς να ψάχνουν απαραιτήτως 
την τελική. Ύστερα απ’ το γκολ, οι φιλοξε-
νούμενοι δεν είχαν άλλη επιλογή και το 
παιχνίδι διαμορφώθηκε ακόμη περισσό-
τερο. Μια κεφαλιά του Μαρκίνιος 5 λεπτά 
έπειτα απ’ το γκολ θα μπορούσε να αλλάξει 
τα δεδομένα, αν δεν κατέληγε στο δοκάρι.
Εν τέλει, οι παίκτες του Μαουρίσιο Ποτσε-
τίνο αποφάσισαν να επιτεθούν δίχως να 
αξιοποιήσουν το σέντερ φορ τους. Νεϊ-

μάρ και Άνχελ ντι Μαρία τελείωναν φάσεις 
δίχως να βρουν τον Ικάρντι, που έβγαλε 
το 1ο ημίχρονο με 13 επαφές μπάλας, μία 
λιγότερη απ’ τον Κέιλορ Νάβας. Με τον 
Φλορέντσι δεξιά να μην προσφέρει κάτι 
και τον Αμπντού Ντιαλό αριστερά να μη 
βοηθάει επιθετικά, όλα είχαν αφεθεί στον 
Μάρκο Βεράτι και την καλή μέρα στην 
οποία βρέθηκε.
Ο Ιταλός ήταν πολύ μόνος στο κέντρο και 
ο Νεϊμάρ σπαταλούσε διαρκώς τις επιθέ-
σεις. Ο Αλεκσάντρ Ζιντσένκο και ο Ρούμπεν 
Ντίας είχαν εκπληκτικό βράδυ και με τα 
τάκλιν τους εμπόδισαν σχεδόν κάθε σουτ 
προς την εστία του Έντερσον. Μέχρι το 60ό 
λεπτό, οι 6 από τις 9 τελικές της Παρί είχαν 
μπλοκαριστεί.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώροι βρέθηκαν 
για κόντρες των γηπεδούχων. Σε μία τέτοια 
στο 63’, Κέβιν ντε Μπράινε, Φιλ Φόντεν και 
Μαχρέζ συνδυάστηκαν για το 2-0. Ο Αλγε-
ρινός σκόραρε ξανά κι έφτασε τα 4 γκολ και 
τις 2 ασίστ στα τελευταία 5 παιχνίδια στη 
διοργάνωση.
Με τον Εμπαπέ να τίθεται οριστικά νοκ 
άουτ όταν ο Ποτσετίνο έκανε πρώτη 
αλλαγή τον Μόις Κιν πριν από το 2-0, 
η Παρί έμοιαζε ανήμπορη να αντιδρά-
σει. Όταν ο Ντι Μαρία χτύπησε εκτός 
ροής αγώνα τον Φερναντίνιο στο 69’ και 
δέχθηκε κόκκινη κάρτα, οι πρωταθλητές 
Γαλλίας διακινδύνευσαν παραπάνω πράγ-
ματα από έναν αποκλεισμό. Ο εκνευρισμός 
ήταν φανερός, οι διαμαρτυρίες ενοχλητι-
κές και αγωνιστικά επηρεάστηκαν φανερά. 
Η μπάλα βρέθηκε πιο συχνά στην περιοχή 
του Νάβας, με τον Φόντεν να έχει ακόμα 
και δοκάρι.

ESL: «Η UEFA δεν μπορεί να μας 
αποκλείσει από τις διοργανώσεις της»

Δ 
ημοσίευμα έκανε λόγο για πρό-
θεση της UEFA να πετάξει εκτός 
των διοργανώσεών της για την 
ερχόμενη διετία τα τέσσερα μέλη 

του σκληρού πυρήνα της κλειστής λίγκας, 
δηλαδή την Ρέαλ, την Μπαρτσελόνα, την 
Γιουβέντους και την Μίλαν.
Δεν άργησε πάντως να έρθει και η απά-
ντηση μέσω διαρροής από ανθρώπους που 
πρόσκεινται στην European Super League, 
με την θέση τους να είναι κατηγορηματική 
και να δημοσιεύεται μέσα από το ιταλικό 
πρακτορείο Ansa.
Δεν υπάρχει πιθανότητα αποκλεισμού 
συλλόγων από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
υπάρχει απόφαση από το δικαστήριο της 

Μαδρίτης που το αποτρέπει σαφώς.
Οι άνθρωποι στις πειθαρχικές επιτρο-
πές της UEFA είναι δικαστές και δικηγόροι 
που θα υπόκεινται σε αυστηρές ποινές, θα 
έχουν αστική ευθύνη και ίσως ακόμη και 
ποινική ευθύνη εάν αγνοήσουν δικαστική 
απόφαση.
Ακόμη και στην Ελβετία, η οποία δεσμεύε-
ται από συνθήκη για σεβασμό δικαστικής 
απόφασης στην Μαδρίτη», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η πλευρά της European Super 
League που όλα δείχνουν πως δεν είναι δια-
θετειμένη να παραδώσει όλα τα όπλα της 
στους ανθρώπους της UEFA και να εγκα-
ταλείψει ένα πλάνο για το οποίο γίνονταν 
ζυμώσεις εδώ και τέσσερα χρόνια.»
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Ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι που παίζει με αλλαγές 
απέναντι σε επίδοξο πρωταθλητή πρέπει να αποδείξει 
πως δεν είναι… ελέφαντας, αφού η καχυποψία χτυπά 
κόκκινο στον τόπο μας. Ε, απόψε όχι μόνο το απέδειξε με 
τον πιο περίτρανο τρόπο, «πάτησε» τα όνειρα του Απόλ-

λωνα παίρνοντας 2-2 στο Τσίρειο. Έτσι, του στέρησε τη δυνα-
τότητα να διεκδικήσει τον τίτλο στην τελευταία αγωνιστική με 
την Ομόνοια, που ήδη πανηγυρίζει την 21η στρέψη πρωταθλή-
τριας στην ιστορία της.
Οι κυανόλευκοι πνίγηκαν στο άγχος σήμερα και παρά το προ-
βάδισμά τους με την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου με τον 
Πίττα, το πέταξαν στα σκουπίδια και στο 69’ βρέθηκαν πίσω 
στο σκορ (Μάντζης 54’, Ζαχαρίου 69’). Τελικά, ο Γκεριέ απλώς 
ισοφάρισε στο 89′.

Το ματς
Χρειάστηκε να πέρασε περίπου ένα 15λεπτο για να αρχίσει να 
βρίσκει ρυθμό ο Απόλλων, που μπήκε με άγχος στο παιχνίδι. 
Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έκανε το παιχνίδι που 
ξέρει πολύ καλά. Να κλέβει και να φεύγει στην κόντρα για να 
κυνηγά το γκολ.
Οι κυανόλευκοι άρχισαν με κινητήριο μοχλό τον Μπίσεσβαρ 
να δημιουργούν προϋποθέσεις, που δεν γίνονταν ευκαιρίες 
επειδή κάτι… χαλούσε στην τελική πάσα ή προσπάθεια. Καλύ-
τερη στιγμή τους ήταν η διπλή προσπάθεια του Ματέι εντός 
περιοχής (30’), καθώς και το σουτ του Μπίσεσβαρ που εξου-
δετέρωσε ο Αγριμάκης (45’+1).
Ωστόσο, η φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 34’ με πρωτα-
γωνιστές του Σάλι και Γιοβάνοβιτς και ήταν διπλή. Ο Καμερου-
νέζος πρώτα σούταρε και είδε τον Σέρβο να κάνει σπουδαία 
απόκρουση με το πόδι και στην εξέλιξη της φάσης έστειλε την 
μπάλα με κεφαλιά στο δοκάρι.
Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όμως, αποδείχτηκε πολύ 
γενναιόδωρη για τους «ουδέτερους φίλους του επιθετικού 
ποδοσφαίρου».
 Ο νεοεισελθών Πίττας άνοιξε με προβολή το σκορ δευτερό-
λεπτα από την επανέναρξη του παιχνιδιού, γκολ που πανηγυ-
ρίστηκε έντονα. 
Ωστόσο, όχι μόνο δεν λύθηκαν τα πόδια των κυανολεύκων, 
στο 51’ δέχτηκαν την ισοφάριση από κεφαλιά του Μάντζη, 
έπειτα από σέντρα του Ψάλτη.
Μάλιστα, στο 54’ παραλίγο να έρθουν τα πάνω κάτω όταν ο 
Ζαχαρίου με κοντινό σουτ υποχρέωσε τον Γιοβάνοβιτς σε νέα 
σπουδαία απόκρουση. 
Το μήνυμα δεν… παρελήφθη από τον Απόλλωνα και στο 69’ 
ο Ζαχαρίου πέτυχε την ολική ανατροπή με πλασέ, νικώντας 
στο τετ α τετ τον Γιοβάνοβιτς (το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για 
οφσάιντ, αλλά σωστά μέτρησε στη συνέχεια με παρέμβαση 
του VAR).
Τελικά, το μόνο που κατάφερε ο Απόλλων ήταν να ισοφαρίσει 
σε με τον Γκεριέ στο 89’. Παρά τα εφτά λεπτά καθυστέρησης, 
δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχτεί δεύτερη ολική ανατροπή 
στο ματς.

Πρωταθλήτρια για 21η φορά στην 
ιστορία της και πρώτη μετά από 11 
ολόκληρα χρόνια αναδείχθηκε η 
Ομόνοια. Οι πράσινοι επικράτησαν 1-
0 της ΑΕΚ στην «Αρένα», με σκόρερ 
τον Φώτη Παπουλή (49’), για την 9η 
αγωνιστική της δεύτερης φάσης του 
πρωταθλήματος και σε συνδυασμό με 
το ισόπαλο 2-2 του Απόλλωνα με τον 
Ολυμπιακό στο Τσίρειο στέφθηκαν 
πρωταθλητές και μαθηματικά μία 
αγωνιστική πριν το φινάλε.

Τ
ο σκηνικό στην «Αρένα» ήταν ακατάλλη-
λο για καρδιακούς, καθώς ο αγώνας στη 
Λάρνακα τελείωσε και οι παίκτες της Ο-
μόνοιας παρακολουθούσαν την α-

ναμέτρηση του Τσιρείου μέσω κινητών. 
Με το τελικό σφύριγμα στο παιχνίδι 
του Απόλλωνα ξέσπασαν σε έντονος 
πανηγυρισμούς.
Με 78 βαθμούς η Ομόνοια, 54 
γκολ ενεργητικό και 16 γκολ παθη-
τ ικό η Ομόνοια έκοψε πρώτη το 
νήμα και ουσιαστικά έβαλε τέλος 
στην αυτοκρατορία του ΑΠΟΕΛ.

To ματς
Η Ομόνοια άρχισε τον αγώνα με πατημένο το 
γκάζι επιδιώκοντας ένα γρήγορο γκολ που θα 

την έβαζε σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση 
και θα έδιωχνε το άγχος. Η ομάδα του Χένινγκ 
Μπεργκ σε διάστημα εφτά λεπτών άγγιξε τρεις 
φορές το τέρμα, όμως ο Φώτης Παπουλής ήταν 
άστοχος στο 1’ και το 7’, ενώ στο 6’ ο Γκον-
ζάλεθ έδιωξε την μπάλα προτού αυτή φτάσει 
στον Τσέποβιτς. Δευτερόλεπτα μετά το πρώτο 
σφύριγμα ο Τιάγκο βρήκε αμαρκάριστο τον 
Παπουλή στην «καρδιά» της περιοχής της ΑΕΚ, 
αλλά την κεφαλιά του Ελλαδίτη απέκρουσε με 
διπλή προσπάθεια ο Μολ. Στο 7’ ο έμπειρος 
μεσοεπιθετ ικός του «τριφυλλιού» βρέθηκε 
σε θέση βολής αλλά ήταν απελπίστηκα άστο-
χος.Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ κέρδισε 
μέτρα στο γήπεδο, ανέλαβε την κυριαρχία και 
έφτασε με αξιώσεις αρκετές φορές στην εστία 

του Φαμπιάνο. Στο 18’ ο Ακοράν έχασε 
τεράστια ευκαιρία. 

Μετά από σέν τρα του Γκαρ-
σία και διεκδίκηση της μπά-
λας από τους Τρισκόφσκι και 
Λούφτνερ, ο Ισπανός βρέ-
θηκε σε θέση βολής, όμως 
σούταρε ψηλά έξω. Οι Λαρ-

νακε ίς  κα τ έ γραψαν πέ ν τ ε 
τελικές προσπάθειες κι άλλες 

2-3 πολύ καλές προϋποθέσεις, 
όμως Ακοράν, Τρισκόφσκι και 

Ναούμ δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.
Με το καλημέρα σ το δεύτερο ημίχρονο η 
Ομόνοια κατάφερε να βρει τον δρόμο προς 

τα δίχ τυα με το όγδοο γκολ του 
Φώτη Παπουλή στο πρωτάθλημα 
και πρώτο μετά από τρεις μήνες. 
Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός είχε 
χάσει δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 
πρώτο ημίχρονο, όμως στο 49’ δεν 
λάθεψε. 
Ήταν σ την κατάλληλη θέση και 
με τά το γύρισμα του Τιάγκο, ο 
οποίος με τη σειρά του έγινε απο-
δέκ της της μπάλας έπε ιτα από 
κάθετη πάσα του Λέτσγιακς. Ήταν 
το πρώτο τέρμα του Παπουλή μετά 
τις 5 Φεβρουαρίου και την εκτός 
έδρας νίκη με 3-0 επί της Δόξας.
Στη συνέχεια του δευτέρου ημι-
χρόνου η Ομόνοια υποχώρησε σε 
θέση άμυνας, κλε ίνον τας όλους 
τους  διαδρόμους προς την εστία 
του Φαμπιάνο. 
Προβάλ λον τας  το  ισ χυρότ ερο 
όπλο της, την ανασταλτική της λει-
τουργία, «κλείδωσε» τα επιθετικά 
ατού της ΑΕΚ και πανηγύρισε το 
«διπλό».

Η βασίλισσα Oμόνοια επέστρεψε στο 
θρόνο της μετά από 11 χρόνια! 

Ο Ολυμπιακός «πάτησε» τα 
όνειρα του Απόλλωνα
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Παναθηναϊκός - Περιστέρι 88-62: 
Πρόκριση περιπάτος πριν από το Λαύριο

Άνετος ο Παναθηναϊκός, νίκησε το βράδυ της Τρίτης (4/5) το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ (88-62) και 
προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει το Λαύριο εντός 
έδρας με φόντο τον τελικό και το συναπάντημα με τον Προμηθέα.

Μια καλή προπόνηση αποδε ίχθηκε γ ια τον 
Παναθηναϊκό ο προημιτε λικός του Κυπέλλου 
Ελ λάδας με το Περισ τ έρι.  Οι  πράσ ινοι  επι -
κράτησαν με 88-62 σ το ΟΑΚΑ και προκρίθη-
καν σ τα ημιτ ε λικά, όπου θα αν τ ιμε τωπίσουν 
το Λαύριο (6 /5 σ τ ις  20:00, ξανά σ το ΟΑΚΑ) 
το Λαύριο με φόν το το μεγάλο παιχ ν ίδι  της 
Κυριακής (9/5) με αν τ ίπαλο τον Προμηθέα.
Ο Όν τεν τ Κάτας μοίρασε τον χρόνο συμμετο-
χής σε ροτέισον εννέα παικτών, με τον Όγκαστ 
να μην αγωνίζε ται και τους Δίπλαρο - Βουγ ι-
ούκα να παίρνουν λίγα λεπτά. Μήτογλου 
με 13 πόν τους, Παπαγιάννης με 12 
και 8 ριμπάουν τ και  Χεζόν ια - 
Μπέντ ιλ με 11 πόντους ο κάθε 
έ νας  ήταν  ο ι  πρώτοι  σκό -
ρερ του Παναθηναϊκού, την 
ώρα που ο Τρε ΜακΛίν (16 
πόν τοι)  κ ι  ο  Τέραν Πέ τ ε-
γουε ϊ  (14 πόν τοι)  ήταν οι 
μόνοι που ξεχώρισαν από 
το Περισ τέρι.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Από νω ρίς  πήρε  το  προ βά -
δισμα ο Παναθηνα ϊκός,  χωρίς 
πάν τως να χ τ ίζ ε ι  έ να προβάδισμα 
ασφαλε ίας.  Έκλε ισε την πρώτη περίοδο 
σ το 23-19, πήγε σ το +13 (31-19 σ το 13’)  με 
drive του Παπαπέτρου και δεν άφησε το Περι-
σ τ έρι  να πισ τ έψε ι  σε κάτ ι  περισσότερο από 
το να παρακολουθεί από απόσ ταση, μέ χρι ο 
ΜακΛίν να βάλε ι τρίπον το γ ια το 46 -40 του 
ημιχρόνου. 
Οι πράσινοι σούταραν με 60% στο δίποντο και 
με 54.5% σ το τρίπον το (6/11), οι φιλοξενού-
μενοι ε ίχαν πάρει 13 πόν τους από τον ΜακΛίν 
(2 /4 δίπον τα, 3 /5 τρίπον τα),  ε ίχαν όμως και 
οκτώ λάθη.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σ το ξεκίνημα 
της τρίτης περιόδου. 
Ο Παναθηνα ϊκός  κρά τησε έ να προβάδισμα 
κον τά σ τους δέκα πόν τους, πήγε σ το +19 (65-
46)  δύο λεπτά πριν από το τ έ λος του δεκα-
λέπτου και δεν κοίταξε πίσω, με τον Όν τεν τ 

Κάτας να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και 
να ξεκουράζει τους σημαν τ ικότερους παίκτες 
του εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με το Λαύ-
ριο,  σ το οποίο θα κριθε ί  η πρόκριση σ τον 
τελικό του κυπέλλου.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Μάνος, Καλδίρης
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 46-40, 72-50, 88-62

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Κάτας): 
Μακ 9 (3/5 τρίπον τα, 2 ασ ίσ τ), Παπαγ ιάννης 
12 (2 /3 βολέ ς,  5 /9 δίπον τα,  8 ριμπάουν τ ,  3 

μπλοκ), Παπαπέτρου 4 (2 /3 δίπον τα, 0/3 
τ ρίπον τα,  5  ριμπάουν τ ,  8  ασ ίσ τ ) , 

Χ ε ζ ό ν ι α  11  ( 3 /4  τ ρ ί π ο ν τ α ,  4 
ριμπάουν τ, 2 ασ ίσ τ), Δίπλαρος 

3 (1),  Κασε λάκης 3 (1),  Βου-
γ ιούκας  2,  Γουά ι τ  10  (3 / 3 
τ ρ ί π ο ν τ α ) ,  Μ ή τ ο γλ ο υ  15 
(5 /6 βολέ ς,  5 /8 δίπον τα, 4 
ρ ιμ π ά ο υ ν τ ) ,  Μ π έ ν τ ι λ  11 
(6/8 βολές, 1/3 δίποντα, 1/3 
τρίπον τα), Σαν τ-Ρος 8 (2 τρί-

ποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίσ τ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπου-
λος): 

Πέτεγουεϊ 14 (3/7 δίπον τα, 2 /4 τρίπο-
ν τα, 6 ριμπάουν τ , 3 ασ ίσ τ ,  2 κλεψίματα), 

Τσαϊρέλης 4, Φορντ 4 (2 /6 σουτ), Τόλα, Καρά-
μπελας 1, ΜακΛίν 16 (2 /5 δίπον τα, 4/8 τρίπο-
ν τα), Τζόουνς 6 (4/8 βολές, 1/5 δίπον τα), Κρό-
κε τ 8 (2), Μάν τζαρης 3 (1), Γκουτ ιέρεζ 6 (3/3 
δίπον τα, 0/3 τρίπον τα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθη-
ναϊκού: 
18/27 βολές, 14/30 δίπον τα, 14/25 τρίπον τα, 
32 ριμπάουντ (25 αμυν τ ικά - 7 επιθετ ικά), 23 
ασίσ τ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 15 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστε-
ρίου: 
9/13 βολέ ς,  13 /31 δίπον τα,  9 /25 τ ρίπον τα, 
22 ριμπάουν τ (19 αμυν τ ικά - 3 επιθετ ικά), 14 
ασίσ τ, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 15 λάθη

Σχορτσανίτης: «Το 2011 
ο Διαμαντίδης διψούσε 
για αίμα στον τελικό της 
EuroLeague, δεν γινόταν 
να τον σταματήσουμε»

ΟΣοφοκλής Σχορτσαν ίτης 
άνοιξε την καρδιά του. Αρκε-
τούς μήνες μετά την εξομολό-
γησή του στο SPORT 24 και 
τον Βασίλη Σκουντή, ο διε-
θνής σέν τερ παραχώρησε 
συνέντευξη στον Τζο Αρλά-
ουκας και στην εκπομπή «The 
Crossover» της EuroLeague.
Ο Σχορτσαν ίτης αναφέρ-
θηκε στα πρώτα του βήματα 
στο μπάσκετ, το πέρασμά του 
από την Καντού σε ηλικία 18 
χρονών, τον Ολυμπιακό, την 
Μακάμπι και την ήττα από 
τον Παναθηναϊκό του Διαμα-
ντίδη στον τελικό του 2011, 
την κατάκτηση του τροπαίου 
το 2014, τους λόγους που 
φόρεσε την φανέλα του Πανα-
θηναϊκού και τον σοβαρό 
τραυματισμό του στον αχίλ-
λειο τένοντα το 2016.

Μεταξύ άλλων ο Σοφο-
κλής Σχορτσανίτης δή-
λωσε:
Για την πρώτη του χρονιά στον 
Ολυμπιακό (2005/06): «Με τον 
Καζλάουσκας ήμουν καλά στα 
κιλά μου. Κάποια στιγμή έχασα 
20 κιλά επειδή είπα απλώς «ας 
το κάνουμε» για να παίξω όπως 
θελω. Ο κόουτς ήταν λίγο περί-
εργος σε κάποια πράγματα.
Μία μέρα άργησα για μία προ-
πόνηση και με έβαλε να ανεβο-
κατεβαίνω σκαλιά και μου είπε 
ότι το έκανε για να δυναμώσω τα 
πόδια μου και να χτίσω φυσική 
κατάσταση. Μετά που μου είπε 
να μπω στην προπόνηση κάρ-
φωνα συνέχεια και τότε ξεκί-
νησε ο εφιάλτης επειδή μου είπε 
«τα σκαλιά σου κάνουν καλό» 
και από τότε ανεβοκατέβαινα 
τα σκαλιά σε κάθε προπόνηση. 
Στους αγώνες με έβαζε να κάνω 
ποδήλατο, επειδή πριν από έναν 
αγώνα με την Μακάμπι είχα 

κάνει ποδήλατο και έπαιξα καλά, 
οπότε το κάναμε και για γούρι. 
Ήταν μία καλή χρονιά για εμένα.
Για το παρατσούκλι «Baby 
Shaq»: «Μου το κόλλησε ένας 
Γερμανός δημοσιογράφος μετά 
από ένα τουρνουά στο Μάνχαϊμ 
όταν ήμουν 16 χρονών, επειδή 
στα δύο πρώτα παιχνίδια κάρ-
φωνα συνέχεια. Δεν μπορώ να 
συγκριθώ.
Θυμάμαι πως όταν έπαιξα αντί-
παλος με τον Σακίλ ο Τσίλντρες 
μου πάσαρε την μπάλα και μου 
έλεγε «δείξε του ποιος είναι το 
μωρό». Και μετά τον αγώνα ο 
Σακ με αγκάλιασε και μου έδινε 
συμβουλές για 10-15 λεπτά. 
Πριν πάω στο ΝΒΑ Draft όλοι 
μου έλεγαν ότι έπρεπε να εξα-
φανίσω το παρατσούκλι επειδή 
θα εκνευριζόταν ο Σακίλ, αλλά 
είναι σπουδαίος τύπος.
Για την απώλεια του τ ίτ λου 
της EuroLeague του 2011 με 
την Μακάμπι από τον Πανα-
θηναϊκό του Διαμαντίδη και 
την κατάκτηση του τίτλου το 
2014: «Πίστευα ότι θα το κατα-
κτήσουμε το τρόπαιο. Δεν το 
αμφισβήτησα ούτε μία στιγμή. 
Άρχισα να έχω αμφιβολίες όμως 
όταν την ημέρα του τελικού 
είχαμε συζητήσεις και λέγαμε τι 
θέλουμε να κάνουμε. Και όταν 
ήμουν στο ασανσέρ άκουσα 
ότι ο Διαμαντίδης ήταν στο 
γήπεδο και έκανε σουτ. Και σκέ-
φτηκα «ο τύπος είναι διψασμέ-
νος για αίμα. Έρχεται για εμάς’. 
Και μου είπαν «μην ανησυχείς, 
θα τον σταματήσουμε». Πώς 
να τον σταματήσεις όμως; Τότε 
ήταν που ξεκίνησα να έχω αμφι-
βολίες. Τρία χρόνια μετά όμως 
κατακτήσαμε το τρόπαιο. Ήμα-
σταν έτοιμοι και βγάζαμε φωτο-
γραφίες με το τρόπαιο και σκε-
φτόμουν ότι κατέκτησα αυτό 
που πάλευα για χρόνια».

αθλητικά
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Η σειρά σας  
έρχεται 

σύντομα.

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

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

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

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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