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Στα 713 ευρώ το μήνα μικτά ο κατώτατος μισθός

Τ
ην αύξηση του κατώτατου μισθού στη χώρα στα 713 
ευρώ μικτά ανά μήνα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην ελληνι-
κό λαό με σχετική τηλεοπτική παρέμβαση. Πρόκειται 

δηλαδή για αύξηση 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 
2021.
Έτσι ο κατώτατος μισθός θα ανέρχεται πλέον στα 713 ευρώ 
από 663 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός είχε αυξηθεί μετά από 
απόφαση της κυβέρνησης κατά 2% από την 1.1.2022.
Ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε των καλών επιδόσεων 
της ελληνικής οικονομίας, την αντοχή που επιδεικνύει στον 
πόλεμο της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις του και στην ενεργει-
ακή κρίση, τονίζοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές 
για το επόμενο διάστημα.
Κατά τον κ. Μητσοτάκη η αύξηση του κατώτατου μισθού πάω 
από τα 700 το μήνα θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους εργα-
ζόμενους να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης 
και να σχεδιάσουν τη ζωή τους καλύτερα.
Το μήνυμα του πρωθυπουργού: 
«Καθημερινά σε πόλεις και γειτονιές συναντώ εργαζόμενους, 
και κυρίως νέους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η 
κοινή αγωνία που διακρίνω στα πρόσωπα όλων είναι η ακρί-
βεια από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Οι τιμές στο ρεύμα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, 
στο βενζινάδικο. 
Ακούν για την οικονομία που αναπτύσσεται, διαπιστώνουν 
πολλές θετικές αλλαγές, όμως αναρωτιούνται αν αυτή η ανά-
πτυξη τους αφορά πραγματικά. Αισθάνονται ότι, χωρίς βοή-
θεια από την οικογένεια, δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Ειδικά, 
μάλιστα, αν είναι αναγκασμένοι και να νοικιάζουν σπίτι.
Έχουν δίκιο. Γιατί οι αμοιβές, πράγματι, είναι ακόμα πολύ 
χαμηλές στον τόπο μας. Οι πληγές της δεκαετούς οικονομικής 
κρίσης δεν έχουν επουλωθεί. Και, βέβαια, τώρα, η παγκόσμια 
έκρηξη του πληθωρισμού χτυπά πρώτα τους χαμηλόμισθους 
και τους ανέργους.  
Ακριβώς σε αυτούς, λοιπόν, απευθύνεται η σημερινή μου από-
φαση. Έτσι, από την 1η  Μαΐου, ο βασικός μισθός αυξάνεται 
κατά 50 ευρώ τον μήνα. Από τα 663 ανεβαίνει στα 713 ευρώ. 
Ποσό το οποίο, συνδυαστικά με την πρώτη δόση του Ιανου-
αρίου, ισοδυναμεί με μία συνολική αύξηση 9.7% σε σχέση 
με τον κατώτατο μισθό του 2021. Με απλά λόγια, οι σχεδόν 
650.000 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν 
παραπάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό ετησίως. Ένας 
15ος μισθός προστίθεται, στο εξής, στο εισόδημά τους.
Οφείλω να σημειώσω πως η πρωτοβουλία μας αυτή αγγίζει τα 
απώτατα όρια της οικονομίας. Το ποσοστό αύξησης του πρώ-
του μισθού απασχόλησε πολύ την αρμόδια επιτροπή, τους 
κοινωνικούς εταίρους, όσο και τον υπουργό Εργασίας. Όμως 
αποτελεί πολιτική μας απόφαση. Την οποία και θα εισηγηθώ 
με θέρμη στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Γιατί σε κάθε κοινή δοκιμασία, κοινή είναι και η ευθύνη. Και 
όπως δίκαια πρέπει να αναλαμβάνονται τα βάρη, έτσι δίκαια 
θα πρέπει και να έχουν όλοι μέρισμα από το απόθεμα του 
πλούτου που δημιουργεί η εθνική παραγωγή και ανάπτυξη. 
Πρόκειται για επιλογή που περιλαμβάνει πολλές παρα-
μέτρους. Όπως, συνεπώς, μία οικογένεια διαχειρίζεται το 
σήμερα χωρίς να διακινδυνεύει το αύριο των μελών της, έτσι 
και η κυβέρνηση καλείται να ισορροπεί. Ανάμεσα στις παρο-
δικές ανάγκες του παρόντος και στις εθνικές υποχρεώσεις του 
μέλλοντος. 
Κάθε αύξηση δεν πρέπει να επιβαρύνει ούτε την ανταγωνι-
στικότητα, ούτε το  κόστος, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, 
που το μετατρέπουν σε αντικίνητρο για νέες προσλήψεις. Η 
αλήθεια είναι, όμως, ότι οι επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί πολύ 
από την κυβέρνηση. Με λιγότερους φόρους και εισφορές. Με 
ρευστότητα μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Αλλά και 
με τις πρόσφατες επιδοτήσεις για την κάλυψη  του ενεργεια-
κού κόστους.
Τώρα είναι η ώρα των εργαζόμενων. Και πρώτα των χαμη-
λόμισθων. Γιατί ποτέ δεν οραματίστηκα μια οικονομία με 
συγκριτικό της πλεονέκτημα τις χαμηλές απολαβές.  Αντίθετα, 
δεσμεύτηκα για πολλές και καλοπληρωμένες δουλειές. Και, 
πράγματι, η ανεργία ήδη μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. 
Μέσα σε 33 μήνες έχει υποχωρήσει 5 ολόκληρες μονάδες, 
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που μεσολάβησαν. 
Ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα υπέρ της εργασίας. 
Όπως τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η Ψηφιακή Κάρτα. Η 

προστασία στους ταχυμεταφορείς. Οι γονικές άδειες. Και το 
πλαίσιο για την εργασία εξ αποστάσεως.
Τώρα είναι η σειρά να ενισχυθεί το μικρότερο εισόδημα και 
αυτό κάνουμε. Με μία κίνηση που την απαιτεί η κατάσταση. 
Που την αξίζουν οι εργαζόμενοι. Και που την αντέχουν οι επι-
χειρήσεις. Γιατί αυτή η σημαντική μεταβολή στο βασικό μισθό 
αυξάνει και το επίδομα ανεργίας κατά 31 ευρώ κάθε μήνα. 
Αποτελεί, παράλληλα, και ένα κάλεσμα προς τους εργοδότες 
να κινηθούν ανάλογα και προς τις άλλες κατηγορίες μισθωτών. 
Άλλωστε, τον  Ιούνιο η Πολιτεία προχωρά και σε νέα μείωση 
των εισφορών κατά μισή μονάδα. Σειρά, λοιπόν, έχουν και 
εκείνοι να σταθούν δίπλα στους υπαλλήλους τους.  Γιατί καμία 
επιχείρηση δεν μπορεί να παράγει αξία από την εργασία αν 
δεν έχει φροντίσει πρώτα να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια των 
ίδιων των εργαζομένων της.
Θα αποφύγω τις καθησυχαστικές προβλέψεις σε ένα παγκό-
σμιο περιβάλλον που σκεπάζει η αβεβαιότητα. Μένω πιστός 
στη γλώσσα της αλήθειας και στον δρόμο της φροντίδας και 
της προσπάθειας. Γι’ αυτό και η μόνη σταθερή μου δέσμευση 
είναι μία: απέναντι σε κάθε δυσκολία, να είμαι στο πλευρό σας. 
Η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ είναι 
μια απόφαση ευθύνης και αλληλεγγύης. Ζούμε σε δύσκολες 
εποχές. Και κύριο μέλημά μου είναι να μην διαρραγεί η κοινω-
νική μας συνοχή. Αλλά και να μην υπονομευθούν, από άστοχες 
κινήσεις, όσα μαζί καταφέραμε έως τώρα.  
Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της οικονομίας μας. Αλλά, 
πάνω από όλα, έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες εργαζόμε-
νους. «Ανάπτυξη για όλους» ήταν εξαρχής η υπόσχεσή μας. 
Και αυτόν το στόχο υπηρετεί η πολιτική μας. Σήμερα, κάνουμε 
ένα ακόμα σημαντικό βήμα για να τον πετύχουμε».

«Αμηχανία» στους εργαζόμενους υψηλότερων 
κλιμακίων
Η αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων που βρίσκονται σε 
υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα κρίνεται απαραίτητη προ-
κειμένου να διατηρηθούν οι μισθολογικές διαφορές σε σχέση 
με τον κατώτατο μισθό ως κίνητρο παραγωγικότητας. Παράλ-
ληλα, οι εργοδότες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας 
χρειάζεται να πληρώσουν υψηλότερους μισθούς για να προ-
σελκύσουν εργαζομένους.
Επιδράσεις διάχυσης της αύξησης μπορούν να υπάρξουν σε 
τρία επίπεδα, όπως επισημαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος στο 
πόρισμα που κατέθεσε στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον 
κατώτατο μισθό.
Μία αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει τη σχετική τιμή 
της μη εξειδικευμένης εργασίας. Αυτό πιθανόν να ωθήσει 
σε αυξημένη ζήτηση για κάποιους τύπους εξειδικευμένου 
προσωπικού, το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει τη μη εξει-
δικευμένη εργασία, αυξάνοντας έτσι τους μισθούς για εργα-
ζομένους που αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο του κατώ-
τατου.

Κατά 50 ευρώ τον μήνα αυξάνεται 
από την 1η Μαΐου ο κατώτατος 
μισθός, φθάνοντας τα 713 ευρώ 
μεικτά (613 καθαρά) έναντι 663 
ευρώ μεικτά (569 ευρώ καθαρά) 
που είναι σήμερα
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Μ
ε διακομματική αντιπροσω-
πεία της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων ΗΠΑ, που επισκέπτε-
ται την Ελλάδα, με επικεφα-

λής τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας 
και Εμπορίου Φρανκ Παλλόνε συναντήθη-
κε, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, 
ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος.
Όπως ανακοινώθηκε, την αντιπροσωπεία 
συνόδευε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρυ 
Πάιατ.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης 
Καποδίστριας» στο υπουργείο Εθνικής 
‘Αμυνας ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος, o αρχηγός ΓΕΣ 

αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο 
αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής 
Μπουρολιάς καθώς και ο υπαρχηγός ΓΕΝ 
υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης.
Κατά τη συνάντηση, προστίθεται στην 
ανακοίνωση, έγινε ενημέρωση για τις πρό-
σφατες εξελίξεις στην στρατηγική αμυ-
ντική εταιρική σχέση Ελλάδος - ΗΠΑ και 
την προοπτική περαιτέρω, αμοιβαίως 
επωφελούς, εμβάθυνσης και διεύρυνσής 
της.
Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην 
Ουκρανία και υπογραμμίστηκε η ανάγκη 
πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας, ανε-
ξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της 
χώρας και η αλληλεγγύη και υποστήριξη 
για την προάσπισή τους.

Συνάντηση Ν. Παναγιωτόπουλου 
με αντιπροσωπεία της Βουλής των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και η 
κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή 
ασφάλεια, τονίζει σε ανακοίνωσή του 
ο Λευκός Οίκος

Σ
την Ουάσινγκτον θα μεταβεί στις 16 
Μαΐου ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης ο οποίος θα συναντηθεί 
με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, Τζο Μπάι-

ντεν στον Λευκό Οίκο.
Το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε ότι «στις 
16 Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο 
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάι-
ντεν».
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι 
σε δήλωσή της τόνισε ότι η επίσκεψη του κ. 
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ είναι 
«μια ευκαιρία να επιβε-
βαιωθεί η ισχυρή διμερής 
σχέση των δύο χωρών».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανυ-
πομονεί να υποδεχθεί τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
Κυριάκο Μητσοτάκη στον 
Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου 
2022. Η επίσκεψη του Πρω-
θυπουργού παρέχει την ευκαιρία να επιβε-
βαιώσουμε την ισχυρή διμερή μας συνερ-
γασία και να γιορτάσουμε τα 201 χρόνια της 
ελληνικής ανεξαρτησίας.
» Οι ηγέτες θα συζητήσουν τις συνεχιζό-
μενες προσπάθειες με τους Συμμάχους και 
τους εταίρους για την υποστήριξη του λαού 
της Ουκρανίας και την επιβολή οικονομι-
κού κόστους στη Ρωσία για την απρόκλητη 
επιθετικότητά της. Θα συζητήσουν τη στενή 
μας συνεργασία σε παγκόσμιες προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλα-
γής και της ενεργειακής ασφάλειας.
» Οι ηγέτες θα κάνουν απολογισμό των κοι-
νών μας προσπαθειών για την προώθηση 
της παγκόσμιας ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ, 
καθώς και των κοινών μας στόχων για ειρήνη 
και ευημερία στην περιοχή. Θα γιορτά-
σουν επίσης την ιστορία, τις δημοκρατικές 
αξίες και τους εμπορικούς και επενδυτικούς 
δεσμούς που έχουν ενώσει τους λαούς και τις 
χώρες μας για γενιές.
Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στον Λευκό 

Οίκο θα είναι η πρώτη με τον Τζο Μπάιντεν, 
με τον οποίο  έχουν επικοινωνήσει τηλεφω-
νικά στις 25 Μαρτίου 2021. Ο κ. Μητσοτά-
κης έχει συναντηθεί και με την αντιπρόεδρο 
Κάμαλα Χάρις.

Συνομιλία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν 
για την Ουκρανία
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, είχε 
την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οπως ανέφερε στο Twitter ο πρωθυπουρ-
γός «είχα μια εποικοδομητική συζήτηση με 
τον υπουργό Μπλίνκεν. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ 
συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας ως 
σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ κατά των απρόκλητων 
στρατιωτικών επιθέσεων της Ρωσίας στην 
Ουκρανία».
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητι-
κές πηγές, η συζήτηση Μητσοτάκη-Μπλίνκεν 

επικεν τρώθηκε σ την 
κατάσταση στην Ουκρα-
νία και στους τρόπους 
έμπρακτης υποστήριξης 
των Ουκρανών. Η Ελλάδα 
υπενθυμίζεται ότι είχε 
συνδράμει με αμυντικό 
υλικό και οι Αμερικανοί 
κάνουν κάθε προσπάθεια 
για να στηρίξουν τους 
Ουκρανούς στη νέα φάση 

επίθεσης της Ρωσίας στο Ανατολικό Μέτωπο. 
Είναι, δε, έντονη η ανησυχία για την ανθρω-
πιστική κατάσταση και ειδικά στη Μαριού-
πολη.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ευχα-
ρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στάση της 
Ελλάδας, για την εφαρμογή των κυρώσεων 
και για το ότι η Αθήνα δεσμεύθηκε να ανοι-
κοδομήσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, με δήλωση που αποδίδεται στον 
εκπρόσωπο, Ned Price, ο Άντονι Μπλίνκεν 
ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για 
την σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής επιβο-
λής των κυρώσεων αλλά και της εκτεταμένης 
ανθρωπιστικής και αμυντικής της βοήθειας.
Όπως είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανι-
κού ΥΠΕΞ, οι δυο άνδρες συζήτησαν πρό-
σθετους τρόπους για να βοηθήσουν την 
Ουκρανία «καθώς αυτή αμύνεται ενάντια 
στον απρόκλητο και βάναυσο πόλεμο από 
την Ρωσία».

Στις 16 Μαΐου η συνάντηση Μητσοτάκη 
– Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον
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Πέντε μέρες προτού περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας, ο Μάνος Δασκαλάκης προεξοφλούσε 
εξελίξεις - Τι έγραφε δυο μόλις 24ωρα μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου

Έ
χω χάσει τη γη κάτω από τα πό-
δια μου. Καλά κάνεις και δεν εί-
σαι με την άλλη», τα λόγια του 
Μάνου Δασκαλάκη σε φίλο του 

ενώ είχε αρχίσει να ξετυλίγεται το κου-
βάρι των αποκαλύψεων για την υπόθεση 
θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα. 
Άγνωστες συνομιλίες του Μάνου έφερε 
στο «φως» το Star. Ο εν διαστάσει σύζυ-
γος της κατηγορούμενης Ρούλας Πισπι-
ρίγκου έλεγε ότι γνώριζε πολλά και ότι 
έχει μιλήσει σε κάποιον, προτού ακόμα 
πάει στην ανακριτρία.
Δύο μήνες μετά τον θάνατο της Τζωρτζί-
νας και λίγο προτού συλληφθεί η Ρούλα 
Πισπιρίγκου, το ζευγάρι εμφανιζόταν 
ενωμένο. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ο 
Μάνος αντάλλασε μηνύματα με φίλους. 
«Αν υπήρχε μια περίπτωση να έχει κάνει 
κάτι σε ένα παιδί, θα την είχα σκοτώσει 
εγώ, με τα ίδια μου τα χέρια. Πάνω στις 
ψυχές των τριών παιδιών μου, πλού-
τισαν όλα τα κανάλια και ακόμη και οι 
πιο μικρές εφημερίδες και δεν ισχύει 
σε καμιά περίπτωση, ούτε ασφυκτι-
κός θάνατος, ούτε οποιαδήποτε εγκλη-
ματική ενέργεια. Μην παραπλανιέσαι. 
Αυτή τη στιγμή, μια μάνα που έχει χάσει 
τρία παιδιά, χτυπιέται από παντού. Έλα 
λίγο στη θέση της», έγραφε σε μήνυμά 
του ο Μάνος Δασκαλάκης στις 22 Μαρ-
τίου.
Την ακριβώς επόμενη ημέρα, στις 23 
Μαρτίου, ο Μάνος Δασκαλάκης έλεγε 
μέσω μηνυμάτων με φίλο του:
Φίλος: Εσένα σε πιστεύω ότι δεν έχεις 
πειράξει τρίχα από τα παιδιά, αλλά για 
τη Ρούλα όχι...
Μάνος: Άκουσέ με που σου λέω πέντε 
πράγματα παραπάνω...
Φίλος: Μακάρι να τελειώσει γρήγορα 
αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και να 
αφήσουν αυτές τις ψυχούλες να ηρεμή-
σουν, γιατί κάθε μέρα τα μελετάνε.
Μάνος: Μην το λες σε εμένα αυτό φίλε. 
Έχω αγανακτήσει... Και το κυριότερο 
είναι ότι δεν ακούγεται μισή αλήθεια. 
Και φτιάχνουν μαρτυρίες δικές τους και 
τα κάνουν όπως να’ ναι…
Δυο μόλις 24ωρα μετά τη σύλληψη της 
Ρούλας Πισπιρίγκου και την αποκάλυψη 
για την κεταμίνη, ο Μάνος Δασκαλάκης 

δεν φαίνεται να πέφτει από τα σύννεφα. 
Αντιθέτως, αφήνει να εννοηθεί ότι ξέρει 
πολλά περισσότερα. Πέντε ημέρες προ-
τού περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας, 
μάλιστα, προεξοφλούσε εξελίξεις.
Φίλος: Αδελφέ, αν είσαι αθώος τράβα 
και εγώ μαζί σου.
Μάνος: Ηρέμησε, παρακολούθα και θα 
δεις... Δεν έχω να φοβηθώ κάτι... Κάνε 
λίγο υπομονή... Δεν υπάρχει ένας από 
όσους με ξέρουν να πουν κάτι εναντίον 
μου. Σταμάτα εδώ και θα δεις... Μην 
μιλήσεις σε κανέναν, μέχρι να με ακού-
σεις...
Φίλος: Μαζί σου είμαι. Με την άλλη όχι 
όμως...

Μάνος: Έχω χάσει τη γη κάτω από τα 
πόδια μου… Καλά κάνεις και δεν είσαι 
με την άλλη...
Φίλος: Πες μου μόνο ότι δεν είσαι 
μπλεγμένος. Μόνο αυτό σε παρακαλώ...
Μάνος: Ούτε στο μισό τις εκατό. Καλό 
βράδυ φίλε και συγγνώμη...
Φίλος: Γιατί συγγνώμη;
Μάνος: Συγγνώμη που σου είπα να μην 
βιάζεσαι να κρίνεις.
Φίλος: Ξέρεις πράγματα; Αν ναι, στείλτα 
ανώνυμα κάπου.
Μάνος: Έχω μιλήσει…
Από τις συνομιλίες αυτές, τα ερωτήματα 
που προκύπτουν είναι πολλά. Οι απα-
ντήσεις θα ρίξουν «φως» στο θρίλερ της 
Πάτρας.

Εξετάζεται η εκταφή της σπιτο-
νοικοκυράς
Συνεχίζεται η προκαταρκτική εξέταση 
για τον  θάνατο της 69χρονης σπιτονοι-
κοκυράς του Μάνου και της Ρούλας, ενώ 
αξιωματικοί της Ασφάλειας Πατρών εξε-
τάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εκτα-

φής της σπιτονοικοκυράς σε περίπτωση 
που δεν καταφέρουν να επιβεβαιώσουν 
ότι ο θάνατος της 69χρονης οφείλεται σε 
παθολογικά αίτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.
gr, παρά το γεγονός ότι  έχει παρέλθει 
διάστημα 19 μηνών από τον θάνατο της 
Ευγενίας Κούτρα- Θεοδωροπούλου, οι 
αρχές ίσως βρουν σημαντικά στοιχεία, 
από μια ενδεχόμενη εκταφή, που θα 
λύσουν το μυστήριο. 
Ελπίζουν, ειδικότερα, ότι θα βοηθηθούν 
από τρίχες της κεφαλής της και από χόν-
δρους που ενώνουν τα οστά, για να δια-
κριβωθεί αν ο θάνατος της 69χρονης 
οφείλεται πράγματι σε προχωρημένη 
σηψαιμία ή σε κάτι άλλο.
Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο 
προσκήνιο και φανερώνουν ότι ο 
Μάνος Δασκαλάκης, διαχειριζόμενος τα 
οικονομικά της σπιτονοικοκυράς, αμε-
λούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Ο δικηγόρος συγγενών της εκλιπούσας 
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αποκαλύ-
πτει ότι «απ’ όταν απέκτησε ο Δασκαλά-
κης το πληρεξούσιο το 2017, ουδέποτε 
κατέβαλε δόσεις στην τράπεζα ενός στε-
γαστικού δανείου σπιτονοικοκυράς». 
Αντίθετα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, 
η ηλικιωμένη στο προγενέστερο διά-
στημα ήταν συνεπής στη δανειακή της 
υποχρέωση, αφού προέκυπτε αυτή η 
δυνατότητα από το γεγονός ότι λάμβανε 
δύο συντάξεις 1.500 € μηνιαίως.
«Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή 
νωρίτερα από την ώρα της γιατί εκεί-
νοι που την φρόντιζαν την παραμελού-
σαν», είναι μια από τις επισημάνσεις του 
κ. Θεοδωρόπουλου, που «κουμπώνει» 
με καταθέσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει 
στο πλαίσιο της προκαταρτικής εξέτα-
σης.
Παράλληλα, μία ακόμη μάρτυρας, περί-
οικος της σπιτονοικοκυράς και της οικο-
γένειας Δασκαλάκη- που όμως φοβά-
ται να καταθέσει- κρίνεται σκόπιμο να 
ξεπεράσει τις φοβίες της, γιατί τα στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή τη – με βάση 
όσα έχει πει στον περίγυρό της- χαρα-
κτηρίζονται «καταλυτικού χαρακτήρα» 
ώστε να φωτισθούν κρίσιμες πτυχές της 
υπόθεσης.

Οι διάλογοι του Μάνου με φίλο του - «Καλά 
κάνεις και δεν είσαι με την άλλη» 

Ερσίν Τατάρ: «Κανείς 
δεν εγγυάται ότι δεν θα 
ξαναγίνει πόλεμος στην 
Κύπρο» 

Ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε 
στο Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σοκάρει τη 
διεθνή κοινότητα αλλά αποδεικνύει ότι η ιστο-

ρία επαναλαμβάνεται και ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυ-
ηθεί ότι ένας πόλεμος στην Κύπρο όπως το 1974, δεν θα 
επαναληφθεί.
Επίσης είπε ότι δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, ενώ επανέλαβε τα 
περί στρατηγικής «δύο χωριστών κρατών και λαών» στο 
νησί. Ανέφερε ότι, από την εκλογή του, είχε πει ότι η ομο-
σπονδία δεν συζητείται πλέον και ότι στο διάλογο ανα-
μένουν συζήτηση δύο χωριστών κρατών και δική τους 
δομή.
Ο Τατάρ είπε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέ-
πει να λάβει απόφαση και να αναγνωρίσει την κυριαρ-
χική ισότητα και το διεθνές στάτους των Τουρκοκυπρίων. 
Ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκοκύπριοι εκδιώχθηκαν από τη 
Κυπριακή Δημοκρατία με την δύναμη των όπλων των 
1960 και ότι όλοι γνωρίζουν τις προθέσεις των Ελληνο-
κυπρίων και της Ελλάδας.
Μίλησε για μεγάλες αποκλίσεις στον τρόπο που αντιλαμ-
βάνονται οι δύο κοινότητες την έννοια της ομοσπονδίας 
και ότι οι Ελληνοκύπριοι θέλουν ενιαίο κράτος, κατάρ-
γηση των εγγυήσεων της Τουρκίας και μηδέν στρατό.
Επανέλαβε ότι μια συμφωνία στην Κύπρο μπορεί να 
υπάρξει μόνο στη βάση δύο χωριστών κρατών που θα 
ζουν το ένα δίπλα στο άλλο.
Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του ειδικού αντιπροσώ-
που του ΟΗΕ Κόλιν Στιούαρτ για οικονομική ενίσχυση 
των Τουρκοκυπρίων ο Τατάρ είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη 
προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος με καλή πίστη για 
να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους. Πρόσθεσε ότι αν 
υπάρξει συμφωνία, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
μειωθεί είναι η οικονομική ανισότητα.
Για την ενέργεια είπε ότι η μόνη επιλογή για την Κύπρο 
είναι να ενωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω Τουρ-
κίας και αυτό θα είναι το πραγματικό μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης.

Δεκτή από τον Τατάρ η παραίτηση της «κυ-
βέρνησης» του ψευδοκράτους
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ έκανε δεκτή την 
παραίτηση της τρικομματικής λεγόμενης «κυβέρνησης» 
του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με τον παράνομο ραδιο-
σταθμό «Μπαϊράκ», ο Τατάρ έκανε δεκτή την «παραί-
τηση» που υπέβαλε χθες ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» 
Φαΐζ Σουτζούογλου.
Πριν την κοινοποίηση της νέας απόφασης του κ. Τατάρ, 
ο κ. Σουτζούογλου έσπευσε στο «προεδρικό» μεγαρο 
όπου συνομίλησε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στην 
συνέχεια κατευθύνθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμ-
ματος του. Καθοδόν στα γραφεία του Κόμματος Εθνικής 
Ενότητας (ΚΕΕ) ο κ. Σουτζούογλου δεν προέβη σε δηλώ-
σεις. Προηγουμένως, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία 
δεν έχει σχέση με τις νέες πολιτικές εξελίξεις στα κατε-
χόμενα.
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Ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας 
Πισπιρίγκου θα επιχειρήσει να 
διαπιστώσει εάν είναι ο πατέρας των 
δύο κοριτσιών που πέθαναν - Είχε 
ζητηθεί, από τον Απρίλιο του 2021, 
από τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων 
του νοσοκομείου του Ρίου, να γίνει 
γονιδιακός έλεγχος και οι γονείς είχαν 
δεχθεί

Ό
τι ο Μάνος Δασκαλάκης θα ζητή-
σει τεστ DNA για τη Μαλένα και 
την Ίριδα αποκάλυψε σήμερα 
στην εκπομπή «Αλήθειες με τη 

Ζήνα» ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσου-
λός.
Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συζή-
τησης για τον γονιδιακό έλεγχο που είχε 
ζητηθεί να γίνει μετά τους θανάτους των 
δύο παιδιών. Όπως ακούστηκε στο ρεπορ-
τάζ του Star είχε ζητηθεί από πολύ νωρίς να 
γίνει γονιδιακός έλεγχος για τα γονίδια του 
αιφνίδιου θανάτου από τον διευθυντή της 
ΜΕΘ Παίδων του νοσοκο-
μείου του Ρίου, Α. Ηλιάδη. 
Οι γονείς είχαν δώσει την 
έγκρισή τους από τον Απρί-
λιο του 2021 να πραγματο-
ποιηθεί ο έλεγχος αυτός και 
μάλιστα ο κ. Ηλιάδης είχε 
μεσολαβήσει ώστε να βρε-
θεί τρόπος να γίνει δωρεάν, 
καθώς το ζευγάρι αντιμε-
τώπιζε οικονομικά προβλή-
ματα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πέτρο Κουσουλό, 
ο γονιδιακός αυτός έλεγχος δε θα έχει καμία 
αξία, καθώς, όπως είπε, ενδέχεται να απο-
δειχθεί ότι τα δύο παιδιά δεν είναι του 
Μάνου Δασκαλάκη.
«Στο τέλος της διαδικασίας όλης αυτής, ενδε-
χομένως να αποδειχθεί ότι τα δύο παιδιά 
δεν είναι του Δασκαλάκη. Σας είπα κάτι πολύ 
συγκεκριμένο και χθες. Σας είπα ότι όταν 
τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία θα ζητηθεί 
από τον Μάνο Δασκαλάκη να πραγματοποι-
ηθεί τεστ DNA», είπε ο κ. Κουσουλός.
«Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν 
έχουμε κωδικό», λέει ο δικηγόρος της Πισπι-
ρίγκου
Εν τω μεταξύ, για την  αρνητική στάση της 
Ρούλας Πισπιρίγκου να δώσει τους κωδικούς 
του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου ώστε 
να επιτραπεί η πρόσβαση των αστυνομικών 
στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία, μίλησε 

νωρίτερα σήμερα ο συνήγορός της Όθωνας 
Παπαδόπουλος.
Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε στην τηλε-
όραση του ΑΝΤ1 ότι το συγκεκριμένο mail 
για το οποίο γίνεται λόγος ανήκει στον Μάνο 
Δασκαλάκη και δεν έχουν τους κωδικούς. 
Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κωδικός για το 
mail της 33χρονης έχει δοθεί στις Αρχές από 
την πρώτη ημέρα.
Τόνισε ακόμα, «εφόσον βγήκαν στην επιφά-
νεια αποτελέσματα έρευνας από τον συγκε-
κριμένο λογαριασμό, υποθέτω δεν είναι 
κλειδωμένος», ενώ ανέφερε ότι δεν έχει 
γνώση για τις πληροφορίες που λένε ότι η 
Ρούλα Πισπιρίγκου έχει κρύψει αναζητήσεις 
στο διαδίκτυο και ότι έψαχνε για ουσίες.

Πισπιρίγκου: «Αυτό είναι πάνω α-
πό τα όρια»
Μήνυση κατά του Μάνου Δασκαλάκη προ-
αναγγέλλει η Ρούλα Πισπιρίγκου, μετά την 
είδηση ότι ο εν διαστάσει σύζυγό της θέλει 
να ζητήσει τεστ πατρότητας για τη Μαλένα 
και την Ίριδα.

«Αυτό είναι πέρα από 
τα όρια!» είπε η Ρούλα 
Πισπιρίγκου στον δικη-
γόρο της Όθωνα Παπα-
δόπουλο, που επιβε-
βαίωσε στο ΣΚΑΪ ότι θα 
λάβει εντολή να κινηθεί 
νομικά, εφόσον πράγματι 
ο Μάνος Δασκαλάκης 
ζητήσει τεστ πατρότητας.
«Είναι μια είδηση που 

έφτασε στη γνώση της κατηγορουμένης και 
της οικογένειας της χθες και η ενημέρωση 
που έχω είναι ότι αν επισημοποιηθεί αυτή 
η δήλωση και η σχετική αμφισβήτηση (της 
πατρότητας) στη συνέχεια θα γίνουν οι νόμι-
μες ενέργειες ως αντίδραση… Στη βάση της 
συκοφαντικής δυσφήμησης και της προσβο-
λής της μνήμης των δύο μικρών κοριτσιών», 
δήλωσε ο δικηγόρος της.
Η κίνηση του Μάνου Δασκαλάκη, αλλά και η 
αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου δείχνουν 
ότι ανάμεσα στο ζευγάρι έχει επέλθει ορι-
στική ρήξη.
«Δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινω-
νία» εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαί-
νοντας ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου «σιγά σιγά 
έχει πλέον αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει από την 
άλλη πλευρά επιθυμία επικοινωνίας -παρότι 
το επιθυμούσε και έχω την αίσθηση ότι το 
επιθυμεί ακόμα η ίδια- οπότε σταμάτησαν και 
οι σχετικές προσπάθειες » για επικοινωνία

επικαιρότητα

Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα: 
Ο Μάνος Δασκαλάκης θα ζητήσει τεστ 
DNA για τη Μαλένα και την Ίριδα

Παρ’ολίγον τραγωδία 
σε άσκηση με C-130 - 
Αλεξιπτωτιστής έμεινε 
κρεμασμένος στον αέρα 

Το πρωτοφανές περιστατικό 
καταγράφηκε στη διάρκεια 
άσκησης στη Λάρνακα

Έ
να σοκαριστικό βίντεο που κυκλο-
φόρησε τις τελευταίες ώρες, κα-
ταγράφει την τραγωδία που λίγο 
έλειψε να σημειωθεί στη διάρκεια 

άσκησης των Ειδικών Δυνάμεων στην 
Κύπρο, όταν ένας αλεξιπτωτιστής έμεινε 
κρεμασμένος στον αέρα έξω από ένα C-
130 για μερικά λεπτά.
Όλα ξεκίνησαν όταν το C-130 απογειώ-
θηκε από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. 
Όταν έφτασε περίπου στα 5.000 πόδια, 
άναψε πράσινο φως για τη ρίψη αλεξι-
πτωτιστών με στατικό ιμάντα.
Ο πρώτος εκ των 40 αλεξιπτωτιστών 
έπεσε στο κενό από την πλαϊνη πόρτα 
του αεροσκάφους. Ωστόσο, ο ιμάντας 
δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο, με συνέπεια ο 
άντρας να μείνει κρεμασμένος στον αέρα, 
σε αποσταση 4,5 μέτρων από το αερο-
σκάφος, καθώς αυτό είναι το μήκος του 
ιμάντα.
Ο αλεξιπτωτιστής δεν έχασε το θάρρος 
του και προσπάθησε να ξεμπλοκάρει το 
αλεξίπτωτο, ενώ τον κρατούσε ο κρίκος 
ασφαλείας που συνδέει τον ιμάντα με 

τον σάκκο του αλεξίπτωτου. Τελικά, με 
αστραπιαίες κινήσεις, οι άλλοι αλεξιπτω-
τιστές που βρίσκονταν στο αεροπλάνο, 
τον τράβηξαν μέσα και απέτρεψαν τα χει-
ρότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος 
θα βραβεύσει τους κομάντος που συμ-
μετείχαν στην επιχείρηση και αντιμετώ-
πισαν την έκτακτη κατάσταση που συμ-
βαίνει σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις 
αλλά και τους κυβερνήτες του μεταγωγι-
κού αεροσκάφους C-130 της Πολεμικής 
Αεροπορίας.

Χίος: Βρέθηκε πνιγμένος αξιω-
ματικός των Ειδικών Δυνάμεων
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση από 
το πρωί του Σαββάτου ενός υπολοχαγού 
των Ειδικών Δυνάμεων που υπηρετούσε 
στη Χίο.
Σύμφωνα με το ChiosPress, ο άτυχος 
άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, είχε 
πάει για ψαροντούφεκο στη Λαγκάδα και 
τα ίχνη του χάθηκαν.
Όταν έγινε γνωστό ότι ο άντρας αγνο-
είται, συνάδελφοί του ξεκίνησαν να τον 
ψάχνουν, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο 
έρευνας και διάσωσης. Στις έρευνες συμ-
μετείχε και το Λιμενικό.
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επικαιρότητα

Ε
ντολή για τη διενέργεια έρευνας από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες έδωσε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος Ιερώνυμος για την λεκτική επίθε-

ση που δέχθηκε άνεργη τρανς γυναίκα από 
τον ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της 
Καλλιθέας.
Το περιστατικό της επίθεσης του ιερέα της 
εκκλησίας στην Καλλιθέα στην τρανς που πήγε 
να πάει φαγητό, και παρουσίασε νωρίτερα το 
protothema.gr προκάλεσε σάλο, καθώς ακόμη 
και την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου. «Κάθε 
κληρικός της Εκκλησίας μας οφείλει να είναι 
διάκονος του Θεού και όλων των ανθρώπων», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ιερώνυμος.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου
«Κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο και ως πρό-
σωπο αποτελεί εικόνα του Θεού. Η Εκκλη-
σία μας όχι μόνο αυτές τις άγιες ημέρες, αλλά 
κάθε ημέρα, κάθε μήνα, κάθε 
χρόνο, κάθε στιγμή, αγκαλιά-
ζει κάθε άνθρωπο που έχει 
ανάγκη, κάθε αδελφό μας 
που δοκιμάζεται, ανεξαρτή-
τως οιασδήποτε διάκρισης 
είτε αυτήν αφορά στο φύλο 
του είτε στη φυλή του είτε 
στο χρώμα του είτε στο θρή-
σκευμά του είτε στις πεποιθήσεις του. Χωρίς 
να τον επικρίνει και χωρίς να τον στιγματίζει. 
Κάθε κληρικός της Εκκλησίας μας οφείλει να 
είναι διάκονος του Θεού και όλων των ανθρώ-
πων».

Το χρονικό της υπόθεσης
«Πήγα να πάρω φαγητό από τον οίκο του 
Θεού κι όχι από το σπίτι του ιερέα» λέει 
στο protothema.gr η τρανς γυναίκα η οποία 
δέχτηκε μια χυδαία τρανσοφοβική επίθεση 
από τον ιερέα του Αγίου Νικολάου στην Καλ-
λιθέα. Σύμφωνα με την ίδια, ο ιερέας προσπά-
θησε να τη διώξει ενώ της επιτέθηκε με χυδαί-
ους ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς αποκαλώ-
ντας τη «άντρα με στήθος».
«Της έλεγε να βγάλει το στήθος της και να 
ξανάρθει. Την αποκαλούσε άνθρωπο του δια-
βόλου ενώ ισχυρίστηκε ότι όσα λέει είναι η 
«γραμμή» της Ιεράς Συνόδου, η οποία όπως 
αναφέρει ο ίδιος έχει απόφαση ότι η Εκκλη-
σία αποδέχεται τους γκέι και τους καλεί σε 
μετάνοια αλλά όχι τα τρανς άτομα», λέει στο 
protothema.gr η δικηγόρος του Red Umbrella 
Athens, Αγγελική Σουγλέ, η οποία ανέλαβε τη 
νομική εκπροσώπηση της τρανς που έπεσε 

θύμα εκφοβισμού και συνεχίζει:
«Αυτή η γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα, είναι άνεργη και τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες είχε ξεκινήσει να 
πηγαίνει στο συσσίτιο του συγκεκριμένου 
ιερού ναού ώστε να παίρνει φαγητό. Κάποια 
στιγμή, της ζήτησαν από την εκκλησία να δεί-
ξει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε 
να λαμβάνει το συσσίτιο, τα οποία είναι εκκα-
θαριστικό με χαμηλό εισόδημα, αστυνομική 
ταυτότητα και λογαριασμό της ΔΕΗ ώστε να 
φαίνεται που είναι η κατοικία της. Όταν λοι-
πόν προσκόμισε τα έγγραφα, διαπιστώθηκε 
πως τα στοιχεία των εγγράφων δε συνάδουν 
με την εξωτερική της εμφάνιση και αποκαλύ-
φθηκε ότι πρόκειται για ένα τρανς άτομο. Έτσι 
λοιπόν και ενώ ο ιερέας δε συμμετείχε στη δια-
νομή του φαγητού στο εξωτερικό του ναού, 
την οποία είχαν αναλάβει κάποιες γυναίκες, 
στο τέλος της περασμένης εβδομάδας εμφα-

νίστηκε ο ιερέας και με χυδαίο 
φρασαιολόγιο της είπε να 
μην ξαναπάει γιατί δεν είναι 
γυναίκα, είναι «άνδρας με στή-
θος». Της είπε να πάει να κάνει 
τη δουλειά που ξέρει γιατί τα 
κονομάει και να βρει φαγητό 
από εκεί. Είπε επίσης πως «δε 
θέλουμε ανώμαλους εδώ», 

ενώ της ανέπτυξε και μια θεωρία ότι «τους 
ομοφυλόφιλους τους έχουμε αποδεχθεί, δεν 
τους καίμε, δεν τους πνίγουμε, τους αποδε-
χόμαστε και τους καλούμε για μετάνοια, αλλά 
εσύ είσαι πλάσμα του διαβόλου.
Η γυναίκα προσπάθησε να του πει πως ήρθε 
στον οίκο του Θεού και ότι αυτή είναι πλά-
σμα του Θεού και χρειάζεται φαγητό, ο ιερέας 
ήταν ανένδοτος. Η γυναίκα προσπάθησε δυο 
τρεις μέρες να ξαναπάει, αλλά οι γυναίκες που 
έκαναν τη διανομή ήταν φοβισμένες και της 
έδωσαν μόνο μία φορά κρυφά, λέγοντάς της 
«πάρτο αλλά φύγε γρήγορα γιατί αν με δει ότι 
σου έδωσα θα με σκοτώσει».
Ένας άνθρωπος που περίμενε και αυτός για να 
πάρει το φαγητό του, διαμαρτυρήθηκε και ο 
ιερέας του είπε ότι «αφού αντιμιλάς είσαι και 
εσύ τέτοιος.Μιλάμε για μια κατάσταση εκφοβι-
σμού με ξεκάθαρο ρατσιστικό κίνητρο, καθώς 
η διάκριση αυτή και η στέρηση φαγητού απ’ 
το συσσίτιο έγινε ξεκάθαρα εξαιτίας της τρανς 
ταυτότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατα-
τεθεί στις (17/04) η μήνυση και επιφυλασσό-
μαστε να καταθέσουμε και αγωγή στο αστικό 
δικαστήριο για αποζημίωση λόγω προσβολής 
προσωπικότητας.»

Ιερώνυμος: Διέταξε έρευνα για τον 
ιερέα που έδιωξε τρανς γυναίκα από 
συσσίτιο 

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 
ο Άραβας που εισέβαλε σε 
εκκλησία 

Την σύλληψη ανακοίνωσε ο Τάκης 
Θεοδωρικάκος -  «Οφείλουν 
όλοι σεβασμό στις θρησκευτικές 
λειτουργίες μας», έγραψε στο 
Twitter - Ο αραβικής καταγωγής 
άνδρας άρπαξε το μικρόφωνο, 
αμέσως μετά τον έπιασαν και τον 
έβγαλαν εκτός ναού

Τ
ην σύλληψη του Άραβα ο οποί-
ος εισέβαλε στην εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα στην Αθή-
να και είπε μία φράση στα αρα-

βικά, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο 
Twitter ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνει 
πως «η ΕΛ.ΑΣ δρα με αποτελεσματικό-
τητα» συμπληρώνοντας πως «οφείλουν 
όλοι σεβασμό στις θρησκευτικές λει-
τουργίες μας».
Υπενθυμίζεται πως το πρωτοφανές 
περιστατικό έλαβε χώρα το προηγού-
μενο Σάββατο σ τον Άγιο Παντελεή-
μονα κατά την διάρκεια της λειτουρ-
γίας. Ενας αλλοδαπός αραβικής κατα-
γωγής εισέβαλε στην εκκλησία, κατευ-
θύνθηκε προς το μικρόφωνο και άρχισε 
να φωνάζει, κάτι που ουδείς μπόρεσε 
να καταλάβει.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, σε δευ-
τερόλεπτα, δύο άνδρες της χορωδίας 
έτρεξαν προς το μέρος του και τον 
έβγαλαν έξω σηκωτό. Όταν έφτασε η 
αστυνομία, ο συγκεκριμένος άνδρας 

είχε εξαφανιστεί από το σημείο.

Κουκουλοφόρος έχει βάλει 
στο… στόχαστρο παγκάρια εκ-
κλησιών
«Ποντικός» με ιδιαίτερη προτίμηση στα 
παγκάρια των εκκλησιών, δρα το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη 
περιοχή, με τελευταία περιστατικά τη 
διάρρηξη δύο ιερών ναών, στα Κατσί-
κια και στους Πίσιδες. Είχαν προηγηθεί 
άλλα δύο περιστατικά διαρρήξεων σε 
εκκλησίες στην Κριτσά και στους Ποτά-
μους.
Ο δράστης, δρα φορώντας κουκούλα 
και γάντια, συνήθως μόνος του και 
λίγες φορές με συνεργό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του anatolh.
com, αν και το δράστη έχει καταγρά-
ψει ηλεκτρονική κάμερα, τα χαρακτη-
ριστικά του κρύβονται με την κουκούλα 
που φορά. Οι υποψίες της Αστυνο-
μίας πέφτουν σε συγκεκριμένα σεση-
μασμένα πρόσωπα – κατοίκους του 
Νομού Λασιθίου, με παγκρήτια όμως 
δράση!
Η Ασφάλεια, μάλιστα, προσανατολίζε-
ται σε συγκεκριμένο άτομο, που δεν 
της είναι άγνωστο, αφού στο ενεργη-
τικό του έχει «εγγράψει» δεκάδες διαρ-
ρήξεων με σταθερή προτίμηση στις 
εκκλησίες! Αν επιβεβαιωθούν οι υπο-
ψίες που υπάρχουν, το συγκεκριμένο 
άτομο για την δράση του αυτή έχει επα-
νειλημμένες συλλήψεις και καταδίκες 
στην πλάτη του.
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καναδάς

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε 
τον Μάρτιο στο 6,7% εν μέσω 
πολέμου στην Ευρώπη

Ο 
ρυθμός πληθωρισμού του 
Καναδά έφτασε στο 6,7 τοις 
εκατό τον περασμένο μήνα, 
την ταχύτερη ετήσια αύξηση 

σε περισσότερες από τρεις δεκαε-
τίες, καθώς η επίθεση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία ανέβασε τις τιμές του πετρε-
λαίου και η κρίση της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας που σχετίζεται με την πανδημία 
συνεχίστηκε.
Η αύξηση του Μαρτίου στον δείκτη 
τιμών καταναλωτή σε σύγκριση με την 
αύξηση 5,7 τοις εκατό τον Φεβρουάριο, 
και ήταν η υψηλότερη ένδειξη από τότε 
που ο πληθωρισμός έφτασε στο 6,9 τοις 
εκατό τον Ιανουάριο του 1991, όταν εισή-
χθη ο GST.
Ο μεγάλος παράγοντας που τροφοδό-
τησε τον πληθωρισμό ήταν οι υψηλότε-
ρες τιμές στις αντλίες καθώς οι τιμές της 
βενζίνης αυξήθηκαν 39,8 τοις εκατό τον 
Μάρτιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
πριν από ένα χρόνο.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέ-
φερε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα 

είχε αυξηθεί κατά 5,5 τοις εκατό σε ετή-
σια βάση, εάν είχε αποκλείσει τη βενζίνη 
από τους υπολογισμούς της, υποδηλώ-
νοντας πολύ ευρύτερες πιέσεις στις τιμές.
Οι τιμές αυξήθηκαν τον Μάρτιο λόγω της 
καυτής αγοράς στέγης της χώρας, των 
περιορισμών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και του πολέμου στην Ουκρανία που 
επηρέασε τις τιμές του πετρελαίου και 
των τροφίμων, ανέφερε το πρακτορείο.
Το κόστος αντικατάστασης ιδιοκτη-
τών σπιτιού, το οποίο περιλαμβάνει τις 
τιμές για νέες κατοικίες, αυξήθηκε 12,9 
τοις εκατό σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, 
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του 
Καναδά.
Οι τιμές των παντοπωλείων αυξήθηκαν 
8,7 τοις εκατό σε ετήσια βάση, τον ταχύ-
τερο ετήσιο ρυθμό από τον Μάρτιο του 
2009.
Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων 
και των αυγών αυξήθηκαν κατά 8,5%, η 
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των 
γαλακτοκομικών και των αυγών από τον 
Φεβρουάριο του 1983.

ΗΠΑ, Καναδάς και Γαλλία 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 
της G20 λόγω της ρωσικής 
παρουσίας 

H 
Καναδή υπουργός Οικονο-
μικών Κρίσ τ ια Φρίλαν τ δή-
λωσε σήμερα ότ ι  αποχώ -
ρησ ε  από τ η  σ υνεδρίαση 

της ολομέλειας της G20 στην Ουάσιν-
γκ τον σε ένδε ιξη διαμαρτυρίας κα-
τά της συμμετοχής της Ρωσίας με τά 
την εισβολή στην Ουκρανία που θέτει 
σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία. 
«Οι συνεδριάσεις αυτής της εβδομά-
δας στην Ουάσινγκτον αφορούν την υ-
ποστήριξη της παγκόσμιας οικονομί-
ας -- και η παράνομη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή απει-
λή για την παγκόσμια οικονομία», δή-
λωσε μέσω Twitter προσθέτοντας ότι η 
Ρωσία δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει. 
«Οι  δημοκρατ ίε ς  του κόσμου δε ν 

θα με ίνουν με σ ταυρωμένα τα χέ-
ρια απέναν τ ι σ τη συνεχιζόμενη ρω-
σική επίθεση και τα εγκλήματα πολέ-
μου. Σήμερα ο Καναδάς και ορισμέ-
νοι δημοκρατικοί εταίροι μας αποχώ-
ρησαν από την ολομέλεια της G20 ό-
ταν η Ρωσία ζήτησε να παρέμβει», δή-
λωσε η Φρίλαν τ , η οποία ε ίναι επί-
σης αν τ ιπρόεδρος της κυβέρνησης. 
Η Αμερικαν ίδα υπουργός Οικονομι-
κών Τζάνετ Γέλεν, ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Αγγλίας ‘Αντριου Μπέιλι, ο 
Γάλ λος υπουργός Οικονομικών Λε-
μέρ και άλλοι ε ίναι ανάμεσα σε αυ-
τούς που αποχώρησαν από τη σύνο-
δο της «Ομάδας των 20» πιο ανεπτυγ-
μένων οικονομικά χωρών, πριν πά-
ρει τον λόγο ο Ρώσος αντιπρόσωπος. 

`
Οντάριο θα επιτρέψει νέα τακτική 
πώλησης κατοικιών που θα άλλαξει 
τη διαδικασία υποβολής προσφορών

Το Υπουργείο Υγείας του Κεμπέκ 
δημοσιεύσε στο Twitter βίντεο για 
ενήλικες αντί για συμβουλές για τον 
COVID

Τ
ο υπουργείο Υγείας στην 
καναδική επαρχία του Κεμπέκ 
ζήτησε συγγνώμη την Πέμπτη 
μετά τη δημοσίευση ενός 

tweet με «ακατάλληλο περιεχόμενο».
Το tweet φέρεται να είχε σκοπό να συνδέ-
σει τους χρήστες με την πύλη COVID-19 
του Κεμπέκ.
Αλλά το τοπικό παράρτημα του ραδιοτη-
λεοπτικού φορέα CTV News ανέφερε ότι 
το tweet περιείχε έναν σύνδεσμο προς ένα 
βίντεο φετίχ στον ιστότοπο ροής πορνο-
γραφίας PornHub.
«Λόγω μιας κατάστασης εκτός ελέγχου 

μας, δημοσιεύτηκε ένας σύνδεσμος που 
περιείχε ακατάλληλο περιεχόμενο στον 
λογαριασμό μας στο Twitter», έγραψε το 
υπουργείο μετά το περιστατικό.
«Αναζητούμε τα αίτια», πρόσθεσε το 
υπουργείο, προτού ζητήσει συγγνώμη για 
την παρεξήγηση.
Η Pornhub εδρεύει στο Μόντρεαλ και ανή-
κει στην καναδική εταιρεία πορνογραφίας 
MindGeek.
Το 2021, δεκάδες γυναίκες κατέθεσαν 
μήνυση κατά της MindGeek, κατηγορώ-
ντας την εταιρεία ότι επωφελήθηκε από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο εισάγει 
νέους κανονισμούς ακίνητης περι-
ουσίας που θα επιτρέπουν στους 
πωλητές κατοικιών να μοιράζονται 

προσφορές για την ιδιοκτησία τους και να α-
ποκαλύπτουν τις λεπτομέρειες των ανταγω-
νιστικών προσφορών.
Όπως ισχύει τώρα το σύστημα, τα άτομα 
που θέλουν να υποβάλουν μια προσφορά σε 
ένα σπίτι το κάνουν στα τυφλά, χωρίς να γνω-
ρίζουν πόσα προσφέρουν 
οι ανταγωνιστές τους πάνω 
από την τιμή που ζητεί-
ται. Ο νέος κανονισμός θα 
δώσει στους πωλητές τη 
δυνατότητα «να επιλέξουν 
μια διαδικασία ανοιχτής 
προσφοράς».
«Οι πωλητές δεν θα περι-
ορίζον ται πλέον σ την 
πώληση της περιουσίας 
τους μέσω ενός κλειστού ή παραδοσια-
κού συστήματος προσφορών», δήλωσε ο 
υπουργός Κυβέρνησης και Καταναλωτικών 
Υποθέσεων Ρος Ρομάνο σε δήλωση στο CTV 
News Toronto.
«Με αυτές τις αλλαγές, οι σκληρά εργαζόμε-
νοι κάτοικοι του Οντάριο μπορούν να είναι 
σίγουροι γνωρίζοντας ότι η κυβέρνησή μας 
θα είναι δίπλα τους καθώς ξεκινούν το ταξίδι 
τους για την ιδιοκτησία σπιτιού».

Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς θα επι-
τρέπεται να αποκαλύπτουν οι πωλητές βάσει 
του κανονισμού ή πόσοι θα επιλέξουν να 
λάβουν μέρος στη διαδικασία.
Η νέα τακτική πωλήσεων αποτελεί μέρος 
μιας ευρύτερης ρυθμιστικής αλλαγής στον 
νόμο περί Υπηρεσιών Ακίνητης Περιουσίας 
(TRESA), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2023.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν έναν νέο κώδικα 

δεοντολογίας για τους κτημα-
τομεσίτες, απλούστερα τυπο-
ποιημένα έντυπα και περισσό-
τερες εξουσίες στο Real Estate 
Council of Ontario (RECO), ένα 
ρυθμιστικό όργανο που επιβάλ-
λει κανόνες για τους πωλητές και 
τους μεσίτες.
«Αυτοί οι κανονισμοί επιτρέ-
πουν επίσης στην RECO να 
κυνηγά κακούς παράγοντες που 

εκμεταλλεύονται ευάλωτους κατοίκους του 
Οντάριο ενισχύοντας τις πειθαρχικές διαδι-
κασίες τους και επεκτείνοντας το πεδίο της 
δικαιοδοσίας τους ώστε να συμπεριλάβει το 
σύνολο της TRESA», είπε ο Romano.
Ο νέος κανονισμός έρχεται καθώς η μεσι-
τεία ακινήτων Royal LePage προβλέπει ότι οι 
τιμές των κατοικιών θα αυξηθούν περίπου 
κατά 15 τοις εκατό μέχρι το τέταρτο τρίμηνο 
του 2022.
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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
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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.

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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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Τ
ο NDP του Οντάριο υπόσχε-
ται να καλύψει όλη τη συνταγο-
γραφούμενη αντισύλληψη στο 
πλαίσιο του OHIP εάν εκλεγεί 

να σχηματίσει κυβέρνηση τον Ιούνιο.
«Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώ-
νουν 30 δολάρια το μήνα, κάθε μήνα 
για χρόνια, για τον έλεγχο των γεννή-
σεων», δήλωσε η ηγέτης του κόμμα-
τος Andrea Horwath σε μια δήλωση. 
«Και κανένας που θέλει αντισύλληψη 
δεν πρέπει να το κάνει, γιατί απλώς δεν 
περιλαμβάνεται στον μηνιαίο προϋπο-
λογισμό».
Οι Νεοδημοκράτες λένε ότι θα μπο-
ρούσαν να εφαρμόσουν δωρεάν 
έλεγχο των γεννήσεων «μέσα σε εβδο-
μάδες»  μετά από την υποτιθέμενη  νίκη τους στις εκλογές τον ερχόμενο Ιούνιο.
Το κόμμα ανέφερε  στο CP24 ότι το σχέδιό του θα κάλυπτε την επείγουσα αντισύλληψη, 
όπως το χάπι «της επόμενης μέρας», όλα τα από του στόματος αντισυλληπτικά χάπια, τις 
ενδομήτριες συσκευές, τις ενέσεις, τα έμπλαστρα ή τους δακτυλίους.
Η συνταγογραφούμενη αντισύλληψη καλύφθηκε για όλους τους νέους κάτω των 25 ετών 
μέσω του ΟHIP+, μια επέκταση που τέθηκε υπό την Kathleen  Wynne και την φιλελεύθερη 
κυβέρνηση  το 2017.
Η τωρινή κυβέρνηση του Ford περιόρισε την κάλυψη το 2019, καθιστώντας τη διαθέσιμη 
μόνο σε παιδιά και οικογένειες που δεν είχαν ήδη πρόσβαση σε ιδιωτικό πρόγραμμα παρο-
χών για φάρμακα.
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι κυβερνώντες Φιλελεύθεροι και το NDP συμφώνησαν να προ-
χωρήσουν σταδιακά στην κάλυψη των φαρμάκων για όλους τους Καναδούς τα επόμενα 
χρόνια, αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και την επιλεξιμότητα παραμέ-
νουν ασαφείς.

Το NDP του Οντάριο 
υπόσχεται δωρεάν συνταγή με 
αντισυλληπτικά χάπια εάν εκλεγεί 
τον Ιούνιο

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο 
δεσμεύονται να απαγορεύσουν 
τα όπλα τον πρώτο χρόνο στην 
εξουσία, εάν εκλεγούν - Αντιδρά
η κυβέρνηση Φορντ

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο λένε ότι 
θα απαγορεύσουν τα όπλα σε όλη την 
επαρχία τον πρώτο χρόνο της θητείας 
τους, εάν εκλεγούν τον Ιούνιο.

Λ
ίγες λεπτομέρειες δόθηκαν κατά 
την ανακοίνωση της προεκλογι-
κής πλατφόρμας το πρωί της Τρί-
της, με τον αρχηγό του κόμματος 

Στίβεν Ντελ Ντούκα να λέει μόνο ότι το κόμ-
μα του θα «απαγορεύσει την πώληση, την 
κατοχή, τη μεταφορά και την αποθήκευση 
όπλων.
Η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής θα εξαρ-
τηθεί σε μεγάλο βαθμό από μια εταιρική 
σχέση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο 
Ντελ Ντούκα λέει ότι, εάν εκλεγεί πρωθυ-
πουργός, θα αποδεχόταν την πρόταση της 
Οτάβα να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα 
επαναγοράς, το οποίο θα καθιστούσε υπο-
χρεωτικό για τους κατόχους 
απαγορευμένων πυροβό-
λων όπλων να τα πουλή-
σουν πίσω στην κυβέρ-
νηση.
Ως έχει, η προτεινόμενη 
ομοσπονδιακή νομοθεσία 
περί όπλων ισχύει μόνο για 
πυροβόλα όπλα τύπου επί-
θεσης.
Ο  υπ ου ργό ς  Δ ημό -
σιας Ασφάλειας Marco 
Mendicino είπε τον Μάρτιο ότι η κυβέρ-
νηση θα διαθέσει τουλάχιστον 1 δισεκα-
τομμύριο δολάρια για να συνεργαστεί με 
επαρχίες που θέλουν να απαγορεύσουν τα 
όπλα.
Μιλώντας την Τρίτη, ο Ντελ Ντούκα ανα-
γνώρισε ότι ένα μεγάλο μέρος του προ-
βλήματος είναι ότι τα όπλα διακινούνται 
λαθραία στα σύνορα, κάτι που απαιτεί 
περαιτέρω δια-επαρχιακή υποστήριξη για 
τη μείωση της ένοπλης βίας στην επαρχία.
Ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος του 
Οντάριο βρήκε την ευκαιρία να κατηγορή-
σει τον ηγέτη του Προοδευτικού Συντη-
ρητικού Κόμματος Νταγκ Φορντ ότι βάζει 
τα συμφέροντα του λόμπι των όπλων 
πάνω από τα θύματα της ένοπλης βίας. 
«Το αποτέλεσμα είναι ότι η βία με τα 
όπλα ξεφεύγει από τον έλεγχο. Η επι-

λογή για τα όπλα είναι σαφής, περισσό-
τερα όπλα και εγκλήματα με όπλα υπό 
τους συντηρητικούς της Ford ή απαγό-
ρευση των όπλων υπό τους Φιλελεύθε-
ρους του Οντάριο», είπε.Σε ένα δελτίο 
τύπου, το NDP του Οντάριο είπε ότι h ηγέ-
της του «ζήτησε εδώ και καιρό την απα-
γόρευση της αστικής πώλησης όπλων χει-
ρός και να σταματήσει τη λαθραία μετα-
φορά παράνομων όπλων στο Οντάριο». 
Το κόμμα επέκρινε επίσης τους Φιλελεύθε-
ρους ότι δεν αντιμετώπισαν την ένοπλη βία 
κατά τα 15 χρόνια που ήταν στην εξουσία 
πριν από την εκλογή των PC το 2018.
Η απάντηση στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος με όπλα στο Οντάριο δεν είναι 
η απαγόρευση των όπλων σε όλη την επαρ-
χία, αλλά μια συνεχής προσπάθεια χρη-
ματοδότησης των αστυνομικών υπηρε-
σιών που επιφορτίζονται με τον εντοπι-

σμό εκείνων που τα χρησι-
μοποιούν παράνομα, λέει ο 
πρωθυπουργός Doug Ford. 
«Ήμουν πολύ σαφής στη 
στάση μου: Δώσαμε 185 
εκατομμύρια δολάρια για 
να πολεμήσουμε συμμο-
ρίες και όπλα. Αυτό που 
πρέπει να κάνουμε είναι 
να συνεχίσουμε να επεν-
δύουμε και να υποστη-
ρίζουμε την αστυνομία 

μας», είπε ο Ford σε μια άσχετη συνέ-
ντευξη Τύπου την Τετάρτη. Ο Φορντ χλεύ-
ασε την κατηγορία του Ντελ Ντούκα και 
ισχυρίστηκε ότι κανένα λόμπι όπλων δεν 
χρειάστηκε ποτέ να του ασκήσει πίεση. 
«Ξέρω ένα πράγμα, υπάρχουν δύο πράγ-
ματα: επενδύστε στους αστυνομικούς μας. 
Επενδύστε στις συμμορίες και το τμήμα 
όπλων της αστυνομίας και δώστε τους τα 
εργαλεία για να πάνε εκεί έξω και να συλλά-
βουν αυτούς τους κακούς», είπε.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι όλα τα 
επίπεδα της κυβέρνησης γνωρίζουν ότι τα 
όπλα ρέουν στην επαρχία παράνομα μέσω 
των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι απαιτού-
νται ισχυρότερα μέτρα στα σύνορα και 
στην αίθουσα του δικαστηρίου για να δια-
τηρηθούν ασφαλείς οι κάτοικοι του Οντά-
ριο.

Καναδάς: Στέλνει νέα όπλα στην 
Ουκρανία, ανακοινώνει νέες 
κυρώσεις για τη Ρωσία

Ο
Kαναδός πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τρι-
ντό ανακοίνωσε χθες 
Τρίτη ότι η Οτάβα θα 

στείλει κι άλλα βαριά πυροβόλα 
στις ουκρανικές ένοπλες δυνά-
μεις κατόπιν αιτήματος του προ-
έδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι.
«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με 
τον πρόεδρο Ζελένσκι από την αρχή 
(σ.σ. της ρωσικής στρατιωτικής 
εισβολής την 24η Φεβρουαρίου) και 
ανταποκρινόμαστε σε ό, τι χρειάζο-
νται πολύ συγκεκριμένα», διαβεβαί-
ωσε ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νιου Μπράνσγουικ.
«Το πιο πρόσφατο ουκρανικό αίτημα στον Καναδά είναι να τους στείλουμε βαρύ πυροβο-
λικό, εξαιτίας της φάσης στην οποία εισέρχεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή» και η καναδική 
κυβέρνηση θα το ικανοποιήσει, συνέχισε.
Ο Kαναδός πρωθυπουργός είπε πως θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις 
επόμενες ημέρες.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι 18 βαριά πυροβόλα θα παραδοθούν στην Ουκρανία, 
«πάρα πολύ σύντομα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού Πενταγώνου, τον 
Τζον Κέρμπι.
Ο κ. Τριντό ανακοίνωσε επίσης την επιβολή νέων κυρώσεων οι οποίες βάζουν στο στόχα-
στρο ακόμη 14 πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον του προέδρου της Ρωσίας, 
του Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπεριλαμβανομένων δυο κορών του. Τυχόν πόροι τους στην 
καναδική δικαιοδοσία θα παγώσουν και δεν θα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε οικονο-
μική δοσοληψία στη χώρα. ΗΠΑ και Βρετανία ανακοίνωσαν πανομοιότυπα τιμωρητικά 
μέτρα προ ημερών.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας Κατοίκων της Έ-
μπας διοργάνωσε το απόγευμα της Με-
γάλης Τετάρτης εκδήλωση διαμαρτυρίας 
στην κοινότητα, στέλνοντας το μήνυμα ότι 

«δεν θα ανεχθούν να συνεχισθούν οι μεγάλες ρο-
ές μεταναστών». Μέλη της Ομάδας κρατώντας πλα-
κάτ, με τα οποία ζητούσαν «σεβασμό και ποιότητα 
ζωής» απέκοψαν συμβολικά την κυκλοφορία στον 
κεντρικό δρόμο της κοινότητας για μερικά λεπτά.
Σε δηλώσεις του ο Νίκος Μαυρονικόλας, εκ 
μέρους της Ομάδας ανέφερε πως συγκεντρώθη-
καν στον χώρο για μια ειρηνική εκδήλωση δια-
μαρτυρίας, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν 
την περασμένη Παρασκευή μπροστά στο καφε-
νείο του χωριού. Οι κάτοικοι του χωριού βοήθη-
σαν τους πρώτους πρόσφυγες που ήρθαν από τις 
εμπόλεμες ζώνες, είπε, αλλά εξέφρασε ανησυ-
χία για τις τελευταίες μεταναστευτικές ροές. Σύμ-
φωνα με την εκτίμησή του, ο αριθμός των προ-
σφύγων στην Έμπα είναι πέραν των 1500. «Κρού-
ουμε τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους τους 
αρμόδιους» συνέχισε, ζητώντας επίσπευση των 
διαδικασιών για εξέταση των αιτήσεων ένω έθεσε 
και θέμα ασφάλειας των κατοίκων του ειρηνικού, 
όπως είπε, χωριού.

Παραμένει το πρόβλημα στην Χλώρακα, ανέφερε 
από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Χλώρακας Νικόλας Λιασίδης, λεγο-
ντας πως η μόνη λύση  είναι να δημιουργηθούν 
κλειστές δομές σε παλιά εγκαταλελειμμένα στρα-
τόπεδα της ΕΦ και να μεταφερθούν εκεί.
Εξάλλου ο Λεωνίδας Λεωνίδου, μέλος του Κ.Σ. 
ζήτησε διάταγμα εκ μέρους του κράτους για ρύθ-
μιση του θέματος.
Το παρών στη διαμαρτυρία έδωσε ο Βουλευ-
τής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, ο οποίος 
δήλωσε πως αυτό που συμβαίνει στην Έμπα και 
πιο παλιά σε άλλες περιοχές είναι «μια μικρογρα-
φία για το τι θα ακολουθήσει την ερχόμενη δεκαε-
τία στο νησί». Εάν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε 
αυτούς που εισέρχονται παράνομα από την Πρά-
σινη Γραμμή, τότε το μεταναστευτικό δεν θα επι-
λυθεί ποτέ, είπε.
Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύ-
σανθος Σαββίδης, ανέφερε πως στην Έμπα υπάρ-
χει «δημογραφική αλλοίωση», ενώ κάλεσε τον 
Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή να επισκεφτεί 
άμεσα στην Έμπα και να συσκευθεί με τις τοπικές 
αρχές της περιοχής. Επίσης κάλεσε τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας να επανδρώσει την ΑΔΕ Πάφου.

Διαμαρτυρία στην Έμπα: Δεν θα 
ανεχθούμε να συνεχισθούν οι 
μεταναστευτικές ροές

Συναντήσεις ΥΠΠΑΝ για αξιολόγηση στα 
Λύκεια κα στις Τεχνικές Σχολές

Σ
υναντήσεις με την Επικεφαλής των Ο-
μάδων Αναλυτικών Προγραμμάτων, 
Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη καθώς 
και την ηγεσία της Παγκύπριας Συνο-

μοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, είχε 
την Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Προδρό-
μος Προδρόμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του 
ο Υπουργός ενημέρωσε την κ. Κουτσελίνη για 
τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, την περα-
σμένη Δεύτερα, σχετικά με την αξιολόγηση των 
μαθητών/τριών  στα πλαίσιο των τετραμήνων 
και για εισηγήσεις που κατατίθενται γύρω από 
το θέμα.
Συζητήθηκαν, επίσης, η ανάγκη αναθεώρησης 
των Αναλυτικών Προγραμμάτων και ενδεχόμε-
νες προσαρμογές στα Ωρολόγια Προγράμματα 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Κατά τη συνάντηση με την Παγκύπρια Συνο-
μοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ο 
Υπουργός Παιδείας προέβη σε ενημέρωση των 
οργανωμένων γονέων για τις εισηγήσεις που 
επεξεργάζεται το ΥΠΠΑΝ  σχετικά με τη δια-
μόρφωση της Συντρέχουσας Αξιολόγησης στα 
Λύκεια και στις Τεχνικές Σχολές, και σχετικά με 
τον περιορισμό των γραπτών ασκήσεων.
Έγινε, επίσης, συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων αναφορικά με προτάσεις που ακούστη-
καν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Παιδείας.
Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλες ιδέες 
και σκέψεις γ ια την αξιολόγηση των μαθη-
τών/τριών, ενώ ο Υπουργός ενημέρωσε τους 
εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας ότι εξε-
τάζονται εισηγήσεις που κατατέθηκαν από το 
ΔΗΚΟ προκειμένου να υιοθετηθούν κάποιες 
βελτιωτικές αλλαγές στο Σύστημα Αξιολόγησης 
Μαθητών/τριών.
Συμφωνήθηκε, τέλος, ότι θα πραγματοποιηθεί 
και νέα συνάντηση με τη Συνομοσπονδία για 
συζήτηση του θέματος.

Η 
30η Σεπτεμβρίου 2022 είναι το τελικό χρονικό περιθώριο 
για την διαθεσιμότητα πλαστικών προϊόντων που διατέθηκαν 
στην κυπριακή αγορά πριν την 3η Ιουλίου 2021, αναφέρει το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Οδη-

γία 2019/904/ΕΕ για την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από 
ορισμένα πλαστικά προϊόντα, έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της 
Κύπρου με τον 48(Ι)/2022, «Περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο» 
του 2022.
Σε ανακοίνωσή του, υπενθυμίζεται ότι τα είδη η διάθεση των οποίων 
έχει απαγορευτεί στην αγορά από τις 3 Ιουλίου 2021 είναι οι μπατονέτες 
με πλαστικό στέλεχος (με εξαίρεση αυτές που εμπίπτουν στον ιατροτε-
χνολογικό εξοπλισμό), μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια (με εξαίρεση 
αυτά που εμπίπτουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), αναδευτήρες 
ποτών, ράβδοι που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από 
μπαλόνια για βιομηχανία ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις, περιέκτες 
τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο. Δοχεία 
όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρό-
φιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε 
εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και 
είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγεί-
ρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα.
Συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύ-
ματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, 
εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που 
περιέχουν τρόφιμα.
Επίσης, περιλαμβάνονται περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυ-
ρένιο και τα καπάκια και καλύμματα τους, κυπελλάκια από διογκωμένο 
πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματα τους και προϊόντα που 
κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (είτε είναι μίας χρή-
σης, είτε όχι).
Η εθνική νομοθεσία, αναφέρεται, έχει υιοθετήσει τα άρθρα και τα 
παραρτήματα της Οδηγίας ως έχουν, και παράλληλα καθορίζεται και 
το τελικό χρονικό περιθώριο για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 3/7/2021 – ημερομηνία εφαρμογής 
της Οδηγίας.
Σημειώνεται ότι διάθεση στην αγορά συντελείται όταν ένας κατασκευ-
αστής ή εισαγωγέας προμηθεύει για πρώτη φορά ένα προϊόν σε έναν 
διανομέα - η αλυσίδα διανομής μπορεί να είναι η εμπορική αλυσίδα του 
κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του, ή σε έναν τελικό χρήστη. Διαθεσι-
μότητα είναι κάθε μεταγενέστερη ενέργεια, π.χ. από διανομέα σε διανο-
μέα ή από διανομέα σε τελικό χρήστη εντός του ιδίου κράτους. Περισσό-
τερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στον Οδηγό Διευκρινίσεων στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον εθνικό Νόμο, ως τελικό χρονικό περιθώριο για τη δια-
θεσιμότητα των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά της Κύπρου 
πριν από τις 3/7/2021 καθορίζεται η 30/9/2022. Πέραν της ημερομηνίας 
αυτής απαγορεύεται η διαθεσιμότητα και ο εντοπισμός του στην κυπρι-
ακή αγορά, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθούν και από τα ράφια 
των επιχειρήσεων. Επισημαίνει δε ότι θα διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι 
στα πλαίσια των προνοιών του «Περί Αποβλήτων Νόμου» για την συμ-
μόρφωση των παραγωγών και εισαγωγέων με την νομοθεσία, καθώς 
και των διανομέων.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2019/904/ΕΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ, όπου δίνεται καθοδήγηση για την ερμηνεία και την εφαρμογή 
της Οδηγίας, σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της Οδηγίας και κατά συνέ-
πεια των απαγορεύσεων, εμπίπτουν τα πολυμερή και τα τροποποιημένα 
φυσικά πολυμερή.

Τι αλλάζει με τα πλαστικά 
προϊόντα στις 30 
Σεπτεμβρίου
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία έχει σο-
βαρό αντίκτυπο και 
στην Εθνική Φρου-

ρά εφόσον αρκετά εξοπλιστικά 
προγράμματά μας βασίζονται 
στη ρωσική αγορά, δήλωσε την 
Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ά-
μυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, 
στο πλαίσιο συζήτησης στρογ-
γυλής τραπέζης, σημειώνοντας 
πως εξετάζονται εναλλακτικές 
λύσεις και όλα τα ενδεχόμενα. 
Eίπε ακόμη πως «φαίνεται ξε-
κάθαρα ότι η ΕΕ κινείται προς 
την αμυντική και στρατιωτική 
αυτονομία, χωρίς να σημαίνει 
σε καμία περίπτωση ότι συζη-
τάμε για οποιονδήποτε ευρω-
στρατό».
Η  ρω σ ική  ε ισ βολή  σ τ ην 
Ουκρανία έχει σοβαρό αντί-
κτυπο και στην Εθνική Φρουρά 
εφόσον αρκετά εξοπλιστικά 
προγράμματά μας βασίζονται 
στη ρωσική αγορά, δήλωσε την 
Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός 
Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρί-
δης, σημειώνοντας πως εξετά-
ζονται εναλλακτικές λύσεις και 
όλα τα ενδεχόμενα.
Παράλληλα, ο κ. Πετρίδης ανέ-
φερε πως «δεν έχουν σε καμία 
περίπτωση επηρεαστεί τα υφι-
στάμενα εξοπλιστικά μας προ-
γράμματα τα οποία βρίσκονται 
εν εξελίξει», σημειώνοντας, 
ωστόσο πως «λόγω της κρί-
σης και της αβεβαιότητας που 
επικρατεί στην οικονομία αυτό 
είναι πιθανόν να συμβεί με όλα 
τα κράτη μέλη, εφόσον μπο-
ρούν να αλλάξουν οι οικονο-
μικές δυνατότητες των κρατών 
μελών».
Μιλώντας στο πλαίσιο συζή-
τησης στρογγυλής τραπέζης 
με θέμα: «Η άμυνα στα πλαί-

σια του διεθνούς δικαίου. Η 
περίπτωση της Κύπρου» που 
διοργάνωσε η Ομάδα Παρα-
γωγής Πολιτικής για την Άμυνα 
του ΔΗΣΥ, ο κ. Πετρίδης, είπε 
ακόμη πως «φαίνεται ξεκά-
θαρα ότι η ΕΕ κινείται προς 
την αμυντική και στρατιωτική 
αυτονομία, χωρίς να σημαίνει 
σε καμία περίπτωση ότι συζη-
τάμε για οποιονδήποτε ευρω-
στρατό».
Στην παρέμβασή του, ο Υπουρ-
γός Άμυνας είπε πως και πριν 
από την εισβολή στην Ουκρα-
νία ότι η ΕΕ αργά μεν αλλά στα-
θερά βάδιζε προς την αμυντική 
και σ τρατιωτική 
αυτονομία, επι-
σημαίνοντας πως 
«με τη Γαλ λική 
Προεδρία κατα-
φέ ραμε  έπε ι τα 
από σχεδόν δυο 
χρόνια διαλόγου 
να κλείσουμε το 
θέμα με την Στρα-
τηγική Πυξίδα σε συνεργασία 
και με τα Υπουργεία Εξωτερι-
κών».
«Είναι ένα βήμα προς τη θετική 
κατεύθυνση. Είχε φανεί και από 
την ανάλυση των κειμένων ότι 
υπήρχαν αρκετά θέματα, όπου 
εκεί γινόταν και σαφής κατα-
γραφή της Τουρκίας ως απει-
λής. Φυσικά στο κείμενο των 
συμπερασμάτων αυτή η ανα-
φορά είχε γίνει με έναν ιδιαί-
τερο τρόπο που διασφάλιζε μεν 
από τη μια πλευρά τη δική μας 
την πλευρά καθώς και την ελλη-
νική Κυβέρνηση, αλλά από την 
άλλη σίγουρα έδιδε και τη διέ-
ξοδο ότι θα υπάρχει συνεργα-
σία στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου», σημείωσε ο 
Υπουργός Άμυνας.

Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμη πως 
η δύναμη ταχείας επέμβασης 
δύναται να υλοποιηθεί αναλό-
γως και των εξελίξεων, «γιατί 
έχει μεσολαβήσει το Ουκρα-
ν ικό και οπωσδήποτε έ χε ι 
αλλάξει η προτεραιοποίηση 
είτε προς το θετικό είτε προς 
το παρόν με παγοποίηση του 
θέματος».
Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα προς 
ποια κατεύθυνση κατευθύνεται 
κάθε χώρα, ανέφερε, σημειώ-
νοντας πως η ΕΕ κινείται προς 
την κατεύθυνση της αμυντι-
κής και στρατιωτικής αυτονο-
μίας της σε συνάρτηση και σε 

συνεργασία με το 
ΝΑΤΟ.
« Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι 
δυνα τότ ητα  να 
κ ι ν η θ ε ί  α υ τ ό -
νομα η ΕΕ», πρό-
σθεσε, σημειώ-
νοντας πως 21 τις 
27 χώρες της είναι 
μέλη του ΝΑΤΟ.

«Θεωρούμε ότι η συνεργα-
σία είναι αναπόφευκτη αλλά 
ορισμένες χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Κύπρος πάντοτε 
σε όλα τα συνέδρια λέμε ξεκά-
θαρα ότι είμαστε υπέρ και της 
στρατηγικής αυτονομίας της 
ΕΕ για να μην θεωρείται ότι θα 
υπάρχει ξεκάθαρο overlapping 
(επικάλυψη)», ανέφερε ο κ. 
Πετρίδης.
Σημείωσε πως «υπάρχει συνερ-
γασία εκεί και όπου επιβάλ-
λεται. Ανήκουμε σε αυτή την 
οικογένεια, άρα ο δρόμος είναι 
ξεκάθαρος», υπογράμμισε.
Είπε πως «εφαρμόσαμε και 
εφαρμόζουμε όλες τις κυρώ-
σεις από την πρώτη ημέρα. 
Εφαρμόσαμε και πριν από την 
ΕΕ το κλείσιμο των λιμανιών, 

πριν να έρθει η οδηγία, από την 
πρώτη στιγμή, άρα εναρμονι-
στήκαμε πλήρως με τις αποφά-
σεις της ΕΕ».
Επεσήμανε πως ο πόλεμος στην 
Ουκρανία έχει ένα σοβαρό 
αν τ ίκτυπο και σ την Εθν ική 
Φρουρά «εφόσον αρκετά εξο-
πλισ τ ικά προγράμματά μας 
βασίζονται στη ρωσική αγορά 
και άρα από την πρώτη εβδο-
μάδα έχουμε δώσει οδηγίες 
για να δούμε και τις εναλλακτι-
κές λύσεις αν και εφόσον υπάρ-
χουν, με ποια διαδικασία και 
με ποιο κόστος γιατί είναι και 
θέμα κόστους συντήρησης».
«Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα 
αλλά παράλληλα δεν έχουν σε 
καμία περίπτωση επηρεαστεί 
τα υφιστάμενα εξοπλιστικά μας 
προγράμματα τα οποία βρίσκο-
νται εν εξελίξει», τόνισε.
Όμως βεβαίως, πρόσθεσε, «και 
λόγω της κρίσης και της αβε-
βαιότητας που επικρατεί στην 
οικονομία αυτό είναι πιθα-
νόν να συμβεί με όλα τα κράτη 
μέλη, εφόσον μπορούν να 
αλλάξουν οι οικονομικές δυνα-
τότητες των κρατών μελών».
«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τόσο 
λόγω και της ραγδαίας αύξη-
σης όχι μόνο στις τ ιμές της 
ενέργειας αλλά και στην εφο-
διαστική αλυσίδα κ.ο.κ υπάρ-
χει αυτή η αλυσιδωτή αρνητική 
επίπτωση που δεν γνωρίζουμε 
και εφόσον ακόμα υπάρξει 
κατάπαυση του πυρός πιθανό-
τατα οι κυρώσεις θα είναι εκεί 
για αρκετό καιρό», ανέφερε.
Άρα, συνέχισε, «υπάρχει αυτή 
η αβεβαιότητα και για αυτό 
τον λόγο υποχρεωνόμαστε να 
εξετάσουμε όλες τις πιθανές 
λύσεις και αναλόγως των εξελί-
ξεων να πράττουμε».

Α
νανεώθηκε τη Μεγάλη 
Τετάρτη η συνεργασία 
της εταιρείας Intercity 
Buses και του Υπ. 

Μεταφορών για τα δρομολόγια 
υπεραστικών λεωφορείων, με 
την υπογραφή νέας σύμβασης 
διάρκειας δέκα ετών, με συνο-
λικό ποσό €38,32 εκ.

Η Σύμβαση Παραχώρησης Υπη-
ρεσιών Υπεραστικών Δημό-
σιων Επιβατικών Μεταφορών 
σε Τακτικές Γραμμές με Λεω-
φορεία μεταξύ πόλεων στην 
Κύπρο υπογράφτηκε από τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, Σταύρο 
Μιχαήλ, και τον Πρόεδρο του 
Διοικητ ικού Συμβουλίου, 
Intercity Buses, Ξενοφώντα 
Ανδρεώτη, στην παρουσία του 
Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Δημόσιων Επιβατικών Μετα-
φορών Ανδρέα Νικηφόρου και 
αντιπροσώπων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της εταιρείας 
και του Υπουργείου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση 
του Υπουργείου Μεταφορών, η 
συνολική διάρκεια της σύμβα-
σης είναι δέκα έτη και το συνο-
λικό ποσό της σύμβασης ανέρ-
χεται στα €38.32 εκ. Πρβοβλέ-
πεται, όμως, δικαίωμα της Ανα-
θέτουσας Αρχής για επέκταση 
των υπηρεσιών μέχρι 50%, για 
το ποσό των €48.14 εκ.

«Με την νέα αυτή Σύμβαση 
γίνεται ακόμη ένα βήμα υλο-
ποίησης του σχεδιασμού της 
Κυβέρνησης για αναβάθμιση 
των Δημόσιων Επιβατικών 
Μεταφορών», αναφέρει η ανα-
κοίνωση του Υπουργείου, επι-
σημαίνοντας ότι στόχος είναι 
να καταστεί η επιλογή της χρή-
σης των Δημόσιων Επιβατικών 
Μεταφορών με λεωφορείο, 
ουσιαστική εναλλακτική λύση 
στις ανάγκες κινητικότητας του 
σύγχρονου πολίτη.

Νέα σύμβαση 
μεταξύ Υπ. 
Μεταφορών και 
Intercity Buses 
για υπεραστικά 
λεωφορεία

ΥΠΑΜ: Σοβαρός αντίκτυπος Ουκρανικού στην ΕΦ - 
Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις
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Πώς η ακροδεξιά υποψήφια για τη 
γαλλική προεδρία «αναγκάστηκε» να 
λάβει χρηματοδότηση από ρωσική 
τράπεζα γιατί καμία ευρωπαϊκή δεν 
δάνειζε το κόμμα της - Ο Μακρόν 
χρησιμοποίησε το δάνειο της Λεπέν 
για να της ασκήσει πίεση και να την 
ταυτίσει με τον Πούτιν στα μάτια των 
Γάλλων

Ε
ίσαι υπόλογη στη ρωσική δύνα-
μη, γιατί είσαι υπόλογη στον κύριο 
Πούτιν», δήλωσε χθες ο Γάλλος πρό-
εδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη 

διάρκεια της τηλεμαχίας υπενθυμίζοντας 
στην ακροδεξιά του πολιτική αντίπαλο, Μα-
ρίν Λεπέν, το δάνειο που έχει λάβει από τον 
θαυμαστή της, Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η ίδια πάντως έχει παραδεχτεί ότι το 2014 
έλαβε οικονομική υποστήριξη από ρωσική 
τράπεζα που πήγε στο ταμείο του κόμμα-
τός της .
«Δεν μιλάς σε άλλους ηγέτες, μιλάς στον 
τραπεζίτη σου όταν μιλάς στη Ρωσία», 
τόνισε ο ένοικος των Ηλυσίων κοιτώντας 
στα μάτια τη Λεπέν με τη γερμανική εφη-
μερίδα «Bild» να επισημαίνει ότι, ο ισχυρός 
άνδρας του Κρεμλίνου που βομβαρδίζει την 
Ουκρανία, είναι αυτός που της έχει δανείσει 
χρήματα για την προεκλο-
γική της εκστρατεία.
Σε ό,τι αφορά το ρωσικό 
δάνειο, η Λεπέν ισχυρί-
στηκε πως είναι νόμιμο και 
πως δεν είχε άλλη λύση. Η 
Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε 
επίσης τον Μακρόν ότι 
«υποδέχτηκε τον Βλαντίμιρ 
Πούτιν με τυμπανοκρου-
σίες στις Βερσαλλίες».
Στη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης τηλεμα-
χίας, η υπερασπιστική γραμμή της Λεπέν σε 
ότι αφορά τις οικονομικές της συναλλαγές 
με τη Ρωσία ήταν όσα λέει εδώ και χρόνια:
Καμία γαλλική τράπεζα δεν ήταν διατεθει-
μένη να της δώσει δάνειο». Η σταρ της γαλ-
λικής Ακροδεξιάς πήρε δάνειο το 2014 από 
ρωσική τράπεζα «προσκείμενη στην εξου-
σία» του Πούτιν. Το κόμμα της «Εθνικής 
Συσπείρωσης», πρώην «Εθνικό Μέτωπο», 
έλαβε ρωσική χρηματοδότηση. ύψους 9 
εκατομμυρίων ευρώ.
Η κόρη του Ζαν Μαρί Λεπέν, πατριάρχη της 
γαλλικής Ακροδεξιάς, παραδέχτηκε ότι βρέ-
θηκε μία ρωσική τράπεζα που της χορήγησε 
δάνειο καθώς καμία ευρωπαϊκή τράπεζα 

δεν ήθελε να δανειοδοτήσει το κόμμα της. 
Στο παρελθόν, η Λεπέν είχε υποστηρίξει ότι 
«αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε δάνεια σε 
όλο τον κόσμο. «Απλώς έτυχε, μια ρωσική 
τράπεζα να δεχτεί να μας δώσει δάνειο στο 
ποσό που ζητήσαμε. Πήραμε το δάνειο, 
αλλά θα το αποπληρώσουμε», είχε δηλώ-
σει.
Το 2016, οι «Times» του Λονδίνου είχαν 
γράψει ότι, την προεκλογική της εκστρατεία 
τη χρηματοδοτούσαν ρωσικές πηγές όπως 
και ότι είχε λάβει δάνεια από ρωσικές τρά-
πεζες ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι 
όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από το επι-
τελείο της.
Πάντως, το δάνειο που έλαβε το 2014 και το 
οποίο η ίδια έχει παραδεχτεί, ήταν ύψους 9 
εκατομμυρίων ευρώ και χορηγήθηκε από 
την «Πρώτη Τσεχο-Ρωσική τράπεζα» για τις 
ανάγκες της προεκλογικής της εκστρατείας, 
γεγονός που είχε προκαλέσει αρκετά επικρι-
τικά σχόλια στη Γαλλία.
Όπως είχε αποκαλύψει τότε η γαλλική εφη-
μερίδα «Le Monde», τo δάνειο χορηγήθηκε 
στις αρχές Οκτωβρίου του 2014 από την 
«First Czech Russian Bank» που ανήκει στον 
Ρώσο τραπεζίτη και επιχειρηματία Ρομάν 
Ποπόφ ο οποίος διατηρεί ισχυρές διασυν-
δέσεις με το Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο 

«Mediapart» που επικα-
λείται δηλώσεις του ταμία 
του ακροδεξιού κόμμα-
τος Βελαράν ντε Σεν Ζιστ, 
το δάνειο το «έκλεισε» ο 
ευρωβουλευτής του «Εθνι-
κού Μετώπου», Ζαν Λυκ 
Σαφοζέ.
Τότε η Λεπέν είχε δηλώ-
σει στην εφημερίδα «Le 
Monde» ότι το κόμμα της 

προσπάθησε να πάρει δάνειο από ασια-
τικές, ιταλικές ισπανικές και αμερικανικές 
τράπεζες χωρίς αποτέλεσμα.
«Γι’ αυτό και με την πρώτη τράπεζα που 
είχαμε θετική ανταπόκριση, υπογράψαμε 
και είμαι πολύ ευτυχής. Αν υπάρχει σκάν-
δαλο γι’ αυτό, είναι το ότι οι γαλλικές τράπε-
ζες δεν δίνουν δάνεια», τόνισε.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σε ό,τι αφορά την 
αποπληρωμή του δανείου, ύψους 9 εκα-
τομμυρίων ευρώ το 2014 από την «Τσέ-
χο-Ρωσική Τράπεζα» (FCRB), οι δύο πλευ-
ρές κατέληξαν το 2020 σε μία «φιλική συμ-
φωνία». Με βάση τη συμφωνία αυτή, η 
αποπληρωμή του χρέους μετατίθεται για 
το 2028.

Σ
αφώς επικριτικός προς τον Βλαντι-
μίρ Πούτιν, ο Ρώσος δισεκατομμυ-
ριούχος Όλεγκ Τινκόφ, η περιου-
σία του οποίου εκτιμάται σύμφω-

να με το περιοδικό Forbes ότι ανέρχεται 
στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, τάχθη-
κε κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Στη 
σελίδα του στο Instagram, έγραψε ότι δεν 
γνωρίζει ούτε έναν άνθρωπο που θα είχε 
όφελος από τον πόλεμο αυτό, τον οποίο 
χαρακτήρισε παράλογο.
«Πεθαίνουν αθώοι άνθρωποι και στρα-
τιώτες... Οι στρατηγοί ξύπνησαν αφού 
ξεμέθυσαν και κατάλαβαν ότι ο στρα-
τός τους είναι σκ….Οι αξιωματούχοι του 
Κρεμλίνου έχουν σοκαριστεί, και όχι 
μόνο αυτοί, αλλά και τα παιδιά τους τώρα 
πια το καλοκαίρι δεν θα πάνε στην Μεσό-
γειο (για διακοπές- σ.σ). Οι επιχειρημα-
τίες προσπαθούν να σώσουν ό,τι τους 
έχει απομείνει από την περιουσία τους», 
έγραψε ο Τινκόφ.
Σύμφωνα με τον Τινκόφ, η Ρωσία έχει 
βυθισθεί στον νεποτισμό, τη δουλοπρέ-
πεια και την εξουσιομανία. «Και πώς θα 
είναι ο στρατός καλός, εάν όλα τα υπό-
λοιπα στην χώρα είναι σκ...» έγραψε ο 
Ρώσος δισεκατομμυριούχος κατά την 
άποψη του οποίου το 90% των Ρώσων 
είναι κατά του πολέμου, ενώ το γράμμα Ζ 
ως ένδειξη υποστήριξής του, «το ζωγρα-
φίζουν μόνο οι ηλίθιοι και ηλίθιοι υπάρ-
χουν σε κάθε χώρα».
Ο Τινκόφ κάλεσε τη «συλλογική Δύση» 
να δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν «μια σαφή έξοδο από την κατά-

σταση» που θα του επέτρεπε ως πολι-
τικό «να διατηρήσει το πρόσωπό του» 
και να σταματήσει τις μαζικές δολοφο-
νίες. «Παρακαλώ να είστε πιο λογικοί και 
ανθρώπινοι».
Ο Τινκόφ είναι ένας επιχειρηματίας που 
συμπεριελήφθη στον κατάλογο των πλου-
σιότερων ανθρώπων της Ρωσίας αφού 
εισήχθη στο χρηματιστήριο η τράπεζά 
του Tinkoff bank, που έγινε ένα από τα 
μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της 
Ρωσίας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του Forbes, μετά την έναρξη του πολέ-
μου στην Ουκρανία η περιουσία του μει-
ώθηκε κατά πέντε φορές και ως προς τα 
περιουσιακά του στοιχεία τον Μάρτιο 
έπαψε να είναι δισεκατομμυριούχος. Στα 
τέλη Μαρτίου συμπεριελήφθη στον κατά-
λογο των ατόμων στους οποίους επέβαλε 
κυρώσεις η Βρετανία.
Στις 28 Φεβρουαρίου ο Τινκόφ είχε ήδη 
καταδικάσει τον πόλεμο. «Αυτή τη στιγμή 
στην Ουκρανία σκοτώνονται καθημε-
ρινά αθώοι άνθρωποι. Αυτό είναι αδια-
νόητο, είναι ανεπίτρεπτο! Τα κράτη πρέ-
πει να δαπανούν τα χρήματα τους για την 
θεραπεία των ανθρώπων, για έρευνες 
που στοχεύουν στο να νικηθεί ο καρκί-
νος και όχι για τον πόλεμο. Είμαστε κατά 
του πολέμου», έγραψε τότε ο Τινκόφ. Στις 
14 Απριλίου έγραψε ότι στα σχέδιά του 
είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες από 
την Ουκρανία και στην Ρωσία αυτούς 
που τραυματίσθηκαν στον πόλεμο (εννο-
ώντας προφανώς τους Ρώσους στρατιω-
τικούς).

Ρώσος δισεκατομμυριούχος κατά 
Πούτιν: «Οι στρατηγοί ξεμέθυσαν 
και κατάλαβαν ότι ο στρατός είναι 
σκ...α» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Τα 9 εκατ. ευρώ που πήρε η Λεπέν από τη 
Ρωσία και το «πρέσινγκ» του Μακρόν
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Ο φιλορώσος Ουκρανός πολιτικός 
που βρίσκεται υπό κράτηση από τις 
ουκρανικές αρχές, έστειλε μήνυμα μέσω 
βίντεο στους ηγέτες των δυο χωρών 
- Συνελήφθη στις 12 Απριλίου, ενώ 
επιχειρούσε να φύγει από τη χώρα

Μ
ήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και 
στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι έστει-
λε μέσω βίντεο ο φιλορώσος Ου-
κρανός πολιτικός Βίκτορ Μεντβε-

ντσούκ, με το οποίο ζητά να αποτελέσει μέρος 
ανταλλαγής με τους αποκλεισμένους υπερασπι-
στές της Μαριούπολης. Το βίντεο έδωσαν στη 
δημοσιότητα οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφα-
λείας (SBU), οι οποίες συνέλαβαν τον Μέντβε-
ντσουκ στις 12 Απριλίου, ενμώ προσπαθούσε 
να φύγει από τη χώρα.
«Θα ήθελα να απευθυνθώ στον πρόεδρο της 
Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και στον πρό-
εδρο της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας Βλαντιμίρ Πούτιν με μια 
πρόταση να με ανταλλάξουν 
με υπερασπιστές και κατοί-
κους της Μαριούπολης, που 
παραμένουν σε μια πολιορκη-
μένη πόλη χωρίς ασφαλή πρό-
σβαση σε ανθρωπιστικούς δια-
δρόμους, ώστε να εγκαταλεί-
ψουν την περιοχή» ανέφερε στο μήνυμά του ο 
Μεντβεντσούκ.
Και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ωστόσο, έχει 
προτείνει την ανταλλαγή του Μεντβεντσούκ με 
Ουκρανούς αιχμαλώτους, μέσω διαγγέλματός 
του στο Telegram: «Προτείνω στη Ρωσική Ομο-
σπονδία να ανταλλάξουμε αυτόν τον άνδρα με 
τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας που βρίσκο-
νται αυτή τη στιγμή σε αιχμαλωσία στη Ρωσία. 
Είναι σημαντικό οι δυνάμεις ασφαλείας και οι 
ένοπλες δυνάμεις μας να εξετάσουν επίσης αυτή 
την πιθανότητα».
Η SBU είχε συλλάβει πριν μια εβδομάδα τον 
Μεντβεντσούκ, ο οποίος υποστήριζε εδώ και 
καιρό τη σύσφιξη των σχέσεων με τη Ρωσία και 
είναι επικεφαλής της «Αντιπολιτευόμενης Πλατ-
φόρμας - Για τη Ζωή», του μεγαλύτερου κόμμα-
τος της ουκρανικής αντιπολίτευσης.
Τρεις ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής 
εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, οι ουκρανικές 
αρχές ανέφεραν ότι ο Μεντβεντσούκ διέφυγε 
από κατ’ οίκον περιορισμό που του είχε επιβλη-
θεί τον Μάιο του 2021, κατηγορούμενος για 
εσχάτη προδοσία και εν συνεχεία για βοήθεια 

σε τρομοκράτες.
Ο φιλορώσος πολιτικός, ο οποίος σημειωτέον 
έχει δηλώσει ότι ο Πούτιν είναι νονός της κόρης 
του, αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτο-
νται.

Αυξάνονται δραματικά οι νεκροί στη 
Μαριούπολη, δορυφορικές εικόνες 
δείχνουν μαζικό τάφο
Παγωμένη κι οργισμένη η διεθνής κοινότητα 
παρακολουθεί τις ρωσικές βαρβαρότητες στη 
Μαριούπολη που θυμίζει απέραντο νεκροτα-
φείο καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ουκρα-
νών αξιωματούχων, έχουν σκοτωθεί στις μάχες 
έως και 20.000 άμαχοι.
Δορυφορικές εικόνες από περιοχή κοντά στην 
πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης δεί-
χνουν έναν μαζικό τάφο που έχει επεκταθεί τις 
τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να συμπερι-
λάβει περισσότερες από 200 νέες σορούς, έγινε 
γνωστό από αμερικανική ιδιωτική εταιρεία.

Η Maxar Technologies ανέφερε 
πως η επανεξέταση φωτογρα-
φιών από τα μέσα Μαρτίου 
έως τα μέσα Απριλίου καταδει-
κνύει ότι η επέκταση ξεκίνησε 
μεταξύ της 23ης-26ης Μαρτίου. 
Ο χώρος βρίσκεται δίπλα σε 
ένα υπάρχον νεκροταφείο στο 
χωριό Μάνχους, σε απόσταση 

20 χιλιομέτρων δυτικά της Μαριούπολης, σύμ-
φωνα με τη Maxar.
Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα 
ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κάνει απόπειρες 
εισβολής στο λιμάνι και στο εργοστάσιο χάλυβα 
Azovstal στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική 
Ουκρανία.
Το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης βρί-
σκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά ο πρόεδρος 
της Ουκρανίας δήλωσε την Τετάρτη ότι Ουκρα-
νοί στρατιώτες παραμένουν σε ένα τμήμα της 
πόλης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, 
Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον Ρώσο πρόε-
δρο, Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάληψη της 
Μαριούπολης. Οι αναφορές διεθνών πρακτο-
ρείων έλεγαν ότι ο Πούτιν συνεχάρη τον Σοϊ-
γκού για την επιτυχή επιχείρηση και έδωσε ότι 
δεν χρειάζεται να γίνει έφοδος στο εργοστάσιο 
Azovstal, αλλά ότι πρέπει να αποκλειστεί έτσι 
ώστε να μην μπορεί να βγει ούτε «μύγα».  Σύμ-
φωνα με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, η Ρωσία 
θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να «ρίξει» το 
εργοστάσιο Azovstal.

Πλέον εναπόκειται στην υπουργό 
Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να την 
εγκρίνει, αν και οι συνήγοροί του 
μπορούν πάντα να ασκήσουν έφεση 
στην απόφαση του βρετανικού 
δικαστηρίου

Η 
βρετανική δικαιοσύνη επέτρεψε 
επισήμως σήμερα την έκδοση του 
ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Α-
σάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό-

που διώκεται για κατασκοπεία, έπειτα από 
πολυετές δικαστικό μπρα ντε φερ.
Το δικαστήριο εξέδωσε επισήμως την 
εντολή έκδοσης και πλέον εναπόκειται στην 
υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να την 
εγκρίνει, αν και οι συνήγοροί του μπορούν 
πάντα να ασκήσουν έφεση στην απόφαση 

του βρετανικού δικαστηρίου.
Ο Αυστραλός καταζητείται από την αμερικα-
νική δικαιοσύνη που επιδιώκει να τον προ-
σαγάγει σε δίκη για την μετάδοση, από το 
2010, περισσότερων των 700.000 απορρή-
των στρατιωτικών και διπλωματικών εγγρά-
φων που αφορούν κυρίως το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν.
Η δίωξή του εντάσσεται στην νομοθεσία 
περί κατασκοπείας και ο Τζούλιαν Ασάνζ 
απειλείται με ποινή κάθειρξης 175 ετών. 
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καταγγέλλουν κατάφωρη επίθεση κατά της 
ελευθερίας του Τύπου.
Στις 14 Μαρτίου έχασε την τελευταία του 
ελπίδα να αποφύγει την έκδοση, όταν το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας απέρ-
ριψε την εξέταση της προσφυγής του.

διεθνή νέα

Μήνυμα Μεντβεντσούκ σε Πούτιν 
και Ζελένσκι - «Να με ανταλλάξετε 
με τους υπερασπιστές της 
Μαριούπολης» 

Τζούλιαν Ασάνζ: Βρετανικό δικαστήριο 
διέταξε την έκδοσή του στις ΗΠΑ 
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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

Διακοπές του Πάσχα: Ευκαιρία να 
διαβάσουμε βιβλία

Η 
γλώσσα είναι ένα από τα πιο ι-
σχυρά εργαλεία της ανθρώπινης 
επικοινωνίας και η ανάγνωση έ-
να από τα πιο αποτελεσματικά 

μέσα για να την κατακτήσουμε. Οταν η συ-
νήθεια της ανάγνωσης ενσταλάζεται στα 
παιδιά από νωρίς, συμβάλλουμε στην α-
νάπτυξη του εγκεφάλου και ενισχύουμε τη 
φαντασία τους. Πολλοί το χαρακτηρίζουν 
ως δώρο ζωής, και όχι αδίκως, αφού όσο 
μεγαλώνουμε τα οφέλη του πολλαπλασι-
άζονται.

Γιατί τα βιβλία είναι καλοί φίλοι
Η ανάγνωση βιβλίων βοηθά τα παιδιά να 
γνωρίσουν ήχους, λέξεις και τη γλώσσα, 
αναπτύσσοντας τις πρώιμες δεξιότητες 
γραμματισμού. Καθώς η φαντασία τους 
πυροδοτείται και η περιέργειά τους διε-
γείρεται, ο εγκέφαλός τους αναπτύσσεται, 
καλλιεργώντας την ικανότητα της εστίασης, 
της συγκέντρωσης, των κοινωνικών και 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Ταυτόχρονα τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχω-
ρίζουν την πραγματικότητα από τη μυθο-
πλασία, ενώ τους δίνεται και η ευκαιρία να 

μάθουν για τον κόσμο γύρω τους, τον πολι-
τισμό και την κουλτούρα στην οποία μεγα-
λώνουν αλλά και να γνωρίσουν άλλους 
νέους πολιτισμούς. Τα βιβλία βοηθούν τα 
παιδιά να κατανοήσουν τα νέα ή τρομα-
κτικά γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν 
αλλά και τα έντονα συναισθήματα που 
μπορεί να προκύψουν.
Μερικές από τις καλύτερες συμβουλές για 
να κάνετε το παιδί να αγαπήσει τα βιβλία 
δίχως να το πιέσετε, περιλαμβάνουν:

Διαβάστε (και) εσείς
Αν τα παιδιά σάς βλέπουν να διαβάζετε, θα 
είναι πιο πιθανό να πάρουν ένα βιβλίο από 
μόνα τους, καθώς έχουν την τάση να μιμού-
νται τη συμπεριφορά των γονιών τους.

Στρατηγική τοποθέτηση
Δίπλα στα παιχνίδια τους, πάνω στο κομο-
δίνο, στο γραφείο τους ή ακόμα και στο 
τραπεζάκι του σαλονιού. Αρκεί να αφή-
νετε βιβλία σε κοινή θέα και τα παιδιά να 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά, καθώς 
έτσι είναι πιο πιθανό να πάρουν ένα και 
να διαβάσουν, ακόμα και αν πρόκειται για 
λίγα λεπτά τη φορά.

Διαβάστε μαζί πριν από τον ύπνο
Θα γίνει μία από τις αγαπημένες σας συνή-
θειες. Περάστε ποιοτικό χρόνο μαζί με τα 
παιδιά και διαβάστε φωναχτά την ιστορία 
για να «ζωντανέψετε» τις λέξεις. Μιλήστε 
μαζί για την πλοκή και κάντε ερωτήσεις 
που θα εντείνουν το ενδιαφέρον του για 
τη συνέχεια.

Βιβλία βάσει ενδιαφέροντος
Προτείνετε στο παιδί βιβλία για όλα όσα το 
ενδιαφέρουν. Ετσι θα ξεκινήσουν να δια-
βάζουν πιο εύκολα και η ανάγνωση γρή-
γορα θα μετατραπεί σε μια διασκεδαστική 
και ευχάριστη συνήθεια. Αφήστε το παιδί 
να πειραματιστεί σε διάφορα είδη, όπως η 
μυθοπλασία, τα παιδικά περιοδικά, οι βιο-
γραφίες ή τα κόμικς.

Set the mood
Το περιβάλλον μάς επηρεάζει και το ίδιο 

ισχύει και για τα παιδιά. Γι’ αυτό δοκιμάστε 
να δημιουργήσετε μια γωνία για διάβασμα. 
Σκεφτείτε να αξιοποιήσετε μια γωνία του 
σπιτιού, ιδανικά κοντά σε ένα παράθυρο, 
που μπορεί να μετατραπεί σε μια άνετη και 
ζεστή φωλιά με κουβέρτες, μαξιλάρια, μια 
καρέκλα ή πολυθρόνα και ένα φωτιστικό.

Βιβλία… μετακίνησης
Επιλέξτε μερικά βιβλία για τις μετακινήσεις 
σας, είτε πρόκειται για την επίσκεψη σε για-
τρούς, άλλες υποχρεώσεις ή και για τα ταξί-
δια σας. Τα βιβλία είναι μια εξαιρετική επι-
λογή αντί για tablet ή smartphone.

Πρώτα διαβάζουμε, μετά βλέπουμε
Επιλέξτε κάποιο από τα πιο κλασικά έργα 
και διαβάστε μαζί με το παιδί κάποια κεφά-
λαια τη φορά. Μόλις ολοκληρώσετε το 
βιβλίο, οργανώστε μια βραδιά κινηματο-
γράφου, κατά την οποία μπορείτε να καθί-
σετε αναπαυτικά για να παρακολουθήσετε 
την ταινία.

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;

Σ
τη μήτρα μιας μητέρας βρίσκο-
νται δύο μωρά. Το ένα ρωτά το 
άλλο: «Πιστεύεις στη ζωή μετά 
τον τοκετό;» κι εκείνο απάντησε, 

«Γιατί ρωτάς; Φυσικά. Κάτι θα υπάρχει 
μετά τον τοκετό. Μπορεί να είμαστε εδώ 
για να προετοιμαστούμε, για αυτό τι θα 
ακολουθήσει αργότερα.»
«Ανοησίες», είπε το πρώτο. «Δεν υπάρ-

χει ζωή μετά τον τοκετό. Τι είδους ζωή 
θα ήταν αυτή»;
Το δεύτερο είπε, «Δεν ξέρω, αλλά θα 
υπάρχει περισσότερο φως από ό, τι 
εδώ. Ίσως να περπατάμε με τα πόδια 
μας και να τρώμε με το στόμα. Ίσως να 
έχουμε περισσότερες αισθήσεις που δεν 
μπορούμε καν να φανταστούμε τώρα».
Το πρώτο απάντησε: «Αυτό είναι παρά-
λογο! Το περπάτημα είναι αδύνατο. Και 
να τρώμε με το στόμα; Γελοίο! Ο ομφά-
λιος λώρος μας δίνει την τροφή και όλα 
όσα χρειαζόμαστε. Αλλά ο ομφάλιος 
λώρος είναι πολύ κοντός. Οπότε, η ζωή 
μετά τον τοκετό, λογικά, αποκλείεται».
Το δεύτερο όμως επέμενε, «Λοιπόν, 
νομίζω ότι υπάρχει κάτι και ίσως είναι 
διαφορετικό από ό,τι είναι εδώ. Ίσως 
να μη μας χρειάζεται αυτό το φυσικό 
‘καλώδιο’ πια».
Και το πρώτο απάντησε, «Ανοησίες. Και 

επιπλέον, αν υπάρχει ζωή, τότε γιατί 
ποτέ κανείς δεν έχει γυρίσει πίσω από 
εκεί; Ο τοκετός είναι το τέλος της ζωής, 
και μετά από τον τοκετό & δεν υπάρχει 
τίποτα, παρά μόνο σκοτάδι, σιωπή και 
λήθη. Δεν οδηγεί πουθενά».
«Λοιπόν, δεν ξέρω», λέει το δεύτερο, 
«αλλά σίγουρα θα συναντήσουμε τη 
μητέρα και αυτή θα μας φροντίσει».

Τότε το πρώτο μωρό απάν τησε, 
«Μητέρα; Πιστεύεις στη μητέρα; Αυτό 
είναι γελοίο. Αν η μητέρα υπάρχει, τότε 
πού είναι τώρα»;
Το δεύτερο είπε: «Είναι παντού γύρω 
μας. Είμαστε περικυκλωμένοι από 
αυτήν. Είμαστε μέρος της. Είναι μέσα 
της που ζούμε. Χωρίς αυτήν, αυτός ο 
κόσμος μας δεν θα μπορούσε καν να 
υπάρχει».
Τότε είπε το πρώτο, «Λοιπόν, εγώ δεν 
την βλέπω, έτσι είναι λογικό ότι δεν 
υπάρχει».
Και τότε το δεύτερο μωρό απάντησε, 
«Μερικές φορές, όταν κάνεις ησυχία και 
επικεντρωθείς και ακούσεις πραγματικά, 
μπορείς να αντιληφθείς την παρουσία 
της, και μπορείς να ακούσεις την αγαπη-
μένη της φωνή, να σε καλεί από ψηλά».
(Του συγγραφέα Pablo J. Luis Molinero, 
«Morphogeny»)

«Αν η μητέρα υπάρχει, 
τότε πού είναι τώρα»
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υγεία

Ε
άν ο σύντροφός σας ροχαλίζει 
και δεν σας αφήνει να κλείσετε 
μάτι, να θυμάστε πως δεν είστε 
μόνοι. Στους ενήλικες μεταξύ 

30 και 60 ετών, το 44% των ανδρών 
και το 28% των γυναικών ροχαλίζουν 
τακτικά, ενώ πάνω από την ηλικία των 
60 ετών περίπου οι μισοί ροχαλίζουν 
τακτικά.
Ο ήχος του ροχαλητού παράγεται 
καθώς ο αέρας περνάει από τους στε-
νούς αεραγωγούς οι ιστοί των οποίων 
σχεδόν  αγγίζουν ο ένας τον άλλον και 
έτσι δονούνται προκαλώντας το γνω-
στό ήχο.
Το ροχαλητό ωστόσο, είναι κάτι παρα-
πάνω από αμηχανία ή ενόχληση. Σε 
πολλές περιπτώσεις μπορεί να απο-
τελεί ένδειξη κάποιου υποκείμενου 
νοσήματος. Σε κάθε περίπτωση καλό 
είναι να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό 
για την σωστή αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
Μεταξύ των πιο αποτελεσματι-
κών θεραπειών του ροχαλη-
τού, ωστόσο, υπάρχουν ορι-
σμένες που έχουν δοκιμαστεί 
και αποδίδουν. Αυτές είναι:

Κοιμηθείτε στο πλάι
Είναι αρκετά πιθανό η θέση 
στην οποία κοιμάται κανείς 
να επηρεάζει το ροχαλητό του 
αφού φαίνεται πως οι άνθρω-
ποι έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να ροχαλίζουν όταν κοι-
μούνται ανάσκελα την ίδια ώρα 
που η πλάγια θέση φαίνεται πως 
ευνοεί τη μείωση του ροχαλητού. Η 
βοήθεια από μαξιλάρια μπορεί να 
φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη.

Οι ρινικές ταινίες 
Οι ρινικές ταινίες αποσκοπούν στη 
βελτίωση του αέρα καθώς κοιμό-
μαστε, απελευθερώνοντας την ανα-
πνευστική οδό, με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση του ροχαλητού. Αντίστοιχα στην 
αγορά θα βρει κανείς και τους ρινι-
κούς διαστολείς που ανασηκώνουν το 
δέρμα της μύτης για να ανοίξουν τις 
ρινικές οδούς. Μελέτες έχουν δείξει 
μάλιστα πως οι εσωτερικοί διαστολείς 
τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικοί.

Τα επιστόμια
Στην αγορά υπαρχουν ειδικά επιστό-
μια που τοποθετούνται στο στόμα, 
κρατώντας τη γνάθο και τη γλώσσα  
στη σωστή τους θέση, αποτρέπο-

ντας έτσι το ροχαλητό. Τα επιστό-
μια ωστόσο θα χρειαστούν μεγαλύ-
τερη εξοικείωση για την χρήση τους 
συγκριτικά με τις ρινικές ταινίες. Αυτά 
τα προστατευτικά στόματος συνήθως 
διαμορφώνονται ώστε να ταιριάζουν 
στα δόντια και στη συνέχεια προσαρ-
μόζονται έτσι ώστε να μετακινούν την 
κάτω γνάθο προς τα εμπρός, συμβάλ-
λοντας έτσι στη μείωση του ροχαλη-
τού.

Μειώστε το βάρος του σώματος
Οι ειδικοί τονίζουν πως ο έλεγχος του 
βάρους αποτελεί έναν πολύ σημα-
ντικό παράγοντα θεραπείας του 
ροχαλητού. Αυτό συμβαίνει καθώς 
όσοι έχουν παχυσαρκία τείνουν να 
αναπτύσσουν αποφρακτική άπνοια 
ύπνου. Έρευνες μάλιστα έχουν δεί-
ξει πως η απώλεια βάρους σε άτομα 
με υψηλό δείκτη μάζας σώματος μει-

ώνει τόσο το ροχαλητό όσο και τα 
συμπτώματα της αποφρακτικής 

άπνοιας στον ύπνο.

Δοκιμάστε τις ασκήσεις 
στόματος
Κλινικά οι στοματοφαρυγγικές 

ασκήσεις έχει αποδειχθεί πως 
μειώνουν το ροχαλητό αποτελε-
σματικά. Ειδικότερα, οι ασκήσεις 
αυτές περιλαμβάνουν την επανει-

λημμένη κίνηση της γλώσσας και 
τμημάτων του στόματος με τρό-
πους που ενισχύουν τους μύες της 

γλώσσας, του ουρανίσκου αλλά και 
του λαιμού. Σε μελέτη, μάλιστα, έχει 
βρεθεί πως οι τρεις μήνες ασκήσεων 
οδήγησαν σε μείωση του ροχαλητού 
κατά 59%.

Κόψτε το κάπνισμα
Το κάπνισμα έχει συνδεθεί με το αυξη-
μένο ροχαλητό και άρα η διακοπή 
του μπορεί να οδηγήσει στη λύση 
του προβλήματος. Επιπλέον φαίνε-
ται πως ακόμα και τα παιδιά γονέων 
που καπνίζουν τείνουν να ροχαλί-
ζουν περισσότερο. Έτσι, η διακοπή 
του ευνοεί τόσο εσάς όσο και όλη την 
οικογένεια.

Αποφύγετε το αλκοόλ πριν τον 
ύπνο
Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ φαί-
νεται ότι σχετίζεται με αποφρακτική 
άπνοια ύπνου και έντονο ροχαλητό. 
Προσπαθήστε να το μειώσετε τουλά-
χιστον λίγες ώρες πριν τον ύπνο.

Ροχαλητό: 7 τρόποι να το 
σταματήσετε

Τ
ην ιστορία του βασιλιά του Πόντου, Μιθριδάτη ΣΤ’, θα πρέπει να θυμηθούν οι πάσχοντες από 
χρόνιο στρες, ο οποίος χορηγούσε στον εαυτό του μικρές και σταδιακά αυξανόμενες δόσεις δη-
λητηρίου με στόχο την ανοσία και κατ’ επέκταση προστασία σε πιθανή απόπειρα δηλητηρίασής 
του.

Στη παραπάνω διαπίστωση οδηγούν πλείστα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι μικρές δόσεις 
στρες στη διάρκεια της ημέρας μπορούν να ανακουφίσουν από το χρόνιο άγχος και να επιτρέψουν στο 
άτομο να να αντιμετωπίσει ευκολότερα σωματικές, ψυχικές και συναισθηματικές προκλήσεις. Πρόκειται 
για το στρες του μηχανισμού της όρμησης ή αλλιώς το καλό, ωφέλιμο και ευεργετικό στρες που, σε αντί-
θεση με το χρόνιο, δεν συσχετίζεται με τη πρόκληση προβλημάτων υγείας.
Σύμφωνα με τον τοξικολόγο Edward J. Calabrese από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, η όρμηση 
είναι είναι μια προσαρμοστική απόκριση στο στρες που στηρίζεται σε διπλή αντίδραση: οι υψηλές 
συγκεντρώσεις φυσικών και χημικών -τοξικών συχνά- παραγόντων αναστέλλουν, ενώ οι χαμηλές διε-
γείρουν. Μέσω αυτής της διφασικής αντίδρασης το μικρο-στρες ενεργοποιεί τους μηχανισμούς επιδιόρ-
θωσης και συντήρησης των κυττάρων.
Πώς πετυχαίνετε τα ωφέλιμα μικρο-στρες
Ένα κρύο ντους, η σάουνα, η νηστεία ή μια προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) μπορούν να πετύχουν τα 
παραπάνω αποτελέσματα, μέσα από μικρής διάρκειας «ενέσεις» έντονου στρες που ακολουθούνται από 
ανάκαμψη, ξεκούραση και εις βάθος αποκατάσταση, μια διαδικασία εν γένει δύσκολη σύμφωνα τη Δρ 
Elissa Epel, διευθύντρια του Κέντρου Γήρανσης, Μεταβολισμού και Συναισθηματικής Υγείας του Πανε-
πιστημίου της Καλιφόρνια. «Αυτές οι σύντομες περίοδοι στρες προκαλούν ”σοκ” στα συστήματά μας 
σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, αναγκάζοντας το σώμα μας να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθή-
κες και να αποκαταστήσει την ισορροπία», πρόσθεσε, εξηγώντας τη φυσιολογική, σύμφωνα με την επι-
στήμη, απόκριση του οργανισμού για να επιβιώσει από τέτοια «σοκ».
Οι ερευνητές επεσήμαν ωστόσο ότι:
- το ευεργετικό ή ωφέλιμο στρες δεν πρέπει να συγχέεται με το χρόνιο, μια κατάσταση που επιβαρύνει 
τη σωματική και ψυχική υγεία και ευημερία
- χρειάζεται προσοχή στη διάρκεια δραστηριοτήτων που προκαλούν τα μικρο-στρες, η οποία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. «Δώστε μερικές μέρες στο σώμα σας μεταξύ των στρεσογόνων παρεμβάσεων 
ώστε να ξεκουραστεί», ανέφερε ο γενετιστής Δρ. David Sinclair από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Χρόνιο στρες: Τα 15’ που καταπολεμούν το 
άγχος και προφυλάσσουν

Ο πόνος στον αυχένα σπάνια ξεκινά ξαφνικά. Συνήθως εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. 
Ενδεχομένως να προκληθεί από αρθρίτιδα ή εκφυλιστική νόσο των μεσοσπονδύλιων δίσκων ή 
να επιδεινωθεί από την κακή στάση του σώματος, τη βαθμιαία μείωση της μυϊκής δύναμης, το 

στρες, ακόμη και την έλλειψη ύπνου, σύμφωνα με τον Δρ Zacharia Isaac, επίκουρο καθηγή φυσιολο-
γίας και αποκατάστασης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε ανακούφιση από τον πόνο στον 
αυχένα:
-Μην μένετε ακίνητοι στην ίδια θέση για πολύ. Να σηκώνεστε και να μετακινείστε αρκετά συχνά, έτσι 
ώστε να μην αποκτήσει ο αυχένας κακή θέση.
-Κάντε μερικές εργονομικές ρυθμίσεις. Τοποθετήστε την οθόνη του υπολογιστή στο ύψος των ματιών, 
ώστε να μπορείτε να τη βλέπετε εύκολα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία hands-free στο τηλέφωνό σας 
ή φορέστε ακουστικά. Στηρίξτε το tablet σας σε ένα μαξιλάρι έτσι ώστε να βρίσκεται σε γωνία 45°, αντί 

να ακουμπά στην αγκαλιά σας.
– Επισκεφτείτε τον οφθαλμίατρο και ελέγξτε αν χρειάζεται να αλλάξτε γυαλιά. 

Εάν δεν φοράτε τα σωστά γυαλιά σκύβετε με ένταση προς την οθόνη και επι-
δεινώνεται η κατάσταση του αυχένα.

– Μην κοιμάστε με πολλά μαξιλάρια. Επιλέξτε ένα μαξιλάρι ανατο-
μικό.

– Μην υπερβάλετε και να σέβεστε τα όριά σας. Για παράδειγμα, 
προτού μετακινήσετε μια πολυθρόνα ή ένα τραπέζι βεβαιω-
θείτε ότι μπορείτε αλλιώς ζητήστε βοήθεια.
-Να κοιμάστε επαρκώς. Τυχόν προβλήματα ύπνου αυξάνουν 
τον κίνδυνο για πληθώρα προβλημάτων συμπεριλαμβανο-
μένου του μυοσκελετικού πόνου.

Πόνος στον αυχένα: 6 μυστικά που 
ανακουφίζουν
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ιστορίες

Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Απριλίου 

Το σπουδαιότερο επίτευγμά του είναι η είσοδος της Ελλά-
δας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σημερινή 
Ευρωπαϊκή Ένωση...

Κ
ορυφαίος έλληνας πολιτικός, με καθοριστική συμ-
βολή στον οικονομικό και πολιτικό εκσυγχρονισμό 
της χώρας.

1907 - 1950
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 
1907 στο Κιούπκιοϊ (σήμερα Πρώτη), μια κωμόπολη κοντά 
στις Σέρρες, που τότε ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία. Ο πατέρας του, Γεώργιος, δημοδιδάσκαλος και καλλι-
εργητής, είχε διωχθεί για την εθνική δράση του, τόσο από 
τις τουρκικές, όσο και μεταγενέστερα από τις βουλγαρικές 
αρχές κατοχής. Έζησε ως μαθητής, διαδοχικά, στην 
Πρώτη, τη Νέα Ζίχνη, τις Σέρρες και τελικά 
στην Αθήνα, όπου μετά την αποπερά-
τωση των γυμνασιακών του σπουδών, 
εγγράφηκε στη Νομική Σχολή, από 
την οποία αποφοίτησε το 1929.
Το 1930 υπηρέτησε επί τετρά-
μηνο τη στρατιωτική του θητεία, 
ως προστάτης πολύτεκνης οικο-
γένειας. Στη συνέχεια εργά-
στηκε ως δικηγόρος στις Σέρ-
ρες, μέχρις ότου εκλέχθηκε 
για πρώτη φορά βουλευτής το 
1935 με το αντιβενιζελικό Λαϊκό 
Κόμμα. Επανεξελέγη βουλευτής 
το 1936, στις τελευταίες εκλογές 
πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Με την έκρηξη του ελληνοϊταλικού 
πολέμου, ο Καραμανλής παρουσιάστηκε 
για να στρατευθεί στο Σιδηρόκαστρο, αλλά κρί-
θηκε ανίκανος να υπηρετήσει λόγω βαρηκοΐας. Στη διάρ-
κεια της Γερμανικής Κατοχής ασχολήθηκε αποκλειστικά με 
τη δικηγορία. Επανήλθε στην ενεργό πολιτική το 1946, όταν 
έλαβε μέρος στις εκλογές της 31ης Μαρτίου ως υποψήφιος 
του Λαϊκού Κόμματος στις Σέρρες και εξελέγη πρώτος σε 
ψήφους βουλευτής.

1950 - 1974
Το όνομά του θα γίνει γνωστό στο πανελλήνιο από τη θητεία 
του ως Υπουργός Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Παπά-
γου (1952-1955). Θα επιτελέσει σπουδαίο έργο, με την κατα-
σκευή βασικών έργων υποδομής (εγγειοβελτιωτικά έργα, 
οδικές αρτηρίες, ενεργειακές μονάδες, έργα ύδρευσης κ.ά.). 
Ο δυναμισμός και η αποφασιστικότητα του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, αλλά και η απήχηση του έργου του στην κοινή 
γνώμη, αποτέλεσε ισχυρό πρόκριμα για την ανάδειξή του 
στην πρωθυπουργία, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου 
Παπάγου. Η πρωτοβουλία του βασιλέα Παύλου να του ανα-
θέσει τον σχηματισμό της κυβέρνησης, στις 5 Οκτωβρίου 
1955, εξέπληξε τους πάντες, αφού επικρατέστεροι για τη 
διαδοχή ήταν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Παπάγου, 
Στέφανος Στεφανόπουλος και Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
Ο Καραμανλής, από την πρώτη μέρα της πρωθυπουργίας 
του, θέλησε να βάλει τη δική του σφραγίδα στην πολιτική 
ζωή της χώρας. Ίδρυσε νέο κόμμα, την Εθνική Ριζοσπαστική 
Ένωση (ΕΡΕ) και προσέφυγε στις κάλπες τον Φεβρουάριο 
του 1956. Τις κέρδισε, παρότι το κόμμα του ήλθε δεύτερο σε 
ψήφους, χάρις στο «τριφασικό» εκλογικό σύστημα. Η επι-
κράτηση στην πρώτη αυτή και στη συνέχεια σε δύο ακόμη 
εκλογικές αναμετρήσεις, το 1958 και το 1961, του επέτρεψε 
να διατηρήσει αδιάλειπτα την εξουσία για μία οκταετία 
(1955-1963), ένα επίτευγμα χωρίς προηγούμενο στην πολι-
τική ιστορία της χώρας.
Πρωταρχική φροντίδα του Καραμανλή ήταν ο σχεδιασμός 
και η εφαρμογή ενός προγράμματος ταχύρρυθμης οικονομι-
κής ανάπτυξης, σε μια χώρα που βίωνε ακόμη τις συνέπειες 
του καταστροφικού εμφύλιου πολέμου. Όραμά του υπήρξε 

μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα σύνδρομα της δυσπραγίας 
και της φτώχειας. Η σταθερή αύξηση του εθνικού εισοδήμα-
τος, με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,25%, η άνοδος του κατά κεφα-
λήν εισοδήματος από 305 σε 565 δολάρια με πληθωρισμό 
2%, η ραγδαία άνοδος των επενδύσεων και η μείωση της 
ανεργίας στο 4,5% (βοηθούμενη και από την αυξανόμενη 
μετανάστευση) συνθέτουν τις κύριες παραμέτρους του θετι-
κού απολογισμού της διακυβέρνησης Καραμανλή στο πεδίο 
της οικονομίας.Η ανοδική πορεία της οικονομίας θα του 
δώσει τη δυνατότητα να στραφεί, με την πάροδο του χρό-
νου, προς την ενίσχυση της παιδείας, του πολιτισμού και,για 
πρώτη ουσιαστικά φορά, του αθλητισμού, με τη θεσμοθέ-
τηση του ΠΡΟ-ΠΟ (1959). Ακόμη, αύξησε τη χρηματοδό-
τηση του κοινωνικού τομέα κι έλαβε θεσμικά μέτρα κοινωνι-
κού χαρακτήρα, με κορυφαίο γεγονός τη σύσταση του ΟΓΑ 

(1961). Όμως, παρά τις προσπάθειές του, ο εκσυγ-
χρονισμός στο πολιτικό πεδίο κινούνταν με 

χαμηλές ταχύτητες, λόγω των εμφυλιοπο-
λεμικών συνδρόμων, που παρέμειναν 

ισχυρά στην Ελληνική Δεξιά.
Το διεθνές περιβάλλον ήταν αρνη-
τικό για την άσκηση πολυδιάστα-
της εξωτερικής πολιτικής, λόγω 
του Ψυχρού Πολέμου και της 
πρόσδεσης της χώρας στο άρμα 
των ΗΠΑ. Έτσι, ήταν φυσικό για 
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να 
αναζητήσει ερείσματα για την 

κατοχύρωση της ασφάλειας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της 

Ελλάδας στους κόλπους του ΝΑΤΟ. 
Εν τούτοις, ο Καραμανλής, με αρκετή 

δόση αποτελεσματικότητας, κατόρ-
θωσε να προαγάγει τις σχέσεις με τον Τρίτο 

Κόσμο, ιδιαίτερα με τις αραβικές χώρες, προ-
τάσσοντας, οσάκις χρειαζόταν, τα περιφερειακά συμφέ-

ροντα της Ελλάδας.
Το 1959 υπέγραψε τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, με τις 
οποίες τερματίστηκε η βρετανική κυριαρχία επί της Κύπρου 
και ιδρύθηκε ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος, με εγγυήτριες 
δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετα-
νία με δικαίωμα στρατιωτικής παρέμβασης. Ο Καραμαν-
λής δέχθηκε αυστηρή κριτική για τις συμφωνίες αυτές, που 
κατοχύρωναν ως ισότιμο εταίρο στη μεγαλόνησο την Τουρ-
κία. Η καίρια τομή στην εξωτερική πολιτική του εντοπίζεται 
στην προσπάθεια για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής πίστευε ότι η ΕΟΚ δεν αποτελούσε «απλώς οικονομικήν 
κοινοπραξίαν, αλλά οντότητα με ευρυτέραν πολιτικήν απο-
στολήν και σημασίαν». Έπειτα από επίπονες διαπραγματεύ-
σεις διετούς διάρκειας, η Ελλάδα θα γίνει δεκτή στην αρχική 
ομάδα των Έξι, ως πρώτο συνδεδεμένο μέλος, στις 9 Ιουλίου 
1961. Η πρώτη κυβερνητική οκταετία του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή διακόπηκε απρόβλεπτα, με την παραίτησή του, 
τον Ιούνιο του 1963, ύστερα από διαφωνία με τον βασιλέα 
Παύλο, η οποία σηματοδότησε τη ρήξη του με τα Ανάκτορα. 
Η κρίση δεν ήταν ανεξάρτητη από το κλίμα πολιτικής έντα-
σης εκείνης της εποχής. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και πρόεδρος της «Ενώσεως Κέντρου» Γεώργιος 
Παπανδρέου είχε κηρύξει τον ανένδοτο αγώνα, κατηγορώ-
ντας τον Καραμανλή ότι είχε κερδίσει τις εκλογές του 1961 
με βία και νοθεία, ενώ η δολοφονία Λαμπράκη από παρα-
κρατικούς στη Θεσσαλονίκη είχε ρίξει βαριά τη σκιά της στη 
χώρα. («Ποιος επιτέλους κυβερνά αυτό τον τόπο» είχε πει ο 
Καραμανλής). Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963 ηγήθηκε 
της ΕΡΕ, αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών της αντιπολί-
τευσης, ηττήθηκε από την «Ένωση Κέντρου» του Γεωργίου 
Παπανδρέου. Τότε, ο Καραμανλής παραιτήθηκε από την ηγε-
σία της ΕΡΕ κι έφυγε μυστικά για το Παρίσι με το ψευδώνυμο 
«Τριανταφυλλίδης», όπου ιδιώτευσε επί 11 χρόνια μέχρι τη 
Μεταπολίτευση.

1974 - 1998
Στις 24 Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επανήλθε 
θριαμβευτικά στην Ελλάδα, μετά την κατάρρευση της δικτα-
τορίας υπό το βάρος του άφρονος πραξικοπήματος στην 
Κύπρο και της τουρκικής εισβολής στη μεγαλόνησο. Επι-
κεφαλής της κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας», κατόρθωσε 
με συνετές και αποφασιστικές κινήσεις να αποκαταστή-
σει πλήρως τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος 
στην Ελλάδα. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ έπειτα από 26 χρόνια 
παρανομίας, ενώ προχώρησε στην αποχώρηση της Ελλά-
δας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ως αντίδραση 
για την άρνηση της Συμμαχίας να αντιταχθεί στην προέλαση 
των Τούρκων στην Κύπρο (Αττίλας 2) και αντικατέστησε τη 
χουντική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις πρώτες ελεύ-
θερες εκλογές (17 Νοεμβρίου 1974) ο Καραμανλής επικρά-
τησε με το επιβλητικό 54,2% των ψήφων. Η άνετη νίκη του 
και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση (Νοέμβριος 1977), 
θα του επιτρέψει να παραμείνει αδιάλειπτα στην εξουσία για 
μία εξαετία, επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, ενός νεο-
σύστατου σχηματισμού, που εντάσσεται στον κεντροδεξιό 
χώρο, με ιδεολογικό στίγμα τον ριζοσπαστικό φιλελευθε-
ρισμό. Η διενέργεια δημοψηφίσματος, στις 8 Δεκεμβρίου 
1974, τερμάτισε τη μακρά διένεξη για το πολιτειακό, με την 
οριστική εγκαθίδρυση της αβασίλευτης δημοκρατίας. Η 
εκπόνηση και η ψήφιση νέου και προοδευτικού Συντάγμα-
τος, τον Ιούνιο του 1975, δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
για την εμβάθυνση και την παγίωση της Δημοκρατίας. Η 
επικράτηση ήπιου πολιτικού κλίματος, η αναβάθμιση των 
πολιτικών ηθών και της κοινοβουλευτικής πρακτικής και 
γενικότερα η κατοχύρωση του δημοκρατικού διαλόγου και 
των ατομικών ελευθεριών, καταγράφονται έκτοτε ως επι-
τεύγματά του. Όπως και η λύση του χρονίζοντος γλωσσικού 
ζητήματος, με την καθιέρωση της δημοτικής, ως επίσημης 
γλώσσας του κράτους.
Την εξαετία 1974-1980 και παρά τη διεθνή ενεργειακή 
κρίση, που έπληξε και τη χώρα μας, το εθνικό εισόδημα 
αυξανόταν με ρυθμούς 5% ετησίως, ενώ το κατά κεφα-
λήν εισόδημα σημείωσε αύξηση 50%. Ο Καραμανλής δεν 
δίστασε να εθνικοποιήσει μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού τομέα (Ολυμπιακή, Εμπορική), όταν οι περιστάσεις 
το επέβαλαν, με αποτέλεσμα κάποιοι κύκλοι των βιομηχά-
νων να τον κατηγορήσουν για σοσιαλμανία. Στην εξωτε-
ρική πολιτική, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τα διπλωμα-
τικά ανοίγματα τις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες και τη 
Μόσχα καταγράφονται στο ενεργητικό του.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκατέλειψε την ενεργό πολι-
τική το 1980, μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρη-
σης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Τον διαδέχθηκε στην πρωθυ-
πουργία ο Γεώργιος Ράλλης. Στις 5 Μαΐου 1980 εκλέχθηκε 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ 
του Ανδρέα Παπανδρέου βρισκόταν προ των πυλών της 
εξουσίας. Η αυστηρή προσήλωση στην τήρηση των συνταγ-
ματικών κανόνων και η συνεπής τοποθέτηση πάνω από τις 
κομματικές διαμάχες, η εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής 
των κομμάτων στην εξουσία, η συμβολή στην εκτόνωση των 
πολιτικών παθών και η συνεισφορά του στην εμπέδωση της 
εθνικής ενότητας, συνέθεσαν τις κύριες παραμέτρους της 
παρουσίας του στο ύπατο αξίωμα, σε συνδυασμό και με την 
ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας.
Το 1985 ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου αθετεί την 
υπόσχεση του προς τον Καραμανλή για δεύτερη θητεία και 
προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον αρεοπαγίτη 
Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο Καραμανλής αποχωρεί πικραμένος. 
Επανεξελέγη στο ύπατο αξίωμα της χώρας την πενταετία 
1990-1995, οπότε αποχώρησε οριστικά από την πολιτική. 
Είχε συμπληρώσει 60 χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο: 8 
χρόνια ως υπουργός, 14 ως πρωθυπουργός και 10 ως Πρό-
εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 
ετών, στις 23 Απριλίου 1998. Δεν άφησε απογόνους από το 
γάμο του με την Αμαλία Μεγαπάνου (1952), που διαλύθηκε 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
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Ό
ταν ήμουν μικρό παιδί ανα-
ρωτιόμουν, πως γίνεται ο 
Χριστός κάποιες χρονιές να 
σταυρώνεται και να ανασταί-

νεται δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες ή 
εβδομάδες... 
Κι όταν κάποτε η δασκάλα μας έδωσε την 
δογματική εξήγηση εγώ εξακολουθούσα 
να αναρωτιέμαι γιατί ο πάνσοφος Θεός 
δεν έφτιαχνε ένα ενιαίο ημερολόγιο για 
να μπορώ να γιορτάζω το Πάσχα με την 
καθολική θεία μου Άννα... 
Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα τους 
πραγματικούς λόγους για τους οποίους 
οι δύο μεγάλες εκκλησίες δεν τα «έβρι-
σκαν» στο θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώ-
σει, ήρθε και πάλι η χρονιά που εμείς οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα γιορτάσουμε 
μετά το Καθολικό Πάσχα, αν και πολλοί, 
για οικογενειακούς λόγους, θα το γιορτά-
σουν δύο φορές. 
Ανατρέχοντας σ την ισ τορία, η λέξη 
Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή 
«pesah» που σημαίνει «διάβαση» και 
γιορταζόταν σε ανάμνηση της απελευ-
θέρωσης του εβραϊκού λαού από τους 
Αιγυπτίους και της διάβασης της Ερυ-
θράς θάλασσας. Το Πάσχα η Λαμπρή, 
θεωρείται η μεγαλύτερη Χριστιανική 
γ ιορτή κατά την οποία γ ιορτάζουμε 
την Ανάσταση του Χριστού και τη διά-
βαση από το θάνατο στη ζωή. Ξεκίνησε 
να γιορτάζεται ως κοινή γιορτή με τους 
εβραίους, αλλά σιγά - σιγά διαφοροποι-
ήθηκε και οι Χριστιανοί γιόρταζαν το 
Πάσχα χωριστά μετά την πρώτη Οικου-

μενική Σύνοδο το 325 μΧ. οπότε, όπως 
μας δίδαξαν στο μάθημα των θρησκευ-
τικών, καθιερώθηκε να γιορτάζεται την 
πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που 
ακολουθεί ύστερα από την εαρινή ιση-
μερία. 
Αν η πανσέληνος συμπέσει Κυριακή, 
τότε γιορτάζεται την επόμενη Κυριακή, 
κι αυτό για να μην συμπίπτει ποτέ με το 
εβραϊκό Πάσχα. 
Γιατί όμως δεν γιορτάζουν Ορθόδοξοι 
και Καθολικοί το Πάσχα πάντα την ίδια 
μέρα;
Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας του 
Πάσχα προκάλεσε πολλές και σφοδρές 
έριδες μεταξύ των Εκκλησιών. Στην ιστο-
ρία μπερδεύεται με την αλλαγή του ημε-
ρολογίου και την καθιέρωση του Γρη-
γοριανού, την πολιτική μισαλλοδοξία, 
την εμμονή στην παράδοση, δύσκολες 
αστρονομικές παρατηρήσεις βασισμένες 
σε αρχαίους πίνακες που κρατούν από 
τον 4ο αιώνα και έναν παράδοξο αλγό-
ριθμο υπολογισμού. 
Κι όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα άλλες 
χρονιές το Πάσχα Ορθοδόξων και Καθο-
λικών να συμπίπτει κι άλλες - όπως φέτος 
- να έχει μία εβδομάδα διαφορά. Έτσι το 
Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ 
αποφάσισε να υιοθετήσει από το 2013 
το Ιουλιανό ημερολόγιο για τον υπολο-
γισμό του Πάσχα, προκειμένου να λυθεί 
ένα πρακτικό πρόβλημα. 
Ο Οικουμενισμός στους Αγίους Τόπους 
δεν είναι ένα θεολογικό πρόβλημα, είναι 
ένα ποιμενικό πρόβλημα. Επειδή πολ-
λές οικογένειες είναι μεικτές, η Καθο-
λική Εκκλησία θεώρησε σωστό να υιο-
θετήσει μόνο για το Πάσχα, όχι για τα 
Χριστούγεννα, το Ιουλιανό ημερολόγιο, 
ώστε να καταστεί δυνατό οι Χριστιανικές 
οικογένειές μας να γιορτάζουν το Πάσχα 
μαζί. Ο παραιτηθείς Πάπας Βενέδικτος 
XVII είχε εκφράσει πολλές φορές την 
ελπίδα για συμφωνία στον εορτασμό του 
Πάσχα μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολι-
κών παγκοσμίως. Μια ευχή που όμως 
δεν πραγματοποιήθηκε.
Εύχομαι στους Χριστιανούς όλων των 
δογμάτων, Καλή Ανάσταση και Ευτυχι-
σμένο Πάσχα... 

OMOΓΕΝΕΙΑ
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Πάσχα των δογμάτων 
Πάσχα!

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
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Ένας καλός Δάσκαλος μπορεί να σας οδηγήσει 
μέχρι και στο διάστημα…

Δρ. Ιωάννης Χαρανάς
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MΗΝΥΜΑ χαρᾶς τὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ 
τέλος. Χαρὰ ὄχι μόνο στὶς εὐχά-
ριστες ὧρες, ἀλλὰ καὶ στὶς δυσά-

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

¨Ολα ὅμως αὐτὰ μὲ μιὰ προϋπόθεση: Νὰ 
πιστεύουμε στὴν ̓Ανάσταση ὄχι θεωρητικά. Νὰ 
εἴμαστε ἐμεῖς ἀναστημένοι, υἱοὶ τῆς ἀναστά-
σεως. Ἡ ζωή μας νὰ εἶναι ἀναστημένη. Νὰ μὴν 
ἔχη καμμιὰ σχέση μὲ τὰ ἔργα τῆς φθορᾶς, τῆς 
ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου.
Ο θάνατος καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς 
ἔφεραν τὴν σωτηρία. Μὲ τὸ βάπτισμα ὁ κάθε 
πιστός «συνετάφη» μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸς ὁ 
θάνατος σημαίνει τὸ τέλος τῆς σαρκικῆς ζωῆς 
μας, τῆς ζωῆς κατὰ σάρκα, τοῦ σαρκικοῦ φρο-
νήματος. Δὲν ἔχουμε πιὰ τὸ δικαίωμα νὰ ζοῦμε 
τὴν ζωὴ τῆς σάρκας καὶ τῶν νεκρῶν ἔργων. «Ο 
παλαιὸς ἄνθρωπος συνεσταυρώθη μὲ τὸν Χρι-
στό» (Ρωμ. στ΄ 6). Ενωμένοι τοῦ λοιποῦ μὲ τὸν 
Χριστὸ ζοῦμε μιὰ καινούργια ζωή, τὴν ζωὴ τῆς 
Ἀναστάσεως, μακρυὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς φθορᾶς 
καὶ τοῦ σκότους, «ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες» (Ρωμ. 
στ΄ 13). Ως παιδιὰ τῆς ἀναστάσεως, ὡς ἄνθρω-
ποι ἀναστημένοι δὲν εἶναι νοητὸ νὰ ξαναμπαί-
νουμε στὰ μνήματα τῆς ἁμαρτίας, ἐκεῖ ποὺ 
δολοφονεῖται ἡ χαρὰ καὶ φυγαδεύεται ἡ εὐτυ-
χία.
Εἶναι, λοιπόν, δυνατὴ ἡ χαρά, ἡ μόνιμη καὶ 
ἀναφαίρετη, γιὰ τοὺς πιστούς; Καὶ ναὶ καὶ 
ὄχι. ̓́ Οχι ἂν ἀκόμα ζοῦμε μέσα στὴν ἀμφιβο-
λία ἢ τὴν ἄρνηση. “Αν κυμαινώμεθα ἀδιά-
κοπα μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας. Αν πορευ-
ώμεθα μὲ σημαία μας τὴν ὀλιγοπιστία. Αν στὴν 
πρώτη δυσκολία ἀρνούμεθα τὸν πιὸ πολύτιμο 
θησαυρὸ τῆς πίστεως καὶ τὸν πετᾶμε μὲ τὴν 
πιὸ μεγάλη εὐκολία στὰ πόδια τῶν πολεμίων. 
Αν προδίδουμε τὶς αἰώνιες ἀξίες, τὰ μεγάλα 
ἰδανικὰ ἀπὸ δειλία ἢ ἰδιοτέλεια. ”Αν ἀκολου-
θοῦμε στὶς κρίσιμες καὶ ἀποφασιστικὲς στιγ-
μές, τότε ποὺ καλούμεθα νὰ ὑπερασπισθοῦμε 
τὸν ἀδύνατο καὶ ἀδικούμενο, τὴν τακτικὴ τοῦ 
Πιλάτου. Τοῦ Πιλάτου ποὺ νίπτει τὰ χέρια του 
καὶ ἀφήνει ἀκάθαρτη τὴν καρδιά του. Στὶς 
περιπτώσεις αὐτὲς παρατείνουμε τήν «Μ. 
Eβδομάδα». Δὲν ἔρχεται ποτὲ ἡ ̓Ανάσταση καὶ 
ἡ χαρά της.
Εἶναι δυνατὴ ἡ χαρά, ὅταν ἡ ̓Ανάσταση γίνεται 
καθημερινὸ μέλημά μας, συνεχὲς βίωμά μας. 
῞Οταν φυγαδεύουμε τὸ μῖσος ἀπὸ τὴν καρδιὰ 
καὶ ἐγκαθιδρύουμε τὴν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη διώ-
χνει τὸν φόβο καὶ ὅλα τὰ παράγωγά του. «Ἡ 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν», 
στὶς περιπτώσεις αὐτές, φρουρεῖ τὶς καρδιὲς 
καὶ τὶς κάνει ἀπρόσβλητες ἀπὸ ὅλες τὶς ἐφό-
δους τῆς ἀγωνίας, τῆς ταραχῆς, τοῦ ἄγχους.
Καὶ τὸ ἐρώτημα: Ἐμεῖς εἴμαστε υἱοὶ τῆς ̓Aνα-
στάσεως; Ἡ ἀπάντηση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν 
καὶ κατὰ πόσον ζοῦμε ὡς ἀναστημένοι, «ὡς 
ἐκ νεκρῶν ζῶντες», ἂν ἔχουμε βγῆ ἀπὸ τοὺς 
τάφους τῆς ἔχθρας, τῆς ζήλειας, τοῦ φθόνου, 
ποὺ εἶναι θάνατος καὶ ἔχουμε ἀνέβη στοὺς 
φωτεινοὺς κόσμους τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἀλη-
θινὴ ζωή.
Χριστὸς Aνἐστη!

Παίδια τῆς Aναστάσεως
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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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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H Βουλευτής του Οντάριο κα 
Χριστίνα Μίτας παραμένει 
στο πλευρό συμπατριωτών 

και συνανθρώπων της

T
he Wexford Residence has been awarded 90 new beds and 166 redeveloping beds, 
something that the community has been fighting very hard for. MPP Christina 
Mitas was very proud to visit the home to announce these new beds and meet with 
the lovely people there. The next step for the home is finding the land needed for 

redevelopment. The new beds are the first step towards this, and everyone is very excited.

The Scarborough Health Network is being awarded over $1 billion dollars to work on various 
redevelopment projects and to put towards the building of a new hospital. Scarborough 
has been asking for a new hospital for many years, as the current health infrastructure 
has struggled to serve the growing community. MPP Christina Mitas was on hand to 
announce this new funding with her Scarborough colleagues, the Minister of Health, and 

Premier Doug Ford. This is huge news for Scarborough and will mean faster, more accessible 
healthcare and more jobs for the area.

MPP Christina Mitas was thrilled to attend Shen Yun and meet with old friends. It was a 
beautifully produced show and she presented them with a scroll congratulating them on 
their production and efforts.
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Ουφ επιτέλους ξημέρωσε!» είπε ο βασιλι-
κός και τίναξε τα μικρά του φύλλα, ‘ωστε να 
απλωθούν προς τον ‘Ηλιο.

«Σιγά σιγά καλέ , μην σπρώχνεις,  αναφώνησε το 
τριαντάφυλλο,  αφού βλέπεις, ότι εγω  έχω ήδη 
απλώσει τα φυλλαράκια μου να λιαστούν στον 
΄Ηλιο, για να λιαστούν. Να πάς αλλού!!!»
«Χα, χα, χα,χα ,που ν α πάω καλή μου τριανταφυλ-
λιά; Απάντησε ο βασιλικός. Μια γλάστρα είναι όλη 
κι όλη, οπως βλέπεις το σπίτι μας δεν είναι πατέρι 
διοροφο ούτε έχει διπλές και γυριστές  θήκες. Είναι 
μια απλή στρογγυλή πλαστική γλάστρα και καλά θα 
κάνεις να μαζέψεις λιγο τα φύλλα σου ,αλλά και τα 
αγκάθια σου και φύλαξε τα ,για κανένα πουλί .
«Δεν μπορεί κανείς να κάνει την ηλιοθεραπεία του 
ησυχα κι ανέμελα ,αμάν πια όπου και να πάω σε 
αυτή τη γλάστρα, όλο πάνω σου πέφτω» είπε με 
παράπονο   η τριανταφυλλιά.Είπα να συγκατοι-
κήσουμε μια κι σε έφερε ο άνεμος και ρίζωσες κι 
εσυ κατα τύχη , βαθια στο χώμα αλλά δε θέλω και 
πολλά πολλά μαζί σου...
Το τριαντάφυλλο έκανε μι αστροφή και γύρισε τα 
κόκκινα μπουμπουκιά του στον ΄Ηλιοτον κιτρινο-
μάλλη. 
Ο βασιλικός ακουμπησε κι αυτός το κορμάκι του το 
πλατύφυλλο , στα κάγκελα του μπαλκονιού, χαζεύ-
οντας τους περαστικούς.
Η κυρια ευτυχια, βγήκε με το ποτηστήρι  στη βερά-
ντα, έβαλε νερό και βάλθηκε να καλημερίζει τα λου-
λουδια της και να τα ποτίζει ένα- ένα. «Είστε πολύ 
διψασμένα καλά μου , θα σας ρίξω νεράκι καθαρό 
, να πλυθείτε , να ξεδιψασετε μεγαλα να γίνετε  , να 
ευωδιάσετε» τους τραγουδούσε η κυρια Ευτυχια 
που ένιωθε τα λουλουδια της καλύτερα κι από παι-
διά της .
Φτανοντας και στη γλάστρα με το βασιλικό και την 
τριανταφυλλιά κοντοστάθηκε
-«Για κοίτα εδώ, το καλό μου τριανταφύλλο πέταξε 
κόκκινα μπουμπούκια, σε λίγο θα εχω δυο όμορφα 
κατακόκκινα τριαντάφυλλα ,που θα είναι όλο 
άρωμα κι ευωδιά ,αλλά τι ειναι αυτό ;
Ένας όμορφος βασιλικός έχει φυτρώσει ακριβώς 
δίπλα στις ρίζες του!»
Η κυριά ευτυχία  πλησιίασε κοντά στη γλάστρα και 
προσπάθησε να κάνει λιγο χώρο και για τα δυο 
φυτά , ωστε να μπορέσουν να αναπνευσουν. Τρά-
βηξε λιγο τα φύλλα και τα κορμό της τριανταφυλ-
λιας  προς τα κάγκελα, κι έκανε ενα δέσιμο στο 
βασιλικό το πλατυφυλλο ώστε να μην απλωθεί πιο 
πολυ προς το μέρος των μικρών μπουμπουκιών. 
Εκεινα όμως μετά απο λίγο έσμιγαν ξανά με τα φυλ-
λώματα τους  και τριανταφυλλιά και βασιλικός γινο-
νταν ένα. Η  Ευτυχία έκανε ακόμη μια προσπάθει α 
και παίρνοντας ενα σκοινακι , έδεσε το κορμακι της 

λυγεροκορμης τριανταφυλλιας στα κάγκελα , ώστε 
να μην ακουμπαει στα μικρά κλαδιαά του βασιλι-
κού. 
Χτύπησε το τηλέφωνο κάπως χαρούμενα, ντριιννν 
, νριν ντρινν, ντριιν, θα ειναι η κόρη μου σκέφτηκε 
η κυρια ευτυχια και μπήκε γρηγορα στο σπίτι , για 
να απαντήσει . Πρέπει να είχε περάσει καμια ώρα , 
και αφού τελειωσε η κουβέντα και έδωσε την ευχή 
στην κόρη της , για υγεια και τύχη , όπως συνήθιζε 
να κάνει σε κάθε τηλεφώνημα, βγήκε έξω  για να 
αποτελειώσει με την κηπουρική της . Οταν έφτασε 
κοντά στη στρογγυλή γλάστρα που μοιραζονταν 
ο βασιλικός και η τριανταφυλλιά την περίμενε μια 
έκπληξη : 
« Δεν καταλαβαινω τίποτα, έξυσε το κεφάλι της 
απορημένη και μονολόγησε  
Πρωτη φορά βλέπω δυο τοσο ανόμοια λουλουδια, 
και να είναι μεταξυ τους τόσο αγαπημένα !!»
Ο βασιλικός και η τριανταφυλλιά είχαν μπλεχτεί 
κορμό με κορμό και  τα φυλλαράκια τους μονάχα 
είχα ελαφρά γυρει προς τον Ήλιο για να αναπνέουν 
ζεστασιά !!
Η κυρια Ευτυχία πήρε μερικά ξυλαράκια και  με 
απαλές κινήσεις ξεμπλεξε τα φύλλα της τριαντα-
φυλλιάς απο του πλατυφυλλου βασιλικού, τα εκανε 
μια μικρη αγκαλιά και τα έδεσε πάλι στα κάγκελα  
προς την δεξιά πλευρα  ενώ γύρισε και τα φυλλα-
ρακια του βασιλικού πτος τα αριστερά, πρόσθεσε 
λίγο χώμα κι έβαλε και σίδηρο στις ρίζες της τρια-
νταφυλλιας ...
« Αχ τέλεια. Αναπνευσα λίγο .Νιώθω κίολας τόσο 
νέα σαν να ξανναγενηθηκα, είπε ξαφνικά η τραι-
νταφυλλιά. Το σίδηρο μου έκανε απίστευτα καλό. 
Εγινα και πάλι νέα !»
«Ναι  το βλεπω , άρχισες κι εσυ να γυαλίζεις σαν 
κάτι πριμαντονες της Οπερας» ψέλλισε ο βασιλικός.
«Πριμα.. τι ; Πριμαντόνα; Τι είναι αυτό πάλι ; Νέο 
λίπασμα για τριανταφυλλιες;» ρώτησε το τριαντα-
φυλλο  
«Χα, χαχα ,χα, χα . Νέο λίπασμα για τριανταφυλλιες; 
Χα χα χα χα χα . Επειτα λές εμένα αιθεροβάμων , 
γέλασε περιπαιχτικά ο βασιλικός 
Π’ερυσι  που ο άνεμος  είχε οδηγήσει ένα ξάδερφο 
μου σ ένα πλουσιο παρτέρι στη βεράντα μιας 
ξακουστής Σοπρανο- τραγουδιστρια όπερας-  την 
άκουγε να τραγουδάει  και ένιωθε τόση ευχαρί-
στηση που σε λιγους μήνες, είχε γίνει ενας τερά-
στιο δεντρο!!
Κάθε μέρα η σοπρανο έβγαινε στο μπαλκόνι και 
τραγουδούσε σε όλα τα λουλουδια  με την κρυ-
σταλλινη φωτη της , που έμοιαζε με αηδόνι κι 
επειδη σε αυτον ειχε και μια αδυναμια , τον αγκά-
λιαζε και μετα ετριβε τα δάχτυλα της στα πλουσια 
φυλλώματα του κι ύστερα έτριβε τα δάχτυλα της 
στο σώμα της ...
« Μπλιαχ ,, τι αηδιά ... όχι μονο τον  πετσοκοβε 
αλλά το γλεντούσε κιολας !!»
«Οχι κυρά μου κάθε άλλο , τον χρησιμοποιούσε ως 
το πιο ισχυρο αντικουνουπικο !!!»
Μετά πήγαινε στο δωματιο της και πασπαλιζόταν 
με κάτι σκόνες , σιδηρος πρέπει να ήταν, όπως κι 
αυτός που σε έβαλε η κυρια ευτυχία, γιατι κι αυτη 
στη στιγμή  μεταμορφωνόταν σ ένα κοριτσακι 
εικοσι ετών. Ετσι κι εσυ , από χτες που τα φύλλα 
σου είχαν αρχίσει να πεφτουν σε μελαγχολία, και 
έπεφταν αργά , σήμερα το πρωι να το ποστηστηρι 
, να και οι βιταμινες , ξανάνιωσες .. Εγω όμως έιχα 
ξεροσταλίασει, ήθελα κι άλλο νερο, γι α να μεγα-
λώσω , να γίνω πιο δυνατός , πιο ψηλός , πιο πλα-
τύς ... αλλά γυναίκες , όποια μορφή κι αν πάρετε το 
ιδιο εγωίστριες παραμένετε» είπε ο βασιλικός και 
γύρισε την πλάτη του στη τριανταφυλλιά.
«Καλέεεε !!! κυρ βασιλικέ ... σου μιλαω καλέ !! 

Αποφάσισες να μου κάνεις μούτρα;. Σε πληρο-
φορώ για μια ακόμη φορά , ότι ζουμε σε μια γλα-
στρα στενή και  ήδη έχω λιγο ́χωρο στο χώμα για 
τις ίζες μου, έτσι οπως μπλεχτήκαμε .. δε σε συμφέ-
ρει να μου γυρνάς την πλάτη..»
«Δε σου κάνω μούτρα, απάντησε ο βασιλικός , 
απλά τα ξυλαράκια που έβαλε να μας χωρίσουν 
αυτή η Ευτυχία, άρχισαν να με πιεζουν και ολο το 
κορμί μου, έχει αρχισει να μουδιάζει..»
«Αυτό ήταν ; περίμενε λοιπόν καλέ μου βασιλικέ. 
Εχω μια συμφωνιά να σου προσφερω , με το τρια 
θα κουνήσουμε τις ρίζες μας , τόσο δυνατά και θα 
πέσουν τα ξυλαράκια , άλλωστε ουτε μένα μου αρέ-
σει να έχουμε κι εδω αναμεσα μας κάγκελα. Είμα-
στε που είμαστε σε μια μικρή πλαστική γλαστρα, 
να έχουμε και συνορα αναμεταξύ μας το θεωρώ 
κουτό .» αυτά είπε η τριανταφυλία κι αποφασι-
σμενη, άρχισε το μέτρημα . Εφτασε στο τρια και 
με μιας η τριανταφυλλία και ο βασιλικός κούνησαν 
τις ρίζες τους μια δεξιά , μια αριστερά και άλλη μια 
φορά δυνατά , μια δεξια και αλλή μια αριστερά και 
χοοπ έπεσαν τα ξυλαρακια στο χώμα. 
«Τώρα νιωθω πολύ καλυτερα, έιπε ο βασιλικος και 
τίναξε όλο το πλατυφυλλο κορμακι του. Παρολιγο 
να πάθω  ανακοπή.»
«Μην ανυσυχεις καλέ μου βασιλικέ. Τώρα μπορείς 
να με θεωρείς επίσημα φίλη σου. Είχαμε μια πολυ 
καλή συνεργασια με τις ρίζες μας, οπότε θα δείς στο 
μέλλον θα έχουμε ότι ποθήσουμε .»
«Θα εχουμε; Εμεις, αναρωτηθηκε ο βασιλικος 
«Μα φυσικά , εμείς. Ενωμένοι θα μπορεσουμε να 
επιβιωσουμε ε αυτη τη μικρή γλαστρα, τι σημασια 

κι εαν εσυ εισαι πρασινος και πλατυφυλλος κι εγω 
κόκκινη και με αγκαθια; Εγω σα τριανταφυλλια κι 
εσυ σα βασιλικός. Θ α προσεχω να μη σε τσιμπαώ 
με τα αγκαθια μου , και να μη πίνω όλο το νερό. 
Αλλά κι εσυ δε θα απλωνεσαι στον Ήλιο, ούτε θα 
ρουφας τις βιταμίνες μου, ώστε να μπορέσω να 
μεγαλώσω τα μπουμπουκια μου!!»
«Σύμφωνοι!!» Είπε ο βασιλικός.
« Σύμφωνοι !! « είπε και η τριανταφυλλία .
Και τα δυο λουλουδια έδωσαν τα φυλλώματα τους 
για να σφραγίσουν αύτη τη συμφωνια, με μια πρω-
τότυπη χειρονομια .

Το επόμενο πρωι, η κυρια Ευτυχία βγήκε στη 
βεραντα της , να δει και να καλημερίσει τα φυτά 
της  Εκανε ενα μικρο γύρο θαυμαζοντας τα αλεξα-
ντριανα της, το γιασεμί της , τα γαρυφαλα της και 
τις ορτανσιες της και φτανοντας στη μεγαλη πλα-
στική γλαστρα την περιμενε μια εκπληξη ...Το τρι-
ανταφυλλο και το πλατυφυλλο βασιλικο της να 
ειναι αγκαλιασμενα και τα ξυλαρακια, στο χωμα 
πεσμένα, χωρίς κορδέλες να τα χωρίζουν.
«Ισως αυτή  να ειναι η επιθυμια τους. Ισως αυτή να 
ειναι η αληθινή Αγαπη» σκεφτηκε  η κυρια ευτυχια.
Πηρε το ποτηστηρι κι έριξε άφθονο νερό στα αγκα-
λιασμενα λουλουδια . Ευθυς το ένα μπουμπουκι 
άρχισε να ανοιγει, ένα όμορφο κατακόκκινο τρια-
νταφυλλο ξεπεταχτηκε και ο βασιλικός έστειλε το 
άρωμα του στο αερα, η κυρια ευτυχια χαμογέλασε 
με αγαλίαση 
« Τι ωραιά που ειναι να σου λενε Ευχαριστω !!!»

ΤΕΛΟΣ 

Το τριαντάφυλλο και ο βασιλικός 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 
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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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«Οδός Αριστοτέλους» 
Μουσική: Γιάννης Σπανός - Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος - Α! Ερμηνεία Χάρις Αλεξίου 1974

Η 
«Οδός Αριστοτέλους», είναι ένα 
από τα υπέροχα τραγούδια που α-
ναφέρονται στα παιδικά του χρό-
νια του ποιητή , την περίοδο της 

κατοχής και στα πρώτα μεταπολεμικά χρό-
νια, στους χωματόδρομους του κέντρου της 
Αθήνας. 
Στο βιβλίο του «οι παλιοί συμμαθητές» ο 
Λευτέρης Παπαδόπουλος καταγράφει αρκε-
τές από τις μνήμες των παιδικών και εφηβι-
κών του χρόνων Αναφέρει δρόμους, πρό-
σωπα, πράγματα και γεγονότα που διαδρα-
ματίζονταν στις γειτονιές μιας άλλης επο-
χής.. Φυλής, Δεριγνί , Φωκαίας, Αριστοτέ-
λους, οι αλάνες , οι πετροπόλεμοι, τα πάνινα 
τόπια από κουρελιασμένες κάλτσες, η *ασε-
τιλίνη , και οι ξυπόλυτοι φίλοι που οι περισ-
σότεροι μεγάλωσαν σε αυλές τριγυρισμέ-
νες με δωμάτια. Κάθε δωμάτιο και μια οικο-
γένεια με 3-4 άτομα. Έξω στην αυλή ήταν 
κοινόχρηστα η βρύση και το αποχωρητή-
ριο. Μέσα στους  παιδικούς φίλους και η 
Αργυρώ, η οποία έμενε στην οδό Μονής 
Προδρόμου. Έκανε παρέα μόνο με τα αγό-

ρια, γυρνούσε ξιπόλητη κι αυτή, όπως όλοι, 
και κατουρούσε όρθια!  Έπαιζε βόλους, 
και πολλές τσακωνότανε με τ’ αγόρια , πια-
νότανε στα χέρια, και έβριζε! Η Αργυρώ 
φορούσε κι αυτή κοντό παντελόνι  ενώ τσα-
ντιζότανε όταν την φώναζαν με το παρα-
τσούκλι της «καγκουρό» 
Το 1942 ήταν 9 χρόνων όταν την χτύπησε 
ένα γερμανικό φορτηγό και την τραυμά-
τισε αρκετά σοβαρά. Οδηγός του φορτηγού 
ήταν ένας Αυστριακός στρατιώτης , ο οποίος 
παραδόξως, με σπάνια ευαισθησία για την 
εποχή της κατοχής και τις συνθήκες, την 
πήγε αμέσως στο νοσοκομείο και όχι μόνο 
αυτό, στην συνέχεια φρόντισε να γίνει εντε-
λώς καλά, ενώ έπειτα ανέλαβε και όλα της τα 
έξοδα μέχρι να τελειώσει το γυμνάσιο. 
Μετά την απελευθέρωση ο Λ. Παπαδόπου-
λος δεν ξαναείδε την Αργυρώ, μόνο έμαθε 
κάμποσα χρόνια αργότερα, πως η Αργυρώ 
ήταν ψυχοπαθής και τελικά πέθανε στο 
Δαφνί. 

Σάββατο κι απόβραδο και ασετυλίνη

στην Αριστοτέλους που γερνάς.
Έβγαζα απ’ τις τσέπες μου 
φλούδες μανταρίνι
σου ’ριχνα στα μάτια να πονάς.
 
Παίζαν οι μικρότεροι 
κλέφτες κι αστυνόμους
κι ήταν αρχηγός η Αργυρώ.
Και φωτιές ανάβανε 
στους απάνω δρόμους
τ’ άη Γιάννη θα ’τανε, θαρρώ.
 
Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι
γέμιζε η πλατεία από παιδιά.
Κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι
να σου μαχαιρώνει την καρδιά.

*Η Ασετιλίνη  είναι μίγμα άνθρακα  κι άσβε-
στη , που έχει ψηθεί σους 3000ο. Η ασετι-
λίνη έχει την ιδιότητα στην επαφή της με το 
νερό να παράγει αέριο το οποίο είναι εύφλε-
κτο, και έχει διάφορες χρησιμότητες όπως 
είναι οι λάμπες ασετιλίνης που παλιότερα 
χρησιμοποιούσαν οι πλανόδιοι πωλητές. 
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Α
διανόητο ξύλο στον Καναδά στο πε-
ριθώριο αγώνα χόκεϊ, όταν ένας άν-
δρας φέρεται να ακούμπησε την κο-
πέλα ενός νεαρού.

Ξέφυγε τελείως η κατάσταση στις κερκίδες του 
γηπέδου χόκει των Maple Leafs στον αγώνα 
με τους Washington Capitals, όπως μπορείτε 
να δείτε και στο video που έχει γίνει viral στο 
Twitter.Αν και δεν έχει καταγραφεί η αρχή του 
καυγά μεταξύ των δύο φιλάθλων από τα λεγό-
μενα του νεαρού φαίνεται πως ο μεγαλύτερος 
σε ηλικία άνδρας, ακούμπησε κάπως ανάρμο-
στα την κοπέλα του, με αποτέλεσμα να υπάρ-

ξει η έκρηξη. Τον έχει σπρώξει και έχει «κλει-
δώσει» κάθε αντίδρασή του, καθώς με τον 
τρόπο που έχει καθίσει πάνω του, δεν μπορεί 
να κάνει κάτι άλλο από το να δέχεται τις μπου-
νιές στο πρόσωπο, την ώρα που του φωνά-
ζει: «Θα σε σκοτώσω», ενώ όταν μπήκαν στη 
μέση οι ψυχραιμότεροι για να μην ξεφύγει η 
κατάσταση τους έλεγε: «Δεν μπορείς να ακου-
μπάς τα κορίτσια έτσι. Δεν είμαι μαχητής, δεν 
θα τον χτυπήσω άλλο». Σύμφωνα με το TMZ 
που ανέδειξε το θέμα, δεν έχει τοποθετηθεί 
για τον καυγά, ούτε η ομάδα, ούτε η αστυνο-
μία του Τορόντο.

Άγριος καυγάς μεταξύ δυο οπαδών σε 
αγώνα των Toronto Maple Leafs

Τ
ο υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρωσίας ανακοίνωσε την Πέ-
μπτη κυρώσεις σε βάρος 61 Κα-
ναδών αξιωματούχων, δημο-

σιογράφων και στρατιωτικών εμπει-
ρογνωμόνων επειδή υποστήριξαν τη 
«ρωσοφοβική» στάση της καναδικής 
κυβέρνησης.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει τον Διοι-

κητή των Δυνάμεων Ειδικών Επιχει-
ρήσεων, Υποστράτηγο Στιβ Μπόιβιν, 
τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
Τιφ Μάκλεμ καθώς και τους Τζον Τόρι 
και Τζιμ Γουάτσον, τους δημάρχους του 
Τορόντο και της Οτάβα.
Το υπουργείο είπε ότι στα 61 άτομα 
απαγορεύτηκε η είσοδος στη Ρωσία 
επ’ αόριστον.

Η Ρωσία κυρώνει 61 
Καναδούς αξιωματούχους, 
συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου 
του Τορόντο και του Νταγκ Φορντ

Η 
εύρεση ενός τόπου διαμονής 
στο Τορόντο μπορεί να είναι 
δύσκολη υπό οποιαδήποτε πε-
ρίσταση, αλλά οι επιλογές είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες για ενοικιαστές 
που δεν είναι γεμάτοι με μετρητά στην 
πιο ακριβή πόλη του Καναδά.
Ανάμεσα σε παραπλανητικές φωτογρα-
φίες, περίτεχνες απάτες με ενοικιάσεις, 
ιδιοκτήτες κτιρίων που χαίρονται από 
την ανακαίνιση και ανατριχιαστικούς 
τύπους που αναζητούν «μόνο ελκυστι-
κές γυναίκες» ως συγκάτοικοι, υπάρχει 
κι ένας ιδιωκτήτης που ξέφυγε... θέλο-
ντας να ενοικιάσει ένα (1) κρεβάτι για 
$420 σε όποιον θέλει να μοιραστεί το 
χώρο του ίδιου δωματίου με άλλα δυο 
άτομα... Απίστευτο, κι όμως αληθινό.
Κάποιος ονόματ ι Zahir Chowdhury 
δημοσίευσε την εν λόγω διαφήμιση αυτό 
το Σαββατοκύριακο σε μια τοπική ομάδα 
αγοραπωλησιών στο Facebook που επι-
κεντρώνεται σε κατοικημένες μονάδες.
Καταχωρίστηκε ως σπίτι τριών υπνο-
δωματίων και ενός μπάνιου (συμπερι-
λαμβάνονται ηλεκτρικό, νερό και θέρ-
μανση, η Pizza Nova  είναι-
κοντά), πολλοί προσελκύ-
θηκαν από τη φαινομε-
νικά χαμηλή τιμή των μόλις 
420 $ ανά μήνα. Μετά 
από περαιτέρω έλεγχο, 
ωστόσο, όσοι είχαν κάνει 
κλικ στη διαφήμιση έμα-
θαν ότι τα 420 $ δεν ήταν 
αρκετά για ολόκληρο το σπίτι ή ακόμα 
και για ένα ολόκληρο υπνοδωμάτιο μέσα 
στο σπίτι.
Η ανάρτηση διαγράφηκε το απόγευμα 

της Κυριακής λίγο με τά τη δημοσ ί-
ευσή της, αλλά όχι πριν η χρήστης του 
Facebook, Maggie Mae Taylor, καταφέ-
ρει να τραβήξει ένα στιγμιότυπο οθόνης.
Οι κανονισμοί της πόλης του Τορόντο 
ορίζουν ότι «ο μέγιστος αριθμός ατόμων 
που ζουν σε κατοικήσιμο δωμάτιο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ένα άτομο για 
κάθε εννέα τετραγωνικά μέτρα επιφά-

νειας κατοικήσιμου δωματίου».σσ
Εκτός κι αν οι εικόνες της διαφήμι-
σης ελιναι παραμορφωμένες, αυτό το 
δωμάτιο παραβιάζει το νόμο.
Ο Chowdhury δεν έχει απαντήσει 
ακόμη σε ένα σχόλιο από το blogTO, 
αλλά η καταχώριση, όπως αναφέρ-
θηκε προηγουμένως, έ χε ι φύγει. 
Μπορεί κανείς να ελπίζει ότι κατέ-
βηκε λόγω των αντιδράσεων και όχι 
επειδή βρήκε κάποιους ενοικιαστές.

Οι άνθρωποι ήταν εξαγριωμένοι με 
την ιδέα κάποιο φτωχό «κορόιδο» να 
υπογράψει ένα μίσθωμα για αυτό το 
είδος της κατάστασης διαβίωσης, και 
αμέσως επιτέθηκαν εναντίον του ιδι-
οκτήτη με θυμωμένα λόγια και απει-
λές ότι θα τον καταγγείλουν στην 
πόλη.

«Κυριολεκτ ικά απειλούν ταν. 
Όπως οι άνθρωποι έ λεγαν 
ότι επρόκειτο να επιτεθούν 
στο σπίτι», είπε ο Taylor στο 
blogTO για την αρχική ανάρ-
τηση.

«Με ρικά  σ χόλ ια  ή ταν 
ξεκαρδιστικά. «Μπορείτε 

να βάλετε και κουκέτες (κρεβάτια το ένα 
πάνω από το άλλο) και να νοικιάσετε σε 6 
άτομα, ο ουρανός είναι το όριο».

$420 για ένα κρεβάτι σε ένα (!) δωμάτιο 
μαζί με άλλα τρία άτομα ζητά ιδιoκτήτης στο 
Τορόντο
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LIFE

Βιτάλια Ντιατσένκο :
Προκάλεσε σάλο για στήριξη σε 
Ουκρανία

Σάλο προκάλεσε η 
Βιτάλια Ντιατσένκο με 
μια ενδυματολογική 
της επιλογή. Η 31χρονη 
τενίστρια συμμετείχε σε 
τουρνουά στη Λιόν, που ήταν 
αφιερωμένο στον ουκρανικό 
λαό. Η Ρωσίδα, που δεν 
αγωνίστηκε με τη σημαία 
της πατρίδας της λόγω 
των διεθνών περιορισμών, 
αλλά προκάλεσε πολλά 
σχόλια συνδυάζοντας την 
μπλε στολή της με κίτρινα 
περιβραχιόνια. Αυτό 
ερμηνεύτηκε από πολλούς 
ως… «υπόγειο» μήνυμα 
στήριξης στην Ουκρανία.

Η Ντιατσένκο, που είναι 
στο 108 της παγκόσμιας 
κατάταξης, είναι από τις πιο 
εντυπωσιακές παρουσίες 
στα κορτ και εργάζεται 
συχνά και ως μοντέλο 
έχοντας συνεργασίες με 
αρκετές φίρμες.
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Γ
ια την πρώτη του γνω-
ριμία με την Κόνι Με-
ταξά, μίλησε ο Μάριος 
Καπότσης. Ο πολίστας 

βρέθηκε καλεσμένος στην 
εκπομπή «Ποιος είναι πρωι-
νιάτικα», και αναφέρθηκε αρ-
χικά, στο πόσα διαφορετικά 
στοιχεία έχουν μεταξύ τους 
εκείνος κι η αγαπημένη του. 
«Η Κόνι είναι πιο χαρούμενη, 
πιο ενεργητική. Εγώ είμαι πιο 
πράος. Νομίζω πως τα ετε-
ρώνυμα έλκονται, αλλά εντά-
ξει. Δεν είναι κι ακριβώς έτσι, 
πάντα στην προσωπική της 
ζωή», είπε αρχικά. Όσο για τη 
γνωριμία τους, ο Μάριος Κα-
πότσης, δήλωσε: «Εγώ είχα 
ένα social dating app, που το 
είχα βάλει στα Mad Awards 
για διαφήμιση και είχα πάει 
στα acts. Εκεί την είδα. Είχαμε 
μια κοινή φίλη κι έτσι έγινε η 
γνωριμία μας. Στην αρχή, δεν 
μου έκανε καλή εντύπωση, ή-
ταν λίγο ξινούλα. Εγώ είχα κά-
ποιες δουλειές τότε, εκείνη ή-
ταν πιεσμένη και παρόλα αυ-
τά, το μόνο που την ένοιαζε 
ήταν να γνωριστούμε».

«Κόλαση» η 
Ανχελίτα του Big 
Brother

Η μελαχρινή κουκλάρα έχει ένα 
από τα πιο καυτά instagram που 
έχετε δει ποτέ. 
Η καυτή Ανχελίτα ήταν μία από 
τις πιο σέξι παρουσίες στο προ-
ηγούμενο Big Brother και μια 
βόλτα από τον λογαριασμό της 
στο instagram θα σταθεί ικανή να 
σας πείσει. 
Φυσικά, με κάθε ανάρτηση της 
στα κοινωνικά μέσα δικτύωση τα 
λάικς πέφτουν βροχή και προκα-
λεί «ταραχή» στους θαυμαστές 
της.

Ο Σάκης Ρουβάς έβαψε 
τα πασχαλινά αυγά με 
τα παιδιά του

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.

Η πρώην παίκτρια του Survivor 
προκάλεσε έναν μικρό χαμό 
στο instagram, καθώς πόζαρε 
με καυτό μπικίνι που ίσα που 
κρατούσε το πλούσιο στήθος 
της. 
Η Χριστίνα Κεφαλά είναι από 
τις πιο όμορφες παίκτριες 
που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο 
Survivor, με κορμί… θανατη-
φόρο που σε κάθε πόζα της σε 
αφήνει άφωνο!

Μάριος Καπότσης για Κόνι 
Μεταξά: «Στην αρχή δε μου 
είχε κάνει καλή εντύπωση»

Η ολόγυμνη «αλήθεια» της 
Ελευθερίας Ελευθερίου

Η Χριστίνα Κεφαλά 
πόζαρε με μπικίνι και 
προκάλεσε χαμό

Σ
οφία Φύρου, μία εκρηκτική μελα-
χρινή καλλονή,πλουσ ίων προσό-
ν των…που τα επιδε ικνύε ι χωρίς 
φειδώ…

Με τους λογαριασμούς της,  σ τα soc ial 
m e d ia  ν α  β ρ ίσ κο ν τ α ι  σ τ α  π ρ ό θ υ ρ α 
“κατάρρευσης” από τις συνεχείς “καυτές” 

αναρτήσεις…και την πληθώρα αποκαλυ-
πτικών φωτογραφιών, που ελάχιστα αφή-
νουν στη φαντασία…
Με ένα κορμί, που “πε τάε ι σπίθε ς” και 
“ανάβει φωτ ιέ ς”…η καλλίγραμμη Σοφία 
μοιράζει εγκεφαλικά…απλόχερα…

Η εκρηκτική Σοφία Φυρού χωρίς 
εσώρουχο και πιο σέξι από ποτέ

Η 
γνωστή εκρηκτική 
τραγουδίστρια που 
προκάλεσε πανικό 
στην πιο πρόσφα-

τη τηλεοπτική εμφάνισή της…
αυτή στο ριάλιτι επιβίωσης… 
Βέβαια, έχει να επιδείξει κι 
άλλες “καυτές’ εμφανίσεις, κι 
όχι μόνο τηλεοπτικές… Με 
φλογερό ταπεραμέντο, ισχυ-
ρή έως …εκρηκτική προσω-
πικότητα, η Ελευθερία κάνει 
αισθητή την παρουσία της, 
όσο και την απουσία της… 
Η καλλίγραμμη Κύπρια τρα-
γουδίστρια, που έχει στο βι-
ογραφικό της αρκετές συνερ-
γασίες αλλά και επιτυχίες, λα-
τρεύει να …”αναστατώνει”… 
και τα social media παίρνουν 
φωτιά… “Καυτές” πόζες και 
αποκαλυπτικά στιγμιότυπα 
“πλημμυρίζουν” το διαδί-
κτυο, κολάζοντας τον αρσενι-
κό πληθυσμό… Σχεδόν τίποτα 
δεν μένει στη φαντασία…αλ-
λά με έναν περίεργα μοναδι-
κό τρόπο, η Ελευθερία βρίσκει 
πως να “τρυπώσει” ξανά στις 
φαντασιώσεις…και να προκα-
λέσει “φουρτούνες” και καρ-
διολογικές διαταραχές…
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Η 
Ρίτα Όρα τις τε-
λευταίες μέρες έ-
χει μπει σε από-
λυτα καλοκαιρι-

νό mood και δεν χορταίνει 
να ανεβάζει φωτογραφίες 
της στο Instagram. Μετά τα 
χθεσινά στιγμιότυπα που α-
νέβασε και φορούσε ένα μι-
κροσκοπικό μπικίνι, η τρα-
γουδίστρια επανήλθε αυτή 
τη φορά, δίνοντας συμβου-
λές. Η Ρίτα φόρεσε το απο-
καλυπτικό της μπικίνι και πή-
γε στην παραλία για να κάνει 
αργιλοθεραπεία. Μάλιστα 
συμβούλεψε τους διαδικτυ-
ακούς της φίλους να ενυδα-
τώνονται και να κάνουν απο-
λέπιση στα παιδιά. Αν και η 
τραγουδίστρια δεν αποκάλυ-
ψε πού βρίσκεται, το πιο πι-
θανό είναι να βρίσκεται στην 
Αυστραλία καθώς είναι κριτής 
στο «Voice».

Λ
ίγες ώρες μετά την α-
νακοίνωση της εγκυ-
μοσύνης της Μπρίτ-
νεϊ Σπίαρς, ο Σαμ Α-

σγκάρι αναφέρθηκε για πρώ-
τη φορά στο ευτυχές αυτό γε-
γονός. Ο 28χρονος ηθοποιός 
μοιράστηκε τις σκέψεις του 
για την πατρότητα με τους δι-
αδικτυακούς του φίλους στο 
Instagram. Συγκεκριμένα, α-
νάρτησε ένα στιγμιότυπο, πά-
νω στο απεικονίζεται μία οικο-
γένεια λιονταριών και το συ-
νόδευσε με την εξής λεζάντα: 
«Ο γάμος και τα παιδιά είναι η 
φυσική εξέλιξη για μία δυνατή 
σχέση, γεμάτη αγάπη και σε-
βασμό. Η πατρότητα είναι κά-
τι, για το οποίο ανυπομονούσα 
πάντα και ποτέ δεν το είδα ως 
κάτι απλό. Είναι το πιο σημα-
ντικό επάγγελμα που θα κάνω 
ποτέ». Θα είναι η πρώτη φορά 
για εκείνον που θα γίνει πατέ-
ρας. Από την άλλη μεριά, η ποπ 
σταρ έχει ήδη δύο γιους, τον 
16χρονο Σιν Πρέστον και τον 
15χρονο Τζέιντεν Τζέιμς από 
τον προηγούμενο γάμο της με 
τον Κέβιν Φέντερλαϊν.

Τα πρώτα σχόλια του Σαμ Ασγκάρι για 
την εγκυμοσύνη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η 
ε ν τ υ π ω σ ι -
α κ ή  D e v i n 
Brugman ξε-
σήκωσε εκ νέ-

ου τους ακολούθους της 
στο Instagram με την τε-
λευταία της φωτογραφία. 
Έχοντας τη δική της εται-
ρεία με μαγιό, η Devin 
Brugman συνηθίζει να 
λανσάρει η ίδια την κο-
λεξιόν της στο Instagram. 
Και, ούσα καλλίγραμμη 
και αναμφίβολα εντυπω-
σιακή, η Αμερικανίδα ανά-
γκασε τους ακολούθους της 
να… εκπέμψουν καρδούλες 
με την τελευταία της φωτο-
γραφία. Έφερε το καλοκαίρι 
πριν καν έρθει το Πάσχα, θα 
λέγαμε!

Η Ρίτα Όρα κάνει αργιλοθεραπεία με 
ένα μικροσκοπικό μπικίνι

Η Ekaterina Enokaeva θα σε Η Ekaterina Enokaeva θα σε 
κάνει να χάσεις τον ύπνο σου!κάνει να χάσεις τον ύπνο σου!

Ό
πως έχετε ήδη καταλάβει, οι 
Ρωσίδες διαθέτουν τους πιο 
καυτούς λογαριασμούς στο 
Instagram, κάτι που αποδει-

κνύει και η ξανθιά καλλονή που ακούει 
στο όνομα Ekaterina Enokaeva.
Η Ekaterina είναι ένα εντυπωσιακό 
μοντέλο που κατάφερε να γίνει γνω-
στό το 2014, όταν άρχισε να δημοσι-
εύει αισθησιακές φωτογραφίες με εσώ-
ρουχα στον προσωπικό της λογαριασμό 

στο Instagram.
Η ξανθιά καλλονή γεννήθηκε στην 
Μόσχα και από πολύ μικρή ήθελε να 
γίνει μοντέλο. Τελικά τα κατάφερε, 
καθώς έγινε αρκετά δημοφιλής στο 
Instagram και άρχισε να συνεργάζεται με 
γνωστούς φωτογράφους και περιοδικά.
Όπως θα δείτε και παρακάτω, η 
Ekaterina διαθέτει εκπληκτικές καμπύ-
λες, τις οποίες αποκαλύπτει συχνά στους 
1,1 εκατ. οπαδούς της.

Η καυτή Devin Brugman έφερε το 
καλοκαίρι πριν καν έρθει το Πάσχα…
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ήταν ο Τούρκος και ο Έλληνας οπλαρ-
χηγός και συζητούσαν: 
«Οι δικοί μου στρατιώτες είναι πιο 
μάγκες από τους δικούς σου» λέει ο 
Τούρκος οπλαρχηγός.
«Απόδειξέ το» του λέει ο Έλληνας Ο 
Τούρκος φωνάζει: 
«Μουσ ταφάααααα, πάρε αυτό το 
γιαταγάνι και πήγαινε μέσα στην Τρι-
πολιτσά και σφάξ’ τους όλους». 
Αρπάζει ο στρατιώτης το σπαθί και 
φεύγει τρέχοντας με μια πολεμική 
κραυγή. «Είδες, αυτό είναι μαγκιά», 
λέει στον Έλληνα. Τότε, ο Έλληνας του 
φωνάζει τότε έναν δικό του στρατι-
ώτη 
«Μήτσοοο. Ωρέ Μήτσοοοο». 
Πάει ο Μήτσος και με τον καφέ στο 
ένα χέρι και το τσιγάρο στο άλλο και 
λέει: «Έλα βρε καπετάνιε τ ι φωνά-
ζεις…» «Πάρε αυτό το μαχαίρι και 
πήγαινε μέσα στην τουρκιά και σφάξ’ 
τους όλους». 
Και γυρνάει τότε κι ο στρατιώτης και 
του λέει 
«Άσε μας ρε καπετάνιε μεσημεριά-
τικα… πήγαινε και σφάξτους μόνος 
σου…». 
Τότε, όλο υπερηφάνεια, γυρνάει ο 
Έλληνας οπλαρχηγός και λέει σ τον 
Τούρκο: «Είδες ρε Τουρκαλά; Αυτό 
είναι μαγκιά…»

Η πινακίδα απ έξω απ την πολυκατοικία 
ήταν σαφέστατη: «ΣΧΟΛΗ ΜΑΓΕΙΑΣ- 
Γίνεστε μάγοι απ το πρώτο κιόλας 
μάθημα!»....
Η πιτσιρίκα που χτύπησε το κουδούνι, 
ήταν μεν δύσπιστη, αλλά και το να γίνεις 
μάγος από το πρώτο μάθημα ήταν αν μη 
τι άλλο, μια πολύ σοβαρή πρόκληση...
Ο κύριος που άνοιξε την πόρτα ήταν 
ομολογουμένως πάρα πολύ σοβα-
ρός, και με σταθερότητα πρόσταξε την 
πιτσιρίκα να ελαφρώσει από τα πολλά 
ρούχα...
-Παρακαλώ βγάλτε το παλτό σας!....
Πράγματι η πιτσιρίκα συμμορφώνεται, 
οπότε ο κύριος ξανά προστάζει:
- Τώρα μπορείτε να βγάλετε και το 
μπλουζάκι σας!...
Συμμορφώνεται και αυτή τη φορά η 
πιτσιρίκα, ενώ ο κύριος συνεχίζει ακά-
θεκτος:
- Παρακαλώ τώρα να βγάλετε και το 
σουτιέν σας!....
Δεν αντέχει τότε και η πιτσιρίκα και του 
λέει:
- Για ακούτε να σας πω!.... Μήπως έχετε 
σκοπό να με πη****τε;
Τότε ο κύριος όλος χαρά ξεσπά:
- Μπράβο!... Μπράβο!... το μαντέ-
ψατε!... Μάγος είστε; ....

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

Εκπαίδευση Χωροφυλάκων 
στις διαβιβάσεις το 1947 

ενώπιον της Αγγλικής 
Οργανωτικής Επιτροπής

Από την παρέλαση που έγινε 
για την 25η Μαρτίου το 1963

Νυμφαία Ροδόπης , το 
τελωνείο το 1925

Φοβερά μαγαζιά... ΔΕΝ είχε τότε 
η Ιερά Οδός Αθηνών...

Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 1936

Στο κέντρο της 
Αθήνας το 1983

Μαθητές της Γαλλικής 
σχολής έξω από τον 

κινηματογράφο 
‘’ΟΛΥΜΠΙΑ ‘’

Πυροσβεστικό 
όχημα στην Αθήνα 

δεκαετία 1920

Αρειος Πάγος , 1907 
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Αν επιζητάτε ηρεμία και ατέλειωτους 
περιπάτους στη φύση, ο Πόρος θα 
σας ανταμείψει με το παραπάνω από 
τους κουκλίστικους οικισμούς του, 
τη Σφαιρία και την καταπράσινη 
Καλαυρεία, μέχρι το περίφημο 
Λεμονοδάσος.

Τ
ο νησί που αγάπησε ο ελληνικός κι-
νηματογράφος –εδώ γυρίστηκε, μετα-
ξύ άλλων, «Η Αλίκη στο Ναυτικό»– θα 
γεμίσει τις μέρες σας και στις δαντελω-

τές του παραλίες όπως τη Βαγιωνιά, το Κανάλι 
και το Λιμανάκι της Αγάπης, ενώ θα σας χορ-
τάσει και στις περίφημες ταβερνούλες του με 
φρέσκο ψάρι δίπλα στο κύμα.
Δώστε το ραντεβού σας στο ιστορικό Ρολόι 
στην κορυφή του λόφου, σήμα κατατεθέν του 
νησιού από το 1927. Η πρώτη του εικόνα θα 
σας ταξιδέψει σε άλλη εποχή, με την πόλη χτι-
σμένη αμφιθεατρικά και αρχιτεκτονική που 
συνταιριάζει την αστική αρχοντιά με τη νησιω-
τική απλότητα. Αφεθείτε στη μαγεία του με 
έναν περίπατο εκεί, κάντε χάζι στα νεοκλασικά, 
τα καπετανόσπιτα και τα ασβεστωμένα σπίτια 
μετις βουκαμβίλιες.
Τα γραφικά σοκάκια θα σας οδηγήσουν σε 
όμορφες πλατείες, με πιο ονομαστή την πλα-
τεία Κορυζή, όπου αξίζει μια επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα από την 
ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας και αρχαία 
ναυάγια. Στην πλατεία Δημαρχείου δείτε και τη 
μαρμάρινη κρήνη με το γλυπτό δελφινιού τυλι-
γμένου γύρω από τρίαινα. Μια πρώτη βουτιά 
μπορείτε να κάνετε στο νησάκι Μπούρτζι, με το 
μικρό καστράκι που χρονολογείται στο 1827. 
Κι αν είστε έτοιμοι για περισσότερες βουτιές, 
αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες στον Πόρο!
Χρόνου επιτρέποντος μη χάσετε την «άγρια» 
περιοχή του Διαβολογέφυρου, μία χαράδρα 
με οργιώδη βλάστηση και αιωνόβια πλατάνια, 
αλλά και το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής 
πάνω σε μία ολοπράσινη πλαγιά με ασύγκριτη 
θέα στη θάλασσα. Τέλος, μη φύγετε από τον 
Πόρο αν δεν δείτε τον Ναό του Ποσειδώνα (520 
π.Χ.) στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού 
(ούτε 10΄ οδικώς από το κέντρο), αλλά και τον 
Ρωσικό Ναύσταθμο, χαρακτηρισμένο ιστορικά 
διατηρητέο μνημείο, που ανεγέρθηκε έπειτα 
από παραχώρηση του βορειοδυτικού όρμου 
του νησιού στους Ρώσους από τον Καποδί-
στρια.
Πριν καν πατήσουμε το πόδι μας στο μικρο-
σκοπικό νησί, το μάτι πέφτει στην κορυφή του 
λόφου. Ανάμεσα σε φραγκοσυκιές και πεύκα 
δεσπόζει το ιστορικό Ρολόι του 1927 που είναι 
ορατό από παντού και αποτελεί το στολίδι και 
σύμβολο της πόλης. Είτε επιλέξεις το πλοίο από 
τον Πειραιά είτε τη διαδρομή από την απένα-
ντι πλευρά της Τροιζηνίας, ο προορισμός θα 
σε ανταμείψει. Μια πόλη χτισμένη αμφιθεα-
τρικά σε καταπράσινο λόφο με πεύκα που φτά-
νουν ως το νερό, με νεοκλασική γοητεία και 
μικροσκοπικούς κολπίσκους. Η γαλήνη και η 
απομόνωση είναι εξασφαλισμένες σε τούτη την 
νησιωτική απόδραση. Τα σπίτια στην παρα-
λία είναι μεγάλα νεοκλασικά σε αντίθεση με τα 
απλά διώροφα σπίτια στη Μπρίνια, στο Μύλο, 
στην Πούντα και στο Καστέλι. Οι πρώτες κατοι-
κίες κτίσθηκαν το 1463 στην περιοχή γύρω από 

το Ρολόι. Περπατάμε στο λιμάνι-πρωτεύουσα 
ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του Πόρου και 
στα άσπρα ασβεστωμένα σπίτια, γεμάτα από 
μπουκαμβίλιες και σε κάθε βήμα νιώθουμε ότι 
φεύγει από τους ώμους μας το βάρος της ρου-
τίνας. Εδώ στις γειτονιές της Παλιάς Χώρας ο 
χρόνος παγώνει όσο χρειάζεται για να καθαρί-
σει το μυαλό από τα περιττά. 
Ιδιαίτερα γραφική είναι η μικρή πλατεΐτσα 
δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου 
και το παλιό υδραγωγείο ενώ στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της Πλατείας Κορύζη κάνουμε 
μια σύντομη “βουτιά” στην ιστορία. Βγαίνο-
ντας από την πόλη στα βορειοδυτικά βρίσκε-
ται το Προγυμναστήριο, η πρώτη κατοικία του 
Όθωνα. Εκεί σήμερα γίνεται η κατάταξη και η 
προπαίδευση των ναυτών. Στη συνέχεια υπάρ-
χει μια μικρή διώρυγα που χωρίζει τη Σφαιρία 
από την Καλαυρία και μας οδηγεί στο Συνοικι-
σμό, που πρωτοκατοικήθηκε από πρόσφυγες 
της Μικράς Ασίας. Ακολουθώντας τον ελικο-
ειδή δρόμο ανάμεσα σε μεγάλα πεύκα, φτά-
νουμε στο Εκκλησάκι της Παναγίας της Αγίας 
Ζώνης, που γιορτάζει στις 2 Ιουλίου και βρί-
σκεται ανάμεσα σε μια χαράδρα με πλατάνια 
και τρεχούμενα νερά. Συνεχίζοντας το δρόμο 
συναντάμε το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και 
τέλος τα Παλάτια, στα οποία βρίσκεται ο Ναός 
του Ποσειδώνα. Με το θαλάσσιο ταξί περνάμε 
απένταντι στις ακτές της Πελοποννήσου στο 
χωριό Γαλατάς όπου παραδινόμαστε στα μεθυ-
στικά αρώματα των χιλιάδων λεμονιών στο 
Λεμονοδάσος ανάμεσα σε άφθονα νερά και 
νερόμυλους. Πολύ κοντά, μετά το χωριό της 
Τροιζήνας, βρίσκεται και το Διαβολογέφυρο, 
ένα φαράγγι βγαλμένο από τα παραμύθια με 
άγρια ομορφιά, βράχια, καταρράκτες και πλού-
σια βλάστηση.

Πρώτες βουτιές 
Παρά τη μικρή του έκταση, ο Πόρος έχει πολ-
λές παραλίες, όλες σχεδόν κατά μήκος της 
νότιας, κατάφυτης ακτογραμμής του νησιού. Οι 
περισσότερες είναι κοντά στην πόλη και μπο-
ρείτε να πάτε με αυτοκίνητο, λεωφορείο, με τα 
πόδια αλλά και με βαρκάκια από το λιμάνι. Η 
μεγάλη, αμμουδερή παραλία Ασκέλι βρίσκεται 
λίγα χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι και έχει καλή 

οργάνωση. Το Μοναστήρι, ανατολικότερα, 
είναι μία ήσυχη οργανωμένη πλαζ με πεντα-
κάθαρα νερά και γραφικά ταβερνάκια, κάτω 
από το λόφο που είναι κτισμένο το μοναστήρι. 
Το Νεώριο είναι μια από τις πιο ωραίες αμμου-
διές του Πόρου και βρίσκεται στα δυτικά με τα 
πεύκα να φθάνουν μέχρι την θάλασσα.

Insider tip
 Ζητήστε από τους ντόπιους να σας δείξουν ανά-
μεσα από τις κουτσουπιές και τα πεύκα τη θρυ-
λική Βίλα Γαλήνη - αυτοί το ξέρουν ως «κόκκινο 
σπίτι». Το νεοκλασικό αρχοντικό του 1892 της 
οικογένειας Δραγούμη, υπήρξε καταφύγιο καλ-
λιτεχνών, ποιητών και συγγραφέων. Εδώ έχουν 
περάσει τα καλοκαίρια τους η Γκάρμπο, ο Μαρκ 
Σαγκάλ, ο Καραγάτσης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Ο Σεφέρης ήταν από τους πιο τακτικούς παρα-
θεριστές και έγραψε εδώ την ποιητική συλλογή 
“Κίχλη”.
Highlight Το νησάκι Δασκαλιό βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό άκρο του λιμανιού, απέναντι από 
τον Ρώσικο Ναύσταθμο. Πιθανώς να ονομά-
στηκε έτσι γιατί κατά την περίοδο της τουρκο-
κρατίας, λειτουργούσε «κρυφό σχολειό» εκεί. 
Στο νησάκι υπάρχει το εκκλησάκι της Κοίμησης 
της Θεοτόκου (Παναγίτσα). Αυτό που κάνει ιδι-
αίτερο το Δασκαλιό είναι το γεγονός πως αν το 
κοιτάξεις από ψηλά, θα δεις ότι έχει το σχήμα 
καρδιάς. Γι αυτόν τον λόγο, το 2002 ο ΕΟΤ, ονό-
μασε το νησάκι Έρως και αποτέλεσε τη διαφημι-
στική καμπάνια προβολής της χώρας μας.

Διαμονή
Xenia Poros Λιτή πολυτέλεια πάνω στο κύμα 
στο με την υπογραφή του αρχιτέκτονα Άρη 
Κωσταντινίδη αλλά πλέον και με τη σφραγίδα 
ποιότητας της HotelBrain Capital . Έπιπλα από 
ξύλο wengé, μάρμαρο, γρανίτης και παλέτα 
του απαλού γκρι και μπεζ χαρακτηρίζουν τα 84 
δωμάτια, από τα οποία ξεχωρίζουν οι 4 κόκ-
κινες σουίτες και οι junior σουίτες με θέα τη 
θάλασσα και την Πελοπόννησο (Νεώριο, τηλ.: 
22980 22216, www.porosimage.gr).
Εφτά Αδέλφια Συμπαθητικός ξενώνας στο 
κέντρο της πόλης. Διαθέτει 16 λευκά δωμάτια 
με έπιπλα από σκούρο ξύλο, σύγχρονο εξο-
πλισμό και μπαλκόνια με θέα προς το γραφικό 

λιμάνι, τα πολύχρωμα δρομάκια του Πόρου και 
την ακτή του Γαλατά (Τομπάζη 1, τηλ.: 22980 
23412, www.7brothers.gr).
Στο Ρολόι Κουκλίστικος ξενώνας στεγασμένος 
σε ανακαινισμένη κατοικία του περασμένου 
αιώνα, που αποτελείται από δύο διαμερίσματα 
και ένα στούντιο. Στο Garden Apartment το 
πάτωμα με το γεωμετρικό μοτίβο συνοδεύεται 
από έπιπλα-αντίκες και πανέμορφο κήπο, ενώ 
στο Terrace Apartment την παράσταση κλέβουν 
η γαλάζια κρεβατοκάμαρα και η μικρή ταρά-
τσα με θέα τον κόλπο (Χατζοπούλου & Καρρά 
13, τηλ.: 22980 25808, www.storoloi-poros.gr).

Φαγητό
Prima Sera Η ψαροταβέρνα βρίσκεται στη Πού-
ντα και συνδυάζει το σύγχρονο με τη νοσταλ-
γία της παραδοσιακής συνταγής αλλά και τις 
προσωπικές πινελιές του ιδιοκτήτη. Δοκιμά-
στε το τρομερό carpaccio ξιφία, πλούσια αστα-
κομακαρονάδα και σωστά ψημένα και τηγανι-
σμένα φρέσκα ψάρια. Συνοδέψτε με το πολύ 
καλό βαρελίσιο κρασί τους (τηλ.: 22980 23080, 
www.primasera.gr). 
Όαση Ιστορική ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα 
που λειτουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του 
1960. Λειτουργεί μεσημέρι-βράδυ με πρωτα-
γωνιστές τα ψάρια και τα θαλασσινά και μεγάλη 
σταρ την αστακομακαρονάδα. Το σέρβις άψογο 
(Παραλία Πόρου, τηλ.: 22980 22955, www.
oasisporos.com). 
Καραβόλος Γνήσια ποριώτικη κουζίνα από τα 
χέρια της Μαρίας Βερβενιώτη σ’ ένα κατάφυτο 
κηπάκι με μετρημένα στα δάχτυλα τραπέζια. Το 
μενού περιλαμβάνει ζυμωτό ψωμί, κολοκυθο-
κεφτέδες, ταραμοκεφτέδες και φάβα, όλα συνο-
δευμένα από σπιτικό κόκκινο κρασί. Σπεσιαλιτέ 
τα σαλιγκάρια με κόκκινη σάλτσα από φρέσκια 
ντομάτα (τηλ.: 22980 26158). 
Δημήτρης Η πιο ονομαστή χασαποταβέρνα 
του Αργοσαρωνικού με ρουστίκ διακόσμηση 
και θέα σε όλη την πόλη από τη βεράντα. Στα 
τραπέζια καταφτάνουν τα πιο φρέσκα κρεατικά 
από το κρεοπωλείο που καλοψήνονται στα κάρ-
βουνα. Θρυλική η πελώρια και ζουμερή στα-
βλίσια μπριζόλα και απαραίτητο συνοδευτικό 
το δικό τους κρασί (τηλ.: 22980 23709, www.
dimitrisfamily-poros.gr). 

Πόρος: η “μικρή Βενετία” του Αργοσαρωνικού
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Θα περιλαμβάνει  περισσότερα 
από 1.100 εκθέματα και πάνω 
από 500 φωτογραφίες

Τ
ο χρονικό του μικρασιατι-
κού ελληνισμού ζωντανεύει 
μέσα από την επετειακή έκ-
θεση με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

Λάμψη - Καταστροφή - Ξεριζωμός 
– Δημιουργία» που θα εγκαινιαστεί 
το Σεπτέμβριο στο Μουσείο Μπενά-
κη με αφορμή την επέτειο συμπλή-
ρωσης 100 χρόνων από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή.
Η μεγάλη αυτή επετειακή έκθεση 
συνδιοργανώνεται από δύο σημα-
ντικά ιδρύματα που εδώ και δεκα-
ετίες διαφυλάσσουν τις μνήμες και 
μελετούν την εποποιία του μικρα-
σιατικού ελληνισμού. Το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, ένα από 
τα σημαντικότερα επιστημονικά 
ιδρύματα έρευνας της ιστορίας και 
του πολιτισμού της Μικράς Ασίας, 
φιλοξενεί το μοναδικό Αρχείο Προ-
φορικής Ιστορίας, το οποίο συγκρο-
τήθηκε με βάση τις μαρτυρίες περισ-
σοτέρων από 5.000 εκπατρισμέ-
νων μικρασιατών πρώτης γενιάς. Το 
Μουσικό Λαογραφικό Aρχείο του 
περιέχει σπάνιες ηχογραφήσεις, 
χειρόγραφα και έγγραφα. Αυτά τα 
πολύτιμα αρχεία, η Βιβλιοθήκη, οι 
πολυάριθμες εκδόσεις καθώς και το 
επιστημονικό Δελτίο του Κέντρου 

συμβάλλουν καθοριστικά στον διά-
λογο μεταξύ της ελληνικής και της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 
Οι συλλογές του Μουσείου Μπε-
νάκη, ενός από τα τρία μουσεία που 
υποδέχθηκαν κειμήλια των κοινο-
τήτων κατά τη μετεγκατάστασή τους 
στον ελλαδικό χώρο, τεκμηριώνουν 
τη φυσιογνωμία του ελληνισμού της 
Μικράς Ασίας σε όλο το χρονικό και 
γεωγραφικό του εύρος παρουσιά-
ζοντας την καθημερινή και επαγγελ-
ματική ζωή και τέχνη του. Τα Ιστο-
ρικά Αρχεία του Μουσείου διασώ-
ζουν σημαντικές μαρτυρίες από την 
πορεία της μικρασιατικής εκστρα-
τείας και την εγκατάσταση των προ-
σφύγων, ενώ εκθέματα της Πινακο-
θήκης Γκίκα τεκμηριώνουν τη συμ-

βολή των Μικρασιατών στον πολιτι-
σμό του 20ού αιώνα.
Πέρα από τους δύο συνδιοργανω-
τές, στην έκθεση δανείζουν αντι-
κείμενα και τεκμήρια πάνω από 
40 οργανισμοί, μουσεία και ιδρύ-
ματα, θεματοφύλακες της ιστορίας 
και του πολιτισμού του μικρασιατι-
κού ελληνισμού, καθώς και περισ-
σότεροι από 50 ιδιώτες, οι οποίοι 
συνεισφέρουν θησαυρούς από τις 
προσωπικές συλλογές τους. Ο πρω-
τοφανής αυτός αριθμός δημόσιων 
και ιδιωτικών συλλογών διασφαλί-
ζει την ποιότητα και την ποικιλία του 
περιεχομένου, καθώς και τη μοναδι-
κότητα της έκθεσης, η προετοιμασία 
και έρευνα της οποίας ξεκίνησαν το 
φθινόπωρο του 2018.

Η έκθεση «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Λάμψη · 
Καταστροφή · Ξεριζωμός · Δημι-
ουργία», που θα πραγματοποιη-
θεί χάρη στην ευγενική υποστή-
ριξη χορηγών, θα εγκαινιαστεί τον 
Σεπτέμβριο του 2022 και θα φιλοξε-
νηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πει-
ραιώς 138. Την επιμέλεια της έκθε-
σης και των δύο εκδόσεων που θα 
τη συνοδεύουν έχει η ιστορικός 
τέχνης Εβίτα Αράπογλου, σε στενή 
συνεργασία με τον Διευθυντή του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
ακαδημαϊκό Πασχάλη Κιτρομηλίδη, 
και τους ερευνητές του Κέντρου, τον 
Επιστημονικό Διευθυντή του Μου-
σείου Μπενάκη, δρα Γιώργη Μαγ-
γίνη, και τους επιμελητές του Μου-
σείου.

Σ
ε διεθνές κέντρο του σύγχρονου χορού 
θα μεταμορφωθεί η Ελευσίνα για τέσ-
σερις ημέρες φιλοξενώντας κορυφαί-
ους αλλά και νέους χορευτές και χορο-

γράφους από ολόκληρο τον κόσμο. Όλα αυτά 
θα συμβούν, από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως 
την Κυριακή 1η Μαΐου, κατά τη διάρκεια του 
«Spring Forward», της μεγάλης γιορτής του 
σύγχρονου χορού που έρχεται για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 2023 Ελευ-
σίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Κατά την διάρκεια της διοργάνωσης οι επι-
σκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν, εντελώς δωρεάν, 25 παραστάσεις από 
16 χώρες, με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 100 χορευτών και χορογράφων από την 
Ευρώπη και την Ασία, μεταξύ των οποίων 
και οι Ayano Yokoyama (Ιαπωνία), Q dance 
company (Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang/ 
Shimmering Productions (Ταϊβάν) και Movers 
Platform (Ιαπωνία/Κορέα/Ελλάδα).
Οι παραστάσεις αυτές θα φιλοξενηθούν σε 
πέντε ξεχωριστούς χώρους της Ελευσίνας, το 
Παλαιό Ελαιουργείο, την Ελαιουργική, το 2ο 
& το 4ο Γυμνάσιο, και το Γήπεδο Δασκαλάκη,
Η αυλαία θα πέρσει την 1η Μαΐου με μία 

συναρπαστική παράσταση στο ανοιχτό θέα-
τρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας, το 
«Gran Bolero», σε χορογραφία του σπουδαίου 
Ισπανού χορογράφου Jesús Rubio Gamo, ενός 
από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που 
έχει αναδείξει το ευρωπαϊκό δίκτυο σύγ-
χρονου χορού Aerowaves. Εξερευνώντας τα 
σύνορα μεταξύ ελαφρότητας και βαρύτητας 
και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την ευχαρί-
στηση από την εξάντληση, 12 χορευτές από τη 
Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη και ντόπιοι ερασι-

τέχνες χορευτές, συναντιούνται επί σκηνής σε 
μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία. Η παρά-
σταση είναι βασισμένη στο ντουέτο Bolero, 
που παρουσίασε ο καλλιτέχνης στο Spring 
Forward 2017 στο Aarhus.
Αντί αντιτίμου εισόδου, η 2023 Ελευσίνα 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης καλεί 
το κοινό να στηρίξει το έργο του Κέντρου Αγά-
πης Ελευσίνας, που παρέχει ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες του 
Θριασίου Πεδίου.

Αντιπολεμική δράση 
από το ΚΘΒΕ στη 
Νέα Παραλία της 
Θεσσαλονίκης 

Ένα πρωτότυπο αντιπολεμικό 
έργο αντίκρυσαν όσοι πέρασαν 
το Σάββατο από τη Νέα Παρα-
λία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος 
του Βασιλικού Θεάτρου. Πρόκει-
ται για μια δράση, με αφορμή τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, εμπνευ-
σμένη από τον διάσημο πίνακα 
«Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο, 
πραγματοποίησε το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Το ιδιαίτερο θεατρικό- εικαστικό 
δρώμενο πραγματοποιήθηκε 
με πρωτοβουλία του νέου Καλ-
λιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, 
Αστέρη Πελτέκη, ο οποίος απηύ-
θυνε μια ανοιχτή πρόκληση- 
πρόσκληση σε όλες τις δημιουρ-
γικές και καλλιτεχνικές δυνάμεις 
της πόλης, σε σπουδαστές της 
Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ 
αλλά και των Τμημάτων Θεάτρου 
και Εικαστικών-Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του ΑΠΘ καθώς και σε 
όλους τους πολιτιστικούς φορείς 
της πόλης.
Η Τέχνη οφείλει να στέκεται απέ-
ναντι σε κάθε μορφή βίας με όπλο 
στη φαρέτρα της τον πολιτισμό, 
αλλά και να «συνομιλεί» με την 
πόλη και τους ανθρώπους της.
Mε κεντρικό κορμό της δράσης 
15 σπουδαστές από το δεύτερο 
και τρίτο έτος της Δραματικής 
Σχολής του ΚΘΒΕ, εκτυλίχθηκε 
το δρώμενο αντλώντας στοιχεία 
από αυτό το μνημειώδες έργο 
που αποτελεί μια διαρκή υπεν-
θύμιση της βαρβαρότητας του 
πολέμου.
Η δράση, την οποία επιμελήθηκε 
κινησιολογικά ο Κώστας Γεράρ-
δος, παρουσιάστηκε σε μου-
σική σύνθεση του Γιώργου Χρι-
στιανάκη στις 17.30 και επανα-
λήφθηκε τις ώρες: 17:50, 18:10 
και 18:30.
Στόχος του ΚΘΒΕ είναι αυτή η 
αντιπολεμική δράση να αποτε-
λέσει την αρχή ενός δημόσιου 
διαλόγου για τον ευρύτερο ρόλο 
της τέχνης σήμερα. Μια «συνο-
μιλία με το κοινό» που μπορεί να 
γεννήσει προβληματισμό αλλά 
και να δημιουργήσει αποφόρ-
τιση από τις τεράστιες προκλή-
σεις μιας εποχής, που όλοι δια-
νύουμε.

Το Μουσείο Μπενάκη ετοιμάζει μεγάλη έκθεση για τη 
Μικρά Ασία 

Η Ελευσίνα υποδέχεται μεγάλα αστέρια του 
σύγχρονου χορού 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ι
σόπαλο δίχως τέρματα έληξε το παιχνίδι ανά-
μεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τού-
μπα την Μεγάλη Πέμπτη στον πρώτο ημιτελι-
κό των δύο ομάδων με φόντο την πρόκριση 

στον τελικό και πλέον ο Δικέφαλος και οι ερυθρό-
λευλοι θα λύσουν τις διαφορές τους σε έξι βράδια 
στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τετάρτη (27/4) του Πά-
σχα. Ο Ολυμπιακός όπως και στο ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και 
είχε μια εξαιρετική στιγμή για να ανοίξει το σκορ 
στο 3’ με πρωταγωνιστές όπως και πριν από τρεις 
μέρες τους Ροντρίγκες - Μασούρα. Ο επιθετικός α-
πό το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε τη σέντρα από τα 
δεξιά με τον Έλληνα εξτρέμ να κάνει κακό κοντρόλ 
και τον Πασχαλάκη να προλαβαίνει τη μπάλα.
Στο 10’ οι φιλοξενούμενοι σκόραραν αλλά το 
γκολ ακυρώθηκε αφού ο Μασούρας ήταν σε θέση 
οφσάιντ. Ο Ροντρίγκες και πάλι έκανε την ενέργεια 
και την παράλληλη μπαλιά προς τον διεθνή επιθε-
τικό ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα 
αλλά ήταν ελάχιστα μπροστά από την 
άμυνα του ΠΑΟΚ, σε μια φάση που 
ελέγχθηκε και από το VAR.
Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 32’ της ανα-
μέτρησης όταν σε σέντρα από τα 
αριστερά ο Ρεάμπτσουκ έδιωξε 
με το κεφάλι, ο Ζίβκοβιτς πήρε τη 
μπάλα προ το Μασούρα, την έφερε 
στο αριστερό έκανε και το πλασέ με 
τον Βατσλίκ να διώχνει με το δεξί χέρι και 
να κρατάει το μηδέν στην εστία του.
Οι γηπεδούχοι που ανέβασαν την απόδοση τους 
μετά το πρώτο 25λεπτο απείλησαν ξανά στο 36’ 
όταν σε τρία σερί κόρνερ μπόρεσαν να φτιάξουν 
τελική με την τρίτη, με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί 
και τον Άκπομ να παίρνει την κεφαλιά άουτ. Ο 
ΠΑΟΚ είχε μια καλή προϋπόθεση και στο 43’ με 
τον Λύρατζη να μπαίνει ωραία στην περιοχή, να 
προσπαθεί να γυρίσει τη μπάλα για τον Κούρτιτς 
και τον Εμβιλά να κόβει τη μπάλα τελευταία στιγμή.

Είχε την υπεροχή ο Δικέφαλος
Το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα ξεκίνησε χωρίς 
αλλαγές από τους δύο προπονητές και σε αντί-
θεση με το πρώτο 45λεπτο χωρίς την ίδια ένταση. Ο 
ΠΑΟΚ πήρε τη μπάλα στα πόδια του, ο Ολυμπιακός 

προσπάθησε να βγάλει πίεση ψηλά αλλά καμία από 
τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να απειλήσει.
Έπρεπε να φτάσουμε στο 63’ λεπτό για να γίνει κάτι 
το αξιόλογο στην αναμέτρηση. Ο Ζαμπά ανατρά-
πηκε λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά με τον 
ΠΑΟΚ να κερδίζει φάουλ και τον Κούρτιτς πάνω 
από την μπάλα. 
Ο Σλοβένος εκτέλεσε, η μπάλα πέρασε το τείχος, 
ο Ροντρίγκες προσπάθησε να διώξει με τακουνάκι 
και εν συνεχεία η μπάλα βρήκε στο χέρι του αλλά 
ο Ιταλός διαιτητής της αναμέτρησης έδωσε συνέ-
χεια στο παιχνίδι χωρίς να αλλάξει κάτι και από τη 
χρήση του VAR.
Στο επόμενο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη 
του τελική στο δεύτερο μέρος όταν ο Μασούρας 
εκτέλεσε ένα φάουλ με γέμισμα από τα δεξιά, η 
μπάλα απομακρύνθηκε, με τον Μαντί Καμαρά να 
κάνει το βολέ και να στέλνει τη μπάλα λίγο έξω από 
την εστία του Πασχαλάκη.

Η καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ στο δεύτερο 
ημίχρονο χάθηκε στο 74’ όταν οι γηπε-

δούχοι βρέθηκαν στην επίθεση από 
αριστερά με τον Σίντκλεϊ να σουτά-
ρει, η μπάλα κόντραρε και έφτασε 
στον Μπίσεσβαρ που έκανε το σουτ 
με το αριστερό με τη μπάλα να φεύ-
γει ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι 

του Βατσλίκ.

Αλλαγή σέντερ φορ και οι δύο
Στο 79’ της αναμέτρησης τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και 

ο Ολυμπιακός προχώρησαν σε αλλαγή σέντερ 
φορ. Ο Λουτσέσκου έβγαλε από το ματς τον Άκπομ 
για να περάσει στη θέση του τον Ολιβέιρα ενώ ο 
Πέδρο Μαρτίνς έριξε στο ματς τον Ελ Αραμπί αντί 
του Τικίνιο. 
Και οι δύο θέλησαν με αυτή την κίνηση να δώσουν 
ενίσχυση στην επίθεση της ομάδας τους ώστε στο 
τελευταίο δεκάλεπτο να μπορέσουν να βρουν ένα 
γκολ που θα τους έδινε τη νίκη.
Το παιχνίδι έκλεισε με μια καλή στιγμή για τους 
γηπεδούχους όταν στο 90+2’ σε σέντρα από τα 
δεξιά προς τον Ολιβέιρα ο Μανωλάς έδιωξε, η 
μπάλα έμεινε «ζωντανή» μέσα στην περιοχή και 
έφτασε στον Λύρατζη που έκανε με τη μία το σουτ 
αλλά την έστειλε πάνω από την εστία του Βατσλίκ.

Ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα 
στον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων που θα λύσουν τις διαφορές τους σε έξι βράδια στο «Γ. 
Καραϊσκάκης», την Τετάρτη (27/4) του Πάσχα

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Όλα μηδέν ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Όλα μηδέν 
στην Τούμπα και ραντεβού στην Τούμπα και ραντεβού 
πρόκρισης στο «Γ. Καραϊσκάκης»πρόκρισης στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Άρης - ΠΑΟΚ 1-0
Τρένο με Μπούργος για 
Ευρώπη, έβαψε κίτρινο το 
ντέρμπι της πόλης

Η πρώτη τελική στο παιχνίδι ήταν για τον Άρη, με το σουτ του Πάλμα 
εκτός περιοχής στο 2’ το οποίο ήταν αδύναμο, με τον Πασχαλάκη να 
μπλοκάρει με ευκολία.
Στο 6’ οι δύο ομάδες απείλησαν με δύο ωραία σουτ του Ιτούρμπε 
αρχικά και του Ζίβκοβιτς στη συνέχεια, αμφότερα εκτός περιοχής, με 

την κατάληξή τους να είναι η ίδια, καθώς η μπάλα πέρασε άουτ.
Σταδιακά μετά το πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτες του Άρη ήταν ανώτεροι και 
κατάφεραν να βρουν το γκολ στο 17’. Ωστόσο το κόρνερ που κέρδισαν 
προήλθε από ένα ωραίο σουτ του Εμπακατά από τη γωνία της περιοχής 
από τα δεξιά, έπειτα από πάσα του Ιτούρμπε.
Μετά το γκολ του Ντουκουρέ ο Άρης απείλησε με σουτ του Πάλμα εκτός 
περιοχής στο 26’, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Στο παιχνίδι δεν έλει-
ψαν οι εντάσεις ανάμεσα στους δύο πάγκους, αλλά και μεταξύ των ποδο-
σφαιριστών.
Εννιά λεπτά μετά ο Αυστριακός μέσος απείλησε με καλύτερες προϋποθέ-
σεις μέσα στην περιοχή. Ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε να απομακρύνει την 
μπάλα από την περιοχή και την «έστρωσε» στον Σβαμπ. Εκείνος έκανε το 
σουτ αφού κοντρόλαρε την μπάλα, ωστόσο εκείνη κατέληξε άουτ.
Στις καθυστερήσεις ο Άρης απείλησε σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά ο Ματί-
για με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι του Πασχαλάκη, ενώ ένα λεπτό μετά ο Μαντσίνι με ωραίο σουτ 
εντός περιοχής ανάγκασε τον Πασχαλάκη σε μια ενστικτώδη επέμβαση. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν ήταν τόσο γρήγο-
ρος σε σχέση με τον πρώτο, όμως ο Άρης κατάφερε να σταματήσει τον 
ΠΑΟΚ.
Ο Άρης απείλησε πρώτος με την τελική προσπάθεια του Μαντσίνι στο 
47’. Ο Ιτούρμπε τροφοδότησε με κεφαλιά τον Αργεντινό μέσα στην περι-
οχή, αυτός με ωραίο πλασέ πρόλαβε τον Πασχαλάκη στην έξοδο (ίσως 
όντας οφσάιντ), όμως ο Μιχάι πρόλαβε και απομάκρυνε πριν η μπάλα 
περάσει την τελική γραμμή.
Ο ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στο 51ο 
λεπτό. Ο Κούρτιτς έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Βαρέλα έπιασε 
την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μπράμπετς να απομακρύνει. 
Στην εξέλιξη της φάσης ο Μιχάι έκανε το σουτ και ο Καμαρά με προβολή 
παραχώρησε κόρνερ.
Ο Ματίγια έκανε μια ακόμα καλή εκτέλεση φάουλ στο 58ο λεπτό, με τον 
Πασχαλάκη αυτή τη φορά να απομακρύνει σε κόρνερ, υψώνοντας το 
χέρι του. Από το κόρνερ που κέρδισε ο Άρης, ο Ντουκουρέ έπιασε την 
κεφαλιά, με την μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ.
Τέσσερα λεπτά μετά, στο 64ο λεπτό, ο Άρης έχασε μοναδική ευκαιρία να 
διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Καμαρά έστρωσε στον Γκάμα μέσα στην 
περιοχή αυτός έκανε με τη μια το πλασέ, με τον Πασχαλάκη να απομα-
κρύνει σε κόρνερ με σωτήρια επέμβαση.
Το παιχνίδι έγινε ακόμα πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ μετά την αποβολή 
του Μιχάι. Ο Αλβανός στόπερ έκοψε για δεύτερη φορά αντικανονικά τον 
Αμπουμπακάρ Καμαρά, με τον Γκοντίνιο να τον αποβάλει.
Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρι-
σης, δίχως όμως να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός, με αποτέλεσμα το 1-0 να 
παραμείνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.
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Η 
ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη της νί-
κη στα playoffs, επικρατώντας 
του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-3 στους 
Ζωσιμάδες. Οι παίκτες του Ο-

φρυδόπουλου αν και πήραν προβάδι-
σμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, 
πήραν μια αγχωτική νίκη, καθώς ο ΠΑΣ 
πάλεψε να πάρει κάτι από το παιχνίδι 
μέχρι το φινάλε.
Για τους παίκτες της Ένωσης σκόρερ χρί-
στηκαν ο Κριχόβιακ, ο Ρότα και ο Αρα-
ούχο, που έφτασε τα 12 γκολ (τα περισ-
σότερα που έχει πετύχει με τη φανέλα 
της ΑΕΚ σε μια σεζόν), ενώ για τον ΠΑΣ 
και τα δύο γκολ τα σημείωσε ο Περέα 
έπειτα από δύο ασίστ του Σάλιακα.
Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Κριχό-
βιακ στο τέταρτο λεπτό, στην πρώτη της 
τελική της στο ματς. Ο Τσούμπερ μπήκε 
από τα αρισ τερά σ την περιοχή 
των Ηπειρωτών και έκανε το 
γύρισμα προς τον Αρα-
ούχο, αλ λά ο Κάρ-
γας δεν κατάφερε να 
απομακρύνε ι την 
μπάλα. Αυτή στρώ-
θηκε στον Πολωνό 
μέσο, ο οποίος από 
κοντά έκανε το 1-0 
με ωραίο πλασέ.
Το γρήγορο γκολ του 
Κριχόβιακ έ λυσε τα 
πόδια των παικτών του 
Οφρυδόπουλου. Στα πρώτα 
15 λεπτά έλεγξαν πλήρως το παι-
χνίδι και απείλησαν αρκετά τον ΠΑΣ 
Γιάνν ινα. Μάλισ τα θα μπορούσε να 
πετύχει ένα ακόμα γκολ, αν ο Αραούχο 
εκτελούσε καλύτερα μέσα από την περι-
οχή στο 13’.
Μετά το 15’ ο ΠΑΣ πήρε μέτρα στον 
αγωνιστικό χώρο, ωστόσο την επόμενη 
«καλή στιγμή’ στο παιχνίδι είχε ξανά η 
ΑΕΚ. Στο 22ο λεπτό σε φάση διαρκείας 
στα καρέ του Λοντίγκιν, ο ο Σιμάνσκι 
έκανε το γύρισμα προς τη μικρή περιοχή 
και ο Αραούχο αφού έκανε το κοντρόλ, 
δοκίμασε ένα δυνατό σουτ με την μπάλα 
να πηγαίνει λίγο πάνω από τα δοκάρια 
του κίπερ του ΠΑΣ.
Οι παίκτες του Ηρακλή Μεταξά πέτυχαν 
ένα πολύ όμορφο γκολ με τον Σάλιακα, 

όμως ο Περέα που έκανε μια εκπλη-
κτική ενέργεια ήταν εκτεθειμένος στην 
αρχή της φάσης. Μάλιστα κατάφεραν 
να γίνουν απειλητικοί και σε άλλες περι-
πτώσεις, κυρίως με τον Σάλιακα και τον 
Πίρσμαν από τις πτέρυγες.
Μετά το 30’ η ΑΕΚ ισορρόπησε και 
απείλησε σε δύο περιπτώσεις με τον 
Λιβάι Γκαρσία στο 38’ και το 44’, ανα-
γκάζοντας τον Λοντίγκιν σε μια εκπλη-
κτική επέμβαση στην δεύτερη τελική. 
Ωστόσο βρήκε το γκολ με τον Ρότα και 
απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων.

Πάλεψε στο τέλος ο ΠΑΣ
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ ξεκίνησε 
πιο δυνατά και βρήκαν το γκολ με τον 
Περέα στην πρώτη τους τελική. Μάλιστα 
οι παίκτες του Ηρακλή Μεταξά, κατάφε-

ραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους 
στο πρώτο κομμάτι, κρατώ-

ντας ακίνδυνη την Ένωση.
Το παιχνίδι είχε πολύ 

λίγες τελικές στο δεύ-
τερο ημίχρονο, με 
τ ις δύο ομάδες να 
αλ ληλοεξουδε τ ε -
ρώνουν η μία την 
άλ λη,  ε ιδικά σ το 

πρώτο κομμάτι του 
ημιχρόνου.  Η ΑΕΚ 

όπως και σ το πρώτο 
ημίχρονο έ τσ ι και σ το 

δεύτερο, πέτυχε γκολ σ την 
πρώτη της τελική στο ματς. Η μόνη 

διαφορά είναι ότι αυτή έγινε στο 69ο 
λεπτό.
Μάλιστα ο Οφρυδόπουλος μετά το 3-1 
άλλαξε τον σχηματισμό σε 3-5-2, κάτι 
που δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα, καθώς 
ο Σβάρνας ήταν αυτός που είχε υπό την 
επιτήρησή του τον Περέα στο 3-2. Οι 
πολλές αλλαγές και οι αλλαγές συστη-
μάτων δεν άφησαν στις δύο ομάδες να 
δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες.
Το γκολ του Αραούχο πάγωσε προσω-
ρινά τους παίκτες του ΠΑΣ στα πρώτα 
λεπτά μετά το γκολ του Αραούχο, οι 
οποίοι στο τέλος βρήκα το ψυχικό σθέ-
νος και κατάφεραν να μειώσουν σε 3-2, 
αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι 
παραπάνω από το παιχνίδι.

Τ
ο ντέρμπι στην κατάμεστη Λεωφόρο 
ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋπο-
θέσεις και με δύο σημαντικές ευκαι-
ρίες σε διάστημα έξι λεπτών από τους 

Μασούρα και Αϊτόρ να βάλουν μπροστά στο 
σκορ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό α-
ντίστοιχα αλλά οι δύο εξτρέμ αστόχησαν α-
πό πλεονεκτικές θέσεις.
Αρχικά στο 4’ ο Ελ Αραμπί έγινε αποδέκτης 
της μπάλας στο χώρο του κέντρου και έβγαλε 
μια εξαιρετική διαγώνια μπαλιά στον Ροντρί-
γκες που βγήκε από τα αριστερά, αυτός 
έκανε την παράλληλη μπαλιά προς το ύψος 
του πέναλτι όπου είχε κάνει κίνηση φορ ο 
Μασούρας.
Δύο λεπτά αργότερα ο Βέλεθ από την άμυνα 
του Παναθηναϊκού χτύπησε στην πλάτη της 
άμυνας του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα 
στα δεξιά και τον Λαλά με τον Αϊτόρ να γίνε-
ται κάτοχος της μπάλας να μπαίνει από τα 
αριστερά και από το ύψος της μικρής περιο-
χής ο Ισπανός έκανε το σουτ με τη μπάλα να 
βρίσκει στον ώμο του Βατσλίκ και να καταλή-
γει κόρνερ.
Ο Ολυμπιακός «χτύπησε» ξανά στην αντε-
πίθεση στο 20’ με τον Ροντρίγκες να μπαίνει 
στην περιοχή από τα δεξιά την ώρα που είχε 
δύο συμπαίκτες του μέσα στην περιοχή και 
ο Παναθηναϊκός αμυνόταν επίσης με τρεις 
ποδοσφαιριστές. Ο εξτρέμ των φιλοξενού-
μενων επέλεξε να πάει σε παράλληλη σέντρα 
και όχι σουτ προς την εστία του Μπρινιόλι με 
τον Μασούρα στο δεύτερο δοκάρι να σπρώ-
χνει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά ήταν σε θέση 
οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε από τον 
δεύτερο βοηθό.
Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να απειλήσει 
ξανά στο 30’ όταν σε κόρνερ από τα δεξιά με 
τον Αίτόρ ο Βατσλίκ αναγκάστηκε να διώξει 
δύσκολα με τη μπάλα να έχει πάρει κατεύ-
θυνση προς την εστία του.

Αυτή τη φορά ο Αϊτόρ δεν αστό-
χησε
Το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημι-
χρόνου άνηκε στον Παναθηναϊκό. Οι πρά-
σινοι αρχικά απείλησαν στο 41’ με τον Αϊτόρ 
να δίνει στον Παλάσιος ο οποίος μπήκε 
από τα δεξιά, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα 
βρήκε των εξωτερική πλευρά της εστίας του 
Βατσλίκ.
Στο επόμενο λεπτό όμως οι πράσινοι άνοι-
ξαν το σκορ μετά από μια άψογη επίθεση με 
έξι πάσες και πέντε παίκτες του τριφυλλιού 

να αλλάζουν τη μπάλα. Ο Πέρεθ έδωσε στον 
Κώτσιρα, ο οποίος με τη μία έδωσε στον 
Παλάσιος. Ο Αργεντινός πάσαρε στον Γκα-
τσίνοβιτς που είχε βρεθεί στο δεξί άκρο, ο 
Σέρβος γύρισε ξανά προς τον Κώτσιρα και 
έκανε την κάθετη κίνηση προς την περιοχή, 
πήρε ξανά τη μπάλα και την γύρισε προς το 
ύψος του πέναλτι εκεί όπου ήρθε ο Αϊτόρ 
και ο Ισπανός αυτή τη φορά με το δεξί πόδι 
νίκησε τον Βατσλίκ και έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα.

Πρώτη τελική στο 70’
Η πρώτη τελική στο δεύτερο μέρος έγινε 
στο 70’ με τον Ολυμπιακό να «χτυπάει» στην 
αντεπίθεση. Ο Φορτούνης έδωσε στον Βαλ-
μπουενά που είχε χώρο μπροστά του για να 
αποφασίσει αν θα κάνει σέντρα ή σουτ. Ο 
Γάλλος τελικά επέλεξε να σουτάρει αλλά ο 
Μπρινιόλι μπλόκαρε με ευκολία.
Ο Παναθηναϊκός που έκανε και αυτός δύο 
ακόμη αλλαγές στο 72’ με την είσοδο των 
Αλεξανδρόπουλου, Καρλίτος στο ματς αντί 
των Αϊτόρ και Ιωαννίδη απείλησε και αυτός 
με τον Ισπανό σέντερ φορ να προσπαθεί να 
βάλει το γκολ της χρονιάς στη Super League. 
Ο Ισπανός έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο 
κάτω από τη σέντρα, είδε τον Βατσλίκ εκτός 
εστίας και επιχείρησε να τον «κρεμάσει» 
αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας έδιωξε σε 
κόρνερ.

Νεύρα, ένταση και σκληρά μαρκα-
ρίσματα
Όσο ο χρόνος περνούσε και πήγαινε προς το 
τέλος η αναμέτρηση γινόταν όλο και πιο ροκ. 
Υπήρξαν δυνατές μονομαχίες, σκληρά μαρ-
καρίσματα, κάρτες αλλά και τραυματισμοί 
όπως αυτός του Βαλμπουενά σε σύγκρουση 
του με το Παλάσιος με τον Γάλλο να αφήνει τη 
θέση του στον Καρβάλιο.
Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να βρει ένα 
δεύτερο γκολ στο 85’ με τον Βιτάλ όταν οι 
πράσινοι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Καρλί-
τος έγινε κάτοχος της μπάλας στα αριστερά, 
έδωσε στον Βραζιλιάνο που μπήκε στην 
περιοχή αλλά το σουτ του ανακόπηκε από 
τον Σισέ ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ.
Ο Ολυμπιακός τα έπαιξε όλα για όλα στο 
τέλος, ανέβασε και τον Σισέ ως δεύτερο φορ, 
αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να φιτάξει ευκαι-
ρίες προς την εστία του Μπρινιόλι με το 1-0 
να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ 2-3

Πρώτη νίκη στα playoffs, 
μένει ζωντανή για Ευρώπη

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Ο Αϊτόρ έκρινε το ντέρμπι της 
Λεωφόρου
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Επόμενοι Αγώνες

Play-Offs Πρωταθλήματος

Αποτελέσματα
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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! 

Ο 
Αλγκασίμ Μπα στο 65’ από α-
σίστ του Σουρλή και ο Κωστή στο 
85’ με ασίστ του Μαρίνου ήταν 
οι σκόρερ του Ολυμπιακού Β’. Οι 

παίκτες του Ιμπαγάσα ήταν ανώτεροι του Α-
πόλλωνα Πόντου στον Ρέντη και πήραν το 
ματς έχοντας αρκετούς διαφορετικούς πρω-
ταγωνιστές.
Ήταν η τετάρτη συνεχόμενη εντός έδρας 
νίκη για τους «Ερυθρόλευκους» και τρίτη 
στα τελευταία τέσσερα ματς, με την ομάδα 
του Ιμπαγάσα να ανεβαίνει στους 42 βαθ-
μούς και στην 7η θέση. Το πρώτο ημίχρονο 
αναλώθηκε σε πολλές μονομαχίες περισσό-
τερο στον χώρο του κέντρου με τον Ολυμπι-
ακό να έχει πάντα την πρωτοβουλία, ανα-
γκάζοντας τον Απόλλωνα να αμύνεται στο 
μισό γήπεδο. Η πολυπρόσωπη άμυνα των 
φιλοξενούμενων δυσκόλεψε τους παίκτες 
του Αριέλ Ιμπαγάσα που έψαχναν όλους 
τους τρόπους για να πατήσουν περιοχή και 
να απειλήσουν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ήταν 
εφικτό.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου 
μέρους οι «Ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κι 
άλλο την πίεσή τους βρίσκοντας τις πρώ-
τες τους τελικές. Στο 37’ ο Πινακάς πέρασε 
πολύ ωραία την μπάλα στον Βοΐλη που δεν 
τη βρήκε «γεμάτα» απέναντι στον Πίτκα 
ενώ λίγο πριν το διπλό σφύριγμα του ημι-
χρόνου, ο Ξενιτίδης σούταρε δίπλα από το 
δεξί δοκάρι. Ο Στουρνάρας περιορίστηκε σε 
ρόλο θεατή στο πρώτο 45λεπτο.
Ο ρυθμός ανέβηκε κι άλλο από πλευράς 
Ολυμπιακού στο δεύτερο μισό και όλα έδει-
χναν πως το γκολ ήταν θέμα χρόνου όπως 
κι έγινε. Ο Ξενιτίδης είχε καλό σουτ που 
κόντραρε κι έφυγε κόρνερ με τον Αλγκα-
σίμ Μπα να περνά στο ματς με τη συμπλή-
ρωση μίας ώρας αγώνα, δίνοντας τελικά τη 
λύση. Ο επιθετικός από τη Γουινέα εκμεταλ-
λεύτηκε την πάσα του Σουρλή και με ωραίο 
σουτ έκανε το 1-0 στο 65’. Ο Απόλλωνας 
απείλησε για πρώτη φορά τρία λεπτά αργό-
τερα με τον Βανκεβάι να στέλνει άουτ την 

μπάλα με την προβολή που επιχείρησε. Ο 
Στουρνάρας μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα στο 
81’ το σουτ του Εσαλό με τον Ολυμπιακό να 
«κλειδώνει» τη νίκη στο 85ο λεπτό. Ο Μαρί-
νος έπαιξε την κόντρα, πέρασε κάθετα στον 
Κωστή που με όμορφο πλασέ διαμόρφωσε 
το τελικό 2-0.

«Αγκαλιά» με την πρώτη θέση ο 
Λεβαδειακός
Οι Βοιωτοί είναι μία ανάσα από το διασφα-
λίσουν και μαθηματικά την πρώτη θέση στη 
Super League 2 και τον όμιλο του Νότου 
μετά τη νίκη τους στο Αιγάλεω με 2-1.
Ο Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα από την 
έδρα του Αιγάλεω με σκορ 2-1. Παρότι βρέ-
θηκε να χάνει γύρισε το ματς, πήρε τη νίκη 
και πλέον είναι μόλις έναν βαθμό μακριά 
από τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. 
Εάν πάρει έναν βαθμό στα επόμενα δύο 
ματς κλειδώνει την πρωτιά μαθηματικά 
αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν η Καλ-
λιθέα το Μεγάλο Σάββατο δεν νικήσει την 
ΑΕΚ Β’.
Το Αιγάλεω προηγήθηκε με σουτ του Αρνα-
ρέλλη στο 35’ και ο Λεβαδειακός πήρε 
το ματς χάρις στην κεφαλιά του 
Συμελίδη στο 40’ και σουτ 
του Μυτίδη στο 77’. Οι 
Βοιωτοί είχαν και δοκάρι 
με τον Μπαρμπόσα στο 
52’ με κεφαλιά.
Οι παίκτες του Λεβαδει-
ακού έπαιξαν με μαύρα 
περιβραχιόνια για τον 
θάνατο του παλαίμαχου 
ποδοσφαιριστή των Βοι-
ωτών, Κώστα Γκαλαμέλο. 
Επίσης τηρήθηκε ενός λεπτού 
σιγή στο ματς.

Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 
3-1
Η Καβάλα κατέκτησε μεγάλη νίκη στο 
«Ανθή Καραγιάννη» σε βάρος της Αναγέν-
νησης Καρδίτσας. Ο ΑΟΚ επικράτρησε με 
3-1 χάρη σε γκολ των Σαμπανίδη και Σταμέν-
κοβιτς (2), ενώ για την ΑΣΑ είχε ισοφαρίσει 
προσωρινά ο Μάνιος. Με αγώνα λιγότερο 
από τον Πιερικό, οι Αργοναύτες κρατούν 
την τύχη στα χέρια τους. Αυτό ήταν το τρίτο 
εντός έδρας τρίποντο για την Καβάά, για την 
οποία απομένουν τα παιχνίδια με Ηρακλή 

(εντός) και Βέροια (εκτός).

Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου 2-2
Ο Πιερικός κατέκτησε βαθμό στο 90’+2’ 
και διατηρήθηκε στη ζώνη παραμονής. 
Η ομάδα της Πιερίας βρισκόταν πίσω στο 
σκορ από τον Ολυμπιακό Βόλου με 1-2, 
αλλά ο Κανούλας σκόραρε στις καθυστερή-
σεις και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του. 
Οι φιλοξενούμενοι που διατηρούν ελπίδες 
παραμονής, είχαν ανοίξει το σκορ με τον 
Σιαφά, με τον Κανούλα να ισοφαρίζει στο 
56’. Ο Κότος έγραψε το 1-2 για να έρθει η 
ισοφάριση στο φινάλε.

ΟΦΙ - ΑΕΚ Β’ 1-2: Πέρασαν και α-
πό την Ιεράπετρα οι «κιτρινόμαυ-
ροι»
Την τρίτη διαδοχική της νίκη και δεύτερη 
στην Κρήτη πήρε η ΑΕΚ Β’, καθώς μετά τη 
νίκη επί της Επισκοπής στο Ρέθυμνο, επι-
κράτησε του ΟΦΙ στην Ιεράπετρα με 2-1, 
διεύρυνε το αήττητο σερί της στα έξι παι-
χνίδια και ανέβηκε στην πέμπτη θέση του 
Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Οι νεαροί «κιτρινόμαυροι» μπήκαν δυνατά 
και προηγήθηκαν μόλις στο 10’ με προβολή 
του Αλέξανδρου Παρρά μετά από μετα-
βίβαση του Μάριου Μιτάι. Η ομάδα του 
Νίκου Παναγιωτάρα έφτασε κοντά στο δεύ-
τερο γκολ μετά από μόλις επτά λεπτά (17’), 
όμως το σουτ του Χρήστου Γιούση σταμά-
τησε στο δοκάρι και εμπόδισε τον αρχηγό 
της ΑΕΚ Β’ να σκοράρει για πέμπτο διαδο-
χικό ματς (έξι γκολ στις τέσσερις τελευταίες 
αγωνιστικές). Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 
20’ και στο 28’ με τον Αντερέγκεν, ο οποίος 
βγήκε σε τετ α τετ με τον Γιώργο Θεοχάρη, 
όμως ο νεαρός τερματοφύλακας το νίκησε 
και τις δυο φορές. Ο επιθετικός των Κρητι-
κών κατάφερε να κερδίσει με την τρίτη τον 
Θεοχάρη, στο 60’ και ισοφάρισε σε 1-1. Η 
«Ένωση» βρήκε το γκολ της νίκης στο 74’ με 
το δυνατό συρτό σουτ του Πάρη Μπάμπη να 
καταλήγει στα δίχτυα του Καραγκιόζη για το 
2-1. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το παιχνίδι 

με δέκα παίκτες εξαιτίας αποβολής 
του Βιβάνκο με δεύτερη κίτρινη 

κάρτα στο 90+2’.
Αξιοσημείωτο για την ΑΕΚ 
Β’ είναι η επιστροφή του 
νεαρού Βόσνιου χαφ, 
Άνελ Σαμπανάτζοβιτς, 
στην αγωνιστική δράση. 
Ο γιός του άλλοτε μέσου 
της ΑΕΚ και του Ολυμπι-

ακού, Ρέφικ Σαμπανάτζο-
βιτς μπήκε στο ματς στο 

70’ και πάτησε χορτάρι για 
επίσημο ματς 3,5 μήνες μετά 

την μικροεπέμβαση καθαρισμού 
στην ποδοκνημική του.

Βέροια - Ξάνθη 0-0
Η Ξάνθη παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ 
στο 6’, όταν μετά από σέντρα του Πόζο-
γλου ο Μιχαήλ με κεφαλιά αιφνιδίασε τον 
Ίτσο, ο οποίος όμως μπλόκαρε. Στο 37’ οι 
φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες, 
διότι αποβλήθηκε ο Αλί Μπαμπά για χτύ-
πημα εκτός φάσης στον Πεταυράκη. Η 
Βασίλισσα του Βορρά είχε την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο, 
απείλησε με Μούργο (57’, 63’) και Σκόνδρα 

(72’, 74’), αλλά οι Θρακιώτες κρατούσαν 
το 0-0. Καθώς η πίεση αυξανόταν στο 85’ 
ούτε ο Καπνίδης ούτε ο Πασάς κατάφεραν 
να νικήσουν τον Ίτσο. Ο γκολκίπερ της Ξάν-
θης αποσόβησε το 1-0 και στο 90’, στο σουτ 
του Φοφανά. Στο 90’+1’ ο Κουατένγκ εκτέ-
λεσε κόρνερ, ο Μπουκουβάλας πήρε την 
πρώτη κεφαλιά, ο Δημόπουλος από κοντά, 
παρότι αφύλαχτος, δεν κατάφερε να στείλει 
τη μπάλα στα δίχτυα. Παρότι έπαιζαν από 
νωρίς με δέκα παίκτες, οι φιλοξενούμενοι 
πήραν τον βαθμό στην Ημαθία.

Απόλλων Πόντου - Πιερικός 1-0
Ο Απόλλωνας Πόντου πήρε και άλλη σημα-
ντική... ανάσα στην προσπάθειά του να δια-
σφαλίσει οριστικά την παραμονή του και 
ενώ παραμένει πολύ κοντά στην οκτάδα. 
Και το έκανε αυτό με το 1-0 σε βάρος του 
Πιερικού. Σκόρερ χρίστηκε ο Ρούνεϊ με 
κεφαλιά στο 48’. Σημειωτέον οι φιλοξενού-
μενοι έπαιζαν με 10 παίκτες μετά την απο-
βολή του Γιαλαμίδη στο 68’. Ο Πιερικός από 
την άλλη εξακολουθεί να είναι πολύ κοντά 
στη ζώνη του υποβιβασμού.

Ηρακλής - Θεσπρωτός 6-0
Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο 5’. Ο Ματί-
αςέκανε τη σέντρα και ο Άλεξιτς έγραψε το 
1-0. Στο 18’ ο Πήλιος έκανε σουτ το οποίο 
κόντραρε και το οποίο κατέληξε στο οριζό-
ντιο. Το 2-0 έγινε στο 58’ με διαγώνιο σουτ 
του Άλεξιτς, ενώ στο 60’ ο Γιουπιτάνα κατά-
φερε να αστοχήσει σε κενή εστία. Ό,τι δεν 
κατάφερε σ’ εκείνο το σημείο, το πέτυχε 
στο 65’. Ο Τόμας πέρασε τη μπάλα στον 
Πατράλη, αυτός την έδωσε στον Γιουπιτάνα, 
ο οποίος διαμόρφωσε το 3-0. Ο ίδιος παί-
κτης στο 69’ βρέθηκε σε θέση βολής και δεν 
άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, για το 
4-0 του Γηραιού. Στο 87’ ήρθε το 5-0 για 
την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μπαστακός 
κρέμασε τον Παπά και σημείωσε το πέμπτο 
τέρμα της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι ήταν 
καταιγιστικοί και έφτασαν και σε έκτο γκολ, 
στο 90’+3’ με φοβερό σουτ του Μανωλάκη.

Καλλιθέα - Αστέρας Βλαχιώτη 5-1
Όσο ζει ελπίζει η Καλλιθέα στο κυνήγι του 
πρωτοπόρου Λεβαδειακού. Η ομάδα του 
Λεωνίδα Βόκολου επικράτησε εύκολα με 
5-1 του Αστέρα Βλαχιώτη και διατηρήθηκε 
πέντε βαθμούς μακριά από την κορυφή κι 
ενώ απομένουν ακόμα τρία παιχνίδια. Προ-
φανώς και ο Λεβαδειακός βρίσκεται μια 
ανάσα από την εξασφάλιση της πρώτης 
θέσης, αλλά η Καλλιθέα θα κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να εξαντλήσει τις μαθηματικές της 
ελπίδες. Η αθηναϊκή ομάδα «καθάρισε» το 
παιχνίδι από το πρώτο μέρος. Ο Κυνηγό-
πουλος στο 21’ άνοιξε το σκορ, για να έρθει 
ο Μουνιέ πέντε λεπτά αργότερα και να κάνει 
το 2-0. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος 
ο Τσιντώνης στο 40’ βρήκε και αυτός δίχτυα 
για το 3-0. Ο Κυνηγόπουλος βρήκε και δεύ-
τερο προσωπικό τέρμα στο 62’ ανεβάζοντας 
τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Οι φιλοξενού-
μενοι απλά σημείωσαν το γκολ της τιμής στο 
80’ με τον Μπάτροβιτς, ενώ στις καθυστε-
ρήσεις ο Χασαμπένγκοβιτς διαμόρφωσε το 
τελικό 5-1. Ο Αστέρας Βλαχιώτη παρέμεινε 
ελάχιστα πάνω από τη γραμμή του υποβιβα-
σμού και συνεχίζει να παλεύει για τη σωτη-
ρία του στα δύο ματς που απομένουν.
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Μ
ια άνετη και επιβλητική νί-
κη με 4-0 επί της Μάντσε-
σ τερ Γιουνάιτεν τ πήρε το 
βράδυ της Μεγάλης Τρί-

της (19/4) η Λίβερπουλ και πέρασε στην 
πρώτη θέση της Premier League βάζο-
ντας έξτρα πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι η 
οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο πλέον.
Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πλέον 
είναι σ το +2 από τους «πολίτες» και 
βρέθηκε ξανά σ την πρώτη θέση γ ια 
πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο ενώ με 
τα εννιά γκολ σε δύο παιχνίδια κόντρα 
στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (σ.σ. 0-5, 
το πρώτο ματς, 4-0 το δεύτερο) έγινε η 
πρώτη ομάδα που σε μια σεζόν έβαλε 
συνολικά εννιά γκολ στους «κόκκινους 
διαβόλους» σε μια σεζόν.
Φυσικά η στιγμή που ξεχώ-
ρισε, εκτός των γκολ της 
Λίβερπουλ, ήταν όταν 
όλο το Άνφιλντ σηκώ-
θηκε για να χειροκρο-
τήσει και να αποθεώ-
σει τον Ρονάλντο ώστε 
να σ ταθε ί δίπλα του 
σε αυτές τ ις δύσκολες 
ώρες που περνάει.

Το ματς
Η Λίβερπουλ ήταν η ομάδα που ήθελε 
περισσότερο το τρίποντο για να περάσει 
πρώτη έστω και για ένα βράδυ και να 
βάλει έξτρα πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι 
και μπήκε σε θέση οδηγού από νωρίς. 
Μόλις σ το 5’ οι γηπεδούχοι έβγαλαν 
μια όμορφη αντεπίθεση με τον Σαλάχ 
να γίνεται αποδέκτης της μπάλας στα 
δεξ ιά, έκανε την παράλληλη μπαλιά 
προς τον Ντίας ο οποίος από κοντά πλά-
σαρε γ ια να δώσει προβάδισμα στην 
ομάδα του.
Δύο λεπτά αργότερα όλο το Άνφιλν τ 
σηκώθηκε στο πόδι και μάλιστα για να 
χειροκροτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
που ήταν απών από την αναμέτρηση 
καθώς πέθανε το νεογέννητο παιδί του. 
Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο στο 7’ του 
αγώνα σηκώθηκαν όρθιοι και για ένα 
λεπτό με το χειροκρότημα τους έστει-
λαν μήνυμα στήριξης στον Πορτογάλο 
εξτρέμ που περνάει δύσκολες ώρες, 
ενώ το ίδιο έκανε και ο Γιούργκεν Κλοπ.

Τα πράγματα ξεκίνησαν στραβά για τους 
φιλοξενούμενους και συνε χ ίσ τηκαν 
έτσι καθώς στο 10’ αποχώρησε από το 
Άνφιλντ ο τραυματίας Πογκμπά για να 
περάσει στη θέση του ο Λίνγκαρντ.
Οι παίκτες του Κλοπ βρήκαν και δεύ-
τ ερο γκολ και έφτασαν από το 22’ 
κοντά στο τρίποντο με ένα πανέμορφο 
τέρμα. Οι γηπεδούχοι άλλαξαν γρή-
γορα την πάσα με τον Μανέ να δίνει 
μια «no-look» πάσα προς τον Σαλάχ ο 
οποίος από το ύψος του πέναλτι πλά-
σαρε τον Ντε Χέα για να γράψει το 2-0 
γ ια τη Λίβερπουλ με τον Αιγύπτιο να 
βρίσκει γκολ μετά από επτά παιχνίδια 
των κόκκινων. Στο 34’ η Λίβερπουλ 
κατάφερε να πε τύχει και τρίτο γκολ 

με τον Ντίας αλλά την ώρα της 
πάσας από τον Φαμπίν ιο ο 

εξ τρέμ των γηπεδούχων 
ήταν σε θέση οφσάιντ και 
το γκολ σωστά ακυρώ-
θηκε.

Δύο γκολ και στο 
δεύτερο με Μανέ 

και Σαλάχ
Το δεύτερο μέρος ξεκί-

νησε με μια αλλαγή γ ια τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς 

ο Σάν τσο πέρασε σ το ματ ς αν τ ί του 
Τζόυνς στο 46’. Ο ρυθμός έπεσε με τη 
Λίβερπουλ στα πρώτα λεπτά να κάνει 
συντήρηση δυνάμεων και τη Γιουνάιτεντ 
να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης χωρίς 
αποτέλεσμα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν 
ένα πεντάλεπτο που προσπάθησαν να 
βάλουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά 
στο παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφεραν.
Αντίθετα η ομάδα του Κλοπ βρήκε δύο 
ακόμη τέρματα μέχρι το τέλος της της 
αναμέτρησης. Αρχικά στο 68’ ο Ρόμπερ-
τσόν έκλεψε τη μπάλα, βγήκε στην αντε-
πίθεση, έδωσε αρισ τερά σ τον Ντ ίας 
που έκανε την μπαλιά προς τον Μανέ ο 
οποίος με πλασέ έγραψε το 3-0 για τη 
Λίβερπουλ. Το τελικό 4-0 διαμορφώ-
θηκε στο 85’ όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ 
έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην 
περιοχή, έκανε το πλασέ, η μπάλα 
κόντραε στον Μπισάκα, με αποτέλεσμα 
να αλλάξει πορεία και να καταλήξει στα 
δίχτυα του Ντε Χεά.

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
4-0: Επιβλητική νίκη και στην πρώτη 
θέση οι ρεντς

Ίντερ - Μίλαν 3-0: Ο Μαρτίνες την 
έστειλε στον τελικό του Coppa Italia 
με την πρώτη νίκη στο ντέρμπι

Η 
Ίντερ έκανε επίδειξη δύναμης 
κόντρα στη Μίλαν σε μία προα-
ναγγελία της τελικής μάχης τους 
για τη Serie A. Με τη νίκη 3-0 

στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» για το δεύτερο 
ημιτελικό του Coppa Italia πήρε την πρό-
κριση και θα διεκδικήσει το πρώτο τρό-
παιο έπειτα από δέκα άγονα χρόνια στο 
θεσμό.
Το 0-0 του πρώτου αγώνα και το γεγονός 
ότι σε τρία φετινά Derby della Madonnina 
οι πρωταθλητές δεν είχαν νίκη, αύξαναν 
την αγωνία στις κερκίδες, όπου μεταξύ 
άλλων καθόταν κι ο Αντριάνο, σε μια 
μεγάλη επιστροφή. Η αγωνία διήρκεσε... 
4 λεπτά, αφού τότε ο Λαουτάρο Μαρτίνες 
έκανε σεφτέ στα γκολ και με υπέροχο βολέ 
έγραψε το 1-0,
Το εκτός έδρας γκολ μετράει κανονικά στη 
διοργάνωση κι έτσι οι «ροσονέρι» εξακο-
λουθούσαν να ψάχνουν για ένα γκολ ώστε 
να προκριθούν εκείνοι στον 15ο τελικό 
της ιστορίας τους. Μία ευκαιρία με τον 
Ραφαέλ Λεάο και ορισμένες καλές στιγμές 
ακόμα θα μπορούσαν να είχαν φέρει το 
πολυπόθητο τέρμα.
Στο 40ό λεπτό ήρθε η κατάρρευση. Ένα 
κενό στην άμυνα γέμισε με την κίνηση του 
Μαρτίνες, που πήρε την κάθετη μπαλιά 
και νίκησε στο τετ α τετ τον Μάικ Μενιάν 
για το 2-0. Αυτήν τη φορά οι «ροσονέρι» 
επηρεάστηκαν και λίγο έλειψε να δεχθούν 
και τρίτο γκολ μέχρι την ανάπαυλα.
Η είσοδος των Ζούνορ Μεσίας και Μπρα-
χίμ Ντίαθ αντί των Αλέξις Σαλεμάκερς και 
Σάντρο Τονάλι δεν άλλαξαν πολλά για τη 
Μίλαν. Αν και είχε περίπου ένα 10λεπτο 
όπου πίεζε για τη μείωση του σκορ, δεν 

βρήκε ευκαιρία. Η φάση του 67ο λεπτού 
έκρινε τα πάντα. Ο Ισμαέλ Μπενασέρ σού-
ταρε εκτός περιοχής κι έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε όταν 
ο διαιτητής έλεγξε πολλές φορές τη φάση 
στο video και διαπίστωσε ότι υπήρχε 
παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου του 
Σαμίρ Χαντάνοβιτς από τον Πιερ Καλου-
λού που ήταν οφσάιντ.
Οι τύποις φιλοξενούμενοι δεν απείλη-
σαν ξανά με αξιώσεις και η είσοδος «φρέ-
σκων» παικτών όπως ο Αλέξις Σάντσες και 
ο Ρόμπιν Γκόζενς τους προκάλεσαν προ-
βλήματα. Ο τελευταίος χρίστηκε και σκό-
ρερ στο 82ο λεπτό, όταν η Ίντερ εκμεταλ-
λεύτηκε ξανά κενό στο κέντρο της άμυ-
νας με μια κάθετη πάσα. Όσο κι αν πίεσαν 
οι «ροσονέρι» στα τελευταία λεπτά, δεν 
βρήκαν αξιόλογη τελική και τελικά ούτε 
ένα γκολ που θα μείωνε το σκορ. Η Ίντερ 
προκρίθηκε για 14η φορά στον τελικό 
του Coppa Italia και θα διεκδικήσει το 8ο 
τρόπαιο είτε κόντρα στη Φιορεντίνα είτε 
κόντρα στη Γιουβέντους.

Οσασούνα - Ρεάλ 1-3: Ακόμα πιο 
κοντά στον τίτλο παρά τα δύο 
χαμένα πέναλτι του Μπενζεμά

Ο
ι επτά βαθμοί έγιναν τέσσε-
ρις. Τόσους χρειάζεται η Ρεάλ 
έπειτα από το πέρας της 33ης 
αγωνιστικής στη La Liga για 

να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια Ισπα-
νίας, ύστερα από τη νίκη της με 3-1 επί της 
Οσασούνα στην Παμπλόνα.
Οι «μερένγκες» προέρχονταν από το 
θρίαμβο στη Σεβίλλη και η ψυχολογία 
τους ήταν στα ύψη, με συνέπεια ο Κάρλο 
Αντσελότι να κάνει rotation και να δικαι-
ωθεί. Μόλις στο 12ο λεπτό ο Ντάβιντ Αλά-
μπα άνοιξε το σκορ και μπορεί στην επό-
μενη φάση να ισοφάρισε ο Άντε Μπούντι-
μιρ, το παιχνίδι είχε πάρει το δρόμο του.
Οι καλές στιγμές των Μαδριλένων ήταν 
πολλές και πριν ολοκληρωθεί το 1ο μέρος 
ήρθε το δεύτερο γκολ, αυτήν τη φορά από 
τον Μάρκο Ασένσιο. Με την έναρξη του 
2ου μέρους, η Ρεάλ είχε την ευκαιρία να 
«κλειδώσει» τη νίκη, όμως συνέβη κάτι 
ασυνήθιστο, είχε αρνητικό πρωταγωνιστή 
τον Καρίμ Μπενζεμά. Δύο φορές ο Γάλ-

λος επιθετικός νικήθηκε από τον Σέρχιο 
Ερέρα σε εκτελέσεις πέναλτι στο 52’ και 
στο 59’, με συνέπεια οι Βάσκοι να παρα-
μείνουν στο παιχνίδι.
Οι παίκτες του Χαγκόμπα Αρασάτε δεν 
κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλούς 
κινδύνους για τον Τιμπό Κουρτουά (αν 
και είχαν μία καλή στιγμή) και τελικά οι 
αντεπιθέσεις της Ρεάλ έφεραν και το τρίτο 
γκολ, με τον Λούκας Βάθκεθ στις καθυ-
στερήσεις.
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«Φωτιά» στη «μάχη» του τίτλου έβαλε ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρι-
νοι επικράτησαν με 2-1 του Άρη στη Λεμεσό, για την 6η αγωνι-
στική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, υποχρεώσαν την 
«Ελαφρά Ταξιαρχία» στην πρώτη ήττα της στα πλέι οφ και μείω-
σαν τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα στον ένα βαθμό!

Μάγκλιτσα (36’) και Εφραίμ (86’) σκόραραν για την ομάδα του Σωφρόνη 
Αυγουστή, μείωσε στο 90+2’ ο Άρης με τον Σλόγκαρ, ενώ ολοκλήρωσε 
το παιχνίδι με δέκα παίκτες, εξαιτίας απευθείας κόκκινης στον Καζού στο 
έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Oι γαλαζοκίτρινοι με τη θερμή υποστήριξη πέραν των 4000 φίλων τους 
επικράτησαν για δεύτερη φορά φέτος του Άρη μέσα στη Λεμεσό, εδραι-
ώθηκαν στη δεύτερη θέση με 50 βαθμούς και αύξησαν τη διαφορά από 
τους πράσινους στο +5. Η πίστη για κατάκτηση του πρωταθλήματος στον 
ΑΠΟΕΛ είναι μεγαλύτερη από ποτέ, αφού πλέον έχει την τύχη στα πόδια 
του και την καυτή ανάσα στο σβέρκο του πρωτοπόρου Απόλλωνα (51 
βαθμοί). Στόχος που έμοιαζε ακατόρθωτος αρχές Οκτωβρίου, με απο-
λογισμό τέσσερις ήττες στα πρώτα πέντε παιχνίδια του μαραθωνίου.

Το ματς
Με το πόδι πατημένο στο γκάζι άρχισε την αναμέτρηση ο ΑΠΟΕΛ. Οι 
γαλαζοκίτρινοι έπιασαν από τον λαιμό τον Άρη, τον έκλεισε στα καρέ 
του και έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Άντον Μάγκλιτσα σε διά-
στημα τεσσάρων λεπτών έχασε δύο… άχαστα. Στο 7’ μετά την εξαιρε-
τικά πάσα του Θεοδώρου ο Κροάτης αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής 
περιοχής αστόχησε, ενώ τρία λεπτά αργότερα μετά το γύρισμα του Οκρι-
ασβίλι με εξουδετερωμένο τον Βανά σημάδεψε τον Σίλντενφελντ που 
απομάκρυνε την μπάλα στη γραμμή τέρματος.
H ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή κυριάρχησε όσο καμία άλλη ομάδα 
του Άρη σε εντός έδρας παιχνίδι σε ένα ημίχρονο και μετουσίωσε την 
υπεροχή της με γκολ στο 36’. H τρίτη απόπειρα του Μάγκλιτσα να σκορά-
ρει ήταν και «φαρμακερή», με τον Κροάτη φορ να στέλνει με κεφαλιά την 
μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Ο Πέδρο εκτέλεσε κόρνερ, ο Σόουζα έκανε 
κεφαλιά πάσα στον Μάγλιτσα που ήταν αμαρκάριστος στο δεξί δοκάρι 
και έστειλε την μπάλα στην αντίθετη πλευρά. Ένα λεπτό προηγουμένως 
ο Άρης έχασε σπουδαία ευκαιρία για να σκοράρει, όμως ο Γιαγκό έπιασε 
«αέρα» μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Σπόλιαριτς.
Με μεγάλη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, με τον 
Βανά να λέει «όχι» σε τετ α τετ του Θεοδώρου. Σταδιακά ο Άρης κέρδιζε 
μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να φτάσει με αξιώσεις στην περι-
οχή του Μιχαήλ. Στον αντίποδα ο ΑΠΟΕΛ οπισθοχωρούσε για να διαφυ-
λάξει τα νώτα του και ο χρόνος κυλούσε με τους γαλαζοκίτρινους να δια-
τηρούν το υπέρ τους προβάδισμα και να το εδραιώνουν στο 86’ με τον 
Γιώργο Εφραίμ. Ο Κύπριος εξτρέμ πέρασε και τον τερματοφύλακα και 
σκόραρε σε κενή εστία. Ο Ντιαβαρά πάσαρε στον Μάγκλιτσα, αυτός με 
τη σειρά του στον Εφραίμ και ο εκ των αρχηγών του ΑΠΟΕΛ με ψυχραι-
μία έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους γαλαζοκίτρινους.
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σλόγκαρ εκμεταλλεύθηκε το 
τραγικό λάθος του Βινίσιους, ο οποίος άφησε την μπάλα στον Μιχαήλ, 
όμως ο ποδοσφαιριστής του Άρη πρόλαβε, έβαλε το πόδι και σε κενή 
εστία σκόραρε. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα 
ποδοσφαιριστές, λόγω απευθείας κόκκινης στον Καζού, ο οποίος μέσω 
VAR αποβλήθηκε για φάουλ στον Ντε Βινσέντι και ενώ ήταν τελευταίος 
αμυντικός στερώντας καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος από τον αντί-
παλο.

Ανήμερα των 35ων γενεθλίων του ο Ιβάν 
Τρισκόφσκι με εκτέλεση πέναλτι στο 85’ 
χάρισε στην ΑΕΚ μια τεράστια νίκη με 1-0 
επί της Ανόρθωσης στην «Αρένα», για την 
6η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του 
πρωταθλήματος. 

Ή
ταν η τρίτη φετινή νίκη των κιτρινοπρά-
σινων επί της «Κυρίας» φέτος με τον 
Σκοπιανό να βρίσκει δίχτυα και στις τέσ-
σερις αναμετρήσεις με αντίπαλο την Α-

νόρθωση κόντρα στην οποία πέτυχε πέντε γκολ!
Ήταν η πρώτη νίκη του Νταβίντ Μπαντία στον 
πάγκο της ΑΕΚ που έκανε άλμα δύο θέσεων στη 
βαθμολογία και ανέβηκε στην 3η θέση με 46 βαθ-
μούς, στο -4 από τον ΑΠΟΕΛ και στο -5 από τον 
πρωτοπόρο Απόλλωνα. Η Ανόρθωση υποχώρησε 
στην 5η θέση με 44 βαθμούς και πλέον βρίσκε-
ται εκτός θέσεων που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό 
εισιτήριο.

Το ματς
Καλύτερη η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, 
πιο απειλητική (εννέα τελικές) όμως 
άστοχη με την ομάδα του Νταβίντ 
Μπαντία να φτάνει με σχετική 
ευκολία σ την αντίπαλη περι-
οχή, αλλά να είναι άστοχη στην 
τελική προσπάθεια. Η Ανόρ-
θωση δεν πλήρωσε τα κενά 
που παρουσίασε σ το μεσο-
αμυντικό χώρο και είχε μερι-
κές καλές ευκαιρίες ή προϋπο-
θέσεις κυρίως εξαιτ ίας ατομι-
κών προσπαθειών ή εκτελέσεων 
φάουλ του Χριστοδουλόπουλου.
Η διπλή αλλαγή του Τιμούρ Κετσπάγια 
στην ανάπαυλα βοήθησε την «Κυρία» να 
κλείσει τις «τρύπες» και να βελτιώσει την εικόνα 
της. Ο Γεωργιανός τεχνικός διαπίστωσε το κενό 
που υπήρχε στο μεσοαμυντικό χώρο της Ανόρ-
θωσης τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά 
και έριξε στο ματς τους Βερχόβετς και Χρυσοστό-
μου στις θέσεις των Νόβοτνι και Ντέλετιτς. Στην 
κορυφή της επίθεσης πήγε ο Χριστοδουλόπουλος 
και στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Χρυσοστόμου. 
Αντίθετα η αναγκαστική αλλαγή, αλλαγή της ΑΕΚ, 
με την έξοδο του Μάμα και την είσοδο στον Εσπι-
νόσα, επηρέασε τη λειτουργία των γηπεδούχων.
H Ανόρθωση κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, απεί-
λησε δύο φορές με τον Χριστοδουλόπουλο (46’) 
και Χρυσοστόμου (56), όμως δεν κατάφερε να 
μπει μπροστά στο σκορ. Στο 71’ η «Κυρία» ζήτησε 
πέναλτι η σε μαρκάρισμα του Γκονθάλεθ στον 

Χριστοδουλόπουλο. Έδειξε επιθετικό φάουλ για 
χέρι ο Πορτογάλος διαιτητής καθώς έκρινε ότι δεν 
υπήρχε παράβαση από τον αμυντικό της ΑΕΚ. Δεν 
έγινε παρέμβαση από το VAR παρά την προτροπή 
του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή. Υπήρχε μια επαφή 
ελαφρώς με τα γόνατα των δύο παικτών, ο Ντα 
Σίλβα Πινέιρο Ζοάο Πέδρο ήταν κοντά στη φάση 
και πήρε αμέσως την απόφαση να μην δείξει την 
άσπρη βούλα.
Κόν τρα σ τη ροή του αγώνα η ΑΕΚ κέρδισε 
πέναλτι, σε πάτημα του Ρισβάνη στον Ρόμο στο 
83’ με τον Τρισκόφσκι δύο λεπτά αργότερα να 
νικά τον Λόρια από τα ένδεκα βήματα και να χαρί-
ζει στους κιτρινοπράσινους μια υπερπολύτιμη 
νίκη.

Μπαντία: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν είναι 
εύκολο να βελτιώσω πολλά…»
Την άποψη ότι η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη (1-0) και τους 
τρεις βαθμούς, εξέφρασε ο προπονητής της, Ντα-

βίδ Μπαντία, μετά το τέλος του αγώνα κόντρα 
στην Ανόρθωση. Όσον αφορά τις ελπί-

δες για κατάκτηση του τίτλου είπε, 
ότι η ομάδα του έκανε ένα βήμα 

μπροστά και έδειξε ότ ι ε ίναι 
ομάδα, όμως, δεν είναι εύκολο 
να διορθώσει πολλά πράγ-
ματα…
Όσα δήλωσε ο Νταβίδ Μπα-
ντία:
Αρχικά είπε: «Αξίζαμε αυτή 
τη ν ίκη. Είμασ τε χαρούμε-
νοι για τη νίκη μας. Πήραμε 

τους 3 βαθμούς. Είμαι περή-
φανος για τους παίκτες μου. Απί-

στευτη προσπάθεια. Κάναμε πολ-
λές ευκαιρίες αλλά ευτυχώς πήραμε 

τη νίκη. Δεν ήταν εύκολο για εμάς μετά τα 
ατυχή αποτελέσματα. Θα μας δώσει αυτοπεποί-
θηση η νίκη».
Μπορεί να κτυπήσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ; 
«Κάναμε ένα βήμα μπροστά. Είχαμε την προσω-
πικότητα και την φιλοδοξία. Δείξαμε ότι είμα-
στε ομάδα. Δεν είναι εύκολο να βελτιώσω πολλά 
πράγματα. Είναι όλες οι ομάδες δυνατές. Σήμερα 
δείξαμε πολλά στοιχεία. Ήμασταν συμπαγείς κατά 
την διάρκεια του αγώνα. Η νίκη αυτή μας δείχνει 
την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε».
Για τον Τούμπα: «Έχει μεγάλη προοπτική ο Τού-
μπας. Του έδωσα την ευκαιρία. Φανταστικός. 
Πρέπει να προσέχουμε τους παίκτες που δεν 
είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Άξιζε την ευκαι-
ρία. Ήταν εξαιρετικός. Όλοι όμως ήταν φανταστι-
κοί».

ΑΕΚ – Ανόρθωση 1-0: Κερασμένο από 
τον Ιβάν

Άρης – ΑΠΟΕΛ 1-2: Φώναξε για 
πρωτάθλημα μέσα στη Λεμεσό!
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Ολυμπιακός - Μονακό 71-54: 
Στραγγάλισε τον Τζέιμς στο 
κολασμένο ΣΕΦ

Συμπαγής, αποφασιστικός και κυνικός, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 71-54 της Μονακό στο κολασμένο 
ΣΕΦ για να κάνει το 1-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague. 

Τρία βήματα ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού πριν από 
την έναρξη της σειράς με τη Μονακό. Τρία βήματα για 
την επιβίβαση στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει 
στο Βελιγράδι για το Final Four της EuroLeague (19-21/5). 
Το πρώτο το έκαναν οι Πειραιώτες την Μεγάλη Τετάρτη 
(20/4), καθώς επικράτησαν με 71-54 των Μονεγάσκων 
στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο 
έζησε ακόμα μία μεγάλη βραδιά στη φετινή μαγική 
σεζόν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το 1-0 
έγινε, θα ξεχαστεί όμως άμεσα καθώς ακολουθεί το 
δεύτερο συναπάντημα με την παρέα του Μάικ Τζέιμς σε 
44 ώρες, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. 
Ο MVP
Ο Τόμας Γουόκαπ! Σπουδαίος στην άμυνα, είχε στον 
υπερθετικό βαθμό τον συνδυασμό της συγκέ-
ντρωσης και της αποφασιστικότητας, 
έκλεψε τέσσερις μπάλες, σκόραρε 
με εντυπωσιακή αποτελεσματι-
κότητα, δεν άφησε... τετραγω-
νικό στον Μάικ Τζέιμς για να 
νιώσει άνετα στο παρκέ του 
ΣΕΦ. Απίθανη εμφάνιση 
από τον Αμερικανό μαχητή, 
που έκλεισε το παιχνίδι με 
11 πόντους (4/4 δίποντα, 
1/3 τρίποντα), ένα ριμπά-
ουντ, δύο ασίστ και τέσ-
σερα κλεψίματα σε 26 λεπτά.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Μάικ Τζέιμς. Ποιος άλλος; 
Από αυτόν εξαρτάται η Μονακό, 
με αυτόν ζει και με αυτόν πεθαίνει. 
Ο Αμερικανός ήταν απογοητευτικός στο 
Φάληρο, έκανε δύο έρμπολ στη δεύτερη περί-
οδο, δεν μπορούσε να ισορροπήσει σε δημιουργία και 
εκτέλεση, ο Ολυμπιακός του χάλασε το παιχνίδι, την 
ντρίμπλα και το μυαλό και τον ανάγκασε να ζήσει τον 
απόλυτο εφιάλτη. Στο τέλος της βραδιάς και σε 34 λεπτά 
ο Τζέιμς είχε 10 πόντους αλλά από 1/2 δίποντα, 2/7 τρί-
ποντα και 2/4 βολές, έξι ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ 
για τέσσερα λάθη.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με 0/7 τρίποντα και με μόλις μία ασίστ για δύο λάθη 
έκλεισε την πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός. Η Μονακό 
είχε 3/8 σουτ από την περιφέρεια, με τον Τζέιμς να παί-
ζει όλο το δεκάλεπτο και να παίρνει μόλις δύο προσπά-
θειες, να μένει στους τρεις πόντους στο εικοσάλεπτο και 
να έχει δύο έρμπολ στις τέσσερις φορές που εκτέλεσε. 
Οι Πειραιώτες είχαν επτά τελικές πάσες για ένα λάθος 
στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ στο φινάλε της αναμέτρη-
σης σούταραν με εξαιρετικό ποσοστό στο δίποντο και 

έμειναν σε μονοψήφιο αριθμό λαθών, επίδοση που τους 
βοήθησε να φτάσουν σε μια άνετη και εμφατική επικρά-
τηση.
Ο αγώνας
Με την γνωστή πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανι-
κολάου, Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, 
που έπαιξε δυναμικά τον Τζέιμς, δέχθηκε δύο καλά-
θια από τον Τόμας και βρέθηκε στο -4 στο έκτο λεπτό, 
όταν ο κορυφαίος παίκτης της Μονακό έβαλε το πρώτο 
του σουτ για το 6-10. Οι Πειραιώτες ήταν κακοί επιθε-
τικά, σε δημιουργία και σε εκτέλεση, έβαλαν μόλις οκτώ 
πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, είχαν 0/7 σουτ από την 
περιφέρεια, όμως ο κόσμος τους ήταν εκεί και τους υπο-
στήριζε. Ο Μπαρτζώκας έβλεπε τους παίκτες του να 

σπαταλούν εύκολα λέι-απ, μέχρι ο Βεζένκοβ κι 
ο Σλούκας να πάρουν την ομάδα στις πλά-

τες τους για το 15-15 στο 12’. Η απί-
θανη άμυνα της Μονακό έδωσε την 

σκυτάλη στην απίθανη άμυνα του 
Ολυμπιακού, με τον ΜακΚίσικ 
να βάζει τα περιφερειακά σουτ 
και τον Σλούκα να τον εμπι-
στεύεται, να του πασάρει την 
μπάλα και να δικαιώνεται. Το 
τρίποντο του Πρίντεζη για το 
31-22 έβαλε φωτιά στο ΣΕΦ 
και οδήγησε σε timeout του 

Ομπράντοβιτς, που έβλεπε 
τον Τζέιμς να κάνει διαδοχικά 

έρμπολ σε σουτ από το τρίποντο 
και την ομάδα του να μένει σε από-

σταση επτά πόντων στο ημίχρονο.
Η άμυνα στον Τζέιμς συνέχισε να είναι 

σεμιναριακού επιπέδου στο ξεκίνημα του β’ 
μέρους, με τον Γουόκαπ να βάζει μεγάλο τρίποντο από 
τη γωνία για το 38-30 και στη συνέχεια αρχικά να κλέβει 
τη μπάλα και στη συνέχεια να καρφώνει στον αιφνιδια-
σμό, στο πρόσωπο του Τζέιμς για την φάση του αγώνα 
που «κούνησε» το ΣΕΦ. Ο Γουόκαπ έκανε πράγματα και 
θαύματα και στις δύο πλευρές του παρκέ, το 44-30 στο 
26’, ο Πρίντεζης έβαλε βολές για το 50-34 στο 29’ και 
στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε δια-
νύσει τον περισσότερο δρόμο που χρειαζόταν να δια-
νύσει για το προβάδισμα στη σειρά. Χολ και Μότουμ 
κράτησαν την Μονακό σε μια... νορμάλ απόσταση (54-
43) στο 34’, με τον ΜακΚίσικ να σκοράρει για τρεις και 
να δίνει στον Ολυμπιακό ξανά τεράστια ανάσα. Ο Σλού-
κας έγραψε το 62-48 με μακρινό σουτ, ο Πρίντεζης έβαλε 
νέο σουτ για το 65-50, η Μονακό κατάλαβα ότι δεν μπο-
ρούσε πια να κυνηγήσει κάτι και ξεκίνησε από νωρίς να 
σκέφτεται το ματς της Μεγάλης Παρασκευής.

Παναθηναϊκός - Λάρισα 
98-67: Ξεμπούκωσε στην 
επίθεση και το έκανε 
εύκολο

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ξεμπού-
κωσε στην επίθεση μετά το 
πρώτο δεκάλεπτο και έκανε 
περίπατο απέναντι στη Λάρισα 
(98-67), με τον Τζέρεμι Έβανς να 
κάνει season high σε πόντους 
και τρίποντα.
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ χρειά-
στηκε μιάμιση περίοδο έως ότου 
βρει ρυθμό στην άμυνα. Όταν τα 
κατάφερε, μετέτρεψε σε παρά-
σταση για ένα ρόλο την αναμέ-
τρηση με τη Λάρισα, φτάνοντας 
σε άνετη νίκη (98-67) για την 
23η αγωνιστική της Stoiximan 
Basket League. Οι πράσινοι στη-
ρίχθηκαν στη γεμάτη στατιστική 
του Ιωάννη Παπαπέτρου (22 
πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ) 
και τα εξαιρετικά ποσοστά του 
Τζέρεμι Έβανς (23 πόντοι με 
9/13 σουτ) για να φτάσουν στη 
νίκη, σε μια αναμέτρηση που 
ξεχώρισε -μεταξύ άλλων και- ο 
Νίκος Χουγκάζ, με 10 πόντους 
και 7 ριμπάουντ σε 20’58’’ συμ-
μετοχής.
Για τη Λάρισα, ο Στέφαν Μούντι 
(16 πόντοι, 4 ασίστ) και ο Μάριν 
Μάριτς (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ) 
έκαναν ό,τι καλύτερο μπορού-
σαν, αλλά ήταν σαφές πως δεν 
αρκούσαν.
Ο αγώνας
Η Λάρισα ξεκίνησε με εντυπω-
σιακό τρόπο στο παιχνίδι (είχε 
6/9 σουτ στα μισά της πρώτης 
περιόδου), φτάνοντας μέχρι το 
+10 (5-15) στο 5ο λεπτό της ανα-
μέτρησης. Οι παίκτες του Φώτη 
Τακιανού εκμε ταλλεύτηκαν 
την αστοχία του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ στα σουτ εντός παιδιάς 
(6/21 στην πρώτη περίοδο), δια-
τηρώντας το προβάδισμα μέχρι 
το 13’ (22-24), πριν γυρίσει τού-
μπα το παιχνίδι. Κυρίως γιατί ο 
Τζέρεμι Έβανς έβαλε συνεχόμενα 
περιφερειακά σουτ (είχε 5/7 τρί-
ποντα μέχρι την ανάπαυλα) και ο 
Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε όλες 
τις υπόλοιπες δουλειές. Έτσι, ο 

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ όχι απλά 
ανέτρεψε την εις βάρος του κατά-
σταση, αλλά κατάφερε -πατώντας 
το γκάζι από το 15’ κι έπειτα- να 
κλείσει το πρώτο μέρος, όντας 
μπροστά με +14 (49-35).
Στο δεύτερο μέρος τα πράγ-
ματα ήταν πολύ πιο απλά πλέον 
για τους πράσινους, οι οποίοι 
συνέχισαν να παίζουν με το πόδι 
στο γκάζι και να σκοράρουν με 
συνέπεια. Ο Τζέρεμι Έβανς και 
ο Ιωάννης Παπαπέτρου συνέχι-
σαν στο ίδιο μοτίβο, ο Νίκος Χου-
γκάζ αποτέλεσε τον έξτρα παί-
κτη στο rotation και κάπως έτσι 
το παιχνίδι απέκτησε διαδικα-
στικό χαρακτήρα. Η νίκη κατέ-
ληξε στα χέρια των γηπεδούχων, 
οι οποίοι κατάφεραν παράλληλα 
να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε 
παίκτες με μικρό ρόλο ως τώρα 
στη σεζόν.
Τα αποτελέσματα της 23ης αγω-
νιστικής
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Λάρισα 
98-67
ΑΕΚ - Ηρακλής 80-74
Ιωνικός - Περιστέρι 82-87
Λαύριο - Προμηθέας Πάτρας 
90-82
Άρης - ΠΑΟΚ (20/4, 20:00)
Απόλλωνας Πάτρας - Ολυμπιακός 
(11/5, 19:15)
Η βαθμολογία (μετά από 23 αγώ-
νες)
Ολυμπιακός 41 (20-1)
Παναθηναϊκός 40 (19-2)
Κολοσσός 34 (13-8)
ΑΕΚ 34 (12-10)
Προμηθέας 31 (11-9)
Άρης 30 (9-12)
Περιστέρι 30 (9-12)
Λαύριο 30 (8-14)
Λάρισα 29 (9-11)
ΠΑΟΚ 28 (8-11)
Απόλλωνας Πάτρας 27 (7-13)
Ιωνικός 24 (4-16)
Ηρακλής 22 (5-15)*
*Έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 
τριών βαθμών για την υπόθεση 
με το πιστοποιητικό συμμετοχής
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