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“Πολλοί από 

εμάς δεν ζούμε

 τα όνειρά μας 

γιατί ζούμε μέσα 

στους φόβους”

Les Brown

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω 
καλά (όσο μπορούμε) κι 
αυτήν την εβδομάδα και 

να κοντρολάρετε την καθημερινότητα 
σας, είτε είστε μόνοι σας, είτε με την 
οικογένεια σας. Γιατί όπως ζω εγώ, λόγω 
της δουλειάς μου, την καθημερινότητα 
γενικά φίλων συμπατριωτών και γενικά 
πολλών κοινωνικών κατηγοριών 
ανθρώπων, γίνεται (η καθημερινότητα) 
δύσκολη κι απρόβλεπτη.
Ο κόσμος αλλάζει τρόπους και σκέψεις. 
Αυτό που βλέπω και με ανησυχεί είναι 
ότι όλοι έχουν νεύρα με το παραμικρό. 
Κάτι πολύ επικίνδυνο, γιατί όσα δεν 
φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η στιγμή και 
δεν ξέρεις σε μια στιγμή εκνευρισμού – 
γυναίκα ή άνδρας – τι μπορεί να κάνει. 
Κι αυτά είναι πράγματα που μπορούν 
να σημαδέψουν την υπόλοιπη ζωή σου. 
Χώρια που δίνει και κακά παραδείγματα 
στα παιδιά σου. Μιας και σε ευλόγησε ο 
Θεός να είσαι γονιός θα πρέπει να είσαι 
παράδειγμα για τα παιδιά, το οποίο 
πρέπει να ακολουθήσουν στην δύσκολη 
ζωή τους.
Κακά τα ψέματα, καλοί μου φίλοι, οι 
εποχές που μεγαλώσαμε εμείς οι πιο 
«σιτεμένοι» τώρα δεν είχαν κομπιούτερς, 
ηλεκτρονικά «έξυπνα» τηλέφωνα κλπ. 
κλπ. Το κομπιούτερ της ζωής μας ήταν 
η οικογένεια μας, ο πατέρας μας κι η 
μάνα μας. Αυτοί ήταν και το google 

και το Facebook κλπ. Βάσει αυτών που 
μας συμβούλευαν κι έκαναν ήταν το 
δρομολόγιο της ζωής. Τώρα ό,τι και να 
πεις στα παιδιά σου, πετάνε ένα «έχεις 
δίκιο mom ή dad» κι εσύ πιστεύεις ότι 
τον πέτυχες τον σκοπό σου.  Γιατί κακά 
τα ψέματα, ευγενικοί μου αναγνώστες, 
εσείς μπορεί να κοπιάζετε για να 
συμβουλέψετε τα βλαστάρια σας, αλλά 
είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που 
διαβάζουν στο κομπιούτερ και κάνουν 
αυτό που βλέπουν εκεί τις περισσότερες 
φορές.
Κρίμα, πολύ κρίμα, που διαβάζοντας 
κάθε ημέρα το τι γίνεται στον πλανήτη 
Γη με προτεραιότητα στην Ελλάδα μας, 
συγκλονίζεσαι και προβληματίζεσαι 
για το μέχρι που μπορούν να φτάσουν 
τα πράγματα και πολλοί λένε πως 
αποκλείεται να συμβεί στους ίδιους ή 
στα παιδιά τους κάτι παρόμοιο.
Καλά μου φιλαράκια, παίξτε τον 
καθημερινό προστατευτικό σας ρόλο που 
έχετε ως γονιός και μην καθησυχάζεστε 
με το λέει το παιδί «ΟΚ mom, ΟΚ dad». 
Το κάνει για να μην σας στεναχωρήσει. 
Ακόμα και οι αγράμματοι γονείς έχουν 
μεγαλύτερες γνώσεις, γιατί το σχολείο 
της ζωής και του πεζοδρομίου έχει 
βγάλει αριστούχους φοιτητές…
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ.

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

…ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΙ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!!!
ΠΟΛΕΜΟΙ, ΦΟΝΟΙ, ΒΙΑΣΜΟΙ, ΚΑΙ… ΚΑΙ… ΚΑΙ…

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ;
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Η Κρατική Ορχήστρα και η 
Συμφωνική της ΕΡΤ 
αρνήθηκαν να παίξουν 
στη συναυλία για τη 
Μαριούπολη
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επικαιρότητα

Η Κετάντζι Μπράουν πρώτη μαύρη Ανώτατη Δικαστής στην 
ιστορία των ΗΠΑ 

Σ
ε μια ιστορικής σημασίας κίνηση προχώρησε η α-
μερικανική Γερουσία καθώς ενέκρινε την υποψη-
φιότητα της 51χρονης Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον 
για το Ανώτατο Δικαστήριο. Με τις ψήφους των 

Δημοκρατικών και τριών από τους Ρεπουμπλικανούς α-
νοίγει ο δρόμος για να καθίσει στα έδρανα του ανώτατου 
δικαστηρίου των ΗΠΑ η πρώτη μαύρη γυναίκα.
Η ψηφοφορία αποτελεί μια σημαντική νίκη για τους 
Δημοκρατικούς και για τον Τζο Μπάιντεν ο οποίος εκπλη-
ρώνει μαι προεκλογική υπόσχεση σε μια εποχή που οι 
ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρι-
σμού και της κρίσης στην Ουκρανία.
Η απόφαση θεωρείται και ορόσημο για το Ανώτατο Δικα-
στήριο.
Υπενθυμίζεται ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις 
ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε ως αντιπρό-
εδρος, ενώ προήδρευσε της αίθουσας κατά τη διάρκεια 
της ιστορικής ψηφοφορίας.
Η Τζάκσον θα ορκιστεί μετά τη συνταξιοδότηση του δικα-
στή Στίβεν Μπρέγιερ κάποια στιγμή το καλοκαίρι.
Πριν από την τελική ψηφοφορία, ο ηγέτης της πλειοψη-
φίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ χαρακτήρισε τη στιγμή 
«χαρούμενη, βαρυσήμαντη, πρωτοποριακή».
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε πει κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, το 2020,ότι 
θα πρόετεινε μαύρη γυναίκα στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Ο διορισμός της Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, στη θέση 
του Στίβεν Μπράιερ που θα συνταξιοδοτηθεί τον Ιούνιο, 
δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί (6-3), καθώς ο Ρεπου-
μπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να 
διορίσει τρεις δικαστικούς.
Η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον είναι παντρεμένη με έναν 
χειρουργό και έχει δύο κόρες. Φοίτησε στη φημισμένη 
Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.
Στα 232 χρόνια της λειτουργίας του, στο Ανώτατο Δικα-
στήριο των ΗΠΑ έχουν διοριστεί μόνο δύο μαύροι δικα-
στές, εκ των οποίων ο ένας, ο Κλάρενς Τόμας, ήταν επι-
λογή του προέδρου Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου και 
διατηρεί μέχρι και σήμερα το αξίωμά του.
Εκ των 115 δικαστών που κατείχαν μια έδρα στους κόλ-
πους του δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, υπήρξαν μόνο 
5 γυναίκες, τέσσερις λευκές και μία ισπανόφωνη και δύο 
μαύροι άνδρες. Από τους τελευταίους, ο Κλάρενς Τόμας, 
κατέχει αυτή τη στιγμή μια έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
το οποίο μετρά εννέα ισόβια μέλη.
Η Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον η οποία διορίσθηκε ομο-
σπονδιακή δικαστής από τον πρόεδρο Ομπάμα και προ-

ήχθη στο ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον από 
τον πρόεδρο Μπάιντεν, αντικαθιστά τον Στίβεν Μπρέιερ. 
Ο 83χρόνος δικαστής ο μεγαλύτερος σε ηλικία δικαστής 
μετά τον θάνατο της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ επέλεξε 
να συνταξιοδοτηθεί.
Ο διορισμός της δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα τους 
πολιτ ικούς συσχετ ισμούς σ το Ανώτατο Δικαστή-
ριο (6 συντηρητικοί – τρεις φιλελεύθεροι) καθώς και 
εκείνη θεωρείται φιλελεύθερος. Αυτή τη στιγμή οι Τζον 
Ρόμπερτς, Σάμουελ Αλίτο, Νιλ Γκόρσατς, Μπρέτ Κάβανο 
και Έιμι Μπάρετ θεωρούνται ότι ανήκουν στην συντηρη-
τική πλευρά, ενώ Σόνια Σοτομαγιόρ, Μπρέιερ και Έλεν 
Κάγκαν στην φιλελεύθερη. 
Η Κετάντζι Μπράουν, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
1970 στην Ουάσινγκτον, και μεγάλωσε στο Μαϊάμι της 
Φλόριντα. Το 1988, αποφοίτησε από το Λύκειο “Miami 
Palmetto High School”. Σπούδασε Κυβερνητικές Σπου-
δές και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, 
λαμβάνοντας πτυχίο (BA) το 1992 με διάκριση. Στη συνέ-
χεια σπούδασε Νομική στη Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Χάρβαρντ, απ’όπου έλαβε πτυχίο (JD) το 1996 
με διάκριση.
Η Μπράουν, είναι παντρεμένη από το 1996, με τον χει-
ρουργό Πάτρικ Γκρέιβς Τζάκσον, έχουν αποκτήσει δύο 
κόρες, και διαμένουν μόνιμα στην Ουάσινγκτον.

Για πρώτη φορά γυναίκα ονομάζεται επικεφα-
λής της Ακτοφυλακής
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Τρίτη 
ότι επέλεξε τη ναύαρχο Λίντα Φέιγκαν για να αναλάβει επι-
κεφαλής της Ακτοφυλακής και να γίνει η πρώτη γυναίκα αξι-
ωματικός που θα ηγηθεί σώματος των αμερικανικών ενό-
πλων δυνάμεων.
«Η αρχηγική της ικανότητα και η ακεραιότητά της είναι απα-
ράμιλλες», υπογράμμισε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε ανάρ-
τησή του στο Twitter, ανακοινώνοντας την επιλογή του.
Ο διορισμός της Φέιγκαν, η οποία είναι σήμερα υποδιοική-
τρια της Ακτοφυλακής, πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.
Η Λίντα Φέιγκαν θα διαδεχθεί τον ναύαρχο Καρλ Σουλτς, ο 
οποίος ανέλαβε επικεφαλής της Ακτοφυλακής το 2018.

Ο Μπλίνκεν κάλεσε τον Τσαβούσογλου για συ-
νομιλίες στην Ουάσινγκτον για βελτίωση των 
σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας
Πρόσκληση από τον Άντονι Μπλίνκεν να επισκεφθεί την 
Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι δέχθηκε ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Η πρόσκληση έγινε για τις 18 Μαΐου, κι ενώ ΗΠΑ και Τουρ-
κία, που είναι και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ξεκίνησαν αυτήν την 
εβδομάδα προσπάθεια για τη βελτίωση και ενδυνάμωση 
των σχέσεών τους, που έχουν επί μακρόν διαταραχθεί.
Ο Τσαβούσογλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυ-
ξέλλες μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των 
χωρών του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι προχωρούν καλά οι συνο-
μιλίες με τις ΗΠΑ για το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει 
αεροσκάφη F-16 και εξοπλιστικά συστήματα για τον εκσυγ-
χρονισμό των μαχητικών της. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα χαι-
ρετίζει τις αναφορές ότι η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε 
στο Κογκρέσο μια επιστολή όπου αναφέρει ότι η πώληση 
αυτή εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και το ΝΑΤΟ.
Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με τον Ουκρανό υπουργό 
Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και του ανέφερε ότι οι ειρη-
νευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορούν 
να διεξάγονται στο εξής στην Τουρκία.
Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη περίπου 30 Τούρκοι πολί-
τες, συμπεριλαμβανομένων και των συντρόφων τους, απο-
κλεισμένοι στη Μαριούπολη όπου πιστεύεται ότι χιλιάδες 
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τον τελευταίο μήνα που η πόλη 
πολιορκείται και βομβαρδίζεται ανελέητα.
Ο Τσαβούσογλου είπε επίσης ότι συμφώνησε με την Καναδή 
ομόλογό του Μέλανι Ζολί να εργαστούν για να ξεπεράσουν 
το εμπάργκο στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας που 
επέβαλε η Οτάβα και αφορά κυρίως την απαγόρευση πώλη-
σης οργάνων για τα μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη 
Bayraktar TB2.

Τρεις Ρεπουμπλικανοί 
υποστήριξαν την υποψηφιότητα 
της Τζάκσον - Ο Μπάιντεν 
εκπληρώνει μια από τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις του 
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Τ
ην αποπληρωμή των οφειλών της 
προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
ολοκλήρωσε σήμερα, η Ελλάδα, ό-
πως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικο-

νομικών.
Η αποπληρωμή προς το ΔΝΤ, αναφέρει σε 
σχετική ανακοίνωση ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας «ξεκίνησε, συνε-
χίστηκε και ολοκληρώθηκε από την κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας».
«Κλείνει, έτσι, ένα κεφάλαιο που είχε ανοί-
ξει τον Μάιο του 2010, με την προσφυγή της 
Ελλάδας στο Ταμείο, για χρηματοδοτική στή-
ριξη», υπογραμμίζει ο κ. Σταϊκούρας και προ-
σθέτει: «Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέ-
λιξη, απόρροια της αποτελεσματικής οικονο-
μικής πολιτικής που ασκεί η σημερινή Κυβέρ-

νηση, η οποία, όπως ανέφερε και ο Ευρωπα-
ϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ‘στέλνει ένα 
θετικό μήνυμα στις αγορές για την χρηματο-
οικονομική κατάσταση της χώρας, ενισχύει 
το προφίλ του δημοσίου χρέους και αποφέ-
ρει εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, 
προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας’.
Συνεχίζουμε, με πλήρη επίγνωση των μεγά-
λων δυσκολιών και των νέων εξωγενών προ-
κλήσεων, με υπευθυνότητα, αποφασιστικό-
τητα και εμπιστοσύνη στις οικονομικές και 
κοινωνικές δυνάμεις της πατρίδας μας, για 
να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο 
ισχυρή, με την οικονομία της περισσότερο 
παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά πιο 
δίκαιη».

Σταϊκούρας: «Η Ελλάδα αποπλήρωσε 
το ΔΝΤ - Στέλνουμε ένα θετικό 
μήνυμα στις αγορές» 

«Η επικοινωνία έχει διακοπεί από 
τη δεύτερη ημέρα της κράτησης 
και μετά. Δεν το περίμενε», δήλωσε 
στον Alpha λίγο μετά τη συνάντησή 
τους ο δικηγόρος της Όθωνας 
Παπαδόπουλος

Τ
ην Ρούλα Πισπιρίγκου στις φυλακές 
Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται προ-
φυλακισμένη ούσα κατηγορούμενη 
για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης 

της Τζωρτζίνας, επισκέφθηκε σήμερα ο δικη-
γόρος της Όθωνας Παπαδόπουλος.
Η 33χρονη που διανύει την τρίτη ημέρα κρα-
τούμενη σε ειδικό κελί στη γυναικεία πτέ-
ρυγα των φυλακών αναμένεται, σύμφωνα 
με τον δικηγόρο της, να προσφύγει κατά του 
εντάλματος προσωρινής της 
κράτησης.
Η ίδια φαίνεται να είναι ιδι-
αίτερα απογοητευμένη από 
τον εν διαστάσει σύζυγό 
της, Μάνο Δασκαλάκη, ο 
οποίος δήλωσε χθες παρά-
σταση πολιτικής αγωγής 
για την υπόθεση της 9χρο-
νης κόρης τους και σήμερα 
μετέβη εκ νέου στα δικα-
στήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και 
κατέθεσε στην ανακρίτρια όλα όσα γνωρίζει.
«Δεν έχει κάτι περισσότερο να σχολιάσει 
πέρα από την απογοήτευσή της. Προσδο-
κούσε ηθική υποστήριξη δεν την έχει. Η 
επικοινωνία έχει διακοπεί από τη δεύτερη 
ημέρα της κράτησης και μετά. Δεν το περί-
μενε. Ήταν μια ξαφνική μεταβολή της συμπε-
ριφοράς», δήλωσε στον Alpha λίγο μετά τη 
συνάντησή τους ο δικηγόρος της Όθωνας 
Παπαδόπουλος.
Παράλληλα σημείωσε πως η πελάτης του 
επανέλαβε πως αρνείται την κατηγορία που 
της έχει αποδοθεί.
Ερωτηθείς για το υποτιθέμενο κίνητρο της 
φερόμενης δολοφονίας της 9χρονης Τζωρ-
τζίνας, ο ίδιος εξήγησε: «Σχετικά με το κίνη-
τρο να πούμε ότι δεν υπάρχει κίνητρο στο 
διαβιβαστικό της αστυνομίας περιγρά-
φεται μόνο η πράξη, ανθρωποκτονία από 
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το 
κίνητρο είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο 
θα ερευνηθεί και θα απασχολεί για πολύ 

καιρό».
Αναφορικά με την κεταμίνη η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου «δεν έχει κάποια εκδοχή που μπορεί 
να δώσει. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. 
Η μόνη εκδοχή ήταν η σκέψη του ιατρικού 
λάθους», λέει ο κ. Παπαδόπουλος και σημει-
ώνει πως η ίδια «Έχει μηνύματα που έχει 
ανταλλάξει με τον σύζυγο στα οποία αναρω-
τιέται τι είναι αυτό (σσ η κεταμίνη)».
Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και το 
τάμπλετ το οποίο τοποθετήθηκε στο φέρε-
τρο της 9χρονης και είπε: «Όλα τα μικρά 
τάφηκαν με αγαπημένα τους αντικείμενα. 
Θα έχει ένα ενδιαφέρον να ελεγχθεί γιατί 
περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια και παιδικές 
εκπομπές που παρακολουθούσαν». Πρό-
σθεσε ακόμη ότι όπως ισχυρίζεται η Πισπι-
ρίγκου το «τάμπλετ μπορούσε να συνδεθεί 

με το διαδίκτυο μέσω 
του ίδιου λογαριασμού 
που χρησιμοποιείτο στο 
λάπτοπ».
Τέλος σημείωσε ότι η 
33χρονη κατηγορού-
μενη: «Έχει μία αμφισβή-
τηση σε σχέση με τους 
χειρισμούς που γίνονται 
θεωρεί ότι η κριτική που 
γίνεται είναι για να καλυ-

φθούν κάποια σφάλματα».
Εν τω μεταξύ, τρεις ώρες κατεθεσε στη 18η 
ανακρίτρια ο Μάνος Δασκαλάκης για τον 
θάνατο της κόρης του Τζωρτζίνας που απο-
δίδεται σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως 
με θύτη την Ρούλα Πισπιρίγκου, μητέρα του 
9χρονου κοριτσιού. Ο σύζυγος της Ρούλας 
Πισπιρίγκου έφτασε στο κτίριο της Ευελπί-
δων περίπου στις 12 το μεσημέρι, φορώ-
ντας τα ίδια μαύρα ρούχα που φορούσε και 
χθες, όντας ανέκφραστος όπως και στη χθε-
σινή παρουσία του. Η κατάθεση του Μάνου 
Δασκαλάκη διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες και 
περίπου στις 15:20 το μεσημέρι της Πέμπτης 
αποχώρησε από τα δικαστήρια χωρίς να 
κάνει δηλώσεις.
Με την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη 
ανοίγει ο κύκλος της εξέτασης μαρτύρων 
από τη 18η τακτική ανακρίτρια Χριστίνα 
Σαλάππα που ερευνά το θάνατο της 9χρο-
νης κόρης του Τζωρτζίνας, ο οποίος αποδί-
δεται -με την άσκηση ποινικής δίωξης- στην 
μητέρα του παιδιού.

Αιχμές Πισπιρίγκου για Μάνο 
Δασκαλάκη: Δεν με έχει υποστηρίξει, 
είπε στον δικηγόρο της 
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Τι κατέθεσε ο 48χρονος πρώην σύζυγος της γυναίκας και πατέρας των δυο εκ των τριών παιδιών - «Τα 
παιδιά έτρωγαν αντίδωρα και φανουρόπιτα από το έδαφος» 

Η 
ανατριχιαστική ιστορία με τα 
τρια ανήλικα αδερφάκια που 
ζούσαν στο διαμέρισμα του 
Αγίου Παντελεήμονα, ανάμε-

σα σε σκουπίδια, κατσαρίδες και ποντί-
κια, αποκαλύπτεται μέσα απο τη δικο-
γραφία.
Όπως προκυπτει, ο Κρητικός ναυτικός, 
πατέρας των παιδιών, επιστρέφοντας 
απο ένα ταξίδι, επισκέφθηκε το διαμέ-
ρισμα που είχε ενοικιάσει για να δια-
μένουν τα δυο κοριτσακια ηλικίας 2 
και 4 ετών που είχε αποκτήσει με την 
30χρονη Αλβανίδα εν διαστάσει σύζυγό 
του και το 6χρονο αγοράκι που εκείνη 
απέκτησε με έναν σύντροφό της και 
όταν διαπίστωσε οτι τα παιδιά του ζού-
σαν σε τρώγλη που τα κατασπάρασσαν 
τα τρωκτικά, ενημέρωσε την Αστυνομία.
Οι έμπειροι αξιωματικοι του Τμήματος 
Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα, 
χωρίς να χάσουν χρονο, έψαξαν την 
υπόθεση για να αποκαλύψουν το δράμα 
που ζούσαν τα τρια αδερφάκια.
Συμφωνα με το διαβιβαστικό η φρικτή 
ιστορία ξεδιπλώνεται ως εξής: «Στις 6 
Απριλίου 2022 και ώρα 12:30 μετέβη 
στο Τ.Α Αγίου Παντελεήμονα ο 48χρο-
νος ναυτικός το επάγγελμα και κατέθεσε 
ενόρκως ότι η 32χρονη συλληφθείσα 
είναι εν διαστάσει σύζυγος του με την 
οποία απέκτησε δύο τέκνα ηλικίας 4 και 
2 ετών. Η γυναίκα, έχει επίσης ένα τεκνό 
από προηγούμενη σχέση της, ένα αγο-
ράκι 6 ετών. Ο ναυτικός για να στεγάσει 
την οικογένειά του, είχε νοικιάσει από 
τον Μάρτιο του 2021 διαμέρισμα στην 
οδό Αλκιβιάδου στον τρίτο όροφο.
Κατά την επιστροφή από ταξίδι με 
πλοίο, μετέβη στην οικία, όπου δέχτηκε 
σωματική και λεκτική επίθεση από την 
30χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και 
τον 54χρονο σύντροφο της, οι οποίοι 
του απαγόρευσαν την επικοινωνία με 
τα ανήλικα τέκνα. Ένα μήνα αργότερα 
αρχές Απριλίου 2020, ενώ ο ναυτι-
κός μετέβη εκ νέου στην οικία όπου η 
εν διαστάσει σύζυγός αυτού του επι-
τέθηκε εκ νέου με χτυπήματα και εξύ-
βριση απαγορεύοντας την επικοινωνία 

με τα παιδιά. Σύμφωνα με τον ναυτικό 
στις 5 Απριλίου 2022 δέχτηκε τηλεφώ-
νημα από έναν φίλο του από τον οποίο 
πληροφορήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα 
του, διαβιούν σε επικίνδυνες συνθήκες 
για την υγεία τους και συγκεκριμένα ότι 
μέσα στην οικία, υπάρχουν κατσαρίδες, 
τα ανήλικα τέκνα φέρουν δαγκώματα 
από έντομα στο σώμα τους, ενώ είδε 
την 30χρονη συλληφθείσα, να χρησιμο-
ποιεί τα ανήλικα τέκνα να ζητιανεύουν 
στην εκκλησία της Παναγίας Γρηγορού-
σας στο Μοναστηράκι και να τρώνε αντί-
δωρά και φανουρόπιτα από το έδαφος».

Οι αξιωματικοί του Τ.Α. Αγίου Παντελε-
ήμονα μετά την καταγγελία, άρχισαν να 
ψάχνουν σε βαθος την υπόθεση. Έτσι, 
όπως χαρακτηριστικά αναφερεται στο 
διαβιβαστικό «εξετάστηκε ο διαχειρι-
στής της πολυκατοικίας ο οποίος επιβε-
βαίωσε τα περιστατικά σωματικής και 
λεκτικής κακοποίησης σε βάρος του 
ναυτικού, ενώ κατέθεσε ενόρκως ότι η 
συλληφθείσα στοιβάζει στο μπαλκόνι 
τα σκουπίδια της οικίας ή τα πετάει από 
τον τρίτο όροφο και από το διαμέρισμα 
βγαίνουν διαρκώς κατσαρίδες.
Κάθε φορά που κατεβαίνε στο διαμέ-
ρισμά της για να της θέσει τα ζητήματα, 
η γυναίκα τον έδιωχνε αποκαλώντας 
τον «ρουφιάνο που θέλει να της κλέψει 
τα παιδιά». Επίσης κατέθεσε ενόρκως 
ότι σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι 
ένοικοι της πολυκατοικίας, η 30χρονη 
και ο σύντροφός της έβγαιναν συχνά 
τα βράδια και άφηναν τα παιδιά μόνα 
στο σπίτι. Στο Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα 
εξετάστηκε ενόρκως και μία γυναίκα η 
οποία είχε γνωρίσει την συλληφθείσα 

από την εκκλησία της Παναγίας Γρηγο-
ρούσας στο Μοναστηράκι και την είχε 
δει να πουλάει εικόνες και τα ανήλικα 
τέκνα της να ζητιανεύουν.
Η μάρτυρας, επισκέφθηκε 3 Απριλίου 
2022 και ώρα 15:00 την 30χρονη στο 
σπίτι και διαπίστωσε κατσαρίδες που 
ανεβαίνουν σαν έντομα στα πόδια της, 
ακόμα και στο υπνοδωμάτιο των παι-
διών και τα πιάτα που έτρωγαν αυτά. 
Η εν λόγω μάρτυρας παρέδωσε στην 
συλληφθείσα σακούλες με τρόφιμα 
και αποχώρησε απογοητευμένη από 
την κατάσταση που αντίκρισε θέτοντας 
ζήτημα για την υγεία των παιδιών.
Από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, εξετά-
στηκε και ένας άντρας οποίος είχε γνω-
ρίσει την συλληφθείσα από την εκκλη-
σία της Παναγίας Γρηγορούσας στο 
Μοναστηράκι και την είχε δει να που-
λάει εικόνες, ενώ τα παιδιά ζητιάνευαν. 
Ο εν λόγω μάρτυρας επισκέφθηκε στις 
5 Απριλίου και ώρα 18:00 την οικία της 
κατηγορουμένης και επιβεβαίωσε τα 
όσα κατέθεσε η παραπάνω μάρτυρας.
Κατόπιν των μαρτυρίων αυτών από το 
τμήμα Αγίου Παντελεήμονα κρίθηκε ότι 
τα ανήλικα τέκνα διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο και από κοινού με αστυνομι-
κούς της Άμεσης Δρασης Αττικής και 
το ναυτικό εν διαστάσει σύζυγο στο 
όνομα του οποίου έχει ενοικιαστεί η 
κατοικία μετέβησαν στην οδό Αλκιβιά-
δου. Την πόρτα άνοιξε ο σύντροφός 
της 30χρονης οποίος παρότι του εξηγή-
θηκε ο σκοπός της επίσκεψης, επιτέθηκε 
στους αστυνομικούς με λακτίσματα και 
σπρωξίματα, χωρίς όμως να καταφέρει 
να τραυματίσει κάποιον και έτσι συνε-
λήφθη μαζί με την κατηγορούμενη. Τα 
ανήλικα τέκνα μεταφέρθηκαν στο τμήμα 
καθως διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες 
διαμονής είναι αυτές που περιέγραψαν 
οι μάρτυρες. Για το συμβάν ενημερώ-
θηκε και η Εισαγγελία Ανηλίκων και διέ-
ταξε να παραδοθούν τα ανήλικα τέκνα 
στο εφημερεύον νοσοκομείο, και να 
λάβει χώρα και ιατροδικαστική εξέταση 
η οποία έγινε 7 Απριλίου 2022 και πρω-
ινές ώρες».

Άγιος Παντελεήμονας: «Έχουν δαγκώματα 
από ποντίκια και έντομα σε όλο τους το 
σώμα» - Η δικογραφία για τα τρία ανήλικα 

Τουρκία: Διαφημίζει το 
νέο πύραυλο «τσακίρ», 
με animation στόχους σε 
ελληνικό νησί! 

Οι τουρκικοί πύραυλοι «τσακίρ» έχουν 
βεληνεκές 150 χλμ και εκτοξεύονται από 
μαχητικά, πλοία, UAV’s και κινητούς εκτοξευτές 
- Στο βίντεο-animation τα βλήματα φεύγουν 
από τον Τσεσμέ και πλήττουν ταυτόχρονα 
«εχθρικούς» στόχους σε νησί που θα μπορούσε 
να είναι η Χίος

Τ
ο νέο της πύραυλο, με την ονομασία «Τσακίρ», 
παρουσίασε επίσημα η Τουρκία, με βίντεο 
προσομείωσης που στοχεύει… ελληνικό νησί.
Πρόκειται για πύραυλο Κρουζ, της τουρκικής 

αμυντικής βιομηχανίας Roketsan, με βεληνεκές πάνω 
από 150 χιλιόμετρα που μπορεί να εκτοξευτεί από πολ-
λές πλατφόρμες, όπως αεροσκάφη, επιθετικά μη επαν-
δρωμένα οχήματα, τακτικά τροχοφόρα οχήματα και 
ναυτικές πλατφόρμες.
Ειδικοί που ανέλυσαν τις εικόνες, ανέφεραν ότι η τοπο-
θεσία που εκτοξεύονται οι πύραυλοι στο βίντεο είναι 
η ακτή του Τσεσμέ στα δυτικά της Τουρκίας και ότι ο 
δορυφορικός χάρτης στο βίντεο έχει υποστεί μικρές 
αλλαγές.
Ανέφεραν επίσης ότι οι πραγματικές νησίδες και βρα-
χώδεις εικόνες που εμφανίζονται στο βίντεο επιβεβαι-
ώνουν ότι πρόκειται για τις ακτές του Τσεσμέ. Στην περί-
πτωση αυτή η περιοχή που εμφανίζεται ως εχθρός είναι 
το ελληνικό νησί της Χίου που απέχει 4,1 μίλια από την 
τουρκική ακτή.
Στο βίντεο η τουρκική πλευρά εμφανίζεται υποσυνεί-
δητα ως φιλικές δυνάμεις, ή σύμφωνα με την στρατι-
ωτική ορολογία ως μπλε δυνάμεις, ενώ η άλλη πλευρά 
ορίζεται από το κόκκινο χρώμα που σημαίνει εχθρός.
Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι οι 
πύραυλοι στο βίντεο, εκτοξεύτηκαν από την ανατολή 
προς τη δύση.
Σε τέτοια βίντεο οι προσομοιώσεις πυραύλων είναι 
γενικά από τα αριστερά προς τα δεξιά, αλλά στο βίντεο 
του Τσακίρ, εκτοξεύονται βλήματα από τα δεξιά προς τα 
αριστερά με τους εχθρικούς στόχους να
Την αποκάλυψη έκανε το ανεξάρτητο δίκτυο Nordic 
Monitor, του αυτοεξόριστου - στη Σουηδία - Τούρκου 
δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.
Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην ιστο-
σελίδα Νordic Μonitor, ανέφεραν ότι μεγάλες εταιρείες 
όπλων παρόμοιες με την Roketsan, κάνουν διαφημίσεις 
με περισσότερο παγκόσμια προοπτική αλλά οι τουρκι-
κές εταιρείες τα τελευταία χρόνια κάνουν προσομοιώ-
σεις με στόχο την Ελλάδα και άλλους γείτονές τους.
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Λανθασμένη και άστοχη η παρεμβολή 
μέλους του Τάγματος Αζόφ στην 
ομιλία Ζελένσκι, είπε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος - «Ανέντιμη η χρήση 
αυτού του λάθους από τον κ. Τσίπρα για 
να δικαιολογηθεί η ρωσική εισβολή, 
πρόσθεσε 

Η 
παρουσίαση από τον πρόεδρο Ζε-
λένσκι κατά την διάρκεια της παρέμ-
βασής του βίντεο με Ελληνοουκρανό 
στρατριώτη ο οποίος ανέφερε ότι υ-

πηρετεί στο τάγμα του Αζόφ, προκαλεί έντονες 
αντιδράσεις και απειλεί να «σκεπάσει» επικοι-
νωνιακά την στιβαρή ομιλία του προέδρου της 
Ουκρανίας προς την Ελληνική Βουλή. 
Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν μετά από τις 
πρώτες αντιδράσεις ότι η παρουσία του στρα-
τιώτη θόλωσε το νόημα της παρέμβασης 
Ζελένσκι, προσέθεταν ωστόσο ότι «πρέπει 
να δούμε την μεγάλη εικόνα».  Αργότερα, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «λαν-
θασμένη και άστοχη»  την παρουσία μέλους 
του τάγματος του Αζόφ στην παρέμβαση 
Ζελένσκι, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι 
εξοργιστική και ανέντιμη 
η χρήση αυτού του λάθους 
από μερίδα της αντιπολίτευ-
σης, με πρωτοστάτη τον κ. 
Τσίπρα, ώστε να δικαιολογή-
σουν για άλλη μια φορά τη 
ρωσική εισβολή»
Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, στην 
ομιλία του στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, περιέγραψε τα 
δεινά που προκαλεί στον 
ουκρανικό λαό η ρωσική εισβολή και εστί-
ασε στην ηρωική αντίσταση του λαού του. 
Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος 
μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη 
και άστοχη. Είναι όμως εξοργιστική και ανέ-
ντιμη η χρήση αυτού του λάθους από μερίδα 
της αντιπολίτευσης, με πρωτοστάτη τον κ. Τσί-
πρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια 
φορά τη ρωσική εισβολή. Μια εισβολή που 
προκαλεί εκτελέσεις αμάχων και ανθρωπι-
στική καταστροφή. Αν κάτι είναι ντροπή είναι 
να μην παίρνουν καθαρή θέση. Ντροπή είναι 
οι ίσες αποστάσεις και η στάση αγγαρείας που 
κράτησαν σήμερα στη Βουλή. Ήλθε η ώρα των 
καθαρών απαντήσεων: είναι με τους Ουκρα-
νούς, που μάχονται για την ελευθερία τους, 
ή με τους εισβολείς του Πούτιν; Άλλη εναλλα-
κτική δεν υπάρχει.
Νωρίτερα, ο  Αντώνης Σαμαράς εξέφραζε την 
έντονη δυσαρέσκειά του μιλώντας στους κοι-
νοβουλευτικούς συντάκτες, ενώ βουλευτές 

του ΚΙΝΑΛ αναρωτιόνταν κατά πόσον ο πρόε-
δρος της Βουλής γνώριζε εκ των προτέρων για 
την πρωτοβουλία του προέδρου της Ουκρα-
νίας. 
Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά 
του για την παρουσία του μέλους του Τάγματος 
Αζόφ στη Βουλή στο πλαίσιο της ομιλίας του 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι «την απόλυτη 
ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός», προσθέτο-
ντας ότι «οι ναζί δεν μπορεί να έχουν το λόγο 
στη Βουλή»
Αναλυτικά, η ανάρτηση:
«Η ομιλία μελών του νεοναζιστικού Τάγματος 
Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρό-
κληση. Την απόλυτη ευθύνη φέρει ο Πρωθυ-
πουργός. Μίλησε για ιστορική ημέρα αλλά 
είναι ιστορική ντροπή. Η αλληλεγγύη στον 
ουκρανικό λαό είναι δεδομένη. Οι ναζί όμως 
δεν μπορεί να έχουν το λόγο στη Βουλή».
Σε δήλωση της η γραμματέας της ΚΟ του 
ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη είπε:
«Ακούσαμε σήμερα με σεβασμό και αλληλεγ-
γύη το δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο της 
Ουκρανίας, κ. Ζελένσκι, ο οποίος αντιστέκε-
ται στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 

και δηλώνουμε τη συμπα-
ράστασή μας. Από εκεί και 
μετά όμως, είναι απαράδε-
κτο ότι σήμερα στο ελλη-
νικό Κοινοβούλιο απευ-
θύνθηκε μαζί με τον Πρό-
εδρο Ζελένσκι, μέλος του 
Τάγματος Αζόφ. Σε λίγη 
ώρα έχουμε Διάσκεψη των 
Προέδρων και θα ζητη-
θούν εξηγήσεις από τον 

Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, αν ήταν 
ενημέρος, αν συμφώνησε. Διότι νομίζω ότι 
αυτό αποτελεί μεγάλο ατόπημα».
H γραμματέας της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία 
Λιακούλη δήλωσε: Σήμερα απευθύνθηκε στην 
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος 
της Ουκρανίας κ Ζελένσκι. Στο πρόσωπο του 
Ουκρανού Προέδρου, είδαμε τον ουκρανικό 
λαό και τα δεινά που υφίσταται από τη βάρ-
βαρη εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του και τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που κατα-
δικάσαμε απερίφραστα από την πρώτη στιγμή. 
Αυτό που μας κατέστη γνωστό στη Διάσκεψη 
των Προέδρων ήταν η ομιλία του κ Ζελένσκι 
και μόνο. Το ερώτημα που ευθέως τίθεται 
είναι αν ο Πρόεδρος της Βουλής γνώριζε και 
ενέκρινε τις ομιλίες προσώπων που δεν είχαν 
καμία θεσμική αρμοδιότητα και για τις οποίες 
δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Η ευθύνη του 
κ. Προέδρου είναι μεγάλη και εύλογα ζητού-
νται εξηγήσεις.

επικαιρότητα

Πολιτική ταραχή για τον «μαχητή του 
Tάγματος Αζόφ» στην ομιλία Ζελένσκι O πατέρας της Καρολάιν 

ξεσπά εναντίον του Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλου: «Μακάρι να 
μπορούσα να πιάσω στα χέρια μου 
αυτή τη νυφίτσα!» 

Έδωσε συνέντευξη στη 
βρετανική «Daily Mail» και είπε 
πως ο ίδιος δεν θα παραστεί 
αύριο στο δικαστήριο- «Την 
ώρα της δίκης, εγώ θα είμαι στο 
σπίτι και θα προσέχω τη μικρή 
Λυδία»

Μ
ακάρι να μπορούσα να 
πιάσω στα χέρια μου 
αυτή τη νυφίτσα», δή-
λωσε ο Ντέιβιντ Κρά-

ουτς, πατέρας της Καρολάιν, αναφε-
ρόμενος στον Μπάμπη Αναγνωστό-
πουλο, δολοφόνο της κόρης του.
Για τον άνθρωπο που ομολόγησε ότι 
δολοφόνησε την κόρη του Κάρολαιν, 
για τον πιλότο- σύζυγό της που την 
έπνιξε μπροστά στα μάτια της μικρής 
Λυδίας, ο Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας 
της 20χρονης Βρετανίδας, δεν μπορεί 
να συγκρατήσει την οργή του.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Daily Mail», o 78χρονος Βρετανός 
αναφέρεται στη δίκη για την άγρια 
δολοφονία της κόρης του πριν από 
περίπου 10 μήνες μέσα στο σπίτι της 
στα Γλυκά Νερά.
Η κοπέλα πέθανε από ασφυξία όταν 

ο σύζυγός της έκοψε πρόωρα το νήμα 
της ζωής της νεαρής μητέρας.
Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, που 
κατηγορείται για την δολοφονία της 
Κάρολαιν θα εμφανιστεί αύριο στο 
δικαστήριο λέγοντας για μία ακόμη 
φορά ότι ήταν σε αυτοάμυνα και θα 
επικαλεστεί τις δεξιότητες της 20χρο-
νης στις πολεμικές τέχνες.
Ωστόσο, ο πατέρας της άτυχης μητέ-
ρας, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί 
αύριο στο δικαστήριο αφού η υγεία 
του δεν του το επιτρέπει, είπε ανα-
φερόμενος στον συζυγοκτόνο πιλότο 
«Μακάρι να μπορούσα να πιάσω στα 
χέρια μου αυτή τη νυφίτσα».
Ο 78χρονος Ντέιβιντ Κράουτς, συντα-
ξιούχος μηχανικός που γεννήθηκε στο 
Λίβερπουλ, ζει τα τελευταία χρόνια 
στην Αλόννησο με την σύζυγό του- 
μητέρα της Καρολάιν-, η οποία θα 
παραστεί αύριο στο δικαστήριο.
«Καταλαβαίνω ότι ο Μπάμπης θα 
χρησιμοποιήσει ως υπερασπιστική 
γραμμή το γεγονός ότι η Καρολάιν 
τον προκάλεσε κι ότι ο ίδιος ενέργησε 
στο πλαίσιο της αυτοάμυνας. Την ώρα 
της δίκης, εγώ θα είμαι στο σπίτι και 
θα προσέχω τη μικρή Λυδία», πρό-
σθεσε.
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επικαιρότητα

Σ
οκαρισμένο παρακολουθεί το πανελ-
λήνιο την εξέλιξη της υπόθεσης του θα-
νάτου των τριών παιδιών της οικογέ-
νειας Δασκαλάκη. Η σύλληψη της μη-

τέρας, Ρούλας Πισπιρίγκου, την περασμένη Τε-
τάρτη, δύο μήνες μετά τον θάνατο της πρωτό-
τοκης κόρης, Τζωρτζίνας, επιβεβαίωσε τους 
χειρότερους φόβους όλων, ότι μία μητέρα έχει 
αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της.
 Η ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια και διδά-
σκουσα στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ 
Λίζα Βάρβογλη και ο ψυχίατρος, Δρ Ψυχιατρι-
κης Ιατροδικαστικής και πρόεδρος του Κλά-
δου Διπλής Διάγνωσης της Ελληνικής Ψυχι-
ατρικής Εταιρίας, Δρ Γιώργος Τζεφεράκος, με 
βάση την επιστημονική βιβλιογραφία επιχει-
ρούν μία προσέγγιση των πράξεων που τής 
αποδίδονται. 
«Το κάθε άτομο που πράττει μια ανθρωποκτο-
νία, πόσω μάλλον παιδοκτονία, έχει το δικό 
του μοναδικό ιστορικό, ψυχο-
παθολογικό προφίλ, υποκει-
μενικά βιώματα και ψυχικά 
τραύματα και οφείλει να αξι-
ολογηθεί ξεχωριστά, αφού 
κάθε παιδοκτόνος διαφέρει 
και σε ότι αφορά το νόημα 
που ο ίδιος δίδει στην πράξη 
του», διευκρινίζει ο πρόεδρος 
της ΕΠΑΨΥ.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου δεν φαίνεται να έχει ακαταλόγιστο 
καθώς δεν υπάρχει διαγνωσμένη, τουλάχι-
στον, ψυχική νόσος. «Ό,τι έκανε, το έκανε με 
προγραμματισμό και ψυχραιμία. Είχε την επι-
λογή, ήξερε τι έκανε» εκτιμά η κυρία Βάρβο-
γλη, χωρίς να μπορεί να αξιολογηθεί προς το 
παρόν αν το διαγενεακό τραύμα που κουβαλά 
η οικογένειά της (μεγάλωσε με πατέρα του 
οποίου η μητέρα είχε δολοφονηθεί από τον 
σύζυγό της) έπαιξε τον ρόλο του στη συμπερι-
φορά και την προσωπικότητά της.
Στα επιστημονικά χρονικά αναφέρονται ανα-
ρίθμητες περιπτώσεις παιδοκτόνων με κοινά 
χαρακτηριστικά: έντονη παρόρμηση, εκρήξεις 
θυμού, καχυποψία, υψηλή νοημοσύνη, μεγα-
λοϊδεατισμός, χαμηλή ενσυναίσθηση και ναρ-
κισσιστική διαταραχή.
«Είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει καλοή-
θης και κακοήθης ναρκισσισμός. Τα ναρκισσι-
στικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διατή-
ρηση της ζωής. Η υγιής ανάπτυξη του ναρκισ-
σισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
μητρική φροντίδα που λαμβάνουμε τα πρώτα 
χρόνια της ζωής. Στην κακοήθη μορφή του, τα 

άτομα δυσκολεύονται να επενδύσουν στους 
άλλους και στην ακραία μορφή του κυριαρχεί 
η έλλειψη ενσυναίσθησης. Στην ανατροφή των 
παιδιών τους τα άτομα με ναρκισσιστική δια-
ταραχή δεν έχουν ως ζητούμενο την άνθιση 
υγιών, διαφοροποιημένων προσωπικοτήτων 
αλλά την επικράτηση του εαυτού τους και την 
καταστροφή των παιδιών τους», εξηγεί ο Δρ 
Τζεφεράκος.
Και προσθέτει: «Σε κάποιες περιπτώσεις, το 
μώρο δεν βιώνεται ως αυτόνομη, ανεξάρτητη 
οντότητα αλλά ως ναρκισσιστική προέκταση 
της ίδιας της μητέρας, η οποία συνειδητά ή 
ασυνείδητα αναζητά να το εξουσιάσει ή και να 
το καταστρέψει».
Η Δρ Βάρβογλη συμπληρώνει πως «οι ναρ-
κισσιστές αποκομίζουν χαρά από τον θρίαμβό 
τους επί των άλλων και φτάνουν να επιδιώ-
κουν την αποκάλυψη των ειδεχθών πράξεων 
τους θεωρώντας ότι πρόκειται για την προσω-
πική τους επιβράβευση».

Γιατί μια μητέρα σκοτώ-
νει το παιδί της
Ο καταξιωμένος καθηγητής 
Ψυχιατρικής στο Πανεπιστή-
μιο του Κλίβελαντ των ΗΠΑ, 
Δρ Φίλιπ Τζ. Ρέζνικ σε ανασκό-
πηση 131 παιδοκτονιών που 
δημοσίευσε το 2006 καταλή-

γει σε πέντε βασικούς λόγους που οδηγούν μια 
μητέρα να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της:
- Αλτρουιστική αγάπη, δηλαδή το σκοτώνει 
για να το λυτρώσει από τα δεινά του, όπως π.χ. 
μια χρόνια ή ανίατη νόσο. Πρόκειται ουσια-
στικά για μητέρα με διαταραγμένη προσωπι-
κότητα.
- Ψυχωσικά επεισόδια της μητέρας, που την 
κάνουν να χάνει την επαφή με την πραγματι-
κότητα και του κακού που προκαλεί. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα Αυστραλής μητέρας 
που θανάτωσε τα 6 παιδιά της και τον ανιψιό 
της. Η γυναίκα είχε ψυχιατρικό ιστορικό, έκανε 
χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατέληξε να 
αυτοκτονήσει.
- Δεν θέλει το παιδί. Πρόκειται κατά κύριο 
λόγο για νεογνοκτονίες, δηλαδή μητέρες που 
αφαιρούν τη ζωή του νεογέννητου τα πρώτα 
24ωρα μετά τον τοκετό.
- Παραμέληση/Κακοποίηση. Πρόκειται για 
περιπτώσεις γυναικών που δεν μεριμνούν για 
την επαρκή στέγαση, σίτιση και καθαριότητα 
των παιδιών, θέτοντας την επιβίωση τους σε 
κίνδυνο.
- Εκδικείται τον σύζυγο/σύντροφο. Του προκα-
λεί πόνο για να αποκομίσει η ίδια χαρά.

Πισπιρίγκου: Ένας ψυχίατρος και μια 
ψυχολόγος αναλύουν τι οδηγεί στην 
παιδοκτονία - «Hξερε τι έκανε»

Η Κρατική Ορχήστρα και η Συμφωνική 
της ΕΡΤ αρνήθηκαν να παίξουν στη 
συναυλία για τη Μαριούπολη 

Ο 
διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνας 
βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος 
θα πραγματοποιήσει μια μεγά-
λη συναυλία στο Μέγαρο Μου-

σικής Αθηνών, την Πέμπτη 14 Απριλίου 
και ώρα 20:30, τα έσοδα της οποία θα δια-
τεθούν για τις ανάγκες του πολύπαθου ου-
κρανικού λαού που βρίσκεται αντιμέτω-
πο με τη φρίκη της ρωσικής εισβολής και 
συγκεκριμένα για την ανοικοδόμησης του 
μαιευτηρίου της Μαριούπολης.
Τόσο ο Λεωνίδας Καβάκος όσο και οι υπό-
λοιποι μουσικού που θα λάβουν μέρος 
στη συναυλία, οι Βασίλης Βαρβαρέσος 
(πιάνο), Ηλίας Λιβιεράτος (βιόλα) και Τιμό-
θεος Γαβριηλίδης Πετρίν (τσέλο), συμμε-
τέχουν αφιλοκερδώς. Το πρόγραμμα της 
βραδιάς θα περιλαμβάνει έργα του Γιοχά-
νες Μπραμς ενώ η προπώληση των εισι-
τηρίων ξεκίνησε χθες, Τρίτη 5 Απριλίου.
Ο Λεωνίδας Καβάκος μίλησε στα «ΝΕΑ» 
για την άρνηση της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών και της Συμφωνικής της ΕΡΤ, 
να συμμετάσχουν στη συναυλία για τη 
συγκέντρωση χρημάτων για το μαιευτή-
ριο της Μαριούπολης.
Ο κ. Καβάκος μίλησε στα «Νέα» για την 
άρνηση των δύο μουσικών συνόλων: 
«Είχα σκεφτεί να υπάρχει στο πρώτο 
μέρος ένα έργο μουσικής δωματίου. Ενα 
κουαρτέτο με άλλους τρεις νέους ταλα-
ντούχους και ανερχόμενους μουσικούς: 
τον Βασίλη Βαρβαρέσο, τον Ηλία Λιβιε-
ράτο και τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη – Πέτριν, 
ο οποίος είναι μισός Ρώσος. Στο δεύτερο 
μέρος σκέφτηκα να συμμετάσχει η Κρα-

τική Ορχήστρα Αθηνών, με την οποία 
συνεργάζομαι επί επτά χρόνια σε εκδη-
λώσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Θα 
παίζαμε μαζί δύο έργα του Μπραμς: ένα 
από τα κουαρτέτα του με πιάνο σε σολ 
ελάσσονα – το οποίο θα το παίξουμε έτσι 
και αλλιώς τώρα – και την Τέταρτη Συμ-
φωνία του. Αριστουργηματικά και δρα-
ματικά έργα που αρέσουν πολύ στο κοινό 
και είναι σε αντιστοιχία με τον σκοπό της 
συναυλίας
Η εξήγηση που μου μεταφέρθηκε ήταν 
“για να μη γίνει κακή μιντιακή χρήση” σε 
σχέση με τη συμμετοχή της ΚΟΑ, κάτι που 
πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω», 
απάντησε ο παγκοσμίου φήμης μουσι-
κός, για να συμπληρώσει: «Για μένα είναι 
αδιανόητο να μη θέλει να συμμετάσχει 
κανείς σε μια συναυλία που έχει ως σκοπό 
την ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου της 
Μαριούπολης, όπου υπάρχει σημαντικό 
ελληνικό στοιχείο. Κάνουμε μια συναυλία 
για να στηρίξουμε ένα νοσοκομείο που 
“φέρνει” ζωή, τη στιγμή που ο πόλεμος 
αφαιρεί ζωές. Αυτό ήταν γνωστό στους 
μουσικούς της Ορχήστρας και δεν κατα-
νοώ την απόφασή τους. Πρόκειται για μια 
ανθρωπιστική κίνηση όπως ήταν και ο 
χαρακτήρας της συνεργασίας μας.
«Δεν μπορώ να βρω μια σοβαρή αιτιολο-
γία για την άρνηση. Η συναυλία δεν είχε 
πολιτικό χαρακτήρα, αφού δεν τάσσεται 
υπέρ της μιας πλευράς και κατά της άλλης 
– παρόλο που υπάρχει ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, ας μην κρυβόμαστε πίσω 
από το δάκτυλό μας.»
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καναδάς

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
καλούν την κυβέρνηση του Ford 
να επαναφέρει τις μάσκες

Μ
έλη της αντιπολίτευσης 
προτρέπουν την κυβέρνηση 
Φορντ να επιβάλει εκ νέου 
εντολές για μάσκες σε ορι-

σμένους δημόσιους χώρους, εν μέσω 
αυξανόμενων εκκλήσεων από ειδικούς 
για αποκατάσταση του μέτρου για τη 
δημόσια υγεία κατά το έκτο κύμα της 
πανδημίας.
Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 
Πέμπτη, ο ηγέτης των Φιλελευθέρων του 
Οντάριο, Στίβεν Ντελ Ντούκα, είπε ότι 
πρέπει απαιτούνται εντολές μάσκας σε 
βασικούς εσωτερικούς χώρους, συμπερι-
λαμβανομένων των σχολείων, των φαρ-
μακείων και των παντοπωλείων.
«Με τον αριθμό των κρουσμάτων COVID 
τώρα να εκτοξεύεται στα ύψη, οι κάτοι-
κοι του Οντάρι αξίζουν επιστήμη και όχι 
σιωπή από την επαρχιακή τους κυβέρ-
νηση. Οι Συντηρητικοί του Νταγκ Φορντ 
πρέπει να σταματήσουν να φιμώνουν 
τον Διευθυντή Υγείας και να αποκατα-
στήσουν τις τακτικές του διασκέψεις 
στα ΜΜΕ που τελείωσαν πριν από έναν 
μήνα», είπε.
Τα σχόλια του Del Duca επαναλήφθη-

καν από την αρχηγό του NDP Andrea 
Horwath και τον αρχηγό του κόμματος 
των Πρασίνων Mike Mike Schreiner, οι 
οποίοι και οι δύο εξέφρασαν την υπο-
στήριξή τους για κάλυψη σε βασικούς 
δημόσιους χώρους.
Ενώ ορισμένοι δήμοι έχουν αλλάξει 
μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες για 
να ενθαρρύνουν τη χρήση μάσκας σε 
πολυσύχναστους εσωτερικούς χώρους, 
φαίνεται να υπάρχει απροθυμία εκ 
μέρους των τοπικών δημάρχων και των 
ιατρικών λειτουργών να εφαρμόσουν 
μόνοι τους τις εντολές.
Το πρωί της Πέμπτης, η δήμαρχος της 
Μισισάγκα, Bonnie Crombie, δήλωσε 
ότι η πόλη δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να 
επιβάλει εκ νέου πρόσθετα μέτρα δημό-
σιας υγείας εν μέσω αύξησης της μετάδο-
σης του COVID-19.
Ενώ η υπουργός Υγείας του Οντάριο, Κρι-
στίν Έλιοτ, δήλωσε πρόσφατα ότι η επαρ-
χία «παραμένει στην πορεία» και πιθα-
νότατα δεν θα εφαρμόσει άλλους περι-
ορισμούς στη δημόσια υγεία, ορισμένοι 
ειδικοί προέτρεψαν την επαρχία να επα-
νεξετάσει τα κρούσματα στο Οντάριο.

Η κυβέρνηση του Οντάριο 
υπόσχεται αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά 50 σεντς τον 
Οκτώβριο αν επανεκλεγεί

Η 
Προοδευτική Συντηρητική κυ-
βέρνηση του Οντάριο είπε ότι θα 
αυξήσει τον κατώτατο μισθό κα-
τά άλλα 50 σεντς μετά τις επαρχι-

ακές εκλογές.
Ο υπουργός Εργασίας Μόντε ΜακΝότον 
έκανε την ανακοίνωση το απόγευμα της Τρί-
της, λέγοντας ότι η αύξηση των μισθών θα 
τεθεί σε ισχύ στις αρχές του φθινοπώρου.
Αυτό θα φέρει τον κατώτατο μισθό του 
Οντάριο στα 15,50 $ την ώρα την 1η Οκτω-
βρίου.
Τον Ιανουάριο, ο κατώτατος μισθός αυξή-
θηκε από 14,35 $ την ώρα σε 15 $ την ώρα. 
Ο ίδιος μισθός ορίστηκε για τους διακομι-
στές αλκοολούχων ποτών και τους εργα-
ζομένους σε συναυλίες που βασίζονται σε 
εφαρμογές.

Ο McNaughton είπε ότι η αύξηση θα βοη-
θήσει τους εργαζόμενους να συμβαδίσουν 
με το αυξανόμενο κόστος εν μέσω πληθω-
ρισμού. Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί λένε 
ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση του κατώτατου 
μισθού συνδέεται με τον Δείκτη Τιμών Κατα-
ναλωτή και θα συνεχίσει να αυξάνεται κάθε 
πτώση με βάση τον πληθωρισμό στο Οντά-
ριο - κάτι που η κυβέρνηση νομοθετεί να 
κάνει.
Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι εργαζόμενοι 
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, 
εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα, θα δουν 
τον μισθό τους να αυξάνεται κατά 1.768 
δολάρια. Η τελευταία φορά που αυξήθηκε 
ο κατώτατος μισθός ήταν τον Οκτώβριο του 
2021, όταν ο μισθός αυξήθηκε από 14,25 $ 
σε 14,35.

`
Το Οντάριο προσφέρει 4η δόση 
εμβολίου για τον COVID-19 σε 
όλους από 60 ετών και άνω 

Το Οντάριο ανακοίνωσε υποστήριξη, 
τηλεφωνική γραμμή για άτομα που 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία

Τ
ο Οντάριο προσφέρει έκτακτη 
υποστήριξη στους Ουκρανούς 
που φεύγουν μετά από τη ρωσική 
εισβολή, συμπεριλαμβανομένης 

της πρόσβασης σε υγειονομική κάλυψη, 
στέγαση, συμβουλευτική και μια τηλεφω-
νική γραμμή αναζήτησης εργασίας για να 
τους βοηθήσει μόλις φτάσουν στην επαρ-
χία.
Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ είπε ότι 
άκουσε ότι το Οντάριο μπορεί να περιμένει 
περίπου 40.000 Ουκρανούς να φτάσουν 
με νέα άδεια έκτακτης ανάγκης ταξιδιού, 
σημειώνοντας ότι πολλά άτομα με οικογέ-
νεια στην επαρχία έχουν ήδη φτάσει και 
μένουν με συγγενείς.
Οι επαρχιακές υποστηρίξεις περιλαμβά-
νουν μια αποκλειστική γραμμή επικοινω-
νίας και μια διεύθυνση email για να βοηθή-
σουν στη σύνδεση των νέων αφίξεων με την 
υποστήριξη αναζήτησης εργασίας και τους 

τοπικούς εργοδότες. Ο υπουργός Εργασίας 
Μόντε ΜακΝότον είπε ότι οι εργοδότες σε 
«όλους τους κλάδους» έχουν προσφέρει 
μέχρι στιγμής 30.000 ευκαιρίες εργασίας 
για Ουκρανούς που αναμένεται να φτά-
σουν.
Ο Φορντ είπε ότι η επαρχία θέλει να υποδε-
χθεί τους ειδικευμένους εργάτες που εγκα-
ταλείπουν την Ουκρανία - ειδικά καθώς η 
επαρχία αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού 
δυναμικού - καθώς και τις οικογένειές τους.
Η επαρχία είπε ότι θα χρηματοδοτήσει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες πολι-
τιστικά ανταποκρινόμενες στηρίξεις μέσω 
μιας επένδυσης 449.000 δολαρίων σε 
καναδικές-ουκρανικές κοινοτικές οργανώ-
σεις. Ανακοινώνει επίσης ένα ταμείο υπο-
τροφιών ύψους 1,9 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για φοιτητές μετά τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση που φτάνουν σε βάση έκτακτης 
ανάγκης.

Τ
ο Οντάριο προσφέρει τέ ταρ-
τες δόσεις εμβολίων κατά του 
COVID-19 σε όλους τους κατοί-
κους ηλικίας 60 ετών και άνω από 

το πρωί της Πέμπτης.
Η επαρχία λέει ότι θα ανοίξει επίσης την 
επιλεξιμότητα για τέταρ-
τες δόσεις σε όλους τους 
αυτόχθονες κατοίκους 
της επαρχίας 18 ετών και 
άνω ταυτόχρονα.
Οι άνθρωποι μπορούν 
να λάβουν μια τέταρτη 
δόση εμβολίου σε διά-
σ τ η μ α  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν 
πέν τε μηνών από την 
τελευταίο τους εμβολια-
σμό κατά του COVID-19.
Η πύλη κρατήσεων ραντεβού για την 
επαρχία εμβολιασμού θα αρχίσει να 
δέχεται ραντεβού για τέταρτη δόση στις 
8 π.μ. της Πέμπτης.
Ο ειδικός μολυσματικών ασθενειών του 

UHN Δρ. Isaac Bogoch είπε στο CP24 ότι 
πρόκειται για στοχευμένα μέτρα για την 
πρόληψη σοβαρών εκβάσεων στις απο-
λύτως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Προηγουμένως, μόνο οι κάτοικοι σε 
χώρους συγκέντρωσης φροντίδας και 

άλλοι ανοσοκατεσταλμένοι 
άνθρωποι μπορούσαν να 
κάνουν ένα τέταρτο εμβόλιο 
κατά του COVID-19.
Ωστόσο, τα οφέλη μιας τέταρ-
της δόσης εμβολίου φαί-
νεται να είναι βραχύβια, με 
μια μελέτη από το Ισραήλ 
που δημοσιεύτηκε στο New 
England Journal of Medicine 
την Τρίτη, διαπιστώνει ότι 

τα προστατευτικά οφέλη έναντι της 
συμπτωματικής λοίμωξης για ομάδες 
ηλικιωμένων αρχίζουν να εξασθενούν 
τέσσερις εβδομάδες μετά την ένεση και 
σχεδόν εξαφανιστεί εντελώς μετά από 
οκτώ εβδομάδες.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON
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▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and previously unregistered 2021, 2021.5, 2022 Mazda model or factory order any new and previously unregistered, 2022 Mazda model from an authorized Mazda dealer in 
Canada between April 1 – May 2, 2022. Eligible models and maximum credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes 2022 MX-30); $500 on 2021 Mazda3/Mazda3 Sport, 2021.5 CX-5, 2022 MX-5 ST and RF. 
Credit will be deducted from the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See dealer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available 
on 2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical 
and technical restrictions. See mazda.ca for details. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00) is $32,280. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 Kuro 
Edition AWD (NXBN82KE00)/2022 CX-5 Sport Design AWD (NXDM82SD00)/2022 CX-5 Signature AWD (NXKM82AA00) is $39,780/$44,430/$45,430. Offers include freight and P.D.E. of $1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship Fee (all models – covering the 
cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of 
purchase. Dealer order/trade may be necessary on certain vehicles. Offers valid April 1 – May 2, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.

THE CHOICE IS YOURS 
2022 CX-5 WITH FUEL-EFFICIENT 
SKYACTIV TECHNOLOGY 

$32,280†

  

Excludes HST. 

ALL-IN STARTING FROM

2022 CX-5 GX AWD
ENGINEERED TO ADAPT TO 
ALL ROAD CONDITIONS
i-ACTIV AWD NOW STANDARD

A MAZDA 
 CREDIT▲

++
i-ACTIV AWD 

NOW STANDARD
ON ALL 2022 CX-5 MODELS

REMOTE START 
INCLUDED IN A 2-YEAR TRIAL OF

MAZDA CONNECTED 
 SERVICES▼

Signature model shown

Sport Design model shown

Kuro model shown

T:11"

T:10.714"

▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and 
previously unregistered 2021, 2021.5, 2022 Mazda model or factory order any new and previously unregistered, 2022 
Mazda model from an authorized Mazda dealer in Canada between April 1 – May 2, 2022. Eligible models and maximum 
credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes 
2022 MX-30); $500 on 2021 Mazda3/Mazda3 Sport, 2021.5 CX-5, 2022 MX-5 ST and RF. Credit will be deducted from 
the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See dealer for complete details. ▼Connected vehicle service 
is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of 
the trial period. Available on 2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible 
smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. Services, 
connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. 
†Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00) is 
$32,280. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 Kuro Edition 
AWD (NXBN82KE00)/2022 CX-5 Sport Design AWD (NXDM82SD00)/2022 CX-5 Signature AWD (NXKM82AA00) is 
$39,780/$44,430/$45,430. Offers include freight and P.D.E. of $1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship 
Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge 
(all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers only. Licence, insurance, taxes and down 
payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Dealer order/trade may be necessary 
on certain vehicles. Offers valid April 1 – May 2, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for 
qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual 
models with an annual lease rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. 
Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is 
$206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic 
Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges 
of $1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may 
be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount 
off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are 
trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual 
models with an annual lease rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. 
Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is 
$206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic 
Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges 
of $1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may 
be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount 
off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are 
trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential 
FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual models with an annual lease rate of 
0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 
for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in 
value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up 
to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance 
offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 
0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may 
be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding 
HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model 
shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges of 
$1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer 
admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle 
colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, 
dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see 
dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship 
under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of 
purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/
military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or 
licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the 
AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ8 Απριλίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com



178 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Τ
ο Οντάριο σχεδιάζει να μειώσει 
προσωρινά τους φόρους στη βεν-
ζίνη, αλλά θα τεθεί σε ισχύ μόνο 
μετά τις επαρχιακές εκλογές του Ι-

ουνίου.
Η Προοδευτική Συντηρητική Κυβέρνηση 
εισήγαγε νομοθεσία τη Δευτέρα που, 
εάν εγκριθεί, θα μείωνε τον φόρο φυσι-
κού αερίου κατά 5,7 λεπτά το λίτρο και τον 
φόρο καυσίμων - ο οποίος περιλαμβάνει 
το ντίζελ - κατά 5,3 λεπτά το λίτρο για έξι 
μήνες.
Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 
και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου.
Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι τιμές στην 
αντλία αυξάνονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Οι μέσες τιμές στο Οντάριο κυμαίνονται 
γύρω στα 1,70 $ ανά λίτρο.
Ο Ford υποσχέθηκε για πρώτη φορά να μειώσει τον επαρχιακό φόρο φυσικού αερίου 
κατά αυτό το ποσό πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής εκστρατείας του 2018.
Μία από τις υποσχέσεις των Προοδευτικών Συντηρητικών ήταν να μειώσουν τις τιμές 
της βενζίνης κατά 10 σεντς ανά λίτρο. Το κόμμα είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί με την 
κατάργηση του συστήματος cap-and-trade του Οντάριο και τη μείωση του επαρχιακού 
φόρου φυσικού αερίου.
Η κυβέρνηση τερμάτισε το cap-and-trade αμέσως μετά τις εκλογές του 2018, με σκοπό 
να μειώσει τις τιμές κατά 4,3 σεντς το λίτρο, αλλά αυτό ώθησε τον ομοσπονδιακό φόρο 
άνθρακα να ξεκινήσει, αναιρώντας αυτές τις οικονομίες. Η κυβέρνηση του Φορντ προ-
σπάθησε να καταπολεμήσει την εισφορά στο δικαστήριο, αλλά έχασε.
Το περασμένο φθινόπωρο, ο Ford υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του 
για το 2018 να εφαρμόσει την υπόλοιπη περικοπή 5,7 σεντ πριν από τον επερχόμενο 
προϋπολογισμό, αλλά στη συνέχεια έκανε πίσω αμέσως μετά, λέγοντας ότι θα εφαρ-
μόσει μια τέτοια περικοπή μόνο εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε κάτι παρόμοιο.

Η κυβέρνηση του Οντάριο εισάγει 
νομοθεσία για την προσωρινή 
μείωση των φόρων για τα καύσιμα

Προϋπολογισμός 2022: Μια 
ματιά στα κυριότερα σημεία του 
ομοσπονδιακού δημοσιονομικού 
σχεδίου των Φιλελευθέρων

Η υπουργός Οικονομικών Chrystia 
Freeland κατέθεσε τον ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό του 2022 την 
Πέμπτη. Εδώ είναι μερικά από τα 
σημαντικότερα σημεία:

- 452,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες 
δαπάνες για προβλεπόμενα έσοδα 408,4 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για έλλειμμα 
52,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο λόγος 
του χρέους προς το ΑΕΠ είναι συνδεδεμένος 
στο 45,1%.
- 4 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 
πέντε χρόνια για να ξεκινήσει ένα νέο 
ταμείο στην Canada Housing and Mortgage 
Corporation για να βοηθήσει πόλεις και 
δήμους να δημιουργήσουν πιο προσιτές 
κατοικίες και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε δύο χρόνια για την Πρωτοβουλία Rapid 
Housing της CMHC για τη δημιουργία 6.000 
νέων οικονομικά προσιτών κατοικιών με 
τουλάχιστον το ένα τέταρτο της χρηματοδό-
τησης που προορίζεται για 
έργα με επίκεντρο τις γυναί-
κες.
- 625 εκατομμύρια δολάρια 
σε τέσσερα χρόνια, ξεκινώ-
ντας από το 2023-24, για τη 
φροντίδα των παιδιών, για 
να βοηθήσουν τις επαρχίες 
και τις περιοχές να χτίσουν 
νέες εγκαταστάσεις και να 
κάνουν νέες επενδύσεις. Η 
νέα χρηματοδότηση είναι 
συνέχεια των διαφόρων ομοσπονδιακών 
συμφωνιών παιδικής μέριμνας με τις επαρ-
χίες και τις περιοχές, αφού εξέφρασαν ανη-
συχίες ότι οι μη κερδοσκοπικοί και δημό-
σιοι πάροχοι αντιμετώπιζαν αυξανόμενα 
κόστη ακινήτων και οικοδομικών υλικών.
- 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πέντε χρό-
νια, ξεκινώντας από το 2022-23, για τη δημι-
ουργία μιας ανεξάρτητης ομοσπονδιακής 
εταιρείας καινοτομίας και επενδύσεων. Το 
μέτρο έχει σχεδιαστεί για να τονώσει την 
οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει 
το γεγονός ότι ο Καναδάς βρίσκεται στην 
τελευταία θέση της G7 στις δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις.
- Ο αμυντικός προϋπολογισμός πήρε νέα 
χρήματα με περισσότερα από 8 δισεκατομ-
μύρια δολάρια που δεσμεύτηκαν σε διά-
στημα πέντε ετών για τον καλύτερο εξοπλι-

σμό των καναδικών ενόπλων δυνάμεων, την 
ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
και την υποστήριξη μιας κουλτούρας αλλα-
γής. 
Ο προϋπολογισμός δεν περιείχε οδικό 
χάρτη για το αν αυτό θα ήταν αρκετό για 
να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες του 
Καναδά στον στόχο του ΝΑΤΟ του δύο τοις 
εκατό του ΑΕΠ, καθώς η συμμαχία εργά-
ζεται για να ενισχύσει την Ευρώπη μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
- Έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε 
νέους πόρους δανείου για την ουκρανική 
κυβέρνηση μέσω του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου για να βοηθήσει να διατηρή-
σει τη σκληρή κυβέρνησή της σε λειτουργία.
- 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 
έξι ετών, ξεκινώντας από το 2021-22, για την 
άρση των συστημικών φραγμών στα παιδιά 
των Πρώτων Εθνών που λαμβάνουν υπη-
ρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών 
υπηρεσιών. Τα κεφάλαια αποτελούν μέρος 

της δέσμευσης της κυβέρ-
νησης στην Αρχή της Ιορ-
δανίας, η οποία ξεκίνησε το 
2016.
- 5,3 δισεκατομμύρια δολά-
ρια σε διάστημα πέντε ετών 
από το 2022-2023 και 1,7 
δισεκατομμύρια δολάρια σε 
εξέλιξη στο Health Canada 
για την παροχή οδοντιατρι-
κής περίθαλψης στους Κανα-
δούς ως αποτέλεσμα της 

συμφωνίας Liberal-NDP. Το σχέδιο θα ξεκι-
νήσει με παιδιά κάτω των 12 ετών το 2022 
με αρχικό κόστος 300 εκατομμύρια δολά-
ρια.
- 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 
πέντε ετών από το 2022-2023 για να βοηθή-
σουν να γίνουν τα οχήματα μηδενικών εκπο-
μπών πιο προσιτά για τους ανθρώπους.  Η 
Canadian Infrastructure Bank θα δαπανή-
σει 500 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 
πέντε ετών για την κατασκευή υποδομής για 
την υποστήριξη των 1.500 σταθμών φόρ-
τισης που η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να 
κατασκευάσει σε όλο τον Καναδά.
- 547 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερα χρό-
νια ξεκινώντας το 2022-23 για να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τους 
στόλους τους σε οχήματα μηδενικών εκπο-
μπών.

Ο Καναδάς θα επενδύσει 2 
δισεκατομμύρια δολάρια στη 
στρατηγική ορυκτών για την 
αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών 

Ο 
ομοσπονδιακός προϋπολογισμός του Καναδά θα περιλαμβάνει μια επέν-
δυση τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (1,6 δισεκατομμύρια 
δολάρια) για μια στρατηγική για την επιτάχυνση της παραγωγής και επεξεργα-
σίας κρίσιμων ορυκτών που απαιτούνται για την αλυσίδα εφοδιασμού μπατα-

ριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV), δήλωσαν δύο ανώτερες κυβερνητικές πηγές.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάσ τ ιν  Τριν τό,  η οποία πρόκε ι-
ται να ανακοινώσει τον προϋπολογισμό της την Πέμπτη, θα πραγματοποιή-
σει την επένδυση για να ενισχύσει την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών, όπως το νικέ-
λιο, το λίθιο, το κοβάλτιο και το μαγνήσιο, δήλωσαν οι πηγές που είναι εξοικει-
ωμένες με το θέμα αλλά δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει στα πρακτικά. 
Η επένδυση θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά οι πηγές 
αρνήθηκαν να σχολιάσουν το χρονικό πλαίσιο. Ο Καναδάς ανακοίνωσε τον περασμένο 
μήνα οικονομική υποστήριξη για την κατασκευή δύο εγκαταστάσεων που θα κατασκευά-
ζουν υλικά μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και ενός γιγα εργοστασίου μπαταριών, αλλά 
δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη συμφωνίες για εξόρυξη ή διύλιση ορυκτών.
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Η 
Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειο-
ψηφία την αναπομπή του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας στη νομοθεσία που ψήφισε για τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Βουλευτές προειδοποίησαν για τους κινδύνους που 
τίθενται στην όλη υλοποίηση της μεταρρύθμισης από 
την εν λόγω αναπομπή και κάλεσαν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να κάνει δεύτερες σκέψεις και να την α-
ποσύρει.
Υπέρ της αποδοχής της αναπομπής ψήφισαν 22 βου-
λευτές, εναντίον 29, ενώ υπήρξαν και 3 αποχές. Με 
βάση τις τοποθετήσεις των βουλευτών η Κοινοβουλευ-
τική ομάδα του του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και του Κινήμα-
τος Οικολόγων τάχθηκαν εναντίον της αναπομπής. Ενα-
ντίον ψήφισε και το ΕΛΑΜ. Υπέρ της αναπομπής τάχθη-
καν ΔΗΣΥ και ΔΗΠΑ. Η ΕΔΕΚ δήλωσε ότι τηρεί αποχή.
Μετά την απόρριψη της αναπομπής ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας μπορεί να επιλέξει να υπογράψει το νόμο 
ή να προχωρήσει σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο.
Το αναπεμπόμενο μέρος του Νόμου αφορούσε 
τη δημιουργία Δήμου Ακάμα με έδρα την Πέγεια, ο 
οποίος αποτελείται από τον δήμο Πέγειας και τις κοι-
νότητες Ακουρσού, Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, 
Κισσόνεργας και Πάνω Αρόδων, που μετονομάζονται 

στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του 
Δήμου Ακάμα.
Επίσης της δημιουργία Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς με 
έδρα την Πόλη Χρυσοχούς, ο οποίος αποτελείται από 
τον δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας 
Μαρίνας (Χρυσοχούς), Ανδρολίκου, Αργάκας, Γιαλιάς, 
Δρούσειας, Κρίτου Τέρα, Μακούντας, Νέου Χωριού 
(Πάφου), Νέων Δημμάτων, Πελαθούσας, Πομού, Τέρα 
και Χρυσοχούς, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα 
ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πόλης 
Χρυσοχούς.
Στους λόγους αναπομπής αναφέρεται ότι με την εφαρ-
μογή των αναπεμπόμενων διατάξεων, η διοικητική 
διαίρεση και/η διαχωρισμός της χωρικής οντότη-
τας των επτά κοινοτήτων και ενσωμάτων κάποιων εξ’ 
αυτών στο νέο Δήμο Ακάμα και των υπόλοιπων στο 
Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ενδέχεται να προκαλέσει 
σοβαρά διοικητικά, πρακτικά, πολεοδομικά, κοινω-
νικά, οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα στη μελ-
λοντική ανάπτυξη των κοινοτήτων.
Παράλληλα αναφέρεται σε κινδύνους εφαρμογής των 
αναπεμπόμενων διατάξεων που στην ουσία τους θα 
επιτρέπουν τη μη ισότιμη μεταχείριση των επηρεα-
ζόμενων δημοτών τους, ενώ θα καταστρατηγούν τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής.

Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τα σχέδια του για την 3η Περιβαλλοντική 
Γειτονιά παρουσίασε ο Δήμος Λεμεσού

Σ
την παρουσία κατοίκων της περιοχής Αγίου 
Νικολάου, παρουσιάστηκε την Τετάρτη ο σχε-
διασμός του Δήμου Λεμεσού για δημιουργία 
Περιβαλλοντικής Γειτονιάς, της τρίτης στη σει-

ρά που προγραμματίζεται να γίνει, στο πλαίσιο ανα-
βάθμισης των συνοικισμών της πόλης.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου, στην 
παρουσίαση από τους μελετητές του έργου Ευπα-
λίνος Μελετητική ΕΠΕ, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν 
για τα σχέδια και έδωσαν τις δικές τους εισηγήσεις, 
οι οποίες καταγράφηκαν και λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη πριν την οριστικοποίηση του σχεδιασμού.
Το έργο της στην περιοχή Αγίου Νικολάου είναι συνο-
λικού μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων και αφορά στην 
βελτίωση των οδών Αγίας Αικατερίνης, Πλούτω-
νος, Αναπαύσεως, Λάμπρου Πορφυρά, Λορέντζου 
Μαβίλη, Δημόκριτου, Χανιών, Κυκλάδων, Ρεθύμνου, 
Επτανήσου και Ξενοφώντος Φαρμακίδη. 
Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης για διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων, δημιουργία παρόδιων χώρων 
στάθμευσης, μονοδρομήσεις, ενίσχυση πρασίνου 
με δεντροφυτεύσεις, ποδηλατοδιαδρόμους, χώρους 

στάθμευσης και δημιουργία skatepark. Το συνολικό 
κόστος εκτιμάται από τους μελετητές ότι θα φτάσει το 
1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα συγχρηματοδο-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, Νίκος Νικολαΐδης, στό-
χος είναι «να εισάγουμε εκείνα τα στοιχεία που θα 
κάνουν τη ζωή των κατοίκων πιο άνετη, πιο εύκολη, 
πιο όμορφη, σύγχρονη και υγιή». «Αυτά τα στοι-
χεία είναι οι δενδροφυτεύσεις, πλατιά πεζοδρόμια, 
πεζόδρομοι, γραμμικά πάρκα, όπως στην προκει-
μένη περίπτωση στην περίμετρο του κοιμητηρίου 
του Αγίου Νικολάου» είπε ο κ. Νικολαΐδης σημειώ-
νοντας ότι τέτοιου είδους έργα βασίζονται στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη.
Υπενθυμίζεται δε ότι, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
κατασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση των 
άλλων δύο περιβαλλοντικών γειτονιών Αγίου Σπυ-
ρίδωνα και Ομονοίας, όπου με βάση το σχεδιασμό, 
οι τοπικοί δρόμοι αναδιαμορφώθηκαν, με σκοπό 
τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για πεζούς και 
ποδηλάτες, συνθηκών εμπλουτισμού του πρασίνου 
και συνθηκών βιωσιμότητας των κατοίκων.

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέστη σή-
μερα το απόγευμα στην ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας κ. 
Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μετά την ομιλία, εξερχόμενος της Ολομέλειας της Βουλής, και σε παρατή-
ρηση δημοσιογράφου ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στην ομιλία του δεν 
καταδίκασε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είπε ότι «δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε σήμερα.
Βεβαίως και αυτό θα έπρεπε να γίνει, θέλω να είμαι ευθύς και κατηγορημα-
τικός, (όμως) αυτό που σήμερα αναμέναμε είναι να ακούσουμε αυτά που 
υποφέρει ο ουκρανικός λαός τώρα, αλλά τα ίδια που είχαμε υποφέρει το 
1974.
Μας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε η οποιαδήποτε αναφορά. Οι αρχές 
δικαίου δεν διακρίνουν μεταξύ κρατών και να παραβιάζονται τα δικαιώματα 
των μεν αλλά να αγνοούνται τα δικαιώματα των άλλων.
Αυτό που εμείς πράξαμε είναι το προς την διεθνή νομιμότητα καθήκον μας. 
Αν υπάρχουν άλλοι με ελαστικότερες συνειδήσεις ή που μπορεί να ανε-
χθούν ανάλογες πράξεις αρκεί να μην επηρεάζονται οι ίδιοι, αυτό είναι 
παντελώς ξένο προς τις αρχές που διέπει μια ευρωπαϊκή χώρα και ιδιαί-
τερα μια χώρα που βίωσε και βιώνει ακόμα μέχρι και σήμερα τα δεινά μιας 
εισβολής που στήθηκε ή αιτιολογήθηκε πάνω στα ίδια ακριβώς επιχειρή-
ματα και πάνω στα ίδια, δυστυχώς, ανύπαρκτα γεγονότα».
Κληθείς να σχολιάσει την απουσία των βουλευτών του ΑΚΕΛ από την 
αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής κατά την ομιλία Ζελένσκι, ο Πρόεδρος 
είπε «δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω ή να κάνω πολιτικά σχόλια. Είναι δικαί-
ωμα της κάθε δύναμης να συμπεριφερθεί (όπως επιθυμεί), ο λαός κρίνει».
Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Κυβέρνηση θα παραμείνει πιστή στις θέσεις 
αρχών σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος απάντησε «βεβαίως. Υπάρ-
χει αμφιβολία;».
Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση ανάκλησης διαβατηρίων Ρώσων ολι-
γαρχών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο 
εξουσιοδότησε σήμερα τον Υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει με την 
διαδικασία ανάκλησης τεσσάρων από τα 850 που είναι στη λίστα των κυρώ-
σεων της ΕΕ. Οι υπόλοιποι (στη λίστα), οι οποίοι έχουν διαβατήρια δεν έχουν 
πάρει το σχετικό διαβατήριο από την Κυπριακή Δημοκρατία».
Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει την σημερινή αναφορά της Υφυπουργού 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, κας Βικτώρια Νούλαντ, για τον αγωγό EastMed, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «έχω την εντύπωση ότι, και το έχουμε πει 
κατ’ επανάληψη, αυτό θα κριθεί μετά την μελέτη βιωσιμότητας.
Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι μια ανάγκη μελέτης εναλλακτικών 
πηγών προμήθειας προς την ΕΕ, με βάση τα νέα δεδομένα. Συνεπώς, θα κρι-
θεί από τις μελέτες, από την ποσότητα του προς διάθεση αερίου και ως εκ 
τούτου δεν θεωρώ ότι αποκλείσθηκε». 
Ερωτηθείς αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέ-
ρον για εξεύρεση εναλλακτικών πηγών προμήθειας ενέργειας, ο Πρόεδρος 
σημείωσε ότι «ακριβώς αυτό έχω πει».
Τέλος ερωτηθείς αν κατά τη συνάντηση τους σήμερα συζήτησε με την κα 
Νούλαντ για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να δώσει F16 στην Τουρκία, ο Πρό-
εδρος είπε ότι «όχι. Εστίασα την προσοχή μου στο Κυπριακό, στο τι πρέ-
πει να γίνει, στο τι δεν πρέπει να γίνει και όχι στις πολιτικές που η Αμερική 
ακολουθεί έναντι τρίτων χωρών. Βεβαίως δεν παρέλειψα να επισημάνω ότι 
θα ήθελα να δω την ίδια αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν έναντι της 
Ρωσίας, και έναντι μιας χώρας η οποία, μάλιστα, αρνείται να εκτελέσει τις 
αποφάσεις, τις κυρώσεις που έχει πάρει είτε το ΝΑΤΟ είτε η ΕΕ, υποψήφια 
χώρα της οποίας είναι η Τουρκία».

ΠτΔ για Ζελένσκι: Μας 
ενοχλεί που δεν υπήρξε 
αναφορά στην τουρκική 
εισβολή
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 Κατάργηση Cyprus Flight 
Pass και άλλες απλοποιήσεις 
στα ταξίδα από 18 Απριλίου 
αποφάσισε το Υπουργικό

Τ
ο Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων α-
νακοινώνει ότι, κατά τη ση-
μερινή του συνεδρία, το Υ-

πουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο 
Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διε-
ξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία 
των Αερολιμένων. Το νέο Σχέδιο 
Δράσης τίθεται σε ισχύ από τις 18 
Απριλίου 2022.
Συγκεκριμένα, το νέο Σχέδιο Δρά-
σης προβλέπει τα ακόλουθα:

Α. Κατηγοριοποίηση των 
χωρών:
Από τις 18 Απριλίου 2022, καταρ-
γείται η κατηγοριοποίηση των 
χωρών σύμφωνα με την επιδημι-
ολογική τους κατάσταση.

Β. Κυπριακή Κάρτα Πτήσης 
– CyprusFlightPass:
Από τις 18 Απριλίου 2022, καταρ-
γείται η υποχρέωση συμπλήρω-
σης και απόκτησης της Κυπριακής 
Κάρτας Πτήσης – CyprusFlightPass.

Γ. Προϋποθέσεις εισόδου 
στη Δημοκρατία:
Από τις 18 Απριλίου 2022, για 
σκοπούς ταξιδιού στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, οι επιβάτες θα πρέ-
πει να ικανοποιούν τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις και να φέρουν 
μαζί τους τα σχετικά αποδεικτικά 
έγγραφα:
1.    Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσα-
ντες επιβάτες:
Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες 
επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοό-
τητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν 
και να εισέλθουν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία από οποιοδήποτε 
κράτος αναχώρησης, χωρίς υπο-
χρέωση εργαστηριακής εξέτασης, 

εφόσον ικανοποιείται μια από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 ª     Κατέχουν ψηφιακό Ευρω-
παϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες 
χώρες πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή ανάρρωσης COVID-19, 
είτε

 ª     Κατέχουν έγκυρο πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού από τις αρμό-
διες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου 
κράτους, εφόσον έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις 
αποδεκτού από την Κυπριακή 
Δημοκρατία εμβολίου.
i)     Το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
θεωρείται αποδεκτό, μόνο εάν 
ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋ-
ποθέσεις:

 ª     Έχει εκδοθεί από τις δημό-
σιες Αρχές των κρατών.

 ª     Το εμβόλιο 
είναι ένα εκ των: 
Johnson&Johnson/
J a n s s e n , 
A s t r a Z e n e c a , 
( V a x z e r v i a , 
C O V I S H I E L D , 
SK B io) ,  P f i ze r /
B i o N T e c h , 
Moderna, Sputnik 
V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm 
(BBIBPCOVID-19),  CovaVax, 
Sinovac (CoronaVac), Covaxin, 
Sputnik Light (μόνο ως ενισχυ-
τική δόση σε βασικό σχήμα εμβο-
λιασμού) και Novavax Nuvaxovid 
COVID-19.

 ª     Επιβάτες 18 ετών και άνω: 
Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης 
θα πρέπει να έχει λάβει και την ενι-
σχυτική 3η δόση σε περίπτωση 
διδοσικού εμβολίου ή και την ενι-
σχυτική 2η δόση σε περίπτωση 
μονοδοσικού εμβολίου, ενός εκ 
των πιο πάνω εμβολίων, χωρίς 
ημερομηνία λήξεως της 3ης ή της 
2ης δόσης αντίστοιχα. Τα πιστο-
ποιητικά εμβολιασμού επιβα-
τών που έχουν λάβει δύο δόσεις 
διδοσικού εμβολίου ή μια δόση 
μονοδοσικού εμβολίου, γίνονται 

αποδεκτά μόνο εφόσον δεν έχει 
παρέλθει περίοδος 9 μηνών από 
την ημερομηνία χορήγησης της 
2ης δόσης σε περίπτωση διδοσι-
κού εμβολίου ή της μιας δόσης σε 
περίπτωση μονοδοσικού εμβο-
λίου, αντίστοιχα.

 ª     Επιβάτες κάτω των 18 ετών: 
Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει 
το εμβολιαστικό του σχήμα, εάν 
έχει λάβει τη 2η δόση σε περί-
πτωση διδοσικού εμβολίου ή τη 
μια δόση σε περίπτωση μονοδο-
σικού εμβολίου, χωρίς ημερομη-
νία λήξεως της 2ης ή της 1ης δόσης 
αντίστοιχα.

 ª     Με εξαίρεση το εμβόλιο 
Johnson&Johnson/Janssen, για το 
οποίο θα πρέπει να έχει παρέλ-

θει περίοδος 14 
ημερών με ταξύ 
της χορήγησης της 
δόσης του εμβο-
λίου και της ημε-
ρομηνίας ταξιδιού, 
οι επιβάτες δύνα-
νται να ταξιδέψουν 
προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία άμεσα 

με την ολοκλήρωση των απαιτού-
μενων δόσεων αποδεκτών εμβο-
λίων.
ii)    Το ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισο-
δύναμο από τρίτες χώρες πιστο-
ποιητικό ανάρρωσης θεωρείται 
αποδεκτό, εάν ισχύουν όλες οι πιο 
κάτω προϋποθέσεις:

 ª     Έχει εκδοθεί από τις δημό-
σιες Αρχές των κρατών,

 ª     Η ημερομηνία ταξιδιού 
δεν ξεπερνά τις 180 μέρες από το 
πρώτο θετικό αποτέλεσμα.
Για σκοπούς ελέγχου κατά την 
άφιξη, οι επιβάτες οφείλουν να 
παρουσιάζουν σε έντυπη ή ηλε-
κτρονική μορφή το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό 
ανάρρωσής τους.
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που 
έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώ-

σει σε κράτη που έχουν ενταχθεί 
στο σύστημα ψηφιακού πιστοποι-
ητικού COVID της ΕΕ, επιτρέπε-
ται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, μόνο εφόσον κατέ-
χουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
ισχύ ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύ-
ναμο από τρίτες χώρες πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού η ανάρρωσης 
COVID-19.
2. Επιβάτες που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί ή δεν κατέχουν σε ισχύ 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
ανάρρωσης:
Επιβάτες που δεν έχουν εμβολια-
στεί ή δεν κατέχουν σε ισχύ πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρω-
σης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 
θα μπορούν να ταξιδέψουν και να 
εισέλθουν στην Κυπριακή Δημο-
κρατία από οποιοδήποτε κράτος 
αναχώρησης, εφόσον πληρούν μια 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 ª     έχουν προβεί στη διενέρ-
γεια εργαστηριακής μοριακής εξέ-
τασης (RT-PCR) 72 ώρες προ της 
αναχώρησης, είτε

 ª     έχουν προβεί στη διενέρ-
γεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (antigen rapid test) 24 
ώρες προ της αναχώρησης.
Πρόσωπα κάτω των 12 ετών δεν 
υποχρεούνται να υποβληθούν και 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
αρνητικής εξέτασης PCR ή rapid 
test.
Για σκοπούς ελέγχου, οι επιβάτες, 
ηλικίας 12 ετών και άνω, που δεν 
κατέχουν πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή ανάρρωσης, οφείλουν να 
παρουσιάζουν σε έντυπη ή ηλε-
κτρονική μορφή το αποτέλεσμα 
της εξέτασής τους.
Διευκρινίζεται ότι, οι εξετάσεις 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-
test) από επιβάτες που δεν κατέ-
χουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή ανάρρωσης (όπως περι-
γράφονται πιο πάνω), δεν γίνονται 
αποδεκτές για σκοπούς ταξιδιού 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με ίωση 19.115 προσώ -
πων ή 58% παρουσίασε σε 
ετήσια βάση ο αριθμός των 
ε γ γε γραμμένων ανέργων 
τον Μάρτιο, με τη μείωση να 
προέρχεται από τους τομείς 
των της παροχής καταλύματος 
και εστίασης και του εμπο-
ρίου.
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία, με βάση τα στοι-
χεία που τηρούνται στα Επαρ-
χιακά Γραφεία Εργασίας, ο 
αριθμός των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων στο τέλος Μαρ-
τίου 2022, έφτασε τα 13.818 
πρόσωπα, παρουσιάζοντας 
μείωση 19.115 προσώπων 
ή 58% σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο του 2021.
 
Με βάση τα στοιχεία διορθω-
μένα για εποχικές διακυμάν-
σεις, τα οποία δείχνουν την 
τάση της ανεργίας, ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων τον Μάρτιο 2022 μειώ-
θηκε στα 13.555 πρόσωπα σε 
σύγκριση με 13.664 τον προ-
ηγούμενο μήνα.
 
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 
του 2021 η μείωση αποδίδε-
ται κυρίως στους τομείς των 
υπηρεσιών παροχής καταλύ-
ματος και υπηρεσιών εστί-
ασης (μείωση 4.012), του 
εμπορίου (μείωση 3.889), 
των κατασκευών (μείωση 
1.346), της μεταποίησης (μεί-
ωση 1.252), των μεταφορών 
και αποθήκευσης (μείωση 
910), καθώς και στη μείωση 
1.582 προσώπων που σημει-
ώθηκε στους νεοεισερχόμε-
νους στην αγορά εργασίας.
 
Τον μεγαλύτερο αριθμό εγγε-
γραμμένων ανέργων τον 
Μάρτιο του 2022 παρουσία-
σαν οι δραστηριότητες παρο-
χής καταλύματος και υπηρε-
σιών εστίασης με 3.481 και 
ακολούθησε το χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο και επισκευή 
μηχανοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών με 2.270 και οι 
Κατασκευές με 1.035.

Ραγδαία μείωση 
των ανέργων στην 
Κύπρο

Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις από 18 Απριλίου
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Στο ίδιο ηχητικό απόσπασμα, 
ένας άλλος Ρώσος στρατιώτης 
ακούγεται να λέει ότι οι αντίπαλοι 
είναι πολύ περισσότεροι και πως 
οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν 
υποστήριξη από τη Μόσχα: «Είναι 
150.000 κι εμείς 3.000, γαμώτο! 
Μας έχουν περικυκλώσει»!

Έ
νας Ρώσος στρατιωτικός διοι-
κητής ακούγεται να δίνει εντολή 
στους στρατιώτες του να πυρο-
βολήσουν και να εξοντώσουν 

Ουκρανούς πολίτες κοντά στη Μαριού-
πολη, σε ηχητικό ντοκουμέντο που πε-
ριήλθε στην κατοχή του Κιέβου από υ-
ποκλοπή ενδοεπικοινωνίας.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρου-
σίασαν οι «Times» και κατέγραψαν οι 
ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, ένας 
στρατιώτης, που δεν κατονομάζεται, 
ακούγεται να λέει: «Δυο άνθρωποι 
βγαίνουν από το δασάκι, φοράνε πολι-
τικά ρούχα». Λέει επίσης ότι βλέπει ένα 
όχημα, αλλά δεν μπορεί να διακρίνει 
αν είναι πολιτικό ή στρατιωτικό.
«Καθαρίστε τους όλους!» ακούγεται 
να φωνάζει ο διοικητής 
του, λέγοντας ότι δεν 
έχει σημασία αν είναι 
άμαχοι ή όχι. «Όλους!» 
επαναλαμβάνει, για να 
πάρει την απάντηση του 
στρατιώτη: «Ελήφθη».
Σύμφωνα με την βρε-
τανική εφημερίδα, το 
περιστατικό πιστεύεται 
ότι έλαβε χώρα σε ένα 
χωριό κοντά στη Μαριούπολη.
Στο ίδιο ηχητικό απόσπασμα, ένας 
άλλος Ρώσος στρατιώτης ακούγεται 
να... παραπονιέται ότι οι αντίπαλοι 
είναι πολύ περισσότεροι και πως οι 
ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν υποστή-
ριξη από τη Μόσχα.
«Είναι 150.000 στρατιώτες!» ακού-
γεται να λέει γ ια τους Ουκρανούς, 
για να προσθέσει: «Κι εμείς είμαστε 
μόλις 3.000... Είναι στα αριστερά μας, 
στα δεξιά μας, μας περικυκλώνουν, 
γαμώτο! Είναι τόσο πολλοί κι εμείς 
τόσο λίγοι. Δεν έχουμε υποστήριξη, 
δεν έχουμε αεροπορία, δεν έχουμε 
τίποτα!».

Κουλέμπα: Στείλτε μας άμεσα ό-
πλα, διαφορετικά θα έχουμε κι 
άλλες τραγωδίες όπως η Μπού-
τσα
Περισσότερα όπλα θα λάβει από τους 
συμμάχους της στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, 
όπως είπε ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ωστόσο 
«συνεχίζονται οι συνομιλίες για να καθο-
ριστεί πότε θα συμβεί αυτό».«Είτε μας 
βοηθάτε τώρα - και μιλάω για ημέρες, 
όχι για εβδομάδες - ή η βοήθειά σας θα 
έρθει πολύ αργά και πολλοί άνθρωποι θα 
πεθάνουν», είπε ο Ουκρανος υπουργός 
Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο 
περιθώριο της συνάντησης των υπουρ-
γών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.
Ο Κουλέμπα ανέφερε πως «σύμφωνα 
με όσα μου είπαν, θα χρειαστεί χρόνος 
για να παρασχεθούν τα όπλα που απαι-
τεί η Ουκρανία», ωστόσο «δεν έχουμε 
χρόνο».
Επιπλέον, κατηγόρησε τους συμμάχους 
ότι «ενεργούν μόνο αφού συμβούν τρα-
γωδίες, όπως η Μπούτσα».
Ακόμη, χαρακτήρισε τ ις υπάρχου-
σες κυρώσεις «ανεπαρκείς» και στά-
θηκε στις επανειλημμένες εκκλήσεις για 
απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού 

πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που υποστηρί-
ζουν τη ρωσική «πολε-
μική μηχανή».
«Πόσες τραγωδίες όπως 
στη Μπούτσα πρέπει να 
γίνουν για να επιβληθούν 
αυτές οι κυρώσεις; Οι 
Ρώσι στρατιώτες βίαζαν 
ακόμα και παιδιά» ανέ-
φερε και πρόσθεσε ότι η 

σφαγή πολιτών στην Μπούτσα είναι μόνο 
«η κορυφή του παγόβουνου», καθώς η 
κατάσταση στη Μαριούπολη είναι «πολύ 
πολύ χειρότερη από όλες τις απόψεις».
Ο Κουλέμπα σημείωσε ακόμα ότι Ουκρα-
νία και Ρωσία πρέπει να συνεχίσουν να 
μιλάνε για να δουν πώς θα τελειώσει 
αυτός ο πόλεμος.
Ερωτηθείς σχετικά με τον οπλισμό που 
αποστέλλεται στην Ουκρανία, ο Ντμίτρο 
Κουλέμπα δεν θέλησε να μπει σε λεπτο-
μέρειες σχετικά με τα είδη των όπλων 
αλλά τόνισε ότι αυτή την περίοδο σημα-
σία έχει το χρονοδιάγραμμα της αποστο-
λής τους κι ότι υπάρχει ανάγκη για όπλα 
«τώρα», αλλιώς θα είναι αργά.

Τ
α στοιχεία του «χασάπη» της 
Μπούτσα, του Ρώσου διοικητή 
που που φέρεται να ηγήθηκε της 
σφαγής που συντελέστηκε στην 

πόλη λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, 
έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ουκρανοι, 
την ώρα που αυξάνονται διαρκώς τα στοι-
χεία εκείνα που αποδεικνύουν πως οι ρω-
σικές δυνάμεις διέπραξαν εγκλήματα πο-
λέμου, τα οποία θα συζητηθούν σήμερα 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελέν-
σκι - ο οποίος δυσκολεύτηκε να συγκρα-
τήσει τα δάκρυά του όταν επισκέφτηκε 
χθες τη μαρτυρική πόλη - θα απευθυνθεί 
στο Συμβούλιο και θα πιέσει για να «απο-
δοθεί δικαιοσύνη». Μεταξύ άλλων, θα 
περιγράψει τις φρικτές εικόνες που έκα-
ναν το γύρο του κόσμου, καθώς και αυτές 
που αντιμετώπισαν οι συμπατριώτες του 
μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυά-
μεων, με γυναίκες να έχουν βιαστεί και 
παιδιά να έχουν δολοφονηθεί.
Πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών 
του Κιέβου έχουν ονομάσει τον Αντισυ-
νταγματάρχη Αζατμπέκ Ομουρμπέκοβ- ο 
οποίος ηγείται της 64ης Ξεχωριστής Ταξι-
αρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων που 
είχε καταλάβει την περιοχή - ως τον υπεύ-
θυνο για τη ρωσική δραστηριότητα στη 
Μπούτσα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην Μπού-
τσα βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - δυνά-
μεις από την πέμπτη ξεχωριστή ταξιαρχία 
αρμάτων του 36ου στρατού της ρωσικής 
ανατολικής στρατιωτικής περιφέρειας, το 
331ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών της 98ης 
αερομεταφερόμενης μεραρχίας, το 137ο 

σύνταγμα αλεξιπτωτιστών της 106ης 
αερομεταφερόμενης μεραρχίας, το 104ο 
και το 237ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών της 
76ης μεραρχίας αεροπορικών επιθέσεων, 
ταξιαρχίες φρουράς ειδικού σκοπού και 
η 155η ξεχωριστή ταξιαρχία πεζοναυτών 
του Στόλου του Ειρηνικού.
Μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί 
κανένας διοικητής από αυτές τις δυνάμεις 
πλην του Ομουρμπέκοβ.
Οι μαζικοί φόνοι στην Μπούτσα ήταν 
«η εκδίκηση των Ρώσων για την ουκρα-
νική αντίσταση», δήλωσε ο δήμαρχος της 
πόλης Ανατόλι Φεντόρουκ σε συνέντευξή 
του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della 
Sera.
«Οι δημότες μου πυροβολήθηκαν για 
διασκέδαση ή από θυμό», δήλωσε ο 
Φεντόρουκ στη Corriere della Sera. «Οι 
Ρώσοι πυροβολούσαν ό,τι κινούνταν: 
περαστικούς, ανθρώπους σε ποδήλατα, 
αυτοκίνητα με το σήμα ‘παιδιά’».
«Η Μπούτσα είναι η εκδίκηση των Ρώσων 
για την ουκρανική αντίσταση», δήλωσε 
προσθέτοντας ότι τμήματα της πόλης 
«είχαν μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης» χωρίς τρόφιμα ούτε νερό και 
«οποιοσδήποτε τολμούσε να βγει εκεί 
έξω για να ψάξει για τροφή πυροβολού-
νταν».
Δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα από την αμερικανική εται-
ρεία Maxar Technologies φαίνεται πως 
διαψεύδουν τους ρωσικούς ισχυρισμούς, 
σύμφωνα με τους οποίους τα πτώματα 
ανθρώπων με πολιτική ενδυμασία, που 
βρέθηκαν στην ουκρανική πόλη Μπού-
τσα, βρίσκονταν εκεί πριν από την αποχώ-
ρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Τον «χασάπη» της Μπούτσα 
αναγνώρισαν οι Ουκρανοί 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ηχητικό ντοκουμέντο: «Καθαρίστε τους 
όλους! Δεν με νοιάζει αν φοράνε πολιτικά» 
ακούγεται να λέει Ρώσος διοικητής 
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Ερευνητές του Εθνικού 
Πανεπιστημίου της Αυστραλίας 
ανέλυσαν ιατρικά αρχεία από την 
Κίνα και εντόπισαν 71 ύποπτους 
θανάτους από αφαίρεση καρδιάς 
σε 56 νοσοκομεία – Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, 300 ιατροί 
μετείχαν στις δολοφονίες που 
χρηματοδότησε το κράτος

Σ
ε φρικτά συμπεράσματα κατέ-
ληξαν ερευνητές του Εθνικού 
Πανεπιστημίου της Αυστραλί-
ας, που υποστηρίζουν ότι η Κί-

να στρατολόγησε χειρουργούς για να ε-
κτελέσουν κρατουμένους αποσπώντας 
την καρδιά και τους πνεύμονες, με σκο-
πό να προχωρήσουν σε μεταμοσχεύ-
σεις.
Ο ι  ερευνητ έ ς  εξ έ τασαν χ ιλ ιάδε ς 
ια τ ρικά έ γ γραφα από 
την Κίνα και αποκάλυ-
ψαν μυστικά για το παρά-
νομο εμπόριο οργάνων. 
Η έρευνα δημοσιεύτηκε 
το «American Journal of 
Transplantation» με τους 
συντάκτες της να επιση-
μαίνουν ότι οι πιστοποιη-
μένες αιτίες θανάτου δεν ευθυγραμμί-
ζονται με τις ιατρικές διαδικασίες που 
αναφέρονται σε 56 νοσοκομεία όλης 
της χώρας.
Οι συντάκτες της μελέτης, ο ερευνη-
τής διδακτορικού του πανεπιστημίου 
Μάθιου Ρόμπερτσον και ο Ισραηλινός 
χειρουργός καρδιομεταμοσχέυσεων 
Τζέικομπ Λαβί είπαν ότι η έρευνά τους 
είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη 
που απεικονίζει «τον ενεργό ρόλο που 
έπαιξαν οι γιατροί μεταμοσχεύσεων 
στην Κίνα στην όλη διαδικασία».

«Οι γιατροί έγιναν δήμιοι για 
λόγαριασμό του κράτους»
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Κίνα 
πλέον έχει αλλάξει τ ις διαδικασίες 
εκτέλεσης σκοτώνοντας τους θανατο-
ποινίτες όχι στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα ενός χωραφιού, αλλά στο χειρουρ-
γείο. «Διαπιστώσαμε ότι οι γιατροί έγι-
ναν δήμιοι για λογαριασμό του κρά-
τους και ότι η μέθοδος εκτέλεσης ήταν 

η αφαίρεση της καρδιάς» υποστηρίζει 
ο Ρόμπερτσον.
Τέτοιου είδους χειρουργικές επεμβά-
σεις θεωρούνται ιδιαίτερα κερδοφό-
ρες για τους γιατρούς και τα νοσοκο-
μεία που διενεργούνται. Σύμφωνα με 
τον Ρόμπερτσον, η αφαίρεση της καρ-
διάς οδήγησε στον θάνατο τους κρατού-
μενους. Οι επεμβάσεις έγιναν σε θανα-
τοποινίτες καθώς και σε κρατούμενους 
συνείδησης.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος 
με τον οποίο γινόταν η διάγνωση εγκε-
φαλικού θανάτου ήταν βαθιά προβλη-
ματικός και παραβίαζε τους κανονισμούς 
για τη μεταμόσχευση. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, οι δότες δεν είχαν εγκατα-
σ τήσει ενδοφλέβιε ς γραμμές, παρά 
μόνον λίγες στιγμές πριν το χειρουργείο, 
ενώ πολλά έγγραφα αναφέρονται σε οξύ 
εγκεφαλικό θάνατο, κάτι που υποδη-

λώνει ότι τα όργανα ελή-
φθησαν χωρίς να υπάρχει 
ορθή διάγνωση περί εγκε-
φαλικά νεκρών δοτών.

Εντοπίστηκαν 71 ύ-
ποπτοι θάνατοι
Η έρευνα ανέλυσε 124.770 
ιατρικά έγγραφα από επί-

σημες κινεζικές βάσεις μεταξύ 1980 και 
2020. Χρησιμοποιώντας προσαρμο-
σμένο αλγόριθμο στη σάρωση των ανα-
φορών, οι ερευνητές εντόπισαν 71 ύπο-
πτους θανάτους από αφαίρεση καρδιάς 
σε 56 νοσοκομεία, ενώ στα χειρουργεία 
μετείχαν πάνω από 300 γιατροί από όλη 
την Κίνα.
Οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι ο 
πραγματικός αριθμός των θανάτων από 
ανήθικες χειρουργικές μεθόδους είναι 
πολύ μεγαλύτερος.
Η Κίνα αρνείται ότι εμπλέκεται σε τέτοιες 
πρακτικές. Ωστόσο οι αναλυτές υπο-
στηρίζουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει 
για πάνω από τρεις δεκαετίες με άλλα 
όργανα, σ το πλαίσ ιο ενός μυστικού 
εμπορίου οργάνων.
Τα κινεζικά νοσοκομεία διαφημίζουν 
ότι ο χρόνος αναμονής γ ια μεταμό-
σχευση διαρκεί μερικές εβδομάδες, 
ενώ σε άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, 
ο χρόνος αναμονής είναι μήνες έως και 
χρόνια.

Η 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
ψήφισε σήμερα να ανασταλεί 
η συμμετοχή της Ρωσίας στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων, που εδρεύει στη Γενεύη, λόγω 
της εισβολής της στην Ουκρανία.
Το αίτημα που είχαν υποβάλει δυτικές 
χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, συγκέ-
ντρωσε 93 ψήφους υπέρ και 24 κατά, 
ενώ 58 χώρες απείχαν από την ψηφο-
φορία.
Για να ανασ ταλε ί η συμμε τοχή της 
Ρωσίας σ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, χρειαζόταν πλειοψηφία 
δύο τρίτων των χωρών που θα ψήφιζαν 
υπέρ ή κατά κατά στην ψηφοφορία στην 
οποία κλήθηκαν τα 193 μέλη της Γενι-
κής Συνέλευσης. Οι αποχές δεν υπολο-
γίζονται.

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του 
ΟΗΕ που αποβάλλεται χώρα από το Συμ-
βούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε 
προηγηθεί η Λιβύη το 2011.
Το Κρεμλίνο εξέφρασε τη λύπη του για 
την αποπομπή της Ρωσίας από το Συμ-
βούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα 
σκοπεύει «να συνεχίσει να προασπίζε-
ται τα συμφέροντά της με όλα τα νόμιμα 
μέσα».
«Λυπούμαστε και θα συνεχίσουμε να 
υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας 
με όλα τα νόμιμα μέσα και να τα αιτιολο-
γούμε» είπε ο εκπρόσωπος του Ρώσου 
προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντμίτρι 
Πεσκόφ, σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι 
Sky News.

διεθνή νέα

Κίνα: Χειρουργοί - δήμιοι εκτελούν 
θανατοποινίτες αφαιρώντας την 
καρδιά τους για να τροφοδοτήσουν 
το εμπόριο οργάνων! 

ΟΗΕ: Αποβλήθηκε η Ρωσία από το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς θα προετοιμαστείτε σωστά 
για την εφηβεία του παιδιού

Η 
εφηβεία είναι η περίοδος 
των μεγαλύτερων αλλαγών 
γ ια το παιδί αλλά και γ ια 
τη σχέση σας μαζί του. Δεν 

χρειάζεται να είναι μία αρνητική φάση 
στη ζωή σας. Εάν προετοιμαστείτε και 
δείξετε απέραντη κατανόηση, όλα θα 
πάνε καλά. Απλώς σκεφτείτε ότι όλοι 
οι γονείς περνούν λίγο πολύ τα ίδια!
Πριν το παιδί μπει στην εφηβεία, είναι 
καλή ιδέα να μάθετε για τις σωματι-
κές, κοινωνικές και συναισθηματι-
κές αλλαγές που βιώνει. Αυτό θα σας 
βοηθήσει πάρα πολύ στην κατανόηση 
του χτισίματος της σχέσης σας σε νέες 
βάσεις. Θυμηθείτε πώς ήταν η δική 
σας εφηβεία. Πώς νιώθατε τότε; Πώς 
την βιώνατε; Πώς θα θέλατε να σας 
φέρονται οι δικοί σας γονείς; Μέσα 
από τη σχέση και τις διαμάχες με το 
παιδί, θα ανακαλύψετε πόσο ανάγκη 

έχει την απόκτηση της δικής του ταυ-
τότητας και ανεξαρτησίας. Γι αυτό και 
θα προκύψουν διαπληκτισμοί, ασε-
βής συμπεριφορά, η αυτοεικόνα του 
σώματός του αλλά και οι πρώτες ερω-
τικές σχέσεις.
Η θετική σχέση με το παιδί είναι η ιδα-
νική βάση για το χτίσιμο μίας υγιούς 
προσωπικότητας. Έτσι αποκτά αυτο-
πεποίθηση, σεβασμό απέναντι στον 
εαυτό και τους άλλους και εμπιστο-
σύνη.

Θέστε κανόνες και όρια
 Οι ξεκάθαροι οικογενειακοί κανόνες 
για τη συμπεριφορά και την επικοι-
νωνία είναι σημαντικό κομμάτι της 
ανεξαρτησίας του. Θέτουν ασφαλή 
όρια επιτρέποντάς του να εξερευνήσει 
νέα ενδιαφέροντα και να κάνει νέους 
φίλους. To ζητούμενο είναι να συνδυ-
άσετε τη σταθερότητα των κανόνων με 
την αγάπη και τη στοργή.

Κάντε διαπραγματεύσεις
Αν χρειαστεί, φανείτε ελαστικοί και 

βρείτε μαζί με τον έφηβο λύση στο 
πρόβλημα. Καταλήξτε σε μία από-
φαση που να ευνοεί και τις δύο πλευ-
ρές.

Παρακολουθήστε με διακριτικό-
τητα
 Αυτό δεν σημαίνει ότι παραβιάζουμε 
την ιδιωτικότητα του παιδιού, αλλά 
ότι φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε 
για την καθημερινότητα, το σχολείο, 
τα ενδιαφέροντα και τους φίλους του.

Φροντίστε τον εαυτό σας
Το δικό σας ευ ζην είναι σημαντικό 
γιατί λειτουργεί σαν πρότυπο για τον 
έφηβο. Βρείτε χρόνο για να κάνετε 
αυτά που σας ευχαριστούν, τραφείτε 
σωστά, ασκηθείτε, ξεκουραστείτε και 
περάστε χρόνο με τοn σύντροφό σας.

Άγχος και θυμός
Το άγχος και ο θυμός αποτελούν τις 
δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος. 
Ο φόβος που μπορεί να αισθάνεται 
κανείς είτε εξωτερικεύεται, με απο-
τέλεσμα να μετατραπεί σε θυμό είτε 
κρύβεται ενδότερα, με συνέπεια την 
απότομη αύξηση του άγχους.
Όταν φανταζόμαστε ένα παιδί αγχω-
μένο, μπορεί ασυνείδητα να το συν-
δέσουμε με κάποιο ιδιαίτερα ντρο-
παλό, στην πραγματικότητα όμως ένας 
αγχωμένος έφηβος μπορεί να φαίνε-
ται στα μάτια μας θυμωμένος, απότο-
μος ή αντιδραστικός ακόμα και αφε-
λής.
Πρέπει λοιπόν, να έχουμε κατά νου 
ότι η εφηβεία είναι περίοδος ανησυ-
χίας, μιας και οι ορμόνες αρχίζουν να 
«πλημμυρίζουν» το σώμα, επηρεά-
ζοντας τόσο την διάθεση όσο και τον 
ύπνο. 
Το σχολείο παράλληλα σε συνδυα-
σμό με τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
ενδέχεται να προσθέσουν πίεση στο 
παιδί.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα 
μικρά παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν τις γάτες --  τους αρέσει 
η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις 
ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά να 
ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την 
ηλικία εξακολουθεί να σε χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για 
να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ 
το να έχει τη δική του συμπεριφορά 
και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;Κ

αθώς βαδίζουμε στο δρόμο της ωριμό-
τητας όλα αλλάζουν. Εσωτερικά και εξω-
τερικά και έρχονται σημαντικές αλλαγές 
στις ζωες μας.

Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που 
αποθηκεύσατε και να απολαύστε 
Μην τα κρατάτε μόνο για εκείνους που μπορεί να 
μην έχουν ιδέα των θυσιών που κάνατε για να το 
πάρετε. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επι-
κίνδυνο από ένα γιο ή απόγονο  με μεγάλες ιδέες 
για τα οικονομικα σας κεφάλαια. 
Αυτός είναι επίσης ένας κακός χρόνος για επενδύ-
σεις, ακόμη και αν φαίνεται υπέροχη ή ανθεκτική. 
Φέρνουν μόνο προβλήματα και ανησυχίες. Αυτή 
είναι μια εποχή για να απολαύσετε  την γαλήνη και 
την ησυχία. 
Τις ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των 
παιδιών και των εγγονιών σας και μην αισθάνεστε 
κακοί να ξοδεύετε τα χρήματά σας για τον εαυτό 
σας. Έχετε φροντίσει για  αυτα πολλά χρόνια και 
τους έχετε διδάξει πως να γίνονται καλύτεροι. Τους 
δώσατε εκπαίδευση, φαγητό, καταφύγιο και υπο-
στήριξη. 
Η ευθύνη είναι τώρα  δική τους να κερδίσουν  
τα δικά τους χρήματα. Κρατήστε μια υγιή ζωή, 
χωρίς μεγάλη σωματική προσπάθεια. Κάνετε 
μέτρια άσκηση (όπως το περπάτημα κάθε μέρα), 
τρώτε καλά και πάρτε τον ύπνο σας. Είναι εύκολο 
να γίνετε άρρωστος, και γίνεται πιο δύσκολο να 
παραμείνει υγιής. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο πρέπει να κρατήσετε τον εαυτό σας σε καλή 
κατάσταση και να γνωρίζετε τις ιατρικές και φυσι-
κές σας ανάγκες. Κρατήστε σε επαφή με το για-
τρό σας,  
Μείνετε ενημερωμένοι. Πάντα. Αγοράστε τα καλύ-
τερα, τα πιο όμορφα αντικείμενα για εσας και τον 
αγαπημενος σας. Ο βασικός στόχος είναι να απο-
λαύσετε τα χρήματά σας με τον σύντροφό σας. 
Μια μέρα ένας από εσάς θα αποχωρήσει και θα  ο 
ένας τον άλλον, τότε τα χρήματα δεν θα παρέχουν 
καμία άνεση και χαρα  για να τα απολαύσετε μαζί.  
Έχετε ήδη ξεπεράσει τόσο πολλά  στις  ζωές σας. 
Έχετε καλές αναμνήσεις και κακές, αλλά το σημα-
ντικό είναι το παρόν. Μην αφήνετε το παρελθόν να 
σας μεταφέρει και μην αφήνετε το μέλλον να σας 
τρομάξει. Νιώστε καλά στο ΤΩΡΑ.
Τα μικρά ζητήματα σύντομα θα ξεχαστούν. 
Ασχέτως της ηλικίας, πάντα κρατήστε την αγάπη 
ζωντανή. Αγαπάτε τον σύντροφό σας, αγάπη στη 
ζωή, αγαπήστε την οικογένειά σας, αγαπάς τον 
γείτονά σας και να θυμάστε: "Ένας άνθρωπος δεν 
είναι γέρος  όσο έχει νοημοσύνη και αγάπη". 
Να είστε υπερήφανοι, τόσο εσωτερικα όσο και 
εξωτερικά. Μην σταματήσετε να πηγαίνετε στο 
κομμωτήριο ή τον κουρείο σας, κάνετε τα νύχια 
σας, πηγαίνετε στον δερματολόγο και τον οδοντία-
τρο, κρατήστε τα αρώματα και τις κρέμες σας καλά 
εφοδιασμένα. Όταν είστε καλά διατηρημένοι στην 
εξωτερική σας ενφανηση , το βλέπετε, στο καθρέ-
φτη σας κάνοντάς σας και αισθάνεστε περήφανοι 
και ισχυροί. 
Kρατήστε τη δική σας αίσθηση στο στυλ. Έχετε 
αναπτύξει τη δική σας αίσθηση του τι φαίνεται 

καλό για σας - κρατήστε το και να είστε υπερήφα-
νοι γι 'αυτό. Είναι μέρος του ποιος είσαι. 
Πάντα παραμείνετε ενημερωμένοι. Διαβάστε τις 
εφημερίδες, παρακολουθήστε τις ειδήσεις. Πηγαί-
νετε στο διαδίκτυο και διαβάστε τι λένε οι άνθρω-
ποι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν ενεργό λογαρια-
σμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσπαθή-
στε να χρησιμοποιήσετε μερικά από αυτά τα κοι-
νωνικά δίκτυα. Θα εκπλαγείτε από τους παλιούς 
φίλους που θα συναντήσετε. Respect στη νεότερη 
γενιά και τις απόψεις τους. Μπορεί να μην έχουν 
τις ίδιες ιδέες με εσάς, αλλά είναι το μέλλον και θα 
πάρουν τον κόσμο προς την κατεύθυνσή τους. 
Δώστε συμβουλές, όχι κριτική και προσπαθήστε 
να τους υπενθυμίσετε ότι η χθεσινή σοφία εξα-
κολουθεί να ισχύει σήμερα. Ποτέ μην χρησιμο-
ποιείτε τη φράση: "Στην εποχή μου." Ο χρόνος σας 
είναι τώρα. Όσο είστε ζωντανοί, είστε μέρος αυτής 
της εποχής. Κάποιοι άνθρωποι αγκαλιάζουν τα 
χρυσά χρόνια τους, ενώ άλλοι γίνονται πικρές και 
σιωπηρές. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να σπα-
ταλάτε τις ημέρες σας στο τελευταίο. Περάστε το 
χρόνο σας με θετικούς, χαρούμενους ανθρώπους, 
και οι μέρες σας θα φαίνονται πολύ καλύτερες. Μη 
σπαταλάτε το χρόνο σας με πικρόχολους  ανθρώ-
πους. Θα σας κάνουν να αισθάνεστε δυσάρεστα.
Να μην παραδώσει τον πειρασμό της ζωής με τα 
παιδιά ή τα εγγόνια σας (εάν έχετε μια οικονομική 
επιλογή, δηλαδή η οποία είναι). Χρειάζονται τα 
δικά τους και χρειάζεστε τη δική σας. 
Μην  εγκαταλείψτε τα χόμπι σας. Μπορείτε να ταξι-
δέψετε, να κάνετε πεζοπορία, μαγειρέψτε, να δια-
βάσετε, να χορέψετε. Μπορείτε να υιοθετήσετε 
μια γάτα ή ένα σκυλί, να μεγαλώσετε κήπο κου-
ζίνας, κάρτες παιχνιδιού, πούλια, σκάκι, ντόμινο, 
γκολφ. Βγείτε από το σπίτι, συναντήστε ανθρώ-
πους που δεν έχετε δει κάποια στιγμή, δοκιμά-
στε κάτι νέο (ή κάτι παλιό). Το σημαντικό είναι να 
φύγετε από το σπίτι από καιρό σε καιρό. 
Πηγαίνετε στα μουσεία, περπατήστε μέσα από 
ένα πάρκο. Βγείτε εκεί έξω. Μιλάτε σε ευγενικούς 
τόνους και προσπαθήστε να μην παραπονεθείτε 
ή να επικρίνετε πάρα πολύ, εκτός αν πραγματικά 
χρειαστείτε. Προσπαθήστε να δεχτείτε καταστά-
σεις όπως είναι.  
Ειναι μέρος της ζωής. Αν έχετε προσβληθεί  από 
κάποιους  - συγχωρέστε τους. Εάν έχετε προσβά-
λει κάποιον - ζητήστε συγγνώμη. 
Μην σύρεστε  γύρω από τη δυσαρέσκεια. Το μόνο 
που χρησιμεύει  είναι  για να σας κάνει λυπημέ-
νους και πικρόχολους Δεν έχει σημασία ποιος 
ήταν σωστός. Κάποιος είπε κάποτε: "Κρατώντας 
μια μνησικακία είναι σαν να παίρνετε δηλητήριο 
και να περιμένετε το άλλο άτομο να πεθάνει". Μην 
πάρετε αυτό το δηλητήριο. Συγχωρήστε, ξεχάστε 
και προχωρήστε με τη ζωή σας.  
Μείνετε μακριά από τις ανησυχίες σας θυμηθείτε, 
είστε ένας από τους τυχερούς. Καταφέρατε να 
έχετε μια ζωή, με μακρύ δρόμο . Πολλοί δεν φτά-
νουν ποτέ σε αυτή την ηλικία, ποτέ δεν θα βρουν 
μια πλήρη ζωή. Οι αξιόλογοι  φίλοι , απολαμβά-
νουν ειρηνική τη ζωή τους σε αυτό το σημείο.
Μην ανησυχείτε ... Να είστε ευτυχισμένοι.

Για όσους είναι 60 ετών και άνω 
διαβάστε το. Αυτό είναι για εσάς.



238 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

υγεία

Σ
ημαντικές διαφορές έχουν 
παρατηρηθεί στην πορεία 
της νόσησης από τον κο-
ρωνοϊό και στη βαρύτη-

τα των συμπτωμάτων μετά και 
τη συμβολή των εμβολίων. Ακό-
μα όμως κι αν το εμβόλιο έχει α-
ποτρέψει χιλιάδες θανάτους αλλά 
και σοβαρές νοσηλείες, η παρου-
σία του ιού εξακολουθεί να είναι 
διάχυτη και συνεχίζει να μολύνει 
όσους περισσότερους οργανι-
σμούς- ξενιστές μπορεί με στόχο 
την επιβίωσή του.
Εάν βέβαια νοσήσετε από COVID-
19 και είστε πλήρως εμβολιασμέ-
νοι, δηλαδή έχετε πραγματοποι-
ήσει μέχρι και την τρίτη δόση, 
μικρή θα πρέπει να είναι η ανη-
συχία σας, καθότι, ειδικά αν 
είστε νεότεροι σε ηλικία και 
δεν πάσχετε από κάποιο 
σοβαρό νόσημα, το 
πιο πιθανό είναι η λοί-
μωξη να προκαλέ-
σει συμπτώματα παρό-
μοια με αυτά ενός κοι-
νού κλρυολογήματος. 
Ωστόσο, και σε αυτή 
την περίπτωση, θα πρέ-
πει να είστε προσεκτικοί 
σχετικά με τις κινήσεις 
σας. Ο Simon Kolstoe, 
μελετητής Βιοηθικής και 
Πανεπιστημιακής Δεοντο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Portsmouth ξεκαθαρίζει τι 
θα πρέπει να ακολουθήσουμε 
σε περίπτωση που νοσήσουμε 
τώρα:

Να βρίσκεστε σε επιφυλακή 
Με την πλέον επικράτηση της 
Omicron 2, η οποία προκαλεί ηπι-
ότερη νόσηση σε αντιδιαστολή 
με την αυξημένη μεταδοτικότητά 
της, ακόμα κι ένα ήπιο σύμπτωμα 
θα μπορούσε να αποτελεί προ-
άγγελο της λοίμωξης COVID-19. 
Επομένως, για να αποφύγετε τη 
μετάδοση και ειδικότερα σε πιο 
ευάλωτες ομάδες, αποφύγετε 
όσο μπορείτε τις κοινωνικές σας 
επαφές, ειδικότερα εάν ήρθατε σε 
επαφή με επιβεβαιωμένο κρού-
σμα.

Χαμηλώστε τους ρυθμούς 

σας 
Η ηπιότητα των συμπτώματων δε 
σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι 
θα πρέπει να συμπεριφερθείτε 
στον οργανισμό σας σαν να είναι 
υγιής. Συνεπώς, αποφύγετε την 
άσκηση όσο νοσείτε, ακόμα και 
με ήπια συμπτώματα, αλλά και 
αφού αναρρώσετε έτσι ώστε να 
δώσετε στον οργανισμό σας το 
χρόνο να επανέλθει πλήρως.
Μάλιστα, ορισμένοι ειδικοί 
πιστεύουν ότι η βιαστική επι-
στροφή στην άσκηση μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης 
της κόπωσης μετά την άσκηση, 
ένα σύμπτωμα της μακράς 
COVID. Σε αυτή τη διαδικασία 
αποκατάστασης, μπορείτε να 

δοκιμάσετε να κάνετε yoga 
για να δυναμώσετε τους 

πνεύμονες.

Μην αμελείτε τη 
χρήση της μάσκας
Μπορεί πλέον η χρήση 
της μάσκας να μην είναι 

υποχρεωτική στους εξω-
τερικούς χώρους, όμως εάν 

έχετε έστω και την παρα-
μικρή υποψία ότι ενδέχε-
ται να νοσείτε, φορέστε τη 

μάσκα σας τόσο σε εξωτε-
ρικούς όσο και σε εσωτερι-
κούς χώρους.

Εμβολιαστείτε όχι μόνο για 
τον κορωνοϊό
Παράλληλα με τον εμβολια-
σμό κατά του κορωνοϊού, εξί-
σου σημαντική θεωρείται και η 
θωράκιση, ειδικά των πιο ευά-
λωτων ομάδων, με το εμβόλιο της 
γρίπης. Όσον αφορά το εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού, φροντίστε 
να εμβολιαστείτε και με τις τρεις 
δόσεις.

Συμφιλιωθείτε με την ανα-
τροπή των σχεδίων
Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 
πότε ακριβώς θα νοσήσει, όμως 
είναι προτιμότερο να βάλετε σε 
προτεραιότητα την υγεία των 
γύρω σας παρά το να χάσετε μερι-
κές συναντήσεις, αθλητικές δρα-
στηριότητες ή ακόμα και τις δια-
κοπές ή ένα ταξίδι.

Koλλήσατε κορωνοϊό; 5 
πράγματα που πρέπει να 
κάνετε άμεσα

Ε
ίναι η κίνηση που κάνουμε σχεδόν από το πρώτο έτος της ζωής μας και αποτελεί ένα «θαυματουργό φάρ-
μακο» για την υγεία μας. Το περπάτημα σύμφωνα με τους ειδικούς από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ 
αποτελεί ενδεχομένως την πιο τέλεια άσκηση βοηθώντας στην απώλεια βάρους, ρίχνοντας την αρτηριακή 
πίεση και τη χοληστερόλη, ενισχύοντας τη μνήμη και μειώνοντας τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, 

σακχαρώδη διαβήτη καρκίνο και άλλα. Όλα αυτά όμως είναι ήδη γνωστά, ας δούμε λοιπόν πέντε οφέλη που προ-
σφέρει το περπάτημα τα οποία είναι πιθανό να σας εκπλήξουν:
1) Αντιμετωπίζει τα γονίδια που προκαλούν αύξηση βάρους. Οι ερευνητές του Χάρβαρντ εξέτασαν 32 γονίδια που 
προκαλούν παχυσαρκία σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους για να καθορίσουν πόσα από αυτά τα γονίδια 
παίζουν ρόλο στο σωματικό βάρος. Ακολούθως ανακάλυψαν ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες που περπατούσαν 
γρήγορα για περίπου μία ώρα τη μέρα, οι επιδράσεις αυτών των γονιδίων είχαν μειωθεί κατά 50%.
2) Μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ έδειξε ότι το περπάτημα για 15 λεπτά μπορεί να περιορίσει την επιθυ-
μία για σοκολάτα και να μειώσει την ποσότητα σοκολάτας που τρώμε όταν είμαστε υπό πίεση. Τελευταία έρευνα 
μάλιστα επιβεβαίωσε ότι το περπάτημα μπορεί να μειώσει την επιθυμία για πρόσληψη αρκετών γλυκών σνακ.
3) Μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Οι ερευνητές ήδη γνώριζαν πως κάθε είδους σωματική 
δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, αλλά μία μελέτη της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εται-
ρίας έδειξε πως οι γυναίκες που περπατούσαν επτά οι περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως είχαν 14% χαμηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, συγκριτικά με τις γυναίκες που περπατούσαν τρεις, ή λιγότερες ώρες 
την εβδομάδα.
4) Μειώνει τον πόνο στις αρθρώσεις. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το περπάτημα μειώνει τον πόνο που 
σχετίζεται με τις αρθρώσεις. Εκτιμάται δε ότι το περπάτημα περίπου οκτώ χιλιομέτρων την εβδομάδα μπορεί να 
προστατέψει από την αρθρίτιδα. Το περπάτημα προστατεύει τις αρθρώσεις, ειδικά στα γόνατα και τα ισχία που 
είναι πιο επιρρεπή στην οστεοαρθρίτιδα, διασφαλίζοντας την λειτουργία της άρθρωσης και ενισχύοντας τους μύες 
που τις υποστηρίζουν.
5) Ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Το περπάτημα μπορεί να θωρακίσει την άμυνα του οργανισμού 
από την εισβολή των ιών του αναπνευστικού συστήματος σύμφωνα με μελέτη 1.000 ανδρών και γυναικών που 
περπατούσαν τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες είχαν 
43% λιγότερες μέρες ασθενείας συγκριτικά με εκείνους που ασκούνταν μία φορά την εβδομάδα ή και λιγότερο, 
ενώ η διάρκεια της ασθενείας τους διήρκεσε λιγότερο και τα συμπτώματα του κρυολογήματος αλλά και της γρίπης 
ήταν ηπιότερα.

Αυτές είναι οι πέντε νόσοι από τις οποίες θα 
γλυτώσετε αν περπατάτε καθημερινά

Οι άνδρες φαίνεται να ξοδεύουν περισσότερη σκέψη και ενέργεια για να μιλάνε για το σεξ 
παρά για να το κάνουν… Γιατί άραγε;
Στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, όπως σε κάθε σωματική δραστηριότητα, σημειώνο-

νται διάφορες αλλαγές όπως μεταβολή στην καρδιακή συχνότητα -δηλαδή τον αριθμό των καρδια-
κών παλμών-, αύξηση στην κατανάλωση οξυγόνου και καύση θερμίδων.
Συγκεκριμένα, κατά την ερωτική πράξη:
η καρδιακή συχνότητα ενός ανθρώπου σπάνια ξεπερνά τους 130 παλμούς ανά λεπτό και η συστο-
λική ή «μεγάλη» αρτηριακή πίεση (η υψηλότερη τιμή που σημειώνει η καρδιά κατά την άντληση 
του αίματος) παραμένει πάντα μικρότερη των 170.
συνολικά, η μέση σεξουαλική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ήπιας έως μέτριας έντασης άσκηση 
από τη σκοπιά της σωματικής καταπόνησης.
σχετικά με την κατανάλωση οξυγόνου, ανέρχεται σε περίπου 3,5 METS (μεταβολικά ισοδύναμα), 

τιμή αντίστοιχη με εκείνες που σημειώνονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 
όπως ο χορός foxtrot, το μάζεμα ξερών φύλλων ή το πινγκ πονγκ.

στο σεξ καίγονται περίπου πέντε θερμίδες ανά λεπτό, όσες δηλαδή καί-
γονται κατά το περπάτημα ή σε μία παρτίδα γκολφ, αλλά συνολικά 

τέσσερις φορές περισσότερο από όσες καίγονται κατά την παρα-
κολούθηση τηλεόρασης.

Εν τέλει, τι είναι αυτό που μπορεί να δείξει αν κάποιος είναι 
σε φόρμα για να κάνει σεξ;
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ, αν κάποιος μπορεί να ανέβει τις σκάλες σε δύο ή 
τρία πατώματα χωρίς δυσκολία, τότε είναι πανέτοιμος 
σωματικά για την ερωτική πράξη.

Σεξ: Το τεστ που αποκαλύπτει αν η καρδιά 
σας θα αντέξει
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ιστορίες

Η μητέρα που σκότωσε τα τρία παιδιά της για να εκδικηθεί τον σύζυγό της
Από το Καλαμάκι του 1961 στην Πάτρα του 2022

Η Αμερικανίδα Νίτα Μπέικερ στραγγάλισε τα παιδιά της 
γιατί την απατούσε ο σύζυγός της - Το χρονικό της φρίκης - 
Έμεινε στη φυλακή μόλις δύο χρόνια και μετά επέστρεψε στις 
ΗΠΑ - Η μεταφορά της ιστορίας στον κινηματογράφο από τη 
Μελίνα Μερκούρη

«
Παγωμένο» είναι το πανελλήνιο για μια ακόμα 
φορά τα τελευταία χρόνια μετά τις ραγδαίες ε-
ξέλιξης στην υπόθεση θανάτου των τριών παι-
διών από την Πάτρα, ειδικά μετά από την σύλ-

ληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου η οποία κατηγορείται για 
ανθρωποκτονία από πρόθεση της 9χρονης κόρης της 
Τζωρτζίνας. Ακόμα ένα έγκλημα πέρα από κάθε φαντα-
σία που έφερε την οργή του κόσμου, οποίος έφτασε μέ-
χρι και να συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι της οικογένει-
ας στην Πάτρα. 
Το ερώτημα όλων αυτό το διάστημα, είναι πώς μία 
μητέρα μπορεί να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει τα 
ίδια της τα παιδιά, σενάριο που αν επιβεβαιωθεί θα 

μπορούσε να θεωρηθεί σαν το «έγκλημα του αιώνα» 
στην χώρα μας. Πρίν από σχεδόν 60 χρόνια είχε εκτυλι-
χθεί ένα πρωτοφανές έγκλημα στην Αθήνα που θυμίζει 
σε μεγάλο βαθμό αυτό της Πάτρας. 
Ο λόγος για το έγκλημα που σημειώθηκε το βράδυ 
της 27ης Μαϊου 1961 στο Καλαμάκι. Η Αμερικανίδα 
Νίτα Μπέικερ έπνιξε τα τρία παιδιά της ενώ κοιμού-
νταν, θέλοντας να εκδικηθεί τον σύζυγό της, τον λοχαγό 
του αμερικανικού στρατού, Τζολ Μπέικερ, ο οποίος την 
απατούσε με την Ελληνίδα, Βενετία Σιταρά.

Ο... καλός γάμος 
Ξετυλίγοντας από την αρχή το κουβάρι της «Μήδειας 
από το Καλαμάκι», η Νίτα Μπέικερ γεννήθηκε στις 28 
Ιανουαρίου του 1933 στο Τέξας και στα 18 της παντρεύ-
τηκε τον λοχία Τζολ Μπέικερ. Το 1960 ο σύζυγός της 
πήρε μετάθεση για την Ελλάδα και το ζευγάρι μαζί με τα 
τρία τους παιδιά εγκαταστάθηκαν στο Καλαμάκι. Φαι-
νομενικά όλα έμοιαζαν να κυλούν ομαλά στη ζωή τους, 
όμως ο Μπέικερ δεν έβρισκε την ανταπόκριση που θα 
περίμενε από την σύζυγό του.
«Το αίσθημά μας ήταν δυνατό και σχεδόν αμέσως 
παντρευτήκαμε», περιέγραψε ο Μπέικερ αργότερα 
στους αστυνομικούς. Όμως, όπως ισχυρίστηκε αργό-
τερα, η καθημερινότητα τους ήταν, μάλλον, αδιάφορη. 
«Η διασκέδαση της γυναίκας μου δεν ήταν άλλη από 
το να διαβάζει θρησκευτικά βιβλία. Μας χώριζε ένα 
μεγάλο και αγεφύρωτο ψυχικό χάσμα. Περνούσαμε μια 
ζωή ήσυχη και αδιάφορη, χωρίς να υπάρχει η απαιτού-
μενη ανταπόκριση εκ μέρους της γυναίκας μου. Αν δεν 
υπήρχαν τα παιδιά θα είχαμε χωρίσει. Εκείνη ήταν κλει-
σμένη στον εαυτό της και εγώ την αντιμετώπιζα με αδι-
αφορία. Οι συζυγικές μας υποχρεώσεις ήταν απόλυτα 
ομαλές, αλλά δεν συναντούσα ανταπόκριση εκ μέρους 

της. Πάντως, από αρκετά χρόνια κοιμόμασταν χωρι-
στά».

«Δεν έπρεπε να ζήσουμε πια ούτε εγώ ούτε τα 
παιδιά μου»
Η Νίτα πάντως, δήλωνε ευτυχισμένη μέχρι τη στιγμή 
που έμαθε πως ο σύζυγος της διατηρούσε παράνομο 
δεσμό με μια Ελληνίδα, την Βενετία Σιταρά, η οποία 
εργαζόταν μαζί του στην αμερικάνικη βάση και του 
μάθαινε την ελληνική γλώσσα. Η αποκάλυψη του παρά-
νομου δεσμού έγινε όταν η Νίτα πήγε το αυτοκίνητο του 
συζύγου της στο συνεργείο για επισκευή. Φεύγοντας 
πήρε μαζί της τα πράγματα που είχε εκείνος στο πορ-
τμπαγκάζ, μεταξύ αυτών και ένα φάκελο που περιείχε 
φωτογραφίες στις οποίες είχε απαθανατίσει στιγμές από 
τις εκδρομές με την ερωμένη του.
«Πριν έξι μήνες ήμουν η πιο ευτυχισμένη μητέρα του 
κόσμου. Μετά έμαθα ότι ο άντρας μου με απατούσε 
με μια άλλη γυναίκα. Δεν έπρεπε να ζήσουμε πια ούτε 

εγώ ούτε τα παιδιά μου», είπε η 28χρονη τότε Νίτα στην 
απολογία της ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως περιέ-
γραψε, τους τελευταίους μήνες η ζωή της είχε αρχίσει να 
αλλάζει και «να γίνεται μια κόλαση». Ισχυρίστηκε ότι ο 
Τζόελ της φερόταν «σκληρά και ψυχρά» και όταν εκείνη 
παραπονιόταν, την απειλούσε πως θα ζητήσει μετάθεση 
για να επιστρέψουν στην Αμερική. «Τα βιβλία μου με 
έκαναν να ηρεμώ και να σκέφτομαι λογικά». Η αποκά-
λυψη όμως, της παράνομης σχέσης την έκανε να πιστέ-
ψει πως «δεν είχαμε θέση στον κόσμο ούτε εγώ ούτε τα 
παιδιά μου».

Το χρονικό του φρικτού εγκλήματος
Στις 27 Μαΐου, η Νίτα αφού έβαλε για ύπνο τα τρία της 
παιδιά άνοιξε τη Βίβλο και διάβασε το «επί του όρους 
ομιλία», εστιάζοντας στη μοιχεία. Αφού έγραψε κάποιες 
σκέψεις της, σε μορφή επιστολής, τελειοποίησε το 
έγκλημα στο μυαλό της. Με ένα κορδόνι στραγγάλισε 
την κόρη της Κίτι. Μετά πήγε στο διπλανό και έκανε 
το ίδιο και με την άλλη της κόρη της, την Σουζάνα. Ο 
8χρονος γιος της ήταν ο μόνος που αντιστάθηκε, καθώς 
ξύπνησε όταν η μητέρα του μπήκε στο δωμάτιο. Ο Τζο 
την έγδαρε στα χέρια, αλλά δεν κατάφερε να σωθεί. 
Η τελευταία πράξη ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, 
όταν προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Με ένα 
μαχαίρι προσπάθησε να κόψει την καρωτίδα της. Το 
αίμα κύλησε στον λαιμό της και λιποθύμησε.
Όταν ο Τζόελ επέστρεψε στο σπίτι συνοδευόμενος από 
έναν συνάδελφό του βρήκε την πόρτα φρακαρισμένη με 
μια εφημερίδα. Μέσα στο σπίτι επικρατούσε νεκρική 
σιγή. Φώναξε τα τρία του παιδιά αλλά δεν πήρε καμία 
απάντηση. Κατευθύνθηκε στην κουζίνα, όπου πάνω 
στο τραπέζι βρήκε μια Βίβλο, με σημεία για τη μοιχεία 
υπογραμμισμένα. Έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα των παι-

διών. Ο μικρός του γιος Τζο βρισκόταν μπρούμυτα στο 
κρεβάτι του και όταν τον ακούμπησε κατάλαβε πως δεν 
ανέπνεε. «Τον αναποδογύρισα και με τρόμο είδα τα 
αίματα», θα πει αργότερα ο άνδρας, περιγράφοντας πώς 
βρήκε νεκρή την κόρη του Σουζάνα, «το πρόσωπο της 
ήταν κάτασπρο», αλλά και την Κίτι. Ο Μπέικερ ξέσπασε 
σε κλάματα, καθώς και τα τρία παιδιά του ήταν νεκρά.

Το σημείωμα της Νίτα
Πάνω στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχε έναν ανατριχι-
αστικό σημείωμα: «Ελπίζω τώρα να είσαι ευχαριστη-
μένος με αυτό που έγινε. Στα παιδιά μας εξασφάλισα 
ένα ήσυχο και χριστιανικό καταφύγιο, ώστε να μείνουν 
μακριά από το βούρκο μέσα στον οποίο είχε κυλιστεί ο 
πατέρας τους. Βαρέθηκα, φίλε, να ζω σε αυτό το σπίτι με 
τον εφιάλτη των καθημερινών οργίων του. Είναι βέβαια 
τρομερό αυτό που έκανα και μεγάλη ντροπή για μένα 
να αναγκάζομαι να αφαιρέσω τη ζωή από αυτά τα τόσο 
όμορφα και καλά παιδιά, για τα οποία ξέρεις πόσο υπέ-
φερα και υποφέρω στον άλλο κόσμο, γιατί με έσπρω-
ξες να τους κόψω το νήμα της ζωής τους για να μην τα 
αφήσω να μεγαλώσουν και μάθουν τι έκανες. Έκανα 
υπομονή χρόνια ολόκληρα. Πίστευα στα λόγια σου πως 
δεν ήταν τίποτα και ότι εξακολουθούσες να μου είσαι 
πιστός. Με γελούσες με τα γλυκόλογα σου, τώρα όμως, 
πάνε τα ψέματα. Είναι καιρός που τα ξέρω όλα, δεν με 
γελάς. Ξέρω τι έκανες κάθε βράδυ με εκείνη ή εκείνες. 
Τώρα που δεν έχεις κανέναν να ασχοληθείς μπορείς χα! 
χα! να συνεχίσεις τα όργια σου. Γλέντα όσο θέλεις και 
όπως θέλεις. Εγώ και τα παιδιά θα είμαστε μακριά και 
δεν θα βλέπουμε το κατάντημα σου».

Η δίκη
Η δίκη της Νίτα Μπέικερ ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμ-
βρίου του 1961. Το δικαστήριο δέχτηκε την άποψη των 
ψυχιάτρων πως η γυναίκα διέπραξε το τριπλό φονικό 
σε πλήρη σύγχυση και διέταξε τον εγκλεισμό της στο 
ψυχιατρείο. Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια πιστεύοντας 
πως λύτρωσε τα παιδιά της από τη... στενοχώρια που 
τα περίμενε. Ο εισαγγελέας Γκαζέτας όμως, ζήτησε να 
κηρυχθεί η απόφαση πεπλανημένη, αίτημα το οποίο 
έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η επανά-
ληψη της δίκης. Την άνοιξη του 1962 η Νίτα Μπέικερ 
βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Αυτή τη 
φορά ο σύζυγός της ισχυρίστηκε πως δεν διατηρούσε 
παράνομο ερωτικό δεσμό, αλλά φιλική σχέση με την 
Ελληνίδα. Η κατηγορούμενη, στην απολογία της, άλλαξε 
το αφήγημα της ισχυριζόμενη πως ο σύζυγός της ήταν 
βίαιος μαζί της και ότι ήθελε να επιστρέψει στην Αμε-
ρική με τα παιδιά της, αλλά εκείνος δεν την άφηνε. «Σκό-
τωσα τα παιδιά μου γιατί ήθελα να αναγκάσω τον άντρα 
μου να μην με χτυπά» είπε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Εμεινε ελεύθερη και επέστρεψε στην Αμερική
Η Νίτα Μπέικερ καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη, 
αλλά πήρε χάρη το 1963 και επέστρεψε στην Αμερική. 
Λίγα χρόνια μετά, έστειλε γράμμα στο δικηγόρο της, 
Σταύρο Τριανταφύλλου, όπου του έλεγε ότι είχε γίνει 
καλά και της έλειπε η Ελλάδα. Η ιστορία της Νίτα Μπέ-
ικερ μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ζιλ Ντα-
σέν με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη στον 
Αύγουστο του 1978, με τίτλο «Κραυγή γυναικών». Η 
ταινία είναι βασισμένη σε μια σύγχρονη διασκευή της 
Μήδειας του Ευριπίδη, που έκανε ο Μίνως Βολονάκης 
για το θέατρο. Μια Ελληνίδα ηθοποιός και διάσημη 
σταρ, η Μάγια (Μελίνα Μερκούρη), επιστρέφει στην 
πατρίδα της για να ερμηνεύσει μια σύγχρονη εκδοχή της 
τραγωδίας του Ευριπίδη Μήδεια. Μερικά χρόνια αργό-
τερα το τριπλό έγκλημα στο Καλαμάκι αποτέλεσε επει-
σόδιο της δημοφιλούς σειρά του ΑΝΤ1 «Ανατομία ενός 
εγκλήματος», με τίτλο «Τυφλή εκδίκηση» και την Καρυο-
φυλλιά Καραμπέτη στον ρόλο της Νίτα Μπέικερ.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
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Σ
ήμερα, φίλοι αναγνώστες, θα 
ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 
ένα άρθρο του καταξιωμένου 
κοινωνιολόγου Δ. Δένη που 

δημοσιεύθηκε πρόσφατα και αφορά 
την εξουσία.  
Η εξουσία, γράφει ο κ. Δένης, είναι 
μεθυστική, πολλές φορές και αφρο-
δισιακή. Δίνει την αίσθηση της παντο-
δυναμίας σε αυτούς που την ασκούν. 
Δίνει όμως και την δυνατότητα να δεί-
ξουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, 
όσοι είναι πραγματικά αδύναμοι, αλλά 
και όσοι σ τερούνται των βασικών 
γονιδιακών ή επίκτητων «υποδομών» 
συγκρότησης και διαχείρισης μεγαλύ-
τερων από όσες τους αναλογούν, ευθυ-
νών.
Όταν λοιπόν τους πιάσεις με την γίδα 
στην πλάτη και τους βγάλεις δημόσια 
στον τάκο (επισημαίνεις τα λάθη τους), 
τότε φουντώνει το εγώ τους, θυμώ-
νουν και επιχειρούν να σε υποβαθμί-
σουν, είτε ατομικά είτε οργανωμένα 
είτε συντεχνιακά. Τι μπορεί να ισχυρι-
στούν; Τα πάντα!
-Ότι παρά το ότι τους ήσουν καλός και 
χρήσιμος όταν βρίσκονταν στην αντι-
πολίτευση, τώρα εσύ «τα έχεις βρει» 
με τη νέα αντιπολίτευση.
-Ότι συναλλάσσεσαι (όχι, δεν έχουμε 
όλοι τα ίδια μούτρα).
-Ότι… τρελάθηκες και αν αυτό δεν πιά-
σει, ότι είσαι χαμηλού ειδικού βάρους 
να τους κρίνεις, ΑΥΤΟΥΣ, τους «Θεούς 
της γνώσης, της επιστημονικής επάρ-
κειας, της ηθικής».

-Ότι είσαι κατώτερος! Ναι είμαι περή-
φανος να είμαι ένα σκαλί πιο κάτω από 
άτομα της επόμενης γενιάς. Άλλωστε 
αυτό δεν είναι η εξέλιξη;
Οι ασκούντες την εξουσία, όταν γίνει 
η στραβή, έχουν πάντα δύο δρόμους 
να διαλέξουν. Ή να παραδεχτούν τα 
λάθη τους και να προσπαθήσουν να 
μην τα επαναλάβουν, ή να τυφλωθούν 
από εγωισμό ή απληστία και να κάνουν 
ακόμη μεγαλύτερα. Τέλος, άλλοι καβα-
λάνε το καλάμι μετά από χρόνια, ενώ οι 
αδύναμοι μέσα σε μερικούς μήνες!
«Όλοι αγωνιζόμαστε γ ια το κοινό 
καλό», θα σου πουν. Ποιο κοινό καλό; 
Του συνόλου των πολιτών, ή μιας κλει-
στής ομάδας που βρέθηκαν σε θέσεις 
ευθύνης και είπαν να επωφεληθούν;
Και θα κλείσω με μερικά αποφθέγματα 
επωνύμων που αφορούν την εξουσία.
«Δεν μπορεί να σταθεί η εξουσία, όταν 
στηρίζεται στην αδικία, στην επιορκία 
και στην προδοσία» Δημοσθένης
«Η εμπάθεια αυτών που ανεβαίνουν 
στην εξουσία φέρνει την καταστροφή» 
Αριστοτέλης
«Η εξουσία μοιάζει με τις ερωμένες, που 
προκαλούν την αγάπη, όμως καταστρέ-
φουν τους εραστές τους» Ισοκράτης
«Αυτός που βρίσκεται στην εξουσία, 
δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα μια ολό-
κληρη νύχτα» Όμηρος
«Κανείς δεν έχει τόση φρόνηση ή 
καλοσύνη που ν’ αξίζει την εμπι-
στοσύνη για απεριόριστη εξουσία» 
Τσαρλς Κόλτον 
«Αν θες να δοκιμάσεις τον χαρακτήρα 
κάποιου, δώσ’ του εξουσία» Αβραάμ 
Λίνκολν
«Η μεγαλύτερη εξουσία μπορεί να 
χαθεί με κακή διοίκηση» Τάκιτος
«Κάθε έθνος, κάθε εποχή, κάθε σκε-
πτόμενος άνθρωπος, πρέπει συχνά να 
καθορίζει τα όρια ανάμεσα στην ελευ-
θερία και την εξουσία. Γιατί ελευθε-
ρία χωρίς εξουσία καταντάει χάος και 
εξουσία χωρίς το σεβασμό της ελευθε-
ρίας, τυραννία» Στέφαν Τσβάιχ
«Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την 
εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός 
της αλήθειας» Άλμπερτ Αϊνστάιν 
Τα συμπεράσματα δικά σας…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Όταν η εξουσία φθείρει 
και διαφθείρει…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Χαιρετισμός του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου, 
Δρ. Βασίλειου Φιλίππου στον Καναδά για την 

Επέτειο της 1ης Απριλίου του 1955

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης τιμούμε σήμερα την Επέτειο της 1ης Απριλίου του 
1955, ημέρα έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τους Άγγλους .

Οι άνθρωποι που στη ζωή τους έχουν υψηλούς σκοπούς και που τους υπηρετούν με 
συνέπεια τυγχάνουν του σεβασμού και της καθολικής αναγνώρισης.

Όταν όμως ο σκοπός αυτός είναι η απελευθέρωσης της υπόδουλης πατρίδας και τον 
αναλαμβάνουν αγνοί νέοι, άοπλοι σχεδόν, που έχουν να αντιμετωπίσουν μία αυτο-
κρατορία με τίμημα την ίδια τους τη ζωή, τότε αποκτάει ιδιαίτερη σημασία.

Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ είχαν την συνείδηση του χρέους τους που τους ενδυνάμωνε 
το αίσθημα της προσωπικής τους αξιοπρέπειας. Είχαν σαφή και καθαρή επίγνωση της 
αξίας του Έθνους και της Πατρίδας. Πίστευαν και ακολουθούσαν ένα κώδικα αξιών με 
συνειδητή προσήλωση προς αυτό με αποτέλεσμα να αψηφούν τον κίνδυνο του θανά-
του. Πάνω απ΄όλα όμως πρέπει να τονίσω την πνευματικότητα που χαρακτήρισε αυτόν 
τον αγώνα και κυρίως αυτή που επέδειξαν οι αγωνιστές με τη στάση τους απέναντι στο 
θάνατο, ενώ βάδιζαν προς την αγχόνη, και όταν με ελεύθερη τη βούληση τους επιλέ-
γουν την θυσία και το ολοκαύτωμα.

Αναπολούμε τον τρόπο που αποδέχθηκαν το ριζικό τους όσοι εβάδισαν προς την 
αγχόνη όπως ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης διατήρησε την εσωτερική του ελευθερία  «Θα 
πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, θα βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευ-
τεριά» και πέτυχε την ψυχική του ολοκλήρωση που τους οδήγησε στην έσχατη ελευ-
θερία.

Όλοι τους διατήρησαν την πλήρη εσωτερική τους ελευθερία, κατέκτησαν ηθικές αξίες 
μέσα από τον πόνο και πέτυχαν την εσωτερική τους ολοκλήρωση. Είναι θεϊκό δώρο να 
αντιμετωπίζεις τον θάνατο όρθιο χωρίς να λυγίζεις όπως τον Ιάκωβο Πατάτσο « Ευρί-
σκομαι μεταξύ αγγέλων έγραψε στη μάνα  του», πόση ιερή θρησκευτικότητα και ανα-
κάλυψη παράλληλα του εσωτερικού και μονίμου εαυτού? 

Σαν απόδειξη της έσχατης ελευθερίας συνειδητότητας μιας ανώτερης ηθικής συμπερι-
φοράς αναφέρουμε επίσης τη θυσία του Κυριάκου Μάτση, αλλά και τη θυσία του Γρη-
γόρη Αυξεντίου, τα λόγια της μητέρας του τα οποία απήγγειλε η ίδια στο πρώτο μνη-
μόσυνο φανερώνουν τις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε.

«Χαλάλιν της Πατρίδος μου ο γιος μου, η ζωή μου τζι αφού εν επαραδόθηκεν 
έμεινε τζι εσκοτώθηκεν ας έχει την ευχή μου».

Οι Έλληνες Κύπριοι αγωνιστές του 1955 ήταν μύστες μια εθνικής λειτουργίας και μέτο-
χοι μιας λιτανείας ελευθερίας περπάτησαν στη Γή και τα μέτωπα τους έψαγαν τα κρά-
σπεδα.

Μέχρι εκεί υψώνονταν κατακόρυφο το φρόνιμα τους και ουράνια ήταν η υπερηφά-
νεια τους που τους έτυχε ο κλήρος να αγωνίζονται και να πεθαίνουν για την ελευθερία 
της Πατρίδος.  

Οι Ήρωες που τιμούμε πίστευαν σε μία Κύπρο και σε ένα λαό που να ξεχωρίζει και 
εκπέμπουν από τα πανάρχαια βάθη της ιστορίας του Ελληνισμού στους αιώνες το 
παράγγελμα που απορρίπτει την υποταγή, την αδράνεια, την παραίτηση που ορθώνε-
ται μπροστά μας. «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πατρίς», όμοια και εμείς ακούμε 
το παράγγελμα τους, διαβιβάζουμε τους οιωνούς της νέας εποχής, αλλά και ανταπο-
κρινόμαστε στο πολύβουο κάλεσμα της Ιστορίας.

Να κτίσουμε το καινούργιο όραμα και ελπίδα και πυξίδα πλεύσης, τις άφθορες δια-
χρονικά Αξίες τις Ελευθερίας της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης να συνεχίσουμε 
τον αγώνα για δικαίωση του Κυπριακού λαού, από τα δεινά της Τουρκικής εισβολής , 
αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο, γι αυτό και το έτος του 55-59 θα παραμείνει πάντα 
ένας υπέροχος  Ύμνος της Ελευθερίας , ένας Δοξαστικός Ύμνος των πνευματικών και 
ψυχικών δυνάμεων του Κυπριακού Ελληνισμού.

Αιωνία η μνήμη σε όλους τους ήρωες μας.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Φιλίππου

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Ντροπή στους όρθιους 
χειροκροτητές

Μ
ια ακόμη θλιβερή παράστα-
ση δόθηκε στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, αυτή την φορά, με 
την εμφάνιση του Προέδρου 

της Ουκρανίας, Βολ. Ζελένσκυ, να απευθύ-
νεται από τηλεοράσεως με βιντεοσκοπημέ-
νο μήνυμα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Η 
παράσταση αυτή, σκηνοθετήθηκε προφα-
νώς από Αμερικανό σκηνοθέτη, ο οποίος πί-
στευε ότι απευθύνεται σε «αμερικανάκια», 
με αποτέλεσμα ο μοιραίος πρωταγωνιστής 
Ζελένσκυ, με την βοήθεια δύο τραγικών κο-
μπάρσων, ενός κουκουλοφόρου και ενός 
άλλου που δήλωσε Έλληνας στην καταγωγή, 
να γελοιοποιήσουν τους παρευρισκομένους 
στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, Κυβέρνη-

ση και βουλευτές, προσβάλλοντας παράλ-
ληλα τον Ελληνικό λαό. 
Είμαι βέβαιος ότι κανένας από τους συντε-
λεστές της παράστασης που ξεφτίλισε την 
πατρίδα μας, δεν έχει Ελληνική καταγωγή 
γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ήμουν ανα-
γκασμένος να ντρέπομαι για την δική μου 
καταγωγή. 
Ο «Ελληνικής καταγωγής» κομπάρσος λοι-
πόν, αναφέρθηκε και στην «μαρτυρική» 
Μαριούπολη, όμως μου κάνει εντύπωση το 
γεγονός ότι στην πόλη αυτή και στην ευρύ-
τερη περιοχή, κατοικούν 100.000 Έλληνες 
και όμως δεν βρέθηκε ούτε ένας να εμφανι-
στεί μαζί με τον Ζελένσκυ, στην Βουλή των 
Ελλήνων και να μιλήσει Ελληνικά. 
Σε ό,τι αφορά τώρα στην ομιλία Ζελένσκυ, 
οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι της ενημέ-
ρωσης και τα ΜΜΕ, είχαν προεξοφλήσει 
ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος, θα αναφερό-
ταν στο Κυπριακό, κάνοντας έναν, υποτυ-
πώδη έστω, παραλληλισμό της Ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία, με την εισβολή 
της Τουρκίας, στην Κύπρο, όμως ο Αμερικα-
νός σκηνοθέτης της παράστασης, προφανώς 
το απαγόρευσε κι’ έτσι διαψεύστηκαν, ως 
συνήθως οικτρά και γελοιοποιήθηκαν για 
μια ακόμη φορά.
Όταν τελείωσε η παράσταση Ζελένσκυ, 
στην Βουλή των Ελλήνων, οι βουλευτές της 
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σηκώθηκαν …
όρθιοι και τον χειροκρότησαν, έτσι για να 
επαληθευτεί ο Πλάτων : "ως ὅμοιον ὁμοίῳ 
ἀεὶ πελάζει"...
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Εορτασμός της επετείου της έναρξης του Ιστορικού 

Μ
ετά την ιστορική επέτειο του 1821 όπου η Ελλάδα με τους αγώνες μετά την Επανάστα-
ση της 25ης Μαρτίου κατάφερε να απελευθερωθεί τελικά από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία ύστερα από 400 χρόνια, σειρά έχει η ιστορική επέτειος της Κύπρου για 
την 1η Απριλίου του 1955, όταν οι Ελληνοκύπριοι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν 

τον βρετανικό ζυγό, με στόχο την «Ένωσιν» με τη μητέρα-πατρίδα Ελλάδα. Με μία όμως τεράστια 
διαφορά που κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει: Η Κύπρος ακόμη αγωνίζεται να αποτάξει την Τουρκία 
από πάνω της, η οποία ακόμη έχει το θράσος να θεωρεί τουρκικό έδαφος την κατεχόμενη Κύπρο.
Αυτά ήταν και τα μηνύματα που πέρασαν στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη εδώ στο Τορόντο όλοι όσοι 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά. Το «παρών»  
μεταξύ άλλων έδωσαν ο Βουλευτής του Οντάριο, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο Δημοτικός Σύμβουλος, 
κ. Δημήτρης Μαντάς, ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο, κ. Δημήτρης Σούδας,  η υπο-
ψήφια Βουλευτής του Οντάριο για την περιοχή της Ντάνφορθ, κα Μαρία Φραγγεδάκη, η πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη, καθώς και η πρόεδρος της Κυπριακής Κοι-
νότητας Τορόντο, κα Ειρήνη Ραμφάλη. Συγχαρητήρια για την οργάνωση της εκδήλοσης στην αεικί-
νητη κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά.

Ο κ. Γιώργος Μάνιος

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος 

Παπαδάκης

Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος 
ΜαντάςΟ Βουλευτής. κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Δημήτρης Σούδας Ο κ. Σοφοκλέους

Ο κ. Στέλιος Γεωργίου Ο π. Φίλιππος Φιλίππου

Η πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κα Χριστίνα 

Αμυγδαλίδη
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Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου 1955

Οι κυρίες από την Φιλόπτωχο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη
Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, με τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. 

Νίκο Μαντά

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν,  με τον Γενικό 
Πρόξενο της Κύπρου στο Τορόντο, κ. Δημήτρη 

Σούδα

Η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, με την κα Μπέτυ Σκουτάκη, 
πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, και τον πρόεδρο του Αγίου Ιωάννη, κ. Τάσο Τζουράς

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο, κ. 
Δημήτρης Σούδας, με τον κ. Στέλιο Γεωργίου

O Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος Μαντάς, με 
τον κ. Θανάση Κουρτέση
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Audi Q3 Audi A3 Audi Q5

©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

Hurry, offer ends May 2nd

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Lock in up to 1% Loyalty-rate reduction on select models.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

Progress is always in season at Audi Uptown

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,200/Q5=$50,700/A3=$41,600/Q3=$41,350 (including $2,700 
freight and PDI) at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A3=3.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$798/Q5=$558/month/A3=$218 Bi-weekly./Q3=$208 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$8,288/Q5=$5,668/A3=$3,488/Q3=$4,188 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=$46,572/Q5=$32,449/Q3=$25,856/A4=$26,200 (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% loyalty-rate reduction 
is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. 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 Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2022 
Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on May 2nd, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,188 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$208† 4.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$8,288 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$798† 3.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,668 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$558† 4.48%†

all-wheel-drive
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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.

Η 
ισχιαλγία αναφέρεται στον πόνο 
στην πλάτη που προκαλείται από 
κάποιο πρόβλημα με το ισχιακό 
νεύρο.

Αυτό είναι ένα μεγάλο νεύρο που εκτείνε-
ται από το κάτω μέρος της πλάτης μέχρι το 
πίσω μέρος του κάθε ποδιού. Όταν κάτι βλά-
πτει ή ασκεί πίεση στο ισχιακό νεύρο, μπο-
ρεί να προκαλέσει πόνο στο κάτω μέρος της 
πλάτης που απλώνεται στο ισχίο, τους γλου-

τούς, και το πόδι. Έως και το 90% των ατό-
μων αναρρώνουν από την ισχιαλγία χωρίς 
χειρουργική επέμβαση.

Συμπτώματα
Το πιο σύνηθες σύμπτωμα της ισχιαλγίας 
είναι ο πόνος χαμηλά στην πλάτη, ο οποίος 
εκτείνεται στο ισχίο, τους γλουτούς και το 
κάτω μέρος του ποδιού. Ο πόνος συνή-
θως επηρεάζει μόνο το ένα πόδι και μπο-
ρεί να επιδεινωθεί όταν κάθεστε, βήχετε, 
ή φτερνίζεστε. Μπορεί επίσης να νιώσετε 
ένα μούδιασμα στο πόδι σας, αδυναμία, ή 
μια αίσθηση γαργαλητού. Τα συμπτώματα 
της ισχιαλγίας τείνουν να εμφανίζονται ξαφ-
νικά και μπορεί να διαρκέσουν για μέρες ή 
εβδομάδες.
Δεν οφείλονται όλοι οι πόνοι στην μέση σε 
ισχιαλγία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πόνος 
στην πλάτη είναι το αποτέλεσμα της υπε-
ρέκτασης ή του τεντώματος των μυών του 
κάτω μέρους της πλάτης. Αυτό που ξεχωρί-
ζει αυτό τον πόνο από εκείνον της ισχιαλγίας 
είναι ο τρόπος που ο πόνος εκτείνεται στο 
πόδι και το πέλμα. Μπορεί να τον αισθαν-
θείτε σαν μια ισχυρή κράμπα στα πόδια που 
διαρκεί για μέρες.

Η ισχιαλγία είναι συνήθης σε άτομα ηλικίας 
μεταξύ 30 και 50 ετών. Οι γυναίκες είναι πιο 
πιθανό να αναπτύξουν ισχιαλγία κατά την 
περίοδο της εγκυμοσύνης εξαιτίας της επι-
πλέον πίεσης που δέχεται το ισχιακό νεύρο.

Αιτίες
 ª Κήλη δίσκου

Η πιο κοινή αιτία της ισχιαλγίας είναι η κήλη 
δίσκου. Οι δίσκοι δρουν σαν μαξιλάρια 
μεταξύ των σπονδύλων της σπονδυλικής σας 
στήλης. Αυτοί οι δίσκοι γίνονται πιο αδύνα-
μοι όσο μεγαλώνετε και είναι πιο ευάλω-
τοι σε τραυματισμούς. Μερικές φορές ένας 
δίσκος ασκεί πίεση στις ρίζες του ισχιακού 
νεύρου. Περίπου 1 στους 50 ανθρώπους 
θα πάθουν κήλη δίσκου σε κάποιο σημείο 
της ζωής τους. Έως και το ένα τέταρτο από 
αυτούς θα έχουν συμπτώματα που διαρ-
κούν περισσότερο από 6 εβδομάδες.

 ª Σπονδυλική στένωση
Η φυσική φθορά των σπονδύλων μπορεί 
να οδηγήσει σε στένωση του σπονδυλικού 
σωλήνα. Αυτή η στένωση, που ονομάζε-
ται σπονδυλική στένωση, μπορεί να ασκή-
σει πίεση στις ρίζες του ισχιακού νεύρου. 
Η σπονδυλική στένωση είναι πιο συχνή σε 
ενήλικες άνω των 60 ετών.

 ª Όγκοι του νωτιαίου μυελού
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ισχιαλγία μπο-
ρεί να προκύψει από όγκους που δημιουρ-
γούνται μέσα ή κατά μήκος της σπονδυλικής 
στήλης ή στο ισχιακό νεύρο. Καθώς ο όγκος 
μεγαλώνει, μπορεί να ασκήσει πίεση στα 
νεύρα που διακλαδώνονται από το νωτιαίο 
μυελό.

 ª Σύνδρομο απιοειδούς
Ο απιοειδής (piriformis) είναι ένας μυς που 
βρίσκεται βαθιά μέσα τους γλουτούς. Συν-
δέει το κάτω άκρο της σπονδυλικής στήλης 
με το ανώτερο μηριαίο οστό και εκτείνεται 
ακριβώς πάνω από το ισχιακό νεύρο. Αν 
αυτός μυς έχει σπασμό, μπορεί να ασκήσει 
πίεση στο ισχιακό νεύρο, προκαλώντας τα 
συμπτώματα της ισχιαλγίας. Το σύνδρομο 
απιοειδούς μυός είναι πιο συχνό στις γυναί-
κες.

 ª Τραυματισμός ή μόλυνση
Άλλες αιτίες της ισχιαλγίας περιλαμβάνουν 
μυϊκή φλεγμονή, μόλυνση, ή τραυματισμό, 
όπως είναι ένα κάταγμα. Σε γενικές γραμμές, 
οποιαδήποτε κατάσταση ερεθίζει ή συμπιέ-
ζει το ισχιακό νεύρο μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα ισχιαλγίας.

Τρόποι αντιμετώπισης
 ª Κρύο και θερμότητα

Υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να πάρετε 
στο σπίτι για να απαλύνετε τον πόνο της 
ισχιαλγίας. Ένα θερμαντικό μαξιλάρι ή μια 
παγοκύστη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμα. Εφαρμόστε θερμότητα ή κρύο στην 
περιοχή που πονάτε στην πλάτη για περίπου 
10 λεπτά κάθε ώρα. Πειραματιστείτε για να 
δείτε ποια μέθοδος από τις δύο σας παρέχει 

περισσότερη ανακούφιση, ή δοκιμάστε να 
τις εναλλάσσετε.

 ª Φαρμακευτική αγωγή
Τα αναλγητικά που μπορείτε να προμηθευ-
τείτε από φαρμακεία μπορεί να προσφέ-
ρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από την 
ισχιαλγία. Η ακεταμινοφαίνη (Tylenol) και τα 
μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα, 
όπως η ασπιρίνη, η ιβουπροφαίνη (Advil) 
και η ναπροξένη (Aleve) είναι καλές επιλο-
γές. Ο γιατρός σας μπορεί, επίσης, να σας 
δώσει μια ένεση στεροειδών για την περαι-
τέρω μείωση της φλεγμονής.

 ª Ασκήσεις 
Προσπαθήστε να παραμείνετε ενεργοί και 
να κινήστε τακτικά. Η κίνηση μπορεί πραγ-
ματικά να βοηθήσει στη μείωση της φλεγ-
μονής και του πόνου. Ένας φυσιοθεραπευ-
τής μπορεί να σας δείξει πώς να τεντώσετε 
απαλά τους μυς στην πλάτη χωρίς να επιδει-
νώσετε την κατάστασή σας. Ανάλογα με την 
κατάσταση της υγείας σας, μπορεί ορισμέ-
νες ασκήσεις να μην ενδείκνυνται. Ο για-
τρός σας μπορεί επίσης να σας συστήσει να 
κάνετε σύντομους περιπάτους.

 ª Ενέσεις
Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί 
να συστήσει την έγχυση στεροειδών μέσα 
στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης για τη 
μείωση της φλεγμονής.

 ª Χειρουργική επέμβαση
Αν η ισχιαλγία σας οφείλεται σε κήλη 
δίσκου, και αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί 
να προκαλεί έντονο πόνο μετά από πάροδο 
4 έως 6 εβδομάδων, η χειρουργική επέμ-
βαση μπορεί να είναι μια επιλογή. Ο χει-
ρουργός θα αφαιρέσει ένα τμήμα της κήλης 
δίσκου για να ανακουφίσει την πίεση στο 
ισχιακό νεύρο. Περίπου το 90% των ασθε-
νών ανακουφίζονται άμεσα από αυτό το 
είδος της χειρουργικής επέμβασης. Άλλες 
χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να ανακου-
φίσουν την ισχιαλγία που προκαλείται από 
σπονδυλική στένωση.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com.
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

ΓΙΑΤΙ λυπᾶσαι; Γιατί πικραίνε-
σαι; Γιατί ἀγω νιᾶς; Γιατί ἀπο-
γοητεύεσαι; Γιατί ἀπελπίζεσαι 
καὶ παραλύεις καὶ καταθέτεις 

τὰ ὅπλα καὶ ἐπαναλαμβάνεις τὸ κλα-
ψοτράγουδο τῶν δειλῶν: «Δὲν γίνεται 
τίποτα»; Πράγματι δὲν γίνεται τίποτα 
γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν στὸ τίποτα. Γι᾿ 
αὐτοὺς ποὺ οἱ ὁρίζοντές τους εἶναι κλει-
στοί. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα. 
Καὶ ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα ὅσοι ζοῦν χωρὶς 
Θεό. Οἱ πιστοὶ ὅμως δὲν ἔχουν κανένα 
λόγο νὰ ἀπελπίζωνται, ἐνῶ ἔχουν κάθε 
λόγο νὰ ἐλπίζουν. Καὶ ἡ ἐλπίδα τους 
δὲν κυματίζει στὸ κενό. Δὲν εἶναι οὐ 
τοπια. Είναι πραγματικότητα. Στηρί-
ζεται στὴν πίστη τους, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι 
ὅλος ἀγάπη καὶ στοργή, Πατέρας τους. 
Καὶ τοὺς ἔχει δώσει ὣς τώρα τόσες ἀπο-
δείξεις τῆς ἀγάπης Του. Πῶς, λοιπόν, νὰ 
μὴν ἐπαναλαμβάνουν μαζὶ μὲ τὸν Ψαλ-
μωδό: «Ἱνατὶ περίλυ πος εἶ ἡ ψυχή μου 
καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; Ἔλπι σον ἐπὶ 
τὸν Θεόν...» (Ψαλμὸς μα’ 6).
«Ελπισον ἐπὶ τὸν Θεόν». Στήριξε τὴν 
ἐλπίδα σου στὸν Θεό. Καὶ δὲν θὰ διαψευ-
σθῆς. Οἱ ἀποδείξεις; Πολλές. Ἡ ἐπιχειρη-
ματολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου πει-
στική: «Ὅς γε τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφεί-
σατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέ-
δωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ 
τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσηται;» (Ρωμ. ή  32). 
Καμιὰ ἀμφιβολία. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀμφι-
σβητήση τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; 
Δὲν λυπήθηκε τὸν μονογενὴ Υἱό Του, 
ἀλλὰ γιὰ χάρη μας τὸν παρέδωσε στὸν 
σταυρικὸ θάνατο, πῶς μαζὶ μὲ Αὐτὸν δὲν 
θὰ μᾶς χαρίση καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειαζόμα-
στε;
Γεμάτος θαυμασμὸ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος, μπροστὰ σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀπέρα-
ντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων, τονίζει: Σκέψου καλὰ 
τὸ μέγεθος τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ. 
Δὲν ὑπολόγι σε τὸν ἀγαπητὸ Υἱό Του, 
ἀλλὰ τὸν παρέδωσε καὶ τὸν παρέδωσε 
γιὰ τοὺς εὐτελεῖς, τοὺς ἀχαρίστους, τοὺς 
ἐχθρούς Του, ἐξαἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν 
τους. Ὁ Θεός, λοιπόν, ποὺ ἔδωσε στοὺς 
ἐχθρούς Του τὸ πιὸ μεγάλο ἀγαθό, δὲν 
θὰ δώση τώρα στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ μὲ 
τὴν σταυρικὴ θυσία τοῦ Υἱοῦ Του ἔγιναν 
φίλοι Του, ἄλλες μικρότερες εὐεργεσίες 
ποὺ ἀσφαλῶς δὲν συγκρίνονται σὲ μέγε-
θος μὲ τὶς ἄλλες; 
Νὰ γιατί ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα δὲν 

κυματίζει στὸ κενό. Ὁ οὐράνιος Πατέ-
ρας, ποὺ μᾶς πρόσφερε τὴν σωτηρία καὶ 
τὴν λύτρωση, μὲ τὴν θυσία τοῦ Υἱοῦ 
Του, δὲν θὰ μᾶς συμπαρασταθῆ σὲ κάθε 
δυσκολία μας; Μᾶς χάρισε τὴν ἀθάνατη 
ψυχή. Ἐμεῖς τὴν κηλιδώ σαμε. Καὶ ὁ 
Θεὸς δὲν τὴν ἄφησε στὴν λάσπη. Κατέ 
θηκεστὴ γ. Τὴν σήκωσε στοὺς σταυροφό-
ρους ὤμους Του. Τὴν ἔπλυνε μὲ τὸ τίμιο 
αἷμα Του ποὺ ἔχυσε πάνω στὸν Σταυρό. 
Λοιπόν, μποροῦμε ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ νὰ 
ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὴν ἀγάπη Του; Αὐτὸς 
ποὺ τόσο φροντίζει γιὰ τὴν ψυχή, δὲν 
θὰ φροντίση γιὰ τὴν τροφή; Πῶς εἶναι 
δυνατὸν ἕνας τόσο στοργικὸς Πατέρας 
νὰ ἀδιαφορήση γιὰ τὰ παιδιά Του; Κάτι 
ποὺ δὲν κάνει καὶ ὁ πιὸ κοινὸς πατέρας, 
θὰ τὸ κάνη ὁ οὐ ράνιος; Σὲ τελευταία 
ἀνάλυση ἡ ἀπελπισία εἶναι ἀπι στία. 
῞Οποιος δὲν ἐλπίζει στὸν Θεὸ δείχνει 
πάνω στὰ πράγματα πὼς δὲν πιστεύει 
ἢ τουλάχιστον ὀλιγοπι στεῖ στὸν Θεό. 
Ἡ ἀπουσία τῆς ἐλπίδος φανερώνει τὴν 
ἀπουσία τῆς πίστεως. Στὴν ἀπιστία καὶ 
στὴν ὀλιγοπι στία στηρίζεται ἡ ἀπελπι-
σία. Ἐνῶ ἡ ψυχή, ἡ θωρακι σμένη μὲ τὴν 
πίστη, δὲν προσβάλλεται ἀπὸ τὴν ἀπελ-
πισία. 
Ἡ ἀπογοήτευση δὲν βρίσκει θέση μέσα σ’ 
αὐτή. Αὐτὲς τὶς πνευματικὲς ἐμπειρίες 
ζοῦσαν οἱ ἅγιοι, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ στὶς πιὸ μεγάλες δυσκολίες 
δὲν τὰ ἔχαναν. Καὶ ὅταν ἀλλεπάλληλες 
δοκιμασίες τοὺς χτυποῦσαν ἤξεραν ποῦ 
νὰ καταφύγουν, ἀπὸ ποῦ νὰ ἀντλήσουν 
ἀκαταμάχητη δύναμη. «Κύριος στερέ-
ωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ρύστης 
μου» ἐπανελάμβανε ὁ πολυδοκιμασμέ-
νος βασιλιὰς Δαβὶδ καὶ στὶς τραγικώτε-
ρες στιγμὲς τῆς ζωῆς του. Ἡ ἐλπίδα του 
στὸν Θεὸ τὸν ἔκανε νὰ λέησὲ αὐτοὺς ποὺ 
τοῦ συνιστοῦσαν τὴν φυγή: «Πῶς ἐρεῖτε 
τῇ ψυχῇ μου μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρηὡς 
στρουθίον;» Δὲν εἶμαι ἐγὼ ἔρημο σπουρ-
γιτάκι, γιὰ νὰ φύγω ἀπελπισμένο πάνω 
στὰ βουνά. «Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦ 
τα; Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ̓  ἡμῶν;» 
(Ρωμ. η 31) θὰ προσθέση ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος. Ποιό, λοιπόν, εἶναι τὸ συμπέ-
ρασμα, ὕστερα ἀπὸ τὶς τόσες εὐεργεσίες 
καὶ τὴν τόση ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Αν ὁ Θεὸς 
εἶναι μαζί μας, προστάτης καὶ ὑπερασπι-
στής μας, ποιὸς θὰ εἶναι ἐναντίον μας; 
Κανένας. Καὶ ὅποιος ἐπιχειρεῖ θὰ μαται-
οπονῆ. Καὶ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. ̓ Αρκεῖ 
κι ἐμεῖς νὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὸν Θεό.

«ΕΛΠΙΣΟΝ ΕΠΙ 
ΤΟΝ ΘΕΟΝ»
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ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΗ 
& ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ζητάει ανάλογη εργασία
ως εσωτερική (24 ώρες)

Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, επίλησης 
προβλημάτων και με πείρα ως μαία

Αναλαμβάνει και μαγείρεμα, καθαριότητα 
και ψώνια

Επικοινωνήστε με την κα 
Αναστασία

647-540-2083

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

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Ενδιαφέρομαι για γραμματόσημα
 Ελληνικά σφραγισμένα ή ασφράγιστα. 

Πληρώνω τις καλύτερες τιμές. 
Τheodoros Zoumis 1.347.681.1200 
email tedolympiakos@gmail.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
 ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποκλειστικη ζητάει εργασία 
για φροντίδα ηλικιωμένων 

για live-in.

Με περισσότερα από 15 χρονια 
εμπειρία στην Ελλάδα, στον τομέα.
προτίμηση πληρωμής μόνο Cash.

Για περισσότερες 
πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο (416)801-5844 
ζητήστε την Betsy

ΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΥΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια μητέρα μόνη της, με τον γιό της άρρωστο, ΑΜΕΑ 
για λόγους σοβαρών προβλημάτων και καταστάσεως 
υγείας ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα. Τώρα είναι στην 

πιο δυσάρεστη θέση στη ζωή της. Καθυστέρησε τα 
ενοίκια και δυστυχώς ήρθε η ώρα της έξωσής της.
Λίγες στιγμές να βρεθούν στο δρόμο μητέρα και το 

άρρωστο παιδί της. Ζητάει απεγνωσμένα την βοήθειά 
μας, παρακαλώ πολύ μια μικρή βοήθεια ίσως μετρήσει 

πολύ για την δύσκολη κατάστασή της.
Αριθμός λογαριασμού είναι 6328-144474-250. Τράπεζα 

Πειραιώς. ΙΒΑΝ: GR3501713280006328144474250.
SWIFT(BIC)PIRBGRAA. Δικαιούχος: ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευχαριστούμε για όποια βοήθειά σας

 μέσα από την καρδιά μας.
Αγγελική-Ανδρέας
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Τ
ο περίφημο και χιλιοτραγουδι-
σμένο «Ας ερχόσουν για λίγο» 
γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του 40 με αφορμή τον μεγάλο έ-

ρωτα του Μιμή Τραϊφόρου και της  Σοφί-
ας Βέμπο. Η τραγουδίστρια της νίκης με 
τον σπουδαίο συγγραφέα και ποιητή αρ-
ραβωνιάστηκαν στην Αίγυπτο το 1942,  
όπου είχαν διαφύγει στα χρόνια της κα-
τοχής, και  επέστρεψαν στην Αθήνα μετά 
την απελευθέρωση.
Ένα χρόνο μετά την επιστροφή τους,  
αρχές 1946- 47 παρουσ ιάσανε την 
πρώτη τους δουλειά στην μεταπολεμική 
μεν, αλλά και μπλεγμένη στον αδελφο-
κτόνο εμφύλιο, Αθήνα.
Ήταν η επιθεώρηση «Ελλάδα μου κου-
ράγιο», που έγραψαν ο Μίμης Τραιφό-
ρος και ο Μήτσος Βασιλειάδης, με πρω-
ταγωνιστές τα μεγαλύτερα ονόματα της 
εποχής: Σοφία και Αλίκη Βέμπο, Αυλω-
νίτης, Μαυρέας, Φιλιππίδης, Κοκκίνης,  

Βασιλειάδου  και άλλοι. Η επιθεώρηση 
αυτή παίχτηκε για έναν ολόκληρο χρόνο 

και η επιτυχία της ήταν τεράστια,  τόσο 
από καλλιτεχνικής πλευράς,  όσο και 
από οικονομικής. Η δε Βέμπο με το τρα-
γούδι «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου» σε 
μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ, γνώρισε 
έναν προσωπικό θρίαμβο! 
Ωστόσο, ενώ η παράσταση «έσκιζε» 
στην κυριολεξία  και ο κόσμος συνέ-
ρεε κατά χιλιάδες ,  προέκυψε ξαφνικά  
«θέμα Σοφίας» , όταν ο αδερφός της ο 
Τζώρτζης είχε καταστρώσει ένα πλάνο  
για περιοδεία στην Αμερική.  Ο Τζώρ-
τζης , εκτός των όποιων σκέψεων  έκανε,  
για το καλό και την εξέλιξη της αδερφής 
του, δεν έβλεπε με καλό μάτι  τον αρρα-
βωνιαστικό της και συγγραφέα Μίμη 
Τραιφόρο και ήθελε με κάθε τρόπο  να 
την  απομακρύνει από κοντά του.
Έτσι,  ένα ταξίδι στην Αμερική θα ήταν 
μια καλή ευκαιρία, η Σοφία να τον ξεχά-
σει. Κυκλοφορήσαν και κάποιες έντο-
νες  φήμες εκείνες τις μέρες,  πως στην 
Αμερική περίμενε την Σοφία, πλούσιος 
γαμπρός με πολλά δολάρια!
Η Σοφία πείστηκε από τον αδερφό της, 
για εξασφαλισμένη επιτυχία στην Αμε-
ρική και αποφάσισε να κάνει την περιο-
δεία, ενώ μάταια  ο Τραϊφόρος προσπα-
θούσε να της αλλάξει γνώμη. Η Σοφία 
παρόλο που τον αγαπούσε τον αγνό-
ησε και μάλιστα του είπε ότι  θα έφευγε 
χωρίς εκείνον! Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 
1947 ξεκίνησε για το ταξίδι της.
Η Βέμπο στην Αμερική θριάμβευσε στην 
κυριολεξία, αφού όχι μόνο οι έλληνες 
ομογενείς, αλλά και πλήθος αμερικανών 
πολιτών έσπευσαν να την θαυμάσουν!
 Οι κριτικές των μεγάλων αμερικανικών 
εφημερίδων ήταν διθυραμβικές, ενώ 
έγραφαν μεταξύ άλλων: 
«Η γοητ ευτ ικότα τη  Σοφία Βέμπο  
συναρπάζει το ακροατήριο της με τις 
εξαιρετικά συναρπαστικές ερμηνείες 
της…»
Η Βέμπο θριάμβευε στην Αμερική, όμως 
στην Ελλάδα η επιθεώρηση «Ελλάδα 
μου κουράγιο» λόγω απουσίας της, σχε-
δόν αμέσως διαλύεται. Όπως διαλύε-
ται και ο Μίμης Τραιφόρος, πληγωμέ-
νος αφάνταστα από την απουσία της. .Οι 
μέρες του  έμοιαζαν εφιαλτικές. Η Σοφία 
του έλλειπε αφάνταστα. Η παρουσία της, 
η φωνή της, το γέλιο της, ακόμα και  ο 
ίσκιος της, ενώ τα ερωτήματα μέσα του 
ήτανε χιλιάδες. Πως έφυγε από κοντά 
του ,.πως το έκανε αυτό και βέβαια εκεί-
νοι οι ψίθυροι περί πλούσιου γαμπρού 
στην Αμερική τον τρέλαιναν!
Ο καιρός περνούσε και δεν είχε νέα της, 
μόνο από τις εφημερίδες μάθαινε την 

θριαμβευτική εξέλιξη της περιοδείας 
της.
Κάποια μέρα έπειτα από καιρό έφτασε 
επιτέλους ένα γράμμα της, το οποίο 
όμως ήταν τελείως ψυχρό, πικρό και 
αδιάφορο. Σαν να μην ήταν εκείνος ο 

άνθρωπος της, που έζησαν μαζί τόσα 
χρόνια!
Διαβάζοντας το πικρό και αδιάφορο  
αυτό γράμμα της Σοφίας ,  ο Τραιφόρος 
νιώθοντας «μόνος», γεμάτος πάθος και 
απελπισία, της έγραψε σαν απάντηση,  
αυτά  τα εκπληκτικά λόγια ……

Που να’ σαι αλήθεια το βράδυ αυτό, 
που είμαι μόνος,  μα τόσο μόνος
και που μαζί μου παίζουν κρυφτό 
ποτέ η πλήξη και πότε ο πόνος.

Που  να’ σαι αλήθεια το βράδυ αυτό 
που με χτυπάει τ’ άγριο τ’ αγέρι, 
να’ ρθεις και μ’ ένα φιλί καυτό 
να με γεμίσεις με καλοκαίρι.

Ας ερχόσουν για λίγο, 
μοναχά για ένα βράδυ, 
να γιομίσεις με φως,
 το φριχτό μου σκοτάδι 
και στα δυο σου τα χέρια, 
να με σφίξεις ζεστά, 
ας ερχόσουν για λίγο 
κι ας χανόσουν μετά.

Που να ‘σαι να’ ρθεις το βράδυ αυτό, 
σ’ αυτούς τους δρόμους, 
που σ’ αγαπούνε, 
το ντουετάκι τους το γνωστό,
 τα βήματα μας να ξαναπούνε. 

Που να’ σαι να’ ρθεις το βράδυ αυτό, 
που’ γιναν φύλλα ξερά οι ελπίδες, 
να’ ρθεις κοντά μου, να φυλαχτώ,
 από του πόνου τις καταιγίδες.

«Ας ερχόσουν για λίγο» 
Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ - Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος - Α! Ερμηνεία: Δανάη Στρατηγοπούλου  (1947)

Μίμης Τραϊφόρος & Δανάη Στρατηγοπούλου
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Ο 
κορυφαίος γιατρός του Τορόντο 
προτρέπει τους κατοίκους να ε-
πιστρέψουν να φορούν μάσκες 
σε δημόσιους εσωτερικούς χώ-

ρους εν μέσω αύξησης της μετάδοσης του 
COVID-19 στην πόλη.
Η κυβέρνηση του Ford έχει άρει την εντολή 
της μάσκας για τις περισσότερες  τοποθε-
σίες από τον περασμένο μήνα, αλλά με την 
επιτήρηση των λυμάτων να δείχνει τώρα μια 
σημαντική άνοδο στο επίπεδο της δραστη-

ριότητας COVID-19 στο Οντάριο, ορισμένοι 
επιδημιολόγοι ζητούν την επιστροφή της.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη 
Δευτέρα, η ιατρική Λειτουργός Υγείας του 
Τορόντο Δρ. Eileen de Villa είπε ότι δεν 
πιστεύει ότι οι εντολές είναι κατάλληλες σε 
αυτό το σημείο της πανδημίας, δεδομένου 
ότι πάντα προορίζονταν να είναι ένα «προ-
σωρινό εργαλείο» για κάποιο χρονικό διά-
στημα. όταν υπήρχαν λίγες άλλες προστα-
σίες.

Η κορυφαία γιατρός του Τορόντο ζητά να 
φορέθουν ξανά  οι μάσκες

Η 
μέση τιμή πώλησης ενός σπιτιού 
στο Τορόντο μειώθηκε ελαφρά 
τον Μάρτιο, ανατρέποντας μια 
τάση που συνήθως βλέπει την α-

γορά να ανεβαίνει καθώς πλησιάζει η ά-
νοιξη.
Το περιφερειακό συμβούλιο ακινήτων 
του Τορόντο λέει ότι η μέση τιμή πώλη-
σης σε όλους τους τύπους ακινήτων τον 
περασμένο μήνα ήταν 1,299 εκατομμύρια 
δολάρια.
Αυτό σηματοδοτεί μια ελαφρά πτώση από 
τον Φεβρουάριο, όταν η μέση ιδιοκτησία 
σημείωσε ένα ρεκόρ 1,334 εκατομμυρίων 
δολαρίων.
Οι τιμές, ωστόσο, εξακολουθούσαν να 
αυξάνονται κατά 18,5 τοις εκατό από τον 

Μάρτιο του 2021, όταν η μέση τιμή πώλη-
σης ήταν κάτω από 1,1 εκατομμύρια δολά-
ρια.
Τα τελευταία στοιχεία, που δημοσίευσε 
το διοικητικό συμβούλιο σήμερα το πρωί, 
έρχονται μετά την αύξηση των επιτοκίων 
της Τράπεζας του Καναδά κατά 25 μονάδες 
βάσης τον περασμένο μήνα.
Η κεντρική τράπεζα έχει επίσης προειδο-
ποιήσει ότι είναι πιθανές πρόσθετες αυξή-
σεις επιτοκίων καθώς επιδιώκει να μειώ-
σει τον πληθωρισμό από το υψηλό 30 ετών 
του 5,7%.
Αυτό, με τη σειρά του, θα ωθήσει το 
κόστος του δανεισμού και θα μπορούσε 
τελικά να επηρεάσει την ευρύτερη αγορά 
ακινήτων.

Η τιμή πώλησης κατοικιών στο Τορόντο 
μειώθηκε ελαφρά τον Μάρτιο του 2022

Τ
ο δημοτικό συμβούλιο θα απο-
φασίσει αυτή την εβδομάδα εάν 
θα ξοδέψει περισσότερα από 90 
εκατομμύρια δολάρια για τη φι-

λοξενία έως και πέντε αγώνων κατά τη δι-
άρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 
2026.
Το διευρυμένο τουρνουά 48 ομάδων 
έχει ήδη απονεμηθεί από κοινού στον 
Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 
Μεξικό, με τη FIFA να αναμένεται να ανα-
κοινώσει επίσημα τις 16 διοργανώτριες 
πόλεις τον επόμενο μήνα.
Μια έκθεση προσωπικού που παρου-
σιάστηκε ενώπιον του δημοτικού συμ-
βουλίου αυτή την εβδομάδα καθορίζει το 
συνολικό κόστος της φιλοξενίας αγώνων 
στο Τορόντο στα 290 εκατομμύρια δολά-
ρια, με τις επαρχιακές και ομοσπονδιακές 
κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν περίπου 
τα δύο τρίτα της κόστους.
Είναι μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με την 
εκτίμηση των 30 έως 45 εκατομμυρίων 
δολαρίων που παρείχε το προσωπικό το 
2018, όταν η πόλη εξέφρασε για πρώτη 
φορά ενδιαφέρον για τη φιλοξενία παι-
χν ιδιών. Το προσωπικό, 
ωστόσο, υποστηρίζει ότι το 
οικονομικό spinoff από τη 
διοργάνωση του μεγαλύ-
τερου αθλητικού γεγονό-
τος στον κόσμο θα εξακο-
λουθούσε να υπερβαίνει 
το κόστος. Εκτιμούν ότι το 
τουρνουά θα έχει ως αποτέ-
λεσμα 307 εκατομμύρια δολάρια σε αντί-
κτυπο στο ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας 3.300 θέσεων εργασίας.
Θα έφερνε επίσης 174.000 επισκέπτες 

διανυκτέρευσης στην πόλη και θα δημι-
ουργήσει 3.300 θέσεις εργασίας, λέει το 
προσωπικό.
«Θα βάλει το Τορόντο στον χάρτη», είπε ο 
δήμαρχος Τζον Τόρι στους δημοσιογρά-
φους στο δημαρχείο το πρωί της Τετάρ-
της.«Αυτό είναι το μεγαλύτερο αθλητικό 
γεγονός στον κόσμο και νομίζω ότι για να 
είμαστε μέρος του, νομίζω ότι η συντρι-

πτική πλειοψηφία των ανθρώπων του 
Τορόντο θα ενθουσιαστεί με αυτό και 
θα δουν την επιχειρηματική αίσθηση 
σε αυτό».
Το προτεινόμενο κόστος για το Τορό-
ντο για τη διοργάνωση του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου θα είναι σχεδόν 74 
εκατομμύρια δολάρια, συν άλλα 20 
εκατομμύρια δολάρια σε πόρους.
Μερικά από τα μεγαλύτερα στοι-
χεία γραμμής περιλαμβάνουν 63,7 

εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιου-
χική εργασία για την προετοιμασία του 
BMO Field για τη φιλοξενία αγώνων 
και 41,2 εκατομμύρια δολάρια για την 
κατασκευή προπονητικών εγκαταστά-
σεων για ομάδες που επισκέπτονται.
Ως διοργανώτρια πόλη, το Τορόντο 
θα είναι επίσης υπεύθυνο για τη διορ-

γάνωση ενός fan fest με εκτιμώ-
μενο κόστος άνω των 17 εκα-
τομμυρίων δολαρίων. Μιλώ-
ντας με δημοσιογράφους, ο 
Τόρι αναγνώρισε το εύρος της 
επένδυσης, αλλά υποστήριξε 

ότι «κάθε δεκάρα από αυτά 
τα χρήματα θα επιστραφεί», 

κυρίως με τη μορφή αυξημένων φορο-
λογικών εσόδων στις ομοσπονδιακές και 
επαρχιακές κυβερνήσεις.

300 εκατομμύρια δολάρια θα κοστίσει 
η φιλοξενία αγώνων του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου το 2026 στο Τορόντο
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LIFE

Christiane Henschel:
Η Playmate Οκτωβρίου 2004 
επιστρέφει στο ελληνικό Playboy

Η Christiane Henschel 
είναι ένα κορίτσι που 
βρίσκεται στην οικογένεια 
του Playboy εδώ και 18 
χρόνια. Από το μακρινό 
2004, την χρονιά που 
βαφτίστηκε ως Playmate. 
«Εισήλθα στον κόσμο 
του Playboy το 2004. 
Συγκεκριμένα τον Ιούνιο 
του 2004 για το γερμανικό 
Playboy. Ήταν η πρώτη 
φορά που έγινα Playmate 
και μάλιστα τον Οκτώβριο 
του 2004 ήμουν η Playmate 
του μήνα για το ελληνικό 
Playboy», αναφέρει 
αρχικά για να προσθέσει 
εν συνεχεία: «Για μένα 
το Playboy σημαίνει την 
ενηλικίωσή μου. Από ένα 
κορίτσι σε μία ενήλικη 
γυναίκα. Μου έδωσε 
τεράστια αυτοπεποίθηση, να 
αγαπήσω τον εαυτό μου και 
τον ρόλο μου ως Playmate. 
Χάρη στο Playboy ταξίδεψα 
όλο τον κόσμο είτε ως DJ 
είτε φορώντας το bunny 
costume. Διασκέδασα τόσο 
πολύ με άλλες Playmates 
και γνώρισα ενδιαφέρον 
κόσμο. Για παράδειγμα, 
την πιο διάσημη Playmate, 
την Pamela Anderson. 
Παρεμπιπτόντως είναι μία 
πανέμορφη, εντυπωσιακή, 
γοητευτική γυναίκα που 
αποτελεί έμπνευση για 
μένα».
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Η 
Ιωάννα Τούνη και 
ο Δημήτρης Αλε-
ξάνδρου είναι πιο 
ερωτευμένοι από 

ποτέ και δεν διστάζουν να 
εκφράζουν τα συναισθήμα-
τά τους και δημοσίως. Τον τε-
λευταίο καιρό όμως οι κακές 
γλώσσες ήθελαν το ζευγάρι 
να περνάει κρίση στη σχέση 
του. Οι φήμες ακόμα και για 
χωρισμό ξεκίνησαν το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο 
επειδή η γνωστή influencer 
δεν ανέβασε τίποτα στα 
social media με τον αγαπημέ-
νο της. Οι διαδικτυακοί φίλοι 
του ζευγαριού ανησύχησαν 
και άρχισαν τα σχόλια. Ωστό-
σο, η Ιωάννα Τούνη ανέλαβε 
δράση αποκαλύπτοντας με 
τον πλέον πειστικό τρόπο ό-
τι τα πράγματα μεταξύ τους 
πάνε πρίμα. Σε stories της, η 
Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε 
ότι βρέθηκε για λίγες ώρες 
στην Αθήνα προκειμένου να 
δει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου 
και στη συνέχεια επέστρεψε 
και πάλι στη Θεσσαλονίκη 
λόγω επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων.

Η Χριστίνα Αλούπη 
προκαλεί… 
εμφράγματα

Η Χριστίνα Αλούπη, η ξαν-
θιά Θεσσαλονικιά που μετανά-
στευσε στις ΗΠΑ, αναζητώντας το 
όνειρο, αφήνοντας όμως πολλά 
«συντρίμμια» πίσω της με την 
απόφασή της αυτή… Η «καυτή» 
παρουσιάστρια και ηθοποιός, 
ζει και εργάζεται στη μακρινή 
Αμερική, κι όπως εξομολογείται 
έχει αρνηθεί δύο φορές να κάνει 
γυμνή φωτογράφιση… Η αλή-
θεια είναι ότι μπορεί οι Αμερικα-
νοί να «έφαγαν άκυρο» αλλά οι 
Έλληνες έχουν απολαύσει τη Χρι-
στίνα σε αισθησιακές και αποκα-
λυπτικές πόζες… 

Πετρετζίκης: Οι 
δηλώσεις για το 
δεύτερο παιδι

Όπως είπε χαρακτηριστικά σε 
story που ανάρτησε, τόσο ο 
ίδιος, όσο και η σύζυγός του, 
Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ πλέ-
ουν σε πελάγη ευτυχίας.
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ για 
τις ευχές για το νέο μέλος της 
οικογένειας. Έχουμε ψιλοτρε-
λαθεί, το είπα εγώ πρώτος για 
να μην το πει άλλος. Γιατί κάθε 
φορά έτσι γίνεται και δεν είναι 
ωραίο. Οπότε,καλύτερα να 
το πούμε εμείς, παρά άλλοι», 
δήλωσε κατενθουσιασμένος ο 
Άκης Πετρετζίκης.

Το κορίτσι έχει κέφια και θέλει 
να αναστατώσει για μια ακόμα 
φορά με την παρουσία της. 
Η Κόνι Μεταξά ανανεωμένη 
και χωρίς τα προβλήματα του 
παρελθόντος να την αναστα-
τώνουν δίνει για ακόμα μια 
φορά τον καλύτερο της εαυτό 
και όλα μοιάζουν διαφορε-
τικά! Η παρουσιάστρια είναι 
για ακόμα μια φορά εκθαμ-
βωτική και αυτό που την κάνει 
πολύ ξεχωριστή και μοναδική 
είναι η εναλλακτική της σκέψη 
και ο έντονος αέρας επανάστα-
σης που αποπνέει.

Ιωάννα Τούνη: Απαντά αν 
έχει χωρίσει με τον Δημήτρη 
Αλεξάνδρου

Άννα Παυλίδου: Αυτή είναι η 
ομορφότερη γυναίκα της Ελλάδας

Πιο αποκαλυπτική 
από ποτέ η Κόνι 
Μεταξά

Μ
ια φωτογραφία της Ευρυδίκης 
Βαλαβάνη απο την Ιταλία, ή-
ταν αρκετή για να κάψει τον ε-
γκέφαλο όλων όσων την είδαν 

να ποζάρει σε ανάρτηση της απο την Ρώ-
μη της Ιταλίας όπου είχε βρεθεί γ ια δου-
λειές πριν απο περίπου δύο με τρείς εβδο-
μάδες.
Τα σχόλια για την δημοσιογράφο, πραγ-

ματ ικά διθυραμβικά, ενώ τα likes σ την 
εντυπωσιακή φωτογραφία της έδιναν και 
έπαιρναν, ενώ μάλιστα ξεπέρασαν και τις 
26k σε αριθμό.
Τυχερός ο Βασάλος, έγραφε ο ένας, Τού-
μπανο, ο άλλος, πιο θέα πεθαίνεις ο τρί-
τος και κυριολεκτικά ο λογαριασμός της 
πήρε φωτιά.

Η πίσω όψη της Βαλαβάνη… 
κολάζει!

Η 
Άννα Παυλίδου 
πριν από μερικές ε-
βδομάδες στέφθη-
κε Σταρ Ελλάς 2021 

και είναι ένα κορίτσι πραγμα-
τικά πολύ όμορφο και καλλί-
γραμμο. Η νεαρή καλλονή η 
οποία είναι μόλις 22 ετών θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
στον παγκόσμιο διαγωνισμό 
«Μις Κόσμος» σε περίπου ένα 
μήνα. Τη λαμπερή βραδιά των 
καλλιστείων στις 3 Νοεμβρί-
ου παρουσίασε η Γκαλένα Βε-
λίκοβα, ενώ μια από τους κρι-
τές ήταν η πρώην εστεμμένη, 
Μαντώ Γαστεράτoυ, η οποία 
δήλωσε μεταξύ άλλων στην 
εκπομπή “Mega Καλημερά”: 
«Τα καλλιστεία δεν θέλουμε 
να σβήσουν, μέσα από αυτά 
άνοιξαν πόρτες στη δουλειά».
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O 
Nεϊμάρ επιβε-
βαίωσε προ λί-
γων εβδομάδων 
τη σχέση του με 

την Μπρούνα Μπιανκάρ-
ντι. Η Βραζιλιάνα influencer 
με τους περίπου 770.000 
followers συνηθίζει να τρο-
φοδοτεί τα social media με α-
ποκαλυπτικές φωτογραφίες.

Η 
φετινή τελετή των Ό-
σκαρ φαίνεται πως 
τα είχε όλα. Χιού-
μορ, «τσακωμούς», 

αλλά και νέα ειδύλλια. Ένας α-
πό τους σταρ που περίμενε το 
κοινό με αγωνία να εμφανι-
στεί στη λαμπερή βραδιά ή-
ταν... ο Τζέισον Μομόα. Ο σταρ 
του Aquaman φαινόταν αρχι-
κά «αμήχανος» μπροστά στα 
φλας των παπαράτσι, αφού για 
πρώτη φορά εμφανίζεται εντε-
λώς μόνος στην απονομή των 
Όσκαρ. Μετά από 16 χρόνια, 
είναι η πρώτη φορά που στο 
πλευρό του δεν ήταν η Λίσα 
Μπονέ. Η αμηχανία του όμως, 
«έγινε καπνός» μόλις βρέθηκε 
δίπλα στην εντυπωσιακή, Κέιτ 
Μπέκινσεϊλ. Οι δύο σταρ εντο-
πίστηκαν να συνομιλούν για 
πολλή ώρα έξω από το Dolby 
Theater, όπου και πραγματο-
ποιήθηκε η φετινή απονομή 
των Όσκαρ. Ο γοητευτικός η-
θοποιός, ως γνήσιος «τζέντλε-
μαν», έβγαλε το σακάκι του και 
το προσέφερε στην Κέιτ Μπε-
κινσέιλ για να την «προστατεύ-
σει» από το τσουχτερό κρύο. 
Τα χαμόγελα και των δύο, κα-
θώς και η πολύ μικρή απόστα-
ση που τους χώριζε, ενώ συνο-
μιλούσαν, μαρτυρούν πολλά.

Τομ Χόλαντ: «Αγνώριστος» στα 
γυρίσματα της νέας σειράς

Π
ιο… καλοκαιρι-
νή δεν γίνεται! 
Η Αλέσαντρα Α-
μπρόσιο αν και 

έχει συμπληρώσει τα 39 
της χρόνια αλλά παραμένει 
εντυπωσιακή και φροντίζει 
να μας το θυμίζει σε κάθε 
ευκαιρία. Το εντυπωσιακό 
μοντέλο πόζαρε topless.

Οι σέξι πόζες της συντρόφου του 
Νεϊμάρ στο Instagram

Οι στάσεις της JLO που ζάλισαν Οι στάσεις της JLO που ζάλισαν 
ακόμη και τον φωτογραφοακόμη και τον φωτογραφο

Η 
Τζένιφερ Λόπεζ δεν καταλαβαί-
νει από χρόνια και παρά τα 52 
της συνεχίζει να σαρώνει στις 
πίστες με τις καυτές εμφανίσεις 

της και τα προσόντα της που δεν έχουν 
να ζηλέψουν τίποτα από μικρότερες γυ-
ναίκες.
Αυτό που θα δείτε παρακάτω το προκά-
λεσε η Jennifer Lopez η οποία βαρέθηκε 
να βλέπει να την αντιγράφουν και να την 
σχολιάζουν μικρές και ασήμαντες τραγου-
δίστριες που νομίζουν ότι κάτι είναι και 
απλά ανέβασε τον πήχη ακόμα 10 σκάλες 
πιο ψηλά.

Η Λατίνα τραγουδίστρια προσφέρει, όχι 
μια, όχι δύο αλλά εννιά νέες φωτογραφίες 
της όπου πεσμένη στα 4 παίρνει όλες τις 
πόζες που χρειάζεται για να πάθει κάποιος 
συγκοπή και εγκεφαλικό απο το θέαμα.
Ένα θέαμα το οποίο όπως θα δείτε με τα 
μάτια σας και εσείς είναι απίστευτα εντυ-
πωσιακό, όπως εντυπωσιακό είναι και το 
γεγονός ότι όλα αυτά που θα δείτε τα μοι-
ράζεται απλόχερα μια γυναίκα 52 ετών.
Δεν νομίζουμε ότι μετά απο αυτό θα γίνει 
ξανά καμιά σύγκριση της Jennifer Lopez με 
κάποιες δεύτερες, συνομήλικες χαμένες 
τραγουδίστριες, έτσι δεν είναι;

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο περιμένει το 
καλοκαίρι και… ρίχνει το διαδίκτυο!



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.comFUN

SUDOKU

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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Ένα αγοράκι κάθεται στον καναπέ μαζί 
με τον πατέρα του και βλέπουν τηλεό-
ραση. Μια στιγμή τον ρωτάει:
«Μπαμπά τι είναι αυτό που έχει η μαμά 
μέσα από το παντελόνι της;;» 
«Αυτό παιδί μου είναι ο Παράδεισος!» 
«Μάλιστα, και αυτό που έχεις εσύ μέσα 
στο παντελόνι σου τι είναι;» 
«Αυτό παιδί μου είναι το κλειδί του 
Παραδείσου!» 
«Τότε μπαμπά να έχεις το νου σου γιατί 
ο κουμπάρος έχει αντικλείδι…»

- Κυρία, να σας κάνω μία ερώτηση;
- Και βέβαια Τοτό, απαντά η δασκάλα.
- Κάθονται τρεις γυναίκες σε ένα πάρκο 
και τρώνε παγωτό χωνάκι. Η πρώτη 
το γλύφει, η δεύτερη το δαγκώνει και 
η τρίτη το χώνει όλο βαθιά μέσα στο 
στόμα, ποια από τις τρεις είναι παντρε-
μένη;
- (Μετά απο λίγη σκέψη) Υποθέτω αυτή 
που το χώνει όλο μέσα στο στόμα της.
- Λάθος, απαντάει ο Τοτός, είναι αυτή 
που φοράει βέρα αλλά μου αρέσει ο 
τρόπος που σκέπτεστε!

- Δύο παντρεμένες γυναίκες βγήκαν για 
έξοδο ένα Σαββατόβραδο χωρίς τους 
συζύγους τους.

- Καθώς γύριζαν στο σπίτι με τα πόδια 
κατά τα ξημερώματα αισθάνθηκαν 
έντονη την ανάγκη για κατούρημα.
Το μόνο μέρος που θα μπορούσαν να 
κρυφτούν για να ξαλαφρώσουν ήταν 
ένα νεκροταφείο.
- Φοβισμένες αποφάσισαν να μπουν 
και να κατουρήσουν.
- Η πρώτη δεν είχε τίποτα για να καθα-
ριστεί, έτσι έβγαλε το κυλοτάκι της, 
σκουπίστηκε και το πέταξε.
Η δεύτερη επίσης δεν είχε τίποτα, αλλά 
σκέφτηκε «Α εγώ δεν πρόκειται να 
πετάξω την κυλόττα μου» και χρησιμο-
ποίησε την
κορδέλα από ένα στεφάνι λουλουδιών 
για να καθαριστεί.
Το επόμενο πρωί οι γυναίκες ήταν 
ξερές στον ύπνο, και οι δύο σύζυγοι 
ανήσυχοι μιλούσαν μεταξύ τους στο 
τηλέφωνο.
Φίλε, φοβάμαι ότι έχουμε μπλέξει 
και πρέπει να ψαχνόμαστε. Αυτές κάτι 
άσχημο έκαναν χτες βράδυ.
- Η δικιά μου γύρισε χωρίς κυλόττα.
-Εσύ; τυχερός είσαι. Η δικιά μου γύρισε 
και είχε μια κάρτα κολλημένη στον κ*λο 
της που έγραφε :
«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ρει ευχάριστες στιγμές όμως 
μπορεί εύκολα να γκρε-

μίσει όσα πολύ εύκολα 
φτιάξατε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δύσκολα ή εύκολα 
θα κάνετε αυτό που 

θέλετε. Αποδεχθείτε 
αυτά που δεν μπορείτε 

να αλλάξετε και χαλαρώ-
στε με φίλους. Η περίοδος 

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

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

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

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

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το πρώτο εισαχθέν 
αυτοκίνητο στην Ελλάδα το 
1905 με οδηγό τον Ευγένιο 

Φρυδά

Δεκαετία 1950 στην εθνική 
οδό Αιγίου - Πατρών

Άντρας της τροχαίας 
Πολυκάστρου 

Δεκαετία 1980 , χούλιγκαν τα 
βάζουν με Mitsubishi Galant Σ της 

Ελληνικής Αστυνομίας

Δεκαετία του 1960 
στην 

Παλαιοκαστρίτσα 
της Κέρκυρας

Στο Κόρθι της 
Άνδρου

Στο λιμάνι της 
Ρόδου

Παρέα ανδρών σε 
καφενείο  στο Αίγιο το 

1934

ΑΡΝΑΙΑ 1965. Προεκλογική ομιλία του 
Ανδρέα Παπανδρέου σε συγκεντρωμένο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ηράκλειο: στην καρδιά της ιστορίας
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Τα εγκαίνια της εκπαιδευτικής 
έκθεσης ιστορίας του ΓΕΝ 
για τη δράση του Πολεμικού 
Ναυτικού την περίοδο 1821-
1945 με τίτλο: «Μεθ’ Ορμής 
Ακαθέκτου» έγιναν από τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνο Ζέρβα στο 
γυάλινο περίπτερο του δήμου 
Θεσσαλονίκης στον Κήπο των 
Γλυπτών στη Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης.

Η 
έκθεση γίνεται μετά από 
πρόταση και πρωτοβου-
λία του «Σύλλογου Φί-
λων της Θάλασσας και της 

Ναυτικής Παράδοσης - Πάραλος», 
με κείμενα, αναπαραστάσεις και ι-
στορικές φωτογραφίες της προα-
ναφερόμενης περιόδου, με τη συν-
δρομή του πολεμικού ναυτικού και 
συλλεκτών.
«Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία 
του νέου αλλά δραστήριου συλλό-
γου, πρέπει να διδασκόμαστε την 
ιστορία» είπε ο κ. Ζέρβας και αφού 
αναφέρθηκε στην μεγάλη εθνική 
προσφορά του πολεμικού ναυτικού 
τόσο στην περίοδο της ελληνικής 
επανάστασης, όσο και στους βαλ-
κανικούς πολέμους και στον Α’ και Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε:
«Ας επισκεφθούν όλοι αυτή την 
εκπληκτική έκθεση για να κατανο-
ήσουν πόσο μεγάλη ήταν η προ-

σφορά του πολεμικού ναυτικού στο 
έθνος, να διδαχθούν για αυτούς 
τους μεγάλους Έλληνες, που πολέ-
μησαν για να είμαστε εμείς σήμερα 
ελεύθεροι».
«Η Θεσσαλονίκη είναι συνδεδεμένη 
με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο 
και εμείς είμαστε ένας πολιτιστικός 
σύλλογος, που ασχολείται με την 
ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς» 
δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου 
Πάραλος, Μαρία Σταυρίδου και 
πρόσθεσε : «Προσπαθούμε να ανα-
δείξουμε αυτή τη σχέση και αυτήν 
την σπουδαία ιστορία που αποτελεί 
κομμάτι και της ιστορίας της χώρας 

και της πόλης μας».
Η κ. Σταυρίδου ανέφερε ακόμη ότι 
στα σχέδια του συλλόγου είναι να 
συμβάλει για να δημιουργηθεί ένα 
ναυτικό μουσείο μελλοντικά στην 
πόλη και ο δήμαρχος υποδέχθηκε 
θετικά την ιδέα και την προοπτική 
αυτή και εκδήλωσε ενδιαφέρον για 
την υποστήριξη της.
Ο συγγραφέας - συλλέκτης Βασί-
λειος Νικόλτσιος, κατά την παρου-
σίαση που έγινε, αναφέρθηκε στο 
ρόλο του πολεμικού ναυτικού στην 
ελληνική επανάσταση στις πρώτες 
προσπάθειες του Καποδίστρια και 
του Όθωνα για τη συγκρότηση εθνι-

κού ναυτικού, στο ρόλο που έπαιξε 
στους βαλκανικούς πολέμους και 
κατά την περίοδο 1912-13, καθώς 
και την ανάπτυξη του στον μεσοπό-
λεμο. Σημείωσε, επίσης, ότι κάποια 
από τα εμβληματικά πλοία του, 
όπως το παλιό θωρηκτό Αβέρωφ, 
τέθηκε στο πλευρό των συμμάχων 
κατά το Β’ ΠΠ και πρόσθεσε:
«Είναι πραγματικά άγνωστες στο 
ευρύ κοινό πολλές πτυχές της ιστο-
ρίας του πολεμικού μας ναυτικού και 
μέσ’ από αυτά τα λιτά κείμενα και τις 
εικόνες μπορεί κάποιος να ενημε-
ρωθεί για το σημαντικό ρόλο του 
και την προσφορά του στη χώρα».

Δ
υναμικά, με όραμα αλλά συγκεκρι-
μένες στρατηγικές και στοχεύσεις 
εισέρχεται στη νέα εποχή του το Ε-
θνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

(ΕΜΣΤ). Είκοσι δύο ολόκληρα χρόνια μετά την 
ίδρυση του και έχοντας αντιμετωπίσει πολλά 
και δύσκολα εμπόδια στη διαδρομή του φαί-
νεται πως είναι πλέον έτοιμο να αποτελέσει 
μια δυναμική παρουσία στα εγχώρια και δι-
εθνή πολιτιστικά δρώμενα ως ο κατεξοχήν ε-
θνικός φορέας σύγχρονης τέχνης και οπτικού 
πολιτισμού με πρωταρχικό στόχο την υποστή-
ριξη των Ελλήνων αλλά και των νέων γενικότε-
ρα καλλιτεχνών, την προσέλκυση ενός ευρύ-
τερου κοινού αλλά και την κριτική εστίαση σε 
βασικά ζητήματα της εποχή μας.
Χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκαν, από την 
καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου, 
Κατερίνα Γρέγου, την διοικητική οικονομική 
διευθύντρια Αθηνά Ιωάννου και τον Πρόε-
δρο του Δ.Σ Αγγελή Αντωνόπουλο, παρου-
σία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολι-
τισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, το νέο οργα-
νόγραμμα λειτουργίας, καλλιτεχνικής και διοι-
κητικής, οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν σε 

όλα τα επίπεδα, η νέα φιλοσοφία αλλά και οι 
βασικοί στόχοι του σημαντικού αυτού θεσμού 
που φιλοδοξεί να διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο όχι μόνον στην Ελλάδα και αλλά και σε 
διεθνή κλίμακα.
Η νέα φυσιογνωμία του ΕΜΣΤ συνίσταται, κατ’ 
αρχάς, στο ρόλο του ως φορέα καλλιέργειας 
της ιστορικής γνώσης και της πολιτικής κρίσης. 
Γι’ αυτό και στον προγραμματισμό του δίνει 
έμφαση σε θεματικές και ομαδικές εκθέσεις 
σύγχρονης τέχνης καθώς και σε άλλες μορφές 
οπτικού πολιτισμού που διαπραγματεύονται 
σημαντικές σύγχρονες έννοιες όπως η δημο-
κρατία, η ισότητα, η οικονομία, το περιβάλλον 
κ.α. πιστεύοντας ακράδαντα πως μόνο έτσι η 

τέχνη μπορεί να εμπνεύσει και να αποτελέσει 
πολύτιμο εργαλείο στην αποκωδικοποίηση 
των μεγάλων αλλαγών της εποχή της παγκο-
σμιοποίησης.
Κομβικές αλλαγές λοιπόν γίνονται στην εκθε-
σιακή πολιτική του μουσείου η οποία θα δια-
τηρεί μεν τη διεθνή του προοπτική παρου-
σιάζοντας δείγματα σύγχρονης τέχνης από 
όλο τον κόσμο, σκιαγραφώντας όμως, ταυ-
τόχρονα, μια διακριτή εθνική ταυτότητα προ-
ωθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τους 
σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν 
χτυπηθεί από τις συνέπειες της οικονομιοκής 
κρίσης και στην την κληρονομιά της ελληνικής 
διασποράς.

Εβραϊκές μαρμάρινες 
επιτύμβιες επιγραφές 
εντοπίστηκαν στο 
πρώην στρατόπεδο 
Παύλου Μελά 

Κατά τη διάρκεια χωματουρ-
γικών εργασιών για την κατα-
σκευή περίφραξης και διαμόρ-
φωσης του πάρκου στο πρώην 
στρατόπεδο Παύλου Μελά, 
εντοπίστηκαν διάσπαρτες μαρ-
μάρινες επιτύμβιες επιγραφές 
και μαρμάρινα υπολείμματα 
εβραϊκών μνημείων, προερ-
χόμενα από το πρώην εβραϊκό 
νεκροταφείο στην περιοχή της 
Πανεπιστημιούπολης.
Τα ευρήματα σύμφωνα με την 
Εφορεία Aρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης, χρονολογούνται 
στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα και αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στην εξέλιξη της πόλης.
Η καταστροφή του εβραϊκού 
νεκροταφείου της Θεσσαλονί-
κης και η αποτροπιαστική σκύ-
λευση των νεκρών εβραίων της 
πόλης μας, συντελέστηκε μετά 
τον Δεκέμβριο του 1942, από 
τους τότε κατακτητές Γερμανούς. 
Στον χώρο της σημερινής Πανε-
πιστημιούπολης γράφτηκε εκεί-
νες τις μαύρες μέρες μια από τις 
πιο μελανές και θλιβερές σελί-
δες της σύγχρονης ιστορίας της 
Θεσσαλονίκης. Καταστράφη-
καν με βίαιο τρόπο εκατοντά-
δες χιλιάδες μνήματα και ταφικά 
μνημεία, αφήνοντας στην επι-
φάνεια εκτεθειμένες τις σωρούς 
των νεκρών.
Τα υλικά του κατεστραμμένου 
νεκροταφείου και κυρίως τα 
μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν 
στη συνέχεια ως δομικά υλικά 
σε διάφορες κατασκευές της 
πόλης. Με τον τρόπο αυτό έφτα-
σαν και στο στρατόπεδο για να 
τα προσεγγίσουμε σήμερα με 
τον απαιτούμενο σεβασμό και 
την ευαισθησία που τους αξίζει.
Με γνώμονα την αποκατάσταση 
της ιστορικής μνήμης και σεβα-
σμό στο αποτρόπαιο γεγονός 
που είχε στόχο την εξαφάνιση 
κάθε ίχνους εβραϊκού στοιχείου 
της πόλης,  τα ευρήματα παρα-
δόθηκαν μέσα σε κλίμα συγκί-
νησης, στον κύριο Δαυίδ Ναχ-
μία εκπρόσωπο της Ισραηλιτι-
κής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 

«Μεθ’ Ορμής Ακαθέκτου»: Εγκαίνια εκπαιδευτικής 
έκθεσης για την ιστορία του πολεμικού ναυτικού

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης περνά σε νέα 
εποχή 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μαρσέιγ με 
2-1 αλλά το γκολ του Ελ Καντουρί στο 
48’ και η εικόνα του Δικεφάλου στο 
δεύτερο μέρος του αγώνα του Βελο-

ντρόμ δίνει ελπίδες πρόκρισης στην ομάδα της 
Θεσσαλονίκης στη ρεβάνς της Τούμπας την ερ-
χόμενη Πέμπτη (14/4). Αυτό που είναι σίγου-
ρο είναι πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να φοβάται 
τους Γάλλους και μπροστά σε 30.000 φίλους του 
θα τα δώσει όλα για όλα για να περάσει στα ημι-
τελικά του Conference League.
Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να βρέθηκαν πίσω 
στο σκορ με 2-0 στο πρώτο μέρος με τα γκολ 
των Ζέρσον και Παγέτ, τρομερό το τέρμα του 
Γάλλου σταρ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η 
είσοδος του Ελ Καντουρί αντί του Τσιγ-
γάρα έδωσε πνοή στον ΠΑΟΚ, τον 
έκανε καλύτερο με τους φιλοξε-
νούμενους να μειώνουν το σκορ 
στο 48’ σε 2-1.
Εν συνεχεία είχαν ανεπανάλη-
πτη ευκαιρία με τον Άκπομ να 
φτάσουν στην ισοφάριση αλλά 
ο Άγγλος φορ αστόχησε από 
πλεονεκτική θέση στο 58’ σε 
ένα τετ α τετ που θα μπορούσε 
να κάνει το 2-2 και να έρθουν όλα 
άρδην.
Εν συνεχεία χρειάστηκε ο Πασχαλά-
κης που ότι πήγε προς την εστία του το 
έβγαλε με αποτέλεσμα να μείνει το 2-1 μέχρι 
τη λήξη του ματς και οι δύο ομάδες να ανανεώ-
σουν το ραντεβού τους για το παιχνίδι της Τού-
μπας.
Στα θετικά για τον ΠΑΟΚ το γεγονός πως οι Ζέρ-
σον, Καμαρά, Ντιένγκ δεν θα αγωνιστούν λόγω 
καρτών που είδαν στο ματς του Βελοντρόμ ενώ 
ούτε ο Σαμπάολι θα κάτσει στον πάγκο καθώς 
είναι και αυτός τιμωρημένος.

Τέσσερις αλλαγές ο ΠΑΟΚ, χωρίς Α-
ρίτ η Μαρσέιγ
Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο 
του Βελοντρόμ με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με 

την αναμέτρηση της Λεωφόρου καθώς επέστρε-
ψαν στο αρχικό σχήμα οι Λύρατζης, Κρέσπο, 
Αουγκούστο και Μπίσεσβαρ που είχαν μείνει 
είτε εκτός αποστολής, είτε στον πάγκο κόντρα 
στον Παναθηναϊκό.
Ο Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του με τον 
Πασχαλάκη κάτω από τα γκολπόστ. Ο Λύρατζης 
πήρε τη θέση στο δεξί άκρο με τον Βιεϊρίνα να 
παίζει αριστερά. 
Ο Κρέσπο επέστρεψε στο κέντρο της άμυνας 
μαζί με τον Ίνγασον. Το δίδυμο στα χαφ ήταν 
οι Τσιγγάρας, Κούρτιτς με τον Αουγκούστο να 
παίζει μπροστά τους, τον Ζίβκοβιτς να βρίσκε-
ται στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Μπίσεσβαρ 

αριστερά και τον Άκπομ στην κορυφή.
Από πλευράς γηπεδούχων ο Σαμπά-

ολι που δεν είναι τον Αρκάντιους 
Μίλικ στη διάθεση του, άφησε 

εκτός ενδεκάδας και τον Αρίτ και 
παρέταξε τη Μαρσέιγ με τον 
Μανταντά κάτω από τα γκολ-
ποστ. 
Η τετράδα της άμυνας ήταν 
οι Λιρόλα, Σαλίμπα, Τσαλέτα 
Τσαρ και Κολάσινατς ενώ στα 

χαφ αγωνίστηκαν οι Γκεντουζί, 
Γκιέγ, Ζκέρσον και στην τριάδα 

της επίθεσης οι Ιντέρ, Παγέτ και 
Μπακαμπού.

Μπροστά από νωρίς οι Γάλλοι
Οι γηπεδούχοι, όπως ήταν και το λογικό, μπή-
καν καλύτερα στο παιχνίδι. Πίεσαν ψηλά από 
τα πρώτα λεπτά και απείλησαν την εστία του 
Πασχαλάκη με στόχο να βρουν ένα γρήγορο 
γκολ. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 1’ με τον 
Μπακαμπού να γίνεται αποδέκτης της μπάλας, 
να κάνει το σουτ αλλά ο Έλληνας γκολκίπερ 
μπλόκαρε τη μπάλα.
Το τέρμα που ήθελαν οι γηπεδούχοι ήρθε στο 
13’ όταν ο Παγέτ είδε όμορφα τον Ζέρσον μέσα 
στην περιοχή, αυτός έκανε το κοντρόλ και το 
σουτ νικώντας τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ για το 
1-0 της Μαρσέιγ.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μαρσέιγ με 2-1 αλλά το γκολ του Ελ Καντουρί και η εικόνα του 
Δικεφάλου στο δεύτερο μέρος του αγώνα του Βελοντρόμ δίνει ελπίδες πρόκρισης στην ομάδα 
της Θεσσαλονίκης στη ρεβάνς της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη (14/4).

Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ 2-1: Μπορεί, Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ 2-1: Μπορεί, 
μπορεί να προκριθείμπορεί να προκριθεί

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-1
Ο Στάνκοβιτς κράτησε τον 
σπουδαίο βαθμό για την 
Ένωση

Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι έχοντας την κατοχή της μπάλας. Στο 14ο λεπτό 
έγινε και η πρώτη στιγμή με ένα σουτ του Σιμάνσκι να καταλήγει στην 
αγκαλιά του Βατσλίκ. Τέσσερα λεπτά αργότερα η Ένωση είχε καλή ευκαι-
ρία. Ο Τσούμπερ ξεκίνησε τη φάση, άνοιξε την μπάλα στα αριστερά, ο 
Ελβετός πήρε την μπάλα ξανά από τον Μοχαμάντι στην καρδιά της περι-

οχής, έκανε το σουτ και απέκρουσε ο Βατσλίκ.
Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κρατήσει καλύτερα την μπάλα και μάλιστα 
σκόραρε στο 30ο λεπτό. Έπειτα από γέμισμα του Βατσλίκ, ο Μοχαμάντι δεν 
έκοψε, ο Γιώργος Μασούρας έτρεξε από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα στο δεύ-
τερο δοκάρι, με τον Ζοάο Καρβάλιο να βάζει το πόδι του και παρά την από-
κρουση του Στάνκοβιτς, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Ισοφάρισε με Σιμάνσκι η ΑΕΚ πριν απ’ την ανάπαυλα
Λίγα λεπτά αργότερα μετά το γκολ, ο Μασούρας βρήκε δίχτυα για τον Ολυμπι-
ακό. Ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Αραμπί στο ξεκίνημα της φάσης 
ήταν εκτεθειμένος, σύμφωνα με βοηθό και VAR. Η ΑΕΚ μπόρεσε να ισο-
φαρίσει πριν οι δύο ομάδες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Ο Άμραμπατ 
εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Σιμάνσκι πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο 
δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 43ο λεπτό.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να 
αποκτήσει εκ νέου προβάδισμα. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Καρβάλιο 
πήρε την κεφαλιά, ο Μασούρας έκανε το σουτ στην κίνηση, ο Στάνκοβιτς απέ-
κρουσε σωτήρια, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και έφυγε έξω. Το 1-1 ήταν έτσι 
το σκορ του πρώτου μέρους.

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν, αλλά δεν σκόραραν στο β’ 
μέρος
Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά στο β’ μέρος. Στο 48’ ο Άμραμπατ από τα αριστερά 
πάτησε στην περιοχή, συνέκλινε, έκανε το σουτ, με την μπάλα να περνάει 
δίπλα από την εστία του Βατσλίκ σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ρότα 
έκλεψε από τον Σισέ στην περιοχή, με την μπάλα να φεύγει άουτ.
Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Στο 50’ 
ο Μασούρας έκανε ένα άστοχο σουτ. Στο 53’ ο Αραμπί έκανε το κοντρόλ σε 
ωραία μπαλιά του Καρβάλιο. Προσποιήθηκε ωραία τον Ρότα, έκανε το πλασέ, 
μπλόκαρε όμως ο Στάνκοβιτς σε μία σωτήρια επέμβαση. Ο Μαρτίνς και ο 
Οφρυδόπουλος έψαχναν πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, έτσι πέρασαν 
του τους Μάνταλο και Βαλμπουενά στο 70ο λεπτό.
O ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να είναι λίγο πιο προσεκτικές. Στο 77ο 
έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα βρήκε στον Λιβάι Γκαρσία, αλλά δεν 
αιφνιδιάστηκε ο Βατσλίκ. Στο 78ο λεπτό έπειτα από 316 μέρες ο Κώστας Φορ-
τούνης επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενώ μπήκε και ορε-
ξάτος προσπαθώντας να δημιουργήσει ευκαιρία στο 79’. Προς το τέλος του 
αγώνα, ο ρυθμός ανέβηκε ξανά. Στο 86ο λεπτό ο Παπασταθόπουλος πήρε την 
κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 90+1’ ο Σέρχιο Αραούχο βρήκε χώρο, 
έκανε το σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 90+3’ ο Ολυμπιακός είχε πολύ 
καλή ευκαιρία. Ο Αραμπί έκανε ένα εξαιρετικό γύρισμα, ο Τικίνιο βρήκε την 
μπάλα με το κάτω μέρος του παπουτσιού και ήταν άστοχος.
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Ο 
Παναθηναϊκός κέρδισε για πρώ-
τη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ, στο 
τρίτο ματς πρωταθλήματος που 
βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ο-

μάδες, και παράλληλα έβαλε τέλος στο α-
ήττητο σερί 16 αγώνων που έτρεχε η ομά-
δα της Θεσσαλονίκης στη Super League. Οι 
πράσινοι πήραν ένα σημαντικό τρίποντο ε-
νόψει της συνέχειας των playoffs καθώς α-
νέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Οι γηπεδούχοι με δύο γκολ από τους Αϊτόρ και 
Χουάνκαρ, το πρώτο του στη θητεία του στο 
τριφύλλι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων 
ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει το σκορ με 
τον Ζίβκοβιτς.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πίεσε προς το 
τέλος για το γκολ της ισοφάρισης ώστε να δια-
τηρήσει το αήττητο σερί της αλλά αυτό δεν 
ήρθε με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να φτά-
σει στην κατάκτηση των τριών βαθμών.
Στη διάρκεια του αγώνα φάνηκε πως ο 
ΠΑΟΚ είχε στο μυαλό του και το ματς με τη 
Μαρσέιγ και έκανε διαχείριση ενώ κάποια 
στιγμή οι παίκτες του Λουτσέσκου έχασαν 
το μυαλό τους.

Χάλασε το μυαλό των... φιλοξε-
νούμενων
Το ματς ξεκίνησε με μια φάση όπου όπως 
τόνισε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ραζ-
βάν Λουτσέσκου χάλασε το μυαλό των φιλο-
ξενούμενων. Στο 9’ σε σουτ του Ζαμπά η 
μπάλα βρήκε στο χέρι του Βέλεθ το οποίο 
ήταν «κολλημένο» στο σώμα του Ισπανού 
στόπερ. Ο Πελίτο από τη Βοσνία υπέδειξε 
πέναλτι αλλά η φάση ελέγχθηκε στο VAR με 
τον Ισπανό Ντε Ρικάρντο να διαφωνεί και να 
παίρνει πίσω την αρχική του απόφαση.
Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο της ανα-
μέτρησης, «χτυπούσε» κυρίως από τα δεξιά 
είτε με τον Παλάσιος, είτε με τον Αϊτόρ και 
προσπαθούσε να βρει διαδρόμους προς 
την εστία του Πασχαλάκη. Αρχικά απείλησε 
στο 15’ όταν σε διαγώνια πάσα ο Αργεντινός 
εξτρέμ βγήκε πλάγια δεξιά και επιχείρησε 
από δύσκολη θέση να νικήσει τον γκολκί-
περ του ΠΑΟΚ που απομάκρυνε με το ένα 
χέρι. Στην επόμενη φάση ο Κώτσιρας βρέ-
θηκε φάτσα με το γκολ, δεν έκανε σωστά το 
κοντρόλ και ο Άκπομ έδιωξε τη μπάλα σε 
κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα το σουτ του 
Αϊτόρ από καλή θέση έφυγε εκτός εστίας.

Σέντρα ο Παλάσιος, γκολ ο Αϊτόρ
Το τριφύλλι βρήκε το γκολ που έψαχνε με 
μια γνώριμη συνεργασία τη φετινή σεζόν. 
Αυτή ανάμεσα στους Παλάσιος και Αϊτόρ. 

Ο Αργεντινός έγινε αποδέκτης της μπάλας 
στα δεξιά έκανε τη σέντρα προς το δεύτερο 
δοκάρι, ο Ιωαννίδης δεν βρήκε τη μπάλα, 
αλλά ήρθε ο Αϊτόρ ο οποίος με κεφαλιά 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε προ-
βάδισμα στο τριφύλλι.
Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να βρει και 
δεύτερο γκολ πριν οι δύο ομάδες πάνε στα 
αποδυτήρια αλλά ο Αϊτόρ που βρέθηκε 
σε θέση βολής στο 41’ μέσα στην περιοχή 
έκανε ένα αδύναμο σουτ και ο Πασχαλά-
κης μπλόκαρε με επέμβαση στη δεξιά του 
γωνία.

Απείλησε με το καλημέρα ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος με στόχο 
να πετύχει ένα γρήγορο γκολ και να φτάσει 
στην ισοφάριση. Αρχικά στο 48’ ο Κούρτιτς 
βρέθηκε με τη μπάλα στα πόδια αριστερά, 
έκανε το σουτ με τον Μπρινιόλι με εντυπω-
σιακή επέμβαση να διώχνει σε κόρνερ. Στην 
εκτέλεση του η μπάλα κατέληξε στον Τσιγ-
γάρα, ο νεαρός μέσος έκανε το διαγώνιο 
σουτ, με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το 
αριστερό δοκάρι του Ιταλού κίπερ.
Η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων 
χάθηκε στο 52’ όταν ο Άκπομ κέρδισε τη 
μπάλα στα αριστερά, μπήκε στην περιοχή, 
έκανε την πάσα προς τον Ελ Καντουρί ο 
οποίος από το ύψος του πέναλτι σούταρε και 
έστειλε τη μπάλα σύριζα από το δεξί δοκάρι 
του Μπρινιόλι.
Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε δύο 
λεπτά αργότερα όταν σε σέντρα από τα 
δεξιά ο Αϊτόρ κατέβασε τη μπάλα, έκανε το 
τακουνάκι προς τον Χουάνκαρ που έκανε 
μια σέντρα σουτ με τη μπάλα να φεύγει 
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πασχα-
λάκη.

Το τρομερό γκολ του Χουάνκαρ
Στο 65’ της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός 
πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Σε κόρνερ 
από τα δεξιά ο Βέλεθ πήδηξε για την κεφα-
λιά, δεν μπόρεσε να την πιάσει με τη μπάλα 
να φτάνει στον Χουάνκαρ. Ο Ισπανός μπακ 
έπιασε το βολέ και με ένα τρομερό γκολ 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 
2-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Χουάν-
καρ στη θητεία του στον Παναθηναϊκό και 
μετά από 50 ματς πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τη μπάλα στα 
πόδια του αλλά δεν μπορούσε να μπει στην 
εστία του Παναθηναϊκού με τον Γιοβάνοβιτς 
να ρίνει στο ματς και τον Σάρλια ώστε το τρι-
φύλλι να παίξει με τρεις στην άμυνα και να 
μπορέσει να κρατήσει το υπέρ του σκορ.

Ο 
Άρης δεν κατάφερε να πάρει 
ούτε αυτή τη φορά νίκη απέ-
ναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, με 
τις δύο ομάδες να αναδεικνύ-

ονται ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0) για την 
τρίτη αγωνιστική των playoffs της Super 
League Interwetten.
Οι δύο ομάδες πέταξαν στα σκουπίδια 
το πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας ελά-
χιστες ευκαιρίες προς τις δύο εστίες. Στο 
δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ξύπνησε και 
πίεσε ασφυχτικά την εστία του Λοντίγκιν, 
όμως ο κίπερ των Ηπειρωτών έμοιαζε 
ανίκητος και παρενέβη σε όποια φάση 
χρειάστηκε.
Μάλιστα οι κίτρινοι με εξαίρεση ελάχι-
στες στιγμές δεν απειλήθηκαν καθόλου 
στις αντεπιθέσεις που επιχείρησε ο ΠΑΣ. 
Ο Περέα πήρε μπάλες και προσπάθησε 
να φύγει στην αντεπίθεση, δίχως όμως 
αποτέλεσμα, με το 0-0 να μένει μέχρι το 
τέλος.
Το πρώτο ημίχρονο θα ξεχα-
στεί γρήγορα, μιας και δεν 
έγινε τίποτα αξιοσημεί-
ωτο στο παιχνίδι. Και 
οι δύο ομάδες προ-
σπάθησαν να απει-
λήσουν κατά κύριο 
λόγο με σέν τρες 
από την άμυνα, κάτι 
που δεν τους βγήκε.
Η πρώτη σημαντική 
στο παιχνίδι έγινε από 
πλευράς Άρη. Ο Σάσα 
βρήκε λίγο κενό χώρο από 
μακρινή απόσταση και εξαπέλυσε 
το σουτ, με τον Λοντίγκιν να παραχωρεί 
κόρνερ. Η πρώτη τελική του ΠΑΣ έγινε 
στο 32’, όταν το σουτ του Σνάιντερ κατέ-
ληξε ψηλά άουτ. Μετά από αυτή την 
τελική δεν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο στο 
πρώτο μέρος.

Πίεσε ασφυχτικά στο δεύτερο 
μέρος ο Άρης αλλά σταμάτησε 
σε τοίχο
Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομά-
δες μπήκαν με διάθεση να παίξουν ποδό-
σφαιρο και να δημιουργήσουν ευκαιρίες, 
σε αντίθεση με ότι έγινε στο πρώτο ημί-
χρονο, ωστόσο μόνο ο Άρης κατάφερε να 
φανεί απειλητικός.
Καμαρά και Περέα είχαν δύο επικίνδυνα 
γυρίσματα από τα δεξιά στα πρώτα λεπτά 
του δευτέρου ημιχρόνου, προς τη μικρή 
περιοχή των δύο περιοχών, όμως πέρα-

σαν ανεκμετάλλευτες. Στο 51’ ο Άρης 
έχασε μοναδική ευκαιρία να σκορά-
ρει. Ο Καμαρά έστρωσε την μπάλα μέσα 
στην περιοχή στον Γκάνεα και ο Ρουμά-
νος ακραίος έκανε το σουτ, με την μπάλα 
να καταλήγει στο δεξί κάθετο δοκάρι του 
Λοντίγκιν.
Οι παίκτες του Μπούργος ήταν καταιγι-
στικοί και απειλούσαν διαρκώς την εστία 
του ΠΑΣ. Στο 56’ ο Γκάνεα βρήκε χώρο 
έξω από την περιοχή, με την μπάλα να 
καταλήγει άουτ. Πέντε λεπτά μετά στο 
61ο λεπτό, έπειτα από ένα (από τα πολλά 
κόρνερ) που κέρδισαν οι κίτρινοι, ο 
Φαμπιάνο με ωραίο γυριστό σουτ μέσα 
στην περιοχή δεν κατάφερε να κερδίσει 
τον Λοντίγκιν.
Στο δίλεπτο 63’-64’ ήταν η σειρά των 
Μπερτόγλιο και Μαντσίνι να απειλή-
σουν. δίχως όμως αποτέλεσμα, καθώς 
ούτε τώρα κατάφεραν να νικήσουν τον 

Λοντίγκιν, με την προσπάθεια του 
Μαντσίνι να καταλήγει λίγο 

άουτ, ενώ μπλόκαρε το 
σουτ του Μπερτόγλιο 

πέφτοντας στη γωνιά 
του.
Δέκα λεπτά μετά 
ήταν η επόμενη 
καλή σ τ ιγμή γ ια 
τους Θεσσαλονι-
κείς. Ο Γκάνεα έκανε 

μια ωραία σέν τρα 
από τα αριστερά και ο 

Καμαρά με ωραία γυρι-
σ τή κεφαλιά έσ τε ιλε την 

μπάλα άουτ. Όσο περνούσε η ώρα η 
πίεση των κίτρινων αυξανόταν.
Οκτώ λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 
82ο λεπτό ήταν η σειρά του Ματίγια να 
απειλήσει. Ο Ισπανός μέσος εξαπέλυσε 
το σουτ έξω από την περιοχή και ο Λοντί-
γκιν μπλόκαρε την μπάλα. Οι κίτρινοι 
συνέχισαν να απειλούν συνεχώς. Τρία 
λεπτά μετά ο Μαντσίνι βρήκε και αυτός 
κενό χώρο έξω από την περιοχή, όμως 
η μπάλα πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια 
του ΠΑΣ.
Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΣ κατάφερε να 
σβήσει τον ρυθμό. Στο 89’ μάλιστα έχασε 
την ευκαιρία να κλέψει το παιχνίδι, όμως 
η κεφαλιά του Κάργα έπειτα από εκτέ-
λεση κόρνερ του Σάλιακα πέρασε λίγο 
άουτ. Τελευταία επιθετική ενέργεια ήταν 
ένα σουτ του Ντουκουρέ, το οποίο μπλό-
καρε ο Λοντίγκιν στο 90+1’. Έτσι το 0-0 
παρέμεινε μέχρι τέλους.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

Του έσπασε το αήττητο σερί 
16 αγώνων 

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0

Οι Ηπειρώτες μπλόκαραν τους 
κίτρινους
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !

Στο παρακάτω άρθρο θα διαβάζετε 
κάθε εβδομάδα τι συμβαίνει 
στις μικρές κατηγορίες του 
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα για 
όλο το καλοκαίρι μέχρι την έναρξη 
της νέας σεζόν. Πάρτε καφέ κι 
απολαύστε τα ποδοσφαιρικά νέα! 

«
Φρένο» στο σερί 5 νικών της Βέροι-
ας έβαλε σήμερα (4/6) ο Απόλλων 
Πόντου, καθώς κράτησε τη «βα-
σίλισσα» στο 0-0. Ετσι η ΑΕΛ που 

κέρδισε (1-0) στην Καβάλα μείωσε στους έξι 
βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή.

Απόλλων Πόντου-Βέροια 0-0
Δύο πολύτιμους βαθμούς έχασε στην Καλα-
μαριά η Βέροια, με την ομάδα της Ημαθίας 
που προπορεύεται στον Βόρειο Όμιλο να 
μην σκοράρει και με το 0-0 να βλέπει την 
διαφορά της από την ΑΕΛ να πέφτει στους 6 
βαθμούς, ενώ μένουν 5 αγωνιστικές πριν το 
τέλος του πρωταθλήματος. Από την άλλη και 
οι Πόντιοι με τον βαθμό που πήραν έφτασαν 
τους 33, έχοντας «μαξιλαράκι» 8 βαθμών 
από την ζώνη του υποβιβασμού.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι είχαν τον 
έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος, είχαν και 
δοκάρι με τον Ορφανίδη στο 68’ (είχε μπει 
ως αλλαγή στο 65’), αλλά στο τέλος δεν μπό-
ρεσαν να κερδίσουν, με την διαφορά τους 
όπως αναφέραμε από την ΑΕΛ να πέφτει 
στους 6 βαθμούς.

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής 
0-3
Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρό-
βλημα, απέναντι σε μια Αναγέννηση που 
μόλις σταμάτησε να έχει βαθμολογικό κίνη-
τρο, κάνει το ένα κακό παιχνίδι μετά το άλλο, 
ο Ηρακλής επικράτησε στη Καρδίτσα με 3-0. 
Ο «γηραιός» με το τρίποντο αυτό έφτασε 
τους 37 βαθμούς και την 7η θέση και ουσια-
στικά εξασφάλισε την παραμονή του, καθώς 
η διαφορά από τον Πανσερραϊκό που είναι 
στην ζώνη του υποβιβασμού είναι στους 
12 βαθμούς. Από την άλλη οι Καρδιτσιώ-
τες έμειναν στους 44 και εδώ και καιρό δεν 
έχουν ελπίδες για πρωτιά, ούτε φόβους για 
υποβιβασμό.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να ανοίξουν το σκορ με τον Πατράλη 
στο 25’, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε 

το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ο Ματίας 
Τομάς στο 69’ έκανε το 0-2, με τον Βιτίνιο 
στο 87’ να διαμορφώνει το τελικό 0-3.

Πιερικός - Πανσερραϊκός 1-1
O Πιερικός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον 
Πανσερραϊκό στην Κατερίνη. Οι γηπεδούχοι 
άνοιξαν το σκορ στο 11’ με κεφαλιά του Κου-
κόλη, ενώ στο 19’ ο Κανίς ισοφάρισε σε 1-1 
για τα «λιοντάρια» με σουτ. Σε ένα κρίσιμο 
για την παραμονή παιχνίδι, οι δύο ομάδες 
μοιράστηκαν από ένα βαθμό και οι Σερραίοι 
παραμένουν σε τροχιά υποβιβασμού.

Θεσπρωτός - Απόλλων Λάρισας 1-
1
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι 
στην Ηγουμενίτσα ανάμεσα σε Θεσπρωτό 
και Απόλλωνα Λάρισας. Ο Θεσπρωτός 
άνοιξε το σκορ στο 21’ όταν μετά από λάθος 
του Καλούση, ο Ραμίρεζ βρέθηκε απένα-
ντι από τον Άστρα, τον απέφυγε και σε κενό 
εστία έκανε το 1-0. Στο 42’ ο Καραμόκο 
μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, απέ-
κρουσε ο Κιναλης, αλλά ο Μπαλογιάννης σε 
κενή εστία έγραψε το 1-1.

Καβάλα - ΑΕΛ 0-1
Η ΑΕΛ έφυγε νικηφόρα 
από το «Ανθή Καρα-
γιάννη», επικρατώντας 
0-1 της Καβάλας. Ο σκό-
ρερ του παιχνιδιού ήταν 
ο Αλέξανδρος Νικολιάς 
στο 5ο λεπτό. Ο ΑΟΚ 
στο 47’ είχε δοκάρι με 
τον Οκάν. Οι γηπεδούχοι 
έκαναν ευκαιρίες στο δεύ-
τερο ημίχρονο, αλλά ο Σου-
λούκος κράτησε την εστία του 
απαραβίαστη.

Νίκη βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 2-1: Πήραν 
το τρίποντο οι «κυανόλευκοι»
Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι η Νίκη Βόλου 
κατάφερε να πάρει το τρίποντο επικρατώ-
ντας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ και βρίσκεται στην 
3η θέση μαζί με την Ξάνθη.
Στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα 
παρέμεινε η Νίκη Βόλου. Οι «κυανόλευ-
κοι» επικράτησαν με 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ και 
έφτασαν τους 47 βαθμούς, όσους έχει και 
η Ξάνθη. Από την άλλη ο «δικέφαλος του 

βορρά», έμεινε στους 35 και έπεσε στην 8η 
θέση.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν με τον Βασιλείου στο 44’. Οι φιλοξενού-
μενοι στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκρι-
μένα στο 68’ ισοφάρισαν με τον Μπράντο-
νιτς, ωστόσο οι παίκτες της Νίκης Βόλου δεν 
είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 83’ ο 
Μιράντα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του Μπαλωμένου διαμορφώνοντας 
το τελικό 2-1.

Ξάνθη - Ολυμπιακός Β 2-1
Η Ξάνθη πέτυχε την τρίτη διαδοχική εντός 
έδρας νίκη, επικρατώντας με 2-1 του Ολυ-
μπιακού Β. Διαμαντόπουλος και Κρητικός οι 
σκόρερ, μείωσε προσωρινά ο Κανέ.
Η Ξάνθη επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού 
Β στα Πηγάδια, σε αγώνα για την 29η αγωνι-
στική της Super League 2. Αυτή ήταν η τρίτη 
διαδοχική εντός έδρας νίκη για τους Θρα-
κιώτες και η πέμπτη ήττα των «ερυθρόλευ-
κων» στα τελευταία επτά παιχνίδια.
Για τους γηπεδούχους άνοιξε το σκορ ο Δια-
μαντόπουλος στο 44’, σε φάση κατά την 
οποία διαμαρτυρήθηκαν οι Πειραιώτες, 
θεωρώντας πως έχει γίνει νωρίτερα φάουλ 
στον Αποστολόπουλο (θεώρησαν δηλαδή 
αντικανονικό το γκολ). Ο Μαμαντού Κανέ 
ισοφάρισε στο 60’ για την ομάδα του Αριέλ 
Ιμπαγάσα, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι 
που κατέκτησαν το τρίποντο, χάρη στο γκολ 
του Κρητικού στο 81’.

Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-4
Οι Βοιωτοί επικράτησαν εύκολα με 1-4 εκτός 
έδρας της Κηφισιάς και πήραν διαφορά 10 
βαθμών στην κορυφή, αγκαλιάζοντας πλέον 
σφιχτά την πρωτιά του Νοτίου Ομίλου της 
Super League 2.
Διαφορά δέκα βαθμών στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα του Νοτίου Ομίλου 
της Super League 2 πήρε ο Λεβαδειακός, ο 
οποίος εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες των 
Χανίων και Καλλιθέας και με το 1-4 επί της 
Κηφισιάς αγκάλιασε σφιχτά πλέον την πρω-

τιά για τα μπαράζ της ανόδου.
Τον δρόμο της νίκης για τον 

Λεβαδειακό άνοιξε στο 31’ 
ο Μπαχανάκ, ο οποίος με 
κεφαλιά έκανε το 0-1, με 
την ομάδα του Ταουσιάνη 
να απλοποιεί τα πράγ-
ματα στο δεύτερο μέρος 
και να φτάνει άνετα στην 
τελική επικράτηση που 

τη φέρνει μια ανάσα από 
την εξασφάλιση της πρώ-

της θέσης.
Στο 68’ ο Νίλι με σουτ ανέβασε 

τον δείκτη του σκορ στο 0-2, ενώ 
με δύο γρήγορα γκολ στο τελευταίο δεκά-

λεπτο από τον Βρακά, και συγκεκριμένα στο 
83’ και στο 85’, ο Λεβαδειακός διαμόρφωσε 
με πανηγυρικό τρόπο το 0-4 επί της Κηφι-
σιάς. Η αθηναϊκή ομάδα πέτυχε το γκολ της 
τιμής στο 89’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Ντοριβάλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω κορονοϊού για 
δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ελευθερό-
πουλος δεν κάθισε στον πάγκο της Κηφισιάς, 
με τον Μαυρουδή να τον αντικαθιστά.

Παναθηναϊκός Β’-Καλλιθέα 0-0

Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές και μεγάλες 
ευκαιρίες κόντρα στην Καλλιθέα που είχε 
κορυφαίο τον πορτιέρε, Στρέζο, και το 0-0 
ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο του 
Ασπροπύργου. Δύο δοκάρια για το «τρι-
φύλλι».
Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν 
Παναθηναϊκός Β’ και Καλλιθέα στο πλαίσιο 
της 29ης αγωνιστικής της Super League 2, 
σε ένα παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» πέταξαν 
πολλές σημαντικές ευκαιρίες στα σκουπί-
δια και δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την 
υπεροχή τους σε γκολ και «τρίποντο».
Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και 
στο 5’ με τον Κυνηγόπουλο απείλησαν. Ο 
Ξενόπουλος, όμως, έδιωξε σε κόρνερ. Από 
κει και έπειτα ξεκίνησε η «πολιορκία» των 
γηπεδούχων. Στο 13’ ο Αθανασακόπουλος 
νικήθηκε από τον Στρέζο, ο οποίος στιγμές 
αργότερα «έβγαλε» και το τετ α τετ με τον 
Τσιριγώτη. Στο 18’ ξανά ο πορτιέρε της Καλ-
λιθέας έδιωξε την μπάλα, στην νέα μεγάλη 
ευκαιρία του Τσιριγώτη. Το «τριφύλλι» είχε 
καλές στιγμές με Ηλιάδη και Μαρτίνη ενώ 
στο 45’ οι «κυανόλευκοι»... απάντησαν αλλά 
ο Ξενόπουλος είπε ξανά «όχι» στον Κυνηγό-
πουλο.
Στο δεύτερο μέρος ξανά ο Στρέζος στο 48’ 
έβγαλε το σουτ του Σαρδέλη ενώ στο 50’ ο 
Αλμπάνης είχε δοκάρι. Το παιχνίδι συνέχισε 
να είναι μονόλογος των «πρασίνων», που 
είδαν τον Αθανασακόπουλο να αστοχεί με 
συρτό σουτ στο 55’. Στο 65′ είχαν δεύτερο 
δοκάρι αυτή την φορά σε κεφαλιά του Καρ-
βούνη από τη μικρή περιοχή. Στο αμέσως 
επόμενο λεπτό ο Στρέζος απέκρουσε ενστι-
κτωδώς νέα κεφαλιά του Τσιριγώτη. Η Καλ-
λιθέα πάτησε περιοχή πρώτη φορά στο 80ο 
λεπτό με τον Ξενόπουλο να αποκρούει το 
σουτ του Κονέ. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Εργοτέλης - Ζάκυνθος 1-0: Οι Κρη-
τικοί στένεψαν τα περιθώρια πα-
ραμονής για την ομάδα του Ιονίου
Τη νίκη με 1-0 επί της Ζακύνθου πανηγύρισε 
ο Εργοτέλης στο παιχνίδι με το οποίο έκλεισε 
η 29η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της 
Super League 2. Οι Κρητικοί δεν αγχώνονταν 
βαθμολογικά και με αυτό το τρίποντο ουσι-
αστικά «καθάρισαν», ωστόσο για την ομάδα 
του Ιονίου αυτή η ήττα... σφίγγει ακόμα 
περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό καθώς η 
Ζάκυνθος έχοντας τέσσερα ματς ακόμα να 
δώσει βρίσκεται στο -8 από τη γραμμή της 
παραμονής.
Ο Εργοτέλης είχε το πάνω χέρι από το πρώτο 
μέρος και δημιούργησε δύο καλές στιγμές 
με τον Κόνρααντ στο 15’ και με τον Κοκκίνη 
στο 30’, ενώ από την άλλη πλευρά η Ζάκυν-
θος απείλησε στο 43’ με κεφαλιά του Καλλι-
βωκά. Τελικά η κρητική ομάδα πήρε το προ-
βάδισμα στο 57’ όταν ο Σερβιλάκης εκτέλεσε 
το κόρνερ και ο Κωστανάσιος με καρφωτή 
κεφαλιά έγραψε το 1-0.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Εργοτέλης έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για να κλειδώσει τη νίκη με 
τον Κοκκίνη, ο οποίος δεν κατάφερε να νική-
σει τον Μέντες σε τετ-α-τετ. Το ίδιο συνέβη 
και με τον Κόνρααντ στο 88’, ο οποίος απέ-
ναντι από τον Μέντες δεν κατάφερε να σκο-
ράρει, ενώ ο Νεράλ που πήρε το ριμπάουντ 
σούταρε ψηλά άουτ. Το γκολ του Κωστανά-
σιου, ωστόσο, αρκούσε στον Εργοτέλη για 
να του δώσει το τρίποντο.
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Η Πάφος έβαλε πλώρη για να διεκδικήσει με αξιώσεις ένα ευρω-
παϊκό εισιτήριο, αφού νίκησε 2-0 την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακί-
δης». Οι γαλάζιοι είναι έκτοι, όμως μείωσαν στους τρεις βαθμούς 
από την αποψινή αντίπαλό τους και στους πέντε από τη δεύτερη 
θέση (τον επόμενο αντίπαλό τους, ΑΠΟΕΛ).

Επομένως, δικαιούνται να ονειρεύονται ότι στις έξι εναπομείνασες αγω-
νιστικές θα καταφέρουν να πλασαριστούν σε υψηλότερη θέση και να 
κόψουν ένα από τα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Στον αντίποδα, το ντεμπούτο του Νταβίδ Μπαντία στον πάγκο των Λαρ-
νακέων κάθε άλλο από αποτυχημένο ήταν. Αντιθέτως, ήρθε η τρίτη 
συνεχόμενη ήττα τους και παραμένουν στην πέμπτη θέση
Είναι φανερό δε ότι αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις γκέλες των προπο-
ρευόμενων για να μπουν στη μάχη του τίτλου ή για να πάρουν προβάδι-
σμα στη μάχη του δεύτερου εισιτηρίου για το Τσάμπιονς Λιγκ. Σήμερα 
πάντως, η ομάδα της Λάρνακας ήταν και άτυχη, αφού δύο φορές τα 
δοκάρια της στέρησαν το δικαίωμα να ισοφαρίσουν.

Το ματς
Η Πάφος FC ήταν πιο απαιτητική στο πρώτο ημίχρονο και έφτανε πιο 
εύκολα και επικίνδυνη στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο χωρίς να δημι-
ουργήσει τη μεγάλη φάση. Εκτός από κάποια σουτ έξω από την περιοχή, 
καλή στιγμή ήταν έναν τετ α τετ του Ζάιρο με τον Λεάλ. Ο Βραζιλιάνος 
καθυστέρησε, όμως, πήγε να περάσει τον Κουβανό, ο οποίος όμως πρό-
λαβε, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα στη 16’.
Μάλιστα, η ΑΕΚ παραλίγο να τιμωρήσει τους γηπεδούχους στο 21’, τόσο 
για την ποδοσφαιρική φλυαρία όσο και το κακό διώξιμο του Πέτρου με 
τη γροθιά. Εντούτοις, ο Τρισκόφσκι στην επαναφορά έστειλε την μπάλα 
άουτ παρά το ότι η εστία ήταν απροστάτευτη από τερματοφύλακα.
Στο 41’ όμως ο συμπατριώτης του, Ντάγκλας Αουρέλιο, δεν το σκέφτηκε 
πολύ μετά το λανθασμένο διώξιμο του Λέντες (σε σέντρα του Ζάιρο), 
που μετατράπηκε σε… ασίστ. Σούταρε αμέσως από κοντά και άνοιξε το 
σκορ.
Πάντως, η ομάδα της Λάρνακας θα μπορούσε να έφερε το ματς στα ίσα 
στο πρώτο λεπτό της καθυστέρησης, όταν ο Άλτμαν σούταρε και έστειλε 
την μπάλα στο δοκάρι.
Όπως τελείωσε το πρώτο 45λεπτο, όμως, έτσι άρχισε το πρώτο, δηλαδή 
με δοκάρι για τους κιτρινοπράσινους έπειτα από κεφαλιά του νεοεισελ-
θόντα Ρόμο στο 48ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στη συνέχεια, εντούτοις είχαν φανερό πρόβλημα στη 
δημιουργία ευκαιριών. Την ίδια ώρα, οι γηπεδούχοι καραδοκούσαν για 
να χτυπήσουν στην κόντρα.
Αφού ο Πάντσεον έχασε στο 80’ τεράστια ευκαιρία από κοντά, στο 
83’ σκόραρε με εκτέλεση φάουλ, έχοντας για βοήθεια την κόντρα στο 
κεφάλι του Γκονθάλεθ.

Μπαντία: «Ακόμη πιστεύω στο νταμπλ»
Παρά το ντεμπούτο με το… αριστερό και την τρίτη σερί ήττα της ΑΕΚ, ο 
Νταβίδ Μπαντία δεν χάνει την πίστη του, όπως φάνηκε στη συνέντευξη 
Τύπου μετά το 0-2 από την Πάφος FC.
Αναφορικά με το εάν αλλάζει όσα είπε πως πιστεύει στην ομάδα και στό-
χος είναι το νταμπλ: «Ακόμη πιστεύω πως μπορούμε. Είμαστε σε ένα 
γκρουπ που δεν υπάρχουν μεγάλες βαθμολογικές διαφορές και πιστεύω 
ότι μέχρι το τελευταίο ματς της σεζόν θα είναι ανοιχτό για 3-4 ομάδες να 
κερδίσουν το πρωτάθλημα».

Νίκη-ανατροπή και πρόκριση στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου, για τρίτη 
διαδοχική σεζόν πανηγύρισε η 
Ανόρθωση!

Σ
ε ένα ντέρμπι που θα μείνει στην Iστορία, 
στο οποίο κυριάρχησαν τα νεύρα, η ένταση 
και το πάθος, με τέσσερις αποβολές σε παί-
κτες του ΑΠΟΕΛ (Νατέλ, Ντανίλο, Βινίσιους 

και Σόουζα), η «Κυρία» επικράτησε με 1-0 των γα-
λαζοκιτρίνων χάρις σε γκολ του Ουάρντα (43’) και 
ανέτρεψε το σε βάρος της σκορ του πρώτου αγώ-
να (1-2).
Έν τονες οι διαμαρτυρίες από πλευράς φιλοξε-
νουμένων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του 
αγώνα, καθώς έπαιξαν με αριθμητικό μειονέκτημα 
από το 7ο λεπτό και χρειάστηκε να αγωνισθούν με 
επτά παίκτες για είκοσι περίπου λεπτά. Οι κυανό-
λευκοι από την άλλη, είχαν φυσιολογικά τον έλεγχο 
στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δεν μπό-
ρεσαν όμως να «σκοτώσουν» τον αντίπαλο τους, 
αφού τα χαλούσαν στην τελική προσπάθεια. 
Η αγωνία κράτησε μέχρι το τέλος, αν 
και ο ΑΠΟΕΛ δεν απειλούσε ουσια-
στικά, με την Ανόρθωση να παίρνει 
τελικά το εισιτήριο για τους «4» 
της διοργάνωσης.

Το ματς
Η ένταση, το πάθος και τα νεύρα 
κυριάρχησαν από τα πρώτα κιό-
λας λεπτά. Χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι ο Νεοκλέους έδειξε 
επτά κίτρινες και δύο κόκκινες, 
στο πρώτο ημίχρονο, ως αποτέλε-
σμα των πολλών και σε μερικές περι-
πτώσεις σκληρών εκατέρωθεν φάουλ.
Ο Νατέλ στο 7’ ήταν αυτός που… άνοιξε τον 
χορό, όταν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαι-
τητή, μετά από σκληρό και επικίνδυνο φάουλ με 
τις τάπες στον Αρτυματά. Αν και αρχικά ο Νεοκλέ-
ους τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα, ο Ντι Πάολο 
(VAR) παρενέβη και τον έστειλε στο on field review. 
Μερικά μόνο δευτερόλεπτα αργότερα άλλαξε την 
απόφαση του και απέβαλε τον Βραζιλιάνο, αφήνο-
ντας τον ΑΠΟΕΛ με δέκα παίκτες.
Ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη συνέ-
χεια η Ανόρθωση. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν σε 
θέση άμυνας, με τους παίκτες του Τιμούρ Κετσπά-
για να έχουν την μπάλα, όμως να αντιμετωπίζουν 
θέματα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία. Πρώτη 
φορά απείλησαν στο 16’ με την κεφαλιά-ψαράκι 
του Ουάρντα, ενώ ακολούθησαν τα άστοχα σουτ 
των Αρτυματά και Χριστοδουλόπουλου.

Και σαν να μην έφτανε στον ΑΠΟΕΛ η μία απο-
βολή, ο Ντανίλο σε ένα δίλεπτο (33’-35’) είδε δύο 
φορές την κίτρινη του Νεοκλέους, αφήνοντας την 
ομάδα του με εννέα παίκτες, με τους γαλαζοκίτρι-
νους να αμφισβητούν έντονα τη δεύτερη κίτρινη. 
Έγινε ακόμα πιο πιεστική η «Κυρία» στη συνέχεια, 
ψάχνοντας το γκολ που θα την έβαζε σε θέση οδη-
γού πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 
Και τα κατάφερε, αφού πρώτα προειδοποίησε στο 
42’ με τον Αμπαρτζουμιάν.
Ο Αμρ Ουάρντα στο 43’ μετά από γύρισμα του 
Αρμένιου δεξιού οπισθοφύλακα, βρέθηκε αμαρ-
κάρισ τος και με δυνατή κεφαλιά ν ίκησε τον 
Μιχαήλ, δίνοντας σκορ πρόκρισης στην ομάδα του. 
Πέντε λεπτά αργότερα (45+3’), η Ανόρθωση έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα 
της, με τον Νόβοτνι να μην προλαβαίνει να σπρώ-
ξει στα δίκτυα τη μπάλα και αυτή να περνάει από 
όλους.
Προσπάθησε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και 

να βγάλει αντίδραση στο ξεκίνημα του δευτέ-
ρου ημιχρόνου ο ΑΠΟΕΛ. Η προσφυγική 

ομάδα όμως διατήρησε την κατοχή 
της μπάλας και σταδιακά ανέβασε 

ρυθμό και προσπάθησε να βρει 
το πολυπόθητο δεύτερο γκολ. 
Στο 65’ το «άγγιξε» στην κυρι-
ολεξία όταν ο Ντέλετιτς έχασε 
ευκαιρία από αυτές που δεν… 
χάνονται. Μετά από γύρισμα 
του Κορέια, ο Σέρβος βρέθηκε 
αφύλακτος στο πίσω δοκάρι 
και με εξουδετερωμένο τον 

Μιχαήλ, ήταν όμως άστοχος.
Ακολούθησε πεντάλεπτο «φωτιά» 

με δύο ακόμα κόκκινες κάρτες σε 
παίκ τε ς του Σωφρόνη Αυγουσ τή! 

Αρχικά στο 68’ ο Βινίσιους αντίκρισε δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα, για φάουλ από πίσω στον Χού-
σμπαουερ, ενώ στο 73’ ήταν η σειρά του Σόουζα, 
να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη, για χτύπημα στο 
πρόσωπο του Βερχόβετς, με τον αγκώνα, σε εναέ-
ρια διεκδίκηση.
Οι γαλαζοκίτρινοι χρειάστηκε να αγωνιστούν με 
επτά παίχτες για κάτι περισσότερο από είκοσι 
λεπτά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ανόρθωση 
κυριάρχησε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
έφτανε με τεράστια ευκολία στα αντίπαλα καρέ, 
όμως, οι παίκτες του Τιμούρ Κετσπάγια αδυνα-
τούσαν να τελειώσουν σωστά τις φάσεις, παρα-
τείνοντας την αγωνία στην αναμέτρηση. Ο ΑΠΟΕΛ 
δεν απειλούσε ουσιαστικά, δεν κράτησε καθόλου 
μπάλα στα πόδια του, και κάπως έτσι η «Κυρία» 
έφτασε στην πρόκριση, για τρίτη διαδοχική σεζόν!

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-0: Στα ημιτελικά 
η «Κυρία» σε ματς που θα μείνει στην 
Ιστορία!

Πάφος FC-AEK 2-0: Η μία με 
αντοχές Ευρώπης, η άλλη με 
την όπισθεν
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ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 73-84: Έκανε τα 
απολύτως απαραίτητα

Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και ουσιαστικός στην PAOK Sports Arena, πήρε τη νίκη απέναντι στον 
ΠΑΟΚ (84-73) για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Basket League και διατήρησε το status του, μια 
βδομάδα πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο ΟΑΚΑ.

Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και 
ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 4 Απριλίου επιβεβαιώθηκε στην πράξη, με 
τους ερυθρόλευκους να κάνουν τα απολύτως απα-
ραίτητα στον δρόμο για ακόμη μια νίκη (84-73) 
στη Stoiximan Basket League. Η ομάδα του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα είδε το +19 του 29’ να γίνεται +5 
στο 37’ αλλά στην τελική ευθεία ήταν αυτή που 
έπρεπε, τελείωσε τις φάσεις κοντά στο καλάθι και 
πήρε το ροζ φύλλο αγώνα.
Σχετική ανησυχία στην πλευρά του Δικεφάλου για 
τον Ντιμίτρι Ρίβερς, ο οποίος έπαιξε μόλις 12’46’’ 
πριν αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού.
Χωρίς τον Κώστα Σλούκα και τον Μουσταφά 
Φαλ παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, ωσεί παρών ο 
Άντονι Λι, ο οποίος δοκίμασε στην προθέρμανση, 
αλλά ήταν εμφανώς αδύναμος μετά την ίωση 
που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέ-
ρες.
Ο αγώνας
Χάρη στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο 
Ολυμπιακός πήρε από νωρίς 
το προβάδισμα (6-12 στο 5’), 
πλην όμως δεν μπορούσε να 
αποκτήσει διαφορά ασφα-
λείας. Ο ΠΑΟΚ έμεινε σε 
κοντά κι όταν βελτίωσε τα 
ποσοστά ευστοχίας από την 
περιφέρεια, βρέθηκε πολύ 
γρήγορα από το -8 (13-21 
στο 9’) στο στο -1 (20-21 στο 
11’), έχοντας για πρωταγωνιστή 
τον Βλάντο Γιάνκοβιτς.
Η αδυναμία των γηπεδούχων όμως 
να τελειώσουν τις φάσεις κοντά στο 
καλάθι (εν αντιθέσει με τους φιλοξενού-
μενους), έδωσε την αφορμή στην ομάδα του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα να πατήσει το γκάζι. Οι ερυθρό-
λευκοι στηρίχθηκαν στον Λιβιό Ζαν Σαρλ κοντά 
στο καλάθι και οδήγησαν τη διαφορά σε διψή-
φια επίπεδα (25-35 στο 17’), την οποία διατήρη-
σαν μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους χάρη στο 
τρίποντο που σημείωσε ο Σακίλ ΜακΚίσικ με την 
εκπνοή (34-45 στο 20’).
Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς είχε γίνει για 
τον Ολυμπιακό, ο οποίος καλούνταν πλέον να 
κάνει τα απολύτως απαραίτητα για να καθαρίσει 
το παιχνίδι. Όπως κι έγινε. Με τον Τάιλερ Ντόρ-
σεϊ να είναι συνεπής από την περιφέρεια και τους 
ψηλούς να κυριαρχούν κοντά στο καλάθι, οι ερυ-
θρόλευκοι έφτασαν μέχρι το +19 (45-64 στο 29’).
Αντί να «καθαρίσουν» σε εκείνο το σημείο όμως, 

είδαν τον ΠΑΟΚ να αντεπιτίθεται και να διεκδικεί 
τη νίκη επί ίσοις όροις. Με όπλο το περιφερειακό 
σουτ και με δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έμεινε 
χωρίς πόντο για περίπου τέσσερα λεπτά (από το 
33’ μέχρι το 37’), η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη 
μάζεψε τη διαφορά στο -5 (66-71).
Δεν έφτασε όμως πιο κοντά. Στο κρισιμότερο 
σημείο της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι 
εμφάνισαν ξανά το καλό τους πρόσωπο, διατή-
ρησαν το προβάδισμα μέχρι τέλους και πήραν τη 
νίκη, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Basket 
League.
Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στη Θεσσαλο-
νίκη, επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ για την 20ή αγωνι-
στική της Stoiximam Basket League και πλησί-
ασε τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ σε απόσταση βολής, 

μια βδομάδα πριν από το ντέρμπι του 
ΟΑΚΑ. Οι ερυθρόλευκοι καλούνται 

πλέον να επιβληθούν του Άρη 
σε τρεις ημέρες, προκει-

μένου να πάνε στην έδρα 
του αιωνίου αντιπάλου, 
αναζητώντας νίκη, ανε-
ξαρτήτως διαφοράς, 
για να έχουν αυτοί το 
πάνω χέρι για το από-
λυ το  π λ εον έκ τ ημα 
έδρας σ τα playof fs 
της Stoiximan Basket 
League.

Όσο για τον Δικέφαλο; 
Διατηρήθηκε στα χαμηλά 

πατώματα του βαθμολογι-
κού πίνακα, έχει όμως τη δυνα-

τότητα να πλησιάσει -και να μπει- την 
οκτάδα, εφόσον κερδίσει τα παιχνίδια που «χρω-
στάει» στη Stoiximan Basket League.
Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 35 (17-1)
Ολυμπιακός 33 (16-1)
Κολοσσός 28 (10-8)
ΑΕΚ 28 (9-10)
Άρης 27 (8-11)
Προμηθέας 27 (11-5)
Περιστέρι 26 (8-10)
Λάρισα 25 (8-9)
Λαύριο 25 (7-11)
Απόλλωνας Πάτρας 24 (6-12)
ΠΑΟΚ 24 (7-10)
Ιωνικός 23 (4-15)
Ηρακλής 20 (5-13)*

Άλμπα Βερολίνου - 
Παναθηναϊκός 87-78: 
Αγγαρεία στο one man 
show του Νέντοβιτς

Ο Νέμανια Νέντοβιτς πάλευε 
εναντίον όλων, όμως ο Παναθη-
ναϊκός ηττήθηκε καθαρά, δίκαια 
και εύκολα από την Άλμπα στο 
Βερολίνο (87-78) σε εξ αναβολής 
αγώνα για την 19η αγωνιστική 
της EuroLeague.
Μεγάλα σκαμπανεβάσματα, 
ελάχιστες λύσεις στην επίθεση, 
ένας Νέμανια Νέντοβιτς ενα-
ντίον όλων και ήττα στο Βερο-
λίνο για τον Παναθηναϊκό, που 
λύγισε απέναντι στην Άλμπα 
(87-78) στον εξ αναβολής αγώνα 
για την 19η αγωνιστική της 
EuroLeague το βράδυ της Τετάρ-
της (6/4).
Ο MVP
Μάοντο Λο στον άσο και Κρά-
ιστ Κουμάτζι στο σέντερ μοι-
ράζονται τον τίτλο του κορυ-
φαίου παίκτη. Αυτοί έκαναν 
την διαφορά, το βράδυ που η 
Άλμπα στερήθηκε τον Μάρκους 
Έρικσον, τον Μπεν Λάμερς και 
άφησε στον πάγκο τον Λουκ 
Σίκμα και τον Γιοβέλ Ζούσμαν 
για να κάνει συντήρηση εν όψει 
της συνέχειας στο γερμανικό 
πρωτάθλημα.
Ο αδύναμος κρίκος
Κακό βράδυ για τον Ντάριλ 
Μέικον που έμεινε στους έξι 
πόντους από 2/4 δίποντα, 0/3 
τρίποντα και 2/2 βολές, είχε μία 
ασίστ για δύο λάθη και δεν λει-
τούργησε υποστηρικτικά στον 
Νέμανια Νέντοβιτς. Κι άλλοι 
υστέρησαν από τον Παναθηνα-
ϊκό, όμως η έφεση του Αμερι-
κανού στο σκοράρισμα τον έχει 
καταστήσει υπερπολύτιμο στη 
φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα 
όταν «δεν τραβάει», η ομάδα 
του να χάνει σημαντικό μέρος 
της δύναμής της.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Μόλις επτά βολές εκτέλεσε η 
Άλμπα, που έβαλε 33 καλάθια 
από 26 ασίστ, ενώ έκανε μόνο 
δέκα λάθη. Ο Παναθηναϊκός, 
από την άλλη, έμεινε στο 29.4% 
στο τρίποντο, με τον Παπα-
γιάννη να έχει τέσσερις πόντους 

από 2/7 δίποντα σε 32:14, την 
την ώρα που οι πόντοι από τα 
λάθη του αντιπάλου ήταν 18-10 
υπέρ των γηπεδούχων.
Ο αγώνας
Με αποτελεσματικότητα στο 
δίποντο (5/5 στο πρώτο πεντά-
λεπτο), ο Παναθηναϊκός διάβασε 
καλά το παιχνίδι στο ξεκίνημα, 
όμως ο Λο με σκοράρισμα και 
δημιουργία έκανε τη διαφορά 
για το 17-11 στο 6’. Ο θηριώ-
δης Κουμάτζι ήταν ένα τερά-
στιο πρόβλημα για τον Παπα-
γιάννη προς τα τέλη της περιό-
δου, ο Μπλατ έβαλε τρίποντο 
για το 28-13 στο 9’ και ξαφνικά, 
μέσα σε λίγες μόνο φάσεις, το 
παιχνίδι έγειρε προς την πλευρά 
των γηπεδούχων.
Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν 
ήταν καλή, όμως ο Νέντοβιτς 
τον πήρε στις πλάτες του, σκό-
ραρε κατά ριπάς για το 37-28, με 
τον Μέικον να μειώνει στους έξι 
(37-31) και το παιχνίδι να αλλά-
ξει ξανά μορφή, μέσα σε λίγες 
φάσεις. Ο Νέντοβιτς έβαλε τρί-
ποντο για το 37-34, αφού προη-
γουμένως είχε γκρινιάξει επειδή 
η μπάλα δεν έφτασε στα χέρια 
του, με το 44-40 του ημιχρόνου 
να τους αφήνει όλους χαρούμε-
νους. Τους γηπεδούχους για το 
προβάδισμα και τους φιλοξε-
νούμενους για την αντίδραση.
Η εικόνα της τρίτης περιόδου, 
πάντως, θύμιζε περισσότερο 
εκείνη της πρώτης παρά της δεύ-
τερης. Η Άλμπα είχε καλή κυκλο-
φορία της μπάλας, έχτισε ξανά 
ένα προβάδισμα ασφαλείας, με 
τον Νέντοβιτς να συνεχίζει το 
one man show για τον Πανα-
θηναϊκό που έπεσε στο -14 στο 
τέλος της τέταρτης περιόδου και 
δεν μπορούσε πια να αντιδρά-
σει. Ο Σέρβος έπεσε άτσαλα στο 
παρκέ, 3:09 πριν από το φινάλε 
και όλοι ένιωσαν ένα... σφίξιμο 
στην καρδιά, βγήκε ωστόσο 
μόνος του από το παρκέ για να 
μην κλείσει η βραδιά εφιαλτικά 
για τους πράσινους.



69ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ8 Απριλίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ70 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com



71ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ8 Απριλίου 2022

www.hellasnews-radio.com



SPORTS
8 Απριλίου 2022

Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ 2-1: Μπορεί, Μαρσέιγ - ΠΑΟΚ 2-1: Μπορεί, 
μπορεί να προκριθεί μπορεί να προκριθεί 

www.hellasnews-radio.com

σελ. 61σελ. 61
Έκανε τα απολύτως Έκανε τα απολύτως 
απαραίτητα!απαραίτητα! σελ. 68σελ. 68

Του έσπασε το αήττητο Του έσπασε το αήττητο 
σερί 16 αγώνωνσερί 16 αγώνων σελ. 62σελ. 62


