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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το ότι σε κου-
τσομπολεύουν 
σημαίνει δύο 
πράγματα...
Πρώτον, η 

ζωή σου έχει 
ενδιαφέρον...

Δεύτερον, 
η δική τους 
ΚΑΝΕΝΑ

… ΕΠΟΧΕΣ ΤΡΕΛΑΣ – 
ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ – ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

– ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ … 
ΚΑΙ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ !!!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας! Για άλλη μία εβδομάδα 

στις περίεργες μέρες της 

καθημερινότητας που ζούμε και 

που διαρκώς αλλάζει … προς το χειρότερο, η 

ανασφάλεια πολλών ανθρώπων τους κάνει 

ακόμη πιο επικίνδυνους και γελοίους από όσο 

ήταν.

Υπάρχουν και οι… ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ, που 

εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες που έχουν 

αυτοί οι άνθρωποι, κοινωνικές ή οικονομικές, 

τους πετάνε μια χούφτα δολάρια… που έλεγε 

κι ο τίτλος μιας αξέχαστης ταινίας και αυτοί 

κάνουν κωλοτούμπα που θα ζήλευε κι η Τσίτα 

του Ταρζάν…

Και ξέρετε εγώ δεν τα έχω με αυτούς που τα 

παίρνουν, κατακρίνω αυτούς που ξέρουν την 

αδυναμία ή την ιστορία του «πάρτα όλα» και 

χτυπάνε στο ψαχνό με λίγα δολαριάκια για 

να δείξουν την ματαιοδοξία τους στον κόσμο 

λέγοντας «… κοιτά ρε, πρόσεχε, εγώ έχω λεφτά κι 

εξαγοράζω συνειδήσεις…»

Άσχετο φυσικά το ότι τα χρήματα που δίνουνε για 

να χρησιμοποιηθούν για ψεύτικές υποσχέσεις 

είναι προϊόν διάφορων ύποπτων επαγγελματιών 

που υπάρχουν στον πλανήτη Γη και δεν θέλω 

προς το παρόν να πω παραδείγματα, γιατί 

ένας άνθρωπος επικίνδυνος, αμετανόητος και 

ψευτόμαγκας εύκολου κέρδους έχει διάφορους 

επικίνδυνους τρόπους αντίδρασης που συναντάς 

μόνο στην κοινότητα του εγκλήματος.

Κι όμως, αγαπημένοι μου αναγνώστες, όλοι 

αυτοί τους αρέσει να αναγνωρίζονται μέσω 

οργανωμένων ευυπόληπτων πολιτών και 

να παίρνουν πέντε λεπτά δημοσιότητας που 

στα επόμενα πέντε λεπτά ξεχνιέται. Δόξα τω 

Θεώ που σε Ελλάδα, Αμερική και Καναδά έχω 

δεκάδες εμπειρίες, λόγω της δημοσιογραφική 

μου ιδιότητας, από κόλακες πρόθυμους… 

επιχειρηματίες να βοηθήσουν στην λειτουργία 

της εφημερίδας μου. Απειλές για να προσέχω… 

γιατί θα με βρουν σε χαντάκι κι ότι άλλη παπαριά 

μπορεί να φανταστείς.

Ευγενικοί μου φίλοι, υπάρχω γιατί αντιμετώπισα 

χωρίς φόβος και πάθος όλους αυτούς κι αυτές 

(γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι του 

«ασθενούς» φύλου ανάμεσα τους) γιατί είναι 

«ανθρωπάκια» που νομίζουν ότι μπορούν να 

εξαγοράσουν συνειδήσεις από όλους. Δοξάζω, 

λοιπόν, τον Θεό που όλα τα χρόνια έχοντας 

ακέραιους συνεργάτες γίναμε αγαπητοί για τον 

τρόπο που ενημερώνουμε τον ελληνισμό κι όσο 

δίνει δύναμη ο Πανάγαθος θα συνεχίσω. Εξάλλου, 

εάν κάποιος είναι ενεργό και τίμιο μέλος της κάθε 

παροικίας ανά τον κόσμο, δεν έχει ποτέ να φοβηθεί 

τίποτα για δυσμενή κριτική… Κοντά είναι η άλλη 

εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε…

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά Ερντογάν για 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και Αγία Σοφία

Τ
ους ασφυκτικούς περιορισμούς και τις αθέμιτες πιέ-
σεις που υφίσταται το Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί 
με τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία 
καταγράφει η νέα Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για 

τις Θρησκευτικές Ελευθερίες.
Στην έκθεση τονίζεται πως η τουρκική κυβέρνηση συνέχισε 
να περιορίζει τα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών θρη-
σκευτικών μειονοτήτων ιδίως εκείνων που δεν αναγνωρίζο-
νται από την Συνθήκη της Λωζάνης. Παρόλα όμως αυτά, η 
έκθεση υποστηρίζει ότι ακόμα και οι τρεις αναγνωρισμένες 
κοινότητες (Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Εβραίοι, Αρμέ-
νιοι Αποστολικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί) υφίστανται συστη-
ματικές διακρίσεις, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με 
την Συνθήκη της Λωζάνης.
Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην 
έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «οι θρησκευτικές 
μειονότητες ανέφεραν και πάλι δυσκολίες στο άνοιγμα ή στη 
λειτουργία οίκων λατρείας, στην επίλυση κτηματικών και 
περιουσιακών διαφορών και στις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν για τη λήψη της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιού-
νται για περιουσιακά στοιχεία, τα οποία απαλλοτριώθηκαν 
από την κυβέρνηση».
Όσον αφορά τον δημόσιο διάλογο, γίνεται ειδική αναφορά 
στην αντισημιτική ρητορική και στη γενικότερη ρητορική 
μίσους, η οποία συνεχίστηκε να υφίσταται στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και στον έντυπο τύπο.

Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομέ-
νου του υπουργού Εξωτερικών, συνέχισαν να ζητούν από 
την τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει την επανέναρξη της 
λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και να επιτρέ-
ψει γενικώς σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες να εκπαιδεύ-
σουν τους κληρικούς τους στη χώρα. Για παράδειγμα, στις 30 
Ιουλίου, ο πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφτηκε μαζί με το γενικό 
πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη τη Χάλκη για να δείξει το 
συνεχές ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για το άνοιγμα της Σχο-
λής.
Η έκθεση παραπέμπει στο δημοσίευμα της εφημερίδας 
Sozcu, το οποίο αναφέρει ότι το Ντιανέτ (Τουρκική Διεύ-
θυνση Θρησκευτικών Θεμάτων) απέκτησε το κτήριο ενός 
ιστορικού νοσοκομείου που βρίσκεται στο νησί της Χάλκης 
για να ανοίξει ένα ισλαμικό εκπαιδευτικό κέντρο. Μάλιστα 
καταγράφονται αναλυτικά τα εντελώς δύο μέτρα και δύο 
σταθμά που εφαρμόζει η τουρκική κυβέρνηση στον τομέα 

της θρησκευτικής εκπαίδευσης.
«Η (τουρκική) κυβέρνηση συνέχισε να παρέχει εκπαίδευση 
στους σουνίτες μουσουλμάνους κληρικούς, την ίδια στιγμή 
που συνέχισε να περιορίζει την εκπαίδευση κληρικών από τις 
άλλες θρησκευτικές ομάδες. Η (τουρκική) κυβέρνηση συνέ-
χισε να παρέχει χρηματοδότηση για δημόσια, ιδιωτικά και 
θρησκευτικά σχολεία που διδάσκουν το Ισλάμ. Δεν το έκανε 
για τα μειονοτικά σχολεία των κοινοτήτων που αναγνωρίζο-
νται από την Συνθήκη της Λωζάνης, εκτός από την καταβολή 
των μισθών για μαθήματα που διδάσκονται στα τουρκικά, 
όπως η τουρκική λογοτεχνία. Οι μειονοτικές θρησκευτικές 
κοινότητες χρηματοδότησαν όλες τις άλλες δαπάνες τους 
μέσω ιδιωτικών δωρεών», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Μάλιστα η έκθεση παρουσιάζει και την έκκληση που είχε 
κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον Ιούλιο για το άνοιγμα 
της Σχολής. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας είχε δηλώσει 
ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο διέκοψε μια παράδοση διδα-
σκαλίας που χρονολογείται εδώ και αρκετούς αιώνες και 
ανάγεται στις ιστορικές ρίζες που είχε η Σχολή ως μοναστήρι.
Η έκθεση κάνει αναφορά στην απόφαση που είχε λάβει το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας του 1971 για την απα-

γόρευση της λειτουργίας των ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε οδη-
γήσει στο κλείσιμο της Σχολής. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις 
του συντάγματος το 1982 επέτρεψαν την ίδρυση ιδιωτικών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά έθεσαν επίσης 
σημαντικούς περιορισμούς στα ιδρύματα με αποτέλεσμα να 
μην επιτραπεί η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης.

Μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της 
Χώρας σε Τζαμί
Η έκθεση παρουσιάζει την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της 
Χώρας σε τζαμί , καταγράφοντας τη διαφωνία που είχε 
εκφράσει η αμερικανική κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις 
ενέργειες. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:
Τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρέσβης, αρμόδιος για τις διεθνείς 
θρησκευτικές ελευθερίες, Σαμ Μπράουνμπακ ζήτησε από τη 
τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το μουσειακό καθεστώς 
της Αγίας Σοφίας.
Τον Ιούλιο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο προέτρεψε 
την κυβέρνηση «να διατηρήσει την Αγία Σοφία ως μουσείο, 
ως παράδειγμα της δέσμευσής της για τον σεβασμό των θρη-
σκευτικών παραδόσεων της χώρας».
Την 1η Ιουλίου, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοί-
νωση που εξέφραζε την απογοήτευση για την αλλαγή του 
καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Σε αυτή την ανακοίνωση είχε 
δηλώσει ότι επιθυμεί να ακούσει τα σχέδια για την εξασφά-
λιση της προσβασιμότητας χωρίς περιορισμούς στο μνημείο.
Στις 24 Ιουλίου, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είχε πραγμα-
τοποιήσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και αντι-
πρόεδρο στον Λευκό Οίκο για το θέμα της Αγίας Σοφίας. 
Μετά τη συνάντηση, ο Μάικ Πενς είχε δηλώσει με ανάρτηση 
του στο Twitter ότι «οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σταθερά στο 
πλευρό της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην έκκληση 
για να παραμείνει η Αγία Σοφία προσιτή ως πηγή έμπνευσης 
και προβληματισμού για κάθε άτομο ανεξαρτήτως θρησκευ-
τικής πίστης».
Η έκθεση επισημαίνει ότι η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει 
να μην αναγνωρίζει τον οικουμενικό χαρακτήρα του πατρι-
αρχείου, το οποίο αποτελεί το πνευματικό κέντρο των 300 
εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών του κόσμου. Όπως 
αναφέρεται, «η θέση της κυβέρνησης παρέμεινε ότι ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης είναι μόνο ο θρησκευτικός ηγέτης του 
ελληνικού ορθόδοξου μειονοτικού πληθυσμού της χώρας».

Σε έκθεσή του το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ κάνει λόγο για 
ασφυκτικούς περιορισμούς και 
αθέμιτες πιέσεις που υφίσταται 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
επαναλαμβάνοντας τη διαφωνία 
του για τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί
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«Οι Έλληνες γείτονές μας, πρέπει 
να εγκαταλείψουν τη γλώσσα της 
πρόκλησης», τόνισε ο Τούρκος 
υπουργός Άμυνας

Π
ροβοκάτσιες και προκλήσεις» α-
πό την πλευρά της Ελλάδας βλέ-
πει πάλι ο υπουργός Αμυνας της 
Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

«Οι Έλληνες γείτονές μας, πρέπει να εγκα-
ταλείψουν τη γλώσσα της πρόκλησης. Όσοι 
αναφέρουν ότι η Τουρκία έχει επεκτατικές 
βλέψεις, πρέπει να δουν τον χάρτη μεταξύ 
1821-2020, η Ελλάδα έχει τέτοιες βλέ-
ψεις», ανέφερε, κατά τη διάρκεια σημερι-
νής του επίσκεψης, σε στρατιωτική βάση 
στα σύνορα με το Ιράκ, ο Τούρκος υπουρ-

γός Άμυνας.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Αιγαίο, την 
Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας είπε: «Είμαστε μαζί 
τους, στο δίκαιο αίτημα των Τουρκοκυπρίων 
αδελφών μας και θα συνεχίσουμε να τους 
υποστηρίζουμε. Έχει πλέον καταστεί σαφές 
ότι εκεί δεν υπάρχει άλλη λύση, παρά μόνο 
η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους. 
Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό, τι χρειάζεται 
για να συμβεί αυτό».
Για τους S-400, ο Χουλουσί Ακάρ τόνισε ότι 
«δεν απειλούμε κανέναν», ενώ για την Αίγυ-
πτο τόνισε ότι «η βελτίωση των σχέσεων 
θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. 
Οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία-Λι-
βύη-Αίγυπτο, θα ωφελήσουν σοβαρά τις 
χώρες».

Προκλητικός και πάλι ο Ακάρ: 
Να σταματήσει τις προβοκάτσιες 
η Ελλάδα 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας 
της Γερουσίας των ΗΠΑ «ούτε 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ούτε η 
διεθνής κοινότητα συμφωνεί» με τη 
λύση των δύο κρατών.

Έ
ντονη κριτική στον Τούρκο Πρό-
εδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έ-
κανε ο Γερουσιαστής και Πρόε-
δρος της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Bob 
Menendez, μιλώντας με τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμε-
ρικανικής Ηγεσίας, Endy Zemenides,στο 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που δι-
εξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου.
Ο κ. Μενέντεζ τόνισε τη σημασία που 
δίνει η Ουάσιγκτον στην 
περιοχή μας, αναφερό-
μενος σ το νομοσχέδιο, 
«Great Mediterranean 
Ac t».  Θεω ρούμε  ό τ ι 
η  Αν α τ ο λ ι κ ή  Μ ε σ ό -
γειος είναι μία συμμα-
χία χωρών που μοιράζο-
νται τις αξίες μας και τα 
συμφέροντά μας, είπε ο 
Γερουσιασ τής προσθέ-
τοντας ότι αναφέρεται στην Ελλάδα, την 
Κύπρο και το Ισραήλ. «Οι χώρες αυτές 
μοιράζονται τις δημοκρατικές μας αξίες 
και τη θέληση για πιο στενές σχέσεις», 
είπε.
Ερωτηθείς για το μήνυμα που θα δώσει 
ο Μπάιντεν στον Ερντογάν όταν συνα-
ντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου 
του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι «όλοι μας θα 
θέλαμε η Τουρκία να είναι ο σύμμαχος 
του ΝΑΤΟ όπως εμείς θα θέλαμε, μία 
χώρα που να μην είναι μόνο σύμμαχος 
στην ασφάλεια, αλλά και στις δημοκρα-
τικές μας αξίες. Δυστυχώς, όμως, η Τουρ-
κία υπό τον Ερντογάν δεν είναι έτσι», είπε 
χαρακτηριστικά. Και εξαπέλυσε επίθεση 
στην Άγκυρα για τις «κακόβουλες δρά-
σεις» της στα Κυπριακά και τα Ελληνικά 
ύδατα και την ΑΟΖ, ενώ τόνισε ότι η επέ-
κταση της ΑΟΖ της στη Λιβύη δε στέκει 
διεθνώς. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν 
είναι αξιόπιστος σύμμαχος αναφέροντας 
εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, το 

μνημόνιο με την Λιβύη, την εμπλοκή στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ, την παραβίαση των 
θρησκευτικών ελευθεριών και τις φυλακί-
σεις δημοσιογράφων στην Τουρκία. «Οι 
δημοσιογράφοι στις τουρκικές φυλακές 
είναι περισσότεροι από οπουδήποτε στον 
κόσμο και αυτό λέει κάτι», είπε χαρακτη-
ριστικά.
Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την ανα-
γνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων 
στην αμερικανική Γερουσία, είπε ότι είναι 
πολύ περήφανος που κατάφερε να το 
περάσει, μετά από χρόνια προσπαθειών 
της Τουρκίας να το μπλοκάρει και στη 
συνέχεια τόνισε ότι κάλεσε τον Πρόεδρο 
Μπάιντεν να τηρήσει τη δέσμευση του 
στην προεκλογική του εκστρατεία και να 
αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Χρειάστηκε να περάσουν 106 μέρες 
(προεδρίας Μπάιντεν), όμως ο Πρόε-
δρος το έκανε με έμφαση. «Πιστεύω 

ότι έσ τειλε ένα πολύ 
ισχυρό μήνυμα σε όλο 
τον κόσμο» γ ια την 
εξωτ ερική πολι τ ική 
μας. Έδειξε ότι οι ΗΠΑ 
δίνουν προτεραιότητα 
στα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και τη δημοκρα-
τία όταν συναλλάσσο-
νται με άλλες χώρες. 
«Όταν λέμε ποτέ ξανά, 

το εννοούμε», είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση για το τι μήνυμα 
στέλνει στην Τουρκία σχετικά με την λύση 
των δύο κρατών στο Κυπριακό, είπε ότι 
ότι μια τέτοια λύση δεν βρίσκεται καν στο 
τραπέζι. «Η Κύπρος παραμένει διχασμένη 
εξ αιτίας της Τουρκίας – είναι μία Ομο-
σπονδία δύο κοινοτήτων που ζουν δίπλα 
δίπλα εδώ και δεκαετίες», είπε και εκτί-
μησε ότι «ο Ερντογάν προωθεί τη λύση 
των δύο κρατών με στόχο να προσαρτίσει 
το βόρειο κομμάτι του νησιού». Όμως, 
όπως τόνισε «ούτε η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, ούτε η διεθνής κοινότητα συμφω-
νεί» με τη λύση των δύο κρατών. Ανέφερε 
χαρακτηριστικά το παράδειγμα Τουρκο-
κυπρίων, οι οποίοι τόνισε ότι έχουν επα-
ναστατήσει ενάντια στο αίτημα του Ερντο-
γάν για μουσουλμανική εκπαίδευση. 
Όσον αφορά στην Κίνα, ο κ. Μενέντεζ 
είπε ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε 
όλοι μαζί, καθώς συνολικά οι οικονομίες 
μας είναι πιο ισχυρές από του Πεκίνου.

Ρόμπερτ Μενέντεζ: Ο Ερντογάν θέλει 
να προσαρτήσει στην Τουρκία το 
βόρειο τμήμα της Κύπρου 
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Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών νικημένος από τον κορωνοϊό

Ο 
απροσδόκητος θάνατος του Θε-
όδωρου Κατσανέβα το πρωί 
του Σαββάτου από κορωνοϊό, έ-
φερε και πάλι στο προσκήνιο τα 

τραγικά παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η 
μοίρα: Ο δραστήριος πανεπιστημιακός και 
βετεράνος πολιτικός είχε μόλις εμβολιαστεί 
όταν τον χτύπησε ο ιός, πιθανόν ακριβώς 
πριν ο οργανισμός του προλάβει να ανα-
πτύξει τα αντισώματα που προφυλάσσουν 
από τη βαριά ασθένεια.
Και παρότι οι πολιτικές σχέσεις του Θεό-
δωρου Κατσανέβα με τον παραδοσιακό 
χώρο του ΠΑΣΟΚ είχαν από καιρό τραυ-
ματιστεί, η άρρηκτη σχέση του με την οικο-
γένεια Παπανδρέου, η ιστορική του δια-
δρομή από τον καιρό του αντιδικτατορικού 
αγώνα και η διαρκής παρουσία του στα 
δημόσια πράγματα, με ιδιαίτερα αιχμηρές 
ιδέες τα τελευταία χρόνια, κάνουν τουλάχι-
στον τον κόσμο της λεγόμενης προοδευτι-
κής παράταξης να εκφράζει την οδύνη του 
γι αυτή την τραγική εξέλιξη.
Μπορεί ο Θεόδωρος Κατσανέβας να ταυτί-
στηκε για ένα μεγάλο διάστημα στη συνεί-
δηση της κοινής γνώμης ως «ο γαμπρός 
του Ανδρέα», ωστόσο είχε μία εξόχως 
ενδιαφέρουσα και αυτόνομη πορεία και 
πριν παντρευτεί την κόρη του ιδρυτή του 
ΠΑΣΟΚ Σοφία, αλλά και μετά το διαζύγιό 
τους, ή και τον θάνατο του Ανδρέα Παπαν-
δρέου.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 
1974, έχοντας πέρα από τις αντιδικτατορι-
κές περγαμηνές και εξαιρετικές σπουδές. 
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Warwick 
της Βρετανίας (Μ.Α. στις Εργασιακές Σχέ-
σεις) και στο London School of Economics 
(βγήκε με διδακτορικό δίπλωμα στην Οικο-
νομική της Εργασίας). Διόλου ευκαταφρό-
νητα προσόντα για το νεότευκτο Κίνημα 
και το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, 
που κατέκλυσε τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, αμέ-
σως μετά την ίδρυσή του. Ήταν άλλωστε 
μόλις 27 ετών στην έναρξη της μεταπολί-
τευσης.
Ο γάμος του με τη Σοφία Παπανδρέου, τη 
μεγάλη κόρη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ - το 
δεύτερο παιδί του μετά τον Γιώργο - λει-
τούργησε κομβικά στην πολιτική του 

καριέρα και μάλλον είναι δύσκολο να αξι-
ολογηθεί εάν τον βοήθησε ή του προκά-
λεσε εμπόδια, ως προς την πολιτική του 
πορεία πάντα. Κι αυτό διότι σε μία εποχή 
που το ΠΑΣΟΚ ανερχόταν ιλιγγιωδώς στα 
πολιτικά πράγματα της χώρας, τα «συντρο-
φικά» μαχαιρώματα, οι ανταγωνισμοί και 
οι εσωκομματικές συγκρούσεις ήταν δυνα-
μικά φαινόμενα σε παρασκήνιο και προ-
σκήνιο. Ακόμα και για το πώς τον έβλεπε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρχαν τουλάχι-
στον αντιφατικά στοιχεία, με πολλά δημο-
σιεύματα να ισχυρίζονται ότι δεν διατη-
ρούσαν και τις καλύτερες σχέσεις από ένα 
σημείο και μετά.
Η επιστημονική του κατάρτιση πάντως 
οδηγεί τον Θεόδωρο Κατσανέβα στην 
σημαντική κομματική επιτροπή, που το 

1981 διαμόρφωσε το κυβερνητικό πρό-
γραμμα του ΠΑΣΟΚ για τα κοινωνικά 
θέματα. Ο ίδιος τοποθετήθηκε μετά τις 
νικηφόρες εκλογές πρόεδρος του ΟΑΕΔ, 
ενώ αμέσως μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη 
το 1985 αναλαμβάνει διοικητής του Ι.Κ.Α.
Παράλληλα ανεβαίνει στην κομματική 
ιεραρχία και το 1987 εκλέγεται μέχρι και 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου. Παρα-
μένει ωστόσο άγνωστο ποιες ήταν οι πραγ-
ματικές σχέσεις του με τον Ανδρέα εκείνη 
την περίοδο και τα επόμενα χρόνια και πώς 
αυτά επηρέασαν το status του στο ΠΑΣΟΚ.
Είναι ενδεικτικό ότι ο Θεόδωρος Κατσα-
νέβας βρέθηκε ακόμα και σε δικαστικές 
διαμάχες με τον δημοσιογράφο Σπύρο 
Καρατζαφέρη και τη Wikipedia, για το εάν 
ο Ανδρέας Παπανδρέου τον χαρακτήριζε 
«όνειδος» - η τότε σύζυγός του Σοφία είχε 
ταχθεί με το μέρος του σημειωτέον.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Θόδωρος 

Κατσανέβας ήταν εξαιρετικά επιφυλακτι-
κός, ου μην και φανερά αντίθετος με την 
επιλογή του Ανδρέα να χωρίσει την Μαρ-
γαρίτα και να προχωρήσει στη ζωή του με 
τη Δήμητρα Λιάνη, γεγονός που μεγάλωσε 
το χάσμα ανάμεσά τους. Παρότι ο Θεόδω-
ρος Κατσανέβας δεν έκανε κάτι περισσό-
τερο από τα περισσότερα μέλη της οικογέ-
νειας Παπανδρέου, η στάση του αυτή επι-
βάρυνε κι άλλο το περίεργο κλίμα στις σχέ-
σεις τους. Έτσι, αν και είχε εκλεγεί βουλευ-
τής στις τρεις εκλογές ήττας του 1989 και 
του 1990, αποτυγχάνει να μπει στη Βουλή 
στις νικηφόρες εκλογές του 1993.
Πολύ αναμενόμενα, στη μάχη της διαδοχής 
στο ΠΑΣΟΚ το 1996 ο Θεόδωρος Κατσα-
νέβας παίρνει το μέρος του Κώστα Σημίτη 
και μάλλον την επόμενη οκταετία έχει την 
πιο καλή του πολιτική περίοδο, αφού εκλέ-
γεται βουλευτής εκείνη τη χρονιά, ενώ το 
2000 ως πρώτος επιλαχών ξαναμπαίνει 
στη Βουλή, στη θέση της Μιλένας Αποστο-
λάκη που έχασε την έδρα στο εκλογοδι-
κείο.
Το σημείο καμπής στην πολιτική του 
καριέρα είναι το 2004, όταν λόγω της υπο-
γραφής που έβαλε μαζί με άλλους 9 βου-
λευτές του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία για το 
Πόρτο Καρράς, ο Γιώργος Παπανδρέου τον 
θέτει εκτός ψηφοδελτίων.
Νωρίτερα, το 2000 είχε τερματίσει τις 
όποιες σχέσεις του με την οικογένεια 
Παπανδρέου, καθώς είχε διαλυθεί ο γάμος 
του με τη Σοφία, η οποία είχε ζητήσει δια-
ζύγιο. Προφανώς και εξ αυτού του λόγου, 
δεν υπήρξε ποτέ ξανά σημείο επαφής με 
τον μετέπειτα πρωθυπουργό και πρώην 
κουνιάδο του.
Μετά την οικονομική και πολιτική κρίση 
του 2010, ο Θόδωρος Κατσανέβας πέρασε 
στον αντιμνημονιακό αγώνα και την 1η 
Μαΐου 2013 ίδρυσε πολιτικό κόμμα, με 
όνομα «Δραχμή, Ελληνική Δημοκρατική 
Κίνηση Πέντε Αστέρων» - εμπνεόμενος 
μάλλον από τον Ιταλό κωμικό Πέπε Γκρίλο. 
Ζητούσε μέσω δημοψηφίσματος να επι-
στρέψει η Ελλάδα στη δραχμή. Το εγχεί-
ρημα απέτυχε παταγωδώς καθώς στις 
ευρωεκλογές του 2014 έλαβε μόλις 8.792 
ψήφους και ποσοστό 0,15%.

Θεόδωρος Κατσανέβας: Από το ΠΑΚ και 
το ΠΑΣΟΚ, στην οικογένεια Παπανδρέου, 
τον Σημίτη και τη μάχη για δραχμή 

Ο Ερντογάν έκανε έκκληση στους 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 
να επιστρέψουν

Ν
α επιστρέψουν στην Τουρκία κάλεσε τους Έλλη-
νες που εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπο-
λη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αναταποκρίτρια 

του Open στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη με δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Sabah», στο δείπνο Iφτάρ που παρέθεσε 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη (5/5) που παρέθεσε 
στους ξένους ηγέτες, έκανε κάλεσμα να γυρίσουν οι Έλλη-
νες που εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη. 
«Να επιστρέψουν οι Έλληνες που πήγαν στην Ελλάδα στη 
χώρα τους. Αυτή είναι η χώρα τους εδώ, να έρθουν να 
διεκδικήσουν τη δική τους χώρα», είπε χαρακτηριστικά 
προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους 
Έλληνες παράγοντες που βρέθηκαν εκεί.
Παράλληλα, η πλειοψηφία των τουρκικών ΜΜΕ, προβά-
λουν το πολύ καλό κλίμα, το οικείο και ζεστό κλίμα που 
υπήρξε σε αυτό δείπνο με τους ηγέτες των άλλων θρη-
σκειών. Μάλιστα τα περισσότερα εξ αυτών έκαναν λόγο 
ότι «αγκάλιασε τις μειονότητες.
Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχαάρκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, κάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
όπως και άλλους θρησκευτικούς ηγέτες στο δείπνο Ιφτάρ 
που παρέθεσε την Τετάρτη (5/5). Μάλιστα ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της Τουρκίας. 
Η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δείξει μία 
καλή εικόνα απέναντι στις μειονότητες. Πριν το δείπνο, ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Μητροπολίτης Χαλκηδό-
νος, Εμμανουήλ είχαν συνάντηση με τον Ιμπραήμ Καλίν, 
εκπρόσωπο και σύμβουλο του Ερντογάν για μία ώρα περί-
που. Συζήτησαν μία σειρά από θέματα και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο έθεσε το αίτημα της ικανοποίησης των εκκρε-
μών θεμάτων της ελληνορθόδοξης κοινότητας μεταξύ των 
οποίων και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Θράκης.
Παράλληλα στο άλλο μέτωπο στο οποίο προσπαθεί ο 
Τούρκος πρόεδρος να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα, ολο-
κληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Τουρκία και 
την Αίγυπτο. Έτσι μετά την επίσκεψη του Τούρκου υφυ-
πουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο συμφωνήθηκαν έξι 
βασικά κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσει αυτή η 
προσέγγιση.
Μάλιστα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου σε μία πρώτη εκτίμηση αυτής της πρώτης 
επαφής με την Αίγυπτο είπε ότι το Κάιρο έχει να κερδίσει 
πολλά αν συνεργαστεί με την Τουρκία, υποστηρίζοντας 
ότι αυτές οι συνομιλίες θα συνεχιστούν υποστηρίζοντας 
μάλιστα ότι οι συνομιλίες αυτές με το Κάιρο θα συνεχι-
στούν. Ακόμα ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας 
ανέφερε και εκείνος με τη σειρά του ότι υπήρξε μία θετική 
ατμόσφαιρα στις πολιτικές διαβουλεύσεις, ότι συζητή-
θηκαν όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένης της Ανατο-
λικής Μεσογείου, για την οποία θα συζητήσουν εκτενώς 
όταν φτάσουν στο επιθυμητό σημείο. Πάντως η θετική 
ατμόσφαιρα δεν σημαίνει ότι καλύφθηκαν και τα αγκάθια 
Τουρκίας – Αιγύπτου. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του Open, η Αίγυπτος έθεσε τρεις όρους για να προχωρή-
σουν οι συνομιλίες. Ο ένας μάλιστα αφορά την αποχώ-
ρηση των τουριστικών στρατευμάτων και μισθοφόρων 
από τη Λιβύη.
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To 2021 θα είναι χρονιά ανάκαμψης, 
τόνισε ο Χάρης Θεοχάρης - Η 
ασφάλεια και η ισχυροποίηση του 
brand της χώρας πρώτος στόχος - Τα 
«όπλα» με τα οποία ανοίγει φέτος ο 
τουρισμός

Α
νοίγουμε πανιά για το ξεκίνημα 
της μεγάλης επιστροφής του ελ-
ληνικού τουρισμού στην ελευθε-
ρία και την κανονικότητα».

Αυτό δήλωσε από το Σούνιο ο υπουργός 
Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, με αφορμή 
την παρουσίαση του ανοίγματος του ελλη-
νικού τουρισμού από αύριο. «Επαναφέ-
ρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο προσκήνιο ως ένα τόπο ταυτό-
σημο με τη φιλοξενία και την ασφάλεια. Ο 
ελληνικός τουρισμός ξεχωρίζει γιατί νοιά-
ζεται και το νοιάξιμο φέτος συνδέεται με 
την ασφάλεια».
Ο υπουργος Τουρισμού απέφυγε να προ-
χωρήσει σε ποσοτικούς στόχους, δηλώ-
νοντας ότι «η ασφάλεια και η ισχυροποί-
ηση του brand της χώρας 
θα πρέπει να είναι ο πρώ-
τος στόχος. Ξέρω και λέω 
από την αρχή ότι η χρο-
νιά αυτή θα είναι καλύ-
τερη από πέρυσι. Τώρα 
η αγορά αρχίζει και βλέ-
πει αυτή την χαραμάδα. 
Είμαστε εδώ να μεγιστο-
ποιήσουμε την ευκαιρία, 
ωστόσο δε θα διστάσουμε 
να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις αν χρει-
αστεί. Η έμφαση θα πρέπει να είναι στην 
ποιότητα του brand της χώρας και αυτή 
είναι η παρακαταθήκη για την ανάκαμψη 
τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι παραγωγική 
η εστίαση σε αριθμητικούς στόχους, θα 
είμαστε εδώ να παρακολουθούμε συνεχώς 
την κατάσταση».
Οσον αφορά τα «όπλα» με τα οποία ανοί-
γει φέτος ο τουρισμός είναι καταρχάς, η 
συμπλήρωση της φόρμας PLF πρίν την 
είσοδο στη χώρα που είναι απαραίτητη 
και φέτος, επίσης είναι τα PCR τεστ «και 
βέβαια όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
πρόταση που έχει γίνει ήδη από τον Ιανου-
άριο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το 
πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό».
Επιπλέον, αφού φτάσει κάποιος στη χώρα 
μας θα υπόκειται σε στοχευμένο έλεγχο. 
«Πέρυσι, με τους στοχευμένους ελέγχους, 
διπλασιάσαμε την αποτελεσματικότητα 
των τεστ- σαν να είχαμε κάνει διπλάσια 

διπλάσια τέστ κι επιπλέον είχαμε τη δυνα-
τότητα να παίρνουμε νωρίτερα αποφάσεις 
ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα 
κάθε χώρας».
Ένα ακόμη όπλο είναι το πλέγμα ξενοδο-
χείων απομόνωσης με νέα ανάλυση σε διά-
φορες περιοχές της χώρας, καθώς επίσης 
και τα γρήγορα τέστ αντιγόνου, «άλλο ένα 
όπλο που δεν είχαμε πέρυσι. Εχουμε επι-
πλέον, την εφαρμογή των νέων πρωτοκόλ-
λων, με επικαιροποίηση των περυσινών 
και κυρίως την επιτάχυνση των εμβολια-
σμών στην Επικράτεια με αποκορύφωμα 
την Γαλάζια Ελευθερία, ένας πολύ σημα-
ντικός σύμμαχος στην προσπάθιεά μας να 
θωρακίσουμε την ασφάλεια. Όλα τα νησιά 
θα είναι πλήρως θωρακισμένα έως τα τέλη 
Ιουνίου».
Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι για να φτά-
σουμε σε αυτή τη μέρα χρειάστηκαν 
πολλά. «Εχουμε απέναντί μας ένα δύσκολο 
και απρόβλεπτο αντίπαλο. Το μήνυμά μας 
δεν είναι ότι τέλειωσε η πανδημία, αλλά 
ότι ανοίγουμε με ένα οργανωμένο πλαί-
σιο κι έχουμε ευέλικτα αλλά αυστηρά 

πρωτόκολ λα.  Υψ ώ -
νουμε ένα τείχος ασφά-
λειας με πέντε διαφορε-
τικές ζώνες άμυνας, τις 
οποίες συνεχώς θα βελ-
τιώνουμε δεδομένου ότι 
οι συνθήκες είναι δυνα-
μικές».
Ο κ. Θεοχάρης επεσή-
μανε ότι σε κάθε χώρα 
που επισκέφθηκε το 

προηγούμενο διαστημα Ηνωμένο Βασί-
λειο, Γερμανία, Πολωνία, ΗΠΑ κ.α. το 
συμπέρασμα είναι ένα: «Το ενδιαφέρον 
για τηΝ Ελλάδα είναι θερμό, έντονο και 
σχεδόν πρωτόγνωρο. Στις ΗΠΑ δε φαί-
νεται να έχει επηρεάσει το γεγονός ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στο επίπεδο 4 σε σχέση 
με την πανδημία (όπως άλλωστε και το 80- 
85% των διεθνών αγορών). Στη Βρετανία, 
η Ελλάδα βρίσκεται τρίτη σε προτιμήσεις 
παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται στην 
πορτοκαλί λίστα, οι αεροπορικές και οι 
tour operators δεν σταματούν τις πτήσεις. 
Είναι απτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει ακόμη 
παραπληροφόρηση και ακόμη υπάρχει 
ανασφάλεια, ζητήματα που πρέπει να δια-
σαφηνιστούν και γι’ αυτό θα συνεχίζουμε 
τη μεγάλη προσπάθεια.
Στις ΗΠΑ, η χώρα μας ήδη έχει μία ανά-
καμψη γύρω στο 33%, έχει ανακτήσει έδα-
φος, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 
27%».

επικαιρότητα

Με πέντε «ζώνες άμυνας» ανοίγει ο 
ελληνικός τουρισμός 

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: 
Να αναθεωρήσει η Τουρκία της 
απόφασή της για την Αγία Σοφία 

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής η Τουρκία 
«χρησιμοποίησε το απαράδεκτο 
δικαίωμα όπως λένε, του 
κατακτητή. Οι πρακτικές αυτές 
ανήκουν σε άλλες εποχές»

Δ
εν υπάρχει σύγκρουση πίστης 
και επιστήμης», είπε ο σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Α-
μερικής Ελπιδοφόρος αναφε-

ρόμενος στη διάσταση που φανέρωσε 
η πανδημία, μιλώντας πριν από λίγο, με 
τον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη 
Παπαχελά, στο Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα 
της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Υπεραμυνόμενος της άποψης αυτής είπε 
ότι «o ορθός λόγος και η επιστήμη είναι 
δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό 
που τον ξεχωρίζει από την υπόλοιπη 
δημιουργία. Η πίστη έχει τη δυνατότητα 
να υπερβαίνει την επιστήμη. Είναι η ικα-
νότητα του Θεού, καμία φορά, να καταρ-
γεί τους νόμους της φύσης που ο ίδιος 
δημιούργησε». Διευκρίνισε πως η πρό-
τασή του για τη Θεία Μετάληψη την περί-
οδο της πανδημίας περιλάμβανε πολλα-
πλές λαβίδες, ξεχωριστές για τον κάθε 
έναν πιστό.
Η εκκλησία της Αμερικής βρέθηκε στην 
πρώτη γραμμή την περίοδο του «Black 
Lives Matter». Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδο-

φόρος τόνισε πως «η φωνή της διαμαρ-
τυρίας της εκκλησίας είναι αυτονόητη. 
Άλλωστε γι’ αυτά τα οποία θα κριθούμε 
είναι η ζωή, οι ελευθερία, οι συνθήκες 
διαβίωσης, η δημοκρατία, η υγεία. Αυτά 
βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέρο-
ντος για την εκκλησία».

Πρόεδρος Μπάιντεν: Πηγαία 
και όχι για το φαίνεσθαι η θρη-
σκευτικότητά του – Σύντομα ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος στις ΗΠΑ
«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει έναν 
πηγαίο σεβασμό για τις θρησκείες. Το 
θρησκευτικό του συναίσθημα είναι 
πηγαίο και όχι για το φαίνεσθαι», τόνισε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφό-
ρος ενώ αποκάλυψε πως σύντομα θα 
επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο τέλος 
Οκτωβρίου.

«Να αναθεωρήσει την απόφα-
σή της για την Αγία Σοφία η 
Τουρκία»
Παράλληλα ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε να 
αναθεωρήσει η Τουρκία την απόφασή 
της για την Αγία Σοφία καθώς, όπως 
τόνισε, «χρησιμοποίησε το απαράδεκτο 
δικαίωμα όπως λένε, του κατακτητή. Οι 
πρακτικές αυτές ανήκουν σε άλλες επο-
χές». Τέλος αναρωτήθηκε αν «η Τουρκία 
επιστρέφει στο οθωμανικό της παρελ-
θόν, στην προ-δημοκρατική Τουρκία».
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επικαιρότητα

Μ
ε ευρεία πλειοψηφία εγκρίθη-
κε επί της Αρχής το σχέδιο νό-
μου του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την «Πα-

ραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προ-
ϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους 
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋ-
δροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» στην 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΚΙΝΑΛ, καταψήφισαν ΚΚΕ και Ελληνική 
Λύση ενώ το ΜέΡΑ 25 επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης κατά την 
ολοκλήρωση και της κατ’ άρθρων συζήτηση 
του νομοσχεδίου τόνισε πως το παρόν σχέδιο 
νόμου το μόνο που δεν μπορεί να το χαρα-
κτηρίσεις είναι πως είναι δειλό και άτολμο 
όπως το χαρακτηρίζει η αξιωματική αντιπο-
λίτευση. « Δειλό και άτολμο» είπε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός «είναι ένα σχέδιο νόμου ή 
ένας νόμος, ο οποίος, στο τέλος δεν θα φέρει 
αποτελέσματα όπως ο νόμος που ψήφισε η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Τόνισε πως 
το παρόν σχέδιο νόμου κινείται με το σωστό 
βηματισμό και το αποτέλεσμα θα φανεί 
πολύ γρήγορα. Ζήτησε να μην συγχέονται η 
άδεια εγκατάστασης με την άδεια λειτουρ-
γίας καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά 
πράγματα. Ανέφερε πως δεν μπορεί να μην 
υπάρχει ένας χρονικός προσ-
διορισμός στις άδειες κατα-
σκευής. Σχετικά με την κρι-
τική για την χωροθέτηση των 
περιοχών και το θέμα της γης 
υψηλής παραγωγικότητας, ο 
κ. Νίκος Παπαθανάσης ανέ-
φερε πως «θα πρέπει, επιτέ-
λους, να κάνουμε μια σοβαρή 
συζήτηση. Θέλουμε τη γη υψηλής παραγωγι-
κότητας να την έχουμε διαθέσιμη για τα παι-
διά μας, αύριο; Για τις επόμενες γενιές;» Επι-
σήμανε ότι ο νόμος «δεν «πιάνει» τις άδειες 
που έχουν ήδη εγκριθεί ή τις άδειες που βρί-
σκονται ήδη σε φάση έγκρισης. Υπογράμ-
μισε πως « η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
μπορεί να γίνει, είτε σε θερμοκήπιο ανοιχτού 
τύπου, είτε σε θερμοκήπιο κλειστού τύπου. 
Είναι μία υδροπονική ή αεροπονική δραστη-
ριότητα, που σημαίνει ότι δεν απαιτείται το 
έδαφος, για να τα φυτέψουμε. Η δε καλλιέρ-
γεια σε θερμοκήπια κλειστού τύπου σημάνει 
ότι αυτή μπορεί να γίνει σε γη χαμηλής παρα-
γωγικότητας»

Η διαδικασία εξαγωγής του ανθού ως τελικό 
προϊόν, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός προβλέπεται καθώς υπάρχουν χώρες, 
οι οποίες έχουν προχωρήσει πιο μπροστά 
από την Ελλάδα στις αδειοδοτήσεις των φαρ-
μακευτικών τους προϊόντων και για αυτό 
παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Σχετικά με την 
θεσμοθέτηση των 30 γραμμαρίων τελικού 
προϊόντος, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης είπε ότι 
γίνεται γιατί «θέλουμε να αναπτυχτεί παράλ-
ληλα και η μεταποιητική μας βιομηχανία» 
Σχετικά το θέμα του Εθνικού Οργανισμού 
Κάνναβης, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε 
πως προσανατολιζόμαστε αυτό να έρθει σε 
ένα αυτοτελές νομοσχέδιο.
Ο εισηγητής της ΝΔ Χρήστος Κέλλας ανα-
λύοντας τα άρθρα του σχεδίου νόμου υπο-
γράμμισε πως πρόκειται για « ένα ολοκληρω-
μένο πλαίσιο για την ανάπτυξη της βιομηχα-
νίας κάνναβης στη χώρα μας , από την οποία 
προσδοκούμε ότι θα υπάρξουν οφέλη για 
την οικονομία μας μέσω των επενδύσεων, της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της 
διοχέτευσης των συγκεκριμένων προϊόντων 
στην αγορά. Προσφέροντας «νέες επιλογές 
στους κλάδους της γεωργίας και της μεταποί-
ησης αλλά το κυριότερο, σε όσους επιλέγουν 
τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, 
σκευάσματα για να ανακουφιστούν από τις 
παθήσεις τους και να ανταποκριθούν καλύ-
τερα σε θεραπείες, εφόσον κάτι τέτοιο κρί-

νεται απαραίτητο από τους 
θεράποντες ιατρούς».
Ο εισηγητής της μειοψηφίας 
Αλέξης Χαρίτσης αφού επέ-
κρινε την κυβέρνηση για μια 
εντυπωσιακή «κυβίστηση» 
από τις θέσεις που είχε για 
την φαρμακευτική κάνναβη η 
ΝΔ το 2018, παρατήρησε πως 

στο κόμμα της πλειοψηφίας από τις τοποθε-
τήσεις στελεχών της στο δημόσιο διάλογο 
διαφαίνεται ότι όλοι δεν συμφωνούν με το 
παρόν νομοσχέδιο και δεν έχουν ξεφύγει 
από τον συντηρητισμό τους. Χαρακτήρισε το 
σχέδιο νόμου «ατελές» και προανήγγειλε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει μία τροπολογία επί 
του άρθρου 14, με την οποία θα προτείνεται 
η αίτηση για την έκδοση άδειας παραγωγής 
να αφορά και την εγχώρια διάθεση και να 
περιλαμβάνει και το εκχύλισμα κάνναβης. Η 
συσκευασία ξηρού ανθού να μην περιορίζε-
ται στα 30 γραμμάρια, ώστε να μην βρεθούν 
οι δικές μας επιχειρήσεις σε δυσχερή θέση σε 
σχέση με ανταγωνίστριες χώρες. 

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της 
Αρχής το νομοσχέδιο για τη 
φαρμακευτική κάνναβη

Η Βουλή θα φωταγωγηθεί την 
ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου

Σ
τα πένθιμα χρώματα, μαύρο και 
κόκκινο, θα «ντυθεί» η Βουλή των 
Ελλήνων στις 19 Μαΐου και στην 
πρόσοψή της θα απεικονίζεται το 

επετειακό σύμβολο του αγώνα για τη Διε-
θνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Πο-
ντίων (G από τον Διεθνή όρο Genocide) 
προς τιμήν του ποντιακού ελληνισμού και 
στη μνήμη όσων χάθηκαν.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή 
της η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, 
το σχετικό αίτημα έγινε δεκτό σε συνά-
ντηση αντιπροσωπείας της, αποτελού-
μενης από τον πρόεδρο Γιώργο Βαρυθυ-
μιάδη και τη γενική γραμματέα Αθηνά 
Σωτηριάδου, με τον πρόεδρο της Βου-
λής Κωνσταντίνο Τασούλα, παρουσία του 
προέδρου της Επιτροπής Απόδημου Ελλη-

νισμού και βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, 
Σάββα Αναστασιάδη, και του βουλευτή 
Φλώρινας, Ιωάννη Αντωνιάδη.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των προ-
ετοιμασιών για τη 19η Μαΐου, Ημέρα 
Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου, και αφορούσε την φωταγώ-
γηση του κτιρίου της Βουλής. Η αρχή είχε 
γίνει το 2019 με πρωτοβουλία του ιστοτό-
που e-Pontos και στη συνέχεια το 2020 η 
Π.Ο.Ε. με πρότασή της συμπεριέλαβε και 
το επετειακό λογότυπο (G) που είχε γίνει 
παγκοσμίως αποδεκτό. Για το 2021, λόγω 
της επετείου των 200 ετών από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, αποφασί-
στηκε από την κυβέρνηση το κτήριο της 
Βουλής να φωταγωγηθεί μόνον αναφο-
ρικά με την επέτειο της Επανάστασης. 
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Η 
επαρχία αναφέρει ότι η πανδημία προκάλεσε αύξηση των διακρίσεων 
και εγκλημάτων μίσους εναντίον ατόμων Ασιατικής καταγωγής στον 
Καναδά. Λέει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 
τους μαθητές να μάθουν σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Μέ-

ρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για υποστήριξη ψυχικής υγείας για μαθη-
τές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς ασιατικής καταγωγής. «Ο ρατσισμός και οι 
διακρίσεις δεν έχουν θέση στα σχολεία μας», ανέφερε σε δήλωση ο υπουργός 
Παιδείας Stephen Lecce.  Τα χρήματα θα διατεθούν επίσης για την ανάπτυξη πό-
ρων και εργαλείων  μέσω διαδικτύου για να βοηθήσουν οικογένειες ασιατικής 
καταγωγής να μιλήσουν στα παιδιά τους για τον ρατσισμός και τις συνέπειες 
του. Συνολικά, η επαρχία ξοδεύει 6,4 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετί-
ζονται με το  ειδικό Ταμείο Safe Return to Class.

Ο Επίτροπος Δεοντολογίας 
απαλλάσει τον Τρουντό από το 
σκάνδαλο με το WE Charity

Το Οντάριο θα ξοδέψει $ 340.000 για 
να αντιμετωπίσει το μίσος για τους 
Ασιάτες στα σχολεία

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, 
Justin Trudeau, έχει απαλλαγεί 
από τις κατηγορίες για παρα-
νομία στη διερεύνηση περί 

σύγκρουσης συμφερόντων για το σκάν-
δαλο WE Charity από τον Επίτροπο Δεο-
ντολογίας.
Ο Mario Dion διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε 
σύγκρουση συμφερόντων από την πλευρά 
του Trudeau κατά τη λήψη 
της απόφασης να χορηγή-
σει χρηματοδότηση στο WE 
Charity και να επιλέξει WE 
ως διαχειριστή ενός προ-
γράμματος επιχορήγησης 
των φοιτητών.
Ωστόσο, σε ξεχωρισ τή 
έκθεση σήμερα, ο Ντιόν δια-
πίστωσε ότι ο πρώην υπουργός Οικονομι-
κών Μπιλ Μορνό παραβίασε τους κανόνες.
Στην περίπτωση του Trudeau, ο Dion είπε 
ότι η σχέση μεταξύ των συγγενών του 
Trudeau και της φιλανθρωπικής οργάνω-
σης είχε την εμφάνιση σύγκρουσης συμφε-
ρόντων, αλλά «η εμφάνιση συγκρούσεων 

δεν επαρκεί για να προκαλέσει παράβαση 
των ουσιαστικών κανόνων του νόμου».
Ο Dion είπε σε μια εξέταση της σχέσης 
μεταξύ WE Charity και Morneau, περιε-
λάμβανε έναν «ασυνήθιστα υψηλό βαθμό 
συμμετοχής» μεταξύ των εκπροσώπων 
τους και μας έδωσε «απεριόριστη πρό-
σβαση» στο γραφείο του Morneau, το 
οποίο μας έδωσε «προτιμησιακή μεταχεί-

ριση».
Ο ομοσπονδιακός παρατη-
ρητής σημείωσε επίσης ότι 
ο Morneau και ο συνιδρυτής 
Craig Kielburger θεωρήθη-
καν φίλοι κατά την έννοια του 
νόμου περί σύγκρουσης συμ-
φερόντων, ο οποίος απαγο-
ρεύει στους «κατόχους δημό-

σιων γραφείων να λαμβάνουν οποιαδή-
ποτε απόφαση ή να συμμετέχουν στη λήψη 
μιας απόφασης όταν γνωρίζουν ή εύλογα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι Μια τέτοια από-
φαση θα προωθούσε τα ιδιωτικά τους 
συμφέροντα, αυτά των συγγενών ή των 
φίλων τους. «

Αλμπέρτα και Οντάριο σταματούν το 
AstraZeneca,  250χιλιάδες δόσεις αναμένονται 
να φτάσουν αυτήν την εβδομάδα

Τ
ον καθυσ τ ερημένο χρόνο 
παράδοσης επικαλέσ τηκαν 
οι αρχές της Αλμπέρτα 
Οι καναδικέ ς επαρχίε ς της 

Αλμπέρτα και του Οντάριο ανακοί-
νωσαν την Τρίτη, ότ ι θα σ ταματή-
σουν να προσφέρουν πρώτες δόσεις 
με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά 
της COVID-19, με το Οντάριο να επι-
καλείται στοιχεία ότι ο κίνδυνος να 
σχηματισθούν σπάνιοι θρόμβοι στο 
αίμα είναι κάπως μεγαλύτερος απ’ 
ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως.
Η Αλμπέρτα ανακοίνωσε ότι έλαβε 
το ίδιο μέτρο μόνον επειδή δεν ήταν 
ξεκάθαρος ο χρόνος παραλαβής 
νέων παρτίδων του εμβολίου και όχι 
εξαιτίας ανησυχίας για τις παρενέρ-
γειες.
Αξιωματούχοι σ το Οντάριο δήλω-
σαν ότι περίπου ένας στους 60.000 

ανθρώπους που έλαβαν το εμβό-
λιο στην επαρχία, στο σύνολό τους 
οκτώ άνθρωποι, παρουσίασαν την 
επιπλοκή.
Ρυθμιστικές αρχές και ομάδες ειδι-
κών σ τον Καναδά, σ την Αυσ τρα-
λία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ευρώπη, είχαν προηγούμενα εκτ ι-
μήσει ότι ο κίνδυνος ήταν από ένα 
περιστατικό στους 95.000 έως ένα 
στους 130.000 εμβολιασμούς.
«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι 
αυτοί που έλαβαν την πρώτη δόση 
του εμβολίου της AstraZeneca έκα-
ναν απολύτως το σωστό για την πρό-
ληψη της ασθένειας και την προστα-
σ ία των οικογενε ιών, των αγαπη-
μένων προσώπων και των κοινοτή-
των τους», δήλωσε ο υπεύθυνος των 
υγειονομικών υπηρεσιών στο Οντά-
ριο Ντέιβιντ Γουίλιαμς.

` Ένας νεκρός από πυρά στο 
αεροδρόμιο του Βανκούβερ

Παρατάθηκε ως τις 2 Ιουνίου η 
εντολή για παραμονή στο σπίτι

Η 
κυβέρνηση της επαρχίας του 
Οντάριο έχει επεκτείνει την 
επαρχιακή εντολή για παρα-
μονή στο σπίτι και όλα τα 

μέτρα για την ασφάλεια της δημόσιας 
υγείας για δύο ακόμα εβδομάδες.
Η εντολή η οποία αναμενόταν να λήξει στις 
20 Μαΐου, πήρε παράταση για τις 2 Ιου-
νίου.
Η επαρχία θα κάνει επίσης τα άτομα ηλι-
κίας 12-17 να έχουν δικαίωμα να κάνουν 
κράτηση για το εμβόλιο COVID-19 στις 
31 Μαΐου. Θα υπάρξουν ειδικές κλινικές 
εμβολίων για νέους και οικογένειες κατά την 

εβδομάδα 14 και 21 Ιουνίου.
Η διαδικτυακή μάθηση θα συνεχιστεί προς 
το παρόν.
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο έκανε την 
ανακοίνωση στη συνέντευξη Τύπου μαζί με 
την υπουργό Υγείας Κριστίν Έλιοτ, Διευθύ-
ντρια Υγείας Υγείας Δρ Ντέιβιντ Ουίλιαμς 
και τη Αρχιεισαγγελέα Σύλβια Τζόουνς το 
μεσημέρι της Πέμπτης.
Πολλοί έχουν ζητήσει το άνοιγμα των υπαί-
θριων δραστηριοτήτων αναψυχής, αλλά η 
επαρχιακή κυβέρνηση θα συνεχίσει να τα 
κρατά κλειστά έως τις 2 Ιουνίου τουλάχι-
στον.

Έ
νας άνθρωπος έχασε τη ζωή 
του από πυρά σ το διεθνέ ς 
α ε ροδρόμ ιο  του  Βανκού -
βερ, ανέφερε χθες Κυριακή 

σ την ηλεκτρον ική της έκδοση η ε-
φημερίδα Vancouver Sun.
Η  ασ τ υ νο μ ία  α ναζ η τ ε ί  «έ να ν  ή 
περισσότερους» υπόπτους γ ια τη 
δολοφον ία σ το αεροδρόμιο,  σ το 
Ρίτσμοντ, σ τη Βρετανική Κολομβία, 
κατά τ ις πληροφορίες του δικτύου 
CBC News. 
Το  αυ τοκ ίνητο  με  το  οποίο  διέ -
φυγαν οι  φερόμε νοι  ως δράσ τ ε ς 

του φόνου βρέθηκε καμένο, ανέ-
φερε η Sun, σύμφωνα με τ ις πλη-
ροφορίες της οποίας το θύμα ήταν 
μέλος συμμορίας του οργανωμένου 
εγκλήματος, άλλωσ τε και το περι-
σ τατ ικό έχει έν τονα σ τοιχεία ξεκα-
θάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμ-
μοριών.
Η διοίκηση του αεροδρομίου δια-
β ε βα ίω σ ε  ό τ ι  σ υ ν ε ργάζ ε τ α ι  μ ε 
τ ην  ασ τ υ νομ ία ,  π ω ς  τ ο  σ υμ βά ν 
έχει λάβει τέλος και ότ ι η λειτουρ-
γ ία του αεροδρομίου συνεχ ίζ ε ται 
κανονικά και «με ασφάλεια».

καναδάς
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Ο
ι επαρχίες έγιναν πιο σκληρές στην προσέγγισή τους για τις παραβιάσεις του 
COVID-19 κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας, λέει ο Κανα-
δικός Σύνδεσμος Πολιτικών Ελευθεριών σε μια έκθεση που υποδηλώνει ότι το 
Κεμπέκ και η Μανιτόμπα ήταν ιδιαίτερα ισχυροί στο να μοιράζουν κλήσεις προ-

στίμων.
Η ένωση παροτρύνει τις ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν 
την πανδημία εστιάζοντας σε αποδεδειγμένες παρεμβάσεις πολιτικής για τη δημόσια υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αμειβόμενων αδειών και της εκπαίδευσης και όχι των τιμωρη-
τικών μέτρων επιβολής.
Ο διευθυντής ποινικής δικαιοσύνης του οργανισμού, Abby Deshman, δήλωσε ότι η ομάδα 
μπόρεσε να λάβει στοιχεία που τεκμηριώνουν τον αριθμό των κλήσεων που εκδόθηκαν για 
φερόμενες παραβιάσεις των περιορισμών COVID-19 στη Βρετανική Κολομβία, τη Μανιτό-
μπα, το Οντάριο, το Κεμπέκ και τη Νέα Σκωτία.
Η έκθεση εξετάζει την αστυνόμευση των εντολών COVID-19 σε αυτές τις δικαιοδοσίες 
μεταξύ περίπου Σεπτεμβρίου 2020 έως Μαρτίου 2021, με τις ακριβείς ημερομηνίες ανά-
λογα με τα διαθέσιμα επαρχιακά δεδομένα. Συγκρίνει επίσης τις κλήσεις του πρώτου κύμα-
τος με αυτό του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
Ο Ντέσμαν είπε ότι ο αριθμός των κλήσεων σε τέσσερις από τις πέντε επαρχίες αυξήθηκε 
από το πρώτο κύμα και μερικά από τα άλματα ήταν «αρκετά σημαντικά». Αρκετές επαρχίες 
εισήγαγαν νόμους που επέτρεπαν περισσότερη εκτέλεση και υψηλότερα πρόστιμα, σημεί-
ωσε, φτάνοντας τον αριθμό συνολικά μέχρι σήμερα στα $24εκατομμύρια.

Οι επαρχίες εξέδωσαν περισσότερα 
πρόστιμα για τον COVID-19 κατά το 
δεύτερο κύμα - $24εκατ. ως τώρα

O Tρουντό δηλώνει απογοητευμένος 
από τις πιέσεις που δέχεται από τον 
Φορντ για περισσότερα περιοριστικά 
μέτρα στα σύντορα

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά 
Justin Trudeau δήλωσε ότι εί-
ναι «απογοητευμένος» που ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο 

Doug Ford συνεχίζει να καλεί την Οτάβα 
να ενισχύσει τους περιορισμούς στα σύ-
νορα χωρίς να παρέχει συγκεκριμένα αι-
τήματα για το τι θα ήθελε να εφαρμοστεί 
το Οντάριο.
Ο Τρουντό μιλώντας στο CP24 Breakfast το 
πρωί της Πέμπτης ανέφερε ότι η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση έχει εντείνει τη μείωση 
των διεθνών πτήσεων που εισέρχονται στη 
χώρα και είναι ανοιχτή σε συνεργασία με το 
Οντάριο για την επιβολή περαιτέρω περιο-
ρισμών.
«Το βρίσκω απογοητευ-
τικό που η επαρχία κου-
νάει δάχτυλα», είπε στο 
CP24.
«Είμασ τε εκε ί γ ια να 
συνεχίσουμε να υπο-
στηρίζουμε τους κατοί-
κους του Οντάριο σε αυτή 
τη δύσκολη στιγμή με 
όποιον τρόπο είναι απα-
ραίτητο. Είναι απλά ατυχές που ο Ντάγκ 
Φορντ συνεχίζει να παίζει πολιτική.»
Την Τετάρτη, ο Ford έστειλε άλλη επιστολή 
στον Trudeau λέγοντας ότι είναι «απογοη-
τευμένος» που δεν έχει δοθεί απάντηση 
στα αιτήματα του Οντάριο για αυστηρό-
τερα μέτρα στα σύνορα για τη μείωση των 
κρουσμάτων των παραλλαγών COVID-19 
από την είσοδο ταξιδιωτών από την επαρ-
χία.
«Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία ενέρ-
γεια σε κανένα από αυτά τα αιτήματα και 
καμία ένδειξη ότι κάτι παέι να γίνει», 
έγραψε ο Ford.
Ωστόσο, ο Trudeau σημείωσε ότι μίλησε 
με τον Ford και άλλους πρωθυπουργούς 
πριν από δύο εβδομάδες σχετικά με την 
εφαρμογή πιο συγκεκριμένων περιορι-
σμών στα σύνορα, αλλά δεν έλαβε ποτέ 
λεπτομέρειες από το Οντάριο για το ποιος 
θα εφαρμόσει αυτούς τους περιορισμούς.

«Είτε είναι διεθνείς φοιτητές, είτε είναι 
προσωρινά ξένοι εργαζόμενοι, είτε είναι 
απαραίτητοι εργαζόμενοι, είπαμε ότι 
ας εργαστούμε μαζί και θα μειώσουμε 
αυτούς τους αριθμούς», είπε ο Trudeau.
«Δεν μας είπαν ποτέ. Ξεκινήσαμε να δου-
λεύουμε μαζί τους την επόμενη μέρα, 
ακόμα δεν έχουν πει ποιες κατηγορίες 
θέλουν να περιορίσουν, πώς θέλουν να 
μειώσουν τις διεθνείς αφίξεις », πρό-
σθεσε.
Η τελευταία επιστολή του Ford έρχεται 
μετά από εβδομάδες «διαμάχης» μεταξύ 
των πολιτικών «υπαλλήλων» του Οντάριο 
και της Οτάβα.

Μετά την αρχική επιστολή 
του Ford τον Απρίλιο, δύο 
επόμενες επιστολές εστά-
λησαν τον περασμένο 
μήνα από την αναπλη-
ρωτή πρωθυπουργό και 
υπουργό Υγείας Christine 
Elliott και την αρχιεισαγγε-
λέα Sylvia Jones.

Οι επιστολές επισήμα-
ναν τρία αιτήματα για ενισχυμένα 
μέτρα στα σύνορα, όπως:
-  με ίωση των ε ισερχόμενων διε-
θνών πτήσεων για τη μείωση της εξά-
πλωσης των παραλλαγών COVID-19 
- υποχρεωτική δοκιμή PCR για όλους 
τους εγχώριους αεροπορικούς ταξι-
διώτες που εισέρχονται στο Οντάριο 
- υποχρεωτικό τριήμερο ξενοδοχείο 
καραντίνας σε ομοσπονδιακά εγκεκρι-
μένα ξενοδοχεία για όσους εισέρχονται 
στη χώρα στα χερσαία σύνορα της επαρ-
χίας.
Καθώς ο αριθμός των κροσυμάτων συνέ-
χισε να αυξάνεται στο Οντάριο τον περα-
σμένο μήνα εν μέσω του τρίτου κύματος, 
ο Ford ανέλαβε δράση και ανακοίνωσε ότι 
η επαρχία θα απαγόρευε τα μη απαραί-
τητα, διυπηρεσιακά ταξίδια, δημιουργώ-
ντας σημεία ελέγχου στα χερσαία σύνορά 
της με το Κεμπέκ και τη Μανιτόμπα.

Στον Καναδά το πρώτο αυτόματο 
τρακτέρ, δεν χρειάζεται οδηγό !

Ο 
λόγος για την νεοφυή εταιρεία Monarch Tractor στην Καλιφόρνια που παρουσίασε το πρώτο 
αυτόνομο τρακτέρ, στοχεύοντας να βοηθήσει τους αγρότες να αυξήσουν το κέρδος τους, μει-
ώνοντας ταυτόχρονα τους ρύπους προς το περιβάλλον. Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστη-
ρίζει ότι το τρακτέρ μπορεί να προγραμματίζεται για να οργώνει, να θερίζει και να μαζεύει την 

σοδειά. Το όχημα μπορεί να λειτουργεί μια φόρτιση για διάστημα δέκα ωρών. Δεν είναι απαραίτητο να 
έχει οδηγό, ωστόσο διαθέτει σύστημα επικοινωνίας με τον κάτοχο του ο οποίος θα δέχεται ειδοποιήσεις 
όπου και αν βρίσκεται και θα μπορεί από εκεί να αποκτά τον έλεγχο του οχήματος και να το σταματάει.
Το τρακτέρ διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν την παρουσία ανθρώπων και ζώων και διαθέτει συστή-
ματα αποφυγής συγκρούσεων ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πέσει πάνω σε ζώα που κινούνται 
ή βοσκούν στην περιοχή που κινείται καθώς και σε άλλους αγρότες ή εργάτες. Επιπλέον το τρακτέρ θα 
συλλέγει μια σειρά από δεδομένα για το χωράφι και θα ενημερώνει τον αγρότη. Θα μπορεί να καταγρά-
φει την κατάσταση της καλλιέργειας, αν τα φυτά είναι σε καλή κατάσταση, αν τα συστήματα ποτίσματος 
λειτουργούν σωστά κ.α. Σύμφωνα με την εταιρεία ένα πετρελαιοκίνητο τρακτέρ εκπέμπει στην ατμό-
σφαιρα ετησίως κατά μέσο όρο 53 τόνους διοξειδίου του άνθρακα για να δείξει το κέρδος που θα έχει 
για το περιβάλλον η χρήση του τρακτέρ της.

καναδάς
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Σ
ε συζήτηση με θέμα «τη διπλωματία σε ένα 
δύσκολο περιβάλλον ιδιαίτερα για τις «μι-
κρές χώρες», στο πλαίσιο του Οικονομικού 
Φόρουμ των Δελφών, συμμετείχε, σήμερα 

ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
 Ο κ. Χριστοδουλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι 
η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος ως κράτος, 
καταφέρνει να διαδραματίζει σημαίνονται διαμε-
σολαβητικό ρόλο με στόχο την ειρήνη και την ηρε-
μία στην περιοχή και πρόσθεσε ότι η χώρα ακο-
λουθεί μία εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, με 
στόχο να γίνει ο καταλύτης και ο συντονιστής της 
περιοχής.
 Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου 
τάχθηκε υπέρ της γρήγορης ένταξης της Βόρειας 
Μακεδονίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι αναμένει 
«θετικά νέα τις επόμενες εβδομάδες». 
Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα μικρά κράτη δεν πρέ-
πει να απομονωθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
σύστημα, αλλά «να έχουν ευκαιρίες, να αναλάβουν 

ηγετική θέση ως διαμεσολαβητές, να λειτουργούν 
συντονιστικά στην περιοχή τους». 
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία για τις χώρες 
να ανήκουν σε μια κοινή, όπως είπε ομάδα, με κοι-
νούς κανόνες. «Για τις μικρές χώρες είναι σημαντικό 
να ξέρουν τι γείτονες έχουν. Είναι άλλο να έχεις 
δύσκολους γείτονες και άλλο να έχεις «ξαδέρφια» 
δίπλα σου» ανέφερε. Αναφερόμενος στην ένταξη 
της Βόρεια Μακεδονίας στην Ε.Ε. υπογράμμισε πως 
πρέπει αυτή να προχωρήσει γρήγορα και η Ευρω-
παϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. 
Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερι-
κών της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ, ο 
οποίος τόνισε ότι «η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα» 
για την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακε-
δονίας στην Ε.Ε. και κάλεσε την Ε.Ε. να τρέξει τις δια-
δικασίες. «Έχουμε καταργήσει τα εμπόδια, είμαστε 
έτοιμοι, πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ένταξή μας 
είναι προς το συμφέρον όλων», κατέληξε.

ΥΠΕΞ: Η Κύπρος παρά το μέγεθός της, 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην 
περιοχή 

Κούσιος: Το ΑΚΕΛ περιφρονεί νομικές 
γνωματεύσεις κατά το δοκούν 

Τ
ο ΑΚΕΛ περιφρονεί νομικές γνωματεύσεις 
και νόμους, κατά το δοκούν, αναφέρει ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος 
σε γραπτή απάντησή του στο ΑΚΕΛ για το 

θέμα της ονομασίας του κόμματος.
«Είναι γνωστό ότι μετά τη σχετική γνωμάτευση, το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σε έκτακτη ειδική 
συνεδρία του νομοσχέδιο, με το οποίο τα κόμματα, 
περιλαμβανομένου του ΑΚΕΛ, θα μπορούσαν κατά 
τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές να κατέλθουν 
με την ονομασία που χρησιμοποίησαν στην προη-
γούμενη εκλογική αναμέτρηση, δίδοντας έτσι προ-
σωρινή λύση στο θέμα, ενώ παράλληλα τα κόμματα 
θα μπορούσαν να προχωρήσουν είτε με την προσω-
ρινή αλλαγή της ονομασίας τους είτε με τροποποί-
ηση τη σχετικής νομοθεσίας, όπως θα έκριναν σκό-
πιμο, όταν θα συγκροτείτο η νέα Βουλή», αναφέρει.
Προσθέτει ότι η απάντηση του ΑΚΕΛ ήταν να απορ-
ρίψει οποιαδήποτε συζήτηση επί του νομοσχεδίου 
και να το καταψηφίσει, επιλέγοντας ξανά τον δρόμο 
μιας αχρείαστης σύγκρουσης και δημιουργώντας 
πολιτικά ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν.

«Για άλλη μια φορά το ΑΚΕΛ, για μικροκομματικές 
σκοπιμότητες και προεκλογική εκμετάλλευση, επι-
δίδεται σε μια αχρείαστη και ζημιογόνα αντιπαρά-
θεση», αναφέρει ο κ. Κούσιος. Αναφέρει ακόμα ότι 
το ΑΚΕΛ να κατηγορεί την Κυβέρνηση για αλαζονεία 
και αυταρχισμό, στην απέλπιδα προσπάθεια του 
για συσπείρωση των οπαδών τους σε μια δύσκολη, 
ομολογουμένως, εκλογική διαδικασία που έπεται 
για το ΑΚΕΛ.
«Ο ίδιος ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έχει εξάλλου πει ότι, με 
την απόφαση για χρήση της ονομασίας του κόμ-
ματος του όπως είναι εγγεγραμμένο… περιορίζε-
ται η «πολυσυλλεκτικότητα» του! Την ίδια ώρα που 
εξαπολύει μύδρους κατά της Κυβέρνησης, το ΑΚΕΛ 
γνωρίζει πολύ καλά ότι η απόφαση έχει ληφθεί 
στη βάση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας», 
συμπληρώνει.
«Επιστρέφουμε λοιπόν τους χαρακτηρισμούς περί 
αλαζονείας και αυταρχισμού στο ΑΚΕΛ που παρα-
γνωρίζει νομοθεσίες που το ίδιο έχει ψηφίσει στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέρει ο Εκπρόσω-
πος.

Η 
οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο συρρικνώθηκε από-
τομα το 2020, λόγω της κρίσης COVID-19, αν και λιγότερο από 
τον μέσο όρο της ΕΕ, ο τουριστικός τομέας έχει πληγεί σοβαρά, 
ενώ ο αντίκτυπος στην εγχώρια ζήτηση και στην αγορά εργα-

σίας μετριάζεται από προσωρινά μέτρα στήριξης εισοδημάτων, όμως α-
ναμένεται σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας για το 
2021 και το 2022, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Αυτά είναι τα βασι-
κά ευρήματα των εαρινών οικονομικών προβλέψεων για την Κύπρο, που 
παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο αρ-
μόδιος Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι.
Η έκθεση καταγράφει ότι τα δημόσια οικονομικά επιδεινώθηκαν σημα-
ντικά το 2020 λόγω της κρίσης, αλλά αναμένεται να βελτιωθούν το 2021 
και το 2022.
Συγκεκριμένα η Κομισιόν καταγράφει ύφεση το 2020 5,1% αλλά ανά-
πτυξη 3,1% και 3,8% αντίστοιχα για 2021 και 2022, ανεργία 7,6% το 
2020, 7,5% το 2021 και 7,2% το 2022, πληθωρισμό -1,1% το 2020, 1,7% 
το 2021 και 1,1% το 2022, χρέος 118,2 % το 2020, 112,2 το 2021 και 
106,6% το 2022 και έλλειμμα -5,7% , -5,1% και -2,0% για έτη 2020, 21 
και 22 αντίστοιχα.
Αναλυτικά, η Κομισιόν καταγράφει ότι “η οικονομική δραστηριότητα μει-
ώθηκε σημαντικά κατά 5,1% το 2020 ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-
19 και των συνοδευτικών μέτρων”.
Ο αντίκτυπος στην εγχώρια ζήτηση μετριάστηκε μόνο εν μέρει από τα 
προσωρινά μέτρα στήριξης του εισοδήματος, καθώς η ιδιωτική κατανά-
λωση μειώθηκε κατά 3,9% το 2020 και οι επενδύσεις κατά 2%. Οι εξα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 12,4%, οι οποίες αντι-
κατοπτρίζουν τον αντίκτυπο των ταξιδιωτικών περιορισμών στον του-
ρισμό.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, μια μέτρια ανάκαμψη προβλέπεται το 2021, με 
την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να αναμένεται στο 3,1%.
“Τα μέτρα lockdown στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
καθώς και τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα στην υπόλοιπη ΕΕ που 
επηρεάζουν τις τουριστικές ροές, υποδηλώνουν ότι αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί διαρκής ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2021”, αναφέ-
ρει.
Καταγράφει δε ότι “η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να είναι ο κύριος 
μοχλός της ανάκαμψης, ιδίως η ιδιωτική κατανάλωση ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης ζήτησης”.
Οι επενδύσεις στις κατασκευές αναμένεται επίσης να ανακάμψουν καθώς 
τα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας συνεχίζονται και ο νέος δανεισμός 
για κατοικίες έχει αυξηθεί από το τρίτο τρίμηνο του 2020. Αντιθέτως, η 
ζήτηση για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών πρόκειται να επιβραδυνθεί, 
μετά την κατάργηση του προγράμματος υπηκοότητας επενδυτών
Η πρόβλεψη για δημόσιες επενδύσεις το 2021 λαμβάνει υπόψη το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP) της Κύπρου, το οποίο θα αρχίσει να 
έχει σταδιακή επίπτωση φέτος.
Η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να έχει επίσης θετική συμβολή, 
λόγω ορισμένων από τα μέτρα στήριξης, τα οποία επεκτάθηκαν έως το 
2021 και τις προγραμματισμένες αυξήσεις στην αποζημίωση των εργα-
ζομένων.
Η εξωτερική ζήτηση, ιδίως για τον τουρισμό, αναμένεται να ανακάμ-
ψει μέτρια, καθώς τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την 
πανδημία και αντιμετωπίζουν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα, τα οποία 
επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση για τουρισμό για τις διακοπές του Πάσχα 
και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά και την καλοκαιρινή τουριστική 
περίοδο.

Κομισιόν: Σταδιακή ανάκαμψη 
της οικονομίας το 2021 και το 
2022 στην Κύπρο 
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Ποσοστό 39,6% έχει ήδη 
εμβολιαστεί με την 1η δόση του 
εμβολίου μέχρι και τις 11 Μαΐου 
(293,180 άτομα), ενώ ποσοστό 
12,4% έχει ολοκληρώσει 
το εμβολιαστικό του σχήμα 
(91,459 άτομα), αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το Υπουργείο 
Υγείας και σημειώνει ότι με 
αυτά τα δεδομένα, και με το 
σύνολο των εμβολιασμών 
που έγιναν στην Κύπρο να 
φτάνει τις 384,639, η χώρα μας, 
σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
OurWorldInData, κατατάσσεται 
4η ανάμεσα στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι 
αφορά στη χορήγηση δόσεων 
ανά 100 κατοίκους.

Τ
ο πρόγραμμα εμβολιασμού 
συνεχίζεται πλέον για μικρό-
τερες ηλικίες. Συγκεκριμένα, 
η Πύλη Εμβολιασμού θα εί-

ναι διαθέσιμη για διευθέτηση ραντε-
βού για τις ηλικίες 22-24, την Παρα-
σκευή, 14 Μαΐου, από 7:30 το πρωί 
μέχρι 5:30 το απόγευμα. Οι ηλικίες 
50-55 χρόνων, θα έχουν ακόμα μια 
ευκαιρία να διευθετήσουν ραντε-
βού, το Σάββατο, 15 Μαΐου, από τις 
7:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευ-
μα και οι ηλικές 56-58 χρόνων, την 
Κυριακή, 16 Μαΐου, από τις 7:30 το 
πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα.
Τα ραντεβού θα διεκπεραιώνονται 
στα Εμβολιαστικά Κέντρα που λει-
τουργούν σε όλες τις Επαρχίες με τα 
διαθέσιμα εμβόλια. Ο προγραμματι-
σμός για τη διαθεσιμότητα ραντεβού 
για τη συνέχεια θα ανακοινωθεί τις 
προσεχείς ημέρες. Σημειώνεται ότι 
την Πέμπτη, 13 Μαΐου, η Πύλη Εμβο-
λιασμού θα παραμείνει κλειστή.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση 
του το Υπουργείο Υγείας, ποσοστό 
39,6% έχει ήδη εμβολιαστεί με την 
1η δόση του εμβολίου μέχρι και 
τις 11 Μαΐου (293,180 άτομα), ενώ 

ποσοστό 12,4% έχει ολοκληρώσει 
το εμβολιαστικό του σχήμα (91,459 
άτομα). Με αυτά τα δεδομένα, και 
με το σύνολο των εμβολιασμών 
που έγιναν στην Κύπρο να φτάνει 
τις 384,639, η χώρα μας, σύμφωνα 
με την ιστοσελίδα OurWorldInData, 
κατατάσσεται 4η ανάμεσα στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι 
αφορά στη χορήγηση δόσεων ανά 
100 κατοίκους.
Σημειώνεται ότι η προσπάθεια για 
επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί 
για εμβολιασμό τουλάχιστον με την 
1η δόση του 65% του πληθυσμού 
που δύναται να εμβολιαστεί εντός 
του 1ου εξαμήνου του έτους συνεχί-
ζεται με εντατικούς ρυθμούς και με 
στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους 
πολίτες ηλικίας 18 
ετών και άνω η δυνα-
τότητα για προγραμ-
ματισμό ραντεβού 
γ ια εμβολιασμό 
εντός Μαΐου. Παράλ-
ληλα, γίνονται ενέρ-
γειες για να δοθεί εκ 
νέου ευκαιρία στις 
μεγαλύτερες ηλικίες 
να διευθετήσουν ραντεβού εάν δεν 
το έχουν πράξει μέχρι τώρα.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι είναι σε 
εξέλιξη η διαδικασία εμβολιασμού 
με το εμβόλιο της AstraZeneca από 
τους Προσωπικούς Ιατρούς για τους 
δικαιούχους τους ηλικίας 30 ετών 
και άνω που το επιθυμούν. Μέχρι 
στιγμής, έχουν δοθεί στους ιατρούς 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον περί-
που 25,000 δόσεις του εμβολίου.

Δρ. Πανά: Μη μόνιμη η ανο-
σία που αποκτιέται με τον 
εμβολιασμό – Ενδεχομένως 
εμβολιασμοί ανά έτος
Η ανοσία που αποκτιέται με τον 
εμβολιασμό ή η φυσική ανοσία μετά 
από τη λοίμωξη δεν είναι μόνιμη, 
δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ, η Λέκτο-
ρας Παιδιατρικής στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Υπουργείου Υγείας, Ζωή Δωρο-
θέα Πανά, η οποία σημείωσε πως 
η επιστημονική κοινότητα θεωρεί 
πως πρέπει να γίνει μία τουλάχιστον 
επαναληπτική δόση, στο σωστό και 
εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε 
να ενισχυθεί και να γίνει μακροβιό-
τερη η ανοσία του κόσμου.
Μιλώντας στο Κυπριακό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων  για το ενδεχό-
μενο της χορήγησης τρίτης δόσης 
εμβολίου κατά της Covid-19, η Δρ. 
Πανά είπε ότι αυτό που προσπα-
θεί να πετύχει η επιστημονική κοι-
νότητα μαζί με τη φαρμακοβιομη-
χανία είναι την επόμενη χρόνια να 
μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος 

και από τη στιγμή 
που έχει στη διά-
θεση της τον εμβολι-
ασμό, να μεταφέρει 
έγκαιρα πλέον -πριν 
τη εμφάνιση της δια-
σποράς του ιού, μετά 
την ύφεση που θα 
επιτευχθεί το καλο-
καίρι- τον εμβολια-

σμό των ατόμων ή ευρέως του πλη-
θυσμού, ώστε να μετατρέψει την 
πανδημία σε ενδημική κατάσταση.
Κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώ-
σεις από πλευράς της εταιρείας 
Pfizer για επαναληπτική δόση εμβο-
λίου στους 9 μήνες, η κ. Πανά είπε 
πως «η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν 
ακόμα οι επιστήμονες ποιος είναι ο 
τίτλος των αντισωμάτων, αυτά που 
λέμε εμείς εξουδετερωτικά αντισώ-
ματα που είναι προστατευτικά, ούτε 
το κατά πόσο η έλλειψη αντισωμά-
των σημαίνει και έλλειψη ανοσίας», 
σημειώνοντας ότι «ο οργανισμός 
έχει και άλλους πυλώνες προστα-
σίας, που ενεργοποιούνται με τον 
εμβολιασμό και αφορούν κυρίως 
άλλα κύτταρα, τα Τ κύτταρα και τα 
μνημονικά, τα οποία και αυτά ενερ-
γοποιούνται και παρέχουν ανοσία,  

αλλά δεν μετριούνται στην καθημε-
ρινότητα στο καθημερινό κλασικό 
εργαστήριο».
«Άρα, ναι μεν, ο τίτλος των αντισω-
μάτων είναι βοηθητικός, αλλά δεν 
είναι το άλφα και το ωμέγα, ώστε να 
πιστοποιήσεις ότι κάποιος έχει ή δεν 
έχει ακόμα ανοσία έναντι του κορω-
νοϊού ή των κορωνοϊών, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τα μεταλλαγμένα», 
είπε.
Εξέφρασε την εκτίμηση πως «πρέ-
πει να γίνει μια τουλάχιστον επανα-
ληπτική δόση στο σωστό και εύλογο 
χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να ενι-
σχύσουμε και να κάνουμε μακροβι-
ότερη για την επόμενη χρονιά την 
ανοσία μας, κάτι που ούτως ή άλλως 
το κάνουμε και με το ιό της Γρίπης», 
για να σημειώσει ότι μέχρι να επι-
τευχθεί η παγκόσμια ύφεση του ιού 
ενδεχομένως να εμβολιαζόμαστε 
ανά έτος ή ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα.
«Η επαναληπτική δόση είναι κάτι 
το οποίο συζητιέται έντονα αυτή 
την περίοδο στους επιστημονικούς 
κύκλους και είναι και ένα από τα 
βασικά ερωτήματα, που έχει θέσει 
και θέλει να απαντήσει γρήγορα και 
η ευρωπαϊκή ομάδα επιστημόνων 
του νέου προγράμματος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής του VACCELERATE, 
στο οποίο συμμετέχει και η Κύπρος, 
δηλαδή πότε και σε ποιους πρέπει 
να κάνουμε την επαναληπτική δόση, 
ώστε να πετύχουμε τη  επόμενη χρο-
νιά ύφεση και όχι αναζωπύρωση και 
εξάρσεις», είπε η κ. Πανά.
Όπως πρόσθεσε «θα διενεργηθούν 
άμεσα μελέτες που θα είναι υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και η Κύπρος συμμετέχει, ενώ 
συμπλήρωσε πως υπάρχουν  και 
κάποιες επιστημονικές συζητήσεις 
για ετερόλογα σχήματα, δηλαδή 
κατά πόσον θα βοηθούσε πολύεπί-
πεδα κυρίως στο κομμάτι της ανο-
σίας, αλλά και στο πρακτικό κομμάτι 
η εναλλαγή σχημάτων».

Η 
μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η 
τάση στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση δείχνει ότι 
ο αριθμός των γάμων 

μειώνεται, ενώ ο αριθμός των 
διαζυγίων αυξάνεται, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσίευσε 
σήμερα η Eurostat, η στατιστική 
υπηρεσία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, από το 1964, το 
ποσοστό των γάμων στην ΕΕ 
μειώθηκε από 8,0 ανά 1.000 
άτομα το 1964 σε 4,3 το 2019. 
Ταυτόχρονα, το ποσοστό δια-
ζυγίων έχει υπερδιπλασιαστεί, 
αυξανόμενο από 0,8 ανά 1.000 
άτομα το 1964 σε 1,8 το 2019 .

Το 2019, οι χώρες της ΕΕ με τον 
υψηλότερο αριθμό γάμων σε 
σχέση με τον πληθυσμό ήταν 
η Κύπρος (8,9 γάμοι ανά 1 000 
άτομα), η Λιθουανία (7,0), η 
Λετονία και η Ουγγαρία (από 
6,7) και η Ρουμανία (6,6). Ακο-
λούθησαν η Σλοβακία (5,4), η 
Δανία και η Μάλτα (5,3).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσο-
στά γάμου ήταν περίπου 3 
γάμοι ανά 1.000 κατοίκους, οι 
οποίοι αναφέρθηκαν στην Ιτα-
λία (3.1), την Πορτογαλία και τη 
Σλοβενία   (από 3,2), ακολουθού-
μενες από τη Γαλλία, την Ισπα-
νία, το Λουξεμβούργο (από 3,5)

Το 2019, μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ, ο χαμηλότερος 
αριθμός διαζυγίων σε σχέση 
με τον πληθυσμό καταγράφηκε 
στη Μάλτα και την Ιρλανδία (0,7 
διαζύγια ανά 1 000 άτομα), 
ακολουθούμενη από τη Σλοβε-
νία   (1,2), την Ιταλία (1,4) και την 
Κροατία (1,5).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσο-
στά διαζυγίων καταγράφη-
καν στη Λετονία, τη Λιθουα-
νία και το Λουξεμβούργο (από 
3,1 διαζύγια ανά 1 000 άτομα), 
την Κύπρο (2,6) και τη Σουηδία 
(2,5).

Η Κύπρος έχει 
τον υψηλότερο 
αριθμό γάμων 
σε σχέση με τον 
πληθυσμό στην 
ΕΕ το 2019 

Η Κύπρος 4η σε εμβολιασμούς στην ΕΕ – 
Ανοίγει η Πύλη για 22-24 την Παρασκευή 
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διεθνή νέα

Προετοιμασία για τη διεξαγωγή 
ενδεχόμενης χερσαίας επέμβασης 
κατά των Παλαιστινίων βρίσκεται σε 
εξέλιξη από την πλευρά του Ισραήλ, 
που διαμηνύει ότι σε περίπτωση 
απόφασης, θα χρησιμοποιηθούν.

Σ
ύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ενό-
πλων Δυνάμεων του Ισραήλ Χιντάι 
Ζίλμπερμαν, το Ισραήλ συγκεντρώ-
νει δυνάμεις κατά μήκος των συνό-

ρων με τη Γάζα στο πλαίσιο προετοιμασίας 
για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση.
«Συγκεντρώνουμε δυνάμεις στα σύνορα, 
τις προετοιμάζουμε. Μελετούν το πεδίο 
και θα τις χρησιμοποιήσουμε όταν το απο-
φασίσουμε» δήλωσε ο Ζίλμπερβμαν στο 
Channel 12.
Μάλιστα, διεμήνυσε ότι «η πρωτοβουλία 
είναι δική μας και ο χρόνος στο πλευρό 
μας». Παράλληλα, έχουν ήδη κληθεί 7.000 
έφεδροι για να συνδρά-
μουν σε μια ενδεχόμενη 
επιχείρηση. 
Οι Ισραηλινοί κλιμακώ-
νουν τις επιθέσεις, ενώ η 
Χαμάς συνεχίζει να εκτο-
ξεύει πυραύλους. Οι σει-
ρήνες ήχησαν το μεσημέρι 
σε Τελ Αβίβ και άλλες περι-
οχές, όταν πάνω από 100 
ρουκέτες έπεσαν, προκα-
λώντας αρκετούς τραυματισμούς. 
Πριν την επίσημη επιβεβαίωση των Ενό-
πλων Δυνάμεων, ισραηλινά μέσα μετάδω-
σαν ότι τεθωρακισμένα αναπτύσσονται στα 
σύνορα με την Γάζα, σε πόλεις του Ισραήλ 
όπου ζουν Αραβοϊσραηλινοί αναμένεται να 
σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις, για να δια-
σφαλίσουν ότι δεν θα συνεχιστεί η ανατα-
ραχή.Παράλληλα, η «Jerusalem Post» μετέ-
δωσε ότι ο ισραηλινός επιτελάρχης Αντι-
στράτηγος, Αβίβ Κοχάβι έχει ήδη ετοιμάσει 
σχέδιο χερσαίας επέμβασης στη Γάζα και θα 
το υποβάλει εντός της ημέρας για έγκριση 
από την κυβέρνηση.

Πάνω από 83 άνθρωποι σκοτώθη-
καν στη Γάζα
Συνολικά, τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τις ισραη-
λινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα -περι-
λαμβανομένων τουλάχιστον 17 παιδιών, 
με το Ισραήλ, που μετρά 7 νεκρούς, μεταξύ 

αυτών και ένα 5χρονο παιδί-  να κάνει λόγο 
για «εξουδετέρωση εννέα επιτελικών στε-
λεχών της Χαμάς».
Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει απορρίψει 
την πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τη 
Χαμάς, με ισραηλινό υπουργό να δηλώνει 
ότι «η εκστρατεία μας κάθε άλλο παρά έχει 
ολοκληρωθεί. Ό,τι δεν κάνουμε τώρα θα 
υποχρεωθούμε να το κάνουμε σε έξι μήνες. 
Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει και δεν έχει 
συμφέρον να σταματήσει».
Μετά την εξουδετέρωση εννέα κορυφαίων 
στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης 
Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέ-
ντζαμιν Νετανιάχου, είπε «όχι» στην εκεχει-
ρία που πρότεινε η Χαμάς χθες το βράδυ σε 
«αμοιβαία βάση». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα για εκε-
χειρία από την πλευρά της Χαμάς διατυπώ-
θηκε μέσω του ρωσικού υπουργείου Εξω-
τερικών στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το 
Κρεμλίνο εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση 

ζητώντας την κατάπαυση 
του πυρός στην περιοχή, 
μετά από τηλεδιάσκεψη 
που είχε ο Βλαντιμίρ Πού-
τιν με τον γενικό γραμμα-
τέα του ΟΗΣ Αντόνιο Γκου-
τέρες.
Υπέρ της αποκλιμάκωσης 
τάσσεται η αμερικανική 
πλευρά, που επιχειρεί να 
παίξει ρόλο μεσολαβητή 

μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, με τον Τζο 
Μπάιντεν να στέλνει στέλεχος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ στην περιοχή για συνομιλίες.

Επεισόδια έξω από την πρεσβεία 
του Ισραήλ
Κλειστή για περίπου μία ώρα έμεινε  η Λεω-
φόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, λόγω 
συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν  
Παλαιστίνιοι, εξωκοινοβουλευτικές οργα-
νώσεις και συλλογικότητες για να διαμαρ-
τυρηθούν για τις δολοφονίες των Παλαιστι-
νίων στη Λωρίδα της Γάζας.  
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συγκέντρω-
σης σημειώθηκαν και επεισόδια με πέτρες 
και χημικά μεταξύ διαδηλωτών και αστυ-
νομικών.
Η συγκέντρωση προκάλεσε κυκλοφοριακό 
κομφούζιο,  μιας και η συγκέντρωση πραγ-
ματοποιήθηκε μία ώρα που πολλοί επέ-
στρεφαν στα σπίτια τους από τη δουλειά 
τους.

Το  βιβλίο κυκλοφορεί στις 18 
Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες- 
Το υπογράφει η βραβευμένη με 
Πούλιτζερ δημοσιογράφος της 
εφημερίδας «Washington Post», 
Κάρολ Λιόνινγκ - Ποια πρόσωπα 
«δείχνει» το βιβλίο

Μ
πορεί ο Ντόναλντ Τραμπ 
να μην είναι πλέον πρό-
εδρος, αλλά η κόρη του, 
Τίφανι, και η πρώην νύ-

φη του τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα, 
καθώς φέρεται να είχαν «ανάρμοστη 
σχέση» με πράκτορες των μυστικών υ-
πηρεσιών των ΗΠΑ, όταν ο ίδιος ήταν 
στον Λευκό Οίκο.
Το βιβλίο, υπό τον τίτλο: «Ζero Fail: The 
Rise and Fall of the Secret Service», (Η 
άνοδος και η πτώση των Μυστικών 
Υπηρεσιών), που υπογράφει η βρα-
βευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος 
της εφημερίδας «Washington Post», 
Κάρολ Λιόνινγκ, περιγράφει πώς η 
νεότερη κόρη του τέως προέδρου των 
ΗΠΑ και η πρώην σύζυγος του Ντό-
ναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονταν επι-
κίνδυνα... κοντά στους πράκτορες των 
μυστικών υπηρεσιών που ήταν επι-
φορτισμένοι με την ασφάλειά τους.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημε-
ρίδα «Washington Post», το βιβλίο 
αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει 
στις 18 Μαΐου.

Εκπρόσωπος της κόρης του Τραμπ, 
Τίφανι, έσπευσε σήμερα να διαψεύσει 
την πληροφορία.
Υπενθυμίζεται ότι, η Τίφανι Τραμπ 
αρραβωνιάστηκε φέτος τον Ιανουάριο 
τον «έρωτα της ζωής της», τον δισεκα-
τομμυριούχο Μάικλ Μπούλος.
Ωστόσο, προτού η 27χρονη πει το 
«Ναι» στον κατά τέσσερα χρόνια νεό-
τερο φίλο της φέρεται να είχε ερωτική 
σχέση με έναν από τους μυστικούς 
πράκτορες των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα 
με το βιβλίο.
Εκ τός από την Τίφαν ι, ιδιαίτερα 
στενή σχέση με πράκτορα των μυστι-
κών υπηρεσιών φέρεται να είχε και η 
πρώην σύζυγος του γιου του Αμερι-
κανού προέδρου, Ντόναλντ Τζούνιορ, 
με τον οποίο έχουν αποκτήσει πέντε 
παιδιά.
Από την πρώην νύφη του Τραμπ, δεν 
υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο που 
αποκαλύπτει ότι είχε κρυφό δεσμό με 
μυστικό πράκτορα, δεν είναι σαφές 
πότε ξεκίνησε η σχέση τους.
Η Βανέσα και ο Ντον Τζούνιορ Τραμπ 
χώρισαν επισήμως τον Μάρτιο του 
2018.
«Ακόμη και πριν αναλάβει την αμε-
ρικανική προεδρία ο Τραμπ, η σχέση 
τους δεν ήταν καλή», ανέφερε πηγή 
στο περιοδικό PEOPLE εξηγώντας ότι 
στην ουσία το ζευγάρι ήταν τυπικά 
μαζί.

Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλυπτικό 
βιβλίο: Ποιες γυναίκες της 
οικογένειας του πρώην προέδρου 
είχαν ερωτικές σχέσεις με πράκτορες 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Το Ισραήλ συγκεντρώνει 
στρατό στα σύνορα με τη Γάζα – 
Ετοιμάζεται για χερσαία επέμβαση 
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Ο 
πληθωρισμός των ΗΠΑ αυξήθη-
κε στο υψηλότερο ποσοστό α-
πό την παραμονή της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης του 2008 τον 

Απρίλιο, καθώς η περσινή κατάρρευση των 
τιμών του πετρελαίου και η νέα οικονομική 
ανάκαμψη συνδυάστηκαν για να δημιουρ-
γήσουν το είδος του αριθμού που φοβού-
νται πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 
κατά 4,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με 
στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύθη-
καν την Τετάρτη.
Τα στοιχεία υπερβαίνουν κατά πολύ τις προ-
βλέψεις για αύξηση 3,6%, γεγονός που ανα-
μένεται να θέσει επιτακτικά το ζήτημα αλλα-
γής πολιτικής της Fed.
Ωστόσο, η αύξηση των τιμών κατά 0,8% τον 

Απρίλιο και μόνο κατέστησε σαφές ότι η 
άνοδος δεν ήταν εξ ολοκλήρου αποτέλεσμα 
στρεβλώσεων από πέρυσι, όταν οι τιμές του 
αργού πετρελαίου έπεσαν για λίγο κάτω 
από το μηδέν ενάντια σε μια κατάρρευση 
της ζήτησης που οφείλεται στο Covid-19.
Ακόμα και όταν απογυμνώθηκαν από ορι-
σμένα από τα πιο ασταθή στοιχεία τους, τα 
δεδομένα ήταν άσχημα: ο μείζονος σημα-
σίας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, που δεν 
περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της 
ενέργειας, αυξήθηκε 0,9% σε μηνιαία βάση. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Κατ επέκταση ο δομικός πληθωρισμός δια-
μορφώνεται στο 3%, πολύ υψηλότερα από 
το στόχο της Fed για την σταθερότητα των 
τιμών, που είναι στο 2%.

διεθνή νέα

Τα τραυματικά παιδικά χρόνια, η 
αδιαφορία του πρίγκιπα Κάρολου και 
ο «κύκλος της δυστυχίας» από τον 
οποίο ήθελε να βγει- Η Μέγκαν τον 
ρώτησε αν ένιωθε «εγκλωβισμένος» 
όταν γνωρίστηκαν

O 
πρίγκιπας Χάρι ήθελε να εγκα-
ταλείψει τον βασιλικό τρόπο ζω-
ής από όταν ήταν 20 ετών λόγω 
της δυστυχίας που κυριαρχούσε 

μέσα στο Παλάτι, όπως αποκαλύπτει στο 
podcast του ο οικοδεσπότης podcast Νταξ 
Σέπαρντ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 
Μαΐου. Ο Αμερικάνος -που στο παρελθόν ή-
ταν ηθοποιός- έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη 
λόγω των διάσημων προσώπων, που φιλο-
ξενεί στις εκπομπές του. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, 
o δούκας του Σάσσεξ ο Χάρι εξηγεί στον 
Σέφερντ ότι η μετακόμισή του στο Λος 
Άντζελες με την οικογένεια του οφείλεται 
στην απόφαση του να σπάσει αυτή την αλυ-
σίδα της «δυστυχίας» και του «πόνου», που 
δένει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. 
Τόνισε, μάλιστα, πως αυτό ήταν κάτι που 
ήθελε να κάνει από όταν ήταν πολύ νέος, 
βλέποντας την εξέλιξη της μητέρας του. 
Θεωρεί πως αυτό που τήν «κατέστρεψε» 
ήταν ο ρόλος της ως πριγκίπισσας, κάτι που 
δε θα ήθελε για την σύζυγο του, Μέγκαν.
Σε ερώτηση, που τού τέθηκε για την σχέση 
του με τον πατέρα του, ο δούκας του Σάσ-
σεξ απάντησε πως ο πρίγκιπας Κάρολος είχε 
υποφέρει τόσο πολύ στην παιδική του ηλι-
κία όντας γιος της βασίλισσας Ελισάβετ και 
του πρίγκιπα Φίλιππου, που ο πόνος του 
αυτοματοποιήθηκε και τον έκανε να συμπε-
ριφέρεται ανάλογα και στον γιο του. Απά-
ντησε επιπλέον, πως αυτός ήταν ένας πολύ 
καλός λόγος για εκείνον να εγκαταλείψει το 
Παλάτι, καθώς δε θα ήθελε να συμβεί το 
ίδιο και στα δικά του παιδιά.
«Δεν πιστεύω πως θα πρέπει να κουνάμε 
το δάχτυλο και να κατηγορούμε κάποιον, 
αλλά όταν το θέμα φτάνει στα οικογενειακά, 
θεωρώ ότι αν εγώ έχω υποφέρει, γιατί στο 
παρελθόν είχε υποφέρει και ο πατέρας μου 
ή η μητέρα μου, τότε πρέπει να σπάσω αυτή 
την αλυσίδα, προκειμένου να μην υποφέ-
ρουν τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρίγκιπας Χάρι, ενώ πρόσθεσε πως «υπάρ-
χει τόσος πόνος, ο οποίος περνάει σε εμάς 
όλους, οπότε σαν γονιός οφείλω να πω: 

Ξέρεις, αυτό συνέβη σε εμένα, οπότε θα 
σιγουρευτώ ότι δεν πρόκειται να συμβεί και 
σε εσένα».
Δεν κατηγόρησε τον πρίγκιπα Κάρολο για 
την συμπεριφορά του, αντιθέτως τόν δικαι-
ολόγησε, υποστηρίζοντας πως με βάση το 
παρελθόν του, το σχολείο όπου φοίτησε, τις 
οικογενειακές του σχέσεις, είναι λογικό να 
φέρεται έτσι στα παιδιά του, γιατί έτσι είχε 
μάθει να τού φέρονται. Επιπλέον, τόνισε 
πως ήθελε να απομακρύνει την οικογένεια 
του από κάθε πιθανότητα να ακολουθήσουν 
ένα τέτοιο μέλλον και έτσι μετακόμισε μαζί 
τους στην Αμερική. Μόνο έτσι θα είχαν τα 
παιδιά του την ψυχική τους υγεία, όπως ανέ-
φερε.
Δε δίστασε να μιλήσει ακόμα και για τη 
«ζωηρή ζωή», που έκανε όταν ήταν νέος. 
Κάνναβη, ατελείωτα πάρτι, «γυμνά» παι-
χνίδια μπιλιάρδο κ.α. ήταν μερικές από τις 
«μεγάλες στιγμές», που έζησε. Όπως είπε: 
«Το να είσαι μέλος της βασιλικής οικογέ-
νειας είναι κάτι ανάμεσα στο να βρίσκεσαι 
σε τηλεοπτική εκπομπή ή σε ζωολογικό 
κήπο», άρα το ξέσπασμα του στην ηλικία 
των 18-20 ήταν απόλυτα λογικό. Χαρακτή-
ρισε την περίοδο εκείνη «τραύμα της παιδι-
κής του ηλικίας».
Κατέληξε ότι είδε την έξοδο προς την 
ελευθερία μόνο όταν γνώρισε τη Μέγκαν 
Μαρκλ. Περιγράφει, μάλιστα, μία συζή-
τησή τους, όπου η δούκισσα τόν ρώτησε 
«αν νιώθει εγκλωβισμένος» και εκείνος 
τής απάντησε «έτσι δεν είναι αυτή η δου-
λειά;». Τότε μόνο συνειδητοποίησε την αλή-
θεια των λόγων του και πως ο ρόλος του στη 
βασιλική οικογένεια ήταν μόνο ένα επάγ-
γελμα. «Είδα την ιστορία να επαναλαμβάνε-
ται. Γνώρισα τη γυναίκα μου, ήθελα να κάνω 
παιδιά. Δεν θα επέτρεπα να συμβεί ό,τι και 
στη μητέρα μου. Τότε πήρα την απόφαση να 
φύγω από αυτό το «μοντέλο εργασίας»», 
δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι και παραδέχτηκε 
πως η ζωή του τώρα είναι πιο «φωτεινή».
«Όπως είπα και στην γυναίκα μου: «Δεν 
χρειάζεται να γίνεις πριγκίπισσα. Θα φτιά-
ξουμε μία ζωή, που θα είναι ακόμα καλύ-
τερη από αυτό. Θα νιώθεις πιο όμορφα και 
από πριγκίπισσα» και το έκανα», καταλή-
γει ο δούκας του Σάσσεξ και πείθει με τα 
λόγια του, καθώς αφού εγκατέλειψαν το 
Παλάτι του Μπάκιγχαμ οι δυο τους δεί-
χνουν να έχουν μία ευτυχισμένη ζωή, την 
οποία δίνουν στη δημοσιότητα, μόνο όταν 
εκείνοι θέλουν.

Πρίγκιπας Χάρι: «Εγκατέλειψα 
το Παλάτι, επειδή δεν ήθελα να 
συμβεί ό,τι και στην μητέρα μου» 

Εκτός ελέγχου ο πληθωρισμός 
στις ΗΠΑ! Τρομάζει τις αγορές
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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

Οσα θέλετε να μάθετε για τα 
πρώτα δόντια του μωρού

Α
ν το μωράκι σας είναι πιο ανήσυ-
χο το τελευταίο διάστημα, αν θέλει 
να μασουλήσει διάφορα αντικεί-
μενα ή αν βγάζει πολλά σαλάκια, 

μπορεί να ετοιμάζεται να βγάλει τα πρώτα 
του δόντια.

Πότε ξεκινούν τα μωρά να βγάζουν 
δόντια;
Σε γενικές γραμμές, τα μωρά βγάζουν το 
πρώτο τους δόντι μεταξύ 4 μηνών και ενός 
έτους. Αν το μωρό σας είναι 6 μηνών που 
δεν δείχνει ακόμη σημάδια οδοντοφυΐας, 
μην πανικοβληθείτε. Κάθε μωράκι είναι δια-
φορετικό και έχει διαφορετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μερικά μωρά 
δεν βγάζουν δόντια μέχρι να είναι εννέα 
μηνών κι άλλα ξεκινούν την οδοντοφυΐα 
ήδη από τους τρεις μήνες. Τα μωρά που γεν-
νήθηκαν πρόωρα ή με πολύ χαμηλό βάρος 
μπορεί επίσης να παρουσιάσουν καθυστε-
ρήσεις στην οδοντοφυΐα τους.
Καθώς το μωρό σας αναπτύσσει ένα πλήρες 

σύνολο δοντιών, θα μπορείτε να εμπλουτί-
σετε τη διατροφή του ώστε να συμπεριλά-
βετε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστα-
τικά που χρειάζονται περισσότερη προσπά-
θεια μάσησης, πάντα σε συνεννόηση με τον 
παιδίατρο. Σε κάθε περίπτωση, αν ανησυ-
χείτε σχετικά με την ανάπτυξη του μωρού 
σας, μην διστάσετε να συζητήσετε σχετικά 
με τον παιδίατρό σας.

Ποια δόντια εμφανίζονται πρώτα;
Συνήθως τα πρώτα δόντια που εμφανίζονται 
είναι οι δύο κεντρικοί κοπτήρες στην κάτω 
σειρά του στόματος. Ωστόσο, αν αυτό δεν 
συμβαίνει στο μωρό σας, πάλι δεν χρειά-
ζεται να ανησυχείτε. Πρόκειται για κάτι που 
μπορεί να διαφέρει από μωρό σε μωρό.

Πώς θα καταλάβετε ότι το μωρό σας 
ετοιμάζεται να βγάλει δόντια
Προτού σκάσει το πρώτο δοντάκι του 
μωρού σας, θα παρατηρήσετε κάποιες 
ενδείξεις ότι πρόκειται να ξεκινήσει την οδο-

ντοφυΐα. Το μικρό σας μπορεί:
Να κλαίει ή να είναι ευερέθιστο
Να έχει αυξημένη έκκριση σάλιου
Να έχει πρησμένα και ευαίσθητα ούλα
Να μασουλάει περισσότερο από το συνη-
θισμένο
Να ξεκινήσει να μασάει αντικείμενα
Σε κάθε περίπτωση, ο παιδίατρος είναι ο 
πλέον κατάλληλος για να κρίνει τη φάση 
ανάπτυξης του μωρού σας και τη ρίζα των 
συμπτωμάτων.

Γιατί είναι σημαντικό να φροντίζετε 
τα πρώτα δόντια του
Σύμφωνα με τους ειδικούς πρέπει να φρο-
ντίζετε τα πρώτα δόντια του μωρού σας, 
καθώς η καθιέρωση του βουρτσίσμα-
τος από νωρίς βοηθά στη διασφάλιση της 
υγείας των δοντιών και παράλληλα συμβάλ-
λει στη φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου. 
Σκεφτείτε ότι εάν τα χαλασμένα δόντια του 
μωρού πέσουν νωρίτερα ενδέχεται να επη-
ρεάσουν τη θέση των μόνιμων δοντιών και 

κατ έπέκταση τη σωστή άρθρωσή του.

Πώς μπορείτε να φροντίσετε τα 
δόντια του
Το βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να ξεκι-
νήσει μόλις βγει το πρώτο δοντάκι. Χρησι-
μοποιήστε μια αποστειρωμένη γάζα ή μια 
ειδική βούρτσα δακτύλου για να σκουπίσετε 
με απαλές κινήσεις τα πρώτα δόντια και το 
μπροστινό μέρος της γλώσσας, μετά τα γεύ-
ματα του μωρού και πριν τον ύπνο του. Οι 
οδοντίατροι προτείνουν να χρησιμοποιείτε 
μια πολύ μαλακή οδοντόβουρτσα, κατάλ-
ληλη για την ηλικία του μωρού σας, με νερό 
και να αποφεύγετε την οδοντόκρεμα. Επι-
πλέον, οι ειδικοί προτείνουν να καθαρίζετε 
τα ούλα του μωρού μετά τον θηλασμό, προ-
κειμένου να βοηθήσετε στην καταπολέμηση 
της ανάπτυξης των βακτηρίων και να προ-
άγετε την καλή στοματική υγεία πολύ πριν 
αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα δόντια του 
μωρού. Ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί 
είναι αρκετό για τον καθαρισμό των ούλων.

Ύ
στερα από μερικά χρόνια γάμου, 
πολλά ζευγάρια αναρωτιούνται, “  
Άραγε θα γίνει ποτέ καλύτερος ο 
γάμος μου ;” Με τη δουλειά, με τα 

παιδιά, και άλλα γεγονότα στο μεταξύ, οι 
προκλήσεις της ζωής μπορούν εύκολα να 
σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου για το 
γάμο. Γιαυτό, πριν αρχίσει ο γάμος σου να 
υποφέρει, κάνε τον άντρα σου/τη γυναίκα 
σου την πρώτη προτεραιότητα και ακολού-
θησε τα παρακάτω βήματα για να προγραμ-
ματίσεις μία απόδραση . Πρώτα, πρώτα, να 
συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχει κάποια 
τέλεια χρονική περίοδος γιαυτό. Μπορεί-
τε και τώρα. Δεύτερον, αποφασίστε πόσα 
χρήματα θα ξοδέψετε. Να είστε λογικοί για 
το ποσό που θα αποφασίσετε κι ύστερα να 
διαλέξετε τα μέρη που μπορείτε να πάτε. 
Τρίτον, κανονίστε τη φροντίδα των παιδιών 
όσο γίνεται πιο έγκαιρα. Μόλις βρείτε την 
πιθανή ημερομηνία , τηλεφωνήστε κάποιο 
έμπιστο φιλικό πρόσωπο ή κάποιον συγγε-
νή που θα προσέχει τα παιδιά.  

Μήπως στο γάμο σου επικρατεί ακα-
ταστασία;
Στο γάμο επικρατεί ακαταστασία γιατί οι 
άνθρωποι είναι ακατάστατοι. Ο καθένας 
μας είναι μοναδικός...με μοναδικό τρόπο 
σκέψης και μοναδική προσωπικότητα. Ο 
καθένας μας έχει διαφορετικό τρόπο να 
βλέπει και να επεξεργάζεται το καθετί. Ο 
γάμος όμως όπου επικρατεί ακαταστα-
σία μπορεί να γίνει ένας γάμος όπου θα 
επικρατεί η τάξη. Η επικοινωνία είναι το 
βασικό στοιχείο που καταστρέφει το γάμο 
. Για παράδειγμα, όταν συνέχεια έχετε τους 
ίδιους καυγάδες...τα πράγματα ξεφεύγουν 
από κάθε έλεγχο. Για να αλλάξετε αυτήν 
τη χαώδη κατάσταση , είναι σημαντικό να 
ξεπεράσετε αυτούς τους καυγάδες. Προ-
χωρήστε μπροστά ξεχνώντας το χθες. Να 
μιλάτε όμορφα και να ακούτε ο ένας τον 
άλλον με προσοχή από δω κι εμπρός.

 Έχεις τα εφόδια για να προστατέψεις 
το παιδί σου από το στρες;
Μία πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι 
σημαντικές αιτίες για παιδικό στρες -- 
όπως  είναι το διαζύγιο, ο αλκοολισμός, και 
οι οικονομικές δυσκολίες -- έχουν άμεση 
αρνητική επίδραση στην υγεία του παιδιού. 
Τι λοιπόν μπορείς να κάνεις; Πρώτα, πρώτα, 

προστάτεψε το παιδί σου από το στρες του 
διαζυγίου . Μερικές φορές το διαζύγιο είναι 
πέρα από τον έλεγχο του συζύγου. Υπάρ-
χουν όμως φορές που τα ζευγάρια εύκολα 
πιστεύουν το μύθο ότι “μαλώνουμε πολύ, 
γιαυτό είναι καλύτερα για τα παιδιά να 
χωρίσουμε.” Φυσικά οι καυγάδες δεν είναι 
κάτι ωραίο, αλλά το διαζύγιο μπορεί να 
αποβεί χειρότερο. Δεύτερον, προστάτεψε 
το παιδί σου από την επίδραση του αλκοολι-
σμού. Μπορεί να καταφέρνεις να κρύβεσαι 
από μερικούς , όχι όμως από τα παιδιά σου. 
Ζήτησε λοιπόν βοήθεια πριν γίνει ζημιά.

Πατέρες, ποτίσατε το παιδί σας με 
αλήθεια και αγάπη σήμερα;
Για να είσαι άριστος πατέρας, εκτός των 
άλλων, πρέπει να χρησιμοποιείς λόγια που 
να ενθαρρύνουν τα παιδιά σου. Με άλλα 
λόγια, να μη χάνεις ευκαιρία να κάνεις το 
παιδί σου να νιώθει ότι το αγαπάς και είναι 
μια ξεχωριστή οντότητα. Έτσι λοιπόν εδώ 
έχουμε μερικά πράγματα που πρέπει να λες 
στο παιδί σου κάθε μέρα. Πρώτα, πρώτα 
, να του λες, “σ’αγαπώ.” Η αγάπη είναι το 
θεμέλιο για να εδραιώσεις μία δυνατή 
σχέση με τα παιδιά σου. Και επειδή ποτέ 
δεν μπορείς να το παρακάνεις, πες στα παι-
διά σου ότι τα αγαπάς -- κάθε μέρα, πολλές 
φορές την ημέρα. Δεύτερον, να λες, “Λοι-
πόν, ποια είναι τα σχέδιά σου για σήμερα;” 
Μ’ αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν ότι ενδι-
αφέρεσαι γι αυτά και για ό,τι κάνουν.

Πώς αντιδράς σε άτομα δύστροπα 
που σε αποδοκιμάζουν, σε εκνευρί-
ζουν, και μερικές φορές σε πληγώ-
νουν; 
Αν τσιμπήσεις έναν σκαντζόχοιρο με ένα 
ξύλο ή φωνάξεις δεν έχει κάποιο καλό απο-
τέλεσμα...αντίθετα εξαγριώνει το σκαντζό-
χοιρο. Κινδυνεύεις να δεχτείς επίθεση από  
τα αιχμηρά αγκάθια το . Το ίδιο ισχύει και 
στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Αν τσιμπήσεις 
έναν/μία σύζυγο σκαντζόχοιρο , ή έφηβο, 
ή συγγενή εξ αγχιστείας με τα λόγια σου, 
τα πράγματα συνήθως δεν εξελίσσονται 
ομαλά. Αν πεις κάτι σαν κι αυτό “τι πρό-
βλημα έχεις;” τους εξαγριώνεις λιγότερο. 
Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να αντι-
δράσεις. Καλά λόγια με αγάπη ή μια αγκα-
λιά είναι δύο τρόποι που είναι πιθανό να 
φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Μήπως χρειάζεστε μία απόδραση;
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Aν και τα ράφια των φαρμακείων 
είναι γεμάτα πλέον με φαρμακευτικές 
λύσεις για τους πονοκεφάλους, πολ-
λοί προτιμούν να βρίσκουν λύσεις σε 
εναλλακτικές μεθόδους. Αν κι εσείς 
ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, παρα-
κάτω θα ανακαλύψετε οκτώ τρόπους 
που μπορούν να προσφέρουν ανα-
κούφιση από τους  πονοκεφάλους. 
1. Μασάζ
Θεωρείται λανθασμένα ως πολυτέ-
λεια, καθώς το μασάζ είναι θεραπευ-
τικό για το σώμα. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που ο πονοκέφαλος είναι απο-
τελέσμα συσσωρευμένης έντασης σε 
ώμους και αυχένα λόγω και της κακής 
στάσης του σώματος. Με τη θεραπευ-
τική μάλαξη, μπορείτε να ελαττώσετε 
το χρόνιο πόνο και να χαλαρώνετε 
τους μυς με αποτέλεσμα να μειωθούν 
οι συχνοί πονοκέφαλοι.
2. Ζεστά ή κρύα επιθέματα
Για τον πονοκέφαλο τάσης που 
συχνά περιγράφεται ως σφί-
ξιμο γυρω απο το κεφάλι, η 
εφαρμογή κρύων ή  ζεστών 
επιθεμάτων στο σημείο του 
πόνου μπορεί να προσφέρει 
ανακούφιση. Μην αφήσετε την 
κρύα κομπρέσα στο κεφάλι και 
στα μάγουλα για περισσότερο 
από δέκα λέπτα. Τα ζεστά επιθέ-
ματα ή ακόμα καλύτερα μια θερ-
μοφόρα, μπορείτε να την εφαρ-
μόσετε στο πίσω μέρος του λαι-
μού. Επιλέξτε αυτό που σας ανα-
κουφίζει.
3. Αρωματοθεραπεία
Μπορεί να υπάρχει μια μικρή δυσπι-
στία σχετικά με την ευεργετική επί-
δραση του αρώματος στον ανθρώ-
πινο οργανισμό, όμως υπάρχουν 
αποδείξεις ότι συγκεκριμένα αρώ-
ματα και μυρωδιές «ξεκλειδώνουν» 
ορισμένες θεραπευτικές αντιδρά-
σεις του εγκεφάλου. Στην προκείμενη 
περίπτωση της κεφαλαλγίας, σύμμα-
χός σας είναι το εκχύλισμα ευκαλύ-
πτου ή η χαλαρωτική λεβάντα.
4. Ασκήσεις αναπνοών
Έχοντας ως οδηγό τον ρυθμό της ανα-
πνοής μας, μπορούμε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να χαλαρώσουμε 
και να αποβάλλουμε τη συσσωρευ-
μένη ένταση που μπορεί να προκα-

λεί τον πονοκέφαλο. Βρείτε ένα ήσυχο 
μέρος για να συγκεντρωθείτε και ξεκι-
νήστε να παίρνετε βαθιές αναπνοές 
μετρώντας πέντε χρόνους εισπνοής 
και πέντε χρόνους εκπνοής. Μπορείτε 
επίσης να δοκιμάσετε και την τεχνική 
που θυμίζει λίγο τις τεχνικές του δια-
λογισμού, επικεντρώνοντας την προ-
σοχή σας κάθε φορά στα διαφορετικά 
σημεία του σώματος ξεκινώντας από 
τα δάχτυλα τα ποδιών και ανεβαίνο-
ντας σιγά σιγά προς τα πάνω.
5. Ενυδάτωση
Διατηρώντας το σώμα σας επαρ-
κώς ενυδατωμένο, θα παρατηρή-
σετε σημαντική βελτίωση των πονο-
κεφάλων σας, καθώς η αφυδατώση 
θα μπορούσε να είναι ένας από τους 
παράγοντες που τους προκαλεί. Αντί-
στοιχα όμως, η υπερβολική κατανά-

λωση καφέ ή αναψυκτικών αλλά και 
το αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε 

κεφαλαλγίες.
6. Επαρκής ύπνος
Οι ανεπαρκείς ώρες ύπνου μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε κεφαλαλ-
γίες.  Δεν είναι δύσκολο να δια-
τηρήσετε μια ρουτίνα ύπνου 

εάν πέφτετε για ύπνο και ξυπνάτε 
την ίδια ώρα. Σε περίπτωση που 
δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τις 

ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας, 
ελαττώστε την κατανάλωση καφε-
ϊνης και αλκοόλ. Για να πετύχετε 

την τέλεια χαλάρωση, χαρίστε στον 
εαυτό σας ένα ζεστό χαλαρωτικό μπά-
νιο πριν τον ύπνο.
7. Σωστή διατροφή
Υπάρχουν μερικές τροφές και συστα-
τικά που συμβάλλουν στην εμφάνιση 
των πονοκεφάλων. Πώς θα διαπιστώ-
σετε ποια τρόφιμα είναι ένοχα; Την 
επόμενη φορά που θα έχετε πονο-
κέφαλο, σημειώστε τι καταναλώσατε 
διατηρώντας έτσι σιγά σιγά ένα ημε-
ρολόγιο. Τέτοια προϊοντα μπορεί να 
είναι όσα περιέχουν καφεϊνη, όπως ο 
καφές, η σοκολάτα και κάποια αναψυ-
κτικά, τροφές με όξινο γλουταμινικό 
νάτριο (MSG) ως βελτιωτικό γεύσης, 
τρόφιμα που περιέχουν νιτρικά όπως 
επεξεργασμένα κρέατα και τέλος τρό-
φιμα που περιέχουν τυραμίνη όπως 
ορισμένα τυριά.

Έ
νας στους τέσσερις εμφραγματίες θα παρουσιάσει συμπτώματα που δεν συνάδουν με τα τυπικά προ-
ειδοποιητικά σημάδια όπως ο θωρακικός πόνος, με την άγνοια κινδύνου να οδηγήσει πιθανότατα 
στον θάνατο μέσα σε 30 ημέρες. Το νέο επιστημονικό εύρημα δημοσιεύεται στο European Heart 
Journal—Acute Cardiovascular Care της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC).

Δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια συνείδησης, εξάντληση και κοιλιακό άλγος αποτελούν 
άτυπες ενδείξεις ενός επικείμενου εμφράγματος, σύμφωνα με την έρευνα του Νοσοκομείου 
Nordsjællands στη Δανία. «Διαπιστώσαμε ότι τα άτυπα συμπτώματα εμφανίστηκαν κυρίως σε 
ηλικιωμένους, ιδίως γυναίκες, που δεν ειδοποίησαν ωστόσο τα επείγοντα» ανέφερε η συγγρα-
φέας της μελέτης Amalie Lykkemark Mæller, υποψήφια διδάκτωρ, σχετικά με την μεγάλη σημα-
σία οι ασθενείς και οι γιατροί να αναγνωρίζουν άμεσα τα σημάδια κινδύνου για την αποτροπή 
μιας απευκταίας έκβασης.
Στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ πρώιμων συμπτωμάτων εμφράγματος, απόκρισης 
από ιατρικές υπηρεσίες και η θνησιμότητα στις 30 ημέρες, σύμφωνα με το σύνολο των 24ωρων κλήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν προς μια γραμμή ιατρικής υποστήριξης και μία ξεχωριστή για επείγοντα περιστα-
τικά στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας της Δανίας για το 2014-2018. Από τις παραπάνω υπηρεσίες που 
καταγράφουν το κύριο σύμπτωμα μαζί με την απόκριση, οι ερευνητές εντόπισαν τους ενήλικες 30 ετών και 
άνω που έλαβαν διάγνωση εμφράγματος εντός 72 ωρών από την κλήση και τους διέκριναν σε δύο ομάδες 
ανάλογα με το κύριο σύμπτωμα.

Υπερτριπλάσιος κίνδυνος θανάτου
Στη διάρκεια της πενταετούς μελέτης, καταγράφηκε ένα συγκεκριμένο αρχικό σύμπτωμα στις 7.222 περι-
πτώσεις εμφράγματος από τις συνολικά 8.336, 72% για θωρακικό πόνο και 24% για άτυπα συμπτώματα, 
με κυρίαρχα τα αναπνευστικά προβλήματα. Ειδικότερα: ο θωρακικός πόνος ήταν συχνότερος στους άνδρες 
30-59 ετών οι οποίοι κάλεσαν τα επείγοντα και σπανιότερος στις γυναίκες, οι οποίες ωστόσο απευθύνθη-
καν στην απλή γραμμή υποστήριξης. Το 95% που απευθύνθηκε στα επείγοντα και το 76% στην απλή γραμμή 
ιατρικής υποστήριξης οδηγήθηκαν στα έκτακτα περιστατικά, με τη θνησιμότητα στις 30 ημέρες στο 5% και 
3% αντίστοιχα για τις δύο ομάδες, τα άτυπα συμπτώματα σχετίστηκαν με μεγαλύτερη θνησιμότητα, 23% 
για όσους ειδοποίησαν τα επείγοντα περιστατικά και 15% για όσους κάλεσαν στη γραμμή υποστήριξης. Επι-
πλέον, ασθενοφόρο για τα έκτακτα περιστατικά στάλθηκε στο 67% μόνο της ομάδας που απευθύνθηκε στα 
επείγοντα και στο 17% της ομάδας απλής ιατρικής υποστήριξης.
Ωστόσο, ο κίνδυνος θανάτου αποδείχθηκε υπετριπλάσιος για την ομάδα των άτυπων συμπτωμάτων σε 
σύγκριση με όσους εμφάνισαν πόνο στο στήθος, μετά την προσαρμογή στοιχείων όπως η ηλικία, το φύλο, 
το μορφωτικό επίπεδο, ο διαβήτης, ιστορικό εμφραγμάτων, καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. Συγκεκριμένα, η θνησιμότητα ήταν 15,6% έναντι 4,3% αντίστοιχα και, πιθανότατα, λόγω 
καθυστερημένης παροχής βοήθειας, εκτιμά η κυρία Mæller.
Σχολιάζοντας τα σχετικά ευρήματα, η κυρία Mæller αναφέρθηκε στη φύση αυτών των άτυπων συμπτωμάτων 
που δυσκολεύουν την υποψία εμφράγματος, μιας και πρόκειται για καταστάσεις που προκαλούνται συνή-
θως από άλλες αιτίες. «Ευελπιστούμε ότι η μελέτη μας θα ευαισθητοποιήσει και θα ενημερώσει κυρίως τους 
γηραιότερους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τα άτυπα αυτά προειδοποιητικά σημάδια», 
δήλωσε.

Έμφραγμα: Τα επικίνδυνα συμπτώματα που δεν 
μας υποψιάζουν – Οι περισσότεροι τα αγνοούν

Πονοκέφαλος: Επτά τρόποι 
να απαλλαγούμε χωρίς 
φάρμακα

Οι άνθρωποι που είχαν περισσότερους από δέκα σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή τους, αντι-
μετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική 
έρευνα.

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τον Καναδά και την Τουρκία, με επικεφαλής τον δρα 
Λι Σμιθ του Πανεπιστημίου Anglia Ruskin του Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό 
περιοδικό για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας BMJ Sexual and Reproductive Health, ανέ-
λυσαν στοιχεία για 2.537 άνδρες και 3.185 γυναίκες άνω των 50 ετών (μέση ηλικία τα 64 έτη).
Από τους συμμετέχοντες, το 28,5% των ανδρών και το 41% των γυναικών είχαν κανένα ή ένα σύντροφο, το 
29% των ανδρών και το 35% των γυναικών είχαν δύο έως τέσσερις συντρόφους, το 20% των ανδρών και 
το 16% των γυναικών είχαν πέντε έως εννέα, ενώ το 22% των ανδρών και το 8% των γυναικών είχαν δέκα 
ή περισσότερους. Και στα δύο φύλα τον υψηλότερο αριθμό συντρόφων είχαν οι νεότεροι, οι ανύπαντροι, 

εκείνοι στα άκρα της εισοδηματικής κλίμακας (τόσο οι πιο πλούσιοι όσο και οι πιο φτωχοί), 
καθώς επίσης όσοι έπιναν, κάπνιζαν, αλλά και ασκούνταν περισσότερο.

Διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες με δέκα ή περισσότερους συντρόφους είχαν 
91% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, σε σχέση με όσες δεν 

είχαν κανένα ή μόνο ένα σύντροφο. Οι άνδρες με δύο έως τέσσε-
ρις συντρόφους είχαν 57% μεγαλύτερη πιθανότητα καρκίνου σε 

σχέση με όσους είχαν μηδέν έως ένα σύντροφο. Ενώ εκείνοι με 
περισσότερες από δέκα συντρόφους στη ζωή τους, ήταν 69% 

πιθανότερο να διαγνωστούν κάποια στιγμή με καρκίνο.
Επιπλέον, οι γυναίκες (αλλά όχι οι άνδρες) με περισσό-
τερους από πέντε συντρόφους είχαν 64% μεγαλύτερη 
πιθανότητα κάποιας άλλης χρόνιας πάθησης.
Η μελέτη δεν εξέτασε αν κάποιο είδος καρκίνου είναι 
συχνότερο σε όσους είχαν πολλούς συντρόφους.

Η νόσος-απειλή όσων είχαν πάνω από 10 
σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή τους

υγεία
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19η Μαΐου 
102 Χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915,  οι 
τούρκοι  εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ 
είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους 
για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους.

Έ
να εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα 
βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του 
Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 

1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλοίωσε το 
φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι 

ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί 
να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του πληθυσμού, 
αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της 
περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάσ τηκε με τη 
δημογραφική και την πνευματ ική τους άνοδο. Το 
1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 
ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου 
αιώνα άγγιζαν τις 700.000. 
Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία σ τον Πόντο, ενώ το 
1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το 
περίφημο Φρον τ ισ τήριο της Τραπεζούν τας. Εκτός 
από σχολεία διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφη-
μερίδες, λέσχες και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό 
τους πνευματικό επίπεδο.
Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο για τους λαούς 
της Οθωμαν ικής Αυτοκρατορίας. Τη χρον ιά αυτή 
εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρ-
κων, που έθεσε στον περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολ-
λές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς 
στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της 
θνήσκουσας Αυτοκρατορίας.
Σύν τομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι 
Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρό-
σωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστια-
νικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, 
επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρα-
τών στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό 
Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη 
μέτωπο με την Τουρκία.
Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κρά-
τους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού 
πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, 
μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ 
Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζο-
νταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν 

στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη 
διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. 
Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και 
αρρώστιες.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολο-
φονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών 
τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, ανέβη-
καν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν 
δυνατόν. 
Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι τούρ-
κοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον 

όλο το πεδίο ανοιχ τό μπροστά τους γ ια να εξολο-
θρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο 
Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρό-
νια!
Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την 
πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο 
ελληνοαρμενικό κράτος. 

Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι 
οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να προχωρή-
σουν στην «τελική λύση».
Στ ις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβά-
ζεται σ τη Σαμψούντα γ ια να ξεκινήσει τη δεύτερη 
και πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό 
την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμ-
βούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 
1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέ-
ρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβά-
ζουν τον αριθμό τους στις 353.000.
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως 
πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 
ήλθαν στην Ελλάδα. 
Με τ ις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα 
μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη 
την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυ-
σμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.
Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή 
των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 
1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνή-
μης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Την Πατρίδα μ’ Έχασα
 
Την πατρίδα μ’ έχασα
Έκλαψα και πόνεσα
Λύουμαι κι’ αροθυμώ, όι - όι
Ν’ ανασπάλω κι’ επορώ

Τα ταφία μ’ έχασα
Ντ’ έθαψα κι’ ενέσπαλα
Τ’ εμετέρτ ς αναστορώ, όι - όι
Και ‘ς σο ψυόπο μ’ κουβαλώ

Εκκλησίας έρημα,
Μοναστήρεα ακάντηλα
Πόρτας και παράθυρα, όι - όι
Επέμναν ακράνοιχτα

Μίαν κι’ άλλο ‘ς σην ζωήν μ’
Σο πεγάδι μ’ σην αυλήν μ’
Νερόπον ας έπινα, όι - όι
Και τ’ όμματεα μ’ έπλυνα
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Toronto • Montreal • Vancouver

Μοναδικό και Μοναδικό και 
Λαχταριστό.Λαχταριστό.
Μόνο το ΑυθεντικόΜόνο το Αυθεντικό
Κυπριακό! Κυπριακό! 
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Ψ
ηφίστηκε ως άρθρο του σχεδίου 
νόμου του Υπουργείου Οικονο-
μικών για την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 και της Ο-

δηγίας (ΕΕ) 2019/879 η τροπολογία που κα-
τέθεσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης με θέμα «Εκσυγχρονισμός διαδικα-
σίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του 
άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων απόψε-
ων θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτη-
ματογράφησης – Τροποποίηση των παρ. 8 

και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995».
Η τροπολογία αποσκοπεί στην απλοποίηση 
και επιτάχυνση της υποβολής και εξέτασης 
των αιτήσεων διόρθωσης. Η νέα διαδικα-
σία προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έρχε-
ται αφενός να βελτιώσει τους χρόνους και 
τους μηχανισμούς εξέτασης των αιτήσεων 
και αφετέρου να δημιουργήσει ασφάλεια 
δικαίου στους ιδιοκτήτες και στις συναλ-
λαγές γύρω από τα ακίνητα. Προκειμένου, 
μάλιστα, να αποφευχθεί ένα ακόμα πισω-
γύρισμα στις διαδικασίες, οι νέες ρυθμί-
σεις αφορούν εκείνες τις περιοχές όπου η 
εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης δεν έχει 
ακόμα ξεκινήσει (δηλαδή περιοχές όπου η 
ανάρτηση έγινε μετά τον Μάιο του 2020). 
Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται συνολικά 
η λειτουργία του Κτηματολογίου. Συγκεκρι-
μένα:
1. Η προτεινόμενη ρύθμιση δίνει εκ νέου 
στους πολίτες την δυνατότητα να προσφύ-
γουν στις δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εξέτα-
σης Υποθέσεων, είτε η έκθεση του Γραφείου 
Κτηματογράφησης εισηγείται την αποδοχή 
είτε την απόρριψη της αίτησης διόρθωσης. 
Με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, η δυνα-

τότητα αυτή υφίστατο μόνο στις περιπτώ-
σεις θετικής εισήγησης. Φυσικά, απαραί-
τητη προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος σε περίπτωση θετικής εισήγη-
σης είναι να θίγονται δικαιώματα τρίτων, 
ειδάλλως η προσφυγή σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή καθίσταται άνευ αντικειμένου.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα ορίζει η 
προς ψήφιση τροπολογία, όλη η διαδικασία 
κατάθεσης, εξέτασης και εν γένει παρακο-
λούθησης της πορείας των αιτήσεων διόρ-

θωσης ψηφιοποιείται και διεξάγεται μέσω 
του gov.gr. Με τον τρόπο αυτό διευκολύ-
νονται σημαντικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
σε περιοχές μακριά από την κατοικία τους, 
αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελμα-
τίες στη διαδικασία. Αυτονόητα, όποιος το 
επιθυμεί εξακολουθεί να μπορεί να καταθέ-
τει αιτήσεις διόρθωσης με φυσική παρου-
σία στα κτηματολογικά γραφεία.
3. Τέλος, με την τροπολογία ρυθμίζεται ρητά 
και ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, 
αυτό της δημοσιότητας των εκθέσεων που 
εκδίδουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης. Το 
ισχύον καθεστώς αποδείχτηκε ασαφές ως 
προς αυτό το ζήτημα και για τον λόγο αυτό η 
προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να καταστή-
σει υποχρεωτική την ανάρτηση των εκθέ-
σεων αυτών στην ιστοσελίδα του Ελληνι-
κού Κτηματολογίου, ενδυναμώνοντας έτσι 
τις δικλείδες διαφάνειας. Έτσι, ο πολίτης θα 
ενημερώνεται για τις εν λόγω αναρτήσεις 
από σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα, ο 
οποίος υποχρεούται να παρέχει και εξει-
δικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τον 
τρόπο που πρέπει να ενημερωθούν τυχόν 
θιγόμενοι τρίτοι ή να κατατεθούν αντίθετες 
απόψεις του αιτούντος.

Τροπολογία του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

για το Κτηματολόγιο

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο
ι δραματικές και μακάβριες εικό-
νες από την Ινδία σε ένα και μό-
νο εφταήμερο επέτυχαν ότι δεν 
κατάφεραν οι πολιτικοί και οι ει-

δικοί σε έναν ολόκληρο χρόνο να πείσουν 
καθολικά  τις κοινωνίες τους για την ύπαρ-
ξη της πανδημίας και για την αναγκαιότητα 
του εμβολίου.
Οι απεγνωσμένες κραυγές και οι κλαυθμοί, 
οι αλαλαγμοί και οδυρμοί των συγγενών 
που εκλιπαρούσαν βοήθεια και λίγο οξυ-
γόνο για τους οικείους τους που κείτονταν 
μισοπεθαμένοι καταγής ασθμαίνοντας  τον 
ρόγχο του Θανάτου, άλλαξαν όλο το αφή-
γημα.
Η κατάρρευση του υγειονομικού συστήμα-
τος στην Ινδία που αδυνατούσε να προσφέ-
ρει μια βασική φροντίδα, ένα κρεβάτι στο 
νοσοκομείο, και την απαραίτητη διασωλή-
νωση  για τους ασθενείς που  χρειαζόντου-
σαν αναπνευστική βοήθεια κατατρόμαξαν 
την παγκόσμια κοινότητα.

Πάρα πολλά κράτη προσφέρθηκαν άμεσα 
να βοηθήσουν στέλνοντας χιλιάδες  ανα-
πνευστήρες και  νοσοκομειακό οξυγόνο, 
σε μια χώρα που καθημερινά αριθμούσε 
πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες κρούσματα 
και σαράντα χιλιάδες νεκρούς.
Και όπως γίνεται πάντοτε με τα ΜΜΕ, η 
είδηση που ήταν το μέγα γεγονός μέχρι 
πριν λίγο, πέρασε στα ψιλά της ενημέρωσης 
και πλέον κανείς μας δεν μαθαίνει “ουδέν 
νεότερον από το Ινδικόν  μέτωπον”. Παρά 
μόνον για την “Γαλάζια Ελευθερία” και την 
πρόοδο της μαζικής εκστρατείας του εμβο-
λιασμού και το άνοιγμα του Τουρισμού. 
Η καταστροφική αποτυχία της Ινδίας πρό-
σφερε άθελα της τα μέγιστα στις κυβερνή-
σεις των υπόλοιπων χωρών που έβλεπαν 
με ανείπωτη χαρά την αλλαγή του κλίματος 
στις κοινωνίες τους.
Ακόμη και οι θρομβώσεις που προκαλεί 
σε ένα πολύ μικρό ποσοστό το εμβόλιο της 
AstraZeneca με συνέπεια κάποιοι άτυχοι 

συνάνθρωποι μας να χάνουν την ζωή τους, 
δεν επηρέασε αρνητικά το θετικό κλίμα που 
προέκυψε από το Ινδικό μέτωπο. 
Ακόμη και οι μεγάλοι αρνητές του κορο-
νοϊού και οι υπέρμαχοι κατά του μαζικού 
εμβολιασμού, έχουν κατεβάσει τους τόνους 
τους.
Αυτό όμως δυστυχώς είναι καταστροφικό 
για την υγεία και την ευεξία και την σωστή 
λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύ-

ματος. Είναι πανάκεια η έκφραση της άλλης 
άποψης και ύψιστο αγαθό της καλής λει-
τουργίας μιας κοινωνίας.
Θα είναι κακούργημα εάν επιτρέψουμε τον 
φόβο και την μονόχνοτη άποψη να μονο-
πωλήσουν και να επιβάλουν την μία και 
μοναδική πλευρά όσο σωστή και καλή και 
αν διαφαίνεται.
Το ότι ο κόσμος πλέον πάει τρέχοντας να 
εμβολιαστεί και πολλοί από εμάς οδηγούν 
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να βρουν 
μια θέση στον εμβολιαστικό ήλιο, δεν θα 
πρέπει να επηρεάσει αρνητικά και να απο-
τρέψει  βίαια και να αμπαρώσει σε απομο-
νωτικά κελιά τα δεκάδες ερωτήματα που 
έχουν προκύψει και πρέπει να απαντηθούν.
Στον συρφετό της παραζάλης και της από-
γνωσης τα υγειονομικά κέντρα με τα πολι-
τικά προσωπεία που εκπροσωπούν χωρίς 
ενδοιασμούς και αναστολές και χωρίς επι-
στημονικές τεκμηριωμένες έρευνες απο-
φάσισαν να εμβολιάσουν και τα δωδεκά-
χρονα.
Τα ίδια αυτά κέντρα αποφάσεων υγείας 

στελεχωμένα με ειδικούς που μέχρι πρό-
τινος οι περισσότεροι από εμάς δεν γνω-
ρίζαμε ότι υπήρχαν τέτοιες ειδικότητες, 
έως εχθές, λοιπόν, μας διαλαλούσαν πως 
τα παιδιά και οι έφηβοι δεν κινδυνεύουν 
από τον ιό και σήμερα αποφάσισαν  σε μια 
νύχτα να εμβολιάσουν εκατομμύρια παιδιά 
και νέους. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθε-
ται από όλους εμάς είναι το πού θα σταμα-
τήσει η μπάλα;
Μήπως μεθαύριο θα απαιτήσουν να εμβο-
λιάσουν και τα δεκάχρονα και μετά τα οχτά-
χρονα και μέχρι να καταλάβουμε τί γίνεται 
και τα νεογέννητα;
Με αυτόν τον τρόπο θα πραγματώσουν 
αυτό που μέχρι τώρα λεκτικά μόνον ανα-
φέρονται  στην ανοσία της αγέλης. Ενώ ο 
ΠΟΥ αρνείται επίσημα την ορολογία αυτή 
και καταδικάζει όλους αυτούς που την χρη-
σιμοποιούν και ακόμη περισσότερο όταν 
πολιτικά προσπαθούν  να την υλοποιή-
σουν, αφού είναι επιστημονικά ατεκμηρί-
ωτο και απαράδεκτο.
Το 1930 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
ο όρος, “ανοσία της αγέλης” όταν ένας 
γιατρός ο A.W. Hedrich δημοσίευσε μία 
μελέτη στην Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, σχε-
τικά με την επιδημιολογία της Ιλαράς, στην 
οποία διαπίστωνε ότι πολλά παιδιά είχαν 
γίνει άνοσα στην Ιλαρά και ο αριθμός της 
μετάδοσης  μειωνόταν μεταξύ των παιδιών.
Αλλά η ανοσία επετεύχθη, μόνον όταν ανα-
καλύφθηκε το εμβόλιο της ιλαράς το 1960 
και άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός.
Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν 
επιτεύχθηκε ανοσία παρά μόνον με την 
βοήθεια του εμβολίου.
Το εμβόλιο αναμφίβολα είναι η απάντηση 
για την εξάλειψη οποιασδήποτε πανδημίας.
Το μέγα όμως και εναγώνιο ερώτημα των 
εφτά μισή δισεκατομμυρίων ανθρώπων 
που θέτουν, είναι το παρόν εμβόλιο αυτό 
που θα μας απαλλάξει από αυτήν την παν-
δημία και θα μας επαναφέρει σε μια κανο-
νικότητα που ξεχάσαμε κιόλας πώς είναι;
Ή, οι μεγάλοι  ερευνητές, άοκνοι εργάτες 
της ανθρωπότητος, θα πρέπει να απομο-
νωθούν και πάλι στα εργαστήρια τους και 
σκυμμένοι πάνω στα μαγευτικά τους μικρο-
σκόπια ανακαλύψουν το αντίδοτο μιας 
ακόμη μολυσματικής  αρρώστιας που απει-
λεί τα στεγανά της κοινωνίας μας.
Προς το παρόν ας επαναπαυτούμε με αυτά 
που έχουμε και ας προσέχουμε τους εαυ-
τούς μας, τους οικείους μας και τους τρι-
γύρω μας, έως ότου ο κόσμος μας βρει τον 
δρόμο της ασφάλειας και της κανονικότη-
τας. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης   

Η Ανοσία Της  Κοινωνίας

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

της Hellas News
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ΑΝΑΘΡΩΠΟΙ
 ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

H ΓΙΟΡΤΗ τῆς ̓ Αναστάσεως 
δὲν εἶναι γιὰ τὸν Χριστιανὸ 
μιὰ ψυχρὴ ἐπανάληψι θρη-
σκευτικῆς τελετουργίας. 

Εἶναι τὸ μεγαλύτερο τῆς ̔ Ιστορίας γεγο-
νὸς καὶ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο τὸ κέντρο 
τῆς ζωῆς του, μιᾶς ζωῆς ποὺ ἐπεκτείνε-
ται στὴν αἰωνιότητα.
Τί εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ ᾽Ανά-
στασι; Εἰναι ἡ εὐεργετικώτερη ἀπὸ τὶς 
δωρεὲς ποὺ ἔκανε ὁ Δημιουργὸς στὰ 
δημιουργήματά του. Γιατὶ μὲ τὴν ᾽Ανά-
στασι τοῦ ᾽Ιησοῦ ἡ ἀνθρωπότης ἀπέ-
κτησε τὸ δικαίωμα νὰ εἰσέλθη στὸν 
κόσμο τῆς ἀθανασίας. Νὰ μετάσχη στὴν 
αἰωνιότητα.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος — ὁ 
πάμφωτος ἐκεῖνος νοῦς - συνέλαβε 
ἀκριβῶς τὸ νόημα τῆς ἀθανασίας, καὶ 
τὸ ἐξέφρασε στὸν περίφημο κατηχητικό 
του λόγο: «Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον’ 
ἠλευθέρωσε ἠμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνα-
τος». Καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν πολυσήμαντη 
αὐτὴ διαπίστωσι, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
ἐπαναλαμβάνει τὸ θριαμβικὸ ἐρώτημα 
τοῦ θείου Παύλου: «Ποῦ σου θάνατε τὸ 
κέντρον; Ποῦ σου ἅδη, τὸ νεῖκος;» ̓Ανέ-
στη Χριστὸς καὶ σὺ καταβέβλησαι».
Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο προσθέτει: «Σήμερα 
τὴν ἡμέρα τῆς ̓ Αναστάσεως καταργή-
θηκε ἡ τυραννία τοῦ διαβόλου. Σήμερα 
λύθηκαν τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ 
ἀφανίσθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ ἅδη. Σήμερα 
ὁ Χριστὸς σύντριψε τὶς χάλκινες πόρτες 
καὶ ἐξαφάνισε τὸ πρόσωπο τοῦ θανά-
του. Καὶ μόνο τὸ πρόσωπο; Τοῦ ἄλλαξε 
ἀκόμα καὶ τὴν ὀνομασία. Γιατὶ στὸ ἑξῆς 
δὲν θὰ λέγεται θάνατος, ἀλλὰ κοίμησι 
καὶ ὕπνος».
Χιλιάδες ἄνθρωποι, μυριάδες στόματα 
κάθε Πάσχα ἐπαναλαμβάνουν τὸν θρί-
αμβο αὐτὸ μὲ τὸ «Χριστὸς ̓Ανέστη».
᾽Αρκεῖ ὅμως νὰ γιορτάζη κανεὶς ἁπλῶς 
αὐτὸ τὸν θρίαμβο, ποὺ μᾶς χάρισε τὴν 
ἀφθαρσία;
῎Οχι. Ὁ Κύριός μας δὲν «ἀνέστη» γιὰ 
νὰ χαιρώμαστε μιὰ φορὰ τὸ χρόνο τὸ 
γεγονὸς τῆς ᾽Αναστάσεως. Ὁ θεάνθρω-
πος Κύριός μας «ἀνἐστη» γιὰ νὰ ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι τῆς ̓Αναστάσεως σὲ κάθε 
ἐποχή. ̓́ Ανθρωποι ποὺ θὰ ζοῦν τὴν αἰω-

νιότητα ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή...
Τί διαφέρει ὅμως ὁ ἄνθρωπος τῆς ̓Ανα-
στάσεως ἀπὸ τὸν ἄλλο ποὺ τυπικὰ γιορ-
τάζει τὴ Λαμπρή; Ὁ ἄνθρωπος τῆς ̓Ανα-
στάσεως πιστεύει ὅτι ἡ ̓ Ανάστασι εἶναι 
μήνυμα χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ μήνυμα χρέ-
ους. Εἶναι σάλπισμα νίκης, ἀλλὰ καὶ 
μάχης. Ανθρωποι τῆς ̓ Αναστάσεως δὲν 
εἶναι ὅσοι μόνο πιστεύουν στὴν ἀθανα-
σία, ἀλλὰ ὅσοι προσπαθοῦν νὰ ζήσουν 
σὰν ἄνθρωποι τῆς ἀφθαρσίας. ̔́ Οσοι 
πορεύονται σὲ τούτη τὴ ζωὴ σὰν «πάροι-
κοι καὶ παρεπήδημοι». Οσοι, κάθε μέρα, 
προσπαθοῦν νὰ ζοῦν τὴν πνευματικὴ 
ἀναγέννησι, καὶ τὴν πνευματική ζωή, 
ποὺ χαρίζει σὰν ἔπαθλο τὴν αἰωνιότητα.
Μετὰ ἀπὸ τὴν ᾽Ανάστασι τοῦ Χριστοῦ 
δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ζοῦμε ἀδιά-
φορα, συμβατικά. Ἡ ζωή μας πρέπει νὰ 
εἶναι ἐνεργητική, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴ 
μεγάλη χαρὰ τῆς ἀφθαρσίας, ποὺ εἶναι 
χαρὰ ἀγώνων πνευματικῶν. Τὸ Πάσχα 
φέρνει τὸ θεῖο ρῖγος μιᾶς ἐσωτερικῆς 
ἐπαναστάσεως. Ποτὲ δὲν μπορεῖς νὰ 
αἰσθανθῆς τὸν Χριστιανισμὸ τόσο ἐσω-
τερικὰ ἐπαναστατικό, τόσο ριζικὰ ἀνα-
νεωτικό, ὅσο τὴν περίοδο τῆς ̓ Αναστά-
σεως.
Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν κόσμο τῆς ἐσωτε-
ρικότητος, στὸν κόσμο τῆς πνευματι-
κῆς ἀνανεώσεως, στὴν προσπάθεια νὰ 
ζοῦμε σὰν «καινούργιοι ἄνθρωποι», 
μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, μᾶς ὁδηγεῖ 
στὴν ἐπανεύρεσι τῆς οὐσίας μας, στὴν 
ἀποκατάστασι τοῦ κύρους τῶν ἀξιῶν 
τῆς δικαιοσύνης, τῆς τιμιότητος, τῆς 
φιλαλληλίας, τῆς ἀγάπης, στὴν ἀνύ-
ψωσι τῆς ζωῆς πάνω ἀπὸ τὸ ὑλιστικὸ 
μαράζωμα τοῦ αἰῶνα μας. Στὴν ἵδρυσι 
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ μέσα μας συνί-
σταται κατὰ πολὺ ὁ σκοπὸς τῆς ̓Αναστά-
σεως.
Εὔκολο ὅμως εἶναι νὰ εἶσαι σ̓  αὐτοὺς 
τοὺς τόσο πεζούς, ὑλιστικοὺς καιρούς 
μας, ἄνθρωπος τῆς ̓Αναστάσεως; ̓Αναμ-
φιβόλως δὲν εἶναι κάτι τὸ εὔκολο, 
τὸ ἀνώδυνο… Θέλει προσπάθεια καὶ 
ἀγῶνα σκληρό. Τὸν διεξάγουν οἱ «υἱοὶ 
τῆς ᾿ Αναστάσεως». Οσοι ζοῦμε καὶ 
πορευόμαστε ἔχοντας βαθειὰ μέσα μας 
τὸ φῶς τῆς ̓Αναστάσεως.
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20% OFF 
on your 
first order! 

C A T E R I N G
M E N U

@SOULAS.CA

500 A DANFORTH AVE.  TORONTO 
T.  (416)  778-0500

MINIMUM CATERING ORDER $150.00 

ORDER ONLINE
S O U L A S . C A
with 
FREE DELIVERY
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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 έχετε στείλει e-mail ή με 
έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για την δυσκοιλι-
ότητα.
Η δυσκοιλιότητα είναι μια ¬διαταραχή 
των συνηθειών του εντέρου. Χαρα-

κτηρίζεται από τη μείωση της συχνότητας των 
κενώσεων και από την αλλαγή της σύστασής 
τους (τα κόπρανα γίνονται σκληρά και αποβάλ-
λονται με δυσκολία). Η δυσκοιλιότητα ορίζεται 
ιατρικώς ως λιγότερες από τρεις κενώσεις του 
εντέρου την εβδομάδα και η σοβαρή δυσκοιλι-
ότητα ως λιγότερες από μία κενώσεις την εβδο-
μάδα.

Κατηγορίες
1) Περιστασιακή δυσκοιλιότητα
Η περιστασιακή δυσκοιλιότητα εμφανίζεται 
απροειδοποίητα σε άτομα που μπορεί να μην 
έχουν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιο πρόβλημα 
και η διάρκειά της είναι συνήθως μικρή. Κατά 
μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αλλαγές στον 
τρόπο ζωής του πάσχοντα, όπως κατά τη διάρ-
κεια ενός ταξιδιού, κατά το οποίο η χρήση του-
αλέτας αναβάλλεται ή που μπορεί να μην υπάρ-
χουν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.
Επίσης, περιστασιακή δυσκοιλιότητα μπορεί 
να εμφανίσει κάποιος, όταν βιώνει καταστάσεις 
έντονου στρες και πίεσης. Ένας ακόμα λόγος 
εμφάνισης περιστασιακής δυσκοιλιότητας είναι 
και η αντίδραση του οργανισμού σε κάποια 
φαρμακευτική αγωγή, που μπορεί να λαμβά-
νει ο πάσχοντας ή σε ορμονικές διαταραχές στις 
γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης ή 
της κύησης.
2) Χρόνια δυσκοιλιότητα
Η δεύτερη μορφή δυσκοιλιότητας είναι η χρό-
νια, η οποία συνήθως διαρκεί μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, που μπορούν να φτάσουν ακόμα 

και πολλά χρόνια, όπως επίσης και όταν ξανα-
εμφανίζεται ύστερα από σύντομα χρονικά δια-
στήματα.
Κάποιες μορφές της χρόνιας δυσκοιλιότη-
τας είναι αρκετά σοβαρές και αντιμετωπίζο-
νται ακόμα και με χειρουργική επέμβαση. Μια 
συνηθισμένη μορφή χρόνιας δυσκοιλιότητας 
είναι εκείνη που προκαλείται από ορισμένες 
ασθένειες ή είναι συνέπεια κάποιας μακροχρό-
νιας φαρμακευτικής αγωγής.

Αιτίες
Η δυσκοιλιότητα μπορεί να οφείλεται σε πολλά 
και διαφορετικά αίτια. Οι πιο συνηθισμένοι  
παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση 
του προβλήματος είναι: οι μεταβολές στη δια-
τροφή, οι αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, 
η απροθυμία για αφόδευση, η έλλειψη κατάλ-
ληλων συνθηκών υγιεινής, η έλλειψη χρόνου, η 
λήψη φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν 
δυσκοιλιότητα ως παρενέργεια, νευρικές αντι-
δράσεις του οργανισμού που επηρεάζουν τους 
μύες του εντέρου, κάποια νευρολογικά νοσή-
ματα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και 
άλλες παθήσεις του παχέος εντέρου, οι διατα-
ραχές συμπεριφοράς ή άλλα ψυχολογικά προ-
βλήματα και βαθύτερες ψυχοσωματικές διατα-
ραχές που επηρεάζουν την πέψη και την απορ-
ρόφηση νερού στο παχύ έντερο με συνέπεια τη 
δυσκοιλιότητα και άλλοι.

Συμπτώματα 
Κοιλιακή δυσφορία
Συχνές κινήσεις του εντέρου
Δυσκολία κατά την κένωση του εντέρου
Σκληρά ή μικρά κόπρανα
Αιμορραγία από πρωκτικές μικροσχισμές που 
προκαλούνται από τα σκληρά κόπρανα και την 
πίεση κατά την κένωση του εντέρου

Πώς να την αντιμετωπίσετε 
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης 
της δυσκοιλιότητας είναι η σταδιακή αλλαγή 
των διατροφικών συνηθειών σύμφωνα με το 
πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντάξετε στη 
διατροφή σας τρόφιμα πλούσια σε φυτικές 
ίνες, όπως δημητριακά ολικής άλεσης (σιτάρι, 
βρόμη κλπ.), φρούτα (ακτινίδια, αχλάδια, ροδά-
κινα, σύκα κλπ.), λαχανικά (φασολάκια, μπά-
μιες, αρακά κλπ.) και όσπρια. Μπορείτε, επίσης, 
να συν¬δυάσετε τα αναποφλοίωτα δημητρι-
α¬κά με τα όσπρια, π.χ. καστανό ρύζι με φακές 

ή ρεβίθια.
Πίνετε άφθονο νερό. Παρότι δεν έχει απο-
δειχθεί επιστημονικά, έχει φανεί ότι το νερό 
βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. 
Ο συνδυασμός των φυτικών ινών με το νερό 
θεωρείται ιδανικός.
Τρώτε αποξηραμένα φρούτα . Τα ξηρά φρούτα, 
με πρωταγωνιστή τα δαμάσκηνα, είναι πολύ-
τιμα για το έντερο. Η δράση τους χαρακτηρίζε-
ται ήπια καθαρτική, επειδή είναι πλουσιότατα 
σε φυτικές ίνες.
Μειώστε τα αμυλούχα τρόφιμα (μακαρόνια, 
πατάτες, επεξεργασμένα δημητριακά) στο 
εβδομαδιαίο διαιτολόγιό σας και αυξήστε τα 
δημητριακά ολικής άλεσης που είναι πλούσια 
σε φυτικές ίνες (ψωμί ολικής άλεσης, δημητρι-
ακά τύπου Αll-bran).
Τρώτε μικρά και συχνά γεύματα , ούτως ώστε 
να λειτουργεί εύρυθμα το έντερό σας και να μην 
επιβαρύνονται το συκώτι και το πάγκρεας από 
την ξαφνική υπερκατανάλωση φαγητού. 
Προσπαθήστε να περπατάτε γρήγορα και ρυθ-
μικά 20-30΄ ημερησίως, ενώ αν η εργασία σας 
είναι καθιστική, να κάνετε συχνά διαλείμματα.

Ομάδες καθαρτικών φαρμάκων
Τα καθαρτικά φάρμακα διακρίνονται στις πιο 
κάτω κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που 
δρουν.
Ογκωτικά: Περιέχουν φυτικές ίνες που κατα-
κρατούν νερό στο έντερο σχηματίζοντας είδος 
ζελέ και αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων. Εδώ 
ανήκουν το πίτουρο (Mucillium). Είναι ο ηπιό-
τερος τύπος καθαρτικού και χορηγείται και σε 
εγκύους με δυσκοιλιότητα.
Μαλακτικά – Λιπαντικά: Περιέχουν παραφι-
νέλαιο που παρεμποδίζει την απορρόφηση 
νερού από τα κόπρανα και τα κάνει μαλακότερα 
(Docusate Sodium και Docusate Calcium).
Οσμωτικά: Περιέχουν δυσαπορρόφητα σάκ-
χαρα που κατακρατούν νερό στον αυλό 
του εντέρου. Εδώ ανήκουν η λακτουλόζη 
(Lactulose).
Αλατούχα: Περιέχουν δυσαπορρόφητα άλατα 
μαγνησίου (Milk of Magnesium)  που προκα-
λούν έκκριση νερού και ηλεκτρολυτών στον 
εντερικό αυλό. Πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε 
με πολύ νερό.
Διεγερτικά της κινητικότητας του εντέρου: Είναι 
ισχυρά καθαρτικά. Διεγείρουν την κινητικότητα 
του εντέρου και προκαλούν έκκριση νερού και 
ηλεκτρολυτών από τον εντερικό βλεννογόνο. 
Εδώ ανήκουν το καστορέλαιο (Castrol oil), 
Δισακοδύλη (Bisacodyl) και η σέννα (Senokot).

Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε 
1. Σοκολάτα
Η σοκολάτα πρέπει να αποφεύγεται ειδικά από 
τους ανθρώπους που πάσχουν από το σύν-
δρομο του ευερέθιστου εντέρου. Ο ακριβής 
μηχανισμός δεν είναι γνωστός, αλλά πιστεύεται 
ότι η μεγάλη ποσότητα του λίπους στη σοκο-
λάτα μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία της 
πέψης. Θεωρείται ότι επιβραδύνει τις μυϊκές 

συσπάσεις και ως εκ τούτου και τη μετακίνηση 
των τροφών μέσω του εντέρου.
2. Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Σε μεγάλες ποσότητες, τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα, όπως το γάλα και το τυρί, μπορεί να 
φέρουν δυσκοιλιότητα σε πολλούς ανθρώ-
πους. Είναι άγνωστο αν είναι τα ίδια τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα, ή αν είναι ένας συνδυασμός 
πραγμάτων, που το προκαλεί αυτό. Ωστόσο, 
η λακτόζη μπορεί να προκαλέσει αυξημένη 
παραγωγή αερίων και φούσκωμα. Αυτό μπο-
ρεί να σας κάνει να νιώσετε ακόμα χειρότερα αν 
είστε επιρρεπείς στην δυσκοιλιότητα.
3. Κόκκινο Κρέας
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην τρώτε πολύ 
κόκκινο κρέας. Ένας από αυτούς είναι ότι η 
κατανάλωση μιας μεγάλης μερίδας κόκκινου 
κρέατος μπορεί να σας φέρει δυσκοιλιότητα. 
Το κόκκινο κρέας είναι πλούσιο σε λίπος, οπότε 
χρειάζεται περισσότερος χρόνος για το πεπτικό 
σύστημα να το επεξεργαστεί. Περιέχει επίσης 
σκληρές ίνες πρωτεϊνών που μπορεί να είναι 
δύσκολο για το στομάχι σας να τις αφομοιώσει.
4. Μπανάνες
Οι μπανάνες είναι ένα αίνιγμα, όταν πρόκει-
ται για τα τροφές που φέρνουν δυσκοιλιότητα. 
Είναι θέμα χρόνου: οι άγουρες μπανάνες μπο-
ρεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα, αλλά οι 
ώριμες μπανάνες μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανακούφιση της δυσκοιλιότητας.
Οι άγουρες μπανάνες προκαλούν δυσκοιλι-
ότητα, επειδή εξακολουθούν να έχουν πολύ 
άμυλο, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο 
για το σώμα να το αφομοιώσει. Οι μπανάνες 
περιέχουν επίσης πηκτίνη (φυτικές ίνες) που 
αντλεί νερό από τα έντερα και αφυδατώνει τα 
κόπρανα, τα οποία έτσι γίνονται πιο σκληρά.
5. Καφεΐνη
Όπως και οι μπανάνες, η καφεΐνη μπορεί να λει-
τουργήσει είτε υπέρ, είτε κατά της δυσκοιλιό-
τητας. Η καφεΐνη είναι ένα διεγερτικό που μπο-
ρεί να φέρει περισσότερη «ενεργητικότητα» 
στο έντερο. Αλλά εάν είστε ήδη αφυδατωμέ-
νοι, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η καφεΐνη στον 
καφέ, στο μαύρο τσάι, ή την σοκολάτα θα σας 
κάνει ακόμα πιο δυσκοίλιους.

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 συντα-
γές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προτεί-
νετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να επι-
κοινωνήσετε 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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Υιοθετήθηκε στην Αμερική και πέρασε 
έξι δεκαετίες της ζωής της, πιστεύοντας 
πως η μητέρα της πέθανε στη γέννα.

ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET

Η 
Λίντα-Κάρολ είναι ένα από τα χιλιά-
δες παιδιά που γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα τη δεκαετία του ’50 και 
που, μέσα από ομιχλώδεις –και συ-

χνά παράνομες- συνθήκες, δόθηκαν για υι-
οθεσία στην Αμερική. Μεγάλωσε με πολλή 
αγάπη και φροντίδα στο Χιούστον του Τέξας. 
Γνώριζε για την καταγωγή της όσα ήξεραν και 
οι θετοί της γονείς: ότι υιοθετήθηκε όταν ή-
ταν 8 μηνών από το Βρεφοκομείο Αθηνών, ό-
τι το όνομά της ήταν Ευτυχία (δεν ήξερε όμως 
καν πώς προφέρεται) και πως πιθανότατα η 
μητέρα της πέθανε στη γέννα της. Η αλήθεια 
όμως ήταν αρκετά διαφορετική: η βιολογική 
της μητέρα όχι μόνο ήταν εν ζωή, αλλά και 
δεν την ξέχασε ποτέ. Αυτή είναι η ιστορία του 
πώς η Λίντα–Κάρολ από το Τέξας βρήκε τις ρί-
ζες, τη μητέρα, αλλά και την ευρύτερη οικογέ-
νειά της στην ορεινή Ναυπακτία.
«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήξερα 
πως είμαι υιοθετημένη. Οι θετοί μου γονείς, 
άλλωστε, πάντα μου έλεγαν την αλήθεια για 
όλα –και είχαν δίκιο. Όταν ένα παιδί γνωρί-
ζει πως ό,τι και αν συμβεί εσύ του λες πάντα 
την αλήθεια, τότε χτίζεις μαζί του μια σχέση 
που τίποτα δεν μπορεί να την κλονίσει. Δεν 
ένιωσα ποτέ ούτε περιθωριοποιημένη ούτε 
στιγματισμένη».
«Οι γονείς μου με υιοθέτησαν όταν ήμουν 8 
μηνών, με τη βοήθεια ενός Έλληνα ιερέα και 
μιας οργάνωσης, της POGO (Parents of Greek 
Orphans). Ο ιερέας, μαζί με δύο δικηγόρους 
πίσω στην Ελλάδα, διοχέτευσαν στο Σαν 
Αντόνιο και στις γύρω περιοχές του Τέξας, 

γύρω στα 70 με 90 παιδιά. Οι γονείς μου δεν 
γνώριζαν πολλά για τη βιολογική μου οικογέ-
νεια και όσα ήξεραν ήταν πληροφορίες από 
τον Έλληνα δικηγόρο στην Αθήνα που χειρί-
στηκε την υιοθεσία μου. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με αυτόν είχα γεννηθεί πρόωρη, ούτε 2 κιλά. 
Πιθανότατα η μητέρα μου πέθανε στη γέννα 

και εγώ στάλθηκα απευθείας από το νοσο-
κομείο στο ορφανοτροφείο –αυτή ήταν η 
εκδοχή του. Τα επίσημα χαρτιά που με συνό-
δευαν από το ορφανοτροφείο έγραφαν ότι το 
όνομά μου είναι Ευτυχία και ότι ήμουν βρέ-
φος αγνώστων γονιών. Αργότερα έμαθα πως 
τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια…
Γνώριζα λοιπόν ότι είμαι Ελληνίδα, ότι το 
όνομά μου είναι Ευτυχία και ότι οι θετοί 
γονείς μου με υιοθέτησαν από το Βρεφοκο-
μείο Αθηνών. Οι γονείς μου βέβαια, που δεν 
ήξεραν ελληνικά, δεν είχαν ιδέα πώς προ-
φέρεται το όνομα Ευτυχία. Με ονόμασαν 
Linda Carol. Μόνο όταν ξεκίνησα να ψάχνω 
τη βιολογική μου οικογένεια έμαθα την προ-
φορά, αλλά και το τι σημαίνει η λέξη «ευτυ-
χία». Το αγαπώ το όνομά μου, και ιδιαίτερα 
την ετυμολογία του. Πλέον, όχι μόνο η ελλη-
νική μου οικογένεια, αλλά και οι φίλοι μου 
και ο άντρας μου, με φωνάζουν Ευτυχία –δεν 
μπορώ να θυμηθώ από πότε ο σύζυγός μου 
έχει να με αποκαλέσει Linda Carol!».

«Οι θετοί μου γονείς ήταν υπέροχοι, ευγε-
νικοί και στοργικοί Χριστιανοί. Πραγματικά, 
μου χάρισαν μια υπέροχη παιδική ηλικία και 
μια υπέροχη ζωή. Ως μοναχοπαίδι ένιωθα 
πολύ κοντά τους, περισσότερο ενδεχομένως 
από όσο μπορεί να νιώθουν άλλα παιδιά με 
τους βιολογικούς τους γονείς. Μεγαλώνο-

ντας, δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα ιδιαίτε-
ρους δεσμούς με την Ελλάδα, αν και πάντα 
μου άρεσε να πηγαίνω σε ελληνικά φεστι-
βάλ και ιδιαίτερα το ελληνικό φαγητό. Αλλά 
επειδή ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη δεν 
ένιωθα πως λείπει κάτι από τη ζωή μου. 
Μεγαλώνοντας, γνώρισα και παντρεύτηκα 
τον άντρα μου, τον Μπομπ, και αποκτήσαμε 
και δυο παιδιά, την Χέδερ και τον Τζάστιν. 
Οι γονείς μου τα λάτρεψαν τα εγγόνια τους 
και δεν χρειάστηκε να τα αφήσω ούτε για μια 
στιγμή στον παιδικό σταθμό ή σε babysitter 
–ήταν πάντα εκεί να τα προσέχουν. Δυστυ-
χώς και οι δύο οι γονείς μου τα τελευταία 
τους χρόνια έπασχαν από άνοια… Ο πατέ-
ρας μου πέθανε το 2015 και η μητέρα μου 
το 2017. Μετά από την απώλεια της μητέρας 
μου ένιωσα σαν να είμαι και πάλι ορφανή. Οι 
μόνοι συγγενείς αίματος που είχα και γνώ-
ριζα ήταν τα παιδιά μου. Τότε λοιπόν αποφά-
σισα να ψάξω, μήπως και βρω την βιολογική 
μου οικογένεια. Αναρωτιόμουν αν υπήρχε 
κάποιος στη μακρινή Ελλάδα που να μοιάζει 
με μένα, να συμπεριφέρεται όπως εγώ, να 
έχει το ίδιο ταλέντο με μένα στη μουσική… 
Κυρίως όμως αναρωτιόμουν: υπάρχει άραγε 
μια οικογένεια στην οποία ανήκω και εγώ;».
«Ήμουν πολύ τυχερή στην αναζήτησή μου. 
Το πώς εξελίχθηκαν όλα τόσο γρήγορα ήταν 
σαν θαύμα –οι περισσότερες αντίστοιχες 
έρευνες διαρκούν χρόνια, μπορεί και ολό-
κληρες δεκαετίες. Εγώ βρήκα την βιολογική 
μου οικογένεια μέσα σε 3 μήνες! Στην αρχή 
βέβαια δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για το 
πώς έπρεπε να ξεκινήσω την αναζήτησή μου. 
Επιπλέον, σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν να 
ψάχνω από την Αμερική, χωρίς καν να μιλάω 
ελληνικά. Μίλησα με 2–3 φίλους που είχα 
από το Σαν Αντόνιο, επίσης Έλληνες υιοθε-
τημένους, αλλά κανείς τους δεν ήξερε να με 
καθοδηγήσει. Οπότε έκατσα στον υπολο-
γιστή μου και πληκτρολόγησα στην μπάρα 
αναζήτησης τις εξής λέξεις: «Greek adoptions 
in the 1950s (ελληνικές υιοθεσίες τη δεκαετία 
του 1950)». Στα αποτελέσματα εμφανίστηκε 
ένα άρθρο των New York Times με τον τίτλο: 
Ιστορίες χαμένων μωρών και κλεμμένων 
ταυτοτήτων: Ένα ελληνικό σκάνδαλο αντη-
χεί στη Νέα Υόρκη («Tales of Stolen Babies 
and Lost Identities: A Greek Scandal Echoes 
in New York»). Αυτό το άρθρο το εμφάνιζε 
σε δύο σάιτ. Στο δεύτερο σάιτ, στα σχόλια, 
υπήρχε και ένα σχόλιο από τον γιο του ιερέα 
που είχε μεσολαβήσει στην δική μου υιοθε-
σία! Επικοινώνησα μαζί του αλλά δεν είχε να 

μου δώσει περισσότερες πληροφορίες από 
αυτές που ήδη είχα. Γνώριζε όμως μια καθη-
γήτρια την Gonda Van Steen -νεοελληνικής 
και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσας και λογο-
τεχνίας-, η οποία ερευνούσε αυτές τις υιο-
θεσίες και με παρότρυνε να επικοινωνήσω 
μαζί της.
Πράγματι, επικοινώνησα μαζί της και με βοή-
θησε ώστε να πάρω τον φάκελό μου από το 
Βρεφοκομείο Αθηνών. Εκείνη την περίοδο 
ήταν και η ίδια στην Ελλάδα για την έρευνά 
της και μου μετέφρασε μια δισέλιδη επιστολή 
του Ορφανοτροφείου, καθώς και 9 σελίδες 
εγγράφων που συνόδευαν την επιστολή. Τότε 
ήταν που μάθαμε πως όσα είχε πει ο δικηγό-
ρος στους θετούς μου γονείς ήταν ψέματα. 
Είχα μπει στο ορφανοτροφείο ως Ευτυχία 
Νούλα, εξώγαμη κόρη της Χαρίκλειας Νούλα 
από τη Στράνωμα (χωριό της Ναυπάκτου). 
Με είχε παραδώσει στην ελληνική Αστυνο-
μία η νονά μου, η οποία ισχυρίστηκε πως η 
μητέρα μου με άφησε στο κατώφλι της και 
πως φοβάται ότι, αν με πάει πίσω σε αυτήν, 
θα μ’ εγκαταλείψει ξανά. Αυτό βέβαια δεν 
ίσχυε. Όπως έμαθα αργότερα, η νονά μου 
έπεισε τη μητέρα μου να πάει στην Αθήνα, με 
το πρόσχημα πως θα της βρει δουλειά, ενώ 
στην πραγματικότητα την είχε δωροδοκήσει 
ο προπάππους μου, για να με ξεφορτωθεί. 
Η νονά μου λοιπόν με πήρε από την αγκαλιά 
της μητέρας μου και με πήγε στην αστυνομία 
χωρίς να της πει τίποτα. Στη συνέχεια, επέ-
στρεψε στο χωριό και δεν είπε ποτέ τίποτα 
σε κανέναν για το τι ακριβώς έκανε, ενώ η 
μητέρα μου αγνοώντας το τι έχει συμβεί 
έμεινε για εννέα μήνες άστεγη στην Αθήνα.
Αφού λοιπόν μεταφράσαμε τα χαρτιά, η 
Gonda Van Steen επικοινώνησε με τον πρό-
εδρο του χωριού Στρανώνα, τον Κωνστα-
ντίνο Νούλα, ο οποίος, όπως αποδείχτηκε, 
είναι ξάδερφος μου! Όταν του εξήγησε για 
ποιον λόγο τον έχει καλέσει, ο Κωνσταντί-
νος αναφώνησε: «Θεέ μου, πρέπει να είναι 
η χαμένη κόρη της Χαρίκλειας, η Ευτυχία!» 
Ήξερε το όνομά μου και ήταν πλέον φανερό 
πως η μητέρα μου δεν με είχε ξεχάσει. Επί-
σης ο Κώστας ρώτησε την Gonda: «Μα γιατί 
δεν πήρε τηλέφωνο η ίδια η Ευτυχία;» Τότε η 
Gonda του απάντησε ότι η Ευτυχία δεν μιλάει 
ελληνικά και ο Κώστας εξεπλάγην: «Τι εννοείς 
δεν μιλάει ελληνικά; Δεν είναι στην Ελλάδα;» 
Δεν τους είχε περάσει ποτέ από το μυαλό πως 
δεν ήμουν εδώ και τους έκανε φοβερή εντύ-
πωση όταν έμαθαν πως με είχαν υιοθετήσει 
Αμερικανοί.
Δεν είχα την προσδοκία ότι θα βρω τη βιο-
λογική μου μητέρα, καθώς ο δικηγόρος που 
είχε διευθετήσει την υιοθεσία μου είχε πει 
στους θετούς μου γονείς πως πέθανε στην 
γέννα. Είχα, όμως, την ελπίδα ότι θα βρω 
κάποια μέλη της οικογένειάς μου –ίσως αδέρ-
φια, θείους και ξαδέρφια. Ακόμα, όμως, και 
όταν έμαθα το όνομα της μητέρας μου, δεν 
ήξερα αν την έχω προλάβει ζωντανή ή ήταν 
πλέον αργά… Επίσης, δεν ήξερα αν ήθελε 
να με συναντήσει. Περίμενα με μεγάλη αγω-
νία καθετί νεότερο από την Ελλάδα. Και όταν 
φυσικά ήρθαν τα νέα ήταν πολύ καλύτερα 
από όσο μπορούσα ποτέ να φανταστώ».
«Το ότι η μητέρα μου είναι εν ζωή το έμαθα 
από ένα mail της Gonda. Μου έγραφε ότι, 
όπως έμαθε από τον ξάδερφό μου, τον Κων-

Η Λίντα-Κάρολ από το Τέξας βρήκε τη μητέρα της στην 

Η Ευτυχία - Λίντα - Καρολ με την 
βιολογική της μητέρα Χαρίκλεια

Το διαβατήριο της για να ταξιδέψει στην 
Αμερική
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σταντίνο, είναι 79 χρονών και είναι καλά 
στην υγεία της. Ότι παντρεύτηκε, αλλά δεν 
απέκτησε άλλα παιδιά. Ότι ήμουν το μονα-
χοπαίδι της και ότι ποτέ δεν με ξέχασε. Εγώ 
βέβαια είχα ήδη αρχίσει να κλαίω, όταν διά-
βασα ότι έχω έναν ξάδερφο. Και όταν είδα 
ότι η μητέρα μου είναι ζωντανή και ότι δεν με 
ξέχασε ποτέ, τότε πλέον έκλαιγα με λυγμούς 
και τα δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό μου 
χωρίς σταματημό. Ήμουν το μοναχοπαίδι 
της, τα δικά μου παιδιά ήταν τα μοναδικά της 
εγγόνια. Ύστερα από λίγες μέρες, μίλησα με 
τη μητέρα μου στο τηλέφωνο, με τη βοήθεια 
δικών της φίλων από το χωριό, που μας βοή-
θησαν στη μετάφραση. Και μια εβδομάδα 
μετά, ταξίδεψα στην Ελλάδα μαζί με την κόρη 
μου τη Χέδερ, για να συναντήσω τη μητέρα 
μου και την υπόλοιπη οικογένεια.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης έψαξα να βρω 
πώς μεταφράζεται το «Hello, mother». Το 
βρήκα ως «χαίρετε μητέρα» και το έλεγα 
ξανά και ξανά, ελπίζοντας πως το προφέρω 
σωστά.
Για να είμαι ειλικρινής είχα άγχος για αυτήν 
την πρώτη συνάντηση. Ήταν λίγο τρομα-
κτικό το γεγονός ότι θα πήγαινα σε μια άλλη 
χώρα, να συναντήσω ανθρώπους που δεν 
ήξερα. Επίσης, δεν μιλούσα τη γλώσσα τους. 
Η μόνη λέξη που ήξερα ήταν το «ώπα», 
οπότε κατά τη διάρκεια της πτήσης έψαξα να 
βρω πώς μεταφράζεται το «Hello, mother». 
Καθώς το αεροπλάνο προσέγγιζε την έξοδό 
μας άρχισα να ιδρώνω, παράλληλα να κρυ-
ώνω, να τρέμω, να νιώθω ναυτία. Αναρω-
τιόμουν πώς θα είναι η συνάντηση. Θα είναι 
αμήχανη; Περίεργη; Πώς θα νιώσω για τη 
μητέρα μου, θα είναι σαν ξένη; Ευτυχώς με 
το που κατέβηκα από το αεροπλάνο ένιωσα 
καλύτερα. Πήραμε τις αποσκευές μας και 
κατευθυνθήκαμε προς την έξοδο. Εκεί είδα 
τον ξάδερφό μου, που τον αναγνώρισα από 
το Facebook. Αμέσως με πήρε αγκαλιά. Και 
μετά, με οδήγησε σε μια μικροκαμωμένη 
γυναίκα, με βαμμένα ξανθά μαλλιά, που 
κρατούσε μια τεράστια ανθοδέσμη και μου 
είπε: «Και εδώ είναι η μητέρα σου». Μου 
έδωσε τα λουλούδια και αμέσως με πήρε 
στην αγκαλιά της, πριν καν προλάβω να της 
το «Χαίρετε μητέρα».
Κλαίγαμε και οι δύο, η μια κρατούσε την 
άλλη και η μητέρα μου έλεγε συνέχεια «παι-
δάκι μου» και «αγάπη μου». Μαζί τους ήταν 
και η μικρότερη αδερφή της, η θεία Γεωρ-
γία, καθώς και ο άντρας της, ο Κώστας, ενώ 
είχαν φέρει και τον εγγονό τους τον Γιώργο, 
που τότε ήταν 15 χρονών και μιλούσε πολύ 
καλά Αγγλικά, ώστε να μας βοηθήσει στη 
μετάφραση. Δεν είχα δηλαδή κανέναν λόγο 
να αγχώνομαι. Από την πρώτη στιγμή που 
τους γνώρισα, από την πρώτη στιγμή που 
τους αγκάλιασα δεν ένιωσα ποτέ άβολα ή 
ξένα ή παράξενα. Ένιωσα από την αρχή πως 
είναι η οικογένειά μου».
«Όλα αυτά συνέβησαν τον Ιούνιο του 2017 
και έκτοτε δεν μπορώ να μείνω μακριά από 
την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω το 27ο 
ταξίδι μου στην πατρίδα μας! Αγαπώ την 
ελληνική μου οικογένεια και με αγαπάνε και 
αυτοί εξίσου. Εδώ και τρία χρόνια μαθαίνω 
ελληνικά, αλλά είναι δύσκολη γλώσσα. Ο 
ανιψιός μου ο Γιώργος με βοηθάει με τις 
μεταφράσεις και ταξιδεύει μαζί μου ανά την 

Ελλάδα. Πηγαίνω σε μαθήματα ελληνικών 
χορών με τη θεία μου. Επίσης έχω ασπα-
στεί την ορθοδοξία. Ο σύζυγός μου επί-
σης έχει αγαπήσει την Ελλάδα, αλλά και την 
οικογένειά μου, και έρχεται όσο πιο συχνά 
μπορεί και αυτός μαζί μου. Τον Οκτώβριο 
του 2018 βαφτίστηκε Χριστιανός Ορθό-
δοξος στο μοναστήρι της Μεταμόρφω-
σης και μαντέψτε τι όνομα πήρε: Ευτύχιος! 
Ευτυχία και Ευτύχιος –φαντάζομαι πως αν 
ποτέ πάρουμε λαχείο θα πρέπει να κερδί-
σουμε!».
«Για τις υιοθεσίες των δεκαετιών 1950–
60 γνωρίζουμε πλέον πως παραπάνω από 
3.200 παιδιά στάλθηκαν στην Αμερική και 
περίπου άλλα 600 στην Ολλανδία. Πολλές 
από αυτές τις υιοθεσίες ήταν παράνομες. 
Σε αυτό το κύκλωμα συμμετείχαν διευθυ-
ντές ορφανοτροφείων, δικηγόροι, γιατροί, 
νοσοκόμες, ακόμα και ορισμένοι ιερείς. 
Αδίστακτοι μεσάζοντες, προκειμένου να 
γεμίσουν τις τσέπες τους, έστελναν τα παι-
διά στο εξωτερικό με όσο το δυνατόν λιγό-
τερα έγγραφα μαζί τους, στερώντας τους 
ουσιαστικά την πρόσβαση στο παρελθόν 
τους. Για χρόνια αυτές οι υιοθεσίες αποτε-
λούσαν θέμα ταμπού. Πλέον, η όλη ιστορία 
συζητιέται πιο ανοιχτά, τόσο στην Ελλάδα, 
στην Αμερική, αλλά και στην παγκόσμια κοι-
νότητα.
Όταν το 2017 βρήκα τη βιολογική μου 
μητέρα, αλλά και την ευρύτερη οικογένειά 
μου, αποφάσισα πως θέλω να βοηθήσω 
και άλλους ανθρώπους που έχουν αντί-
στοιχες ιστορίες με τη δική μου: να βρουν 
τις ρίζες τους, αλλά και τις απαντήσεις στα 
ερωτήματα που ενδεχομένως τους απα-
σχολούν τόσα χρόνια. Έτσι, με τη βοήθεια 
και άλλων ανθρώπων με τον ίδιο στόχο, το 
2019 ίδρυσα τον Μη-Κερδοσκοπικό Οργα-
νισμό The Eftychia Project, που έχει έδρα 
του στις ΗΠΑ. Ουσιαστικά προσφέρουμε 
βοήθεια και υποστήριξη, χωρίς χρέωση, σε 
ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 
και αναζητούν τις ρίζες τους, αλλά και σε 
ελληνικές οικογένειες που ψάχνουν παιδιά 
που δόθηκαν για υιοθεσία. Το βασικό πεδίο 
της έρευνάς μας είναι οι υιοθεσίες του δια-
στήματος 1950-1960. Αρχικά εστιάζαμε 
στις υιοθεσίες της Αμερικής, πλέον, όμως, 
αναλαμβάνουμε και περιπτώσεις ανθρώ-

πων που δόθηκαν και σε άλλες χώρες. Το 
2020 ξεκινήσαμε και τη δωρεάν διανομή 
DNA kit, προκειμένου να διευρύνουμε τη 
βάση των ανθρώπων που αναζητούν τις 
οικογένειές τους. Ήδη μέσω του DNA kit 
έχουμε δει αποτελέσματα! Καταφέραμε να 
επανενώσουμε αδέρφια στην Ελλάδα που 
έμειναν χώρια για επτά δεκαετίες, ενώ στην 
πραγματικότητα η απόσταση μεταξύ τους 
ήταν μόλις 80 χιλιόμετρα… Πολύ σημαντική 
είναι και η υποστήριξη μετά την επανένωση 
και είναι μέσα στις υπηρεσίες που επίσης 
προσφέρουμε».
«Επιπλέον, επιδιώκουμε να διεκδικήσουμε 
ορισμένες αλλαγές ζωτικής σημασίας για 
τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, που 
προϋποθέτουν τα εξής: πλήρη διαφάνεια 
από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, 
αλλά και των ιδρυμάτων που σχετίζονται με 
τις υιοθεσίες, απεριόριστη πρόσβαση των 
εμπλεκομένων στα έγγραφα που τους αφο-
ρούν, την ίδρυση βάσης DNA για βιολογικές 
οικογένειες και υιοθετημένα μέλη και τέλος, 
τη δυνατότητα ταχείας έκδοσης ιθαγένειας 
για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα και υιο-
θετήθηκαν στο εξωτερικό.
Συχνά λέω πως οι ιστορίες μας είναι όλες 
διαφορετικές, αλλά ταυτόχρονα και ίδιες. 

Χιλιάδες από εμάς προερχόμαστε από τις 
ίδιες συνθήκες που επικρατούσαν στη σκο-
τεινή περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Ένα 
μοτίβο που συναντάμε συχνά, είναι αυτό 
της ανύπαντρης μητέρας, που έδωσε το 
παιδί της για υιοθεσία, χωρίς η ίδια να το 
θέλει -μόνο και μόνο επειδή έγινε η ντροπή 
της οικογένειας, η παρακατιανή του χωριού. 
Αυτή άλλωστε είναι και η δική μου ιστορία.
Ένα άλλο μοτίβο που συναντάμε είναι οι 
μητέρες που έμειναν χήρες κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης τους ή λίγο μετά την 
γέννα και δεν είχαν τα μέσα να συντηρή-
σουν ένα βρέφος –ενώ πολλές φορές είχαν 
και άλλα παιδιά να ταΐσουν. Εδώ πολλές 
φορές βλέπουμε να ενδίδουν στις προτρο-
πές των συγγενών ή των επιτήδειων δικηγό-
ρων να δώσουν το νεότερο παιδί, το βρέφος 
δηλαδή, για υιοθεσία. Η τρίτη περίπτωση 
είναι οι κλοπές μέσα στα ίδια τα νοσοκο-
μεία. Υπάρχουν εκατοντάδες μητέρες που 
γέννησαν και θήλασαν υγιέστατα μωρά και 
λίγες μέρες αργότερα ενημερώθηκαν για 
τον υποτιθέμενο θάνατό τους. Όταν ζητού-
σαν να δουν τα νεκρά μωρά τους τούς έλε-
γαν πως έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σφραγι-
σμένα κουτιά ή πως έχουν θαφτεί σε ομα-
δικούς τάφους. Και υπάρχουν και περιπτώ-
σεις γονέων που άφησαν τα παιδιά τους σε 
ορφανοτροφεία, πιστεύοντας πως θα μπο-
ρέσουν να επιστρέψουν και να τα πάρουν, 
μόλις οι συνθήκες είναι λίγο πιο ευνοϊκές. 
Όταν όμως επέστρεφαν διαπίστωναν ότι τα 
παιδιά τους έχουν δοθεί για υιοθεσία και 
ότι με τα χαρτιά που είχαν υπογράψει, παρα-
χωρούσαν την κηδεμονία στην διεύθυνση 
του ορφανοτροφείου.
Αν και πλέον είμαστε πιο προοδευτικοί στο 
ενδεχόμενο ενός παιδιού εκτός γάμου, σε 
ορισμένα μέρη εξακολουθεί να υπάρχει η 
αντίληψη που επικρατούσε στα χωριά τη 
δεκαετία του 1950 –πως το να έχεις ένα 
παιδί χωρίς να έχεις σύζυγο είναι ντροπή. 
Όσο όμως η δική μου γενιά, αλλά και η 
γενιά των παιδιών μου, μαθαίνει τα καλά 
κρυμμένα οικογενειακά μυστικά που έρχο-
νται πλέον στην επιφάνεια, τόσο αυτές οι 
αντιλήψεις αρχίζουν να εξασθενούν και να 
αλλάζουν».

ορεινή Ναυπακτία – Απίστευτη ιστορία υιοθεσίας

Η Λίντα – Κάρολ σε ηλικία 5 ετών με τους 
γονείς της, Τζέιμς και Ρουθ Φόρρεστ

Το 2017 η Ευτυχία και ο άντρας της 
ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους 

στην πλατεία του χωριού
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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   2,759  νέα κρού-
σματα.
H επαρχ ία έ χε ι  σημε ιώσε ι 

σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον 
μέσο όρο σε μία εβδομάδα, έχοντας 
ρίξει τον αριθμό από 3,810 σε 2,729 
κρούσματα την εβδομάδα.
Στα αρνητικά, 31 επιπλέον άνθρωποι 
έχουν χάσει την ζωή τους εξαιτίας της 

πανδημίας. 
Όσον αφορά τα κρούσματα ανά περι-
οχή το Τορόντο σημείωσε τα περισ-
σότερα με 774 κρούσματα. Ακολου-
θεί η περιοχή του Πιλ με 602.
Το Οντάριο ανακοίνωσε επίσης την 
Πέμπτη το πρωί μέσω του Πρωθυ-
πουργού, κ. Νταγκ Φορν τ , πως τα 
μέτρα και η εντολή για παραμονή στο 
σπίτι παρατείνονται ως τις 2 Ιουνίου.

 2,759 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 31 νέοι θάνατοι

Το Τορόντο θα αγοράσει δεκάδες νέα 
τραμ από το Thunder Bay Alstom

Τ
ο Τορόντο θα λάβει χρημα-
τοδότηση 360 εκατομμυρίων 
δολαρίων από τις ομοσπονδι-
ακή και επαρχιακή κυβέρνηση 

για να προχωρήσει με την αγορά 
δεκάδων νέων τραμ από το ίδιο εργο-
στάσιο του  Thunder Bay που παρή-
γαγε την τελευταία τραμ χαμηλού 
δαπέδου, τα οποία έχουν παρουσιά-
σει αρκετά προβλήματα.
Η πόλη είχε ήδη εγκρίνει την αγορά 13 
νέων τραμ από το εργοστάσιο Alstom 
στο Thunder Bay τον Οκτώβριο, αλλά 
τώρα θα είναι σε θέση να προχωρήσει 
με την επιλογή να αγοράσει 47 ακόμη 
με την παράδοση των οχημάτων από 
το 2023.
Το συνολικό κόστος θα είναι 568 εκα-
τομμύρια δολάρια με την πόλη να 
καλύπτει λίγο περισσότερο από το 

ένα τρίτο του λογαριασμού από μόνη 
της (208 εκατομμύρια δολάρια) και 
οι επαρχιακές και ομοσπονδιακές 
κυβερνήσεις να περνούν τα υπόλοιπα.

Τ
ο Greyhound Canada κόβει μόνι-
μα όλες τις διαδρομές λεωφορεί-
ων σε ολόκληρη τη χώρα, κλείνο-
ντας τις επιχειρήσεις υπεραστι-

κών λεωφορείων στον Καναδά μετά από 
σχεδόν έναν αιώνα υπηρεσίας Η εταιρεία 
μηχανοκίνητων λεωφορείων δήλωσε ό-
τι τα εναπομείναντα δρομολόγια της στο 
Οντάριο και το Κεμπέκ θα σταματήσουν 
για πάντα από την Πέμπτη. Η αμερικανι-
κή θυγατρική, Greyhound Lines, Inc., θα 

συνεχίσει να εκτελεί διασυνοριακές δι-
αδρομές προς το Τορόντο, το Μόντρεαλ 
και το Βανκούβερ μόλις ανοίξει ξανά τα 
σύνορα ο Καναδάς με τις ΗΠΑ.
Η απόφαση ελήφθη ένα χρόνο αφότου 
το Greyhound Canada ανέστειλε προσω-
ρινά όλες τις υπηρεσίες λόγω της απότο-
μης μείωσης των επιβατών και των αυξα-
νόμενων ταξιδιωτικών περιορισμών εν 
μέσω του πρώτου κύματος του COVID-
19.

Τέλος το Greyhound Canada

Τ
ο Τοπικό Σχολικό Συμβούλιο του Το-
ρόντο θα επαναφέρει το μοντέλο 
«quadmester» για μαθητές δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το α-

καδημαϊκό έτος 2021-2022.
Το TDSB επιβεβαίωσε την κίνηση σε ένα 
σημείωμα που στάλθηκε στους γονείς την 
Τετάρτη, αναφέροντας την ανάγκη παροχής 
χρονοδιαγράμματος που «ανταποκρίνε-
ται τόσο στα αναμενόμενα μέτρα δημόσιας 
υγείας όσο και στις ανάγκες των μαθητών».
Σύμφωνα με το μοντέλο «quadmester», 
το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
φέτος, οι μαθητές παρακολουθούν δύο 

μαθήματα κάθε φορά σε τέσσερα ξεχωρι-
στά ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αντικατέστησε 
ένα σύστημα δύο εξαμήνων, όπου οι μαθη-
τές ήταν συνήθως εγγεγραμμένοι σε τέσ-
σερα μαθήματα κάθε φορά.
Τα νέα για το σχέδιο για το φθινόπωρο 
έρχονται μετά την ανακοίνωση του  υπουρ-
γείου που ανακοινώνει ότι όλα τα σχολικά 
συμβούλια θα πρέπει να παρέχουν μια επι-
λογή εξ αποστάσεως μάθησης για την επό-
μενη σχολική χρονιά, ανεξάρτητα από το αν 
η πανδημία έχει υποχωρήσει αρκετά ώστε 
να επιτρέψει την επιστροφή των μαθητών 
στις τάξεις.

Το TDSB θα φέρει πίσω το μοντέλο 
«quadmester» για μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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LIFE

Holly Sonders:
Η σέξι γκολφέρ

Πριν λίγο καιρό 
ανακαλύψαμε την 
Holly Sonders και 
οφείλουμε να πούμε 
ότι ενθουσιαστήκαμε, 
καθώς πρόεκειται 
για μια γυναίκα που 
αναρτά σε τακτική 
βάση προκλητικές 
φωτογραφίες που 
ανεβάζουν τις 
θερμοκρασίες στα 
ύψη και στέλνουν το 
ανδρικό κοινό για 
υπογλώσσιο!

Η μελαχροινή 
καλλονή κατάγεται 
από την Αμερική 
και είναι πρώην 
γκόλφερ. Αυτή την 
στιγμή εργάζεται ως 
δημοσιογράφος και 
τηλεπαρουσιάστρια, 
και σύμφωνα με την 
ίδια μια γυναίκα 
μπορεί να “καυτή” και 
έξυπνη.
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Η 
Μαρία Παπαγεωργ ίου ε ίναι έ-
να ιδια ίτ ερα ξε χωρισ τό κορί-
τσ ι. Από την πρώτη σ τ ιγμή που 
θα περάσει από δίπλα σου, θα 

διαπισ τώσε ις την αύρα και το sex iness 
της. 
Διαθέ τ ε ι  έ ναν  c las s y  λογαριασμό σ το 
Ins tagram με 52.000 ακόλουθους κα ι 
κάθε της  pos t  ε ίνα ι  έ νας  ευλογημέ νος 
λόγος να την ακολουθείς. 
Παρότ ι  θα μπορούσε να ασχολε ίται  με 

το modeling, εκε ίνη ακολουθεί τον δρό-
μο των inf luencers ενώ ταυτόχρονα έ χε ι 
συνεργασ τ ε ί  με αρκε τά περιοδικά μό -
δας. 
Όχ ι  μόνο ως μον τ έ λο αλ λά και  ως συ-
ν τάκτρια. 
Προς το παρόν βρίσκε τα ι  σ τη Μύκονο 
και θα την συναν τήσε ις ε ίτ ε σε κάποια 
παραλία να απολαμβάνε ι τον ήλιο, ε ίτ ε 
σε κάποια βραδινή βόλτα να απολαμβά-
νε ι ένα ακόμη κοκτέ ιλ.

Η Μαρία Παπαγεωργίου είναι το κορίτσι της 
διπλανής ξαπλώστρας

Η Παναγιώταρου φέρνει 
αέρα sexiness στη 
“Φάρμα”

Τι θα γινόμασταν χωρίς real-
ities; Το μεγάλο τηλεοπτικό 
ερώτημα της εποχής μας. 
Για να ξεχωρίσεις χρειάζεται 
τσαγανό, ταλέντο, στρατηγική 
και προφανώς να το έχεις. Όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση της 
Αλεξάνδρας Παναγιώταρου. 
Το μοντέλο – influencer (πλέον 
αυτά τα δύο πάνε πακέτο) 
ξεκίνησε την καριέρα της στον 
κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης 
μέσω της συμμετοχής της στο 
My Style Rocks του ΣΚΑΪ, 
ξεχώρισε με το εντυπωσιακό 
παρουσιαστικό της και κατάφερε 
να μαγνητίσει τα βλέμματα. 

Η Βερόνικα Βασιλείου 
ποζάρει στο εξώφυλλο 
του Playboy Τσεχίας

 Η Κάτια Δέδε είναι η γυναίκα που 
καταφέρνει να κερδίσει το στέμμα 
της Playmate της Χρονιάς 2010, είδε 
το όνομά της να μπαίνει στη λίστα 
με τα καλύτερα μοντέλα της χώρας 
και εκτός των άλλων έφυγε μ’ ένα 
τζιπ Cayenne ως δώρο. Στον ίδιο 
διαγωνισμό έλαβε συμμετοχή και μία 
Ελληνίδα με ρίζες από την Τσεχία. Ο 
λόγος για την Βερόνικα Βασιλείου. 
Έντεκα χρόνια μετά, το εντυπωσιακό 
μοντέλο ποζάρει στο φακό του 
Playboy και «στολίζει» το εξώφυλλο 
της τσεχικής έκδοσης του brand. Η 
34χρονη συνεχίζει να ασχολείται με 
το modeling, και τα τελευταία χρόνια 
ζει μόνιμα στην Τσεχία.

Ο  Βλοντάκης αποκάλυψε 
αν θα παρουσιάσει το 
«Bachelor»

 H είδηση για τον Αντώνη Βλοντάκη 
έγινε γνωστή μέσα από το ρεπορτάζ 
της πρωινής εκπομπής της Κατερίνας 
Καραβάτου, το πρωί της Τετάρτης 
“Στη Φωλιά των Κου Κου”. Την ώρα 
που σχολίαζε την είδηση ο Νίκος 
Μουτσινάς στην στήλη του “Stand 
Up”, o πρώην πολίστας “εισέβαλε” 
στο πλατό. Είχαμε κάνει μια συζήτηση 
πριν αρκετό καιρό αλλά δεν τα 
βρήκαμε και ξαφνικά σήμερα έμαθα 
ότι θα παρουσιάσω το The Bachelor. 
Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, Είναι 
πολύ τιμητικό για μένα γιατί δέχομαι 
προτάσεις για πράγματα που δε θα 
μπορούσα ούτε να φανταστώ, είπε ο 
Αντώνης Βλοντάκης.

Ν
αι, καλά δια-
β ά σ α τ ε ,  ο 
Κωνσταντίνος 
Βασάλος έχει 

αφήσει πιο μακριά τα 
μαλλιά του και έχει α-
παλλαγεί από το clean 
cut κούρεμά του και γε-
νικότερα το στυλ στο ο-
ποίο τον είχαμε συνηθί-
σει. Πλέον κυκλοφορεί 
με πιο free style μαλλί, 
έ χον τας αξ ιοποιήσει 
στο έπακρο τις φυσικές 
μπούκλες του για το νέο 
του λουκ. Ο φωτογρα-
φικός φακός μάλιστα 
τον εντόπισε προ ημε-
ρών στο Κολωνάκι μέ-
σα στο κατακόκκινο αυ-
τοκίνητό του και εκεί-
νος χαμογελαστός πό-
ζαρε για τα φωτογραφι-
κά κλικ, δείχνοντας να 
έχει αυτοπεποίθηση με 
τα νέα του μαλλιά.

Ξεχάστε τον Κωνσταντίνο Βασάλο 
που γνωρίζατε, έχει  με νέο look!

Η Μαριάννα είναι η καλύτερη διαφήμιση 
για τους εμβολιασμούς

Χ
ωρίς τους για-
τρούς και τους 
ν ο σ η λ ε υ τ έ ς ; 
Ενδε χομένως 

να μέναμε εγκλωβισμέ-
νοι ακόμη ένα καλοκαί-
ρι στο σπίτι, ζώντας έ-
ναν αέναο εφιάλτη. Και 
γι’ αυτό θα πρέπει να 
ευχαριστήσουμε τη Μα-
ριάννα. Το κορίτσι που 
σπουδάζει ιατρική και 
μας έρχεται από τη Νά-
ξο. Η μελαχρινή καλλο-
νή διαθέτει ένα λογα-
ριασμό με 31.400 ακό-
λουθους στο Instagram 
και κάθε της post είναι 
μαγνήτης για likes και 
σχόλια. Παρότι δεν α-
ποκαλύπτει πολλά για 
την προσωπική της ζωή, 
ε ίναι σχεδόν βέβαιο 
πως της αρέσουν τα τα-
ξίδια και απολαμβάνει 
κάθε στιγμή.
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Η 
πρωταγωνίστρια 
ερωτικών ταινιών 
μάς βάζει σε mood 
καλοκαιρινών φε-

στιβάλ και ψήνεται για road 
trip. Η 23χρονη από τον Κα-
ναδά με ύψος 1.63 «βαφτί-
στηκε» ως η Playboy All Star Α-
πριλίου, πόζαρε στο φακό του 
Agent X και μας βάζει σε καλο-
καιρινό mood. Μας μεταφέρει 
σε εποχές προ πανδημίας, οι 
οποίες ονειρεύεται να πάρουν 
σάρκα και οστά το φετινό καλο-
καίρι. Εκείνα τα μουσικά φεστι-
βάλ που έχουμε τόσο ανάγκη 
ώστε να αναπνεύσουμε και πά-
λι αέρα κανονικότητας. Σε εκεί-
να τα φεστιβάλ που λειτουργούν 
ως προάγγελος των καλοκαιρι-
νών διακοπών. «Δεν μπορώ να 
ζήσω χωρίς την ελευθερία του 
καλοκαιριού», αναφέρει κατά 
τη διάρκεια της φωτογράφισης, 
για να προσθέσει: «Είναι η επο-
χή μου. Η εποχή που ξεχνάω τα 
πάντα, φοράω το μαγιό μου και 
απολαμβάνω τον ήλιο και τη θά-
λασσα».

Η Emma Hix είναι η Playboy All Star 
Απριλίου 2021

Η σέξι ρεπόρτερ που τρελαίνει το Η σέξι ρεπόρτερ που τρελαίνει το 
ανδρικό κοινό στο Instagramανδρικό κοινό στο Instagram

Ξ
εκίνησε την καριέρα της 
σ το μόν τελινγκ, και μά-
λ ισ τα  κέ ρδισ ε  κα ι  τον 
τ ίτ λο “Μις Καλιφόρνια” 

πριν οκτώ χρόνια, αυτό ωστόσο 
που την κέρδισε ήταν ο χώρος 
της τηλεόρασης και συγκεκριμέ-
να η δημοσιογραφία.
Ο  λ ό γ ο ς  γ ι α  τ η ν  M ab e ly nn 
Capeluj, την μελαχροινή ρεπόρ-
τερ με τ ις χυμώδεις καμπύλες, 
που έχει τραβήξει την προσοχή 
του αμερικανικού κοινού και όχι 
μόνο. 

Η Mabelynn διαθέτει ένα πανέ-
μορφο πρόσωπο, αλλά και ένα 
καλλίγραμμο κορμί, προσόν τα 
τα οποία της έχουν κερδίσει σχε-
δόν μισό εκατομμύριο ακόλου-
θους στο Instagram.
H σέξι δημοσιογράφος κατάγε-
ται από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, 
και εκτός από την δημοσιογρα-
φία λατρεύει να ποζάρει ημίγυ-
μνη γ ια χάρη των θαυμασ τών 
της, οι οποίοι την αποθεώνουν 
σε κάθε της ανάρτηση.

Ο 
Lewis Tan έχει όλα 
τα χαρακτηριστικά 
ενός άντρα που η-
γείται. Όμορφος, 

ψηλός και ταλαντούχος, απο-
πνέει εμπιστοσύνη και εκλε-
πτυσμένη sex appeal. Λατρεύ-
ει την τζαζ και το σκωτσέζικο 
ουίσκι και η κάμερα, με τη σει-
ρά της, λατρεύει εκείνον. Είναι 
λοιπόν μια ευχάριστη έκπληξη 
που ανακαλύπτουμε ότι, πίσω 
από το προσωπείο του σταρ, 
είναι επίσης και λίγο «σπασι-
κλάκι». Το Mortal Kombat έχει 
δημιουργήσει περισσότερα α-
πό 10 παιχνίδια, κόμικς, παι-
χνίδια καρτών, ταινίες κινου-
μένων σχεδίων και φυσικά live 
action ταινίες με την τελευταία 
να κάνει πρεμιέρα 23 Απριλί-
ου, πριν από λίγες ημέρες δη-
λαδή. Ο Tan, πρωταγωνιστεί 
ως Cole Young. Ο Young είναι 
ένας mixed martial art μαχη-
τής και ένας ολοκαίνουργιος 
χαρακτήρας στο σύμπαν του 
Mortal Kombat, γεγονός που 
ενθουσίασε τους φανατικούς 
θαυμαστές. Θα μπορούσε ο 
Young να συνδέεται με κάποιο 
τρόπο με τον Sub-Zero ή τον 
Scorpion;

Ο Lewis Tan μπορεί και θέλει να 
αλλάξει το Hollywood

Η 
Ιταλίδα καλ-
λονή, σίγου-
ρα πρέπει να 
έχει σταμα-

τήσει τον χρόνο. Δεν ε-
ξηγείται αυτό που συμ-
βαίνει με την φρεσκάδα 
και την αιώνια νεότητά 
της. Στα 56 της, η Monica 
Bellucci μοιάζει με 30χρο-
νη και κόβει την ανάσα με 
το σώμα και την ομορφιά 
της. Δεν έχει αποκτήσει 
άδικα τον τίτλο της γυναί-
κας-είδωλο. Η Ιταλίδα ηθο-
ποιός αποτελεί την επιτομή 
της γυναικείας θηλυκότη-
τας και φινέτσας! Ακόμη κι 
αν διανύει την 6η δεκαετία 
της ζωής της παραμένει πά-
ντα πανέμορφη, λαμπερή, 
χυμώδης και εντυπωσιακή. 
Κοιτάζοντάς την αναρωτιόμα-
στε πώς μπορεί μια γυναίκα 
να παραμένει τόσο λαμπερή, 
με ένα σώμα που μοιάζει να 
μην το έχει αγγίξει ο χρόνος.

Η Monica Bellucci ποζάρει στα 56 της με 
εσώρουχα και εμείς απλά δε  τη χορταίνουμε
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ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Τυρόπιτα χωρίς φύλλο

ΥΛΙΚΆ

 ª Ρίχνουμε σε ένα μπολ το γ ιαούρτι και τα αυγα 

 ª  ανακατευουμε και ρίχ νουμε τα υπόλοιπα υλικα, αναμιγ νύουμε 
καλά....

 ª Σ’ενα πυρεξ που έχουμε βουτυρωσει ρίχνουμε το μείγμα μας 

 ª Βάζουμε λίγο βούτυρο σε κομματάκια από πάνω και ψήνουμε σ τους 
350° Φαρενάιτ σ τον αέρα μέχρι να πάρει χρώμα περίπου 35-40 
λεπτά.

 ª 400 gr γ ιαούρτ ι  σ τραγ γ ισ τό 
 ª 350 gr φέ τα 
 ª 250 gr regato τριμμένο 
 ª 3 - 4   κ .σ  α λ εύρι  γ ια  όλ ε ς  τ ι ς 

χρήσε ις 
 ª 2 κ.γ.  μπε ικ ιν παουν τερ 
 ª 3 αυγά 
 ª Λίγο λάδι 
 ª Πιπέρι 
 ª Παπρικα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ο ποιητής Τοτός...
Στο σχολείο λέγανε ποιήματα και είπε η δασκάλα 
στον Τοτό να πει και αυτός ένα .....
- Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύ-
δια κι ερχότανε η θάλασσα και μου βρέχε τα…
- Μη Τοτέ ... ΜΗΝ το πεις ...!
- Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύ-
δια κι ερχότανε η θάλασσα και μου βρέχε τα…
- Μη Τοτέ, ΜΗΝ το συνεχίσεις...!!!
....Ο Τοτός απτόητος:
- Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύ-
δια κι ερχότανε η θάλασσα και μου βρέχε τα 
πόδια.
Οπότε ρωτάει η δασκάλα με απορία :
- Γιατί τα πόδια, Τοτέ???
Και ο Τοτός: Κυρία, αφού δεν έφτανε μέχρι τα @
ρχίδι@...!!!!

Δύο γείτονες συζητάνε.
- Πότε έχεις γενέθλια Κώστα;
- Γιατί;
- Πες μου, έχω λόγο...
- Ποιός είναι ο λόγος;
- Θέλω να σου πάρω κουρτίνες....
- Γιατί;
- Για να μην σας βλέπω  να κάνετε σεξ 
γυναίκα σου....
- Αααααα...Εσύ πότε έχεις γενέθλια 
Γιώργο;
- Γιατί;
- Ρε πες μου πότε έχεις γενέθλια...

- Γιατί ρωτάς;
- Γιατί θέλω να σου πάρω κυάλια....
- Κυάλια;;;
- Ναι, κιάλια για να βλέπεις ποιανού 
γυναίκα είναι...

Είναι 3 γειτόνισσες και λέει η μια:
- Εγώ όταν απλώνω, βρέχει και πάει τσά-
μπα ο κόπος μου.
- Κι εγώ μια από τα ίδια, λέει η άλλη.
- Εγώ όταν απλώνω έχει ήλιο, λέει η άλλη.
- Πως το κάνεις; την ρώτησαν οι άλλες.
- Λοιπόν πιάνω το πέος του άντρα μου και 
αν πάει αριστερά, σημαίνει πως θα βρέ-
ξει. Αν πάει δεξιά, σημαίνει πως θα έχει 
ήλιο.
- Κι αν μείνει όρθιο; ρωτάει η πρώτη.
- Αν μείνει όρθιο με τον καιρό θα ασχο-
λούμαι;

Δυο κολλητοί είναι αραγμένοι στην παρα-
λία και κουβεντιάζουν:
- Αστα!Χτες βράδυ είδα έναν τρομερό εφι-
άλτη.
 Είδα την πεθερά μου να κολυμπάει στη 
θάλασσα και απο πίσω να την κυνηγάει 
ένας καρχαρίας...
- Ποπο, φρίκη...
- Φρίκη δεν θα πει τίποτα! Αφού παραλίγο 
να του ξεφύγει!

ΚΡΙΟΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη διά-
θεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε από 
ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά τον 
εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. Η 
περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινήσεις 
και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από σήμερα 
παύουν οι δυσκολίες για τους πολλούς και 
τα άστρα σας δίνουν μικρές ή μεγάλες αιτίες 
για να αναγεννηθείτε.

ΤΑΥΡΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στόχους 
σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ από τον 
εαυτό σας σε αρκετά θέματα και στο τέλος 
να μην γίνεται απολύτως τίποτα ή να μην 
γίνεται σωστά. Στην πραγματικότητα 
υπάρχει χρόνος για όλα, απλώς 
πρέπει επειγόντως να βάλετε 
προτεραιότητες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να δεχθείτε 
μια καινούργια πραγ-
ματικότητα και μπορεί 
να χρειαστεί να ανα-
θεωρήσετε πολλές απ’ 
τις απόψεις σας. Αποφύ-
γετε κάθε ενέργεια που θα 
μπορούσε να σας φέρει σε 
σύγκρουση με τα πρόσωπα που 
ανήκουν στο στενό οικογενειακό σας περι-
βάλλον. Όσοι σπουδάζετε ή έχετε νομικές 
υποθέσεις φανείτε προσεκτικοί και προ-
στατέψτε την υγεία σας από την υπερένταση 
ή τις απροσεξίες στο χώρο της εργασίας 
σας.

ΛΕΩΝ
Αυτή η περίοδος είναι καθοριστική για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις βάλετε 
κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρχει περίπτωση 
να έχετε τσακωμούς έως και ρήξεις. Δεν είναι 
σίγουρο ότι οι ρήξεις είναι οριστικές, εκτός κι 
αν ήσασταν δυσαρεστημένοι από την προη-
γούμενη περίοδο. Χρειάζεται προσοχή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η δράση σας θα είναι επιτυχημένη και σύμ-
φωνη με τις εσωτερικές σας επιθυμίες. Αδι-
αφορήστε για όσα λέγονται. Ακούστε την 
εσωτερική σας φωνή που είναι πιο αληθινή. 
Θα έχετε τη διάθεση να εισχωρήσετε στο 
βάθος των περιστάσεων αδιαφορώντας 
για τα αποτελέσματα. Αποφύγετε να λύσετε 
την αισθηματική σας ζωή και να διαβρώ-
σετε έτσι τη συμπεριφορά σας απέναντι 
στο σύντροφο. Η διάθεσή σας βέβαια είναι 
αρκετά καλή και θέλετε να διασκεδάσετε 
και να κατακτήσετε.

ΖΥΓΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά και-
ρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποίθησής 
σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον εαυτό 
σας. Ακόμα και αν δεν πιστεύετε πως μπο-
ρείτε περισσότερα, πιέσετε τον εαυτό σας 
για το αντίθετο. Μικρά προβληματάκια 
στην οικογένεια με θέματα υγείας χρειάζο-
νται την βοήθειά σας, ενώ τα οικονομικά 
σας δεν πάνε πολύ καλά από τότε που απο-
φασίσατε ότι δεν είστε για πολλά - πολλά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι άλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι μαζί σας 
γιατί η καριέρα και η δουλειά απαιτεί μεγα-
λύτερη αφοσίωση. Όμως εσείς φαίνεστε 
αποφασισμένοι να εντυπωσιάσετε και να 
κερδίσετε καινούργιο ενδιαφέρον. Η διά-
θεσή σας είναι καλύτερη, ο ρομαντισμός 
σας φτάνει στα άκρα, αλλά, μερικές φορές 
οι απαιτήσεις σας είναι απόλυτες. Η εβδο-
μάδα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να σκε-
φτείτε και να διορθώσετε τις ατέλειές σας σε 
επαγγελματικά ή σπουδές. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργασι-

ακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προ-

χωρήσετε χωρίς δεύτερη 
σκέψη σε συζητήσεις και 

ενέργειες και φανείτε 
διαλλακτικοί. Οργα-
νώστε τις επιδιώξεις 
σας έτσι ώστε να μην 
είστε αναγκασμένοι να 
κάνετε υποχωρήσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα αντιμετωπίσετε αρκε-

τές δυσχέρειες στην προ-
σπάθεια που αρχίσατε. Αλλά 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
πετύχετε. Μπορείτε, φτάνει να παραμερί-
σετε, για ένα διάστημα, κάθε άλλη σκέψη. 
Μην είστε αφηρημένοι όταν ασχολείστε 
με μηχανήματα και μην αναμειγνύεστε σε 
συζητήσεις και σχόλια που μπορεί να σας 
εκθέσουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Να είστε συντηρητικοί και υπομονετικοί 
τόσο στην εργασία όσο και στα προσω-
πικά σας. Στο επαγγελματικό σας περιβάλ-
λον υπάρχουν πολλές ελπίδες να βελτιωθεί 
σύντομα η θέση σας και τα οικονομικά σας. 
Να είστε συντηρητικοί και υπομονετικοί. 
Θα πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφά-
σεις στον επαγγελματικό τομέα και να προ-
βλέψετε διαδικασίες που θα μπορούσαν να 
σας μπερδέψουν. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι ενδοιασμοί σας σχετικά με το δρόμο που 
θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι βέβαια 
σοβαροί. Ωστόσο, με την τακτική που ακο-
λουθείτε δεν κερδίζετε τίποτα, εκτός από το 
άγχος που σίγουρα δεν βοηθά. Προσπαθή-
στε να μην κάνετε λάθη στις εκτιμήσεις σας 
και στις επιλογές σας, γιατί τώρα οι συνέ-
πειες θα είναι μεγαλύτερες. 
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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

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 1952. Τελετή 
θεμελίου λίθου της 

Μητροπόλεως 
Δρυϊνουπόλεως

Αρχαίο θέατρο 
Δωδώνης, Μαίος 1962

Κοζάνη πλατεία Νίκης 
1932

Λεωνίδιο Αρκαδίας

Σέρρες δεκαετία 1960

Μάθημα ανατομίας στο 
Γουδί το 1948

Ηγουμενίτσα , η 
Νομαρχία . Πιθανόν 

φωτογραφία του 1959

Αμφιλοχία , 14/08/1960

Το πάρκο της Ορεστιάδας 
το 1960 περίπου

Χορός στο Ρουμλούκι 
Ημαθίας
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Στην αγκαλιά του Μαινάλου, η Βυτίνα 
μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. 
Αγαπημένος προορισμός για όλες 
τις εποχές του χρόνου, φημίζεται 
για το υγιεινό της κλίμα. Χτισμένη 
σε κομβικό σημείο, προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στο χιονοδρομικό 
κέντρο αλλά και στα άλλα χωριά 
της περιοχής , όπως τα Λαγκάδια, 
τη Στεμνίτσα και τη Δημητσάνα. Στη 
Βυτίνα, αφεθείτε στο ρομαντισμό 
και περπατήστε στο Δρόμο της 
Αγάπης, περιπλανηθείτε στα γραφικά 
δρομάκια της, όπου το μαύρο 
μάρμαρο των σπιτιών συνδυάζεται 
τέλεια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές 
και γευτείτε παραδοσιακά εδέσματα. 
Στο πιο ζωντανό χωριό της Αρκαδίας, 
η παράδοση μπλέκεται με την 
πολυτέλεια προσφέροντας στον 
επισκέπτη υψηλών προδιαγραφών 
διαμονή.

Α
πό τα πιο γραφικά χωριά του Μαί-
ναλου, γεμάτο αρχοντικά που α-
κολουθούν την παραδοσιακή αρ-
χιτεκτονική της περιοχής, αποτε-

λεί ένα αγαπημένο χειμερινό -κι όχι μόνο- 
προορισμό. Η ολοζώντανη κεντρική πλα-
τεία –με το μπρούτζινο άγαλμα του πρωτο-
πόρου μαθητή της Αντίστασης Ματθαίου 
Πόταγα– έχει γύρω της ταβερνάκια, ατμο-
σφαιρικά καφενεία και τουριστικά μαγα-
ζάκια με τοπικά προϊόντα για να κάνετε τις 
αγορές σας. Μην παραλείψετε να πάρετε 
μαζί σας το υπέροχο μέλι «Ελάτης Μαινά-
λου Βανίλια». Να ξέρετε επίσης ότι η περι-
οχή υπήρξε κέντρο ξυλογλυπτικής και υ-
φαντουργίας, ενώ κοντά στην πλατεία θα 
ανακαλύψετε τη Βιβλιοθήκη της Βυτίνας, με 
αξιόλογο ιστορικό αρχείο, καθώς και το πέ-
τρινο κτήριο του «Ελληνικού Σχολείου», της 
περίφημης σχολής που ιδρύθηκε το 1782.

Αξιοθέατα
Η Βυτίνα  έχει χαρακτηριστεί παραδοσια-
κός οικισμός και είναι σίγουρο ότι χωρίς 
αυτήν το Μαίναλο δε θα ήταν το ίδιο ! Στην 
κεντρική πλατεία της Βυτίνας  και στους 
γύρω δρόμους, προτομές και μνημεία 
σημαντικών προσωπικοτήτων της Βυτίνας 
θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν της.  Περπα-
τώντας μέσα στην πόλη, αξίζει να προσέ-
ξετε το Δημαρχείο της,  τη Δημόσια Βιβλι-
οθήκη της, το παλιό Δημοτικό Σχολείο και 
την παλιά Γεωργική Σχολή, στο κτήριο της 
οποίας σήμερα στεγάζεται το Δασαρχείο. 
Συγκεκριμένα, στη Βιβλιοθήκη της Βυτίνας, 
θα βρείτε παλιά βιβλία και αξιόλογο φωτο-
γραφικό υλικό. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται 
σε κτήριο του 19ου αιώνα, όπου εκεί λει-
τουργούσε η πρώην  «Κορασίων Σχολή», 
που ιδρύθηκε από το σχολάρχη Βυτίνας, 
Αρχιμανδρίτη Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο. 
Στην κεντρική πλατεία, προσέξτε οπωσ-
δήποτε το Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνα, που χτίστηκε το 1846 και έχει 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του,  το 
μαύρο μάρμαρο της περιοχής. Αν θέλετε να 

κάνετε ένα ταξίδι στο χρόνο, επισκεφτείτε 
το Λαογραφικό Μουσείο της Βυτίνας, που 
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης. 
Τα εκθέματά του, χρονολογούνται από 
το 1800 και περιλαμβάνουν ενδυμασίες, 
εργαλεία, μαγειρικά και εκκλησιαστικά 
σκεύη. Οι ρομαντικοί  και όχι μόνο, περ-
πατήστε  στο «Δρόμο της Αγάπης», όπου 
οι δεντροστοιχίες των δύο πλευρών του 
δρόμου αγκαλιάζονται σχεδόν μεταξύ τους. 
Από τη Βυτίνα κατευθυνόμενοι προς το 
χωριό Νυμφασία, στα ανατολικά  του δρό-
μου, θα συναντήσετε τα εγκαταλελειμμένα 
σανατόρια που λειτούργησαν στην περι-
οχή,  την εποχή του μεσοπολέμου. Επιβλη-
τικό είναι το μοναστήρι της Κερνίτσας, χτι-
σμένο σε απότομη χαράδρα, 2 χλμ δυτικά 
του χωριού Νυμφασία, με καθολικό αφιε-
ρωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου  του 
1105 μ.Χ. Η εικόνα της Παναγίας θεωρείται 
θαυματουργή. Το μοναστήρι υπήρξε κατά 
την Ελληνική Επανάσταση, καταφύγιο του 
Κολοκοτρώνη. Υπέστη πολλές καταστρο-
φές από τους Τουρκοαιγυπτίους, με μεγα-
λύτερη εκείνη που προκάλεσε ο Ιμπραήμ  
το 1826. Όλοι οι δρόμοι φυσικά στη Βυτίνα 
οδηγούν στο Χιονοδρομικό Κέντρο του 
Μαινάλου, που βρίσκεται στο οροπέδιο 
της Οστρακίνας.  

Μη φύγετε αν δεν κάνετε βόλτα 
με τα άλογα
Αν βρεθείτε στην Βυτίνα ή στα κοντινά 
χωρία (Στεμνίτσα Δημητσάνα), μη παραλεί-
ψετε να κάνετε μια βόλτα με τα άλογα μέσα 
στο ελάτινο δάσος του χωριού Ελάτη.
Εκεί θα συναντήσετε τον Χρήστο. Έναν 
άνθρωπο που έφυγε από την πόλη για να 
δημιουργήσει τον δικό του παράδεισο στην 
είσοδο του χωριού Ελάτη. Δημιούργησε 
ένα μοναδικό καλλιτεχνικό εργαστήριο, 
όπου κάθε μέρα σμιλεύει τα ξύλα που βρί-
σκει στο δάσος για να φτιάξει μοναδικής 
αισθητικής έπιπλα και δημιουργίες.
Η αγάπη του για ζώα τον ώθησε να φτιάξει 
με μεράκι και αφοσίωση μια φάρμα που 
αυτή την στιγμή απαριθμεί 10 άλογα και 3 

μουλάρια.
Θα εκπλαγείτε από το πόσο ήμερα και εξοι-
κειωμένα με τον άνθρωπο είναι τα ζώα του 
Χρήστου, πράγμα που ενισχύει την άποψη 
ότι τους συμπεριφέρεται με περίσσεια 
αγάπη και φροντίδα.
Ζητήστε του να σας πάει βόλτα στο ποτάμι 
και στην κούνια. Είναι μια βόλτα που θα σας 
μείνει στο μυαλό για πάντα.
Το Χρήστο μπορείτε να τον βρείτε:
Ελάτη Αρκαδίας,
3ο χλμ. Ε.Ο. Βυτίνα - Ολυμπίας
Τηλ.: 27950-29017 Κιν.: 6977 022 173

Φυσικό κάλλος
Ο ορεινός όγκος του ελατόφυτου Μαινά-
λου και το χιονοδρομικό του κέντρο, απο-
τελούν κυρίαρχο πόλο έλξης για όλη την 
περιοχή.

Παραδοσιακοί οικισμοί
Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ελάτη, Λιμποβίσι, 
Καρύταινα, Λαγκάδια, Βελτεσίνικο, όλα σε 
απόσταση αναπνοής από το ξενοδοχείο.

Ιστορικές Μνήμες
Μονή φιλοσόφου και Προδρόμου, Μου-
σείο υδροκίνησης, Μαντίνεια, Τεγέα, Μονή 
Κερνίτσας και πολλά άλλα μνημεία της γης 
της Αρκαδίας

Σπάνια τοπία
Μυθικός Λούσιος ποταμός, ο υδάτινος 
παράδεισος της λίμνης Λάδωνα, τα οροπέδια 
του Μαινάλου αλλά και τα σπήλαια Κάψια 
που πρόσφατα άνοιξαν τις πόρτες τους.

Μenalon trail
Το Menalon Trail είναι μια μεγάλη ορεινή 
πεζοπορία που διατρέχει το φαράγγι του 
Λούσιου ποταμού, τα δυτικά ανάγλυφα του 
Μαινάλου, την κοιλάδα Μυλάοντα ποτα-
μού και τα ΝΑ Γορτυνιακά Βουνά. Η δια-
δρομή αναπτύσσεται σε μήκος 75 χλμ. 
και περνά από τους οικισμούς Στεμνίτσα, 
Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμ-
φασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο, Λαγκά-

δια, ενεργοποιώντας ολόκληρη την τουρι-
στική υποδομή και τις υπηρεσίες της Γορ-
τυνίας. Διέρχεται από όλα τα ιστορικά και 
πολιτισμικά στοιχεία της ζώνης που δια-
σχίζει και διασυνδέεται με ένα ατελείωτο 
παράπλευρο δίκτυο μονοπατιών, προσφέ-
ροντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυ-
ξης τόσο της πεζοπορίας στη Γορτυνία, όσο 
και της ίδιας της Γορτυνίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκε-
φθείτε http://menalontrail.eu/

ΧΙΟΝΙ & ΣΠΟΡ
Στο χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου, πλή-
θος δραστηριοτήτων χιονιού και σπορ 
θα ικανοποιήσουν τους επισκέπτες. Σκι, 
snowboard, έλκηθρα, snowmobiles και 
φυσικά χαλάρωμα στο Chalet.

Φαγητό
Must στάση τα Κόκκινα Πιθάρια στην καρ-
διά του χωριού για παραδοσιακές γεύσεις 
και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε το 
κυνήγι (τηλ. 27950 22540). Καλομαγει-
ρεμένα πιάτα με ντόπια προϊόντα θα γευ-
τείτε και στο εστιατόριο Δειπνοσοφιστές, 
στο Art Mainalon Hotel
(τηλ. 27950 22200). Ψάξτε την ταβέρνα Η 
Παλιά Βυτίνα, σε ένα μικρό δρομάκι λίγα 
μέτρα από την κεντρική πλατεία, για μια 
γευστική αναδρομή στην τοπική κουζίνα 
(κιν. 697 666 7988).
Καφές & ποτό
Στην πλατεία και το Mesarea Café, που σας 
περιμένει κάθε στιγμή της ημέρας, σε έναν 
μοντέρνο χώρο (τηλ. 27950 22223).

Διαμονή
Αν αποφασίσετε να διανυκτερεύσετε, 
θα βρείτε αξιόλογες προτάσεις διαμο-
νής, όπως το Grand Vytina Hotel & Suites 
(από €80, τηλ. 27950 22977, www.
grand-vytina.gr), το Art Mainalon Hotel 
(από €115, τηλ. 27950 22200, www.
artmainalon.gr) αλλά και το Nymfasia 
Arcadia Resort  (από €114, τηλ. 27950 
22330, www.nymfasiaresort.com).

Βυτίνα: το πετράδι του Μαινάλου

ΤΑΞΙΔΙ
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Στοχεύει στην ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού, 
την τόνωση των τοπικών 
κοινωνιών αλλά και 
την συντήρηση των 
αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων

Έ
να μεγαλόπνοο έργο, μια εκ-
στρατεία συντήρησης, απο-
κατάστασης και προβολής 
δεκάδων αρχαιολογικών 

χώρων σε ολόκληρη την Ελλάδα α-
ποτελούν οι «Πολιτιστικές Διαδρο-
μές» που παρουσιάστηκαν σήμερα 
από την υπουργό Πολιτισμού και Α-
θλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη. Το έρ-
γο αυτό, που απετελεί ένα από τα με-
γαλύτερα προγράμματα που έχουν 
πραγματοποηθεί για τον πολιτισμό 
και ο συνολικός προϋπολισμός του 
ανέρχεται στα 32 εκατ. ευρώ – χωρίς 
τον ΦΠΑ που καλύπτεται από την Ελ-
λάδα -, συμπεριλαμβάνεται ανάμε-
σα στις προτάσεις του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το 
Ταμείο Ανάκαμψης.
Οι Πολιτιστικές Διαδρομές απο-
τελούν μια ιδέα του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου και η υλοποί-
ησή τους εγκαινιάστηκε το 1987. 
Ανάμεσα στους βασικούς στόχους 
τους συμπεριλαμβάνονται η ισορ-
ροπημένη ανάπτυξη του πολιτιστι-

κού τουρισμού με την προβολή των 
λιγότερο γνωστών στο ευρύ κοινό 
αρχαιολογικών χώρων, η προσέλ-
κυση νέων επενδύσεων, η τόνωση 
της τοπικής οικονομίας και κοινω-
νίας αλλά και η εξασφάλιση των 
αναγκαίων πόρων για την συντή-
ρηση των υποδομών που συνδέο-
νται άρρηκτα με τους πολιτιστικούς 
χώρους. Ένα από τα βασικά επιτεύγ-
ματα του προγράμματος εξάλλου 
είναι πως μετατρέπει την λειτουρ-
γία των αρχαιολογικών χώρων από 
ανταγωνιστική σε συνεργατική μέσα 
από ενδιαφέρουσες κοινές δράσεις.
Το ελληνικό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει συνολικά πέντε διαφορετικές 
Πολιτιστικές Διαδρομές που καλύ-

πτουν χρονικά το μεγαλύτερο μέρος 
της ελληνικής ιστορίας και εκτείνο-
νται σε 18 διαφορετικούς νομούς 
της χώρας: «Στα βήματα του Απο-
στόλου Παύλου», «Η πολιτιστική 
Εγνατία Οδός», «Ο δρόμος προς τη 
Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβά-
ντες». «Μνημειακά έργα Κυκλώπων 
και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή 
Εποχή (2η χιλιετία π.Χ.)» και Δίκτυο 
κάστρων: Από το Βυζάντιο στην 
Οθωμανοκρατία». Οι παραπάνω 
διαδρομές αναπτύσσονται σε δύο 
γεωγραφικούς άξονες με τον πρώτο 
να ξεκινά από τη Βόρεια Ελλάδα και 
συνδέει αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία στις περιφέρειες Ανατολι-
κής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής 

Μακεδονίας και Ηπείρου. Η Ήπει-
ρος αποτελεί το σημείο έναρξης του 
δεύτερου γεωψγραφικού άξονα που 
κατευθύνεται προς το νότο και καλύ-
πτει τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, 
Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλά-
δας με την Πελοπόννησο να συμμε-
τέχει και στις πέντε διαδρομές.
Tο έργο περιλαμβάνει σημαντικά 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους 
όπως η Αμφίπολη, η Αγία Σοφία και 
η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, η Νικό-
πολη, η Ολυμπία, το Παλαιό Φρού-
ριο της Κέρκυρας, ο θολωτός τάφος 
του Ατρέα στις Μυκήνες, οι θολω-
τοί τάφοι στο βασίλειο του Νέστο-
ρος στη Μεσσηνία, το Κάστρο της 
Μεθώνης κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια νέα ταινία, για την ακρίβεια έ-
να ψυχολογικό θρίλερ, γυρίστηκε 
στις γειτονικές της Αθήνας το πε-
ρασμένο καλοκαίρι παρά τις δύ-

σκολες συνθήκες της πανδημίας. Ο λόγος για 
το «Family Home», που φέρει την υπογραφή 
του Αντώνιου Αραποστάθη, Έλληνα σκηνοθέ-
τη που εργάζεται για περισσότερο από μία δε-
καετία στον χώρο του μεξικανικού κινηματο-
γράφου, και είναι εμπνευσμένη από ένα εξαι-
ρετικά σημαντικό και επίκαιρο θέμα, πουν δεν 
είναι άλλο από το προσφυγικό.
Η ταινία διηγείται μια ιστορία δύο προσφύ-
γων που την προσπάθειά τους να φτάσουν στη 
δυτική Ευρώπη πέφτουν θύματα μιας σέκτας 
που εκμεταλλεύεται τη άγνοιά τους προκει-
μένου να τους εργαλειοποιήσει. Το σενάριο 
εκμεταλλεύεται δημιουργικά τις αφηγηματικές 
δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τρα-
γωδία του προσφυγικού, αγγίζοντας το θέμα 
με ευαισθησία χωρίς να επιχειρεί την πολιτι-
κοποίησή του
Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι η 
Emine και η Aaliyah, δύο κοπέλες πρόσφυ-
γες που μόλις διέφυγαν από τη φρίκη του 
πολέμου, δέχονται να συμμετάσχουν εθελο-
ντικά σε ένα πρόγραμμα ταχείας ενσωμάτω-

σης προσφύγων στη δυτική κοινωνία. ελπί-
ζοντας να λάβουν βίζα για τη Γαλλία. Τα κορί-
τσια έχουν ανατεθεί στη φροντίδα του Gerard, 
ενός κοινωνικού λειτουργού εργαζόμενου σε 
ΜΚΟ που ενεργεί ως σύνδεσμος με τη γαλλική 
κυβέρνηση.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε συμπεριφορική 
ψυχοθεραπεία. Τα κορίτσια θα ενταχθούν σε 
μια μικρή προστατευμένη κοινότητα στεγα-
σμένη σε μια ιδιωτική κατοικία. Το γκρουπ 

συντονίζεται από τους βοηθούς του επικεφα-
λής ψυχολόγου, τον Linus και τον Αχιλλέα, ο 
οποίος κινηματογραφεί τους συμμετέχοντες 
με μια φορητή κάμερα: Το υλικό θα χρησιμο-
ποιηθεί για την αξιολόγηση τους.
Ο Gerard και ο Αχιλλέας προτρέπουν τις κοπέ-
λες να παραμένουν στο εσωτερικό του σπιτιού 
ώστε η κοινότητα να μη στοχοποιηθεί από τη 
«Μελανή Ταξιαρχία», μια βίαιη παραστρατιω-
τική οργάνωση. 

Τα μουσεία 
της Ελλάδας 
ετοιμάζονται να 
ανοίξουν και πάλι 
τις πύλες τους 

Τα μουσεία ανά την επικρά-
τεια υποδέχονται ξανά το 
κοινό από την Παρασκευή 14 
Μαΐου. Το ασφαλές άνοιγμα 
των μουσείων προστίθεται 
σ την εύρυθμη λειτουργία 
των αρχαιολογικών  χώρων, 
που είναι ανοιχτοί για τους 
επισκέπτες από τις 22 Μαρ-
τίου, και σηματοδοτεί ένα 
σημαντικό βήμα για την στα-
διακή επαναλειτουργία των 
πολιτιστικών υποδομών της 
χώρας.
«Λίγο πριν την ημέρα του 
εορτασμού της Διεθνούς 
Ημέρας Μουσείων, τα μου-
σεία ανοίγουν ξανά τις πόρ-
τες τους για τους πολίτες της 
χώρας και τους επισκέπτες 
από όλο τον κόσμο» δήλωσε 
η Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. 
«Ενόψει της δυναμικής έναρ-
ξης της τουρισ τ ικής περι-
όδου, βασική μας μέριμνα 
είναι η ασφαλής επιστροφή 
του κοινού σ τους χώρους 
πολιτισμού, οι οποίοι παρέ-
μειναν κλειστοί επί μακρόν 
εξαιτίας των περιοριστικών 
μέτρων που επέβαλλαν τα 
επιδημιολογικά δεδομένα. 
Η Εθνική Πινακοθήκη είναι 
έτοιμη να υποδεχτεί το κοινό 
από τις 14 Μαΐου, ενώ τις 
πόρτες τους ανοίγουν μέσα 
στο Μάιο και οι νέοι μου-
σειακοί χώροι στο Μέγαρο 
Τσίλλερ - Λοβέρδου σ την 
Αθήνα και στην Αρέθουσα 
στη Χαλκίδα. Με μέτρα προ-
στασίας θα λειτουργήσουν 
τα αναψυκτήρια (ανάλογα 
της εστίασης), όπως και τα 
πωλητήρια (ανάλογα των 
εμπορικών καταστημάτων) 
από τον Οργανισμό Διαχεί-
ρισης και Ανάπτυξης Πολι-
τιστικών Πόρων. Το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλη-
τ ισμού φρον τ ίζε ι γ ια την 
ομαλή επανένταξη των πολι-
τ ισ τ ικών δραστηριοτήτων 
σ την καθημερινότητα των 
πολιτών».

Πολιτιστικές Διαδρομές: Το φιλόδοξο πρόγραμμα 
του υπουργείου Πολιτισμού

«Family Home»: Μια διεθνής ταινία θρίλερ γυρισμένη 
στις γειτονιές της Αθήνας
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Ο
Ολυμπιακός επέσ τρεψε σ τ ις ν ίκε ς 
στα playoffs επικρατώντας 1-0 του 
ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική. Οι ε-
ρυθρόλευκοι πέτυχαν αυτό το τρί-

πον το χάρη σε γκολ του Μασούρα σ το 32ο 
λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι είχε ιδι-
αίτερη σημασία για την ομάδα του Μαρτίνς, η 
οποία γιόρταζε την κατάκτηση του 46ου πρω-
ταθλήματος.
Οι ερυθρόλευκοι έκλεισαν με τον καλύτερο 
τρόπο τ ις εν τός έδρας υποχρεώσεις τους τη 
φετινή σεζόν με νίκη σε ένα ντέρμπι. 
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σ το μεγαλύ-
τερο μέρος του πρώτου μέρους, όπου 
πέ τυχε και  το γκολ.  Στο δεύτ ερο 
μέ ρος  ο  ρυθμός  έπεσ ε  με  το 
σκορ να μην αλ λάζ ε ι  έως το 
φινάλε.
Στη βαθμολογ ία μία αγωνι-
σ τ ική πριν από το φινάλε 
ο Ολυμπιακός έ χε ι συγκε-
ν τ ρώ σ ε ι  87  πόν τους  κα ι 
βρίσκεται σ το +23 από τον 
δεύτερο ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΕΔΩ-
ΣΕ Ο ΜΑΣΟΥΡΑΣ
Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που μπήκε 
καλύτερα στην αναμέτρηση και μάλι-
στα μόλις σ το 4ο λεπτό της αναμέτρησης 
είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, 
όμως ο Κρμέν τσ ικ δεν κατάφερε να ν ικήσει 
από κον τά τον Σα. Στη συνέχεια ο Λύρατζης 
σούταρε άουτ.
Σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυ-
χος, αφού έχασε με τραυματισμό τον Παπα-
σ ταθόπουλο που αποχώρησε δίνον τας τη 
θέση του σ τον Καμαρά, με τους ερυθρόλευ-
κους να διατηρούν το 3-4-3. Από το 12ο λεπτό 
και μετά η ομάδα του Μαρτίνς έπαιρνε μέτρα 
στο γήπεδο, ωστόσο στο 19’ ο Δικέφαλος είχε 
νέα ευκαιρία με τον Τζόλη.Ο Ολυμπιακός όσο 
κυλούσαν τα λεπτά έπαιρνε ολοένα και περισ-
σότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας 
την κατοχή και κυκλοφορώντας την μπάλας. 

Στο 32ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι μπήκαν μπρο-
στά στο σκορ.  Σε κόντρα επίθεση ο Αραμπί 
τροφοδότησε ωραία τον Μασούρα, ο οποίος 
με σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-0.
Η ομάδα του Μαρτ ίνς συνέχ ισε να βρίσκε-
ται ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και πριν απ’ 
τη λήξη του ημιχρόνου είχε ευκαιρία και γ ι’ 
ακόμη ένα γκολ με τον Ανδρούτσο να σημα-
δεύε ι  το δοκάρι του Πασ χαλάκη σ το 39ο 
λεπτό.

ΕΠΕΣΕ Ο ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΜΕΡΟΣ

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 
ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που είχε την 

κατοχή, χωρίς ωσ τόσο να κατα-
φέρει να γ ίνει απειλητ ικός.  Ο 

Ολυμπιακός πίεζε ψηλά προ-
σπαθών τας  να  χαλάσ ε ι  το 
pass ing game του Δικεφά-
λου και να γ ίνε ι  επικ ίνδυ-
νος με κάποιο κλέψιμο στην 
κόντρα.
 Στο 59’ ο Ολυμπιακός ε ίχε 

και μεγάλη ευκαιρία γ ια το 
2- 0 με σουτ του Μπρούμα, 

έπειτα από λάθος του Μιχάι.
Ωσ τόσο,  με τά κα ι  από το 65ο 

λεπτό οι  ερυθρόλευκοι  πήραν εκ 
νέου τα ηνία, αφού πλέον ήταν εκείνοι που 

είχαν την κατοχή της μπάλας. Στο 71ο λεπτό 
σημειώθηκε νέα καλή ευκαιρία για τους ερυ-
θρόλευκους.  Ο Φορτούνης σούταρε μέσα 
από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέ-
ληξε κόρνερ.
Η ε ικόνα του παιχ ν ιδιού δύσκολα άλ λαζ ε 
με το τ έμπο και τον ρυθμό να ε ίναι χαμη-
λός.  Οι παίκ τ ε ς του Ολυμπιακού κρατού-
σαν την μπάλα και διαχειρίζονταν το προβά-
δισμά τους.  Στο 84’ οι ερυθρόλευκοι είχαν 
τ ε λική με τον Φορτούνη, ο οποίος πάτησε 
περιοχή, χωρίς να καταφέρει να αιφνιδιάσει 
τον Πασχαλάκη.  Το σκορ δεν άλλαξε έως το 
φινάλε, οι ερυθρόλευκοι κράτησαν το προβά-
δισμά τους και πανηγύρισαν τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός χάρη σε γκολ του Μασούρα στο 32ο λεπτό επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ στο 
παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής, στο οποίο οι ερυθρόλευκοι γιόρτασαν την κατάκτηση του 46ου 
πρωταθλήματος

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-0: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-0: 
Γιορτή με ΜασούραΓιορτή με Μασούρα

Άρης - Παναθηναϊκός 0-0:
Έ-Χ-ασαν την ευκαιρία να 
τερματίσουν δεύτεροι

Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης και 
έχασε έχασε την ευκαιρία να μπορέσει να τερματίσει δεύτερος καθώς δεν 
εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό για να μειώσει τη 
διαφορά και να μπορέσει στην 10η και τελευταία αγωνιστική των playoffs 
να τον προσπεράσει.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ιδίως από το 25’ 
και μετά, δημιούργησαν σωρεία χαμένων ευκαιριών εκ των οποίων κάποιες 
εξαιρετικές με Σάσα, Μαντσίνι και Γκάμα αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και 
έμειναν μακριά από τη νίκη σε ένα ακόμη παιχνίδι.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα πριν 
από το ματς, άλλαξε το σχηματισμό του, έπαιξε με δύο φορ τους Μακέντα-Καρ-
λίτος, μπήκε καλά στην αναμέτρηση αλλά μετά το 25 άρχισε να πέφτει η από-
δοση του και στη διάρκεια του αγώνα προέκυψαν και άλλα προβλήματα όπως 
ο τραυματισμός του Σένκεφελντ που έγινε αναγκαστική αλλαγή αλλά και του 
Χατζηγιοβάνη καθώς και η αψυχολόγητη αποβολή του Πούγγουρα που άφησε 
την ομάδα του με δέκα παίκτες στο 71’.
Το τριφύλλι άντεξε μέχρι το τέλος όμως και κράτησε το 0-0 και ίσως την πιθανό-
τητα να μειώσει τη διαφορά από τον Άρη κάτω από τους έξι πόντους την τελευ-
ταία αγωνιστική και να περιμένει να δει τι θα αποφασίσει η επιτροπή δεοντο-
λογίας.

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Ο ΑΡΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και αυτό το 
δείχνουν ξεκάθαρα και οι 23 τελικές που έκανε εκ των οποίων οι επτά βρήκαν 
στην εστία σε αντίθεση με τις μόλις τέσσερις του Παναθηναϊκού με μόνο μία εξ 
αυτών να αποκρούει ο Κουέστα.
Βέβαια και για τους γηπεδούχους απ’ αυτές τις 23 τελικές οι 15 ήταν σουτ έξω 
από την περιοχή του Διούδη και οι επτά ήταν μετά από ενέργεια και σουτ μέσα 
από την περιοχή.
Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον Παναθη-
ναϊκό να έχει πρώτος την κλασική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ αλλά την σπα-
τάλησε ο Χατζηγιοβάνης στο 25 που θέλησε να σουτάρει σε δεύτερο χρόνο.
Ο Άρης ανέβηκε εν συνεχεία και άρχισε να απειλεί και αυτός με τη σειρά του με 
ένα σουτ του Σάσα λίγο έξω από την εστία του Διούδη να είναι η απάντηση στην 
ενέργεια του Χατζηγιοβάνη.

ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Στο δεύτερο 45λεπτο ο Άρης μπήκε ακόμα πιο δυνατά στον αγωνιστικό 
χώρο. Είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ 13’’ δεύτερα μετά την έναρξη 
του με τον Μαντσίνι να αστοχεί και εν συνεχεία άρχισε να ανεβάζει την 
πίεση του και να απειλεί. Είτε σε σετ παιχνίδι, είτε με στημένες φάσεις με 
τον Μπρούνο Γκάμα να βλέπει τον Διούδη να του λέει όχι σε μια εξαιρε-
τική εκτέλεση φάουλ.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος μέχρι και το 80’ δεν 
είχε ούτε μια τελική, ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 70’ μετά την 
αποβολή του Πούγγουρα.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να απειλούν με τους Μπρούνο, Μάνο αλλά 
και πάλι όποτε χρειάστηκε ο Διούδης ήταν εκεί για να κρατήσει το μηδέν 
στην εστία του Παναθηναϊκού.
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μεγάλη ανατροπή του Ναδάλ στο 
Rome Masters απέναντι στον Καναδό 
Σαποβάλοφ

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Κι επίσημα εκτός playoffs το Τορόντο

Ο
ι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν εύκολα εκτός έδρας των Τορόντο Ράπτορς (115-
96), με τους «Δεινόσαυρους» να μένουν εκτός playoffs έπειτα από δύο χρόνια από την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Στο 46-23 στην Δυτική Περιφέρεια του NBA ανέβηκαν οι Κλίπερς, καθώς επικράτησαν 

εύκολα εκτός έδρας των Ράπτορς (115-96), με τους «Δεινόσαυρους» να μένουν εκτός playoffs. Η 
ομάδα του LA μπήκε δυνατά στο ματς και από τα πρώτα λεπτά έδειξε ότι θέλει πολύ τη νίκη, με τον 
Καουάι Λέοναρντ να σκοράρει σερί πόντους και να ανεβάζει την διαφορά για πρώτη φορά στο +8 
(27-19). Από εκεί και πέρα, οι Κλίπερς, παρά τις προσπάθειες των Μπουσέ και Μπιρτς, δεν κοίτα-
ξαν ποτέ πίσω, ανέβασαν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο δεύτερο μέρος και έφυγαν με το 
διπλό. Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές οι Λέοναρντ και Μαν με 20 πόντους, ενώ για τους ηττημέ-
νους ο Κρις Μπουσέ έβαλε 16, από 3/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα, μαζεύονται και 7 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-27, 52-60, 71-85, 96-115
ΡΑΠΤΟΡΣ: Τζόνσον 9, Μπουσέ 16 (5/15 σουτ, 7 ριμπάουντ), Μπιρτς 13, Τρεντ Τζ. 9, Φλιν 11, Γκάιλ-
σπαι 10 (7 ριμπάουντ), Γουατανάμπε 8, Χάρις 10, Μπέμπρι 10
ΚΛΙΠΕΡΣ: Λέοναρντ 20 (7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 6/10 σουτ), Μόρις 14, Ζούμπατς 18 (10 ριμπάουντ), 
Τζορτζ 16 (5/15 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπέβερλι (6 ριμπάουντ), Τζάκσον 6, Ρόντο 11, Κάζινς 
2, Μπατούμ 5 (9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μαν 20 (6/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 2 ασίστ), 
Κέναρντ 3, Οτούρου, Φέρελ

Και μόνο στην ιδέα ότι θα έμενε εκτός διεκδίκησης του Rome Masters από τον 3ο μόλις 
γύρο, ο Ράφα Ναδάλ μπήκε σε robot mode και ξεπέρασε με σπουδαία ανατροπή το εμπό-
διο του Ντένις Σαποβάλοφ, αφού πρώτα έσωσε δυο match points του αντιπάλου του.
Ο Ισπανός χρειάστηκε να παίξει κατά διαστήματα μεγάλο τένις, από τα μέσα του δευτέ-
ρου σετ και έπειτα, για να κερδίσει τον εμπνευσμένο «Σάπο» που προηγήθηκε μέχρι και 
με 3-6, 0-3, αλλά δεν ήταν αρκετό για να του χαρίσει την πρόκριση.
Μετά από 3 ώρες και 30 λεπτά αμφίρροπης μάχης, ο Ράφα έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι 
της κατάκτησης του 10ου τίτλου του στο Foro Italico, θέτοντας νοκ-άουτ τον 22χρονο 
Καναδό με 3-6, 6-4, 7-6(3). Μπορεί να αγχώθηκε, όμως η έκβαση του αγώνα τον αποζη-
μίωσε, μιας και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση για τον 13ο συνεχόμενο προημιτελικό 
του στη Ρώμη και 16ο συνολικά στην καριέρα του.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία:  Στην κορυφή η Ξάνθη, χαμός για άνοδο και μπαράζ

Η ομάδα της Θράκης πήρε 
το ντέρμπι της Νίκαιας, 
«σκαρφάλωσε» 1η και υποχρέωσε 
τον Ιωνικό να «πέσει» 3ος. 
Στη θέση των μπαράζ, ελέω 
ισοβαθμίας, ο Λεβαδειακός, στο 
«κόλπο» της ανόδου (δυνατά) και 
ο Εργοτέλης 

Α
νακατατάξεις και μάλιστα σημα-
ντικές είχαμε στη βαθμολογία της 
Super League 2, μετά και τη συ-
μπλήρωση της 3ης αγωνιστικής 

των play off, καθώς η Ξάνθη οδηγεί πλέον 
την κούρσα. Η ομάδα της Θράκης κέρδισε 
στη Νίκαια με 2-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 
ημέρας και υποχρέωσε τον μέχρι πρότινος 
πρωτοπόρο Ιωνικό στην 3η του ήττα στο μί-
νι πρωτάθλημα σε ισάριθμα ματς! 
Εξέλιξη που τον έσ τε ιλε από την 1η 
σ την 3η θέση, καθώς ο Λεβαδειακός 
που επικράτησε του Διαγόρα (4-0) τον 
«έπιασε» τους 47 βαθμούς και επί του 
παρόντος «έχει» τη μεταξύ τους ισοβαθ-
μία λόγω καλύτερης επίθεσης. 
Ωστόσο η «μάχη» της ανόδου δεν έχει 
μόνο τους παραπάνω  «μνηστήρες», 
αλλά και τον Εργοτέλη. Οι Ηρακλιώτες 
μετά τη νίκη της περασμένης αγωνιστι-
κής σ τη Λιβαδειά επικράτησαν (2-0) 
και των Χανίων στο ν τέρμπι της Κρή-
της και «σκαρφάλωσαν»  στο «-3» από 
την Ξάνθη και στο «-2» από τη θέση των 
μπαράζ. Στον αν τ ίποδα οι αν τ ίπαλοί 
τους απώλεσαν και τις όποιες μαθημα-
τικές ελπίδες ανόδου είχαν. 
Ετσι με 4 ομάδες να...στοιβάζονται σε 
απόσταση μόλις 3 βαθμών, οι εναπομεί-
ναντες 2 αγωνιστικές θα είναι συναρ-
παστικές, αφού υπάρχουν και πολλά 
μεταξύ τους παιχνίδια.

Λεβαδειακός – Διαγόρας 4-0
Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα της ομά-
δας από τη Ρόδο, πέρασαν στη 2η θέση και 
βρίσκονται πλέον στο «-1» από την κορυφή 
της κατηγορίας. 
Στο ρελαντί κέρδισε σήμερα (9/5) ο Λεβα-
δειακός τον Διαγόρα με 4-0 και σε συνάρ-
τηση με τη νίκη της Ξάνθης στη Νίκαια, οι 
Βοιωτοί βρέθηκαν στο «-1» από την κορυφή 
και «σκαρφάλωσαν» στη 2η θέση, αφού ναι 
μεν έχουν 47 πόντους όσους και ο Ιωνικός, 

αλλά υπερτερούν στη μεταξύ τους ισοβαθ-
μία.  
Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον 
έλεγχο και «καθάρισαν» το ματς από το 
πρώτο κιόλας ημίχρονο. Με πρωταγωνιστή 
τον Μυτίδη που βρήκε στόχο δις (7’, 31’) 
ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Μάλιστα σε 
αυτό το διάστημα απώλεσαν και ευκαιρίες 
ώστε να διευρύνουν περαιτέρω το προβά-
δισμά τους, όπως με τον Κωστή στο 10’ που 
είχε δοκάρι. 
Το δεύτερο μισό κύλησε σε ανάλογο τέμπο. 
Οι «πράσινοι» κυριαρχούσαν, έβγα-
ζαν φάσεις και στο 61’ σκόραραν με την 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Θεοχάρη για 
το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε 
ο Συμελίδης στο 87’, ενώ νωρίτερα (66’) ο 
Λεβαδειακός είχε και δεύτερο δοκάρι με 
τον Νίκα και ο Αθανασίου (78’) απώλεσε την 
καλύτερη ευκαιρία των φιλοξενουμένων για 
να μειώσουν.

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 0-2
Η Ξάνθη είναι η μεγάλη νικήτρια της 3ης 
αγωνιστικής των Pay Off της Super League 
2, αφού επικράτησε στο μεγάλο ντέρ-
μπι με τον Ιωνικό στη Νίκαια με 
2-0!
Ο Ιωνικός υποδέχτηκε την 
Ξάνθη στη Νεάπολη, στο 
μεγάλο ντέρμπι της 3ης 
αγωνιστικής των Play 
Off της Super League 
2. Η ομάδα της Νίκαιας 
ήταν κατώτερη των 
περιστάσεων και μετά το 
Λεβαδειακό, είδε και τους 
Ακρίτες να φεύγουν με τη 
νίκη από την έδρα της με 2-0.
Πλέον, η ομάδα του Τεννέ είναι 
μόνη πρώτη με 48 βαθμούς, ενώ ο 
Λεβαδειακός που επικράτησε 4-0 του Δια-
γόρα είναι στους 47 βαθμούς και στη 2η 
θέση, ενώ ο Ιωνικός με 47 βαθμούς είναι 
τρίτος.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με τον 
Κάστρο να έχει ένα καλό σουτ στα πρώτα 
δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ενώ στο 
10’ ο Μπριλάντε δοκίμασε το πόδι του με 
την προσπάθειά του, όμως, να φεύγει άουτ. 
Το σκορ άνοιξε τελικά ο Βέρκελ στο 24’, με 
ωραία προβολή από την εκτέλεση φάουλ 
του Τάτου. Πριν συμπληρωθεί το ημίχρονο 

δεν είδαμε κάτι άλλο το σπουδαίο από 
άποψη φάσεων. 
Ο Τεννές, ωστόσο, έπρεπε να περάσει 
εκτός αγωνιστικού χώρου τον Πέτροβιτς 
που τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον 
Κουιρουκίδη, αφήνοντας τη θέση του στον 
Δημούτσο.
ο δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ομάδα 
του Σπανού να μπαίνει πιο δυνατά και στο 
50’ ο Ίτσο δυσκολεύτηκε να βγάλει σε κόρ-
νερ ένα δυνατό σουτ του Παπαγεωργίου. 
Και εκεί που ο Ιωνικός είχε τον έλεγχο στο 
ματς, η Ξάνθη ήταν αυτή που απείλησε με 
τον Παπάζογλου στο 54’ να σημαδεύει το 
δοκάρι.
Στο 65’ ο Μάναλης έστειλε την μπάλα άουτ 
από τη σέντρα του Παπαγεωργίου, ενώ στο 
67’ ο Βέρκερ έκοψε σωτήρια τον Νιάσε που 
είχε βγει απέναντι από τον Ίτσο. Οι Ακρίτες, 
βγήκαν στην κόντρα αλλά ο Παπάζογλου 
δεν βρήκε στόχο στην τελική του προσπά-
θεια. Αυτό συνέβη, τελικά, στο 70’ με τον 
33χρονο επιθετικό να κάνει κεφαλιά-ψα-
ράκι και να νικάει τον Αναγνωστόπουλο.
Στα επτά λεπτά των καθυστερήσεων, πέρα 
από το ότι ο Ιωνικός ήταν αυτός που πίεζε 
δεν είδαμε κάτι άλλο και έτσι η Ξάνθη φεύ-
γει από την Αθήνα με ένα σημαντικό απο-
τέλεσμα που την φέρνει μόνη πρώτη στη 
βαθμολογία.

Εργοτέλης - Χανιά 2-0
Μετά το εντυπωσιακό «διπλό» επί του 
Λεβαδειακού, ο Εργοτέλης νίκησε και τα 
Χανιά, για την 3η αγωνιστική των play off, 
και δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος βρί-
σκεται στο -2 από τη 2η θέση που οδηγεί 
σε μπαράζ και στο -3 από την κορυφή που 
οδηγεί σε απευθείας προβιβασμό. 
Μετά το 3-1 επί του Διαγόρα και το 0-1 επί 
του Λεβαδειακού, ο Εργοτέλης σημείωσε 
τρίτη διαδοχική νίκη στα play off της Super 
League 2. Επικράτησε 2-0 των Χανίων στο 
Παγκρήτιο και βρίσκεται πια στο -2 από τη 
2η θέση και στο -3 από την κορυφή.
Ο Εργοτέλης έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 

33’, όταν ο Μπουτσάκης βρέθηκε σε 
θέση βολής μέσα από την περι-

οχή, έκανε το πλασέ, αλλά η 
μπάλα αφού χτύπησε το 
οριζόντιο πέρασε άουτ. 
Στο επόμενο λεπτό έγινε 
μια φάση που προκά-
λεσε τις διαμαρτυρίες 
των γηπεδούχων. Ο Δια-
μαντόπουλος πέταξε τη 

μπάλα μπροστά για τον 
Βασιλόγιαννη, ο οποίος 

σκόραρε, αλλά με απόφαση 
του β’ βοηθού ο μεσοεπιθετι-

κός των Χανίων καταλογίστηκε σε 
θέση οφσάιντ. Η απόφαση ήταν λανθα-

σμένη, όμως, διότι τον Βασιλόγιαννη κάλυ-
πτε ο Μαζουλουξής. 
Η ομάδα του Ηρακλείου άνοιξε το σκορ 
στο 42’, όταν ο Σερβιλάκης εκτέλεσε κόρ-
νερ από αριστερά,  η μπάλα χτύπησε τυχαία 
στο πόδι του Κόλα, ο οποίος σκόραρε από 
κοντά (1-0).
Τρία λεπτά μετά τη σέντρα του δεύτερου 
ημιχρόνου ήρθε το 2-0 για τον Εργοτέλη. 
Ο Μανουσάκης στάθηκε τυχερός κερδίζο-
ντας απανωτές κόντρες, βρέθηκε απέναντι 
από τον Κουτζαβασίλη, έσκαψε τη μπάλα 

και σκόραρε (2-0).
Ο Εργοτέλης κέρδισε πέναλτι στο 76’, με τον 
Κουτζαβασίλη να ανατρέπει τον Μπουρ-
σέλη σύμφωνα με τον διαιτητή Αγγελάκη 
(Μακεδονίας). Ο Κόνραντ που ανέλαβε την 
εκτέλεση, στο 77’, είδε τον Κουτζαβασίλη 
να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να διώ-
χνει σε κόρνερ. Τελευταία άξια αναφοράς 
ευκαιρία ήταν η κεφαλιά του Σουτουρά στο 
87’ που χτύπησε στο πάνω μέρος του οριζό-
ντιου δοκαριού και πέρασε άουτ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΙΩΝΙΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ 0-2
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 4-0
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΧΑΝΙΑ 2-0 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF 
1. ΞΑΝΘΗ 48
-------------------------------------
2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 47
-------------------------------------
3. ΙΩΝΙΚΟΣ 47
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 45
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. 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16/05)
Διαγόρας - Ιωνικός
Ξάνθη - Εργοτέλης
Λεβαδειακός - Χανιά

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19/05)
Ιωνικός - Εργοτέλης
Ξάνθη - Λεβαδειακός
Χανιά – Διαγόρας

Χαρδαλιάς - Super League 2: «Δεν 
αναστέλλουμε το πρωτάθλημα, σε 
Εισαγγελία και ΕΑΔ το θέμα»
Ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν θα προχωρήσει 
στην αναστολή της Super League 2, αλλά 
έκανε σαφές πως το θέμα θα αποτελέσει 
αντικείμενο συζήτησης στη σημερινή έκτα-
κτη συνεδρίαση του ΔΣ.
«Η αυστηροποίηση των όρων των υγειο-
νομικών πρωτοκόλλων διεξαγωγής των 
αγώνων της Super League 2, καθώς και η 
θέσπιση επιτέλους συγκεκριμένου πλαι-
σίου κυρώσεων για όσους τα παραβαίνουν, 
όπως ανακοίνωσε πριν λίγο ο Πρόεδρος της 
Super League 2 και αποτελούν θέματα προς 
απόφαση στη σημερινή έκτακτη συνεδρί-
αση του ΔΣ της, αποδεικνύουν το βάσιμο 
της ανησυχίας μας για τα όσα απαράδεκτα 
συνέβησαν τις προηγούμενες εβδομάδες 
με τη μετακίνηση αποστολής συγκεκριμέ-
νης ομάδας, με προφανή κίνδυνο για την 
Δημόσια Υγεία» αναφέρει σε δήλωσή του ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος 
Χαρδαλιάς.
«Ως εκ τούτου, με δεδομένη την ανάληψη 
τόσο της ευθύνης όσο και συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών από τη Super League 2, και 
βέβαια παρακολουθώντας πάντα τις εξελί-
ξεις, με αποκλειστικό εκ μέρους μας κρι-
τήριο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, 
θα απέχουμε σήμερα από την εισήγηση για 
αναστολή διεξαγωγής του πρωταθλήμα-
τος».
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O 
κύβος ερρίφθη! Η Κωνσταντινού-
πολη και το «Κεμάλ Ατατούρκ» είχαν 
πάρει το χρίσμα για να διοργανώ-
σουν το σημαντικότερο ματς της κο-

ρυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνω-
σης κάθε χρονιά, όμως για δεύτερη διαδοχική 
σεζόν βλέπει τον τελικό να γλιστράει μέσα από τα 
χέρια της ελέω της πανδημίας και των συμπαρα-
μαρτούντων της.
Το 2020 η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία πήρε 
την απόφαση για διεξαγωγή Final-8 με νοκ-ά-
ουτ παιχνίδια μέχρι και τον τελικό, ορίζοντας 
ως τόπο διεξαγωγής των αγώνων το «Λουζ» 
και το «Ζοζέ Αλβαλάδε» της Λισσαβώνας, ενώ 
φέτος ο αγώνας-γιορτή του Champions League 
με λαμπερές καλεσμένες τις Μάντσεστερ Σίτι 
και Τσέλσι θα λάβει χώρα στο «Ντραγκάο» του 
Πόρτο στις 29 Μαΐου.
Αυτή τη φορά ο τελικός δεν θα διεξαχθεί με 
άδειες κερκίδες όπως έγινε με τον Μπάγερν - 
Παρί Σεν Ζερμέν τον Αύγουστο του 2020 αλλά 
με κόσμο, με την UEFA να έρχεται σε συμφωνία 
με τους ανθρώπους της πορτογαλικής ομοσπον-
δίας αλλά και την κυβέρνηση της χώρας 
ώστε ο αριθμός θεατών να καλύψει 
τουλάχιστον το 25% του γηπέ-
δου των δράκων (έχει συνο-
λική χωρητικότητα 50.000 
θεατών). Σύμφωνα μάλι-
στα με τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε, η κάθε 
ομάδα θα μπορέσει να 
έχει μαζί της 6.000 φιλά-
θλους στις εξέδρες του 
«Ντραγκάο».

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΣΕΦΕΡΙΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ, 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ
Και πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας: «Κατα-
νοούμε ότι η απόφαση της βρετανικής κυβέρνη-
σης να τοποθετήσει την Τουρκία στη λίστα των 
«κόκκινων χωρών» όσον αφορά στους ταξιδιώ-
τες της έγινε καλοπροαίρετα και με σκοπό να 
προστατέψει τους πολίτες της από τη διάδοση 
του κορονοϊού αλλά παράλλημας μάς δημιούρ-
γησε πρόβλημα στο να διοργανώσουμε έναν 
τελικό που θα πάρουν μέρος δύο αγγλικές ομά-
δες
Οι δυσκολίες για τη μετακίνηση του τελικού είναι 
μεγάλες και η FA και οι τοπικές αρχές κατέβαλαν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλοξενία του 
τελικού στην Αγγλία και θα ήθελα να τους ευχα-
ριστήσω για την προσπάθεια αυτή. Η τουρκική 
ποδοσφαιρική ομοσπονδία και οι τουρκικές 
αρχές αναγνώρισαν τις προσπάθειες της UEFA 
να δώσουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους των 

φιναλίστ να δουν το παιχνίδι από κοντά.
Η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και οι 
τοπικές αρχές ήταν πάντα αξιόπιστοι συνεργάτες 
της UEFA και η Τουρκία έχει φιλοξενήσει αρκετά 
events της UEFA μέσα στο πέρασμα των χρό-
νων με μεγάλη επιτυχία. Εύχομαι να βρεθώ στην 
Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία για έναν 
τελικό Champions League αλλά και άλλα events 
στο κοντινό μέλλον.
Ελπίζω ο τελικός να είναι σύμβολο ελπίδας για 
την αναγέννηση της Ευρώπης μετά από μία 
δύσκολη περίοδο, με τους οπαδούς που θα ταξι-
δέψουν για το παιχνίδι να ενώσουν τις φωνές 
τους για να συμβάλλον στον καλύτερο δυνατό 
τελικό».

Η «ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΙΣΤΑ» ΕΒΓΑΛΕ ΕΚΤΟΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Η αιτία που η Τουρκία έχασε το προνόμιο να 
φιλοξενήσει τον αγγλικό τελικό και που η UEFA 
έψαχνε εδώ και μία εβδομάδα για την πλέον 
κατάλληλη και συμφέρουσα επιλογή για όλους, 
έχει να κάνει με το ότι μπήκε στην «κόκκινη 

λίστα» της Αγγλίας όσον αφορά σε πολί-
τες που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο 

Βασίλειο προς τη γειτονική χώρα.
Κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε όσους 

έκαναν το ταξίδι να μπουν σε 
10ημερη καραντίνα κατά 
την επιστροφή τους στο 
Νησί, γεγονός που δημι-
ουργούσε μεγάλο πρό-
βλημα τόσο στους φιλά-
θλους των δύο ομάδων 
που επιθυμούσαν να ταξι-

δέψουν για να δουν διά 
ζώσης το ματς όσο και στους 

ποδοσφαιριστές και στα επιτε-
λεία των δύο ομάδων, με δεδο-

μένο μάλιστα πως είναι προγραμμα-
τισμένη στις 11 Ιουνίου και η έναρξη του Euro 
2020.
Οι Άγγλοι προσπάθησαν και το πάλεψαν μέχρι 
την τελευταία στιγμή για να γίνει ο τελικός στο 
«Γουέμπλεϊ», ωστόσο παρουσιάστηκαν αρκετά 
«αγκάθια» στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊ-
κής Συνομοσπονδίας και της αγγλικής κυβέρνη-
σης, όπως για παράδειγμα η αδυναμία της UEFA 
να εξασφαλίσει την εξαίρεση από την υποχρεω-
τική καραντίνα για VIPS και εκπροσώπους του 
Τύπου που θα ταξίδευαν στην αγγλική πρωτεύ-
ουσα στο πλαίσιο της σπουδαίας αναμέτρησης.
Υπενθυμίζεται πως για τα επόμενα χρόνια έχει 
γίνει ήδη (και ανακοινωθεί) ο σχετικός προ-
γραμματισμός όσον αφορά στον τελικό του 
Champions League: το 2022 θα γίνει στην Αγία 
Πετρούπολη, το 2023 στην Κωνσταντινούπολη, 
το 2024 στο Γουέμπλεϊ και το 2025 στο Μόναχο.

Επίσημο: Στο «Ντραγκάο» του Πόρτο 
ο τελικός του Champions League

Coppa Italia: Με 4.300 φιλάθλους 
στις εξέδρες ο τελικός Αταλάντα - 
Γιουβέντους

Μ
ε 4.300 φιλάθλους σ τ ις 
ε ξ έ δ ρ ε ς  τ ο υ  «M ap e i 
Stadium» θα λάβει χώ-
ρα την ερχόμενη Τετάρτη 

(19/5) ο τελικός του Coppa Italia μετα-
ξύ της Αταλάντα και της Γιουβέντους, 
με τον αριθμό αυτό να είναι ο μεγαλύ-
τερος μετά από το ξέσπασμα του κο-
ρονοϊού.
Οφετινός τελικός του Κυπέλλου Ιτα-
λίας, 73ος στην ισ τορία, θα είναι ο 
πρώτος μετά από το 2008 που δεν 
θα γίνει στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, 
ωστόσο δεν θα είναι αυτή η μονα-
δική ιδιαιτερότητα όσον αφορά στην 
κόντρα της Αταλάντα με την Γιουβέ-
ν τους σ το «Mapei Stadium» σ την 
Ρέτζιο Εμίλια.
Και αυτό γιατί εκτός από τον αγωνι-
στικό χώρο όπου θα τεθούν αντιμέ-
τωπες η ομάδα του Πίρλο και εκείνη 
του Ντε Τζέρμπι, τα βλέμματα θα είναι 
σ τραμμένα και σ τ ις εξέδρες, αφού 
για πρώτη φορά μετά από τον Μάρ-
τιο του 2020 που ο κορονοϊός μπήκε 
τόσο απότομα και βίαια στη ζωή μας, 
θα υπάρχουν φίλου του ποδοσφαίρου 

στις εξέδρες.
Μέχρι πρότινος, ο μεγαλύτερος αριθ-
μός φιλάθλων που είχε επιτραπεί ήταν 
1.000, όπως έγινε επίσημα γνωστό 
από την ιταλική ομοσπονδία, θα βρε-
θούν στις εξέδρες 4.300 άτομα, κάτι 
που αντιστοιχεί ουσιαστικά στο 20% 
της συνολικής χωρητ ικότητας του 
γηπέδου που χρησιμοποιεί ως έδρα η 
Σασουόλο.
Φυσικά, για να μπορέσει κάποιος να 
μπει στο γήπεδο θα πρέπει να επιδείξει 
και το απαιτούμενο πιστοποιητικό, είτε 
εμβολιασμού είτε κάποιου πρόσφα-
του τεστ (σε απόσταση 48 ωρών από 
την έναρξη του αγώνα) που δείχνει πως 
έχει βρεθεί αρνητικός στον κορονοϊό.
Όπως κοινοποιήθηκε, ο τελικός θα 
μεταδοθεί από το πρώτο κανάλι της 
κρατικής τηλεόρασης της Ιταλίας (RAI 
1) και θα καλυφθεί από 30 κάμερες, 
ενώ στόχος είναι να ξεπεράσει σε τηλε-
θέαση τα 10.200.000 άτομα που παρα-
κολούθησαν τον τελικό της περασμέ-
νης σεζόν (17 Ιουνίου 2020) μεταξύ της 
Νάπολι και της Γιουβέντους, που βρήκε 
νικητές τους παρτενοπέι.

UEFA: Έρχονται κυρώσεις για τις Ρεάλ, 
Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους

Η 
U E FA  α π ο φ ά σ ι σ ε  ν α 
π ροχω ρήσ ε ι  σ τ η  δ ι ε -
ξ α γ ω γ ή  π ε ι θ α ρ χ ι κ ή ς 
έρευνας κατά των Ρεάλ 

Μ α δ ρ ί τ η ς ,  Μ π α ρ τ σ ε λ ό ν α  κα ι 
Γιουβέ ν τ ους  που  πα ραμέ νου ν 
πισ τέ ς σ το όραμα της European 
Super League.
Η European Super League προς το 
παρόν... ναυάγησε μετά τ ις αν τ ι-
δράσεις που υπήρξαν. 
Οι εννέα από τ ις 12 ομάδες απο-
χώρησαν από το ε γ χε ίρημα, με 
τ ις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα 
και Γιουβέντους να μένουν πισ τές 
σ το όραμά τους.

Η UEFA προειδοποίησε τ ις προ-
ηγούμενες ημέρες ότ ι επίκειν ται 
κυρώσεις όσο παρέμεναν αδιάλ-
λακτες και αποφάσισε να προχω-
ρήσε ι σ τη διεξαγωγή πε ιθαρχ ι-
κής έρευνας κατά των τριών συλ-
λόγων.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία προ-
χώρησε σ την ενεργοποίηση πει-
θαρχ ικών επιθεωρητών που θα 
διεξάγουν έρευνα αναφορικά με 
την παραβίαση των πρωτοκόλ-
λων της UEFA και αναλόγως του τ ι 
θα προκύψει, θα υπάρξουν και οι 
ανάλογες κυρώσεις.
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Ο Fabiano Ribeiro de Freitas ανακηρύχθηκε ως ο «MVP 
Πρωταθλήματος από την Unicars» της σεζόν 2020-21, 
σ τα ετήσια βραβεία «PASP FOOTBALL AWARDS» που 
πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (13/05) σ το 
Royal Hall σ τη Λευκωσία.

Ο τ ερματοφύλακας της πρωταθλήτ ριας Ομόνοιας επιλέ-
χθηκε ως ο κορυφαίος της σεζόν, μέσα από την ψηφοφορία 
των ποδοσφαιρισ τών, των επιτροπών και των φιλάθλων.
 Το «τριφύλλι» είχε εν τυπωσιακή παρουσία σ τα καθιερω-
μένα βραβε ία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιρι-
σ τών (ΠΑ.Σ.Π.), αφού Καλύτερος Προπονητής αναδείχθηκε 
ο Henning Berg και Καλύτερος Νέος ο Λοΐζος Λοΐζου.
Η σημαντ ικότερη τελετή βράβευσης του Συνδέσμου Ποδο-
σφαιρισ τών, τα «PASP FOOTBALL AWARDS» μεταδόθηκαν 
ζωντανά από την Cablenet. Σε μια τελετή αλλιώτικη, λόγω 
των μέτρων γ ια προστασία από τον COVID-19, παρευρέθη-
καν ελάχιστα άτομα και συγκεκριμένα οι τ ιμηθέντες, εκπρό-
σωποι των χορηγών του ΠΑ.Σ.Π., ενώ την τελετή τ ίμησαν με 
την παρουσία τους ο πρόεδρος της ΚΟΠ κ. Γιώργος Κούμας 
και ο πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Τα φε τ ινά βραβεία τ ε λούσαν υπό την αιγ ίδα της Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), με χορηγούς τους 
UNICARS,  STOI X IMAN,  Πανεπ ισ τ ήμ ιο  Λευκωσ ίας  κα ι 
Lander Polar Ice και χορηγό μετάδοσης την Cablenet.

Οι καλύτερες ενδεκάδες
Πέραν από τα τρία,  προαναφερθέν τα, α τομικά βραβε ία, 
σ τα πλαίσ ια της τ ε λε τής έγ ινε η ανάδε ιξη της Καλύτερης 
11άδας και  της  Δεύτ ερης Καλύτ ερης 11άδας της  σεζόν. 
Στους κορυφαίους έν τεκα της χρον ιάς, συμπεριλήφθηκαν 
πέν τε παίκτε ς της Ομόνοιας και από τρεις από Απόλλωνα 
και  ΑΕΛ. Συγκεκριμέ να,  την Καλύτ ερη 11άδα της σεζόν 
2020-21 αποτελούν οι Fabiano (Ομόνοια), Jan Lec jaks (Ομό-
νοια),  Andre Teixeira (ΑΕΛ),  Valentin Roberge (Απόλ λω-
νας),  Μηνάς Αν των ίου (ΑΕΛ),  Ιωάννης Κούσουλος (Ομό-
νοια), Jordi Gomez (Ομόνοια), Nicolas Diguiny (Απόλλωνας), 
Ιωάννης Πίτ τας (Απόλλωνας), Λοΐζος Λοΐζου (Ομόνοια) και 
Ryan Mmaee (ΑΕΛ).
Στη Δεύτ ερη Καλύτ ερη Ενδεκάδα ψηφίσ τηκαν οι  Giorg i 
Lor ia (Ανόρθωση), Anderson Correia (Ανόρθωση), Tomas 
Hubocan (Ομόνοια), Στέ λιος Ανδρέου (Ολυμπιακός), Joao 
Pedro (Απόλ λωνας),  Κωσ τάκης Αρτυματάς (Ανόρθωση), 
Sito Riera (ΑΕΛ),  Tornike Okr iashv il i  (Ανόρθωση),  Ivan 
Tr ichkovski (ΑΕΚ), Giorgi Kv ilitaia (Ανόρθωση), Μαρίνος 
Τζιωνή (Ομόνοια).
Ο εκτελεσ τ ικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτί-
δης, σ το χαιρετ ισμό του, μεταξύ άλλων τόν ισε: 
«Ήταν μια πολύ δύσκολη χρον ιά,  αυτή που ολοκληρώ-
θηκε και η οποία απέδειξε ότ ι ο Αθλητισμός και οι Αθλητές 
μπορούν σ τα δύσκολα και μπορούν να ξεπεράσουν κάθε 
δυσκολία. Οι ν ικητές αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια, γ ιατί 
μέσα από την πανδημία ξε χώρισαν ως οι κορυφαίοι της 
χρονιάς».

Οι πλειονότητα των ποδοσφαιρόφιλων 
στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και 
του πρόεδρο της Ομόνοιας, Σταύρου 
Παπασταύρου, περίμεναν «τελικό» 
πρωταθλήματος απέναντι στον 
Απόλλωνα. 

Τ
α πάντα κρίθηκαν μία βδομάδα ενωρί-
τερα και ο σημερινός αγώνας στο ΓΣΠ 
ήταν απλά τα προεόρτια των πρασίνων 
για την απονομή του τίτλου για το 21ο 

πρωτάθλημα στην ιστορία τους.
Για την ιστορία ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 
και ο Απόλλων έγινε η πρώτη ομάδα από την 
θέσπιση των πλέι οφ που ολοκληρώνει αήτ-
τητη τ ις υποχρεώσεις της σ τη δεύτερη φάση 
του πρωταθλήματος, αλλά δεν κατακτά τον 
τίτλο.
Ο αγώνας ήταν βαθμολογικά αδιά-
φορος όμως είχε ρυθμό και κρά-
τησε το ενδιαφέρον των 3200 
φίλων της Ομόνοιας που βρέ-
θηκαν σ το ΓΣΠ. Κακουλλής 
(62’) και Ματέι (πέναλτι 84’) 
ήρθαν από τον πάγκο και 
πέ τυχαν τα γκολ της αναμέ-
τρησης.
Το κλίμα ήταν πανηγυρικό πολύ 
πριν την έναρξη της αναμέτρη-
σης, αφού στο τέλος του αγώνα με 
τους γαλάζιους θα γίνει η απονομή του 
τ ίτ λου για την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος, ενώ οι πανηγυρισμοί θα κορυφωθούν στο 
«Ηλίας Πούλλος». 
Η πρωταθλήτρια της αγωνισ τ ικής περιόδου 
2020-21 Ομόνοια Λευκωσίας ολοκλήρωσε το 
πρωτάθλημα με 79 βαθμούς, 23 νίκες, 10 ισο-
παλίες και 3 ήττες, με 55 γκολ ενεργητικόκαι 17 
γκολ παθητικό. Ο Απόλλων τερμάτισε στη δεύ-
τερη θέση με 74 βαθμούς..

Ομόνοια: Λάμπει τo 21o αστέρι της!
Σήκωσ ε το  τ ρόπα ιο  τ ης  πρωταθλήτ ριας , 
«κάηκε» η Λευκωσία
«Νάτοι, νάτοι, οι πρωταθλητές…». Η Ομόνοια 
το σήκωσε! Η Ομόνοια μετά από 11 χρόν ια 

αποχής από τίτ λους πρωταθλήματος, έφθασε 
στην πηγή και ξεδίψασε. Σήκωσε την κούπα της 
πρωταθλήτριας και από χθες βράδυ λάμπει το 
21ο αστέρι της!
Νύχτα μαγική και ονειρεμένη ήταν η χθεσινή 
για την Ομόνοια και τον κόσμο της. Περίπου 
3.400 οπαδοί της είχαν την τύχη να βρεθούν 
στο ΓΣΠ μετά από μήνες και να ζήσουν μονα-
δικές στιγμές, να αποθεώσουν τους μεγάλους 
πρωταγωνιστές και να το διασκεδάσουν με την 
ψυχή τους. 
Την ίδια ώρα, άλλες χιλιάδες φίλοι της Ομό-
νοιας βρίσκονταν στο «Ηλίας Πούλλος», παρα-
κολουθώντας από γιγαντοοθόνες τις όμορφες 
στιγμές που εκτυλίσσονταν στο ΓΣΠ. Λίγη ώρα 
αργότερα, η αποστολή των πρωταθλητών με 
ανοιχτό λεωφορείο βρέθηκε στο προπονητικό 

κέντρο της ομάδας στο Γέρι, αποθεώθηκε 
εκ νέου και όλοι έγιναν ένα, πανη-

γυρίζοντας την τεράστια επιτυ-
χία τους.

Η Ομόνοια,  η  π ιο  σ τα -
θερή ομάδα του πρωτα-
θλήματος, τόσο σε από-
δοση όσο και σε αποτε-
λέσματα, έφθασε πανά-
ξια σ την κατάκτηση του 

τ ί τ λου.  Μια σεζόν που 
άρχ ισε ονε ιρικά,  με την 

παρθε ν ική παρουσ ία της 
ομάδας σε ευρωπαϊκό όμιλο 

και έκλε ισε φαν τασ τ ικά με την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο πρό-

εδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας, παρέδωσε το 
τρόπαιο στον πρόεδρο της Ομόνοιας, Σταύρο 
Παπασ ταύρου και αυτός με τη σε ιρά τους 
στους αρχηγούς Κούσουλο και Γκόμεθ.
Αυτοί και αφού προηγουμένως ανέβηκαν όλοι 
οι συντελεστές της επιτυχίας στην εξέδρα που 
στήθηκε με το τέλος του αγώνα με τον Απόλ-
λωνα, σήκωσαν το τρόπαιο ψηλά για να γίνει 
ο χαμός. Διοικούντες, ποδοσφαιριστές, προ-
πονητές, αθλητικός διευθυντής, επιστημονική 
ομάδα, φροντιστές, προσωπικό, έγιναν ένα και 
ξεφάντωσαν ανοίγοντας σαμπάνιες. Ακολού-
θως έγινε και ο καθιερωμένος γύρος του θρι-
άμβου.

Ομόνοια – Απόλλων 1-1: Φάνηκε στο 
χειροκρότημα

Ο ΠΑ.Σ.Π. ανέδειξε τους 
κορυφαίους της σεζόν – 
Σάρωσε η Ομόνοια
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Παναθηναϊκός - Ιωνικός 102-64: Μόλις 
σοβαρεύτηκε, το «τελείωσε»

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πάτησε το γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και πήρε μια εύκολη, εν τέλει, νίκη 
απέναντι στον Ιωνικό (102-64) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι των playoffs της Stoiximan 
Basket League.

Μέσα σε δέκα λεπτά (σ την τρίτη περίοδο), ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ καθάρισε το πρώτο παι-
χ ν ίδι  των προημιτ ε λικών των playof f s  σ τη 
Stoiximan Basket League απέναντι στον Ιωνικό 
(102-64). Οι πράσινοι ήταν εκτός ρυθμού σ το 
πρώτο εικοσάλεπτο, διάστημα στο οποίο οι παί-
κτες του Άγγελου Τσίκληρα προηγήθηκαν ακόμη 
και με +11, με τά τη διακοπή του ημιχρόνου 
όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ριζικά, με το 
τριφύλλι να φτάνει στην τελική επικράτηση.
Το δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών θα γίνει 
την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 17:00 στο 
κλειστό γήπεδο του Πλάτωνα, ενώ αν 
χρειασ τεί ακόμη ένα, τότε αυτό 
θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 
Μαΐου στις 17:00 στο ΟΑΚΑ.

Ο MVP
Ο Ιωάν νης  Παπαπέ τ ρου 
συνέχισε από εκεί που στα-
μάτησε πριν από τρία βρά-
δια, στον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Ήταν ο μονα-
δικός παίκ της του Παναθη-
ναϊκού ΟΠΑΠ που έπαιξε σ τα 
«κόκκινα» από το πρώτο λεπτό, 
κάτι που αποτυπώθηκε σ το γεγονός 
πως στο ημίχρονο είχε τους 21/40 πόντους 
της ομάδας του. Ο αρχηγός του τριφυλλιού 
έκλεισε το παιχνίδι με 23 πόντους (με 7/7 δίπο-
ντα, 2/3 τρίποντα και 3/5 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 
ασίστ και 1 λάθος στα 22’26’’ που βρέθηκε στο 
παρκέ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ παρουσιάστηκε δίχως 
ενέργεια και διάθεση να παλέψει σ τα πρώτα 
λεπτά του αγώνα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε 
σ το έπακρο ο Ιωνικός των εννέα παικτών. Οι 
φιλοξενούμενοι είχαν καλές συνεργασίες, έβα-
λαν σουτ και ελέγχοντας τα ριμπάουντ βρέθη-
καν αρχικά στο +9 (4-13 στο 5’) και εν συνεχεία 
στο +11 (14-25 στο 11’).
Από την άλ λη, το τ ριφύλ λι  ήταν ασυνεπέ ς 
σ τις δύο πλευρές του παρκέ, παρουσιάστηκε 

άστοχο από την περιφέρεια κι αν δεν είχε τον 
Ιωάννη Παπαπέτρου σε τόσο καλή βραδιά, τότε 
η κατάσταση θα γινόταν ακόμη πιο δύσκολη. Ο 
αρχηγός των πρασίνων έβαλε 21 πόντους στο 
πρώτο μέρος κι ήταν η βασική αιτ ία της ανα-
τροπής σκην ικού που επε τεύχθη σ τα τε λευ-
ταία λεπτά μέχρι την ανάπαυλα, η οποία βρήκε 
τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο +1 (40-39). Κι όλα 
αυτά, παρά τα 3/14 τρίποντα και τα 8 λάθη.
Στο ημίχρονο ήταν σαν να γύρισε ο διακόπτης. 
Οι πράσινοι επέστρεψαν στο παρκέ ορεξάτοι, με 

πίεση στην άμυνα και αφορμές να τρέξουν 
το γήπεδο. Κάτ ι που τους βοήθησε 

να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό 
τους, κι έχοντας τον Ντίνο Μήτο-

γλου αυτή τη φορά ως αιχμή 
του δόρατος, να κυριαρχή-
σουν. Σε τέ τοιο βαθμό που 
έκλεισαν την τρίτη περίοδο 
στο +19 (69-50).
Από εκεί και πέρα, όλα είχαν 
διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο 

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ συνέ-
χισε στο ίδιο μοτίβο και πήρε 

μια άνετη ν ίκη (102-64), κάνο-
ντας το πρώτο βήμα στα playoffs με 

φόντο την κατάκτηση του νταμπλ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Σε μια βραδιά που ο Άγγελος Τσ ίκληρας είχε 
στην αποστολή μόλις εννέα παίκτες, ο 1 πόντος 
του Μουσταφά Μουχαϊμίν ήταν πρόβλημα για 
τον Ιωνικό. Ο περιφερειακός των κυανόλευ-
κων δεν έβαλε κανένα από τα τέσσερα τρίπο-
ντα που πήρε (0/4 τρίποντα), ενώ είχε ακόμη 3 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος και 1 κλεψίματα σε 
25’33’’.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Όλη η ουσία του αγώνα κρυβόταν σε όσα συνέ-
βησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, τότε που ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ πάτησε το γκάζι. Οι πράσ ι-
νοι είχαν 11/17 σουτ, 8 ασίστ και 5 κλεψίματα, 
αριθμοί που τους βοήθησαν να ξεφύγουν και να 
«καθαρίσουν» το παιχνίδι.

Ολυμπιακός - 
Παναθηναϊκός 72-70: 
Θρίαμβος με ανατροπή και 
προβάδισμα τίτλου για τις 
ερυθρόλευκες

Σε ένα ματς - διαφήμιση για το 
μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επι-
κράτησε του Παναθηναϊκού 
με 72-70 στον πρώτο τελικό 
της Α1 μπάσκετ Γυναικών και 
πλέον θέλει μία νίκη για την 
κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος. Καλάθι για τον Παναθηνα-
ϊκό και την Ριντ στη λήξη που 
οι διαιτητές έδειξαν ως εκπρό-
θεσμο. 
Μετά από ένα εντυπωσιακό 
ματς, με πολλές εναλλαγές 
στο σκορ και τις δύο ομάδες 
να παλεύουν για κάθε πόντο, 
ο Ολυμπιακός επικράτησε του 
Παναθηναϊκού με 72-70 στον 
πρώτο τελικό της Α1 μπάσκετ 
Γυναικών και πήρε προβάδισμα 
για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος.
Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν 
πλέον μία νίκη στο επόμενο 
ματς για να κατακτήσουν το 
πρωτάθλημα. Το ματς ήταν 
εντυπωσιακό και κρίθηκε στο 
τελευταίο σουτ εκεί όπου ο 
Παναθηναϊκός ευστόχησε αλλά 
οι διαιτητές αποφάσισαν ότι 
εν τέλει το καλάθι ήταν εκπρό-
θεσμο. Συνεπώς, η νίκη και το 
προβάδισμα του τίτλου ανή-
κουν στον Ολυμπιακό.
Σε εκείνο το σημείο, η Στα-
μάτη σκόραρε για το προβά-
δισμα του Ολυμπιακού, η Ριντ 
ευστόχησε σε σουτ στη συνέ-
χεια, με τον χρόνο όμως να 
λήγει, τους διαιτητές να πηγαί-
νουν να ελέγξουν τη φάση και 
εν τέλει να αποφασίζουν ότι το 
καλάθι της αθλήτριας του Πανα-
θηναϊκού, ήταν εκπρόθεσμο. Ο 
Παναθηναϊκός έχει καταθέσει 
ένσταση για το τελευταίο σουτ 

του αγώνα που δεν μέτρησε και 
που θα έστελνε το ματς στην 
παράταση.
Ένσταση κατέθεσε και ο Ολυ-
μπιακός για αντικανονική συμ-
μετοχή της Όλγας Χατζηνικο-
λάου στην αναμέτρηση.
Εξαιρετικό ματς από την Κόστο-
βιτς που κράτησε όρθιο τον 
Ολυμπιακό στα δύσκολα. Άξιες 
συμπαραστάτριές της και οι 
Σταμολάμπρου και Σταμάτη, με 
τη δεύτερη να σκοράρει τις κρί-
σιμες βολές για τον Ολυμπιακό.
Για τις «πράσινες» η Μόργκαν 
έκανε τα πάντα στο παρκέ με 
25 πόντους που όμως δεν ήταν 
αρκετοί για να εξασφαλίσουν 
στον Παναθηναϊκό τη νίκη.
Αν τ ικανον ική θεωρούν οι 
άνθρωποι της γυναικείας ομά-
δας μπάσκετ του Ολυμπιακού 
τη συμμετοχή της Όλγας Χατζη-
νικολάου στον πρώτο τελικό 
της Α1 Γυναικών, γι’ αυτό και 
κατέθεσαν ένσταση κατά του 
κύρους της αναμέτρησης πριν 
από την έναρξή της.
«Κατατέθηκε ένσταση δεδομέ-
νου ότι η συμμετοχή της αθλή-
τριας Όλγας Χατζηνικολάου 
είναι αντικανονική, καθόσον 
ισχύει η ποινή τετραετούς απο-
κλεισμού της που έχει επιβλη-
θεί από WADA/CAS (το 2018) 
εις γνώση της ΕΟΚ και του ΠΑΟ, 
η δε έκδοση του δεκτίου της 
δεν είναι νόμιμη ως εκπρόθεση 
κατά παράβαση του Κανονι-
σμού Μεταγραφών/εγγράφων 
της ΕΟΚ» αναφέρει η ένσταση 
του Ολυμπιακού, όπως μεταδό-
θηκε στη διάρκεια της μετάδο-
σης από το κανάλι της γηπεδού-
χου ομάδας στο YouTube.

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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