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Οι δοκιμασίες 
κάνουν τη ζωή 

ενδιαφέρουσα και 
η επιτυχία τους 

κάνουν τη ζωή να 
έχει νόημα”

 Joshua J. Marine

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω 
καλά κι αυτήν την 
εβδομάδα μετά το Πάσχα… 

και κάργα χορτάτους…
Αυτές τις ημέρες που έκατσα αρκετές 
ώρες στο σπίτι και στο γραφείο μου, 
ήρθαν στον μυαλό μου δεκάδες ιστορίες 
από εδώ στο Τορόντο αλλά και στην Νέα 
Υόρκη, που δυστυχώς δεν δημοσιεύω για 
πολλούς και διάφορους λόγους, που θα 
σας εξηγήσω αμέσως.
Η ομογενειακή δημοσιογραφία κι εδώ 
και στην Αμερική και σε όλο το κόσμο 
αναμιγνύεται με διάφορες καταστάσεις 
και συμφέροντα, ειδικό των πιο 
κονομημένων συμπατριωτών μας, που 
έχοντας διάφορες θέσεις και χαλάνε 
κατοστάρικα περισσότερο από άλλους, 
καταφέρνουν ανενόχλητα να κάνουν και 
να δημιουργούν καταστάσεις επιζήμιες 
για πολλούς συμπατριώτες μας και με το 
πρόσχημα ότι είναι «πάσης υποψίας»!
Θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάποια 
πράγματα της πολύ μεγάλης καριέρας 
μου, 5½ δεκαετιών, που πραγματικά 
με σημάδεψαν, γιατί δεν εκπλήρωσα 
σωστά το δημοσιογραφικό μου καθήκον. 
Όπως πολύ σωστά γνωρίζετε λίγο πολύ 
όλοι, ότι το να έχεις κάτι πραγματικά 
αξιόλογο έντυπο να εκδώσεις, πρέπει να 
είσαι στην πρώτη γραμμή δράσης και να 
μεταφέρεις αυτούσια τα γεγονότα.

Φυσικά, επειδή υπήρξα θύμα τέτοιων 
καταστάσεων γιατί είχα μεγάλο στόμα 
και οξυδέρκεια, τα έγραψα όλα με το «ν» 
και με το «σ» με αποτέλεσμα να γίνομαι 
«βορρά» κάποιων επιφανών λεφτάδων, 
οι οποίοι όχι μόνο δεν έβαζαν διαφήμιση, 
αλλά έπαιρναν κι άλλους σαν τα μούτρα 
τους και τους προέτρεπαν να μην βάζουν 
διαφημίσεις. Ευτυχώς, λίγοι τους 
άκουγαν, αφού τις περισσότερες φορές οι 
φίλοι τους ήξεραν τι λαμόγια ήταν ή σε 
τι θεό πιστεύουν.
Σας γράφω, λοιπόν, με το χέρι στην 
καρδιά ότι εάν κέρδιζα ένα μεγάλο 
λαχείο και δεν είχα κανένα λόγο να 
βάζω διαφημίσεις, αλλά να κάνω μόνο 
δημοσιογραφία για όλα τα παρασκήνια 
της κάθε παροικίας, θα μπορούσα να 
κάνω καλύτερη την καθημερινότητα μας 
και να λέμε τα αυγά – αυγά και σύκα – 
σύκα.
Πολύ παρασκήνιο κι επαγγελματική 
«πουστιά», συγχωρήστε με για την 
έκφραση, που πραγματικά τρελαίνεσαι 
όταν καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τόσα 
απαίσια τερατώδη μυαλά… που τους 
κάνετε κι υποκλίσεις καμιά φορά…
ΕΝΑ ΛΑΧΕΙΟ ΒΡΕ ΓΑΜΩΤΟ…
Να είστε όλοι καλά και πάντα υπάρχουν 
και καλύτερα στον κόσμο αδέλφια!

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

… O ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΞΕ… ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΨΕΥΤΙΚΑ 

ΚΙ ΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
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τον πόλεμο στην 
Ουκρανία



729 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο ο 
Μητσοτάκης 

Σ
ε κοινή συνεδρίαση των δυο σωμάτων του Κογκρέ-
σου των ΗΠΑ (Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερου-
σία) θα μιλήσει στις 17 Μαΐου ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης μετά από πρόσκληση της Προέ-

δρου της Βουλής Νανσι Πελοζι.
Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η πρόσκληση που απηύ-
θυνε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι 
Πελόζι στον πρωθυπουργό να μιλήσει στο Κογκρέσο την 
Τρίτη 17 Νοεμβρίου, μια μέρα μετά τη συνάντησή του στον 
Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δείχνει 
τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, 
το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την ανα-
γνώριση του υψηλού κύρους του Κυριάκου Μητσοτάκη 
διεθνώς.
Να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός 
που θα μιλήσει στο Κογκρέσο, ενώ πρόσκληση για τέτοιου 
είδους ομιλία απευθύνεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις 
σε ξένους ηγέτες.
Επίσης, το γεγονός ότι η επίσκεψη αλλά και η ομιλία πραγ-
ματοποιείται σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία διεθνώς, 
υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την σημασία τους και 
στέλνει πολλαπλά μηνύματα αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η επιστολή - πρόσκληση Πελόζι στον πρωθυ-
πουργό
Όπως σημειώνει η Νάνσι Πελόζι στην επιστολή της προς 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «καθώς ο κόσμος μας αντιμετω-
πίζει μια κομβική στιγμή στον αγώνα μεταξύ των δυνάμεων 
της δημοκρατίας και της απολυταρχίας, η διατλαντική συμ-
μαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελευ-
θερίας στον κόσμο. Το Κογκρέσο και η χώρα μας ανυπο-
μονούν να ακούσουν το μήνυμά σας για τις δημοκρατικές 
αξίες, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία 
μας, να ενισχύουμε την ασφάλεια και την ελευθερία παγκο-
σμίως και να χτίζουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παι-
διά μας».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής:
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Εκ μέρους της διακομματικής ηγεσίας της Βουλής των Αντι-
προσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερουσίας 
των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι τιμή μου να σας προσκα-
λέσω να μιλήσετε σε μια κοινή συνεδρίαση των δύο νομο-
θετικών σωμάτων του Κογκρέσου, που θα συγκληθεί στην 
Αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη, 17 
Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ.
Είναι μεγάλο μας προνόμιο να σας φιλοξενήσουμε γι’ αυτόν 
τον καθυστερημένο εορτασμό της επετείου για τα 200 χρό-

νια της ελληνικής ανεξαρτησίας, που δυστυχώς αναγκα-
στήκαμε να καθυστερήσουμε πέρυσι λόγω της πανδημίας.
Ο ακλόνητος δεσμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Ελλάδας είναι γερά ριζωμένος στην κοινή μας ιστορία 
και αξίες. Κατά τη σύνταξη του Συντάγματός μας, οι ιδρυτές 
μας βασίστηκαν στα αρχαία ελληνικά ιδεώδη της ελευθε-
ρίας και της δημοκρατίας. Δεκαετίες αργότερα, η Ελληνική 
Δημοκρατία γεννήθηκε από την ίδια λαχτάρα για ανεξαρ-
τησία και αυτοδιάθεση που πυροδότησε την Αμερικανική 
Επανάσταση. Σήμερα, περισσότερο από δύο αιώνες αργό-
τερα, τα έθνη μας είναι βασικοί σύμμαχοι στην παγκόσμια 
σκηνή: προωθώντας την αμοιβαία ασφάλεια και τα οικονο-
μικά συμφέροντα μας, καθώς και τις κοινές δημοκρατικές 
μας αξίες στον κόσμο.
Καθώς ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μια κομβική στιγμή 
στον αγώνα μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατίας και της 
απολυταρχίας, η διατλαντική συμμαχία παραμένει ζωτι-
κής σημασίας για το μέλλον της ελευθερίας στον κόσμο. 
Το Κογκρέσο και η χώρα μας ανυπομονούν να ακούσουν 
το μήνυμά σας για τις δημοκρατικές αξίες καθώς συνεχί-
ζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας, να ενισχύουμε 
την ασφάλεια και την ελευθερία παγκοσμίως και να χτί-
ζουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά μας».

Μητσοτάκης: «Γκάζι» στην κυβέρνηση με επι-
σκέψεις σε κεντρικά υπουργεία 
Με την επιστροφή του από τη Σκωτία και το Dumfries 
House, το οποίο επισκέφθηκε χθες, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ετοιμάζεται να πατήσει γκάζι στο κυβερνητικό έργο και 
μάλιστα αναμένεται ο ίδιος να κάνει μια σειρά επισκέψεων 
σε νευραλγικά υπουργεία που έχουν αρμοδιότητες συνυ-
φασμένες με τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχονται.
Η αρχή θα γίνει σήμερα από το υπουργείο Τουρισμού, 
όπου ο Βασίλης Κικίλιας θα υποδεχθεί τον πρωθυπουργό 
το απόγευμα. Ο κ. Κικίλιας αναμένεται να παρουσιάσει 
στον πρωθυπουργό την εικόνα της εξόδου του Πάσχα, 
καθώς φαίνεται ότι ο εσωτερικός τουρισμός έσπασε όλα 
τα ρεκόρ, ενώ άκρως ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα 
που έρχονται από το εξωτερικό, με πολλούς τουρίστες να 
έχουν ήδη έρθει στη χώρα μας. Η τάση αυτή, εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου, αναμένεται να ενισχυθεί έτι περαι-
τέρω τους επόμενους μήνες και ο κ. Κικίλιας αναμένεται 
να συζητήσει με τον πρωθυπουργό για τους πρόδρομους 
δείκτες ως προς τις αφίξεις στα αεροδρόμια και τα χερ-
σαία σύνορα της χώρας, αλλά και για το πού θα κινηθούν 
τα έσοδα ενόψει της μακράς τουριστικής σεζόν που ανα-
μένεται. Ακόμα, συζήτηση θα γίνει και για την πορεία υλο-
ποίησης έργων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, 
καθώς το Τουρισμού, μαζί με το Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και το Υποδομών είναι τα τρία υπουργεία που προηγούνται 
στην άτυπη «κούρσα» διοχέτευσης ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων στην αγορά.
Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, δεν θα μείνει μόνο στο Τουρι-
σμού, καθώς, όπως είχε κάνει και στην αρχή της θητείας 
του, τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγει και πάλι εκτός 
του Μεγάρου Μαξίμου. Στο «καλαντάρι» του Μεγάρου 
Μαξίμου φαίνεται πως έχουν σημειωθεί επαφές στα 
υπουργεία Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής 
Αλλαγής και στο Ναυτιλίας, ενώ για το τέλος της εβδομά-
δας είναι, ούτως ή άλλως, προγραμματισμένο το μηνιαίο 
υπουργικό συμβούλιο με ευρεία ατζέντα.
Την ίδια ώρα, «κλείδωσε» και το σύνθημα του συνεδρίου 
της ΝΔ στις 6 Μαϊου, απ’ όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα απευθυνθεί στους πολίτες, με ειδική στόχευση στους 
νέους. «Δίπλα σε κάθε πολίτη», είναι το σύνθημα που επέ-
λεξε η ηγετική ομάδα της οδού Πειραιώς, προκειμένου να 
δώσει το στίγμα του κόμματος, με το βλέμμα και στην ανά-
γκη ενίσχυσης των πολιτών απέναντι στο κύμα ακρίβειας. 
Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου, την 
πρώτη μέρα, θα περιγράψει ένα ειδικό πρόγραμμα για τους 
νέους, με έμφαση στη στέγη.

Η ομιλία του πρωθυπουργού 
θα πραγματοποιηθεί στις 17 
Μαΐου, κατόπιν πρόσκλησης 
από την πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, 
και σε κοινή συνεδρίαση με τη 
Γερουσία
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Σ
υγγενικές σχέσεις με την κατηγορούμε-
νη για ανθρωποκτονία, Ρούλα Πισπιρί-
γκου, φέρεται να έχει ο άνθρωπος που 
τη βοήθησε να διαγράψει τα ηλεκτρονι-

κά της ίχνη. 
Όπως αποκάλυψε στο MEGA ο δημοσιογράφος 
Γιώργος Αναστασόπουλος πρόκειται για τεχνικό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Πάτρα, ο 
οποίος μάλιστα αναμένεται να καταθέσει στις 
Αρχές καθώς η Πισπιρίγκου είχε απευθυνθεί σε 
αυτόν αρκετές φορές.
Ένας νέος κύκλος καταθέσεων γιατρών και νοση-
λευτικού προσωπικού από το Ωνάσειο νοσοκο-
μείο, στο οποίο έγινε ο γονιδιακός έλεγχος της 
Τζωρτζίνας, έχει ξεκινήσει ενώπιον της 18ης 
τακτικής ανακρίτριας.
Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε ο 

κατάλογος των μαρτύρων που αφορούσε στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Καρα-
μανδάνειου νοσοκομείου ενώ τις επόμενες 
μέρες θα ακολουθήσουν μάρτυρες από το Πανε-
πιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας αλλά και από 
το Παίδων όπου κατέληξε η 9χρονη Τζωρτζίνα.
Στο μεταξύ οι έρευνες των ιατροδικαστών Καρα-
κούκη και Καλογριά ξεκινούν κι αυτές από την 
αρχή μετά από εισαγγελική παραγγελία για τα 
άλλα δύο παιδιά της οικογένειας Πισπιρίγκου και 
Δασκαλάκη.
Θα τεθούν στο περιθώριο τα όποια ευρήματα 
καταγράφηκαν από τις προηγούμενες ιατροδι-
καστικές εκθέσεις που υπέγραψαν για την 3,5 
ετών Μαλένα , η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσά-
κωνα και την 7 μηνών Ίριδα, η ιατροδικαστής 
Αγγελική Τσιόλα.

Συγγενικές σχέσεις με την Πισπιρίγκου 
φέρεται να έχει ο τεχνικός που τη βοήθησε 
να σβήσει τα ηλεκτρονικά ίχνη της 

«Μου στέλνε κάτι φωτογραφίες, γιατί 
είναι κωλόπαιδο, είναι πολύ αλήτρας, 
αυτά που λένε για γκόμενες κι αυτά είναι 
αλήθεια», υποστηρίζει γυναίκα που δεν 
αποκάλυψε την ταυτότητά της 

Μ
ία νέα μαρτυρία όσον αφορά της 
υπόθεση του θανάτου των τριών 
παιδιών στην Πάτρα έρχεται στο 
φως της δημοσιότητας και αφορά 

στο Μάνο Δασκαλάκη.
Οικογενειακή φίλη του ζευγαριού υποστη-
ρίζει πως ο Μάνος Δασκαλάκης της έστελνε 
«αισχρές» φωτογραφίες σε συνομιλίες που 
είχαν στo Facebook.
Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, ο Μάνος Δασκα-
λάκης της έστελνε γυμνές φωτογραφίες στο 
κινητό της και όπως ανέφερε της «την έπεφτε» 
ζητώντας προφανώς να έχουν ερωτικές επα-
φές, ενώ ήταν παντρεμένος 
με την Ρούλα Πισπιρίγκου και 
ήδη είχαν φύγει από την ζωή 
η Μαλένα και η Ίριδα.
Η ίδια αναφέρει ακόμη πως 
διατήρησαν στενή επαφή, 
παρά τις «αισχρές» όπως τις 
χαρακτηρίζει φωτογραφίες 
και μάλιστα πήγαν μαζί και 
στον τάφο των κοριτσιών, 
ενώ σε ότι αφορά τις άσε-
μνες εικόνες, ο Μάνος Δασκαλάκης της ζήτησε 
να τις διαγράψει από το κινητό του και να μην 
αναφερθεί σε αυτές, αφότου εκείνη έγινε φίλη 
στο facebook και με την Ρούλα Πισπιρίγκου και 
αντάλλασσαν μηνύματα.
Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό»  
του ΑΝΤ1:
«Εγώ με τη μαμά του Μάνου μεγαλώσαμε στην 
ίδια γειτονιά. Τον Μάνο τον γνώρισα μωράκι 
και τώρα τον ξαναείδα το 2019, πριν πεθάνει η 
Μαλένα και έμαθα ότι είναι ο γιος της Ελένης. 
Μιλάγαμε στο Facebook. Όχι με τη Ρούλα. Μετά 
της έκανα αίτημα φιλίας και της εξήγησα πώς 
ξέρω το παιδί.
Μου στέλνε κάτι φωτογραφίες, γιατί είναι 
κωλόπαιδο, είναι πολύ αλήτρας, αυτά που 
λένε για γκόμενες κι αυτά είναι αλήθεια. Πήγε 
να μου την πέσει σε μένα που εγώ μεγάλωσα 
με τη μαμά του. Να έρχεται στο σπίτι και μου 
έστελνε και κάτι φωτογραφίες αισχρές, τις 
έσβηνα κατευθείαν. Του ‘στειλα ένα μήνυμα και 
του λέω “Άμα σε δω και πουθενά στο δρόμο θα 
σε φτύσω, ρε Μάνο, δεν το περίμενα από σένα”.

Ξέρει τα αδέρφια μου, ξέρει όλη την οικογένεια 
μου, ρε συ… και να μου κάνει αυτά τα πράγ-
ματα; Ντροπή δηλαδή, με έκανε να ντραπώ κι 
εγώ…».
Ερώτηση: Όταν σας έστελνε αυτές τις φωτογρα-
φίες που ήταν; Προφανώς δεν ήταν στο σπίτι…
«Όταν πήγαινε ταξίδι στην Αθήνα που ήτανε 
οδηγός μου τα ‘στελνε. «Χίλια συγγνώμη» κι 
αυτά.. να μου ζητάει… Μου λέει “θα πάμε στο 
νεκροταφείο”; “Θα πάμε” του λέω, “αλλά εμένα 
τέτοιες φωτογραφίες δεν θα μου ξαναστείλεις, 
σε παρακαλώ πολύ». Και πήγαμε την άλλη μέρα, 
γιατί είχα πάρει δύο κεράκια των παιδιών και 
λέω “θα πάμε πάνω να μου δείξεις που είναι 
το μνήμα των παιδιών;” Και μου λέει “εντάξει”.
Ανεβήκαμε πάνω, του λέω “τη μηχανή πως την 
πήρες; Ζήταγες λεφτά δανεικά και πήγες και 
αγόρασες μηχανή καινούργια;“.
Ερώτηση: Πως το δικαιολόγησε;
«“Με δόσεις” μου είπε. “Ρε φίλε”, του λέω., 

“700 ευρώ δεν μου είπες 
ότι παίρνεις; Πως γίνεται 
αυτό το πράγμα;”. Δεν μου 
είπε τίποτα, τίποτα».
Ερώτηση: Για τις φωτογρα-
φίες σας ανέφερε κάτι;
«Τίποτα, κιχ δεν έβγαλε την 
άλλη μέρα στο μνήμα».
«Πάντα μου στέλνε το 
βράδυ μηνύματα. Στις 
αρχές ήταν καλός, “τι 

κάνεις” κι αυτά… “Τώρα πάω ταξιδάκι” μου 
λέει “θα γυρίσω το πρωί, θα πάω σπίτι να κοι-
μηθώ, να παίξω και με την μπέμπα” μου κάνει, 
με την Ίριδα. Την άλλη μέρα του λέω “γύρισες;”. 
“Έχω φτάσει” μου λέει “εδώ… ξεφορτώνω και 
πάω σπιτάκι”. “Πήγαινε παίξε με την Ίριδα” του 
λέω “και στείλε μου και φωτογραφίες”. Και μου 
‘χε στείλει που έπαιζε.
Ερώτηση: Αυτά τα μηνύματα το βράδυ, το από-
γευμα που τα έστελνε από το σπίτι με τα μωρά 
προφανώς θα ήτανε και η Ρούλα, τα υπόλοιπα 
δεν ήταν η Ρούλα. Τι έκανε; Έσβηνε τις συνο-
μιλίες;
«Ναι, και ξέρεις τι μου έλεγε; “Σβήστα” μου 
λέει “κι εσύ τα μηνύματα”. Του λέω “εγώ το ‘χω 
κάνει ήδη” του λέω. “Ντροπή” του λέω! Δεν 
είχα να φοβηθώ κάτι εγώ, αυτός φοβότανε! 
Και του ‘στελνα και τα απογεύματα που ήταν 
η Ρούλα εκεί. Και έστελνα στην Ρούλα “ήρθε 
ο Μάνος;”. “Ναι, τώρα παίζει με την μπέμπα” 
μου λέει “και τραγουδάνε, τώρα θα σου στείλει 
βιντεάκι”, και μου ‘στειλε το βιντεάκι που τρα-
γουδάει εκεί με την μπέμπα».

Μάνος Δασκαλάκης: Μου έστελνε 
γυμνές φωτογραφίες του, λέει 
οικογενειακή του φίλη
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Αργά το απόγευμα της Πέμπτης το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ιδιαίτερα προκλητική 
ανακοίνωση σχετικά με το δεύτερο ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας

Τ
α Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης, τα γνωστά ΜΟΕ, εί-
ναι και κλινικώς νεκρά μετά την 
πολύχρονη ανυπαρξία τους 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Μέ-
γαρο Μαξίμου, με μια απευθείας διαρ-
ροή προς τα ΜΜΕ, ενημέρωσε πως τα 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, 
που θεωρητικά τελούσαν υπό συζήτη-
ση με την τουρκική πλευρά, παγώνουν 
από σήμερα Πέμπτη 28/4. 
Λίγη ώρα αργότερα το ελληνικό 
υπουργείο Εξωτερικών προέβη και 
σε νέο διάβημα διαμαρτυρίας προς 
την Άγκυρα, μετά το αντίστοιχο της 
Τετάρτης (27/4) με το οποίο η ελληνική 
πλευρά διαμαρτυρόταν έντονα για τις 
μαζικές υπερπτήσεις τουρκικών μαχη-
τικών πάνω από κατοικημένα νησιά.
Το διάβημα της ελληνικής πλευράς 
αναφέρει τα εξής: 
«Με εντολή του υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Θεμιστοκλής 
Δεμίρης πραγματοποίησε, πριν από 
λίγο, νέο εντονότατο διάβημα διαμαρ-
τυρίας στον Τούρκο πρέσβη αναφο-
ρικά με τις πρωτοφανείς σε αριθμό 
παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου 
χώρου και υπερπτήσεις άνωθεν ελλη-
νικού εδάφους, συμπεριλαμβανομέ-
νων αρκετών κατοικημένων περιοχών, 
που πραγματοποιήθηκαν στο διά-
στημα μίας ημέρας.
Ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι η 
συνεχιζόμενη τουρκική προκλη-
τική και παραβατική συμπεριφορά, η 
οποία παραβιάζει την ελληνική κυρι-
αρχία, είναι απολύτως καταδικαστέα 
και απαράδεκτη.
Πέρα από το αυτονόητο γεγονός ότι 
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου, ο γενικός γραμμα-
τέας προσέθεσε πως, με μονομερή 
ευθύνη της Τουρκίας, οι ενέργειες 
αυτές δημιουργούν κλίμα έντασης 
στις σχέσεις των δύο χωρών, το οποίο 
έρχεται σε αντίθεση με τις προσπά-
θειες βελτίωσης του κλίματος αυτού.
Παράλληλα, υπονομεύουν τη συνοχή 
του ΝΑΤΟ σε μια πολύ κρίσιμη συγκυ-
ρία στην ευρύτερη περιοχή.

Η ελληνική πλευρά προέβη σε άμεση 
σχετική ενημέρωση αξιωματούχων 
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, του ICAO, 
καθώς και χωρών-μελών του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η 
ελληνική πλευρά δηλώνει πως αντι-
μετωπίζει την κλιμάκωση της έντασης 
«με αποφασιστικότητα και σοβαρό-
τητα», και στο πλαίσιο αυτό τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία 
θα συζητούνται αυτή την περίοδο και 
θα ακολουθούσαν τα όσα είχαν ειπω-
θεί στην Κωνσταντινούπολη στην κατ’ 
ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Έλληνα 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 

και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, μετατίθενται για το 
μέλλον.
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 
κοινές δηλώσεις του με την πρωθυ-
πουργό της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν. 
«Μίλησα με τον γενικό γραμμα-
τέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, 
και τον ενημέρωσα για την προκλη-
τική συμπεριφορά της Τουρκίας, με 
επικίνδυνες υπερπτήσεις πάνω από 
Σάμο, Χίο, Κάρπαθο και άλλα ελλη-
νικά νησιά. Και κατέστησα σαφές στον 
κ. Στόλτενμπεργκ ότι αυτή η συμπε-
ριφορά από είναι απαράδεκτη και μη 
αποδεκτή από έναν νατοϊκό εταίρο 
στη ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, 
με τις προκλήσεις της, υπονομεύει την 
ενότητα του ΝΑΤΟ, την ώρα που πρέ-
πει να παραμένουμε ενωμένοι. Αυτή 
η συμπεριφορά υπονομεύει την πρό-
οδο που κάναμε κατά τη συνάντησή 
μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Πρέπει 
να σταματήσει. Εμείς θα θέσουμε αυτό 

το ζήτημα σε όλα τα διεθνή φόρουμ. Η 
Τουρκία δεν έχει εναρμονιστεί με τις 
κυρώσεις που έχουν επιβάλει τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και αυτή 
δεν είναι συμπεριφορά κράτους που 
επιθυμεί να είναι υποψήφιο μέλος της 
ΕΕ» είπε ο πρωθυπουργός.
Αργά το απόγευμα της Πέμπτης το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το 
δεύτερο ελληνικό διάβημα διαμαρ-
τυρίας.
Η ανακοίνωση αυτή έχει ως εξής:
«Οι δηλώσεις του ελληνικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών στις 27 Απριλίου 
σχετικά με τα γεγονότα μεταξύ των 
αεροπορικών δυνάμεων των δύο 
χωρών στο Αιγαίο δεν αντικατοπτρί-
ζουν την πραγματικότητα. Η ελλη-
νική πολεμική αεροπορία πραγ-
ματοποίησε προβοκατόρικες πτή-
σεις κοντά στις ακτές της χώρας μας 
μεταξύ 26-28 Απριλίου 2022, παρα-
βιάζοντας επανειλημμένα τον εναέ-
ριο χώρο της χώρας μας στα Δίδυμα, 
στην Ντάτσα και στην περιοχή του 
Νταλάμαν. Η πολεμική μας αεροπο-
ρία απάντησε σε αυτές τις προβοκα-
τόρικες πτήσεις και παραβιάσεις σύμ-
φωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Ενώ 
η Ελλάδα είναι η πλευρά που ξεκί-
νησε και κλιμάκωσε την ένταση, το 
να κατηγορεί τη χώρα μας με αβάσι-
μους ισχυρισμούς δεν έχει σχέση με 
την πρόσφατη θετική ατζέντα και τις 
σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των 
δύο χωρών.Αναμένουμε από την 
ελληνική πλευρά να βάλει τέλος στις 
προβοκατόρικες ενέργειες και στη 
ρητορική της και να υποστηρίξει ειλι-
κρινά τη διαδικασία Μέτρων Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης που ξεκί-
νησε τόσο διμερώς όσο και εντός του 
ΝΑΤΟ, ώστε να μην επαναληφθούν 
τέτοια περιστατικά. Δεν υπάρχει 
αλλαγή στη στάση της Τουρκίας για 
την επίλυση όλων των προβλημάτων 
του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου 
του εύρους  του εναέριου χώρου, στο 
πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου με 
την Ελλάδα σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο.»

Προκλητική απάντηση της Άγκυρας στο νέο 
διάβημα της Αθήνας 

Μύκονος: Κοιμόμουν στο 
αυτοκίνητo γιατί έπρεπε να 
μένω σε σπίτι με ποντίκια, 
λέει εργαζόμενη στο νησί 

Αναγκαζόταν να κοιμάται στο αυτοκίνητο και 
δεν μπορούσε ούτε μπάνιο να κάνει στο σπίτι 
που της πλήρωνε η επιχείρηση

Ο
ι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στα 
περισσότερα ελληνικά νησιά ολοένα και πλη-
θαίνουν.
Οι εποχικοί εργαζόμενοι στους τουριστικούς 

προορισμούς καταγγέλουν «εργασιακό μεσαίωνα» τη 
στιγμή που οι επιχειρήσεις λένε ότι δυσκολεύονται να 
βρουν προσωπικό. Εργαζόμενη στη Μύκονο μίλησε στο 
mykonoslive.tv για τα όσα έζησε όταν δούλεψε το καλο-
καίρι στο νησί.
Όπως αναφέρει η ίδια, το δωμάτιο που της παραχώ-
ρησε η επιχείρηση ήταν σε άθλια κατάσταση. Έπρεπε να 
μείνει σε ένα σπίτι που βρισκόταν σε σπηλιά με τα έπι-
πλα φαγωμένα από τα ποντίκια, και μαζί με τρεις άνδρες 
συναδέλφους της. Η ίδια αδυνατούσε να μείνει εκεί και 
κοιμόταν στο αυτοκίνητό της επί τρεις μήνες. Μάλιστα 
όπως σημειώνει, έκανε μπάνιο στις ντουζιέρες της παρα-
λίας.
Τα χρήματα που παίρνει ένας εποχικός εργαζόμενος δεν 
αρκούν σε καμία περίπτωση για να εξασφαλίσει μόνος 
του τη διαμονή του. Αλλά τα καταλύματα που προσφέ-
ρουν οι επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι άθλια. 
Η ίδια περιγράφει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που 
αντιμετώπισε με το να ζει στο αυτοκίνητο και να μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική στη δουλειά της. 
Μάλιστα όπως καταγγέλλει ο εργοδότης της δεν της κατέ-
βαλε όλα τα δεδουλευμένα.

Ζητούν υπέρογκα ποσά από εργαζομένους 
για τη διαμονή τους
Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται, τα σπασμένα των δύο 
τελευταίων τουριστικών σεζόν που επλήγησαν από την 
πανδημία του κορωνοϊού πάνε να βγάλουν κάποιοι ιδιο-
κτήτες ακινήτων στη Μύκονο.
Οι μεσίτες βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, οι 
εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις στα πρόθυρα της από-
γνωσης και της απελπισίας. Αιτία, τα τρελά λεφτά που 
ζητάνε ιδιοκτήτες ακινήτων για να τα παραχωρήσουν είτε 
σε μεμονωμένους εργαζομένους που έρχονται στο νησί 
για να δουλέψουν σεζόν, είτε στα μαγαζιά που τα χρειά-
ζονται για τη φιλοξενία του προσωπικού τους.
Τα ποσά που ζητάνε ζαλίζουν, κι όμως καταφέρνουν και 
τα παίρνουν αφού δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. 
Κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν στην πλάτη τους δύο κακές 
χρονιές, το καλοκαίρι του 2020, όπου οι τιμές έπεσαν 
κατακόρυφα αφού λόγω της πανδημίας και των περιο-
ριστικών μέτρων οι τουρίστες δεν κατάφεραν να ταξιδέ-
ψουν, και το περσινό καλοκαίρι, όπου και πάλι η ζήτηση 
ήταν περιορισμένη. Φέτος όμως βλέποντας ότι όλες οι 
επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτές, αλλά και ακόμη περισσό-
τερες, καθώς νέα μαγαζιά και ξενοδοχεία πρόκειται να 
ανοίξουν πολύ σύντομα, ανέβασαν τις τιμές ενοικίασης 
των ακινήτων στα ύψη, προσδοκώντας να καλύψουν τις 
απώλειες των δύο τελευταίων σεζόν.
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A
παντήσεις για το τι θα μπορούσε 
να συμβεί στην Ελλάδα σε περί-
πτωση που η Ρωσία κάνει χρή-
ση πυρηνικών όπλων λόγω της 

κατάστασης στο μέτωπο με την Ουκρα-
νία δίνει, στο zougla.gr και στην εκπομπή 
«Review», o καθηγητής Πυρηνικής Φυσι-
κής και Στρατιωτικών Επιστημών της Σχο-
λής Ευελπίδων, αλλά και πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων, Θεό-
δωρος Λιόλιος.
Ο γνωστός επισ τήμονας αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση που 
υπάρξει κάποιο ατύχημα σε πυρηνικά 
εργοστάσια όπως του Τσέρνομπιλ ή της 
Ζαπορίζια, σ την έκλυση ραδιενεργού 
νέφους που θα δημιουργηθεί και στο κατά 
πόσον είναι επικίνδυνο να επηρεάσει τη 
χώρα μας.
Ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια της συζή-
τησης, παρουσιάζει προσομοιώσεις πάνω 
σε χάρτες οι οποίες βασίζονται σε συγκε-
κριμένα σενάρια πολεμικής σύγκρουσης 
μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας ή Ρωσίας - 
ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, δεί-
χνει τους πρώτους στό-
χους που είναι πιθανό να 
χτυπήσουν οι Ρώσοι, ανα-
λύει τον τρόπο εμπλοκής 
και τα όπλα μαζικής κατα-
σ τροφής που μπορούν 
να χρησ ιμοποιηθούν, 
ενώ υπολογίζει σε real 
time τις αποστάσεις των 
σ τόχων αυτών από την 
Ελλάδα. Ακόμα, απαντά στο εάν υπάρχει 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο στη χώρα για 
τέτοιες καταστάσεις, παρέχοντας παράλ-
ληλα διευκρινίσεις για τα χάπια ιωδίου, τα 
καταφύγια και τη στρατιωτική ετοιμότητα.

«Βρισκόμαστε σε ψυχροπολεμι-
κή εποχή»
«Ο κόσμος έχει μπει πια σε μια ψυχρο-
πολεμική εποχή, κι αυτό είναι πραγμα-
τικότητα», αναφέρει και προσθέτει: «Η 
Ουκρανία δεν είναι κρίσιμη περιοχή να 
πληγεί σε περίπτωση ρωσο-νατοϊκού 
πολέμου που θα εξελιχθεί σε πυρηνικό 
πόλεμο. Δεν υπάρχει στρατηγικός λόγος 
να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα 
στην Ουκρανία. Η Μόσχα θα χτυπήσει 
με πυρηνικά όπλα μόνο αν η ίδια κινδυ-
νεύσει, δηλαδή αν υπάρξει πόλεμος της 
Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Όμως, στην Ουκρα-
νία μπορεί να χτυπηθεί κάποιο πυρηνικό 

εργοστάσιο ή να γίνει προβοκάτσια και 
σαμποτάζ».

«Το ισχυρότερο όπλο της Ρωσίας 
δεν μπορεί να καταστρέψει μια 
χώρα με ένα χτύπημα»
«Σε περίπτωση ρωσο-νατοϊκού πολέμου, 
πιθανός στόχος για τη Ρωσία είναι η νατο-
ϊκή βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, και 
του Αβιάνο στην Ιταλία. Κρίσιμη περιοχή, 
όμως, θεωρείται και το κοσμοδρόμιο του 
Πλισέτσκ κοντά στη Φινλανδία. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, ακόμα και το ισχυρό-
τερο όπλο της Ρωσίας δεν μπορεί να κατα-
στρέψει μια χώρα με ένα χτύπημα», λέει ο 
καθηγητής.
Ερωτηθείς για την έκλυση ραδιενέργειας 
σε περίπτωση οποιασδήποτε επίθεσης 
με όπλα μαζικής καταστροφής, ο Θ. Λιό-
λιος είναι σαφής: «Αν δεν έχουμε πυρη-
νική έκρηξη στο έδαφος, η ραδιενέργεια 
θα είναι ελάχιστη. Στα πυρηνικά όπλα η 
έκρηξη γίνεται στο κατάλληλο ύψος για να 
μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα».

«Η Ελλάδα μπορεί 
να αναχαιτίσει ρω-
σικούς πυραύλους 
ως μέλος του ΝΑ-
ΤΟ»
«Η Ελλάδα είναι μέρος 
της  αν τ ιβαλ λισ τ ικής 
ασπίδας του ΝΑΤΟ. 
Μπορεί λοιπόν να ανα-
χαιτίσει ρωσικούς βαλ-

λιστικούς πυραύλους σε περίπτωση πυρη-
νικής εμπλοκής. Κι αυτό μπορεί να το 
κάνει με τις συστοιχίες πυραύλων Patriot 
που διαθέτει», τονίζει.

«Αν χτυπηθεί πυρηνικό εργο-
στάσιο στην Ουκρανία, θα έχου-
με επιπτώσεις επιπέδου Τσέρνο-
μπιλ»
«Ο κίνδυνος για πυρηνικό ατύχημα σε 
κάποιο εργοστάσιο της Ουκρανίας αυτή 
τη στιγμή είναι πιο πιθανός παρά για 
πυρηνικό πόλεμο. Όμως, ο διαμοιρα-
σμός χαπιών ιωδίου χωρίς κάποια ιατρική 
συνταγή ή οδηγία είναι υπερβολή, διότι 
αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειε ς. 
Πάντως, εάν χτυπηθεί πυρηνικό εργο-
στάσιο στην Ουκρανία, θα έχουμε στην 
Ελλάδα επιπτώσεις επιπέδου Τσέρνομπιλ» 
επισημαίνει σε άλλο σημείο της συζήτη-
σης.

επικαιρότητα

Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα εάν η 
Ρωσία κάνει χρήση πυρηνικών λόγω 
Ουκρανίας

Νίκος Δένδιας: Γεύμα προς τιμήν 
του Τζέφρι Πάιατ παρέθεσε ο 
υπουργός Εξωτερικών 

Ο υπουργός Εξωτερικών 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις 
εξελίξεις στην Ουκρανία και στη 
τουρκική παραβατικότητα - « Τον 
ευχαρίστησα για την πολύτιμη 
συμβολή του στην περαιτέρω 
ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης 
και συνεργασίας», έγραψε στο 
twitter 

Ο 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας παρέθεσε νωρίτερα 
σήμερα γεύμα προς τιμή του 
αποχωρούντα Πρέσβη των 

Ηνωμένων Πολιτειών Τζέφρι Πάιατ. 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές παρό-
ντες στο γεύμα ήταν ο υφυπουργός Εξω-
τερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Πρό-
εδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων Κωνστα-
ντίνος Γκιουλέκας, καθώς και Πρέσβεις 
άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων, της 
Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ινδίας, του Καναδά, της 
Αυστραλίας και της Ολλανδίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στην προ-
σφώνηση του, ο υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις δύσκο-
λες συνθήκες εντός των οποίων ο Αμε-
ρικανός Πρέσβης κλήθηκε να εργασθεί, 
όπως η πανδημία και πιο πρόσφατα η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάνο-
ντας μνεία στο γεγονός ότι ο κ. Πάιατ 
είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην 

χώρα αυτή.
Ο κ. Δένδιας παρατήρησε ότι, δυστυ-
χώς, η αποχώρηση του Αμερικανού 
Πρέσβη, συμπίπτει με την έξαρση της 
τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς 
και στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι 
μόνο χθες έγιναν πάνω από 40 υπερ-
πτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων 
περιοχών, προσθέτοντας ότι οι ενέρ-
γειες αυτές λαμβάνουν χώρα σε μια κρί-
σιμη συγκυρία για το ΝΑΤΟ.
Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε 
επίσης εκτενώς στην ενδυνάμωση της 
διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέ-
σης μεταξύ των δύο χωρών, επιστέγα-
σμα της οποίας είναι και η επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σε λίγες ημέ-
ρες.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις δύο τρο-
ποποιήσεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), τις 
συχνές επαφές με τους Αμερικανούς 
ομολόγους του, αρχικά με τον Mike 
Pompeo και στην συνέχεια με τον 
Antony Blinken, καθώς και με μέλη της 
Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, αρχής γενομένης από τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Γερουσίας Robert Menendez.
Επίσης αναφέρθηκε στην συνεργασία 
3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), 
επισημαίνοντας ότι η προσεχής συνά-
ντηση των Υπουργών Εξωτερικών θα 
λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.



1129 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, 
η ανάκαμψη του τουρισμού εξέπληξε 
ακόμη και τους πιο αισιόδοξους 
– Οι κρατήσεις εκτοξεύθηκαν το 
Πάσχα, καθώς η απόφαση να ανοίξει 
νωρίτερα η τουριστική περίοδος 
φαίνεται ότι απέδωσε

Ο
ι πλανόδιοι μουσικοί βγήκαν 
στους δρόμους, τα ξενοδοχεία 
και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι 
γεμάτα, οι καταστηματάρχες χα-

μογελούν και καλή τύχη αν ψάχνετε για τρα-
πέζι σε αξιοπρεπές εστιατόριο»: η βρετανι-
κή εφημερίδα Guardian φιλοξενεί εκτενές 
ρεπορτάζ για την αναγέννηση του τουριστι-
κού τομέα στην Ελλάδα μετά την πανδημία, 
σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά μετά το 
2019, όταν η χώρα υποδέχτηκε 33 εκατομ-
μύρια επισκέπτες – αριθμό 
ρεκόρ – πάνε τόσο καλά τα 
πράγματα.
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι 
η ανάκαμψη του τομέα, σε 
μια χώρα που εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τον του-
ρισμό, εξέπληξε ακόμη και 
τους πιο αισιόδοξους, υπεν-
θυμίζοντας ότι η πανδημία και οι συνέπειές 
της είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα 
έσοδα από τα 18,2 δισ. ευρώ το 2019 στα 4 
δισ. το 2020 και στα 10 δισ.πέρυσι.
Φέτος ωστόσο, παρά την αναπάντεχη σκιά 
του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 
τομέας ανακάμπτει. Για πρώτη φορά από το 
2019 τα κρουαζιερόπλοια δένουν και πάλι 
στα ελληνικά λιμάνια, απόδειξη, σύμφωνα 
με στελέχη του τομέα, ότι οι ταξιδιώτες επι-
θυμούν να αφήσουν την πανδημία πίσω 
τους. Έχουν αυξηθεί επίσης οι κρατήσεις 
αεροπορικών εισιτηρίων.
«Η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ» 
είπε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας, σημειώνοντας ότι η πρώτη απευθείας 
πτήση από τις ΗΠΑ, μια αγορά-κλειδί για 
την ελληνική οικονομία, έγινε στις 7 Μαρ-
τίου. «Είναι ψήφος εμπιστοσύνης για τη 
χώρα μας», πρόσθεσε.

«Όλοι οι οιωνοί είναι θετικοί»
«Όλοι οι οιωνοί είναι θετικοί», είπε στον 
Guardian ο Ανδρέας Ανδρεάδης, στέλε-
χος του επιτυχημένου ομίλου πολυτελών 

ξενοδοχείων Sani/Ikos. «Για μερικές εβδο-
μάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην 
Ουκρανία η ζήτηση έπεσε, όμως από τα 
τέλη Μαρτίου έχει αυξηθεί και τώρα είναι 
εξαιρετική», πρόσθεσε. Οι τουρίστες, εξή-
γησε, δεν ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν σε 
μακρινούς προορισμούς, προτιμώντας να 
παραμείνουν στην Ευρώπη. «Και η αλή-
θεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλο-
γές όσον αφορά τους ποιοτικούς προορι-
σμούς», τόνισε.
Η εφημερίδα σημειώνει ότι η τουριστική 
σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα φέτος στην 
Ελλάδα, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει η 
χώρα τη δίψα των ανθρώπων για ταξίδια. 
Υπενθυμίζει επίσης ότι την περασμένη 
εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι οι περιορι-
σμοί που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδη-
μίας θα αρθούν από την 1η Μαΐου και θα 
επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση να ανοίξει νωρί-
τερα η τουριστική περίοδος 
φαίνεται ότι απέδωσε, γρά-
φει ο Guardian: οι κρατήσεις 
εκτοξεύτηκαν το Πάσχα. Οι 
αεροπορικές εταιρείες αντα-
γωνίζονται για να εξασφα-
λίσουν περισσότερες πτή-
σεις για την Ελλάδα φέτος το 

καλοκαίρι ενώ, όπως είπε ο υπουργός Του-
ρισμού, 765 κρουαζιερόπλοια θέλουν να 
πιάσουν σε διάφορα λιμάνια και οι δημοφι-
λείς νησιωτικοί προορισμοί, όπως η Μύκο-
νος, η Κως και η Κέρκυρα, ήδη προσελκύ-
ουν μεγάλα πλήθη.
«Είναι ένα γεγονός που διαπιστώνεται σε 
όλες τις μελέτες, ότι ο κόσμος δεν θέλει 
απλώς να ταξιδέψει, χρειάζεται να ταξιδέ-
ψει», είπε ο Ευγένιος Βασιλικός, ο αντιπρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενο-
δόχων. «Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια πολύ 
καλή χρονιά», πρόσθεσε.
Μέχρι το 2023 στην Αθήνα θα έχουν προ-
στεθεί άλλα 5.000 δωμάτια ξενοδοχείων σε 
σύγκριση με το 2019, όταν η πρωτεύουσα, 
που κάποτε οι τουρίστες την προσπερνού-
σαν για να κατευθυνθούν στα νησιά, κατά-
φερε να προσελκύσει 5 εκατομμύρια επι-
σκέπτες. Η επενδυτική φρενίτιδα, που είναι 
εμφανής στην άνθιση των οικοδομών που 
αλλάζουν την όψη του κέντρου της Αθή-
νας, είναι επίσης ενδεικτική των ελπίδων 
που εναποθέτουν οι επιχειρηματίες στην 
αναγέννηση της «βαριάς βιομηχανίας» της 
Ελλάδας.

Guardian: Ο ελληνικός τουρισμός 
ανακάμπτει παρά την πανδημία και 
τον πόλεμο στην Ουκρανία 

Αγία Σοφία: Νέες εικόνες ντροπής 
– Βάζουν τα… παπούτσια τους σε 
εσοχές του ναού!

Ν
έες ντροπιαστικές εικόνες 
από την Αγιά Σοφία βλέ-
πουν το «φως» της δημοσι-
ότητας, προκαλώντας του-

λάχιστον οργή και αποδεικνύοντας 
ότι μόνο τυχαίο περιστατικό ή «φυ-
σιολογική φθορά» δεν ήταν η πρό-
σφατη καταστροφή της αυτοκρατο-
ρικής πύλης.
Όπως φαίνεται σε εικόνες που ανήρ-
τησε στα social media ο υπεύθυνος 
του Δήμου Κωνσταντινούπολης για 
την προστασία της ιστορικής κληρο-
νομιάς της Πόλης, Μαχίρ Πόλατ, οι 
Τούρκοι έχουν μετατρέψει χώρους 
του ναού σε… παπουτσοθήκες!
«Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο 
που προσβάλει την αγιότητα και την 
ιστορική αξία της Αγίας Σοφίας. Ζητώ 
από τα αρμόδια ιδρύματα να βάλουν 
τέλος σε αυτήν την ντροπή απέναντι 
στην ευαισθησία των εκατομμυρίων 
ανθρώπων που έχουν αφιερώσει την 
ψυχή τους στην Αγία Σοφία. Δεν το 
βλέπουν αυτό οι 154 κάμερες και οι 
69 αστυνομικοί ασφαλείας και τουρι-
σμού;» έγραψε σχετικά.

Βανδαλισμοί, σκουπίδια και 
σκόνη στην Αγία Σοφία
Πριν από λίγες ημέρες αντιδράσεις 
και οργή είχαν προκληθεί από τις 
φωτογραφίες που είχαν κυκλοφο-
ρήσει από το ιστορικό μνημείο της 
Αγίας Σοφίας, καθώς εκτός από τους 
βανδαλισμούς στην αυτοκρατορική 

πύλη, καταγράφονται εμφανείς εικό-
νες εγκατάλειψης.
Βανδαλισμοί, απορρίμματα, σκόνη. 
Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν 
προ ημερών το φως της δημοσιότη-
τας στα τουρκικά κοινωνικά δίκτυα, 
από την κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει το τελευταίο διάστημα το 
μνημείο της Αγίας Σοφίας, μετά την 
-εκ νέου- μετατροπή του σε μου-
σουλμανικό τέμενος, το 2020 προκα-
λούν θλίψη.
Τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν πάντως ότι 
η ζημιά στην αυτοκρατορική πύλη 
αποκαταστάθηκε.
Ωστόσο, συνεχίζεται ο σάλος γ ια 
την έλλειψη σωστής και κατάλλη-
λης φροντίδας απέναντι σ το μνη-
μείο, αλλά και για τους κινδύνους 
που δημιουργεί ο διπλασιασμός του 
αριθμού των επισκεπτών στο εσω-
τερικό
Πολλοί αμφισβητούν την εξήγηση 
της Διεύθυνσης Κοινωφελών Ιδρυ-
μάτων της Τουρκίας ότι η ζημιά οφεί-
λεται σε φυσιολογική φθορά, ενώ 
δεν λείπουν και αυτοί που θεωρούν 
ότι η ζημιά έγινε σκόπιμα και από 
ξυλουργικό εργαλείο.
Σε πολλές αναρτήσεις υπάρχει αμφι-
σβήτηση και για την ικανότητα των 
τουρκικών αρχών να αποκαταστή-
σουν σωστά τα ιστορικά μνημεία, 
καθώς αναφέρουν παραδείγματα 
κακοτεχν ίας με σύγχρονα υλικά, 
όπως το πλαστικό και το αλουμίνιο.
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καναδάς

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο 
δεσμεύονται να τερματίσουν τα 
κερδοσκοπικα μακροχρόνιας  
περίθαλψης κέντρα και να 
επενδύσουν περισσότερα στην 
κατ’ οίκον φροντίδα

Ο 
ηγέτης των Φιλελευθέρων 
του Οντάριο, Στίβεν Ντελ 
Ντούκα, ανακοινώνει μια 
στρατηγική για ηλικιωμέ-

νους που ακολουθεί μια προσέγγιση 
«πρώτα η φροντίδα στο σπίτι» και 
στοχεύει στην εξάλειψη της κερδο-
σκοπικής μακροχρόνιας περίθαλψης 
έως το 2028.
Ο Ντελ Ντούκα λέει ότι η πανδημία ήταν 
μια κλήση αφύπνισης ότι η θεσμοθέτηση 
των ηλικιωμένων μέσω της μακροχρόνιας 
φροντίδας ήταν αυτό που αποκαλεί «ένα 
από τα μεγάλα λάθη του 20ου αιώνα».
Οι κάτοικοι μακροχρόνιας περίθαλψης 
επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος της 
πανδημίας COVID-19, ειδικά στα προη-
γούμενα κύματα, και αφού ο στρατός κλή-
θηκε να βοηθήσει σε μερικές εγκαταστά-
σεις, εξέδωσε μια καυστική αναφορά με 
λεπτομέρειες των κατοίκων που υποφέ-
ρουν χωρίς σωστή διατροφή ή ενυδά-
τωση.
Οι Φιλελεύθεροι δεσμεύονται για μια 
εγγύηση κατ’ οίκον φροντίδας που θα δια-
σφάλιζε ότι 400.000 περισσότεροι ηλικιω-
μένοι θα έχουν πρόσβαση στην κατ’ οίκον 

φροντίδα τα επόμενα τέσσερα χρόνια και 
θα ενισχύσει τη συνολική χρηματοδότηση 
για το σύστημα κατά 2 δισεκατομμύρια 
δολάρια έως το 2026 μέσω ετήσιων αυξή-
σεων 10%.
Υπόσχονται επίσης να χτίσουν 15.000 
ακόμη υποβοηθούμενα σπίτια διαβίωσης 
την επόμενη δεκαετία.
Οι Φιλελεύθεροι λένε ότι θα σταματήσουν 
να ανανεώνουν τις άδειες για κερδοσκο-
πικά σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας το 
επόμενο έτος και θα ξεκινήσουν τη δια-
πραγμάτευση και τη χρηματοδότηση της 
μεταβίβασης υφιστάμενων κατοικιών σε 
μη κερδοσκοπικούς φορείς και δήμους.
Στόχος τους είναι η κατασκευή 30.000 
νέων κοινοτικών χώρων μακροχρόνιας 
φροντίδας έως το 2028 και η εκ νέου ανά-
πτυξη και ο εκσυγχρονισμός 28.000 υπαρ-
χόντων χώρων.
Οι Φιλελεύθεροι υπόσχονται επίσης να 
επεκτείνουν και να μονιμοποιήσουν την 
Πίστωση Φόρου Ασφάλειας στο Σπίτι των 
Ηλικιωμένων και να καταστήσουν την 
πίστωση φόρου φροντίδας του Οντάριο 
επιστρεφόμενη, αφορολόγητη και πληρω-
μένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα 
ψήφισμα για τη «γενοκτονία του 
ουκρανικού λαού»

Τ
α μέλη του καναδικού κοινοβουλίου ε-
νέκριναν ομόφωνα την Τετάρτη ψήφι-
σμα που καταδικάζει τη «γενοκτονία 
του ουκρανικού λαού» από τη Ρωσία 

και αναφέρεται σε «ξεκάθαρες και άφθονες α-
ποδείξεις» ότι διαπράχθηκαν «εγκλήματα πο-
λέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» 
με «συστηματικό και μαζικό τρόπο» από «τις 
ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
υπό την καθοδήγηση του προέδρου Βλαντί-
μιρ Πούτιν».
«Η Βουλή των Κοινοτήτων υιοθέτησε ψήφισμα 
που αφορά πράξεις γενοκτονίας του ουκρανι-
κού λαού», ανέφερε το προεδρείο της καναδι-
κής κάτω Βουλής μέσω Twitter.
Εισηγήτρια ήταν η Χέδερ Μακφέρσον του 
Νέου Δημοκρατικού Κόμματος. Αναφέρεται σε 
«εγκλήματα», συμπεριλαμβανομένων βασα-
νιστηρίων, «μαζικών ωμοτήτων σε ουκρα-
νικά εδάφη» και «εξαναγκαστική μεταφορά 
παιδιών από την Ουκρανία στη ρωσική επι-
κράτεια» ή ακόμη «περιπτώσεις ευρείας κλί-
μακας σωματικής βίας, ψυχολογικής βίας και 
βιασμών».
Επικυρώνοντας το ψήφισμα, η Βουλή των Κοι-
νοτήτων «αναγνωρίζει πως η Ρωσική Ομο-
σπονδία διαπράττει γενοκτονία σε βάρος του 

ουκρανικού λαού».
Η υιοθέτηση του κειμένου καταγράφηκε περί-
που δέκα ημέρες μετά την υιοθέτηση παρό-
μοιου ψηφίσματος από το ουκρανικό κοινο-
βούλιο.
Στα μέσα Απριλίου, ο καναδός πρωθυπουρ-
γός Τζάστιν Τριντό μίλησε για πρώτη φορά 
περί «γενοκτονίας» στην Ουκρανία, μία ημέρα 
μετά τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Το 
Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά ως «απα-
ράδεκτο» τον όρο και τον ισχυρισμό αυτό.
«Βλέπουμε επιθέσεις εναντίον αμάχων, χρήση 
σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου», ενέρ-
γειες εντελώς «απαράδεκτες», είχε πει ο επικε-
φαλής της καναδικής κυβέρνησης.
Νωρίτερα την Τετάρτη ο κ. Τριντό δήλωσε πως 
η κυβέρνησή του αναζητεί τρόπους να «τιμω-
ρήσει περαιτέρω», κατάσχοντας τα αγαθά τους, 
πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις.
Η κυβέρνηση θέλει ο Καναδάς να γίνει η πρώτη 
χώρα μεταξύ των μελών της G7 που θα ρευ-
στοποιήσει ρωσικούς πόρους για να χρηματο-
δοτήσει τη βοήθεια στην Ουκρανία. 
Η Οτάβα ανακοίνωσε εξάλλου νέες κυρώσεις 
σε βάρος 203 προσώπων, κατ’ αυτή «συνερ-
γών» στην προσπάθεια προσάρτησης του Ντο-
νμπάς.

`
Ο Φορντ θα μειώσει τους φόρους 
για τους κατοίκους του Οντάριο 
που κερδίζουν λιγότερα από 50.000 
δολάρια το χρόνο

Σχεδόν σε 1.000 των Καναδικών 
Ενόπλων Δυνάμεων τους 
αρνήθηκαν εξαιρέσεις εμβολίων 
για τον COVID-19

Ο 
καναδικός στρατός λέει ότι 
σχεδόν 1.000 μέλη έχουν 
αρνηθεί εξαιρέσεις από την 
απαίτηση του στρατού για το 

εμβόλιο COVID-19.
Ο Υπαρχηγός του Επιτελείου Άμυνας 
Αντιστράτηγος. Φράνσις Άλεν λέει ότι 
περισσότερα από 1.300 μέλη των Κανα-
δικών Ενόπλων Δυνάμεων ζήτησαν εξαι-
ρέσεις για ιατρικούς ή θρησκευτικούς 
λόγους.
Ο Άλεν λέει ότι μόνο 158 από αυτά τα 
αιτήματα έχουν εγκριθεί, ενώ περίπου 
ο ίδιος αριθμός αιτημάτων βρίσκεται 
ακόμη υπό αξιολόγηση.

Ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας στρα-
τηγός Wayne Eyre διέταξε όλο το στρατι-
ωτικό προσωπικό να εμβολιαστεί πλή-
ρως κατά του COVID-19 μέχρι τα μέσα 
Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.
Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότ ι 
περισσότερο από το 98 τοις εκατό των 
καναδικών στρατευμάτων έχουν εμβολι-
αστεί, αλλά εκατοντάδες άλλοι δεν έλα-
βαν τις δόσεις τους.
Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε την περα-
σμένη εβδομάδα ότι 39 μη εμβολιασμέ-
νοι στρατιώτες αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν τον στρατό ενώ άλλοι 206 βρί-
σκονται σε διαδικασία εκδίωξης.

Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο 
Νταγκ Φορντ θα υποσχεθεί να 
μειώσει τους φόρους εισοδήμα-
τος για τους κατοίκους του Οντά-

ριο που κερδίζουν λιγότερα από 50.000 δο-
λάρια ετησίως στον προϋπολογισμό του για 
το 2022 την Πέμπτη.
Μια πηγή είπε στο CP24 ότι ο προϋπολο-
γισμός, ο οποίος πιθανότατα θα κρατηθεί 
μέχρι μετά τις εκλογές, θα αυξήσει την επιλε-
ξιμότητα για την πίστωση 
φόρου γ ια άτομα με 
χαμηλό εισόδημα και οικο-
γένειες (LIFT) από 38.000 $ 
σε 50.000 $.
Η πηγή είπε ότι η αλλαγή 
θα σημαίνει ότι περίπου 
1,1 εκατομμύρια άνθρω-
ποι θα έχουν κατά μέσο 
όρο 300 $ επιπλέον φορο-
λογικές ελαφρύνσεις το 2022.
Το LIFT εισήχθη για πρώτη φορά το 2018 
από την κυβέρνηση του Ford ως ένας τρόπος 
για να αντιμετωπιστεί η ακύρωση του κατώ-
τατου μισθού των 15 $, μια απόφαση που 
ελήφθη μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντά τους 
οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί.
Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση ισχυρίστηκε 
ότι το LIFT θα έδινε στους υπαλλήλους χαμη-

λού εισοδήματος και κατώτατου μισθού έως 
και 850 $ ετησίως φορολογικές ελαφρύν-
σεις.  Η διευρυμένη καταλληλότητα ευθυ-
γραμμίζεται με το θέμα της κυβέρνησης του 
Ford για τον προϋπολογισμό του 2022.
Το έγγραφο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
ουσιαστικά ως πλατφόρμα εκστρατείας για 
το PC, αναμένεται να είναι γεμάτο υποσχέ-
σεις που θα σώσουν τον μέσο ψηφοφόρο, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής χρη-

μάτων για τα τέλη ανανέωσης 
πινακίδων κυκλοφορίας και 
έξι μηνών ανακούφισης από 
τις αυξανόμενες τιμές της βενζί-
νης. Θα υπάρξει επίσης αύξηση 
του κατώτατου μισθού κατά 50 
σεντς.
Στην εκλογική του πλατφόρμα 
μετά τη σύνταξη, το NDP του 
Οντάριο δήλωσε ότι θα εφαρ-

μόσει ένα τετραετές πάγωμα του φόρου 
εισοδήματος για νοικοκυριά χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος. Ωστόσο, η περι-
κοπή τους για το πάγωμα - περίπου 200.000 
$ ετησίως ανά άτομο - θα επηρεάσει έναν 
μεγαλύτερο πληθυσμό. Το κόμμα δεν είπε 
εάν ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί για 
όσους κερδίζουν περισσότερα από 200.000 
δολάρια το χρόνο.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

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

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

$32,280†

  

Excludes HST. 

ALL-IN STARTING FROM

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

A MAZDA 
 CREDIT▲

++
i-ACTIV AWD 

NOW STANDARD
ON ALL 2022 CX-5 MODELS

REMOTE START 
INCLUDED IN A 2-YEAR TRIAL OF

MAZDA CONNECTED 
 SERVICES▼

Signature model shown

Sport Design model shown

Kuro model shown

T:11"

T:10.714"

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

Additional information:

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

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



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ29 Απριλίου 2022

www.hellasnews-radio.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com



1729 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Α
κόμη μεγαλύτερους αριθμούς 
ηλικιωμένων και συνταξιοδο-
τήσεων στη χώρα προβλέπει η 
στατιστική υπηρεσία - Η μετα-

νάστευση «ανανεώνει τον πληθυσμό του 
Καναδά» αλλά δεν αρκεί για να ανατρα-
πεί η τάση
Ο Καναδάς, μια χώρα με περίπου 38 εκα-
τομμύρια κατοίκους, είναι στα πρόθυρα 
ενός κύματος συνταξιοδοτήσεων, με 
φόντο την έλλειψη εργατικού δυναμικού 
αλλά και το ιστορικά χαμηλό ποσοστό 
ανεργίας.
Το εργατικό δυναμικό της χώρας γερνάει: «ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξή-
θηκε έξι φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με εκείνον των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών», ανέφερε η Στα-
τιστική Υπηρεσία της χώρας. «Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο υψηλός ο αριθμός των ανθρώπων 
σε ηλικία συνταξιοδότησης», πρόσθεσε. Στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, οι πολίτες ηλικίας 
55-64 ετών αποτελούν το 21,8%, δηλαδή πάνω από 1 στους 5 πλησιάζει στη σύνταξη και αυτός είναι 
ένας λόγος για την έλλειψη εργατικού δυναμικού που παρατηρείται σε όλη τη χώρα. Τους τελευταίους 
μήνες το ποσοστό ανεργίας μειώνεται διαρκώς και τον Μάρτιο έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του 5,3%.
Οι Καναδοί άνω των 65 ετών φτάνουν τα 7 εκατομμύρια (19% σήμερα, από 16,9% το 2016) και παρα-
μένουν «για μεγαλύτερο διάστημα σε καλή κατάσταση υγείας και ενεργοί. Μέχρι το 2046 προβλέ-
πεται ότι θα τριπλασιαστεί ο αριθμός των κατοίκων που θα είναι άνω των 85 ετών. Η δημογραφική 
γήρανση εξηγείται από τη μείωση των γεννήσεων μετά το 2016 αλλά και το μεγαλύτερο προσδόκιμο 
ζωής.
«Η γονιμότητα έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το 2020, στα 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Εάν συνε-
χιστεί αυτή η μείωση τα επόμενα χρόνια, η δημογραφική γήρανση μπορεί να είναι οξύτερη απ’ όσο 
προβλέπεται σήμερα», σημείωσε ο Λοράν Μαρτέλ, στέλεχος της Στατιστικής Υπηρεσίας, μιλώντας 
σε δημοσιογράφους. Η μετανάστευση «ανανεώνει τον πληθυσμό του Καναδά» όμως δεν αρκεί για 
να ανατραπεί αυτή η τάση, εκτιμά η υπηρεσία. Να σημειωθεί πάντως ότι ο καναδικός πληθυσμός 
είναι «ακόμη» από τους «νεότερους» των χωρών της Ομάδας των 7 (G7), πίσω από τις ΗΠΑ και τη 
Βρετανία.

Γερνάει ο Καναδάς - Σε ιστορικό 
χαμηλό ανεργία αλλά και 
γονιμότητα

Φαρμακευτική περίθαλψη, πάγωμα 
φόρων και δαπάνες υγειονομικής 
περίθαλψης υπόσχεται το NDP του 
Οντάριο

Η επιτάχυνση της φαρμακευτικής 
φροντίδας, το πάγωμα του φόρου 
εισοδήματος για ορισμένους 
κατοίκους και η πρόσληψη δεκάδων 
χιλιάδων εργαζομένων στον τομέα 
της υγείας και της εκπαίδευσης ήταν 
μεταξύ των βασικών υποσχέσεων 
στην προεκλογική πλατφόρμα που 
παρουσίασαν οι Νεοδημοκράτες του 
Οντάριο τη Δευτέρα.

Η 
αρχηγός του NDP, Andrea 
Horwath, δήλωσε ότι η πλατ-
φόρμα είναι γεμάτη με πρακτι-
κά βήματα για να κάνει τη ζωή 

πιο προσιτή και να διορθώσει ό,τι έχει 
«σπάσει» στην υγειονομική περίθαλψη 
και σε άλλα συστήματα.
«Η κυβέρνηση απλώς δεν εργάζεται για 
τους ανθρώπους και ο COVID πραγματικά 
το εξέθεσε αυτό. Τώρα, οι άνθρωποι δεν 
ζητούν το φεγγάρι και τα αστέρια. Θέλουν 
απλώς κάποιον που να παίρνει πραγμα-
τικά αυτό που περνούν, 
και δεν το είχαν εδώ και 
καιρό», είπε η Horwath 
στην εκδήλωση παρου-
σίασης της πλατφόρμας 
στο Τορόντο, πλαισιω-
μένη από υποψηφίους και 
εκπροσώπους των συνδι-
κάτων. 
«Τα καλά νέα είναι ότι δεν 
χρειάζεται να είναι έτσι. 
Μπορούμε να διορθώ-
σουμε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για 
τους ανθρώπους».
Η Horwath χαρακτήρισε τα αντίπαλά της 
Φιλελεύθερα και Προοδευτικά Συντηρη-
τικά κόμματα ως αναποτελεσματικά στη 
βελτίωση των πραγμάτων και τα κατηγό-
ρησε ότι κάνουν τη ζωή πιο ακριβή υπό 
τις κυβερνήσεις τους.
Έτσι εξήγησε επίσης τις ομοιότητες μεταξύ 
της πλατφόρμας του κόμματός της και των 
υποσχέσεων που δόθηκαν από τους Φιλε-
λεύθερους, οι οποίοι, όπως και το NDP, 
δεσμεύονται να αυξήσουν τον κατώτατο 
μισθό, να πιλοτάρουν μια τετραήμερη 
εβδομάδα εργασίας, να προσφέρουν 
εκπτώσεις για ηλεκτρικά οχήματα και να 
καλύπτουν φάρμακα για τον HIV.
Εάν εκλεγούν τον Ιούνιο, οι Νεοδημο-
κράτες υπόσχονται να προχωρήσουν 

στην παροχή κάλυψης φαρμάκων για τους 
κατοίκους του Οντάριο προτού η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση των Φιλελευθέ-
ρων προχωρήσει στο σχέδιό της, ξεκι-
νώντας καλύπτοντας μια βασική γραμμή 
125 φαρμάκων. Το σχέδιο φαρμακευτικής 
περίθαλψης, το οποίο υποσχέθηκε και το 
NDP στις εκλογές του 2018, περιλαμβά-
νει δεσμεύσεις για την κάλυψη του ελέγ-
χου των γεννήσεων και της θεραπείας και 
πρόληψης του HIV.
Το κόμμα είπε ότι θα εργαστεί επίσης για 
να «επιταχύνει» το προτεινόμενο σχέ-
διο ομοσπονδιακής οδοντιατρικής κάλυ-
ψης και να το επεκτείνει ώστε να καλύ-
πτει περισσότερα άτομα. Η Horwath δεν 
έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα 
είναι διαθέσιμο το φάρμακο και η οδοντι-
ατρική κάλυψη, αλλά είπε ότι στόχος είναι 
να γίνει αυτό «το συντομότερο δυνατό».
Το NDP υπόσχεται επίσης να προσλά-
βει 10.000 εργαζόμενους προσωπικής 
υποστήριξης και να τους δώσει αύξηση, 

καθώς και να προσλάβει 
30.000 νοσηλευτές, 400 
γιατρούς και ειδικούς για 
το βόρειο Οντάριο και να 
επισπεύσει την αναγνώ-
ριση διαπιστευτηρίων για 
15.000 διεθνώς εκπαι-
δευμένους νοσηλευτές. 
Υπάρχει επίσης υπόσχεση 
γ ια πρόσληψη 20.000 
δασκάλων και εκπαιδευτι-
κών. Στην εκδήλωση έναρ-

ξης της Δευτέρας, η Horwath προκάλεσε 
το πιο δυνατό χειροκρότημα όταν επα-
νέλαβε τη δέσμευση του NDP να καταρ-
γήσει τη νομοθεσία που περιορίζει τους 
μισθούς του δημόσιου τομέα στο ένα τοις 
εκατό ετησίως.
Η πλατφόρμα ενημέρωσε επίσης μια προ-
ηγούμενη ανακοίνωση για τη στέγαση και 
τώρα στοχεύει στην κατασκευή 100.000 
μονάδων κοινωνικής στέγασης για 493 
εκατομμύρια δολάρια ετησίως και 60.000 
υποστηρικτικών κατοικιών για 100 εκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως.
Υπάρχει επίσης δέσμευση για πάγωμα 
των φόρων εισοδήματος σε νοικοκυριά 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για 
τέσσερα χρόνια και υπόσχεση για επα-
νεισαγωγή του ελέγχου ενοικίων για δια-
μερίσματα.

Η Ρωσία απαγορεύει την είσοδο 
στη χώρα στον Τριντό και σε 
ακόμη 599 Καναδούς

Ε
ξαιτίας των «εχθρικών 
ενεργειών» της ηγεσίας 
της χώρας
Η Ρωσ ία ανακοίνωσε 

σήμερα ότ ι επέβαλε απαγό-
ρευση ε ισόδου σε περίπου 
600 Καναδούς, μεταξύ αυτών ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, 
εξαιτίας των «εχθρικών ενερ-
γειών» της ηγεσίας της χώρας.
Η αν τ ιπρόεδρος της καναδι-
κής κυβέρνησης Κρίστια Φρί-
λαντ είναι επίσης μεταξύ των 
592 προσώπων στα οποία απα-
γορεύεται να ταξιδέψουν στη 
Ρωσία, σε μια συμβολική κίνηση.
Αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ρωσικών αντιποίνων κατά χωρών που έχουν προσφέ-
ρει πολιτική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Χθες Τετάρτη, η Ρωσία επέ-
βαλε ανάλογη ταξιδιωτική απαγόρευση σε εκατοντάδες μέλη του βρετανικού κοινο-
βουλίου.
«Τονίζουμε ότι αυτού του είδους οι κυρώσεις επιβάλλονται εξ ανάγκης από τη 
ρωσική πλευρά και αποκλειστικά ως απάντηση στις εχθρικές ενέργειες της καναδι-
κής ηγεσίας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρωσίας.
Η Μόσχα είχε επιβάλει την προηγούμενη εβδομάδα κυρώσεις σε βάρος 61 αξιωμα-
τούχων, δημοσιογράφων και στρατιωτικών αναλυτών από τον Καναδά, για την υπο-
στήριξή τους στη «ρωσοφοβική» στάση της καναδικής κυβέρνησης. 
Μέσα στην λίστα που αυξήθηκε από την περασμένη εβδομάδα βρίσκονται επίσης οι 
πρωθυπουργοί επαρχιών του Καναδά, όπως ο Ντάγκ Φορντ από το Οντάριο, αλλά 
και ο Δήμαρχος του Τορόντο, Τζον Τόρι.
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Σ
τα 80,4 χρόνια βρισκόταν το μέσο προσδό-
κιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, 
σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 
2019, και με τις γυναίκες να συνεχίζουν να έ-

χουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από τους άντρες, 
σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Στην Κύπρο το προσδόκιμο ζωής ήταν υψηλότερο 
από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
βρισκόταν στα 82,4 χρόνια το 2020, σημειώνοντας 
μικρή αύξηση σε σχέση με το 2019 όταν βρισκόταν 
στα 82,3 χρόνια.
Εν τω μεταξύ, οι περιφέρειες με το υψηλότερο προσ-
δόκιμο ζωής στην ΕΕ το 2020 βρίσκονταν στη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το προσδόκιμο ζωής είναι 
5,7 χρόνια υψηλότερο για τις γυναίκες (83,2 χρόνια) 
από τους άντρες (77,5 χρόνια). Στην Κύπρο η διαφορά 
είναι μικρότερη, καθώς το προσδόκιμο ζωής είναι 4 
χρόνια υψηλότερο για τις γυναίκες (84,4 χρόνια) από 
τους άντρες (80,4 χρόνια).
Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, το προσδόκιμο ζωής 
το 2020 ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες από τους 
άντρες σε όλες τις περιφέρειες (σε στατιστικό επίπεδο 
NUTS2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πανευρωπαϊκά το 2020 το προσδόκιμο ζωής σημεί-
ωσε μείωση 0,9 ετών σε σχέση με το 2019, με τη μεί-

ωση να είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ανδρών (μεί-
ωση 1 έτους) από ότι μεταξύ των γυναικών (0,8 έτος). 
Ωστόσο, σημειώνεται, αυτή η μείωση του προσδόκι-
μου ζωής σχετίζεται με την απότομη αύξηση της θνη-
σιμότητας το 2020 λόγω της πανδημίας του COVID-
19.
Σε περιφερειακό επίπεδο, η περιοχή με το υψηλότερο 
προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ το 2020 ήταν η Κορσική 
στη Γαλλία (84 χρόνια). Ακολουθούσαν οι Βαλεαρίδες 
νήσοι στην Ισπανία (83,9 χρόνια) και η Ήπειρος στην 
Ελλάδα (83,8 χρόνια).
Το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφηκε σε 
περιοχές της Βουλγαρίας, και ειδικότερα στη βορειο-
δυτική περιφέρεια (72,1 χρόνια), τη βόρεια-κεντρική 
περιφέρεια (72,8 χρόνια), και τις περιφέρειες της 
βόρειας και της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας (72,9 
χρόνια).
Η Κορσική ήταν επίσης η περιφέρεια με το υψηλότερο 
προσδόκιμο ζωής μεταξύ των γυναικών (87 χρόνια). 
Ακολουθούσαν η Γαλικία στην Ισπανία (86,7 χρόνια) 
και, με το ίδιο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες (86,4 
χρόνια) η Λουάρ και τα Μιντί-Πυρηναία στη Γαλλία, οι 
νήσοι Ώλαντ στη Φινλανδία και η Ήπειρος.
Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των ανδρών 
στην ΕΕ το 2020 ήταν 81,4 χρόνια και καταγράφηκε 
στην Ήπειρο, την Ούμπρια στην κεντρική Ιταλία και τις 
Βαλεαρίδες νήσους.

Πόσα χρόνια είναι το προσδόκιμο 
ζωής στην Κύπρο 

Μείωση εργατικών ατυχημάτων την 
τελευταία διετία-Τρεις θάνατοι το 2022

Μ
είωση του δείκτη εργατικών ατυχη-
μάτων παρατηρείται τα δύο τελευταία 
χρόνια, σύμφωνα με τον Διευθυντή 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

Αναστάσιο Γιαννάκη, ο οποίος ανέφερε ότι φέτος 
καταγράφηκαν μέχρι στιγμής τρεις θάνατοι από ερ-
γατικά ατυχήματα, έναντι οκτώ θανατηφόρων εργα-
τικών ατυχημάτων, που συνέβησαν το 2021.
 Σε δηλώσεις του, μετά την τελετή που πραγματο-
ποιήθηκε στη ΣΕΚ στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή 
τους σε εργατικά ατυχήματα και από επαγγελματικές 
ασθένειες, ο κ. Γιαννάκη ανέφερε παράλληλα ότι το 
2021 καταγράφηκαν συνολικά 1.453 εργατικά ατυ-
χήματα, έναντι 1.550 που καταγράφηκαν το 2020, 
εξηγώντας ότι τα συγκεκριμένα ατυχήματα αφορούν 
αυτά που προκάλεσαν απουσία από την εργασία 
πάνω από τέσσερις ημέρες. 
Αναφερόμενος περαιτέρω στη μείωση που κατα-
γράφεται τα τελευταία δύο χρόνια, ο κ. Γιαννάκη 
είπε πως τα συγκεκριμένα στοιχεία δίδονται με επι-
φύλαξη, αφού η μείωση ενδεχομένως να οφείλεται 
στην πανδημία, αφού υπήρχαν τομείς της οικονο-

μίας που δεν δούλεψαν στο βαθμό που δούλεψαν 
το 2019. 
 Όπως είπε, «χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 
τουριστικός και ξενοδοχειακός τομέας, όπου δυστυ-
χώς παραδοσιακά καταγράφονται πολλά μικροα-
τυχήματα», για να προσθέσει ότι «επειδή δεν δού-
λεψε αυτός ο τομέας στο βαθμό του 2019, τα δύο 
τελευταία χρόνια, το 2020 και το 2021, καταγρά-
φηκε μικρότερος αριθμός ατυχημάτων σε αυτούς 
του τομείς και κατ’ επέκταση στο σύνολο των ατυχη-
μάτων για όλη την Κύπρο».
 ε σχέση με την εφαρμογή μέτρων κατά του κορωνο-
ϊού σε χώρους εργασίας, ο Διευθυντής του Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας είπε πως μόνο το 2021 
έγιναν 22 χιλιάδες επιθεωρήσεις, σε σχέση με την 
τήρηση των μέτρων, συμπληρώνοντας πως έχουν 
διενεργηθεί ακόμα 4 με 5 χιλιάδες, σε συνεργα-
σία με άλλες υπηρεσίες, για τα θέματα τήρησης των 
μέτρων.
 «Ο κορωνοϊός μάς έδειξε την ανάγκη να έχουμε 
συστήματα διαχείρισης  της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων», είπε ο κ. Γιαννάκη.

Σ
ειρά επαφών με Εσθονούς αξιωματούχους στον τομέα της τεχνο-
λογίας, της έρευνας και της ψηφιακής πολιτικής είχε την Πέμπτη ο 
Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυ-
ριάκος Κόκκινος, στο Ταλίν, όπου συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας  Νίκο Αναστασιάδη κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγμα-
τοποιεί στη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, ο κ. Κόκ-
κινος επισκέφθηκε, επίσης την εταιρεία Αutotek που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της τεχνολογίας στην αυτοκίνηση.
 Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά την επίσκεψη του στην εταιρεία τεχνο-
λογίας στον τομέα της αυτοκίνησης, o Υφυπουργός είπε ότι «είχαμε την 
ευκαιρία να μπούμε σε αυτόνομο όχημα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
εγχείρημα της εταιρείας και ο σκοπός του οχήματος είναι η μεταφορά των 
επιβατών χωρίς οδηγό, μόνο με τις συντεταγμένες στο GPS, με τον γεω-
γραφικό χάρτη. 
Η πρόκληση, είπε, στην αυτοκίνηση είναι πώς αυτού του είδους οι τεχνο-
λογίες θα γίνουν καθημερινότητα στις διακινήσεις. Πρόσθεσε ότι σε όλες 
τις γεωγραφίες σήμερα γίνεται προσπάθεια εισαγωγής τέτοιων καινοτό-
μων προσεγγίσεων στην αυτοκίνηση, οι νομοθεσίες όμως, η σήμανση 
στους δρόμους και άλλες πρόνοιες που χρειάζονται δεν είναι έτοιμες 
ακόμα, για αυτό η χρήση τέτοιων οχημάτων γίνεται σε ελεγχόμενους 
χώρους όπως αεροδρόμια, πάρκα, πανεπιστημιακούς χώρους.
 Όμως, ανέφερε, κυρίως στις ΗΠΑ, η πρόκληση είναι να είναι στην καθη-
μερινότητα της λειτουργίας μιας πόλης το αυτόνομο αυτοκίνητο, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι θα αντικαταστήσει το συμβατικό αυτοκίνητο από 
τη μια μέρα στην άλλη. Σημείωσε ότι όμως, η τεχνολογία και η καινοτο-
μία υπάρχουν, είναι θέμα ετοιμότητας της κοινωνίας των υποδομών, των 
ανθρώπων για να υιοθετηθεί αυτού του είδους την αυτοκίνηση και είναι 
και πλήρως ηλεκτρικό δεν είναι μόνο αυτόνομο. 
Είπε ότι στην Κύπρο μπορούμε να ξεκινήσουμε σε πειραματικό στάδιο 
και πρόσθεσε ότι «και ίσως να είναι μια από τις εισηγήσεις που θα κάνω 
σε κάποιο από τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα για να ξεκινήσουμε να 
το σχεδιάζουμε αυτό, όχι μόνο για την τεχνολογική ετοιμότητα διότι η 
τεχνολογία υπάρχει, αλλά να δούμε από πλευράς υποδομών της χώρας, 
σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε πρώτο στάδιο μετά και σε θέμα νομοθε-
σίας και ασφαλιστικών προνοιών που χρειάζονται, και να ξεκινήσει και 
η Κύπρος να ετοιμάζεται για το αυτόνομο αυτοκίνητο ή την αυτοκίνηση 
χωρίς οδηγό». 
Αναφερόμενος στις συναντήσεις που είχε, ο κ. Κόκκινος είπε ότι ήταν 
πολύ παραγωγική η συνάντηση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης 
της Εσθονίας  Luukas Ilves πρσοθέτοντας πως η Εσθονία είναι μια χώρα 
που πρέπει να περηφανεύεται για τις επιτυχίες της τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό. 
Είπε ότι υπογράφουν την Παρασκευή σε επίπεδο Προέδρου της Δημο-
κρατίας και Πρωθυπουργού της Εσθονίας το Μνημόνιο Συναντίληψης και 
ότι σήμερα είδαν μέσα από αυτό το Μνημόνιο τι είδους συνέργειες και 
συνεργασίες μπορούν άμεσα να αναπτύξουν στην Κύπρο. 
Ο κ. Κόκκινος είπε ότι του έχει απευθύνει ανοικτή πρόσκληση να έρθει 
τον Ιούνιο στην Κύπρο και θα γίνει προκαταρκτική εργασία για να ξεκινή-
σουν άμεση συνεργασία στους τομείς της κυβερνοαφάλειας, της εγγρα-
φής πολιτών στο Αρχείο Πληθυσμού με πιο σύγχρονο τρόπο και στο θέμα 
της εκπαίδευσης των επιστημόνων στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. 
Συναντήθηκε, επίσης, με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής της 
Εσθονίας. Όπως είπε, «τους εξηγήσαμε τα πλάνα και τις προκλήσεις της 
χώρας μας και πώς αυτές οι προκλήσεις είναι ευκαιρίες συνεργασίας με 
το τοπικό οικοσύστημα πληροφορικής και θα τους φιλοξενήσουμε στην 
Κύπρο, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής εντός 
Ιουνίου, για ανάπτυξη συνεργασιών»

Κόκκινος: Nα ξεκινήσει και 
η Κύπρος να ετοιμάζεται για 
αυτοκίνητο χωρίς οδηγό
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Σ
την καρδιά της τουριστικής 
στρατηγικής βρίσκονται οι 
μικρές, τοπικές κοινότητες, 
δήλωσε ο Υφυπουργός Του-

ρισμού Σάββας Περδίος σε χαιρε-
τισμό του την Πέμπτη στην έναρ-
ξη του τελικού διήμερου συνεδρί-
ου του έργου Desti Smart Interreg 
Europe, στο ξενοδοχείο Annabelle 
στην Πάφο, με διοργανωτή την Ε-
ταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου που 
είναι έταιρος του έργου. 
 Στο συνέδριο απηύθυναν χαι-
ρετισμούς επίσης o Αντιδήμαρ-
χος Πάφου Χρήστος Μακαρίου εκ 
μέρους του Δημάρχου Πάφου και ο 
Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου Κυριά-
κος Δρουσιώτης. 
Στον χαιρετισμό του, ο οποίος 
έγινε διαδικτυακά, ο κ. Περδίος 
εξέφρασε την ικανοποίηση του 
για το γεγονός ότι ο τουρισμός της 
Κύπρου βρίσκεται ήδη στο δρόμο 
της αειφόρου και έξυπνης μετάβα-
σης. Μίλησε για την εθνική στρατη-
γική για τον τουρισμό για το 2020- 
2030, η οποία ξεκίνησε τον Ιανου-
άριο του 2020 λίγους μήνες πριν 
από την πανδημία. Σημείωσε ότι η 
κρίση που δημιουργήθηκε με την 
πανδημία αντιμετωπίστηκε και η 
εθνική στρατηγική για τον τουρι-
σμό προχώρησε. 
 Ο κ. Περδίος ανέφερε πως η 
εθνική στρατηγική για τον τουρι-
σμό βασίζεται σε πέντε πυλώνες με 
διάρκεια μέχρι το 2030 όπου στό-
χος είναι να μετατραπεί η Κύπρος 
σε έναν ολόχρονο τουριστικό προ-
ορισμό, να καθιερωθεί ως ένας 
προορισμός υψηλότερης ποιότη-
τας, φιλικός προς το περιβάλλον, 
ψηφιακά έξυπνος προορισμός και 
ένας τουριστικός προορισμός που 
θα φέρει οφέλη σε όλους τους 
κατοίκους.
 Για το τελευταίο σημείο, είπε ότι 

αυτό σημαίνει δύο πράγματα ότι 
δεν εστιάζουμε μόνο στα παρα-
λιακά θέρετρα, αλλά εστιάζουμε 
στην ανάδειξη ολόκληρου του 
νησιού ως προορισμού και ότι 
διασφαλίζουμε ότι οι κάτοικοι της 
περιοχής και οι μικρές τοπικές κοι-
νότητες βρίσκονται στην καρδιά της 
τουριστικής μας στρατηγικής.
 Έτσι, σημείωσε, ο τουρισμός είναι 
στην πραγματικότητα ένα κομβικό 
σημείο για τις τοπικές μας κοινό-
τητες, προσθέτοντας ότι αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. «Με αυτό τον 
τρόπο εντάσσουμε τους ντόπιους 
σε ό, τι κάνουμε», είπε.
 Τέλος, συνεχάρη την Πάφο για 
τις ενέργειες και τις 
προσπάθειες που 
καταβάλλει για να 
καθιερωθεί ως ένας 
ολόχρονος, έξυπνος 
και υψηλότερης ποί-
οτητας τουριστικός 
προορισμός.
 Ο Μάνος Βουγιού-
κας Συντονιστής του 
έργου και του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Desti-Smart Interreg 
Europe σε δηλώσεις του στους 
δημοσιογράφους ανέφερε πως 
πραγματοποιείται αυτές τις δύο 
μέρες το τελικό συνέδριο του έργου 
μετά από τέσσερα χρόνια εργασιών 
με δέκα εταίρους εκ των οποίων ο 
ένας από την Κύπρο και συγκεκρι-
μένα από την Πάφο και από άλλες 
9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με στόχο να ενισχύσουν τους του-
ριστικούς προορισμούς ώστε να 
γίνουν πιο αποτελεσματικοί μέσω 
τεχνολογίας και ειδικά την κινητι-
κότητα των επισκεπτών.
 Όπως ανέφερε ο κ. Βουγιούκας το 
έργο Desti-Smart Interreg Europe  
στοχεύει στη βελτίωση των πολι-
τικών μεταφορών και τουρισμού 
σε προορισμούς, ενσωματώνοντας 

στρατηγικές για βιώσιμη κινητικό-
τητα, προσβασιμότητα και υπεύ-
θυνα ταξίδια στην αειφόρο του-
ριστική ανάπτυξη μέσω της απο-
τελεσματικότητας, της ανθεκτικό-
τητας, της διατροπικότητας, των 
νέων συστημάτων μεταφορών, της 
ποδηλασίας και της πεζοπορίας για 
τους επισκέπτες.  
 Πρόσθεσε πως «η συνεργασία του 
έργου Desti-Smart Interreg Europe 
στοχεύει ακόμη στο να εισαγάγει 
βιώσιμες και έξυπνες λύσεις κινη-
τικότητας, συστήματα μεταφοράς 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βελ-
τιώσεις διατροπικότητας, εγκατα-
στάσεις ποδηλασίας και πεζοπο-

ρίας για τους επι-
σκέπτες, με σχετι-
κές καινοτομίες και 
ανθεκτικότητα, σε 
τουριστικούς προο-
ρισμούς.
 Αυτά αποτελούν, 
συνέχισε, σημαντι-
κές προσθήκες στην 
έννοια και τον ορι-

σμό των «έξυπνων προορισμών», 
ιδίως λόγω της βιώσιμης και έξυ-
πνης τουριστικής κινητικότητας.
 Τα παραπάνω προκύπτουν από τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία, την 
ανταλλαγή εμπειριών, τη δημιουρ-
γία ικανοτήτων, την ανάπτυξη πολι-
τικής και την αλλαγή πολιτικής για 
την αειφόρο τουριστική κινητικό-
τητα, προς τους «έξυπνους προορι-
σμούς», συμπλήρωσε.
 Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Διευ-
θυντής της ΕΤΑΠ Νάσος Χατζη-
γεωργίου εξέφρασε την ικανο-
ποίηση του, σημειώνοντας πως 
σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο 
του οποίου η θεματολογία συνά-
δει πλήρως με την στρατηγική της 
επαρχίας Πάφου. Πρόσθεσε πως 
στόχος και σκοπός όλων των εταί-
ρων της Πάφου είναι ο προορι-

σμός  να γίνει ακόμη πιο έξυπνος. 
Eίπε ακόμη πως μέσα απ’ αυτό το 
πρόγραμμα έχουν καταφέρει να 
γίνουν αποδέκτες καλών πρακτι-
κών και με χρηματοδότηση από 
την ΕΕ, συνέχισε, έχουν υλοποιή-
σει συγκεκριμένο πιλοτικό σχέδιο 
δράσης το οποίο αυτό θα μπορεί 
να χρησιμιποιηθεί κυρίως από επι-
σκέπτες.   
Στο συνέδριο μεταξύ άλλων ανα-
φέρθηκε από τους διοργανωτές 
πως το έργο Desti-Smart με απώ-
τερο στόχο τους έξυπνους προο-
ρισμούς συμβάλλει στη δέσμευση 
της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονο-
μίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
με έξυπνες τεχνολογίες.
 Το έργο διευκολύνει την υιοθέτηση 
λύσεων ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφο-
ριών και επικοινωνιών) για βιώ-
σιμη κινητικότητα και προσβασι-
μότητα σε τουριστικούς προορι-
σμούς, καθιστώντας έτσι τον του-
ρισμό στις ευρωπαϊκές περιοχές 
πιο αποτελεσματικό με διάφορους 
τρόπους. Ο βιώσιμος και υπεύθυ-
νος τουρισμός μπορεί να επωφελη-
θεί πολύ, όπως αναφέρθηκε, από 
τις ψηφιακές εφαρμογές σε όλα τα 
στάδια της ενημέρωσης των επι-
σκεπτών, της ταξιδιωτικής καθο-
δήγησης, της διατροπικότητας και 
των απρόσκοπτων ταξιδιωτικών 
λύσεων. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της ΕΤΑΠ Κυριάκος Δρουσιώτης 
ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι 
υπέροχο να γνωρίζουμε ότι το 
συνέδριο παρέχει ένα φόρουμ για 
να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων και εμπειρογνω-
μόνων από τόσες πολλές χώρες του 
κόσμου που ασχολούνται με ένα 
από τα πιο σημαντικά θέματα. Την 
βιώσιμη τουριστική κινητικότητα 
προς έξυπνους προορισμούς.

Εντατικές έρευνες διεξάγει το 
ΤΑΕ Πάφου για τον εντοπι-
σμό των φερόμενων ως δρα-
στών στην υπόθεση τοποθέτη-
σης εκρηκτικού μηχανισμού σε 
ΑΤΜ υποκατάστημα Τράπεζας 
στην Πάφο τα ξημερώματα της 
Δευτέρας του Πάσχα.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο 
Τύπου της αστυνομικής διεύ-
θυνσης Πάφου και Υπεύθυνο 
του ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικο-
λάου οι έρευνες επικεντρώνο-
νται στα κλειστά κυκλώματα 
παρακολούθησης της περιοχής, 
ωστόσο δεν υπάρχει κανένα 
χαρακτηριστικό αναγνώρισης 
πέρα του ύψους και της σωμα-
τικής διάπλασης αφού αυτοί 
είχαν καλυμμένο το πρόσωπο 
και το σώμα τους.
Από την σκηνή, είπε ο κ. Νικο-
λάου, λήφθηκαν τεκμήρια τα 
οποία έχουν αποσταλεί για 
επιστημονικές εξετάσεις. Πρό-
σθεσε πως οι ανακριτικές αρχές 
συγκεντρώνουν και διάφορες 
πληροφορίες με σκοπό τον 
εντοπισμό των φερόμενων δρα-
στών και για την εξασφάλιση 
μαρτυρίας.
Επιπρόσθετα, ο κ. Νικολάου 
ανέφερε πως η Αστυνομία 
Πάφου έχει αυξήσει τις περι-
πολίες της για την αποτροπή 
παρόμοιου συμβάντος υπενθυ-
μίζοντας πως στην Λεμεσό στο 
παρελθόν είχαν συμβεί τρεις με 
τέσσερις παρόμοιες περιπτώ-
σεις σε διάρκεια 10- 15 ημερών.
Σύμφωνα με το ιστορικό της 
υπόθεσης ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ 
Πάφου ανέφερε πως άγνωστοι 
τοποθέτησαν τη Δευτέρα του 
Πάσχα στις 5 το πρωί εκρηκτικό 
μηχανισμό στην ΑΤΜ υποκα-
ταστήματος τράπεζας, που βρί-
σκεται στην Λεωφόρο Ελλάδος, 
στην Πάφο.
Η αυτοσχέδια βόμβα τοποθε-
τήθηκε, όπως είπε, εντός της 
αυτόματης ταμειακής μηχα-
νής και από την έκρηξη κατα-
στράφηκε ολοσχερώς. Από την 
έκρηξη ζημιές επίσης προκλή-
θηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό της τράπεζας.

Ψάχνουν κλειστά 
κυκλώματα για 
εντοπισμό των 
δραστών που 
ανατίναξαν ΑΤΜ

Περδίος: Στην καρδιά της τουριστικής στρατηγικής 
οι τοπικές κοινότητες
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Ενωτικός στο πρώτο του μήνυμα 
προς τον γαλλικό λαό ο Εμανουέλ 
Μακρόν για την επανεκλογή του 
-  Σύμφωνα με την Ipsos, κερδίζει 
με ποσοστό 58,8% έναντι 41,2% 
της Λεπέν - «Ευχαριστώ» ήταν η 
πρώτη του λέξη 

Ε
νωτικό μήνυμα στον γαλλικό λαό 
για την επανεκλογή του στη θέ-
ση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας απηύθυνεο Εμανουέλ Μα-

κρόν, που κατευθύνεται στο Πεδίον του 
Άρεως συνοδευόμενος από τη σύζυγό 
του Μπριζίτ Μακρόν, αλλά και νέους αν-
θρώπους.  Σύμφωνα με αναθεωρημένη 
πρόβλεψη της εταιρείας δημοσκοπήσε-
ων Ipsos ο Μακρόν κερδίζει τις εκλογές 
με 58,8% έναντι 41,2% της Λεπέν. 
Υπό τους ήχους της «Ωδής στη Χαρά» 
του Μπετόβεν, ο Μακρόν, εμφανώς ικα-
νοποιημένος προχωρά προς τον χώρο 
που βρίσκον ται συγκεν τρωμένοι οι 
οπαδοί του. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαι-
ρετά εν μέσω χειροκροτημάτων τους 
συγκεντρωμένους.  Η ομιλία του έγινε 
μετά την ανακοίνωση των πρώτων εκτι-
μήσεων για νίκη του με 
πάνω από 58%.
«Ευχαρισ τώ» ήταν  η 
πρώτη του λέξη. «Ευχα-
ριστώ φίλοι μου, συμπα-
τριώτε ς μου εδώ σ το 
Παρίσι αλλά και παντού, 
σε όλη τη γαλλική επι-
κρά τ ε ια»,  πρόσ θεσ ε .  
«Μετά από πέν τε χρό-
ν ια με τασχηματ ισμού, 
μία πλειοψηφία μου έκανε την τιμή να 
μου δώσει την προεδρία της Γαλλίας 
γ ια τα επόμενα πέν τε χρόνια. Θέλω 
να ευχαρισ τήσω όλους τους εθελο-
ντές, τους παράγοντες, τους ανθρώ-
πους που με συνόδευσαν στην πορεία 
μου, όλους εκείνους που είναι μαζί μου 
από την αρχή κι έκαναν την επανεκλογή 
μου υπαρκτή. Ξέρω ότι δώσατε μεγάλη 
ενέργεια, κάνατε μεγάλη προσπάθεια. 
Ευχαριστώ και θα κάνω αυτό που πρέ-
πει, αυτό που σας πρέπει. Ευχαριστώ».
Ο Μακρόν ευχαρίστησε τους Γάλλους 
και τις Γαλλίδες που του έδειξαν εμπι-
στοσύνη για μια ανεξάρτητη Γαλλία και 
πιο ισχυρή Ευρώπη με επενδύσεις και 

μεταρρυθμίσεις βαθύτατες, προκει-
μένου να δώσουμε μια νέα πνοή στην 
καινοτομία, την οικολογία. Η Γαλλία 
θα γίνει ένα μεγάλο έθνος οικολογίας. 
Μήνυμα έστειλε και σε όσους τον ψήφι-
σαν στον β’ γύρο για να αποφευχθεί η 
άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία. 
Αναφερόμενος σε όσους απείχαν, ανέ-
φερε ότι πρέπει και εκεί να υπάρξουν 
απαντήσεις. «Δεν είμαι πια υποψήφιος 
κάποιου κόμματος, είμαι ο πρόεδρος 
όλων», ανέφερε, καλώντας τους υπο-
στηρικτές του να μην αποδοκιμάζουν 
την Μαρίν Λεπέν. 
Ο επανεκλεγείς πρόεδρος ανέφερε ότι 
οι Γάλλοι ψήφισαν ένα πρόγραμμα για 
την εργασία, την οικονομία, τον πολιτι-
σμό. «Αυτό το πρόγραμμα θέλω να το 
κρατήσω ισχυρό στα ερχόμενα χρόνια, 
γιατί ξέρω ότι έχουν αναφερθεί πολ-
λές διαφορές, πολλές διασπάσεις και 
πρέπει να απαντήσω σε όλους για μια 
κοινωνία πιο ίση, πιο δίκαιη, μεταξύ 
αντρών και γυναικών». 
«Ο πόλεμος γ ια την Ουκρανία είναι 
εκεί για να μας υπενθυμίζει ότι η Γαλ-
λία πρέπει να υψώσει τη φωνή της και 
να οικοδομήσει την ισχύ της προς όλες 

τ ις  κα τ ευθύνσε ις.  Θα 
το κάνουμε», ανέφερε. 
«Πρέπει να δείξουμε ότι 
είμαστε ισχυροί και δεν 
θα αφήσουμε κανέναν 
στο πέρασμά μας. Όλοι 
μαζί θα πρέπει να ενω-
θούμε. Μόνον έτσ ι θα 
μπορέσουμε να ζήσουμε 
απαντώντας στις προκλή-
σεις. Τα επόμενα χρόνια 

δεν θα είναι ήσυχα χρόνια, αλλά ιστο-
ρικά χρόνια κι όλοι μαζί θα αλλάξουμε 
την ιστορία για τις επόμενες γενιές μας».
Υποσχέθηκε επίσης πως η νέα πενταε-
τία του στην προεδρία δεν θα είναι απλά 
η συνέχεια της προηγούμενης.  «Θέλω 
να ευχαριστήσω όλους τους Γάλλους 
άντρες και γυναίκες που στον πρώτο 
και τον δεύτερο γύρο με εμπιστεύτηκαν 
για να φέρουμε μια πιο ανεξάρτητη Γαλ-
λία, μια ισχυρότερη Ευρώπη, μέσα από 
επενδύσεις και βαθιές αλλαγές». «Ζήτω 
η Δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία»  κατέληξε 
ο Εμανουέλ Μακρόν.
Η εκδήλωση έκλεισε με το πλήθος να 
τραγουδά τον γαλλικό εθνικό ύμνο. 

Μέσα στους επόμενους δύο αιώνες 
οι υψηλές θερμοκρασίες στους 
ωκεανούς μπορεί να αφανίσουν την 
βιοποικιλότητα από τους τροπικούς 
ως τους πόλους

Α
ν δεν μειωθούν οι εκπομπές 
αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
τα είδη που ζουν στους ωκεα-

νούς μπορεί να αποδεκατιστούν μέχρι 
το 2300, όπως είχε γίνει με μια παρό-
μοια μαζική εξαφάνιση πριν από 250 
εκατομμύρια χρόνια, προειδοποιεί με-
λέτη που δημοσιεύτηκε στην έγκυρη ε-
πιστημονική επιθεώρηση Science.
Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου σε 
σύγκριση με τη προβιομηχανική εποχή 
θα απέτρεπε ένα τέτοιο καταστροφικό 
σενάριο, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Οι επισ τήμονες χρησ ιμοποίησαν 
μοντέλα που αναλύουν τη σχέση 
μεταξύ της υπερθέρμανσης, της μείω-
σης της ποσότητας οξυγόνου στο νερό 
ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής 
και της ποσότητας οξυγόνου που είναι 
αναγκαία για την επιβίωση των ειδών.
Τα αποτελέσματα είναι πολύ ανησυχη-
τικά. Αν συνεχίσουν να αυξάνονται οι 
εκπομπές αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλα-
νήτη, οι ωκεανοί μπορεί να βιώσουν 
μέχρι το 2300 μια μαζική εξαφάνιση 
ειδών, συγκρίσιμη με εκείνη της Πέρ-
μιας περιόδου, της τελευταίας περιό-
δου της Παλαιοζωικής εποχής.

Κατά την Πέρμια περίοδο η βιοποικι-
λότητα στις θάλασσες μειώθηκε στο 
ελάχιστο, λόγω του καταστροφικού 
συνδυασμού της αύξησης της θερμο-
κρασίας και της μείωσης του οξυγόνου 
στους ωκεανούς.
Με βάση αυτό το σενάριο, τα περισ-
σότερα είδη θα χάνονταν στις τροπι-
κές ζώνες, όμως πολλά θα μετανά-
στευαν σε άλλες περιοχές για να επι-
βιώσουν. Τα πολικά είδη θα εξαφανί-
ζονταν μαζικά, αφού δεν θα είχαν πού 
να πάνε.
Εάν η υπερθέρμανση περιοριζόταν 
στους 2 βαθμούς Κελσίου, θα μπο-
ρούσε να αποφευχθεί μια μαζική εξα-
φάνιση, εκτιμούν οι ειδικοί.
Η Συμφωνία του Παρισιού ορίζει ως 
στόχο να περιοριστεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς 
Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομη-
χανικά επίπεδα και, αν αυτό είναι δυνα-
τόν, στον 1,5 βαθμό. Ο στόχος αυτός 
«δεν είναι εφικτός» με τις δεσμεύ-
σεις που έχουν αναλάβει μέχρι τώρα 
οι χώρες, σύμφωνα με τους ειδικούς 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ.
Στο άρθρο που συνοδεύει τη μελέτη 
τους οι επιστήμονες σχολιάζουν ότι 
υπάρχει ακόμη χρόνος να ανατρα-
πεί η τάση, επειδή οι εξαφανίσεις των 
θαλασσίων ειδών δεν είναι ακόμη τόσο 
εκτεταμένες όσο εκείνων της ξηράς. 
«Το πού ακριβώς βρίσκεται το μέλλον 
μας, στο χειρότερο ή το καλύτερο σενά-
ριο, θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που 
θα κάνει η κοινωνία», αναφέρουν.

H υπερθέρμανση του πλανήτη 
απειλεί τη θαλάσσια ζωή με μαζική 
εξαφάνιση 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μακρόν: «Δεν είμαι πια υποψήφιος 
κάποιου κόμματος, είμαι ο πρόεδρος 
όλων»
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Εκπρόσωποι από 40 και πλέον 
χώρες στη διάσκεψη άμυνας για 
την Ουκρανία στην αμερικανική 
αεροπορική βάση στη γερμανική 
πόλη Ραμστάιν - «Η Δύση 
αποφασισμένη όσο ποτέ άλλοτε» 
απέναντι στις ρωσικές απειλές για Γ’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε ο Όστιν

Σ
ημαντική και πολύ εποικοδομητική» 
ήταν η διάσκεψη άμυνας για την Ου-
κρανία, η οποία έγινε στην αμερικα-
νική αεροπορική βάση στην πόλη 

Ραμστάιν του γερμανικού κρατιδίου Ρηνα-
νία-Παλατινάτο, όπως ανέφερε ο υπουρ-
γός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν. Αποτελεί 
πρωτοβουλία των ΗΠΑ, και σε αυτήν συμ-
μετείχαν υπουργοί Άμυνας από την ΕΕ, το 
ΝΑΤΟ κι άλλες συνολικά 40 χώρες της Δύ-
σης με στόχο σε μια κρίσιμη φάση του επι-
θετικού ρωσικού πολέμου, όπως η τρέχου-
σα, να δοθεί η μέγιστη δυνατή στρατιωτική 
στήριξη στο Κίεβο για να σταθεί όρθιο.
Στη διάσκεψη συμμετείχε και ο Έλληνας 
υπουργός Άμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος.
Σε δηλώσεις του μετά το 
πέρας των εργασιών ο Λόιντ 
Όστιν υπογράμμισε ότι από 
τη Διάσκεψη έγινε σαφές 
ότι οι επόμενες ημέρες και 
εβδομάδες είναι αποφα-
σιστικής σημασίας για την 
Ουκρανία. «Έχουμε φτάσει σε νέα φάση 
στο πεδίο των μαχών και πρέπει να αντι-
δράσουμε. Η Δύση είναι πιο αποφασισμένη 
παρά ποτέ. Θα κινήσουμε γη και ουρανό για 
να βοηθήσουμε την Ουκρανία να νικήσει». 
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επέκρινε 
σημερινές προειδοποιήσεις του Ρώσου 
υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ 
για κίνδυνο ενός Τρίτου Παγκόσμιου Πολέ-
μου και πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων. 
«Οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανή χρήση 
πυρηνικών όπλων είναι πολύ επικίνδυνη 
και άχρηστη», τόνισε, συμπληρώνοτνας 
πως «κανείς δεν θέλει πυρηνικό πόλεμο, 
κανείς δεν μπορεί να τον κερδίσει» για να 
προσθέσει ωστόσο ότι «υπάρχει πάντα μια 
πιθανότητα να συμβούν πολλά πράγματα, 
αλλά είναι ριψοκίνδυνο και δεν βοηθά κανέ-
ναν να «παίζεις με τα σπαθιά» και να κάνει 
εικασίες για χρήση πυρηνικών όπλων». Ο 
Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι οι ΗΠΑ 
κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να 
αποτρέψουν να ξεφύγει ο πόλεμος από τα 
σύνορα της Ουκρανίας. «Ο κόσμος στέκε-

ται ενωμένος ενάντια στην κυβέρνηση της 
Μόσχας, η Ουκρανία είναι πεπεισμένη ότι 
θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, το ίδιο και 
όλοι εμείς εδώ».
Ο Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε ότι στο εξής η 
διάσκεψη θα γίνεται σε μηνιαία βάση, υπό 
μορφή ομάδας επαφής, χωρίς να προσδι-
ορίσει σε τί επίπεδο, με στόχο να παρακο-
λουθεί τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας 
και μετά τη λήξη του πολέμου, έτσι ώστε να 
μπορεί να εγγυάται την ασφάλεια και την 
εδαφικής της ακεραιότητα.
Μήνυμα μέσω βίντεο έστειλε και ο Βολοντι-
μιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως οι χώρες του 
ελεύθερου κόσμου κατανοούν οτι η ρωσική 
επίθεση στην Ουκρανία είναι μόνο η αρχή 
και ότι ο απώτερος στόχος είναι η διάλυση 
της Ευρώπης.
«Σήμερα στη Γερμανία έγινε μια σημαντική 
συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Άμυ-
νας των χωρών - εταίρων της Ουκρανίας, 
με βασικό θέμα την ενίσχυση της προστα-
σίας ολόκληρης της Ευρώπης από τις επι-
θετικές φιλοδοξίες της Ρωσίας. Ο απώτε-
ρος στόχος της ηγεσίας της Ρωσίας δεν είναι 

μόνο η κατάληψη του εδά-
φους της Ουκρανίας, αλλά 
ο διαμελισμός ολόκληρης 
της κεντρικής και της ανα-
τολικής Ευρώπης, καθώς 
και ένα παγκόσμιο πλήγμα 
στη δημοκρατία», δήλωσε 
ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι 
ο ελεύθερος κόσμος έχει το 

δικαίωμα στην αυτοάμυνα και γι’ αυτό θα 
βοηθήσει ακόμη περισσότερο την Ουκρα-
νία.
Στη διάσκεψη η Γερμανίδα υπουργός Άμυ-
νας Κριστίνε Λάμπρεχτ ανακοίνωσε ότι η 
Γερμανία προτίθεται να διευκολύνει τη 
χορήγηση βαρέων όπλων στην Ουκρανία, 
είδηση που είχε διαρρεύσει από το πρωί 
στις γερμανικές εφημερίδες, και που σημα-
τοδοτεί στροφή στην μέχρι τώρα στάση 
του Βερολίνου. Όπως είπε στους δημοσι-
ογράφους στο Ραμστάιν μετά τη λήξη των 
εργασιών, η Γερμανία θα δώσει το πράσινο 
φως για την παράδοση 50 αντιαεροπορι-
κών αρμάτων μάχης τύπου Gepard από τα 
αποθέματα της γερμανικού εξοπλιστικού 
κολοσσού Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 
Η εξαγγελία απέσπασε τα εύσημα του Αμε-
ρικανού υπουργού Άμυνας. «Η Γερμανία 
είναι ένας σπουδαίος φίλος και εταίρος των 
ΗΠΑ, η παράδοση των 50 αρμάτων μάχης 
αποτελεί σημαντικό βήμα που φέρνει στην 
Ουκρανία επιπλέον (αμυντικές) δυνατότη-
τες».

Ν
έες αποκαλύψεις έρχονται στο 
φως σχετικά με τις ρωσικές απώ-
λειες στο μέτωπο του πολέμου με 
την Ουκρανία. Σύμφωνα με κλή-

ση που υποκλάπηκε από το Κίεβο και δη-
μοσιεύθηκε στο διαδίκτυο ένας στρατιώτης 
ακούγεται να ομολογεί ότι οι ρωσικές απώ-
λειες ανέρχονται σε τουλάχιστον 26.000.
«Τα αγόρια μας σκοτώθηκαν, μάτωσαν. 
Ο επίσημος απολογισμός είναι ζήτημα, 
αλλά θα σας πω τώρα ότι 25.900 άνδρες 
έχουν πεθάνει. Αυτό μέσα σε δύο γ@@@
μένους μήνες», λέει ο στρατιώτης σε έναν 
σύντροφό του. 
Σε άλλο μέρος της κλήσης ένας δεύτερος 
στρατιώτης ακούγεται να μιλάει για τον 

οδυνηρό θάνατο ενός από τους ανώτερους 
διοικητές του. «Ο διοικητής της ταξιαρχίας 
τραυματίστηκε σοβαρά. Μάζεψαν τα έντερά 
του και τα ξαναέβαλαν στο στομάχι του. Τον 
έστειλαν πίσω με ελικόπτερο. Τον πήγαν στη 
Ρωσία και εκεί τον πρόδωσε η καρδιά του», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Πάντως κανένας από τους λογαριασμούς 
δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα, 
αλλά ο απολογισμός των νεκρών είναι κοντά 
στην προσέγγιση της Ουκρανίας, δηλαδή 
ότι 22.800 Ρώσοι έχουν χάσει τη ζωή τους. 
Υπενθυμίζεται πως εδώ και δύο μήνες που 
βρίσκεται σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή, 
η Μόσχα σπανίως κάνει αναφορές για τις 
απώλειες που έχει μέχρι στιγμής.

διεθνή νέα

Η Δύση «κρατά όρθιο» τον Ζελένσκι - 
Ευρώπη και ΗΠΑ στέλνουν βαριά όπλα

«Μέσα σε δύο γαμ... μήνες 
σκοτώθηκαν 26.000 συνάδελφοί μου» 
ομολογεί Ρώσος στρατιώτης



22 29 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς να διαχειριστείτε τις 
αλλεπάλληλες απορίες του 

νηπίου

Γ
ιατί τα νήπια έχουν τόσες πολλές 
απορίες; Τι μπορούμε να κάνου-
με για να μην αποθαρρύνουμε την 
περιέργειά τους αλλά και να μειώ-

σουμε τον όγκο των ερωτήσεων;
Τα παιδιά περνούν από πολλές φάσεις 
και συνήθως η μία διαδέχεται την άλλη. 
Οι αλλεπάλληλες απορίες και ερωτήσεις 
πρόκειται για μία εξ αυτών. Αν και μπο-
ρεί να είναι διασκεδαστικό στην αρχή, 
σύντομα μπορεί να διαπιστώσετε ότι το 
διαρκές «γιατί» μπορεί να σας φθείρει 
ενώ μερικές φορές απλώς δεν θα έχετε 
την απάντηση. Για να μην αποθαρρύνετε 
την περιέργεια του παιδιού αλλά και να 
μην εξαντληθείτε εντελώς, μερικές από 
τις λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί, 
περιλαμβάνουν:

Διαφοροποιείστε τα «γιατί»
Είναι σημαντικό, σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, να κάνετε διάκριση μεταξύ των 
διερευνητικών ερωτήσεων και των περί-
πλοκων ερωτήσεων που στόχο έχουν να 

σας «προκαλέσουν», καθώς τα παιδιά 
αναφέρονται στο στυλ ανατροφής σας, 
όπως οι κανόνες ή και η πειθαρχία.

Μην δείχνετε ενοχλημένοι από τις 
απορίες του
Αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για το 
παιδί σας. Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για 
να αρχίσετε να βάζετε τα πράγματα στη 
θέση τους για να βοηθήσετε το παιδί σας 
να αναπτύξει μια υγιή αίσθηση αυτοε-
κτίμησης. Επομένως, καλό είναι να καλ-
λιεργήσετε την περίεργη πλευρά τους 
και να εξηγήσετε γιατί ορισμένες ερωτή-
σεις είναι ακατάλληλες όταν το παιδί σας 
προσπαθεί να πατήσει τα κουμπιά σας.

Απαντήστε με μια ερώτηση
Μια άλλη δημοφιλής στρατηγική που 
χρησιμοποιούν οι γονείς, ειδικά όταν 
είστε απασχολημένοι με κάτι και δεν 
είσ τε σε θέση να σ ταματήσετε ό,τ ι 
κάνετε και πραγματικά να σκεφτείτε, , 

είναι να ρωτήσετε το παιδί σας τι σκέ-
φτεται. Μπορεί μάλιστα, να λάβετε μια 
απάντηση που είναι πιο αληθινή και πιο 
αστεία από την πραγματική.
Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν το 
παιδί σας θέλει να κάνει πολύ μια συγκε-
κριμένη ερώτηση ή αν έχει ήδη μια απά-
ντηση στην ερώτηση. Εάν έχει τη σωστή 
απάντηση, βελτιώνει την αυτοπεποί-
θησή του και ακούγοντάς τον να απα-
ντά, σας δίνει ένα πολύ αναγκαίο διά-
λειμμα από το να χρειαστεί να απαντή-
σετε μόνοι σας στην ερώτηση.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώ-
τηση, θα την σημειώσω έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να συζητήσουμε 
γι’ αυτό αργότερα»
 Εάν μπορείς να πεις ότι το παιδί σου 
είναι αρκετά περίεργο σχετικά με κάτι 
αλλά δεν έχεις τις απαντήσεις ή δεν έχεις 
τον χρόνο να εξηγήσεις εκείνη τη στιγμή, 
κατάγραψε τις ερωτήσεις. Ακόμη και τα 
μικρά παιδιά που δεν μπορούν να δια-

βάσουν ή να γράψουν ακόμη καταλα-
βαίνουν πως όταν κάτι το σημειώνεις 
σημαίνει πως είναι σημαντικό για σένα. 
Απλά σιγουρέψου ότι θα δώσεις όντως 
απαντήσεις σ τ ις ερωτήσεις κάποια 
στιγμή.

«Δεν ξέρω»
Μην αισθάνεσαι σαν να πρέπει να έχεις 
απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Το 
“Δεν ξέρω” είναι μία εντελώς αποδεκτή 
απάντηση. 
Δείξε στο παιδί σου πώς να ψάχνει σ’ 
ένα βιβλίο ή να ρωτάει κάποιον ειδικό ή 
ακόμη να ψάχνει στο διαδίκτυο για απα-
ντήσεις. Δειξ’ του πώς να βρίσκει ένα 
βιβλίο με συγκεκριμένη θεματική στη 
βιβλιοθήκη.
 Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το 
κάνεις κάθε φορά, αλλά ψάχνοντας μαζί 
θα μπορούσε να αποτελέσει έναν υπέ-
ροχο τρόπο για να του μεταλαμπαδεύ-
σεις την αγάπη για την μάθηση.

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;

Α
πό μικρή έμαθε να πλέκει. Έτσι συ-
νήθιζαν στα μέρη της τα κορίτσια. 
Ετοίμαζαν την προίκα τους από 
νωρίς και συνεχίζει ακόμα να απα-

σχολεί τα χέρια της φτιάχνοντας εξαιρετικά 
πράγματα. Πλέκει και ο νους της ταξιδεύει.
Το βαθύ συλλογισμό της διέκοψε το χτύ-
πημα του τηλεφώνου. Στην άλλη άκρη της 
γραμμής ακούει τη φωνή του γιου της.
– Μάνα, το Σάββατο θα έρθω. Στις 10 η ώρα 
θα είμαι εκεί. Να είσαι έτοιμη.
Καιρό τώρα προσπαθεί να την πείσει να 

πάει να μείνει μαζί τους. Να μην είναι μόνη 
της. Και πάντα έβρισκε αφορμές να μένει 
πίσω. Αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος. 
Θα την φέρει κοντά τους.
-Να έχεις έτοιμη τη βαλίτσα σου. Θα 
φύγουμε αμέσως.
(Δεν θέλει να της αφήσει περιθώρια να 
αρνηθεί)
Δεν προλαβαίνει καν να απαντήσει και εκεί-
νος έχει κλείσει το τηλέφωνο.
Δεν της αρέσει καθόλου η ιδέα να ξεσπιτω-
θεί, να αφήσει τις συνήθειές της. Μα επιμέ-
νει τόσο πολύ ο γιος της.
Το Σάββατο το πρωί σηκώθηκε από τα άγρια 
χαράματα. Δεν κατάφερε να κλείσει μάτι 
όλη νύχτα.
Η βαλίτσα είναι πάνω στο κρεβάτι ανοιχτή. 
Έβαλε όλα τα απαραίτητα και πάνω πάνω τη 
φωτογραφία του συγχωρεμένου του άντρα 

της.
Πως θα ‘φευγε χωρίς εκείνον;
Έφτιαξε όπως κάθε πρωί το καφεδάκι της 
και η ματιά της περιεργαζόταν κάθε γωνιά 
του σπιτιού, λες και προσπαθούσε να τα 
κάνει όλα αναμνήσεις.
Δέκα παρά πέντε…
Ο ήχος του αυτοκινήτου στην αυλή την βγά-
ζει στην πόρτα.
-Μάνα;
Είσαι έτοιμη;
Έκανε τόση προσπάθεια να την πείσει να τον 

ακολουθήσει. Της είπε τόσες φορές πόσο τη 
νοιάζεται και την αγαπάει και ότι θέλει να 
την φροντίζει. Ότι δεν θέλει να την αισθά-
νεται μόνη.
Του είπε και εκείνη ότι τον αγαπάει πιο πολύ 
και από τη ζωή της.
Αγκαλιάστηκαν σφιχτά, τόσο σφιχτά που 
γίναν ένα.
Καθισμένος στη θέση του οδηγού παίρνο-
ντας το δρόμο της επιστροφής γυρίζει και 
κοιτά στη θέση του συνοδηγού.
-Αχ ρε μάνα! (μονολογεί) Στριφογυρίζει στο 
μυαλό του η τελευταία της φράση πριν μπει 
στο αυτοκίνητο.
-Συγχώρεσέ με παιδί μου μα δεν μπορώ. 
Δεν χωράει μια ζωή σε μια βαλίτσα .“

Η βαλίτσα”
Της Αναστασίας Κασσελούρη

Από μικρή έμαθε να 
πλέκει
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υγεία

Ε
άν έχετε μια επιτακτική ανά-
γκη να επισκέπτεστε συχνά 
την τουαλέτα, αίσθηση κα-
ψίματος κατά την ούρηση και 

πόνο, τότε πιθανότατα έχετε κάποια 
λοίμωξη του ουροποιητικού συστή-
ματος. Οι ουρολοιμώξεις εμφανίζο-
νται με μεγαλύτερη συχνότητα στις 
γυναίκες από́τι στους άντρες και συ-
νήθως διαταράσσουν το κατώτερο 
ουροποιητικό σύστημα, το οποίο πε-
ριλαμβάνει την ουροδόχο κύστη και 
την ουρήθρα.
Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο 
λόγω της ανατομίας της ουρήθρας, 
με αποτέλεσμα να εισέρχονται ευκο-
λότερα τα παθογόνα βακτήρια από 
τον πρωκτό, όπως το E.coli. Άλλοι 
παράγοντες κινδύνου αποτελούν 
επίσης:
- η συχνή σεξουαλική δραστηριό-
τητα
- ένας νέος σεξουαλικός σύντρο-
φος
- ορισμένες μέθοδοι αντισύλ-
ληψης
- η εμμηνόπαυση
Αντίστοιχα, όμως, υπάρχουν 
και τρόποι να προλάβουμε μια 
ουρολοίμωξη:

Σκουπιστείτε με φορά 
από μπροστά προς τα 
πίσω 
Για να αποφύγετε τη μεταφορά 
των βακτηρίων από τον πρωκτό 
στην ουρήθρα, είναι προτιμό-
τερο να υιοθετήσετε αυτή την φορά 
της κίνησης, από μπροστά προς τα 
πίσω.

Πίνετε πολλά υγρά 
Εάν μείνετε ενυδατωμένοι, τα ραντε-
βού με την τουαλέτα θα είναι πιο 
συχνά, διατηρώντας καθαρό το 
ουροποιητικό σύστημα από παθο-
γόνα βακτήρια. Φροντίστε να πίνετε 
6 με 8 ποτήρια τη μέρα ή έστω να 
αυξήσετε την πρόσληψη υγρών, 
καταναλώνοντας συχνά τσάι με 
βότανα ή smoothies. Ωστόσο, φρο-
ντίστε να ελαττώσετε την κατανά-
λωση αλκοόλ και καφέ.

Μην κρατιέστε
Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρό-
πους να αποτρέψετε την ανάπτυξη 
βακτηρίων στην περιοχή είναι η 
συχνή ούρηση, τουλάχιστον κάθε 
τρεις με τέσσερις ώρες, αδειάζοντας 

εντελώς την ουροδόχο κύστη σας 
κάθε φορά. Η ίδια τακτική συνιστά-
ται και κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης.

Ουρήστε πριν και μετά τη 
σεξουαλική πράξη
Η σεξουαλική επαφή αυξάνει τον 
κίνδυνο των ουρολοιμώξεων, ειδι-
κότερα για τις γυναίκες, μιας και 
είναι ευκολότερο για τα βακτήρια να 
εισέλθουν στην ουρήθρα. Συνεπώς, 
με την ούρηση μειώνετε τον κίνδυνο.

Αποφύγετε τα προϊόντα με 
έντονο άρωμα
Τα προϊόντα για τη φροντίδα της 
ευαίσθητης περιοχής μπορούν να 
διαταράξουν την υγεία του κόλπου 
και το φυσιολογικό pH. Ως αποτέλε-
σμα, δημιουργείται εύφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη ουρολοιμώξεων 

και βακτηριακής κολπίτιδας.

Μήπως ευθύνεται κάποια 
μέθοδος αντισύλληψης; 

Ορισμένες μέθοδοι αντισύλλη-
ψης, όπως το διάφραγμα, τα 
σπερματοκτόνα και τα προ-

φυλακτικά αυξάνουν επίσης 
τον κίνδυνο ουρολοιμώξεων. Σε 
κάθε περίπτωση, συμβουλευ-
τείτε το γιατρό σας.

Καταναλώστε άφθονα προ-
βιοτικά 

Τα προβιοτικά μπορούν να οφε-
λήσουν και τα καλά βακτήρια του 
ουροποιητικού συστήματος πέραν 
των αντίστοιχων βακτηρίων του 
εντέρου. Τρόφιμα που έχουν υπο-
στεί ζύμωση όπως το γιαούρτι, το 
κεφίρ, και το ξινολάχανο μπορούν να 
γίνουν οι καλύτεροι συμμάχοι ενά-
ντια στην ουρολοίμωξη.

Θαυματουργά κράνμπερι
Τα κράνμπερι ανήκουν κι αυτά στις 
τροφές που υψώνουν ασπίδα ενά-
ντια στην ουρολοίμωξη και αποτε-
λούν μια κλασική σπιτική συνταγή. 
Οι προανθοκυανιδίνες έχουν την 
ιδιότητα να εμποδίζουν το E.coli να 
προσκολληθεί στους ιστούς του 
ουροποιητικού συστήματος. Επι-
πλέον, η βιταμίνη C των φρούτων 
μπορεί να αυξήσει την οξύτητα των 
ούρων, η οποία μπορεί να μειώ-
σει την υπερανάπτυξη των κακών 
βακτηρίων.

Ουρολοιμώξεις: 8 τρόποι 
να τις αποφύγετε

Σ
ε όλους έχει συμβεί να προσπαθούν να αποκοιμηθούν εις μάτην – ο  ύπνος να αργεί να έρθει.
Ξέρουμε όλοι πως ιδανικά δεν θα πρέπει να κοιτάμε τις οθόνες των κινητών, των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και των τάμπλετ μια ώρα πριν πέσουμε για ύπνο και αυτό εξαιτίας του μπλε φωτός 
που εκπέμπουν.

Όπως φαίνεται όμως, υπάρχει μία πρακτική που υπόσχεται να μας στείλει στην αγκαλιά και ύπνο μέσα 
σε μόλις πέντε λεπτά.
Η λύση βρίσκεται στην καταγραφή μιας λίστας με τις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας, αφού έτσι ο 
εγκέφαλος ηρεμεί και χαλαρώνει.
Οι επιστήμονες φαίνεται πως έλαβαν υπόψιν τις ανησυχίες και τις σκέψεις που κάνει ο καθένας λίγο πριν 
κοιμηθεί με αποτέλεσμα να μένει είτε ξάγρυπνος είτε να δυσκολεύεται να αποφορτιστεί για να κοιμηθεί.
Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology, μπορεί να απαιτού-
νται μόνο 5 λεπτά από το χρόνο του καθενός για να καταγράψει τις υποχρεώσεις του και  αυτό φαίνεται 
πως αρκεί για να κοιμηθεί καλύτερα και ευκολότερα.  Παράλληλα οι ερευνητές εντόπισαν πως η καθη-
μερινή καταγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν έχει το ίδιο 
αποτέλεσμα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους μισούς συμμετέχοντες να γράψουν μία λίστα με 
τις καθημερινές υποχρεώσεις, την ίδια ώρα που οι άλλοι μισοί κατέγραψαν  μία λίστα με υποχρεώσεις 
που έχουν ήδη γίνει. Η έρευνα διεξήχθη σε ειδικό εργαστήριο ύπνου όπου μετρήθηκε η εγκεφαλική λει-
τουργία των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τα όσα ανακάλυψαν οι ερευνητές, 
οι συμμετέχοντες με τις ατελείς υποχρεώσεις κοιμήθηκαν νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Όσο μάλιστα 
πιο συγκεκριμένη η λίστα τόσο πιο θετικά τα αποτελέσματα.
Όπως τόνισε ο Δρ. Michael K Scullin,  «υπάρχουν δύο σχολές που εκφράζουν τις σκέψεις τους για τα 
παραπάνω. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός πως γράφοντας κανείς για το μέλλον μπορεί να ενισχύ-
σει το άγχος και την ανησυχία σχετικά με τις μισοτελειωμένες υποχρεώσεις καθυστερώντας έτσι τον 
ύπνο, την ίδια ώρα που η καταγραφή των πεπραγμένων δεν ενεργοποιεί το άγχος. Η ενναλακτική υπό-
θεση είναι πως η καταγραφή μίας λίστας με υποχρεώσεις θα αποφορτίσει τις σκέψεις αυτές και θα μει-
ώσει το άγχος»
Έτσι, αν και εσείς παλεύετε να κοιμηθείτε, γράψτε σε μία κόλλα χαρτί τις εργασίες και υποχρεώσεις σας 
και κοιμηθείτε σε χρόνο μηδέν!

Αϋπνία: Το εύκολο κόλπο για να 
αποκοιμηθείτε σε 5’

Έναν ακόμα λόγο για να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας - να διατηρήσουμε όμως ως τα βαθιά γερά-
ματα - τη γυμναστική δίνουν οι επιστήμονες, οι οποίοι αποκωδικοποίησαν έναν από τους μηχανισμούς 
προστασίας του εγκεφάλου από τη σωματική δραστηριότητα

Φως σε έναν από τους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο τα προστατευτικά 
οφέλη της γυμναστικής ρίχνει πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύεται στο Alzheimer’s & Dementia της 
Εταιρείας Νόσου του Αλτσχάιμερ. Οι ευεργετικές ιδιότητες της άσκησης για τη θωράκιση των γνωστι-
κών λειτουργιών έχει επισημανθεί από πλήθος ερευνών, όπως η νορβηγική μελέτη που δημοσιεύτηκε 
προ μηνών στο  και έδειξε ότι οι 70ρηδες που ασκούνται σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στην επί-
λυση γνωστικών προβλημάτων και έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποστούν γνωστική εξασθένιση.
Για την πρόσφατη έρευνα, οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα μεταθανάτιων ιστών από έξι περιοχές 
του εγκεφάλων 400 υγιών ηλικιωμένων που είχαν συγκατατεθεί στη συμπερίληψή τους στην πειρα-
ματική διαδικασία. Η σωματική τους δραστηριότητα όσο ήταν εν ζωή εκτιμήθηκε με ειδικές συσκευές 

και συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που ασκούνταν συστηματικά και 

ήταν περισσότερο δραστήριοι σωματικά έως τη δύση της ζωής τους είχαν 
στον εγκέφαλό τους υψηλότερες συγκεντρώσεις ειδικών πρωτεϊνών που 

ρυθμίζουν τη συναπτική πλαστικότητα μεταξύ των νευρώνων. Αν και 
ο ιππόκαμπος, το κέντρο ελέγχου της μνήμης, κατέγραψε τα υψηλό-

τερα επίπεδα των πρωτεϊνών, η παρουσία τους ήταν έντονη και 
σε άλλες περιοχές που σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία.
Τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με παλαιότερα που είχαν 
αναδείξει την ικανότητα των πρωτεϊνών σύναψης να «μπλο-
κάρουν» τη συσσώρεσυη β-αμυλοειδούς και πρωτεϊνών tau 
που πρωταγωνιστούν στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τι κάνουν αυτοί οι 70ρηδες και έχουν πιο 
κοφτερό μυαλό
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ιστορίες

Οι 5 πιο φρικιαστικές δολοφονίες Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
Οι αποκεφαλισμοί και τα ξεκοιλιάσματα είναι για αρχόντους...

Kαλά τους πήγε αυτό...

Ο
ι δολοφονίες για τον θρόνο, ακόμα και μετα-
ξύ συγγενών, ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο 
στο Βυζάντιο.
Ειδικά τα παιδιά των αυτοκρατόρων, δύσκολα 

ενηλικιώνονταν αν επρόκειτο να κληρονομήσουν τον 
μπαμπά.
Έτσι, είπαμε να σταθούμε σε μερικές απ’ τις χειρότε-
ρες δολοφονίες και από άποψη «ηθική», αλλά και από 
άποψη σπλατεριάς.
Γιατί αν αρχίζαμε να τους απαριθμούμε όλους τους 
φόνους, θα τελειώναμε μεθαύριο.
Για τσέκαρε τις 5 πιο φρικιαστικές δολοφονίες Βυζαντι-
νών Αυτοκρατόρων και στο τέλος σε περιμένει και ένα 
bonus αρκετά αιματοβαμμένο.

Ζήνωνας (425 - 491)
Το ενδιαφέρον με 
τον Ζήνωνα, πέρα 
απ’ τον τραγικό του 
θάνατο, είναι και το 
τραγικό πραγματικό 
του όνομα: Ταρα-
σ ισκωδίσαιος του 
Ρουσομβλαδεώτου. 
Και επε ιδή κατά-
λαβε ότ ι έ τσ ι δεν 
πας πουθενά, είπε 
να χ τυπήσε ι  έ να 

καλλιτεχνικό ψευδώνυμο και να πάρει το όνομα του 
γνωστού φιλοσόφου του 5ου π.Χ.
Ο Ζήνωνας, λοιπόν, δεν ήταν και ιδιαίτερα δημοφιλής, 
καθώς οι περισσότεροι τον κατηγορούσαν ότι εξαιτίας 
του το Βυζάντιο έχασε το κομμάτι της δυτικής αυτοκρα-
τορίας. Έτσι, στις 9 Απριλίου του 491 μ.Χ όταν χαιρέτισε 
τον μάταιο τούτο κόσμο, η επίσημη εκδοχή ήταν ότι την 
έκανε από δυσεντερία ή επιληψία. Οι φήμες όμως, τις 
οποίες στηρίζουν και δύο ιστορικοί της εποχής, έλε-
γαν ότι έπεσε αναίσθητος απ’ το πιώμα. Όταν λοιπόν 
τον έβαλαν στη σαρκοφάγο, την «κούμπωσαν» καλά 
καλά και όταν εκείνος άρχισε να ανακτά της αισθήσεις 
του και να ουρλιάζει, η γυναίκα του η Αριάδνη -που 
προφανώς τον λάτρευε- ζήτησε απ’ τους παρευρισκό-
μενους να αγνοήσουν της κραυγές του. Κι έτσι, λοιπόν, 
τον θάψανε ζωντανό.
Πόσο γλυκούλα.

Φωκάς (547 - 610)
Ο Φωκάς ήταν ένας 
ζουζούνος σφετε-
ριστής του θρόνου 
τ ου  Μαυ ρίκ ιου, 
τον οποίο και απο-
κεφ ά λ ισ ε ,  αφ ού 
πρώτα τον έβαλε να 
παρακολουθήσε ι 
το ξεκοίλιασμα των 
τεσσάρων μικρών 
του γιων.
Όλοι πέσανε απ’ τα 
σύννεφα όταν απο-
δείχτηκε στη συνέχεια ότι ήταν χειρότερος ως αυτο-
κράτορας απ’ τον επίσης μισητό Μαυρίκιο. Έτσι, όταν ο 
Έξαρχος της Καρχηδόνας, Ηράκλειος (ναι, ο γνωστός), 
στασίασε και άρχισε να βαδίζει εναντίον του, δεν βρήκε 
κανέναν να τον σταματήσει. Στις 3 Οκτωβρίου του 610 
παρουσιάστηκε αιχμάλωτος στον Ηράκλειο πάνω στο 
πλοίο του που βρισκόταν έξω απ’ τα τείχη της Πόλης. 
«Αυτός είναι ο τρόπος που κυβέρνησες την αυτοκρα-
τορία;», τον ρώτησε ειρωνικά ο Ηράκλειος για να πάρει 
ως απάντηση «σιγά μην κυβερνήσεις εσύ καλύτερα»... 

Και κάπου εκεί ένιωσε το κεφάλι του να αφήνει τον 
λαιμό του και να πέφτει απ’ το σπαθί του Ηράκλειου. 
Στη συνέχεια παρέδωσαν το σώμα του στον όχλο των 
Βένετων και των Πράσινων, ο οποίος τον κατακρεούρ-
γησε. Ο Ιωάννης ο Αντιοχεύς γράφει ότι κατακομματιά-
στηκε και τα σπλάχνα του πετάχτηκαν στον Ιππόδρομο, 
όπου και τα έφαγαν τα σκυλιά. Nice...

Ο Νικηφόρος Φωκάς (912 - 969)
Δ ΕΝ  ΤΟΥ  Α Ξ Ι Ζ Ε 
Τ Ε Τ Ο Ι Ο  Τ Ε Λ Ο Σ , 
γιατί μπορεί να μην 
τον αγαπούσε ιδι-
αίτερα ο λαός του, 
αλλά είχε μοιράσει 
πόνο στους εχθρούς 
της Αυτοκρατορίας, 
τον ονόμαζαν «Ωχρό 
Θάνατο των Σαρακη-
νών», μπαμπά των 
Αράβων.
Ο  Ν ι κ η φ ό ρ ο ς 
Φωκάς υποψιαζόταν 
ότι ο διοικητής του στρατού του ο Ιωάννης Τσιμισκής 
ήθελε να του φάει τον θρόνο και έτσι τον ξαπόστειλε. 
Εκείνος όμως έκανε σχέση με τη Θεοφανώ, τη γυναίκα 
του, και τα βράδια περνούσε κρυφά στο παλάτι του για 
να βγάλει τα μάτια του μαζί της.
Οι δύο κρυφοί εραστές αποφάσισαν ότι ο Νικηφό-
ρος Φωκάς πρέπει να βγει απ’ τη μέση. Μια νύχτα του 
Δεκέμβρη του 969, οι αρχισυνωμότες (ναι, τους στήρι-
ξαν και άλλοι αξιωματικοί) μεταμφιέστηκαν σε γυναί-
κες και κρύφτηκαν μεσα στα διαμερισματα της Θεοφα-
νούς. Απ’ την άλλη, ο Τσιμισκής το κομάντο ανέβηκε 
με σκοινί απ’ το παράθυρο της μοιχαλίδας. Μπούκα-
ραν στο δωμάτιό του Αυτοκράτορα, όπου ο Νικηφό-
ρος κοιμόταν στο πάτωμα -συνήθεια που είχε απ’ τις 
πολεμικές του εκστρατείες- και ένας αξιωματικός, ο 
Λέοντας Βαλάντης, αστόχησε με το σπαθί του και αντί 
να του κόψει τον λαιμό, τον χτύπησε στο πρόσωπο. 
Αιμορραγώντας ακατάσχετα ο Νικηφόρος, σερνόταν 
στο πάτωμα, όσο ο πρώην στρατηγός του τον κοιτούσε 
απαθής. Οι υπόλοιποι τον κλωτσούσαν και του μαδού-
σαν τρίχες απ’ τα μαλλια και το μούσι του, όσο εκεί-
νος ψιθύριζε συνεχώς «Θεοτόκε βοήθει». Τα μπρο-
στινά του δόντια έσπασαν μαζί με το σαγόνι του, μέχρι 
που κάποιος φιλοτιμήθηκε να του καρφώσει το σπαθί 
του στο στήθος και να τελειώσει το μαρτύριο του. Στη 
συνέχεια πήρανε το κεφάλι του και το κρέμασαν σε ένα 
παράθυρο του παλατιού. 
Το κορυφαίο της υπόθεσης είναι ότι ο Τσιμισκής αμέ-
σως μετά την παράτησε τη Θεοφανώ, δεν την πήρε 
ως σύζυγο όπως της είχε τάξει, με αποτέλεσμα αυτή, 
ταπεινωμένη, να κλειστεί σε μοναστήρι. Δεν σε χάλασε.

Ανδρόνικος Κομνηνός (1118 - 1185)
Ο τύπος αυτός, αν 
και προερχόταν από 
σόι γεμάτο από αντι-
κε ιμ ε ν ικά  άξ ιους 
αυτοκράτορες, ένα 
σόι που λατρεύτηκε 
απ’ τον λαό, ωστόσο 
α π ο δ ε ί χ τ ηκε  έ να 
τέρας. Πέρα από τις 
χιλιάδες μπαμπεσιές 
του, ξεχώριζε κιόλας 
για την ομορφη του 
συνήθεια να βασανίζει ο ίδιος τα θύματά του.
Όταν λοιπόν ο θρόνος πέρασε στα χέρια του Ισαάκιου 
Άγγελου (άλλο καλό παιδί κι αυτό) του πέρασαν στον 
λαιμό μία χοντρή αλυσίδα και τον έριξαν σε ένα μπου-

ντρούμι, όπου του έκοψαν το ένα χέρι και του έβγαλαν 
το ένα μάτι, όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αφού τον κρά-
τησαν κάμποσες μέρες νηστικό και χωρίς νερό, τον ανέ-
βασαν πάνω σε μια καμήλα και τον περιέφεραν μέσα 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου το πλήθος του έριχνε 
πέτρες, περιττώματα και κουβάδες με καυτό νερό. Στη 
συνέχεια, τον κρέμασαν ανάποδα στον Ιππόδρομο από 
δύο κίονες και τον κατακρεούργησαν. Κι ενώ μουρ-
μούριζε προσευχές, είχε βάλει και το χέρι που του είχε 
απομείνει στο στόμα του μπας και σταματήσει το αίμα 
να τρέχει. Μετά από κάμποση ώρα πέθανε και γλίτωσε. 
RIP.

Ο Αλέξιος ο Μούρτζουφλος (1140 - 1205)
Όπως μαρτυράε ι 
και το χαριτωμένο 
παρατσούκλι που 
του ε ίχαν δώσε ι, 
ήταν πολύ αγαπη-
τός. Σ’ αυτό βέβαια 
συν τέ λεσε και το 
γεγονός ότι η βασι-
λεία του συνέπεσε 
με την άλωση της 
Πόλης  από  τους 
Σταυροφόρους το 
1204. Αρχικά κατέ-
φυγε στον πεθερό του στη Μοσυνούπολη, τον Αλέξιο 
Γ’ ο οποίος και τον πάντρεψε με την κόρη του. Στη συνέ-
χεια όμως ο πεθερός του έστησε ενέδρα στα λουτρά, 
όπου και έβαλε τους στρατιώτες του να του βγάλουν 
τα μάτια.
Μετά τον πέταξαν στον δρόμο όπου περιπλανήθηκε για 
κάμποσο διάστημα τυφλός, αλλά ευτυχώς για καλή του 
τύχη τον βρήκαν κάποιοι Λατίνοι στρατιώτες και τον 
πήγαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί καλώς τα 
παιδιά... Τον ανέβασαν σε μια ρωμαϊκή θριαμβευτική 
στήλη, η οποία είχε ανεγερθεί προς τιμήν του αυτοκρά-
τορα Θεοδοσίου και τον πέταξαν κάτω.
Για όποιον βιάστηκε να τον λυπηθεί, να του πούμε ότι 
τον προηγούμενο αυτοκράτορα (Αλέξιο Δ’) και καλό 
του φίλο, τον είχε ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και αντί να 
τον βοηθήσει να αποδράσει, όπως του είπε, τον οδή-
γησε σε ένα μπουντρούμι, όπου εκεί τον έπνιξαν με μία 
χορδή τόξου.
Σκούπισε τα δάκρυα σου τώρα.

+Bonus σπλατεριά
Ο Νικηφόρος ο Ά (… -811)

Κανονικά δεν θα έπρεπε 
να βρίσκεται σ’ αυτήν 
την λίσ τα, γ ιατ ί σ ιγά, 
τ ι  έπαθε  ο  ά ν θρω -
πος; Έπεσε σ το πεδίο 
της μάχης, όπως και 
οι 80.000 σ τρατιώτες 
του εναντίον των Βουλ-
γάρων.  Απλά  αυ τόν 
τον έσφαξαν μέσα στη 
σκηνή του, σ ιγα μην 
πολεμούσε...
Τεσπά, το φρικιαστικό 
πε ρισ τα τ ικό  σ υνέ βη 

μετά. Ο Κρούμος, ο Βούλγαρος βασιλιάς, για να γιορ-
τάσει τη νίκη του ζήτησε να μπήξουν το κεφάλι του 
εχθρού του σε έναν πάσαλο για μερικές μέρες. Στη 
συνέχεια διέταξε να αφαιρέσουν το κρανίο, να το 
αδειάσουν και να το επαργυρώσουν. Πλέον το επαρ-
γυρωμένο κρανίο του Νικηφόρου χρησίμευε ως κούπα 
για να πίνει το κρασί του ο Κρούμος, ένας αληθινός 
κύριος, ένας bon viveur της εποχής του, ένας άνθρω-
πος που εκτιμούσε την πολυτέλεια και το καλό γούστο.
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Δ
ιακόσιοι περίπου γλωσσολόγοι 
από διάφορες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες παρουσίασαν μία μελέτη 
που βγάζει ουκ ολίγα συμπε-

ράσματα πάνω στις παρούσες γλωσσικές 
υπηρεσίες των νέων τεχνολογιών. 
Τα βασικότερα εργαλεία τα οποία μελέ-
τησαν, ήταν η ύπαρξη αυτόματης μετά-
φρασης, 
η δυνατότητα φωνητικής αλληλεπίδρα-
σης και ψηφιακής ανάλυσης κειμένου και 
η διαθεσιμότητα γλωσσικών πόρων ή 
πηγών. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν εξο-
νυχιστικά ιστοσελίδες που επιτρέπουν 
online μεταφράσεις.
Το πείραμα δεν περιορίστηκε μόνο στην 
διαδικτυακή δραστηριότητα. Άλλωστε η 
τεχνολογία βρίσκεται και αλλού και αλλη-
λεπιδρά με τη γλώσσα. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας των γλωσσολόγων, τρείς ευρωπαϊ-
κές γλώσσες είναι αυτές που κινδυνεύ-
ουν άμεσα με ψηφιακό αποκλεισμό. Τα 
ισλανδικά, τα λιθουανικά και τα μαλτέζικα. 
Τα ελληνικά, τα βουλγαρικά, τα ουγγρικά 
και τα πολωνικά είναι η αμέσως επόμενη 
ομάδα γλωσσών, αυτές δηλαδή που έχουν 
κάποια τεχνολογική υποστήριξη, αλλά 
πάρα πολύ μικρή. 
Βέβαια, η γλώσσα που σε καμία περί-
πτωση δεν φοβάται να χαθεί είναι τα 
αγγλικά αλλά και οι υπόλοιπες «μεγά-
λες» γλώσσες της γηραιάς ηπείρου (γαλ-
λικά, ιταλικά, γερμανικά,  ισπανικά, πορ-
τογαλικά) οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
«μέτρια» υποστήριξη, γεγονός που μεγα-

λώνει - τουλάχιστον στο Internet - πολύ το 
χάσμα τους από τα αγγλικά. 
Οι επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, 
Χανς Ουζκοράιτ και Γκέοργκ Ρεμ τόνισαν 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο εφοδια-
σμός των μικρότερων και λιγότερο πλού-
σιων σε ψηφιακούς πόρους γλωσσών με 
τις απαραίτητες βασικές τεχνολογίες, δια-
φορετικά οι γλώσσες αυτές είναι καταδι-
κασμένες σε ψηφιακή εξαφάνιση. 
Σε καμία περίπτωση βέβαια τα παραπάνω 
δεν σημαίνουν ότι η ελληνική γλώσσα θα 
πάψει να υπάρχει. Αυτό όμως που δηλώ-
νουν είναι η αδυναμία της να επιβληθεί 
στην ψηφιακή εποχή και η δυσκολία κατα-
σκευής «εργαλείων» που θα την κάνουν 
πιο προσιτή σε όλους. 
Για παράδειγμα, ακόμη και οι αυτόμα-
τοι διορθωτές στους επεξεργαστές κει-
μένων που έχουμε όλοι στους υπολογι-
στές μας δεν υποστηρίζουν τα ελληνικά 
τόσο σωστά όσο άλλες γλώσσες. Πράγμα 
που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μιλούν 
τα ελληνικά τόσο καλά ή δεν διευκολύνο-
νται στο να τα μάθουν καλύτερα μέσω της 
τεχνολογίας.
Εν τω μεταξύ, η γραφή της ελληνικής 
γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες βρί-
σκει σήμερα όλο και περισσότερους οπα-
δούς, κυρίως νέους, που τη χρησιμο-
ποιούν ως μέσο επικοινωνίας στο διαδί-
κτυο, αλλά και στα μηνύματα που ανταλ-
λάσσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η 
χρήση των greeklish έχει προκαλέσει αντι-
δράσεις και ατελείωτες συζητήσεις, όχι 
μόνο από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και 
από το χώρο των σχολείων, για το εάν η 
χρήση τους καταστρέφουν την ελληνική 
γλώσσα.
Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γλωσ-
σολόγοι που ανησυχούν από τη χρήση 
των greeklish.
Τι ειρωνεία στ’ αλήθεια. Να επιβιώνει μία 
ξένη γλώσσα (η αγγλική) όπου η πλειοψη-
φία των λέξεών της είναι ελληνικές και να 
κινδυνεύει η ίδια η γλώσσα των γλωσσών! 
Με λίγα λόγια, ότι δεν κατάφεραν επί 
αιώνες οι ξένοι δυνάστες και κατακτητές 
το πετυχαίνει μέσα σε λίγες δεκαετίες η 
κατευθυνόμενη και ανύπαρκτης βούλη-
σης τεχνολογία...

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Χάνεται η ελληνική 
γλώσσα;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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H Βουλευτής Χριστίνα Μίτας και ο Βουλευτής Άρης 
Μπαμπικιάν παρουσίασαν την χρηματοδότηση ύψους 

$529,621 .00 για το Catholic Crosscultural Services

Ο
ι Βουλευτές του Οντάριο κα Χριστίνα Μίτας και κ. Άρης Μπαμπικιάν, σε μία από 
τις τελευταίες τους ενέργειες για την τωρινή τους θητεία ως βουλευτές του Σκάρ-
μπορο, παρουσίασαν μια χρηματοδότηση πάνω από μισό εκατομμύριο από 
την κυβέρνηση του Οντάριο στο Catholic Crosscultural Services (CCS), η οποία 

αποσκοπεί στην βοήθεια των νέων μεταναστών στον Καναδά – ιδιαίτερα  στην επαρχία – 
ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην καναδική κοινωνία, την πολιτική και την αγο-
ρά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για CCS επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
cathcrosscultural.org και θα μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε εσείς ή κάποιος γνωστός σας σε 
52 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.
Όπως τόνισε η κα Μίτας, το Σκάρμπορο για πολλά χρόνια ήταν μια περιοχή που δεν λάβαινε 
την ίδια προσοχή με άλλες περιοχές του Τορόντο και αρκετές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία 
και ιδρύματα σαν το CCS,  πολλές φορές έλειπαν από τις χρηματοδοτήσεις και τα επιδόματα 
των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η περιοχή του Σκάρμπορο τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια έχει ανανεωθεί και για αυτό ευθύνονται βουλευτές όπως η κα Χριστίνα Μίτας και ο 
κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο οποίος διεκδικεί την θέση του στις επερχόμενες εκλογές. 

Από τα αριστερά: Η κα Lisa Loong, Director για το CCS Programs and Services, η Βουλευτής Χριστίνα Μίτας, η 
Agnes Thomas, ο Βουλευτής Άρης Μπαμπικιάν, o Yosief Araya, Director Sponsorship Training Program, Esther 

Yu Wang Managin Director for Asian Market and Businesses για το York University και ο Kendall Kiddie 

H εκτελεστική διευθύντρια, κα Agnes 
ThomasΟ Βουλευτής κ. Άρης ΜπαμπικιάνH Bουλευτής κα Χριστίνα Μίτας
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Η ΦΘΟΡΑ, μιὰ πραγματι-
κότητα στὴ ζωή μας. Τὴν 
βλέπουμε στὴν γύρω μας 
φύση, στὰ πράγματα, στὸν 

ἄνθρωπο. Ὁ κατάκοιτος Αίνέας, ἡ 
νεκρὴ Ταβιθά, ἀλλὰ καὶ ὁ παράλυτος 
τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου δὲν ἦταν 
τὰ μόνα θύματα τῆς φθορᾶς. ̓Αμέτρητα 
τὰ ἀνθρώπινα θύματά της.
᾿Απὸ τὸ ἄλλος μέρος, βλέπουμε τὴν 
ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώ-
που γιὰ τὴν ὑπερνίκησή της. Μάταιος 
κόπος. Καμιὰ ἀνθρώπινη δύναμη, 
καμιὰ τεχνικὴ ἐφεύρεση δὲν μπορεῖ 
νὰ τὴν σταματήση. Γι’ αὐτό, τὸ μήνυμα 
τῆς σημερινῆς ἀποστολικῆς περικο-
πῆς εἶναι ἐκπληκτικό. Μᾶς μιλάει γιὰ 
τὴν ἀντιμετώπισή της, μὲ τὴν παρου-
σία καὶ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
θεραπεύει, ἀφυπνίζει, ἀνασταίνει καὶ 
θὰ ἔλθη ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ νικήση ὁρι-
στικὰ τὴν φθορά, ἀφθαρτοποιώντας 
τὰ πάντα.
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, μὲ τὴν δύναμη 
τοῦ Χριστοῦ,  θεράπευσε ἕ να ν 
ἄνθρωπο ποὺ ἦταν ὀκτὼ χρόνια παρά-
λυτος. «Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ίησοῦς ὁ Χρι-
στός», τοῦ εἶπε. Μὲ τὴν ἴδια δύναμη 
ἀνέστησε καὶ τὴν ἐκλε κτὴ Χριστιανὴ 
τῆς Ιόππης, τὴν Ταθιθά, ποὺ εἶχε ἀπο-
θάνει. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, γινόταν 
φανερὸ πὼς οἱ ἅγιοι ̓ Απόστολοι δια-
χειρίζονταν τὴ φιλάνθρωπη καὶ 
σωτήρια δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ποὺ νικοῦσε τὴν φθορά. Ὁ Κύριος 
ἦταν αὐτὸς ποὺ πρῶτος μετέδιδε καὶ 
ἔδινε αὐτὴ τὴν δύναμη. Καὶ μετὰ τὴν 
᾿Ανάληψη καὶ τὴν Πεντηκοστὴ ἡ 
ἴδια δύναμη ξεχύθηκε στοὺς ̓Αποστό-
λους καὶ στὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ ̔́ Αγιο 
Πνεῦμα.
Ετσι ἄρχισε στὴ γῆ μιὰ καινούρ-
για πραγματικότητα, μιὰ καινούρ-
για ἐποχή. Σ᾿ αὐτήν, οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
Θεοῦ, μὲ τὴν ζωοποιὸ δύναμη ην τοῦ 
Χριστοῦ ἀρχίζουν νὰ κερδίζουν α, τὶς 
πρῶτες νίκες κατὰ τῆς φθορᾶς. ̓Αρχί-
ζουν νὰ νικοῦν τὰ πρῶτα συμπτώματα 
τῆς φθορᾶς. Μὲ τὸ φῶς τοῦ λόγου τοῦ 
Κυρίου διαλύουν τὰ σκοτάδια τῆς πλά-
νης καὶ ἀνακαλύπτουν τὴν ἀλήθεια. 
Μὲ τὴ χάρη Του νικοῦν τὰ πάθη. ́Αντι-
στέκονται στὴ δύναμη τοῦ κακοῦ. 
‘Αντέχουν στὰ χτυπήματα τοῦ πόνου, 
τῆς συμφορᾶς, τῆς δοκιμασίας. Γιατὶ 
μέσα τους η ἔχουν τὰ σπέρματα τῆς 
καινούργιας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 

τοὺς ἐλευθερώνει, τοὺς ἰσχυροποιεῖ, 
τοὺς ζωογονεῖ. Ἡ καινούργια ζωὴ τοῦ 
Πνεύματος, ποὺ ζοῦν εἶναι μιὰ συμ-
μετο χὴ στὸν ἀγώνα καὶ τὴ νίκη τοῦ 
Χριστοῦ ἐναντίον τῆς φθορᾶς: Ἔτσι οἱ 
φθαρτοὶ καὶ γήϊνοι ἄνθρωποι γίνονται 
ἀπὸ τώρα «υἱοὶ τοῦ Θεοῦ» καὶ κληρο-
νόμοι τῆς δόξης Του.
Ἡ καινούργια ὅμως αὐτὴ πραγματι-
κότητα δὲν ἔχει δοθῇ στὴν πληρότητά 
της. Ἡ νίκη ἐναντίον τῆς φθορᾶς δὲν 
ἔγινε ἀκόμα ὁριστική. Καὶ οἱ ἄνθρω-
ποι καὶ ἡ φύση βρίσκονται ἀκόμα ὑπὸ 
τὸ κράτος τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. 
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος μὲ τὴ δύναμη τοῦ 
Χριστοῦ, ἀνέστησε τὴν Ταβιθά. Ἡ ἀνά-
σταση αὐτὴ ἦταν ἕνα ἀκόμα «σημεῖο», 
μιὰ ἀπόδειξη τῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἔφερε 
ἡ ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνάσταση 
ὅμως αὐτὴ δὲν ἦταν ἡ ὁριστική. Γιατὶ 
ἡ Ταβιθὰ ἀπέθανε καὶ πάλι. Ἡ ὁρι-
στικὴ ὑπερνίκηση τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ 
θανάτου θὰ γίνουν στὴν Βασιλεία τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ ὅλοι μας περιμένουμε.
Ἡ ̔ Αγία Γραφὴ μᾶς περιγράφει πολὺ 
ἔντονα καὶ πολὺ καθαρὰ αὐτὴ τὴν ὁρι-
στικὴ ὑπερνίκηση τῆς φθορᾶς. Μᾶς 
λέει ὅτι ὅλα τότε θὰ ἀλλάξουν. Οἱ 
νεκροὶ θὰ ἀναστηθοῦν ἄφθαρτοι καὶ 
θὰ ἀποκτήσουν ἕνα καινούργιο σῶμα 
ντυμένο μὲ οὐράνια δόξα. Ἡ ἀγωνία, 
ὁ πόνος, ἡ ἀθλιότητα τοῦ κόσμου θὰ 
ἐξαφανισθοῦν. «Καινοὺς οὐρανοὺς καὶ 
γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα (τὴν 
ὑπόσχεση) αὐτοῦ προσδοκῶμεν» γρά-
φει ὁ ἀπόστολος Πέτρος (Β΄ Πέτρ. γ´ 
13). Καὶ ὁ εὐαγγελιστής Ιωάννης στὴν 
Ἀποκάλυψή του γράφει: «ἐξαλείψει ὁ 
Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν» 
τῶν ἀνθρώπων (Άποκ. ζ΄ 17).
Πόσο, ἀλήθεια, νοσταλγοῦμε τὴν 
ἡμέρα ἐκείνη καὶ τὴν ὥρα ποὺ θὰ 
ἐλευθερωθοῦμε ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν 
κυριαρχία τῆς φθορᾶς! Καὶ πιὸ πολὺ 
ἀπὸ ὅλους, ὅσοι ἀπὸ μᾶς φέρνουν 
ἐπάνω τους τὰ σημάδια τῆς κυριαρ-
χίας αὐτῆς! 
Μὴ λησμονῆς ὅμως, ἀδελφέ μου, ὅτι 
γιὰ νὰ συμμετάσχης στὴ χαρὰ τῆς ὀρι-
στικῆς νίκης χρειάζεται τώρα νὰ ὑπο-
μείνης, νὰ ἀγωνισθῆς ἐνάντια τοῦ 
κακοῦ, τῶν παθῶν, τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὰ 
εἶναι πράκτορες τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ 
πνευματικοῦ θανάτου. Τὴ δύναμη γιὰ 
τὸν ἀγώνα αὐτὸν τὴν γνωρίζεις. Τὴν 
προσφέρει πλούσια ὁ Χριστὸς σὲ ὅσους 
τὴν ζητοῦν.

«Αιωέα, ιαταί σε ́ Ιησοθς 
ό́Χριστός»
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Ήταν τιμή μου να 
σας υπηρετώ όλα 

αυτά τα χρόνια
στο Scarborough

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

+

CHRISTINA MITAS
MPP - Scarborough Centre

christina.mitasco@pc.ola.org

 

416-615-2183
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Audi Q3 Audi A3 Audi Q5

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Division of DFC Auto Group

Hurry, offer ends May 2nd

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

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

Progress is always in season at Audi Uptown

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,200/Q5=$50,700/A3=$41,600/Q3=$41,350 (including $2,700 
freight and PDI) at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A3=3.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$798/Q5=$558/month/A3=$218 Bi-weekly./Q3=$208 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$8,288/Q5=$5,668/A3=$3,488/Q3=$4,188 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, 
and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$46,572/Q5=$32,449/Q3=$25,856/A4=$26,200 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. ** 1% loyalty-rate reduction 
is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being 
financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2022 
Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on May 2nd, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,188 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$208† 4.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$8,288 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$798† 3.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,668 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$558† 4.48%†

all-wheel-drive
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  
Χριστός Ανέστη!
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τα  σακ-
χαρώδη διαβήτη. 
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια 
παθολογική κατάσταση που χαρα-

κτηρίζεται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης 
(σακχάρου) στο αίμα.
Οι περισσότερες τροφές που τρώμε δια-
σπώνται κυρίως σε γλυκόζη. Η γλυκόζη 
είναι μια μορφή «ζάχαρης» στο αίμα μας 
και αποτελεί την κύρια πηγή «καυσίμου» 
για το σώμα μας.
Όταν καταναλώνουμε τις τροφές, αυτές 
διασπώνται σε επιμέρους συστατικά, 
μεταξύ των οποίων και η γλυκόζη, τα 
οποία προωθούνται στο αίμα μας. Τα 
κύτταρα του οργανισμού μας χρησιμο-
ποιούν τη γλυκόζη αυτή προκειμένου να 
την μετατρέψουν σε ενέργεια, για τη λει-
τουργία και την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, 
η γλυκόζη δεν μπορεί να εισχωρήσει στα 
κύτταρα χωρίς την παρουσία της ινσου-
λίνης, μιας ουσίας - μεταφορέα. Η ινσου-
λίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται στο 
πάγκρεας.
Ο σακχαρώδης διαβήτης οφείλεται σε 
ανεπάρκεια έκκρισης ινσουλίνης από το 
πάγκρεας ή σε μειωμένη αποτελεσμα-
τικότητα της ινσουλίνης που παράγεται. 
Στη συγκεκριμένη πάθηση, το σάκχαρο 
που παίρνει ο οργανισμός από τις τροφές 
παραμένει στο αίμα και δεν μπαίνει στα 
κύτταρα. Για το λόγο αυτό, βρίσκεται σε 
υψηλές ποσότητες στο αίμα.

Είδη Σακχαρώδη Διαβήτη
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι Διαβήτη:
α) σακχαρώδης διαβήτη τύπου 1, στον 
οποίο το πάγκρεας δεν παράγει καθόλου 
ινσουλίνη. Εμφανίζεται κατά κανόνα σε 
παιδιά και νέους ενήλικες. Όλοι οι ασθε-
νείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, 
χρειάζονται ινσουλίνη για να διατηρή-
σουν το σάκχαρο σε φυσιολογικά επί-
πεδα.
β) σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, στον 
οποίο το πάγκρεας παράγει μεν ινσου-
λίνη, αλλά όχι όση χρειάζεται ο οργανι-
σμός ή η ινσουλίνη δε λειτουργεί αποτελε-

σματικά. Εμφανίζεται συχνότερα σε ενή-
λικες ή σε υπέρβαρα άτομα. Ο ασθενής 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 κάποια 
χρονική στιγμή θα χρειαστεί χορήγηση 
ινσουλίνης.
γ)διαβήτης της κύησης , ο οποίος εμφα-
νίζεται για πρώτη φορά κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης. Ο τύπος αυτός 
μοιάζει με το διαβήτη τύπου 2, ως προς 
το ότι χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη 
ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης και ελατ-
τωμένη ευαισθησία των κυττάρων στην 
ινσουλίνη. Ο διαβήτης της κύησης αν και 
είναι αναστρέψιμος και υποχωρεί μετά 
τον τοκετό, μπορεί όμως να προκαλέσει 
περιγεννητικές επιπλοκές και προβλήματα 
στην υγεία μητέρας και νεογνού.
Η πλειοψηφία των διαβητικών ανήκουν σε 
έναν από τους δύο πρώτους τύπους.

Προδιαθεσικοί Παράγοντες
Όσον αφορά στο σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1 δεν υπάρχουν, γνωστοί τουλάχι-
στον, παράγοντες κινδύνου.
Αντίθετα, στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
2, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου και 
είναι οι ακόλουθοι:
• Ηλικία ≥ 45 χρόνια.
• Αυξημένο σωματικό βάρος.
• Οικογενειακό ιστορικό διαβήτη (Συγγε-
νείς 1ου βαθμού με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2).
• Καθιστική ζωή.
• Υπέρταση (Αρτηριακή πίεση ≥ 140/90 
mm/Hg).
• Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων (≥ 
250mg/dl).
• Χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης (≤ 
35 mg/dl).
• Ιστορικό αγγειοπάθειας.
Τέλος, όσον αφορά στο διαβήτη της κύη-
σης, οι παχύσαρκες γυναίκες είναι πιο 
πιθανό να τον αναπτύξουν . Ο τύπος αυτός 
διαβήτη αφορά στο 3-5% των κυήσεων 
ενώ 30-40% των γυναικών με διαβήτη 
κύησης θα αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 
αργότερα στη ζωή τους.

Συμπτώματα
Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται ο δια-
βήτης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
και κυρίως από τον τύπο του διαβήτη. 
Γενικά ο τύπος 1 είναι αυτός που είναι 
πιθανότερο να εκδηλωθεί ξαφνικά (και 
σε μικρότερη ηλικία), και συχνά η πρώτη 
εκδήλωσή του μπορεί να είναι η ανάπτυξη 
διαβητικής κετοξέωσης, με ναυτία, εμέ-
τους, διάχυτο κοιλιακό άλγος και απώλεια 
συνείδησης. 
Στον διαβήτη τύπου 2, η νόσος εισβάλ-
λει βαθμιαία,ακολουθεί πιο ήπια-ύ-
πουλη πορεία ή μπορεί να είναι ακόμα και 
τελείως ασυμπτωματικός.
Τα κυριότερα συμπτώματα που μπορεί 
να υπάρχουν και θεωρούνται κλασικά για 

κάθε τύπο διαβήτη είναι:
• Πολλά ούρα (πολυουρία) που οφείλε-
ται στο ότι, όταν υπάρχει πολύ ζάχαρο στο 
αίμα, αυτό διαφεύγει και στα ούρα παρα-
σύροντας και νερό. 
• Αυτή η απώλεια νερού με τα ούρα 
προκαλεί και κάποιου βαθμού αφυδά-
τωση με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει 
στεγνό στόμα (ξηροστομία) και ανάγκη 
για πολύ νερό (πολυδιψία). Τα πολλά ούρα 
λοιπόν δεν οφείλονται στο ότι οι ασθε-
νείς πίνουν πολύ νερό, αλλά το αντίθετο 
(θέλουν πολύ νερό επειδή έχουν πολλά 
ούρα). Κάποιοι κάνουν το μεγάλο λάθος 
να προσπαθούν να μην πίνουν νερό, γιατί 
τους ενοχλεί που πηγαίνουν συνέχεια 
στην τουαλέτα!
• Απώλεια βάρους μπορεί να συμβεί, 
γιατί η έλλειψη ινσουλίνης αφήνει τα κύτ-
ταρα χωρίς θρεπτικά συστατικά και χωρίς 
ενέργεια. Έτσι ο ασθενής αδυνατίζει, 
αλλά αυτό που χάνει δεν είναι λίπος αλλά 
κυρίως μυϊκή μάζα. 
• Αυτή η απώλεια βάρους συμβαίνει 
παρόλο που το άτομο δεν έχει μειώσει 
το πόσο τρώει, αλλά μπορεί αντιθέτως 
να τρώει ακόμα περισσότερο από πριν 
(πολυφαγία), σε μια προσπάθεια του 
οργανισμού να βρει αυτά τα θρεπτικά 
συστατικά που λείπουν από τα κύτταρα.
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρου-
σιαστούν είναι εύκολη κούραση (από 
έλλειψη ενέργειας), θολή όραση (από 
συσσώρευση γλυκόζης στο φακό του 
ματιού, η οποία προσελκύει και νερό και 
προκαλεί προσωρινό «φούσκωμα» του 
φακού), κράμπες στα πόδια, φαγούρα 
και μηκυτιάσεις στα γεννητικά όργανα, 
θόλωση της διανοίας, μειωμένη αντί-
δραση στα ερεθίσματα, βαθιές, παρατε-
ταμένες και συνοδευόμενες από αναστε-
ναγμό αναπνοές καθώς και η απόπνοια 
ακετόνης (χαρακτηριστική οσμή στην 
αναπνοή του ασθενούς). 

Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις
Ο Διαβήτης μπορεί να διαγνωσθεί με μια 
απλή εξέταση ούρων στην οποία μπορεί 
να ανευρεθεί υψηλή ποσότητα γλυκόζης 
σε αυτά. Συνήθως συνοδεύεται με μια 
εξέταση αίματος για να διαπιστωθούν τα 
επίπεδα γλυκόζης και στο αίμα.
Τα διαγνωστικά κριτήρια που έχουν 
θεσπιστεί για τη διάγνωση του σακχαρώ-
δους διαβήτη στην εξέταση αίματος είναι 
τα ακόλουθα :
• [Τιμή σακχάρου σε οποιαδήποτε 
στιγμή της ημέρας] ≥ 11.1 mmol/L
• [Τιμή σακχάρου νηστείας (που λαμ-
βάνεται δηλαδή μετά από 8 τουλάχιστον 
ώρες αποχής από την πρόσληψη τροφής)] 
≥ 7.0 mmol/L

Ποιες είναι οι επιπλοκές
Οι επιπλοκές εξαρτώνται από τον τύπο 

του διαβήτη.
Αν ο Διαβήτης δεν ελέγχεται επαρκώς, 
ο ασθενής έχει σημαντικές πιθανότητες 
να εκδηλώσει διαταραχές όπως υπογλυ-
καιμία, υπεργλυκαιμία, ακόμα και κώμα. 
Μακροχρόνια και σε περίπτωση μη ρυθ-
μισμένου διαβήτη εμφανίζονται καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, αμφιβληστροειδοπά-
θειες, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νευ-
ροπάθειες, αδυναμία επούλωσης τραυ-
μάτων, γάγγραινα στα πόδια (διαβητικό 
πόδι) που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και 
σε ακρωτηριασμό, καθώς και στυτικές 
δυσλειτουργίες.

Πώς να προφυλαχτείτε από τη 
νόσο – Πρόγνωση
• Σωστή διατροφή: 
-Αποφυγή ραφιναρισμένων υδατανθρά-
κων (ζάχαρη, λευκό αλεύρι, σακχαρούχα 
ποτά). 
-Πρόσληψη υδατανθράκων που ανευρί-
σκονται στο ρύζι, στα δημητριακά, στα 
όσπρια και στα περισσότερα φρούτα 
(αποδομούνται αργά και έτσι διατηρούν 
σταθερό τον δείκτη σακχάρου).
• Περιοδικός έλεγχος από καρδιολόγο, 
οφθαλμίατρο, διαβητολόγο και με εκτέ-
λεση διαφόρων εξετάσεων.
• Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού 
βάρους
• Συστηματική φυσική άσκηση
• Διακοπή του καπνίσματος.
• Χορήγηση ινσουλίνης άμεσα, όταν με τα 
χάπια δεν επιτυγχάνεται καλή ρύθμιση.
• Συστηματική μέτρηση του σακχάρου 
αίματος.

Σάκχαρο 
αίματος

Νηστικός 2 ώρες μετά το 
φαγητό

Α π ό  4 . 0 
μέχρι 7.0

Από 5.0 μέχρι 
10.0

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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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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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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Ο Ερωτόκριτος είναι ένα μακρό 
αφηγηματικό ποίημα που 
έγραψε ο Βιτσέντζος Κορνάρος  
πριν από τέσσερις αιώνες, στη 
βενετοκρατούμενη Κρήτη -.και που 
εκτείνεται σε δέκα χιλιάδες σχεδόν, 
δεκαπεντασύλλαβους στίχους.

Ο 
Κορνάρος γεννήθηκε στη Σητεία, 
γύρω στα 1550-53 από αρχοντι-
κή οικογένεια  εξελληνισμένων 
Βενετών.

Στους στίχους του  αναφέρει ... …,
 Στη Σητείαν εγεννήθηκε, στη Σητείαν ενε-
θράφη,
εκεί έκαμε κι εκόπιασεν ετούτα που σας γρά-
φει…
Ο Ερωτόκριτος τυπώθηκε για πρώτη φορά 
το 1713, στη Βενετία, όπως και τα άλλα κρη-
τικά έργα της εποχής, και ανατυπώθηκε  το 
1737 λόγω της μεγάλης ζήτησης του έργου. 
Από την πρώτη έκδοση σώζεται ένα και 
μοναδικό αντίτυπο, που φυλάσσεται στη 
Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα.
Ο Ερωτόκριτος από τις πρώτες εκείνες μέρες 
της κυκλοφορίας του  γνώρισε τεράστια 
διάδοση και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το 
λαό. Μέχρι πρότινος ορισμένοι  λυράρη-
δες και   «παραμυθάδες» ήξεραν απ’ έξω 
- μεγάλα αποσπάσματα του Ερωτόκριτου 
που τα απάγγελλαν συνήθως σε πανηγύρια 
και  εκδηλώσεις!

 Στο ποίημα του « Ερωτό-
κριτος»  ο Βιτσέντζος Κορ-
νάρος όχι μόνο εξιστορεί 
μια ερωτική ιστορία αλλά 
και  ενσαρκώνει στους 
χιλιάδες στίχους του όλες 
εκείνες τις ανώτερες αξίες  
του κρητικού λαού. Την 
ομορφιά την ευγένεια, την 
αξιοπρέπεια την αντρειά, 
την γνώση και την αρετή.
Η υπόθεση σε πολύ λίγες 
γραμμές έχει ως εξής: 
Στο βασίλειο της Αθήνας ο 
Ερωτόκριτος, το όμορφο  
αρχοντόπουλο που είναι 
γιομάτο από αντρειά και 
χάρη,  αγαπάει τη βασιλο-
πούλα Αρετούσα, που κι 
αυτή τρέφει τα ίδια αισθή-
ματα για κεινον.  Όμως ο 
πατέρας της αρνείται αυτή 
τη σχέση και μπαίνει εμπό-
διο στην ένωση του ζευγα-
ριού. 
Στο τέλος και μετά από 
μύριες  περιπέτειες , θα 
φανεί η παλικαριά του 

Ερωτόκριτου και θα γίνει η ένωση του με 
την βασιλοπούλα Αρετούσα! 
Ο Ερωτόκριτος τραγουδήθηκε σε παραδο-
σιακή μελωδία που δεν ξέρουμε από πού 
ακριβώς προέρχεται,  την  οποία συναντάμε 
σε διάφορες κατά τόπους παραλλαγές γρή-
γορη ή αργή 
Από τα πιο αγαπημένα αποσπάσματα που 
τραγουδιούνται είναι  «το παραμύθι του 
Ερωτόκριτου στην φυλακή» και «ο αποχαι-
ρετισμός πριν την εξορία».
Παραθέτουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα 
σαν ένδειξη γραφής του ποιητή
Λέγει της ο Pωτόκριτος· «Ήκουσες τα 
μαντάτα,
που ο Kύρης σου μ’ εξόρισε σ’ τση 
ξενιτιάς τη στράτα;
K’ εφάνη του κ’ εσφάγηκεν ο-γι’ 
αφορμή εδική μου, 
σαν ήμαθε την προξενιάν, που’κουσε 
του Γονή μου.
K’ έτοιας λογής εμάνισε, τόσο βαρύ 
του φάνη,
κι ο Kύρης μου απ’ την πρίκαν του 
λογιάζω ν’ αποθάνει.
Tέσσερεις μέρες μοναχάς μου’δωκε ν’ 
ανιμένω,
κι απόκει να ξενιτευτώ, πολλά μακρά 
να πηαίνω. 
Kαι πώς να σ’ αποχωριστώ, και πώς να 
σου μακρύνω,
και πώς να ζήσω δίχως σου στο 

χωρισμόν εκείνο;
Eσίμωσε το τέλος μου, μάθεις το θες, 
Kερά μου,
στα ξένα πως μ’ εθάψασι, κ’ εκεί’ν’ τα 
κόκκαλά μου.
Kατέχω το κι ο Kύρης σου γλήγορα σε 
παντρεύγει,
Pηγόπουλο, Aφεντόπουλο, σαν είσαι 
συ, γυρεύγει.
Kι ουδέ μπορείς ν’ αντισταθείς, σα 
θέλουν οι Γονείς σου
νικούν την-ε τη γνώμη σου, κι 
αλλάσσει η όρεξή σου.
«Ερωτόκριτος και Αρετούσα»
Μουσική: Νότη Μαυρουδή 
Στίχοι: Ακου Δασκαλόπουλου 
Α! Ερμηνεία: Αλεξάνδρα 1976
Γύρω στα 1930  ο λαϊκός μας ζωγράφος   
Θεόφιλος , ζωγράφισε όπως φαντάστηκε   
τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα στο μπαλ-
κόνι της.
Η ζωγραφιά αυτή του Θεόφιλου μαζί με 
αρκετές ακόμη έγιναν το 1976 τραγούδια 
και εμπεριέχονται στο δισκογραφικό έργο 
«Ζωγραφιές απ τον Θεόφιλο», σε μουσική 
του Νότη Μαυρουδή και σε στίχους  Ακου 

Δασκαλόπουλου.
Το τραγούδι του Ερωτόκριτου και της Αρε-
τούσας ερμήνευσε η Αλεξάνδρα και γνώ-
ρισε επιτυχία στην εποχή του  
Μεταξωτή σου ρίχνω σκάλα απ το 
μπαλκόνι μου,
για να μ’ ανέβεις θα σου φέγγει το 
παγώνι μου. 
Από της νύχτας το ροδόσταμο 
μυρώθηκα 
κι από την άχνα της καρδιά σου 
βαλαντώθηκα. 

Στο περβόλι μου κοιμάται ο ουρανός, 
μες τα λόγια σου ακούγεται καημός, 
‘ρωτοκριτε Ροβέρτε και μοιραίε μου, 
άγγελε γαλανομάτη και ωραίε μου.

θα μας ακούσει ο καιρός βαθιά 
μεσάνυχτα, 
μες την καρδιά μου αστροφεγγιά κι 
όλα ορθάνοιχτα,
κι αν σε χαϊδεύω σε φιλώ φωνάζει η 
βάγια μου
αχου και να’ ξέρες τ’ ατέλειωτα τα 
βράδια μου. 

«Ερωτόκριτος»
Παραδοσιακό  Κρήτης
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Η 
Canadian Blood Services ζήτησε 
από την Health Canada να της ε-
πιτρέψει να ακυρώσει ερωτήσεις 
σχετικά με το φύλο ή τη σεξουα-

λικότητα, βασίζοντας τον έλεγχο στη σεξου-
αλική συμπεριφορά υψηλότερου κινδύνου, 
όπως το πρωκτικό σεξ. Λέει ότι ξεκινώντας 
το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου, οι πιθα-
νοί δότες θα ερωτηθούν εάν είχαν νέους ή 
πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους τους 
τελευταίους τρεις μήνες, ανεξάρτητα από 
το φύλο ή τον σεξουαλικό τους προσανα-
τολισμό.
Στη συνέχεια, θα ερωτηθούν εάν είχαν 
πρωκτικό σεξ με κάποιον από αυτούς τους 
συντρόφους και εάν έχουν, τότε θα χρει-
αστεί να περιμένουν τρεις μήνες από τη 
δραστηριότητα αυτή πριν δώσουν αίμα. Ο 
οργανισμός λέει ότι η ερώτηση για σεξου-
αλική συμπεριφορά, αντί για σεξουαλικό 
προσανατολισμό, θα του επιτρέψει να αξι-

ολογήσει πιο αξιόπιστα τον κίνδυνο λοιμώ-
ξεων όπως ο HIV που μπορεί να μεταδοθεί 
μέσω εγχύσεων. Λέει επίσης ότι η αλλαγή 
έρχεται μετά από «αμέτρητες ώρες» εργα-
σίας από LGBTQ και άλλες ομάδες, οι οποίες 
υποστήριζαν εδώ και καιρό μια αλλαγή 
πολιτικής.

Η Health Canada αλλάζει την πολιτική που 
περιορίζει τους άνδρες που κάνουν σεξ με 
άνδρες να δίνουν αίμα για τρεις μήνες

Η 
πόλη του Τορόντο προειδοποι-
εί τους κατοίκους για μια απάτη 
στην οποία κάποιος προσποιεί-
ται ότι είναι υπάλληλος που ζητά 

πληρωμή για παράβαση στάθμευσης.
Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, εκπρόσωποι της πόλης δήλω-
σαν ότι έχουν λάβει αναφορές για δόλια 
μηνύματα κειμένου που φαίνεται να προέρ-
χονται από έναν αξιωματούχο του Τορόντο.
Μια φωτογραφία ενός κειμένου δείχνει τις 
λέξεις «Πόλη του Τορόντο» με κεφαλαία 

γράμματα και στη συνέχεια μια πρόταση 
που ενημερώνει τον κάτοικο ότι χρωστού-
σαν χρήματα για παράβαση στάθμευσης.
Ο Μπραντ Ρος, εκπρόσωπος του Τορόντο, 
έγραψε επίσης στο Twitter λέγοντας ότι τα 
μηνύματα είναι απάτη και ότι η πόλη δεν θα 
έστελνε μηνύματα κειμένου σχετικά με τη 
στάθμευση.
Όποιος λαμβάνει παρόμοιο μήνυμα κειμέ-
νου καλείται να μην κάνει κλικ στους συνδέ-
σμους και να μην παρέχει προσωπικά στοι-
χεία στον απατεώνα.

Το Τορόντο προειδοποιεί για απάτη 
που ζητά από τους κατοίκους 
να πληρώσουν για παραβιάσεις 
στάθμευσης

Σ
τις 13 Οκτωβρίου 2021, ο 43χρονος 
Craig MacDonald παρακολουθούσε 
έναν αγώνα Leafs σε ένα Boston Pizza 
στην περιοχή Cinemart Drive και 

Milner Avenue του Scarborough.
Φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα 
στο εστιατόριο, ο οποίος φέρεται να τον περί-
μενε στο πάρκινγκ και τον πυροβόλησε μέχρι 
θανάτου.
Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο σε αυτό 
το περιστατικό ως τον Abilaziz Mohamed.
Το πρωί της Τρίτης, η αστυνομία και το πανε-
θνικό πρόγραμμα BOLO, σε συνδυασμό με 
μερικές από τις μεγαλύτερες αστυνομικές 
υπηρεσίες του Καναδά, ανακήρυξαν τον 
Μοχάμεντ τον νούμερο ένα φυγόδικο στη 
νέα λίστα με τους πιο καταζητούμενους του 
Καναδά.
Πρόσφεραν επίσης ανταμοιβή 250.000 
δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγού-
σαν στη σύλληψή του, διαθέσιμο για τους 
επόμενους έξι μήνες.
Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, κάποιος υπέ-
βαλε μια ανώνυμη πληροφορία και ο Μοχά-
μεντ συνελήφθη, είπε η αστυνομία του Τορό-
ντο.
«Ελπίζουμε ότι αυτό παρέ-
χει ένα μικρό κλείσιμο για 
την οικογένεια του θύμα-
τος», δήλωσε ο επικεφαλής 
της αστυνομίας του Τορό-
ντο Τζέιμς Ράμερ σε δήλωση 
που εκδόθηκε την Τετάρτη. 
«Εργαζόμαστε περήφανα 
και αποτελεσματικά με τους 
εταίρους μας στο BOLO και αυτή η επιτυχη-
μένη σύλληψη στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε 
όσους συνεχίζουν να αποφεύγουν τη δικαιο-
σύνη - θα βρεθείτε».

Ο Μοχάμεντ αντιμετωπίζει μία κατη-
γορία γ ια φόνο πρώτου βαθμού. 
Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω σύνδεσης 
βίντεο στο 1911 Eglinton Avenue East το πρωί 
της Τετάρτης.
Ο διευθυντής του προγράμματος BOLO Max 
Langlois είπε στο CP24 ότι η γρήγορη σύλ-
ληψη είναι ένα σημάδι ότι η λίστα θα κάνει τη 
δουλειά της και θα απομακρύνει τους βίαιους 

φυγάδες από τους δρόμους.
«Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της 
ευρύτερης περιοχής του Τορόντο που ήταν 
σε επιφυλακή για τον Abilaziz Mohamed. 
Αυτή η σύλληψη όχι μόνο κάνει τις κοι-
νότητες του GTA πιο ασφαλείς, αλλά επι-
τρέπει επίσης στην οικογένεια του θύμα-
τος να κάνει το επόμενο βήμα μπροστά σε 
αυτό το απαίσιο ταξίδι. Το μήνυμα προς 
όλους τους εξαιρετικούς φυγάδες της 
BOLO είναι το εξής: Ολόκληρη η χώρα 

σας περιμένει. Καλέστε έναν δικηγόρο. 
Καλέστε την αστυνομία. Κάντε τις απαραί-
τητες κινήσεις  για να παραδοθείτε.»
Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε 
το πρωί της Πέμπτης, η αδερφή του 
MacDonald, Drema MacDonald είπε ότι η 
σύλληψη «δεν θα φέρει πίσω τον Craig», 
αλλά θα επιτρέψει στην οικογένειά της 

«να κάνει το επόμενο βήμα μπρο-
στά σε αυτό το πιο ατυχές ταξίδι».
Το επόμενο υψηλότερο όνομα 
στη λίστα με τους περισσότε-
ρους καταζητούμενους είναι ο 
Τζιν Καρλ Λάρκαμπ, ένας 36χρο-

νος κάτοικος της Βρετανικής 
Κολομβίας που καταζητείται 

για τον θάνατο του 32χρονου Jimi Sandhu 
στο Muang του Πουκέτ της Ταϊλάνδης, στις 5 
Φεβρουαρίου 2022.

Money Talks: Εντοπίστηκε και συνελλήφθη 
μέσα σε λίγες ώρες από την προκύρηξη του 
για $250,000 
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LIFE

Stefanie Gurzanski :
Το μοντέλο του Playboy που θα 
στοιχειώσει τα όνειρα σας!

Η ξανθιά καλλονή 
γεννήθηκε στον Καναδά 
και ξεκίνησε το μόντελινγκ 
όταν ήταν ακόμα στο 
λύκειο. Εκανε την πρώτη 
της γυμνή φωτογράφιση 
τον Ιανουάριο του 2014 
για το Playboy Plus, ενώ 
ψηφίστηκε Cybergirl 
του Playboy για τον μήνα 
Μάρτιο 2014. Όπως θα 
δείτε και παρακάτω, η 
Stefanie ή Baby G, όπως 
είναι το ψευδώνυμο της 
στο Instagram, είναι μία 
γυναίκα που διαθέτει 
απίστευτες καμπύλες και 
ένα πανέμορφο πρόσωπο. 
Αυτή την στιγμή διαθέτει 1,8 
εκατομμύρια οπαδούς, οι 
οποίοι την αποθεώνουν σε 
κάθε της ανάρτηση.
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Ο 
Σπύρος Νικολαΐ-
δης βρέθηκε κα-
λεσμένος στην 
εκπομπή του 

Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο-
28χρονος ηθοποιός που φέ-
τος συμμετέχει στη «Γη της ε-
λιάς» μίλησε για τη ζωή του, 
τις σπουδές του στις Σέρρες, 
το μόντελινγκ, τον πρωταθλη-
τισμό στο kick boxing, αλλά 
και την υποκριτική. «Έφυγα 
για σπουδές στις Σέρρες στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στα 
15 μου άρχισα το μόντελινγκ, 
πληρωνόμουν, έκανα παράλ-
ληλα κι άλλες δουλειές, σερ-
βιτόρος, μπάρμαν, υποδοχή. 
Παράλληλα, με τις σπουδές 
μου άρχισα τη διαφημιστική 
μου εταιρεία. Kick Boxing άρ-
χισα πιο ενεργά στα 16 μου, 
έχω δύο πανευρωπαϊκούς 
τίτλους και 6 φορές πρώτος 
στην Ελλάδα. Πήγαινα κρυφά 
από τους γονείς μου. Η μαμά 
μου δεν ήθελε καθόλου. Έ-
χω πάρει μέρος και σε καλλι-
στεία», είπε ο Σπύρος Νικο-
λαΐδης μιλώντας για τη δια-
δρομή του.

Πόζαρε με μαγιό 
η Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου

Η Κωνσταν τ ίνα Σπυροπού-
λου τ ις ημέρες του Πάσχα 
αποφάσισε να τ ις περάσει 
στη Κρήτη και το αποκάλυψε 
μέσα από φωτογραφίες.
Φυσ ικά ,  μ ε  κάθ ε  α νά ρ -
τ ησ η τ ης  σ τα  κοινων ικά 
μέσα δικ τύωση τα  λά ικ ς 
πέφτουν βροχή και προκα-
λεί «ταραχή» στους θαυμα-
στές της.

Το απίστευτο δώρο 
που του χάρισε 
θαυμάστρια

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη 
έδωσε ο Παναγιώτης Μπουγι-
ούρης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε 
στην επιτυχία και την αναγνωρισι-
μότητα που του έφερε ο καλλιτε-
χνικός χώρος, ωστόσο αναγνω-
ρίζει ότι δεν καβάλησε το καλάμι. 
Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης 
αποκάλυψε ένα περιστατικό με 
μία φανατική θαυμάστρια, αλλά 
και το… περίεργο δώρο που του 
έκανε. «Μία κοπέλα ήθελε το 
κινητό μου, το απέφευγα πολύ 
ευγενικά και μου έφερε συσκευή 
με κάρτα για να την πάρω».

Το μοντέλο κάνει καριέρα 
στο εξωτερικό και δημιουρ-
γεί θραύση σε κάθε φωτογρά-
φισή της που ποζάρει με λάγνο 
βλέμμα στο φακό και κάνει 
την φαντασία των ανδρών να 
οργιάζει.
Και με τις αποκαλυπτικές της 
αναρτήσεις στο Instagram 
καταφέρνει να προκαλεί χαμό, 
φλερτάροντας κάθε φορά με 
την πρόκληση, ενίοτε και με 
την… υπομονή του συγκε-
κριμένου μέσου κοινωνικού 
δικτύωσης.

Το μόντελινγκ, η υποκριτική, 
η κατάθλιψη και το «όχι» στο 
«Bachelor»

Λάουρα Νάργες: Η φωτογραφία 
με το στρινγκ μαγιό προκαλεί

Η Έλενα Καμπέρη 
σε πόζες που 
ξεσηκώνουν

Η 
Αθηνά Ευμορφιάδη είναι η δίμετρη 
παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης που εί-
δαμε να αγωνίζεται για λιγότερο από 
δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο, για λο-

γαριασμό του Survivor Ελλάδας.
Η Αθήνα είχε ζητήσει από τους συμπαίκτες τους 
να την ψηφίσουν, υποδεικνύοντάς την ως υπο-
ψήφια προς αποχώρηση ώστε να μπορέσει να 

φύγει από το survivor και να βρεθεί κοντά στο 
παιδί της. Έτσι και έγινε.
Η Αθηνά Ευμορφιάδη αποχώρησε και σύντομα 
ξεχάστηκε. Από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι 
επιβίωσης κέρδισε την προβολή και περίπου 
2.500 followers στο instagram. Όπως δηλώνει 
και η λεζάντα στην πρόσφατη φωτογραφία που 
δημοσίευσε έχει βρει τον εαυτό της ξανά!

Η Αθηνά του Survivor ξαναβρήκε 
τον εαυτό της και προκαλεί

Α
πό τότε που έκα-
νε αισθητή την πα-
ρουσία της στο ευ-
ρύ κοινό, γιατί η 

Λάουρα ήταν γνωστό όνο-
μα έτσι κι αλλιώς στην ελλη-
νική showbiz, δεν σταμάτησε 
να εκπλήσσει… Η συμμετοχή 
της στο ριάλιτι επιβίωσης, ε-
κτόξευσε τις μετοχές της και οι 
επικές ατάκες της, το νάζι και 
η χαρακτηριστική φωνή της, 
που αποτελεί και το “αναγνω-
ριστικό” της τώρα, που η εικό-
να της άλλαξε…την ανέδειξαν 
σε μία από τις πιο αγαπημένες 
παρουσίες… Μπορεί αγωνι-
στικά να μην το “είχε και πο-
λύ”, αλλά στη συνολική εικό-
να “κάλυπτε” τη διαφορά…. 
Πλέον η Λάουρα, είναι μελα-
χρινή…ή καστανή…σίγουρα 
πάντως έχει αποχωριστεί τη 
“χρυσή” κώμη της, επίσης χα-
ρακτηριστικό γνώρισμά της… 
και το κορμί της σμιλεύτηκε 
μετά κόπων και βασάνων…
αλλά η προσπάθεια άξιζε και 
το τελικό αποτέλεσμα τη δικαι-
ώνει…Και δικαιώνει και τους 
χιλιάδες θαυμαστές της που 
τη στήριξαν στα “δύσκολα”…
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Τ
ι πιο σύνηθες… Η 
Νικόλ Σέρζινγκερ 
πέταξε τα… περιττά 
ρούχα και έκανε μια 

άκρως αποκαλυπτική φω-
τογράφιση με χρυσό μπικί-
νι. Στα 43 της η ποπ σταρ από 
τη Χαβάη, που είναι παράλ-
ληλα και κριτής στο Masked 
Singer, είναι πιο εντυπωσια-
κή από ποτέ.

Ο 
Άντριου Γκάρφιλντ 
επιφύλασσε μία ό-
χι και τόσο ευχάρι-
στη είδηση για τους 

θαυμαστές του. Παρά την ακ-
μάζουσα καριέρα του ως ηθο-
ποιός, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι 
αποφάσισε να κάνει ένα διά-
λειμμα από την υποκριτική. Υ-
πενθυμίζεται, ότι ο Γκάρφιλντ 
μετά το «Spider-Man: No Way 
Home» κέρδισε ακόμη πε-
ρισσότερες διακρίσεις και δι-
εύρυνε αρκετά το κοινό του, 
μιας και η ταινία «έσπασε τα 
ταμεία». «Θα ξεκουραστώ για 
λίγο», εξήγησε ο 38χρονος η-
θοποιός, σε μια συνέντευξη 
που παραχώρησε στο περιο-
δικό Variety.«Πρέπει να επανα-
προσδιορίσω και να ξανασκε-
φτώ τι θέλω να κάνω στη συ-
νέχεια και ποιος θέλω να είμαι. 
Να είμαι απλός άνθρωπος για 
λίγο. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αυ-
τό είναι ένα πλυντήριο, αυτή η 
σεζόν βραβείων».

Ο Άντριου Γκάρφιλντ θα κάνει ένα 
διάλειμμα από την υποκριτική

Τ
ον καλύτ ερο 
τρόπο για να 
τραβήξε ι την 
προσοχή εν ό-

ψει του νέου της τρα-
γουδιού, που θα κυ-
κλοφορήσει την Πέμπτη 
(28/4) βρήκε η σύντρο-
φος του Πάουλο Ντιμπά-
λα. Η Οριάνα Σαμπατίνι 
φωτογραφήθηκε ολόγυ-
μνη και απλώς καλύπτο-
ντας τα επίμαχα σημεία. 
Οι δυο τους είναι σε σχέ-
ση από το 2017, όταν γνω-
ρίστηκαν σε μια συναυ-
λία της Αριάνα Γκράντε. 
Η Σαμπατίνι είναι κόρη ε-
νός Αργεντινού ηθοποι-
ού και επιχειρηματία, του 
Οσβάλντο Σαμπατίνι, και 
μιας δημοφιλούς ηθοποι-
ού από τη Βενεζουέλα, της 
Κάθριν Φούλοπ. Η 26χρονη 
τραγουδίστρια πρόσφατα α-
νακοίνωσε πως μετακόμισε 
στην Universal Music Latino, 
μια από τις μεγαλύτερες δι-
σκογραφικές εταιρείες του 
κόσμου.

«Φωτιά» η Νικόλ με το χρυσό της 
μπικίνι

Η Μέγκαν Φοξ στηρίζει τον Η Μέγκαν Φοξ στηρίζει τον 
γιο της που θέλει να ντύνεται γιο της που θέλει να ντύνεται 

«γυναικεία»«γυναικεία»

Η Μέγκαν Φοξ μίλησε για τη μητρότητα και 
αναφέρθηκε στον γιο της, Νόα, ο οποίος 
έχει επιλέξει από τα 2 του χρόνια να ντύνε-
ται με φορέματα.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο 
περιοδικό Glamour και δήλωσε πως για 
εκείνη το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά 
της να μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά, 
χωρίς κανέναν φόβο.
Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Φοξ έχει απο-
κτήσει τρία παιδιά με τον Μπράιαν Όστιν 
Γκριν, τον 9χρονο Νόα, τον 8χρονο Μπόντι 
Ράνσομ και τον 5χρονο Τζέρνεϊ Ρίβερ.
Μιλώντας στο περιοδικό, η ηθοποιός εξή-

γησε αρχικά, το πώς αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά τους το γεγονός ότι οι γονείς τους 
είναι διάσημοι.
«Γνωρίζουν ότι οι γονείς τους είναι διά-
σημοι, αλλά αυτό είναι και το μόνο που 
ξέρουν. Από όταν ήταν ακόμα μικρά, 
ήθελα να τα προστατεύσω από τη δημο-
σιότητα, με όποιον τρόπο μπορούσα. Για 
αυτό περιόρισα τόσο και την έκθεσή τους 
στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής, θεωρώ πως 
έχω κάνει πολύ καλή δουλειά και έχουν 
διατηρήσει την αθωότητά τους. Ξέρω 
όμως, ότι δεν θα μπορώ να τα προστατεύω 
για πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

Η σύντροφος του Ντιμπάλα 
προμοτάρει γυμνή το νέο της τραγούδι
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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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Δύο φίλοι συζητούν. 
– Για τ ις γ ιορτές έκλεισα εισ ιτήρια 
για να πάμε με τη γυναίκα μου στο 
νησί του Πάσχα!!
– Τρομερό! του χρόνου που λες να 
πας;;; 
– Του χρόνου λέω να πάω να την 
πάρω…

Ο Νονός ρωτάει τον Τοτό: 
– Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις το 
πασχαλινό σου αυγό; 
– Θέλω να είναι μεγάλο όσο και το 
κεφάλι σου, Νονέ! Αλλά να έχει και 
κάτι μέσα!

Ήταν έ νας τ εμπέ λης νέος ψαράς 
που βαριόταν να ασχοληθεί πολύ 
με την δουλειά του και ψάρευε όλη 
μέρα από τα βραχάκια. Πουλούσε 
τα ψάρια που του περίσσευαν και 
έβγαζε λίγα χρήματα για να ζει.
Ένας συγχωριανός του ψαράς που 
πε ρνούσ ε  με  τ η  βάρκα κα ι  τον 
έβλεπε, σ ταματά μια μέρα και τον 
ρωτά:
«Γιατί κάθεσαι εδώ και ψαρεύεις και 
δεν παίρνεις την βάρκα του πατέρα 
σου να ανοιχτείς λίγο;»
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»

«Με τη βάρκα θα πιάσε ις ακόμη 
περισσότερα ψάρια και θα βγάζεις 
περισσότερα χρήματα…»
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»
«Μετά θα μπορέσεις να πάρεις και 
βοηθό και θα βγάζεις ακόμα περισ-
σότερα χρήματα!»
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»
«Με τά θα μπορέσε ις  να πάρε ις 
μεγάλο καΐκι και 2 βοηθούς και θα 
βγάζεις ακόμα περισσότερα χρήματα 
και θα δουλεύεις λιγότερο!»
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»
«Μετά θα πάρεις και άλλο καΐκι και 
θα μπορέσεις σ ιγά σ ιγά να κάνεις 
ολόκληρο στόλο!»
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;»
«Έ! άμα τα καταφέρεις όλα αυτά, θα 
μπορείς πια να κάθεσαι και να μην 
κάνεις τίποτα.»
«Γιατί τώρα τι κάνω;»

Ο Ρώσος ηγέτης του ξανθού ορθο-
δόξου αρισ τερου γένους κ. Πού-
τιν εύχεται σε όλους τους αμάχους 
νεκρούς της Ουκρανίας καλή ανά-
σταση !!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

βουλίες που θα πάρεις τώρα θα σου 
δώσουν μία παραπάνω ώθηση 

να πετύχεις τους σκοπούς 
σου! Οι ρυθμοί σ την 

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η τελευταία εβδομάδα 

του Απρίλη σε βρίσκει με 
την επιθυμία να εκφραστείς, 

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

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

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

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

Πειραιάς 20 Νοεμβρίου 1974 , η 
Εθνική Ελλάδος στο στάδιο 

Καραϊσκάκης παρατεταγμένη λίγο πριν 
τον αγώνα με την Δυτική Γερμανία 2-2

Νέα Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη 
1975. Συναρμολόγηση των 

αυτοκινήτων Pony της 
εταιρίας Namco, των αδελφών 

Κοντογούρη

Δεκαετία του 1950 στη
Σκόπελο

Πειραιάς 
1960

ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ , χωριό των 
Καλαβρύτων Αχαίας 1949. 

Παιδάκι χωρίς παπούτσια και 
μάλλον απορημένο. Το φορτηγό 
είναι της κοινής αποστολής του 
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
στην περιοχή των Καλαβρύτων τον 

Νοέμβριο του 1949

ΦΤΕΡΗ Αιγίου. Η 
βεράντα του 

ξενοδοχείου «Βίλλα 
Ελάτεια», φωτο του 

1938

Από την ομιλία του 
Γεωργίου Παπανδρέου 
στην Ακρόπολη την 18η 
Οκτ 1964 κατά την 20ή 

επέτειο της 
Απελευθέρωσης από την 

Γερμανική κατοχή

Καλοκαίρι 1971
Ο Φρανκ Σινάτρα 

στο Νυχτερινό 
Κέντρο «ΣΤΟΡΚ

Θεσσαλονίκη , Απρίλιος 1974
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Mία από τις σημαντικότερες πόλεις 
του κόσμου, στην καρδιά της 
Ελλάδας, περιμένει τον επισκέπτη για 
να τον μυήσει σε μια ανεπανάληπτη 
ταξιδιωτική εμπειρία. Μια περιήγηση 
στα μοναστήρια και τις εκκλησιές 
της Θήβας αποτελεί έναν εξαίρετο 
συνδυασμό απόλαυσης του 
φυσικού τοπίου με την γνωριμία του 
θρησκευτικού πλούτου της περιοχής.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θήβα: ταξίδι στους αιώνες
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Σειρά από αθηναϊκά 
μουσεία, πολιτιστικά 
ιδρύματα, φορείς και 
επιχειρήσεις ανοίγουν 
τις πόρτες τους για να 
καλωσορίσουν Έλληνες και 
ξένους επισκέπτες

Μ
ε εκατό και πλέον 
εκδηλώσεις πολιτι-
σμού και ψυχαγωγί-
ας μέσα στο Μάιο, ο 

Δήμος Αθηναίων εισάγει στη ζωή 
της πρωτεύουσας έναν καινούρ-
γιο θεσμό: Το Ανοιξιάτικο Φεστι-
βάλ της Αθήνας. Πρόκειται για 
μια γιορτή διαρκείας, για όλους 
τους Αθηναίους και τους επισκέ-
πτες της πόλης. Το Φεστιβάλ περι-
λαμβάνει περισσότερες από 100 
δράσεις, στους τομείς του πολι-
τισμού, της ψυχαγωγίας, της γα-
στρονομίας και του αθλητισμού.
Στο πλαίσιο του Ανοιξιάτικου 
Φεστιβάλ, μιας σειρά από αθη-
ναϊκά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύ-
ματα, φορείς και επιχειρήσεις 
ανοίγουν τις πόρτες τους για 
να καλωσορίσουν Έλληνες και 
ξένους επισκέπτες. Ταυτόχρονα 
διοργανώνονται συναυλίες σε 
δρόμους, πάρκα και στοές, θεμα-
τικές διαδρομές περιπάτου και 
ποδηλάτου, βραδιές γαστρονο-
μίας και αθλητικές δράσεις στην 

ύπαιθρο.
Για τέσσερις εβδομάδες, από την 
1η Μαΐου έως και το τέλος του 
μήνα, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί 
να γεμίσει την Αθήνα με εικόνες 
και ήχους, μέσα σε ένα αληθινό 
κλίμα γιορτής, το οποίο επιστρέ-
φει στην πόλη ύστερα από δύο 
δύσκολα χρόνια πανδημίας.
Στο πρόγραμμα του This is Athens 
City Festival μπορεί κάποιος να 
δει από ένα ψυχαγωγικό ολοή-
μερο πικ-νικ στην Ακαδημία Πλά-
τωνος και ένα street-party στη 
Βαρβάκειο, μέχρι έναν περίπατο 
ειδικού ενδιαφέροντος στο Αστε-

ροσκοπείο Αθηνών και μία τζαζ 
συναυλία στη βεράντα του Μου-
σείου της Ακρόπολης.
Κάθε εκδήλωση αναδεικνύει 
ένα διαφορετικό σημείο, φέρνο-
ντας κοντά τους Αθηναίους με την 
πόλη τους, και τους επισκέπτες με 
τις δυνατές εμπειρίες που μπορεί 
να προσφέρει η πρωτεύουσα.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας 
Μπακογιάννης λέει για το Athens 
City Festival ότι «δημιουργούμε 
μία γιορτή-θεσμό για την πόλη 
και στηρίζουμε στην πράξη τους 
παραγωγικούς φορείς της Αθή-
νας. Η πρωτεύουσα επιστρέφει 

στους ρυθμούς της κι εμείς δημι-
ουργούμε μία γιορτή-θεσμό για 
την πόλη, προσκαλώντας τους 
Αθηναίους και τους επισκέπτες σε 
αυτό το ανοιχτό, πρότυπο Φεστι-
βάλ, που εκτείνεται στο κέντρο 
και τις γειτονιές. Το This is Athens 
City Festival είναι το αποτέλε-
σμα της δημιουργικής συνεργα-
σίας που έχουμε με όλους τους 
παραγωγικούς φορείς της πόλης, 
υλοποιώντας δράσεις προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
τοπικής οικονομίας, αλλά και της 
δυναμικής προβολής της Αθήνας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Ο
ι πανοπλίες του Αχιλλέα, του Αγαμέ-
μνονα και του Οδυσσέα «ζωντανεύ-
ουν» στην περιοδική έκθεση «Πα-
νοπλίες - Η τέχνη του οπλισμού στην 

Αρχαία Ελλάδα» η οποία φιλοξενείται, έως τις 
12 Απριλίου 2023, στο Μουσείο Κοτσανά Αρ-
χαίας Ελληνικής Τεχνολογίας [Πινδάρου 6 & Α-
καδημίας, Κολωνάκι].
Η έμπνευση και δημιουργία της έκθεσης απο-
τελεί ιδιωτική πρωτοβουλία του κ. Δημητρίου 
Κατσίκη ο οποίος μετά από πολύχρονη και 
εμπεριστατωμένη μελέτη κατάφερε να αναβι-
ώσει την αρχαία τέχνη του αρματοποιού στο 
σήμερα και να προσφέρει στο κοινό έργα υψη-
λής αισθητικής αλλά και επιστημονικής αξίας. 
Η ιδιωτική του συλλογή έχει ως τώρα ταξιδέψει 
και αναγνωριστεί σε Ευρώπη και Αμερική και 
έχει φιλοξενηθεί σε πλήθος πανεπιστημιακών 
και πολιτισμικών φορέων.
Η έκθεση προσφέρει το ιστορικό πανόραμα 
των κύριων τυπολογιών κατασκευής πανο-
πλίας, καλύπτοντας το διάστημα από την 
ύστερη ελλαδική ως την ύστερη βυζαντινή 
εποχή, φέρνοντας στο προσκήνιο μία παρά-
δοση και ιστορία περίπου 3.000 χρόνων.
Εμβληματικοί σταθμοί καθ’ όλο το φάσμα από 

τον 15ο αι. π.Χ. έως και τον 14ο αι. μ.Χ. ανα-
δεικνύουν το συνεχές της τεχνικής παραγωγής 
πανοπλιών στην αρχαιότητα με τις πανοπλίες 
του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα και του Οδυσ-
σέα, την σπαρτιατική και αθηναϊκή πανοπλία, 
τον λινοθώρακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
την Πανοπλία Κατάφρακτου της μέσης βυζαντι-
νής περιόδου να σηματοδοτούν κάποια από τα 
σπουδαιότερα τεκμήρια της εν λόγω ιστορικής 
συνέχειας.
Όλες οι πανοπλίες αποτελούν πλήρη καλλιτε-
χνική σύνθεση σε φυσικό μέγεθος και με ανα-
γνωρισμένη επιστημονική εγκυρότητα. Η κατα-

σκευή των πανοπλιών σε πραγματικές διαστά-
σεις συνιστά ένα άρτιο αποτέλεσμα καλλιτε-
χνικής δημιουργικότητας η οποία βασίζεται 
σε γνώση που ο δημιουργός, ως ερευνητής, 
έχει αποκομίσει μελετώντας και συνδυάζοντας 
αρχαιολογικά ευρήματα ανά τον κόσμο καθώς 
και ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές.
Μια πρωτοποριακή έκθεση που συνδυάζει με 
άριστο τρόπο την ελληνική τέχνη με την τεχνο-
λογία, την αισθητική με την πρακτικότητα και 
αναβιώνει με ένα συναρπαστικό τρόπο την 
λησμονημένη τέχνη της ελληνικής αρματοποι-
ίας.

Ιστορική αναβίωση 
του Ολοκαυτώματος 
της Νάουσας

Την αίσθηση και την ατμό-
σφαιρα των ηρωικών μαχών 
των Ελλήνων εναντίον των ανώ-
τερων αριθμητικά δυνάμεων 
των Τούρκων, το 1822, θα προ-
σπαθήσει να μεταδώσει στο 
κοινό η ιστορική αναβίωση του 
Ολοκαυτώματος της Νάουσας, 
που θα γίνει την Παρασκευή, 
29 Απριλίου, στις 9μμ.
«Η αναβίωση θα στηθεί με 
φυσικό σκηνικό τα δέντρα και 
τα νερά του Δημοτικού Πάρκου 
Νάουσας», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο σκηνοθέτης Βασίλης 
Τσικάρας, ο οποίος υπογράφει 
εκτός από τη σκηνοθεσία και 
το σενάριο του δρώμενου. Σε 
αυτό, θα πάρουν μέρος πάνω 
από 40 άτομα, ηθοποιοί από το 
Θέατρο «Άρατος» της Θεσσα-
λονίκης, αναβιωτές, μέλη του 
Συλλόγου Φίλων Ιστορίας και 
Αναπαράστασης των Γιαννι-
τσών και πολιτιστικών φορέων 
της Νάουσας.
Όπως είπε ο κ. Τσικάρας, στό-
χος είναι με τη χρήση του ήχου 
και του φωτός και με τη βοή-
θεια της “μαγικής φωνής” του 
ηθοποιού Γιάννη Περδίκη, ο 
οποίος θα είναι ο αφηγητής, το 
κοινό να νιώσει ότι βρίσκεται 
μέσα στις μάχες στις γειτονιές 
της Νάουσας, ακούει τα καρι-
οφίλια να ρίχνουν και παρα-
κολουθεί τις προσπάθειες των 
αντρών να προστατεύσουν τα 
γυναικόπαιδα. “Το μήνυμα 
είναι ότι πρέπει να εκτιμάμε 
αυτό που έχουμε γιατί πολλοί 
άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή 
τους για να είμαστε ελεύθεροι”, 
υπογράμμισε.
Η ιστορική αναβίωση εντάσσε-
ται στις εκδηλώσεις του δήμου 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας για 
την 200η επέτειο του Ολοκαυ-
τώματος, στις οποίες θα παρα-
στεί η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου.
Την ίδια μέρα, στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού “Χρ. Λαναράς”, στη 
Νάουσα, θα πραγματοποιηθεί, 
με ελεύθερη είσοδο, εκδήλωση 
γνωριμίας (pre-concert) του 
μουσικού έργου για “Naousa 
Concerto” και του παγκοσμίου 
φήμης συνθέτη Sergio Assad.

This is Athens City Festival: Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει 
το θεσμό του Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ της Αθήνας 

«Πανοπλίες» - Η τέχνη του οπλισμού στην Αρχαία 
Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο
ι ερυθρόλευκοι μπήκαν ορεξάτα στο παιχνί-
δι θέλοντας να φέρουν την μπάλα στην πε-
ριοχή του Δικεφάλου, ο οποίος βρισκόταν 
σε θέση άμυνας. Μετά το πρώτο 15λεπτο, 

ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο γήπεδο επιχειρώντας και αυτός 
με τη σειρά του να κρατήσει μπάλα. Στο 24’ ο Σίντκλεϊ 
μπήκε στην περιοχή, με την μπάλα να φεύγει άουτ.
Στο 28ο λεπτό ο Ολυμπιακός απάντησε. Ο Τικίνιο στο 
πέναλτι με πλάτη στην εστία, είδε τον Καμαρά έξω από 
την περιοχή. Ο μέσος από τη Γουινέα έκανε το φαλτσα-
ριστό πλασέ με το δεξί, ωστόσο η προσπάθειά του 
ήταν άστοχη.
Προς το τέλος του α’ μέρους, ο Ολυμπιακός ανέβασε 
τις γραμμές του και στο 41ο λεπτό είχε την καλύτερη 
στιγμή του πρώτου 45λεπτου. Ο Εμβιλά έκανε το γέμι-
σμα από τα δεξιά προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μασού-
ρας κατάφερε να βγει μπροστά από τον Λύρατζη, στα 
όρια της μικρής περιοχής βρέθηκε απέναντι από τον 
Πασχαλάκη, με τον τερματοφύλακα του Δικεφάλου 
να αποκρούει σωτήρια εξ επαφής. Έτσι, μετά από μία 
μικρή ένταση μεταξύ των παικτών, ολοκληρώθηκε το 
πρώτο μέρος στο 0-0.

Κανείς δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το β’ μέρος με αλλαγή, καθώς ο Μπί-
σεσβαρ δεν μπορούσε να συνεχίσει, με τον Φιλίπε 
Σοάρες να περνάει στη θέση του. Στα πρώτα λεπτά του 
δεύτερου 45λεπτου υπήρχε ισορροπία στο παιχνίδι. 
Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, με τις ευκαιρίες να λεί-
πουν.
Ο Πέδρο Μαρτίνς στην προσπάθειά του να τονώσει 
την ομάδα του μεσοεπιθετικά πέρασε στο 61ο λεπτό 
τον Καρβάλιο στη θέση του Μαντί Καμαρά, ενώ ο Λου-
τσέσκου αντικατέστησε τον Μουργκ με τον Μίτριτσα. 
Οι ερυθρόλευκοι πήραν κάποια μέτρα στο γήπεδο, 
ωστόσο ο ΠΑΟΚ απείλησε σε κόντρα, με τον νεοεισελ-
θόντα Ρουμάνο να σουτάρει στο 65’, τον Βατσλίκ να 
πέφτει και να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.
Στο 70’ ο Ολυμπιακός έφερε την μπάλα στην περιοχή 
με σέντρα και ο Τικίνιο έπιασε μία άστοχη κεφαλιά. 
Στο 71ο λεπτό ο Δικέφαλος έχασε νέα καλή στιγμή με 
το σουτ του Σοάρες που απέκρουσε ο Βατσλίκ. Ο Ολυ-
μπιακός βρήκε κενούς χώρους και στο 74’ ο Ροντρίγκες 
πραγματοποίησε σουτ στην κίνηση και ο Πασχαλάκης 
φώναξε ξανά «παρών».

Τρελός ρυθμός, αλλά τελικά παράταση
Παράλληλα, οι δύο προπονητές συνέχιζαν να ψάχνουν 
πράγματα μεσοεπιθετικά, με τον Ολιβέιρα να περνάει 
για τον ΠΑΟΚ και τους Αραμπί - Αγκιμπού Καμαρά για 
τους ερυθρόλευκους. Προς τα τελευταία λεπτά, οι δύο 
ομάδες προσπαθούσαν να βρουν κενούς χώρους, με 
τον ρυθμό να είναι τρελός και την μπάλα να πηγαίνει 
πάνω - κάτω.
Στο 83’ ο ΠΑΟΚ παραλίγο να πετύχει ένα απίθανο 
τέρμα, όταν ο Σοάρες σούταρε σχεδόν από το κέντρο, 
με τον Βατσλίκ να διώχνει με το ένα χέρι. Στο 86’ ο Δικέ-
φαλος χτύπησε ξανά την πόρτα του Τσέχου τερματο-
φύλακα, με δυνατό βολέ του Μιτρίτσα στην κλειστή 
γωνία. Το ψηλό τέμπο διατηρήθηκε, όμως το 0-0 παρέ-
μεινε έως το φινάλε, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδη-
γηθεί στην παράταση.

Ο Αραμπί σκόραρε α λα Πανένκα, ο Τσό-
λακ ήρωας για τον ΠΑΟΚ
Από τα πρώτα λεπτά της παράτασης φάνηκε η κού-
ραση από τον τρελό ρυθμό της κανονικής διάρκειας. 
Οι δύο ομάδες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν κάποια 
λάθη, ώστε να χτυπήσουν στην κόντρα. Έτσι, στο 99’ ο 
Λούκας Τέιλορ βρήκε χώρο, σούταρε εκτός περιοχής, 
αλλά ήταν άστοχος.
Στο 101ο λεπτό ο Ολυμπιακός απάντησε. Ο Λαλά 
έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, ο Αγκιμπού Καμαρά 
έκανε το σουτ στην κίνηση, όμως δεν περίμενε την 
μπάλα και έτσι μπλόκαρε ο Πασχαλάκης.
Στη συνέχεια ο Αραμπί στο 102’ βρέθηκε απέναντι από 
τον κίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έβαλε το χέρι του και 
ανέτρεψε τον Μαροκινό. Ο διαιτητής αρχικά δεν έδωσε 
κάτι, κλήθηκε από το VAR και πήγε στο μόνιτορ να δει 
μόνος του τη φάση. Έτσι αποφάσισε να δείξει πέναλτι. 
Ο Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση και με κρύο... αίμα, 
εκτέλεσε α λα Πανένκα και έκανε το 1-0 στο 105’.
Ο ΠΑΟΚ, όμως δεν το έβαλε κάτω και πέτυχε το 1-1 στο 
108’. Ο Σβαμπ έκανε σέντρα με το εξωτερικό, ο Ολι-
βέιρα με προβολή πραγματοποίησε από τα αριστερά 
πάσα στον Τσόλακ που από τη μικρή περιοχή έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. 
Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ στη σέντρα του 
Αυστριακού στον Πορτογάλο, ο οποίος ήταν σε κανο-
νική θέση. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και οι 
παίκτες του Λουτσέσκου πανηγύρισαν την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοπαλία 1-1 στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό και σε συνδυασμό 
με το 0-0 (ισχύει εκτός έδρας γκολ) της Τούμπας πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας, όπου στις 21 Μαΐου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. 

«Χρυσός» Τσόλακ στο 108’ και «Χρυσός» Τσόλακ στο 108’ και 
μεγάλη πρόκριση του Δικεφάλου μεγάλη πρόκριση του Δικεφάλου 
στο Καραϊσκάκηςστο Καραϊσκάκης

Λαμία - Παναθηναϊκός 0-2
Ρελαντί στον τελικό του 
Κυπέλλου το τριφύλλι

Η Λαμία πάτησε στην περιοχή των πράσινων, κέρδισε κάποιες στατικές 
φάσεις, προσπάθησε να απειλήσει τον Μπρινιόλι αλλά χωρίς αποτέλε-
σμα. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά στο 1-0 με τον Παλάσιος στο 18’. 
Ο Αργεντινός πέρασε σαν σταματημένο τον αντίπαλο του, μπήκε στην 
περιοχή, έκανε το πλασέ με το αριστερό αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω 

από την εστία της Λαμίας.
Η πρώτη τελική της Λαμίας στην εστία ήρθε στο 25’ της αναμέτρησης με τον 
Τζανδάρη να εκτελεί το φάουλ και τον Μπρινιόλι να μπλοκάρει με ευκολία.

Προσωπικό γκολ του Ιωαννίδη
Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψα-
χνε στο 42’ μετά από ένα λάθος του Τζανετόπουλου και προσωπική ενέργεια 
του Ιωαννίδη. Το τριφύλλι έκλεψε τη μπάλα με τον Πέρεθ που έκανε τη βαθία 
μπαλιά προς τον Έλληνα επιθετικό, ο στόπερ της Λαμίας δεν έδιωξε με τη μια 
αλλά προσπάθησε να φέρει τη μπάλα μπροστά του, ο Ιωαννίδης κυνήγησε τη 
φάση, μπόρεσε να βγει μπροστά του, να την κλέψει και με διαγώνιο πλασέ να 
νικήσει τον Σαράνοφ και να κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό σε ένα καθορι-
στικό σημείο.
Το δεύττερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες και με τον 
Παναθηναϊκό να απειλεί εκ νέου με τον Πέρεθ στο 48’ αλλά το σουτ του Ισπα-
νού έφυγε αρκετά πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Η Λαμία που έψαχνε 
τρία γκολ για να φτάσει στην πρόκριση έκανε αισθητή την παρουσία της στο 
56’ με τον Μανούσο να κάνει το σουτ από το ύψος του πέναλτι και την μπάλα 
να φεύγει έξω.

Το «καθάρισε» με Παλάσιος
Ο Παναθηναϊκός όμως «καθάρισε» τη νίκη και την πρόκριση ένα λεπτό αργό-
τερα όταν ανέβασε την πίεση του με τον Αϊτόρ να κλέβει τη μπάλα στα αρι-
στερά, ο Ισπανός δεν μπόρεσε να κρατήσει τη μπάλα στα πόδια του αλλά ο 
Βιγιαφάνιες ήρθε την πήρε μπροστά του και την έδωσε δίπλα του στον Παλά-
σιος ο οποίος από το ύψος του πέναλτι αυτή τη φορά σημάδεψε σωστά και 
νίκησε τον Σαράνοφ για το 2-0 του τριφυλλιού.
Στο 61’ η Λαμία βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με πλασέ του Μπανγουρά 
από τα αριστερά μετά τη σέντρα του Προβυδάκη από τα δεξιά αλλά ο πρώτος 
βοηθός σήκωσε τη σημαία και υπέδειξε το οφσάιντ το οποίο επικύρωσε και η 
χρήση του VAR με το 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού να παραμένει.

Από δύο καλές στιγμές
Λαμία και Παναθηναϊκός σε αυτό το τελευταίο εικοσάλεπτο και ενώ όλα είχαν 
κριθεί έπαιξαν ανοιχτά και είχαν από δύο καλές στιγμές για να σκοράρουν. Στο 
75’ οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι με τον Μπεχαράνο μέσα από την περι-
οχή να κάνει το σουτ και τον Μπρινιόλι να μπλοκάρει σταθερά. Στο επόμενο 
λεπτό ο Καραμάνος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά προς τον Μπανγκουρά που 
ήταν ανενόχλητος στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ και 
πάλι μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την κεφαλιά του επιθετικού της Λαμίας.
Από την άλλη πλευρά οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να κάνουν τρία τα 
τέρματα τους αρχικά στο 80’ όταν ο Παλάσιος βγήκε στην επίθεση, καθυ-
στέρησε, δεν έδωσε ούτε στα δεξιά, στον Γκατσίνοβιτς, ούτε αριστερά στον 
Βιτάλ και επιχείρησε ένα σουτ το οποίο ανακόπηκε. Τέλος στο 85’ ο Μαουρί-
σιο έφυγε κάθετα έδωσε στον Καρλίτος που βγήκε τετ α τετ με τον Σαράνοφ ο 
οποίος τον νίκησε και απομάκρυνε τη μπάλα.
Το παιχνίδι έκλεισε με πρωταγωνιστή εκ νέου τον γκολκίπερ της Λαμίας ο 
οποίος είδε τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνει τετ α τετ από τα αριστερά αλλά βγήκε 
και του έκλεψε τη μπάλα μέσα από τα πόδια του.
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αθλητικά

Τ
ις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν 
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πό-
λο που θα διεξαχθεί στην πόλη της 
Κροατίας 27 Αυγούστου - 10 Σε-

πτεμβρίου 2022 έμαθαν οι Εθνικές ομάδες 
ανδρών και γυναικών.
Με την παρουσία του Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (LEN) και Προ-
έδρου της ΚΟΕ Κυριάκου Γιαννόπουλου, 
έγινε το βράδυ του Μ. Σαββάτου (23/4) 
στο Σπλιτ η κλήρωση των Ομίλων για το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης 
Ανδρών και Γυναικών .
Η ασημένια Ολυμπιονίκης Εθνική μας 
ομάδα των Ανδρών κληρώθηκε στον Β’ 
Όμιλο (από του τέσσερις), με αντιπάλους 
(κατά σειρά των αγώνων της) τις Γαλλία, 
Μάλτα και Κροατία.
Οι υπόλοιποι τρεις Όμιλοι: Α’ Όμιλος: Ιταλία, 
Γεωργία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο. Γ’ Όμι-
λος: Ρουμανία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλαν-
δία. Δ’ Όμιλος: Σερβία, Ουγγαρία, Ισραήλ, 
Σλοβενία.
Η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών κληρώ-
θηκε στον Α’ Όμιλο (από τους δύο) με αντι-
πάλους τις: Γερμανία, Κροατία, Ουγγαρία, 
Ολλανδία, Ρουμανία.
Ο Β’ Όμιλος: Σερβία, Γαλλία, Σλοβακία, Ιτα-
λία, Ισραήλ, Ισπανία.

Βλάχος: «Πιο βατά αν πάρουμε 
μία από τις δύο πρώτες θέσεις του 
Ομίλου»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ασημένιας 
Ολυμπιονίκη Εθνικής μας ομάδας υδα-
τοσφαίρισης Ανδρών Θοδωρής Βλάχος 
μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ για την 
κλήρωση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 
Σπλιτ (27/8-10/9).
Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Η κλήρωση 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του καλο-
καιριού μας έφερε στον ίδιο όμιλο με την 
οικοδεσποινα Κροατία τη Γαλλία και τη 
Μάλτα. Για να φτασουμε όσο πιο ψηλά και 
να διεκδικήσουμε ένα μεταλιο, πρέπει να 
στοχευσουμε στην πρώτη θέση του ομί-
λου ξεπερνώντας τα εμπόδια της Γαλλίας, 
που παρουσιάζεται ενισχυμένη και δυνατή, 
αλλά και της Κροατιας, που φαντάζει ως ο 
κύριος αντίπαλος μας.
Ο δρόμος στα προημιτελικά θα ειναι πιο 
βατός αν καταλήξουμε στις 2 πρώτες θέσεις. 
Η προετοιμασία μας για το Ευρωπαϊκό του 
Σπλιτ θα ξεκινήσει στις 14 Ιουλίου και ήδη 
εχουμε προγραμματίσει το βασικό στάδιο 
της να γίνει στην Χαλκίδα στις 18-23 Ιουλίου 
και την συμμετοχή μας σε ένα διεθνές τουρ-
νουά στις 9 Αυγούστου στην Σαρδηνία».
Στην Ποντγκόριτσα η Εθνική ανδρών για την 
πρόκριση στο Super Final του World League

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) πά-
λεψε μέχρι τέλους, ωστόσο τα 
τρία ματς μέσα σε διάστημα 24 
ωρών εξουθένωσαν τον Έλλη-

να τενίστα που γνώρισε την ήττα από τον 
Κάρλος Αλκαράθ (Νο11) με 1-2 σετ (4-6, 7-
5, 2-6) και αποκλείστηκε από τα προημιτε-
λικά του Barcelona Open.
Λίγες ώρες νωρίτερα την Παρασκευή 
(22/4) τέθηκε αντιμέτωπος με τον Γκριγκόρ 
Ντιμιτρόφ, όπου και επικράτησε 2-0 σετ 
και πήρε την πρόκριση για τα προημιτε-
λικά του τουρνουά.
Ο Έλληνας πρωταθλητής δέχθηκε 
δύο ποινές στο τέταρτο 
game του τρίτου σετ 
από τον διαιτητή, 
ο οποίος τον 
είχε προειδο-
ποιήσει για 
τ ι ς  καθυ -
σ τερήσεις 
στα toilet 
b r e a k , 
γ ε γ ο ν ό ς 
που προ-
κάλεσε τη 
διαμαρτυ-
ρία του.
Το ματς: Στο 
π ρ ώ τ ο  σ ε τ 
κύλησε με τους 
δύο τενίστες να προ-
σπαθούν να κυριαρχή-
σουν στο κορτ και να κρατούν 
το σερβίς τους δίχως προβλήματα μέχρι 
και το ένατο game.
Σε εκείνο το σημείο ο Αλκαράθ κατάφερε 
να κάνει το break και στη συνέχεια κρά-
τησε το σερβίς του για να κλείσει το πρώτο 
σετ με 6-4.
Στο δεύτερο σετ ο Ισπανός μπήκε ακόμα 
πιο φουριόζος και με δύο γρήγορα break 
κατάφερε να προηγηθεί με 4-1 έχοντας 
μεγάλο πλουραλισμό στα χτυπήματά του 
και με τα drop shot να κάνουν μεγάλη 
ζημιά.
Ο Τσιτσιπας παρά τη δεδομένη κούρασή 
του επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένας από 
τους μεγαλύτερους μαχητές που υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή στα κορτ.

Αρχικά πήρε τέσσερα διαδοχικά games 
για να γυρίσει τούμπα το σετ και στη συνέ-
χεια ολοκλήρωσε την ανατροπή κάνοντας 
το τρίτο break στον Αλκαράθ που έμοιαζε 
να τα έχει χαμένα.
Ο Αλκαράθ, παρά το σοκ της απώλειας του 
δεύτερο σετ με τη μεγάλη ανατροπή του 
Στέφανου, μπήκε δυνατά στο τρίτο. Αρχικά 
έκανε break ενώ στη συνέχεια κράτησε το 
σερβίς του, για να προηγείται πλέον με 2-0 
στο τρίτο σετ και να δημιουργεί συνθήκες 
πίεσης για τον Έλληνα πρωταθλητή.
Μάλιστα, ο Νο5 στον κόσμο έχασε δύο 

πόντους μετά από τις προειδοποι-
ήσεις που του είχαν γίνει 

για τις καθυστερήσεις 
στα toilet break, 

με τον Αλκαράθ 
να κερδίζ ε ι 

έτσι και το 
4ο game. Ο 
Στέφανος, 
π ο υ  α ν 
και άρχισε 
ά σ χ η μ α 
σ τ ο  5 o 
game από 
τον τρόπο 

που έχασε 
το τ έ ταρτο 

(με τις ποινές), 
βρήκε την αυτο-

κυριαρχία του και 
κράτησε το σερβίς του, 

για να μειώσει σε 4-1 στα 
games.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μείωσε σε 5-2 
και προσπάθησε να φτάσει σε μία ακόμα 
εντυπωσιακή ανατροπή, όμως δεν τα 
κατάφερε, με τον Αλκαράθ να παίρνει την 
πρόκριση στον ημιτελικό.
ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο5 
για μια ακόμη εβδομάδα, παρά το γεγονός 
ότι έχασε 210 βαθμούς στη Βαρκελώνη, με 
τον Έλληνα τενίστα να συνεχίζει να βρίσκε-
ται πίσω από τον Ναδάλ (Νο4) και πάνω 
από τον Ματεό Μπερετίνι (Νο6).
Στην κορυφή η πρώτη τριάδα παρέμεινε 
ως έχει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να διατη-
ρεί το Νο1 και τους Ντανιίλ Μεντβέντεφ 
και Αλεξάντερ Ζβέρεφ να ακολουθούν.

ΠΟΛΟ

Οι κληρώσεις των Εθνικών 
ομάδων για το ευρωπαϊκό 
του Σπλιτ

Tennis

Εξουθενωμένος ο Στέφανος, 
αποκλείστηκε από τα ημιτελικά 
του Barcelona Open

Volley League

Ζευγάρι στον τελικό 
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 

Γ
ι α  έ κ τ η  φ ο ρ ά  σ τ η ν  ι σ τ ο -
ρ ία  τ ο υ ς  Ολ υ μ π ια κό ς  κα ι 
Παναθηνα ϊκό ς  θα  ε ί να ι  τ ο 
ζ ε υ γ ά ρ ι  τ ω ν  τ ε λ ι κώ ν  σ τ α 

p l ayo f f s  τ η ς  Vo l l e y  L eague  τ ω ν 
γυναικών.
Ο ι  ε ρ υ θ ρ ό λ ε υ κ ε ς  α π έ κ λ ε ι σ α ν 
σ τ ο ν  π ρ ώ τ ο  γ ύ ρ ο  τ η  Λα μ ία  κα ι 
σ τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο  τ ο ν  Ά ρ η ,  ε ν ώ  ο ι 
πράσ ινε ς ε ίχαν πιο δύσκολη απο -

σ τολή  επ ικρα τ ών τα ς  αρχ ικά  του 
ΑΟ Θήρας κα ι  σ το δεύτ ερο γύρο 
του ΠΑΟΚ.
Συνολικά σε  διαδικασ ία playof f s 
Π α ν α θ η ν α ϊ κό ς  κα ι  Ολ υ μ π ι α κό ς 
έ χο υ ν  σ υ ν θ έσ ε ι  τ ο  ζ ε υ γά ρ ι  τ ων 
τ ε λ ικών  ά λ λ ε ς  π έ ν τ ε  φ ο ρέ ς .  Μ ε 
τ ις  πράσ ινε ς  να με τ ρούν τ έσσερις 
κα τακ τ ήσε ις  πρωταθλήμα τος  κα ι 
τ ις  ερυθρόλευκε ς  μ ία.
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Επόμενοι Αγώνες

Play-Offs Πρωταθλήματος

Αποτελέσματα

Play-Offs Υποβιβασμού
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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 
Λεβαδειακός πρωταθλητής
Οι Βοιωτοί κέρδισαν (3-0) την 
ΑΕ Καραϊσκάκης και κατέκτη-
σαν μαθηματικά τον τίτλο στο 

γκρουπ της κατηγορίας. Υποβιβάστηκε η 
ομάδα της Άρτας, ανοικτή μια ακόμα θέση 
για τον υποβιβασμό από τον Νότιο Όμιλο 
ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.
Μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της 
σεζόν στη Super League 2 ο Λεβαδειακός 
εξασφάλισε και μαθηματικά την πρωτιά 
στον Νότιο Όμιλο χάρη στο 0-3 στην έδρα 
του Καραϊσκάκη, ο οποίος υποβιβάστηκε. 
Οι Βοιωτοί έτσι κλείδωσαν τη θέση τους 
στα μπαράζ ανόδου στη Super League με 
αντίπαλο τη Βέροια από τον Βόρειο όμιλο.
Την ίδια στιγμή η μάχη της ουράς για τη 
μία ακόμα ομάδα που θα υποβιβαστεί 
(έχουν ήδη πέσει Ρόδος και Ζάκυνθος) θα 
είναι ανοικτή ενόψει της τελευταίας αγω-
νιστικής. Μετά τα αποτελέσματα της προ-
τελευταίας στροφής του πρωταθλήματος, 
ο Διαγόρας που ήρθε ισόπαλος χωρίς τέρ-
ματα με την Καλλιθέα είναι η ομάδα που 
υποβιβάζεται ως 14η.
Σημαντικά τρίποντα για την παραμονή 
πήραν ο Αστέρας Βλαχιώτη χάρη στο 2-1 
επί του Αιγάλεω και ο Ηρόδοτος χάρη στο 
0-1 επί του Εργοτέλη παραμένοντας ελά-
χιστα πάνω από τη διακεκαυμένη ζώνη. 
Μια ανάσα πάνω από τον Διαγόρα και τη 
γραμμή του υποβιβασμού παραμένει και 
ο ΟΦ Ιεράπετρας που ηττήθηκε με 2-0 
από τα Χανιά. Σε άλλα ματς η Καλαμάτα 
επικράτησε άνετα με 5-0 της Επισκοπής, 
ΑΕΚ Β’ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες με 
2-2, ενώ το Παναθηναϊκός Β’ - Ρόδος δεν 
έλαβε χώρα καθώς τα «ελάφια» δεν κατέ-
βηκαν.

Καραϊσκάκης - Λεβαδειακός 0-3
Ακάθεκτος ο Λεβαδειακός, μάζεψε ακόμα 
ένα τρίποντο στο σακούλι και εξασφάλισε 
και μαθηματικά την συμμετοχή του στα 
μπαράζ ανόδου! Η ομάδα της Λειβαδιάς 

δεν συνάντησε κανένα απολύτως πρό-
βλημα στην έδρα του Καραϊσκάκη, με τους 
φιλοξενούμενους να επικρατούν με 3-0 
και να «εξορίζουν» τον σύλλογο της Άρτας 
στη Football League. Το σκορ για τον 
Λεβαδειακό άνοιξε ο Μυτίδης μόλις στο 
2΄, με τον ίδιο παίκτη να διπλασιάζει τα 
τέρματα της ομάδας του μόλις τρία λεπτά 
αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρ-
φωσε ο Πολέττο στο 59 ,́ με τους φιλοξε-
νούμενους να εξασφαλίζουν τη νίκη και 
μαζί το πρωτάθλημα του Νότιου ομίλου.

Πρωταθλήτρια η Βέροια
Η «βασίλισσα» επικράτησε του Θεσπρω-
τού με 3-1 και «κλείδωσε» από σήμερα 
τον τίτλο στο γκρουπ. Υποβιβάστηκε ο 
Ολυμπιακός Βόλου.
Η Βέροια «καθάρισε» τον Θεσπρωτό από 
το πρώτο ημίχρονο και μαζί και την πρω-
τιά στον Βόρειο όμιλο. Μόλις στο 10ο 
λεπτό η ομάδα της Ημαθίας άνοιξε το 
σκορ χάρη σε σουτ του Πασά μέσα από 
την περιοχή και δεξιά (1-0).
Στο 19’ το εξαιρετικό σουτ του Γιακου-
μάκη έξω από την περιοχή έβγαλε 
με δυσκολία ο Κίναλης, με τη 
μπάλα να χτυπά και στο ορι-
ζόντιο δοκάρι. Στο 21’, 
ωστόσο, ήρθε το 0-2.
Ο Κουάτενγκ με εξαι-
ρετικό σουτ λίγο έξω 
από το ημικύκλιο της 
με γάλης  π ε ριοχής 
έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα. Οι φιλοξενού-
μενοι συνέχισαν να πιέ-
ζουν και βρήκαν και τρίτο 
γκολ στο 45’, με πλασέ του 
Μούργου μέσα από την περι-
οχή.
Στο 63’ ο Θεσπρωτός κέρδισε πέναλτι, 
όταν ο Παπαχρήστος στην προσπάθεια να 
διώξει τη μπάλα ανέτρεψε τον Κωνσταντί-
νου. Ο ίδιος παίκτης στο 64’ με εύστοχη 
εκτέλεση έγραψε το 1-3. Αυτό το σκορ 
διατηρήθηκε μέχρι τέλους και η Βασί-
λισσα του Βορρά σε 31 παιχνίδια μετρά 
72 βαθμούς, με απολογισμό 22 νίκες, έξι 
ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων 
Λάρισας 2-1

O Ολυμπιακός Βόλου νίκησε 2-1 τον 
Απόλλωνα Λάρισας, αλλά επρόκειτο για 
τρίποντο χωρίς αντίκρισμα. Προηγήθηκε 
στο 10’ με σουτ του Κουντουριώτη και 
πήρε τη νίκη με τον Ξύδα με σουτ στο 83’ 
καθώς είχε ισοφαριστεί προσωπινά με 
σουτ του Καραμόκο. Οι ερυθρόλευκοι 
υποβιβάστηκαν όμως σε συνδυασμό με 
τα άλλα αποτελέσματα.

Καβάλα - Ηρακλής 1-1
Σε ένα παιχνίδι - θρίλερ, η Καβάλα ανα-
δείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ηρακλή, 
παρότι καιγόταν για τρίποντο. Ο Γηραιός 
που ήταν ανώτερος άνοιξε το σκορ στο 
56’ με σουτ του Μπαστακού, πέντε λεπτά 
μετά την είσοδό του. Ο ΑΟΚ έφτασε στην 
ισοφάριση στο 67’, με κεφαλιά του Λιθα-
νουανού Άρμαλας και πλέον η υπόθεση 
της παραμονής του δυσκόλεψε για τα 
καλά.

Ξάνθη - Απόλλων Πόντου 2-1
Η Ξάνθη πήρε το τρίποντο απέναντι στον 
Απόλλωνα Πόντου παρότι ήταν πίσω στο 
σκορ στο πιο μεγάλο διάστημα του ματς. 
Ο Ρούνεϊ με κεφαλιά στο 64’ έκανε το 0-1 
για να σκοράρουν στο 87’ ο Γκάβριτς με 
σουτ και στο 98’ ο Τσέλιος με σουτ για το 
τελικό 2-1.

ΠΑΟΚ Β’ - ΑΕΛ 2-0: Με Τάχατο 
και Χατζηστραβό ο Δικέφαλος
Ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε με 2-0 της ΑΕΛ και 
ολοκλήρωσε νικηφόρα τις εντός έδρας 
υποχρεώσεις του στον βόρειο όμιλο της 
Super League 2. Τρίτη εφετινή ήττα για 
τους «βυσσινί». Ο ΠΑΟΚ Β’ νίκησε με 2-0 
την ΑΕΛ στο γήπεδο του Μακεδονικού, 
στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής για τον 
βόρειο όμιλο της Super League 2.
O ΠΑΟΚ Β’ απείλησε στο 6’ με σουτ του 
Πανίδη, το οποίο απέκρουσε ο Θεοδω-
ρόπουλος. Η ΑΕΛ απάντησε στο 10’, όταν 
ο Όγκμποε προσπάθησε να πλασάρει, με 
τον Παναγιώτου να βάζει την κόντρα και 

να απομακρύνει. Στο 34’ ο Μαυ-
ριάς έκανε το σουτ και ο Μπα-

λωμένος έκανε σπουδαία 
επέμβαση για να κρατή-
σει το μηδέν. Ο ΠΑΟΚ 
Β έχασε μεγάλη ευκαι-
ρία για να ανοίξει το 
σκορ, όταν στο 39’ το 
σουτ του Σαλαμούρα 
χτύπησε στο οριζόντιο 

δοκάρι. Ο Δικέφαλος 
άνοιξε το σκορ τελικά στο 

55’, με εξαιρετικό σουτ του 
Τάχατου έξω από την περι-

οχή (1-0). Η ΑΕΛ δεν κατάφερε 
να πετύχει γκολ ισοφάρισης και μάλι-

στα δέχτηκε και δεύτερο. Στο 87’ ο Χατζη-
στραβός πέρασε τη μπάλα πάνω από τον 
Θεοδωρόπουλο, ο οποίος προηγουμένως 
είχε αποκρούσει το πλασέ του Τζίμα από 
κοντά (2-0). Η ΑΕΛ έχασε πια και μαθη-
ματικά την πρώτη θέση, μένοντας στο -8 
από τη Βέροια. Αυτή ήταν η τρίτη της ήττα 
στο πρωτάθλημα, ενώ μετρά και 18 νίκες 
- δέκα ισοπαλίες.

ΑΕΚ Β’ - Κηφισιά 2-2: Έκλεισε τη 
σεζόν με ισοπαλία η Ένωση στο 

Σεραφείδειο
Το τελευταίο της παιχνίδι για τη φετινή 
σεζόν έδωσε η ΑΕΚ Β’ στο ισόπαλο 2-2 
με την Κηφισιά στο Σεραφείδειο, ολοκλη-
ρώνοντας έτσι μια επιτυχημένη πρώτη 
αγωνιστική χρονιά στο πρωτάθλημα του 
Νοτίου Ομίλου της Super League 2 καθώς 
την τελευταία αγωνιστική έχει ρεπό.
Οι κιτρινόμαυροι πήραν το προβάδισμα 
στο 10’ όταν ο Μιτάι έκανε το γύρισμα στο 
δεύτερο δοκάρι και ο Τζούντα Γκαρσία με 
σουτ έκανε το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα η 
Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει αλλά 
ο Θεοχάρης απέκρουσε το σουτ του Καλ-
λέργη μέσα από την περιοχή, με τους 
φιλοξενούμενους να φτάνουν τελικά στην 
ισοφάριση στο 33’. Έπειτα από ασυνεννο-
ησία της άμυνας της ΑΕΚ Β’ μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ, ο Τετέι από κοντά έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 
1-1 για την Κηφισιά. Λίγο πριν τη λήξη του 
πρώτου μέρους οι κιτρινόμαυροι έφτα-
σαν μια ανάσα από το 2-1, αλλά η προσπά-
θεια του Μπάμπη σταμάτησε στο δοκάρι 
του Αντωνόπουλου, ενώ στη συνέχεια ο 
Γιούσης που πήρε το ριμπάουντ δεν βρήκε 
στόχο.
Η ΑΕΚ Β’ στο δεύτερο μέρος έχασε νέα 
τεράστια ευκαιρία να πάρει ξανά το προ-
βάδισμα στο 54’ όταν το σουτ του Μιτάι 
από τα όρια της περιοχής πέρασε μόλις 
άουτ. Πάντως και από τη μεριά της η Κηφι-
σιά θα μπορούσε να είχε φτάσει στην 
ανατροπή ένα λεπτό αργότερα με τον 
Τετέι να μην νικάει σε τετ-α-τετ τον Θεο-
χάρη. Τελικά η ΑΕΚ Β’ πήρε ξανά κεφάλι 
στο σκορ στο 63’ με σκόρερ τον Γιούση. 
Ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης κέρδισε 
πέναλτι, το ανέλαβε να το εκτελέσει ο 
ίδιος και βρήκε δίχτυα γράφοντας το 2-1 
και σημειώνοντας παράλληλα το 17ο 
τέρμα του τη φετινή σεζόν. Η απάντηση 
της Κηφισιάς όμως ήταν άμεση. Πέντε 
λεπτά αργότερα στο 68’ ο Παπασάββας 
απέφυγε τον Μπάμπη και με σουτ έξω από 
την περιοχή ισοφάρισε σε 2-2. Στο τελευ-
ταίο τέταρτο της αναμέτρησης ο ρυθμός 
έπεσε με το ισόπαλο 2-2 να διατηρείται ως 
το φινάλε. Πάντως οι κιτρινόμαυροι είχαν 
κι άλλη μεγάλη στιγμή στο τέταρτο λεπτό 
των καθυστερήσεων όταν το διαγώνιο 
σουτ του Κοσίδη πέρασε ελάχιστα άουτ.

Παναθηναϊκός Β’: Δεν εμφα-
νίστηκε στο γήπεδο η Ρόδος, 
«πράσινη» νίκη με 3-0 στα χαρ-
τιά
Ο Παναθηναϊκός Β’ θα περιμένει πλέον 
την Super League 2 να κατοχυρώσει το 
παιχνίδι με τη Ρόδο στα χαρτιά υπέρ του 
«τριφυλλιού», αφού οι αντίπαλοι δεν 
εμφανίστηκαν ποτέ στο γήπεδο για το 
ματς. Η αναβολή της αναμέτρησης για το 
πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατη-
γορίας αναβλήθηκε με πληρη υπαιτι-
ότητα της Ρόδου. Δεν εμφανίστηκε στο 
γήπεδο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός Β’ και 
οι διαιτητές ήταν παρόντες, περίμεναν ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα όπως ορίζει το 
Πρωτόκολλο κι εν συνεχεία αποχώρησαν 
και έκλεισε το φύλλο αγώνα.
Πλέον η Super League 2 θα πρέπει να 
κατοχυρώσει την αναμέτρηση στον Πανα-
θηναϊκό με το τελικό 3-0 υπέρ του.
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Τ
ην τέλεια εκκίνηση στον ημιτελικό έ-
κανε η Μάντσεστερ Σίτι αφού 93 δευ-
τερόλεπτα μετά από την σέντρα βρή-
κε δίχτυα. Ο Μαχρέζ ελίχτηκε εξαιρε-

τικά από τα δεξιά και έβγαλε γλυκιά σέντρα 
στην καρδιά της άμυνας της Ρεάλ, με τον Ντε 
Μπρόινε να κινείται κάθετα και να παίρνει 
θαυμάσια την κεφαλιά, για να στείλει τη μπά-
λα στη δεξιά γωνία της εστίας του Κουρτουά 
παρά την προσπάθεια του Καρβαχάλ να τον 
σταματήσει (1-0).
Η ψυχολογία των παικτών του Γκουαρδιόλα 
ανέβηκε και πήραν με το καλημέρα τα ηνία, 
για να έρθει στο 11ο λεπτό και δεύτερο γκολ 
στη δεύτερη μεγάλη τους ευκαιρία. Ο Ντε 
Μπρόινε έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, 
ο Αλάμπα απέτυχε να καθαρίσει τη φάση και 
ο Ζεσούς τον απέφυγε σαν να μην... υπήρχε, 
για να εκτελέσει με ψύχραιμο πλασέ τον 
Κουρτουά μέσα σε αποθέωση (2-0).
Η συνέχεια βρήκε την Σίτι να 
κυριαρχεί στο χορτάρι, έχο-
ντας φέρει το ματς στα 
μέτρα της και επιβάλλο-
ντας απόλυτα τον καταιγι-
στικό ρυθμό της, την ώρα 
που η Ρεάλ έμοιαζε ανή-
μπορη να αντιδράσει και 
αδυνατούσε να διορθώσει 
τα κακώς κείμενα στην αμυ-
ντική λειτουργία της.
Μέχρι να συμπληρωθεί μάλιστα το 
πρώτο ημίωρο, οι μερένγκες γλίτωσαν από 
του χάρου τα δόντια, με τον Ντε Μπρόινε 
να είναι αφιονισμένος και την Σίτι να αγγίζει 
και τρίτο γκολ. Δεν τα κατάφερε όμως, με τον 
Μαχρέζ να αστοχεί στο 26’ στο σουτ που επι-
χείρησε μέσα από τη μεγάλη περιοχή εξορ-
γίζοντας τον Πεπ Γκουαρδιόλα (επειδή δεν 
έδωσε στον Φόντεν) και τον Ντε Μπρόινε να 
βγάζει υπέροχη πάσα στον Φόντεν στο 29’ 
αλλά το διαγώνιο σουτ του Άγγλου να φεύ-
γει άουτ.
Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 30ο λεπτό για 
να έχει η Ρεάλ την πρώτη καλή ευκαιρία της 
στον ημιτελικό, ωστόσο η κεφαλιά του Αλά-
μπα που έφυγε άουτ (από σέντρα του Μπεν-
ζεμά) φαίνεται πως «ξύπνησε» την ομάδα 
του Αντσελότι, για να βρει και γκολ τρία 
αργότερα με τον φύλακα-άγγελό της.
Ο Μόντριτς με τάκλιν αυτοθυσίας κέρδισε τη 
μπάλα, ο Μεντί έβγαλε τη σέντρα από τα αρι-
στερά και ο Μπενζεμά με σουτ στην κίνηση 
με το αριστερό νίκησε τον Έντερσον, για να 
μειώσει σε 2-1 με το γκολ Νο 40 τη φετινή 

σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με τους 
μερένγκες και 13ο στο Champions League 
(πρώτος σκόρερ).
Στο 35ο λεπτό η Ρεάλ απείλησε και με ισοφά-
ριση, με το σουτ του Ροντρίγκο να αναγκά-
ζει τον Έντερσον να αποκρούσει σε κόρνερ 
με γροθιές, για να ακολουθήσει ένα δεκά-
λεπτο που η Σίτι ξαναπήρε τον έλεγχο μέσω 
της κατοχής της μπάλας αλλά δεν μπόρεσε να 
φτιάξει κάποια καθαρή ευκαιρία, με το 2-1 
να σφραγίζει τις προσπάθειες των παικτών 
σε ένα καθόλα συναρπαστικό πρώτο μέρος.
Όπως και στο πρώτο μέρος έτσι και στο δεύ-
τερο η Σίτι μπήκε με το πόδι στο γκάζι και 
στο 48ο λεπτό είχε τεράστια διπλή ευκαιρία 
για το 3-1, όμως πρώτα ο Μαχρέζ έστειλε τη 
μπάλα στο αριστερό δοκάρι με πλασέ και στη 
συνέχεια ο Φόντεν έκανε το πλασέ που στα-
μάτησε στο πόδι του Καρβαχάλ.

Η φάση αυτή ήταν προειδοποίηση 
από τους γηπεδούχους και στο 

53’ βρήκαν το τρίτο γκολ, με 
τον Φερναντίνιο να βγά-
ζει σέντρα λουκούμι από 
τα δεξιά και τον Φόντεν 
να ακολουθεί τρέιλερ τη 
φάση για να εκτελέσει 
με κεφαλιά τον Κουρτουά 

(3-1).
Το εντυπωσιακό πάντως είναι 

το προβάδισμα των δύο γκολ 
δεν το χάρηκε για πολύ αφού στο 

55’ ο Βινίσιους έκανε φανταστική ενέργεια 
αδειάζοντας με ντρίμπλα τον Φερναντίνιο, 
για να διασχίσει το μισό γήπεδο και να νική-
σει με πλασέ τον Έντερσον (3-2).
Παρά την ψυχρολουσία από το γκολ του 
Βινίσιους, η Σίτι ξαναπήρε τα ηνία και 
αφού έχασε στο 68’ μεγάλη ευκαιρία με 
τον Λαπόρτ, στο 74’ βρήκε το πολυπόθητο 
τέταρτο γκολ, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να 
παίρνει τη μπάλα έξω από την περιοχή (με 
τον διαιτητή να έχει δώσει πλεονέκτημα 
σε φάουλ πάνω στον Ζιντσένκο) και με ένα 
ασύλληπτο σουτ να αφήνει άγαλμα τον 
Κουρτουά για το 4-2.
Ούτε όμως και αυτή τη φορά μπόρεσε η 
πρωταθλήτρια Αγγλίας να κρατήσει αυτή τη 
διαφορά δύο γκολ αφού προδώθηκε από 
τους αμυντικούς της, με τον Λαπόρτ να βρί-
σκει τη μπάλα με το χέρι στη μεγάλη περιοχή 
και τον Μπενζεμά να στήνει τη μπάλα στην 
άσπρη βούλα για να νικήσει με εκτέλεση αλά 
Πανένκα τον Έντερσον και να μειώσει σε 4-3 
με το 41ο φετινό του γκολ.

Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ 4-3: Οι πολίτες 
πήραν τη νίκη στο ματς της χρονιάς 
μικρό προβάδισμα για τον τελικό

Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ 2-0: 
Ανωτερότητα και προβάδισμα 
πρόκρισης για τον τελικό

Ο 
Γιούργκεν Κλοπ προτίμησε τον 
Λουίς Ντίας να πλαισιώσει τους 
Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό 
Μανέ στην επίθεση, ενώ αρι-

στερά έπαιξε ο Άντριου Ρόμπερτσον χωρίς 
κανονικό μπακ απ, λόγω της απουσίας του 
Κώστα Τσιμίκα (αδιάθετος από την Τρίτη). 
Ο Ουνάι Έμερι προτίμησε τετράδα στην ά-
μυνα και τους Ντάνι Παρέχο και Ετιέν Κα-
πού να γίνονται επιπλέον στόπερ από αμυ-
ντικά χαφ, κλείνοντας τους περισσότερους 
διαδρόμους προς την εστία του Χερόνιμο 
Ρούλι.
Το 1ο ημίχρονο ήταν μονόπλευρο όπως 
αναμενόταν, όμως η Λίβερπουλ δεν είχε 
τις τεράστιες ευκαιρίες που θα έπρεπε 
να αντιστοιχούν στην κυριαρχία της στον 
αγωνιστικό χώρο. Τα σουτ των Μανέ και 
Σαλάχ δεν ήταν τόσο ανησυχητικά, ενώ 
κάποιες διακοπές όπως αυτή για τον τραυ-
ματισμό του Πάου Τόρες έδιναν ανάσες 
στο «κίτρινο υποβρύχιο».
Η καλύτερη στιγμή σε αυτό το διάστημα 
ήταν ένα μακρινό σουτ του φορμαρισμέ-
νου Τιάγκο Αλκάνταρα, με την μπάλα να 
προσκρούει στο δεξί δοκάρι του Ρούλι.
Στο 2ο μέρος, ο Έμερι έδωσε εντολή οι 
δύο κεντρικοί μέσοι του να ανέβουν 
λίγο περισσότερο και να αφήσουν ορι-
σμένα από τα ανασταλτικά καθήκοντά 
τους. Μέσα σε 10 λεπτά από τη σέντρα, 
η μπάλα είχε μπει τρεις φορές στα δίχτυα 
του Ρούλι. Η πρώτη δεν μέτρησε, λόγω 
οφσάιντ του Βίρτζιλ φαν Ντάικ, όμως στο 
53’, σε μία σέντρα του Τζόρνταν Χέντερ-
σον από δεξιά, η μπάλα άγγιξε το πόδι του 
Πέρβις Εστουπινιάν και ουσιαστικά εξου-
δετέρωσε τον Ρούλι για το 1-0. Δύο λεπτά 

αργότερα, μία υπέροχη ομαδική ενέργεια 
κατέληξε στην πρώτη ασίστ του Σαλάχ στο 
φετινό τουρνουά και στο 31ο γκολ του 
Μανέ στην καριέρα του στη διοργάνωση.
Ένας ακραίος, ο Αλφόνσο Πεδράθα, ήταν 
η πρώτη κίνηση του Έμερι, ο οποίος έβαλε 
επιθετικό, τον Μπουλαγιέ Ντιά, μετά το 
70ό λεπτό. Ο Κλοπ «φρέσκαρε» την 
ομάδα του με Ναμπί Κεϊτά και Ντιόγκο 
Ζότα, χωρίς να έχει δεχθεί κάποια αντί-
δραση από πλευράς Ισπανών. Μάλιστα, 
ο Άντι Ρόμπερτσον έστειλε κι αυτός την 
μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Σκοτσέζος μπακ 
ήταν οφσάιντ. Ακόμα κι αν το παιχνίδι 
όδευε προς το τέλος του, οι φιλοξενού-
μενοι αδυνατούσαν να πάρουν την μπάλα 
στα πόδια τους και κατ’ επέκταση να επι-
τεθούν. Η δεύτερη τελική τους σημειώ-
θηκε στο 87’ με κακό σουτ του Μπουλαγέ 
Ντιά και η Λίβερπουλ έμοιαζε ικανοποιη-
μένη από την κατάσταση, αν και όχι απο-
λύτως από το σκορ. Οι δύο ομάδες έδω-
σαν ραντεβού στο «Θεράμικα» την προ-
σεχή 3 Μαΐου και όλα είναι ανοιχτά.

Ποτσετίνο: «Ο Εμπαπέ κι εγώ θα 
παραμείνουμε 100% στην Παρί»

Ο 
Μαουρίσιο Ποτσετίνο διαβε-
βαίωσε πως τόσο ο ίδιος, όσο 
και ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχουν 
100% πιθανότητας να μεί-

νουν στην Παρί Σεν Ζερμέν και την επό-
μενη σεζόν, τη στιγμή που πολλά δημο-
σιεύματα τους θέλουν να αποχωρούν 
από το Παρίσι το καλοκαίρι. 
Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αναφέρθηκε 
τόσο στο μέλλον του στην Παρί Σεν 
Ζερμέν, όσο και σε εκείνο του Κιλιάν 
Εμπαπέ, θέλοντας να βάλει τέλος στις 
φήμες που θέλουν αμφότερους να 
βρίσκονται με το ένα πόδι έξω από το 
Παρίσι.
Ο Γάλλος σταρ βρίσκεται σε διαπραγ-
ματεύσεις με τον γαλλικό σύλλογο για 
την ανανέωση του συμβολαίου του, τη 
στιγμή που πολλά Μέσα τον συνδέουν 
με τη Ρεάλ και θεωρούν δεδομένο πως 
από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη 
φανέλα των «μερένγκες».
Από την άλλη και η παρουσία του Αργε-
ντινού τεχνικού στον πάγκο των Παριζιά-
νων θεωρείται αβέβαιη, ενώ σύμφωνα 

με δημοσιεύματα η διοίκηση της Παρί 
αναζητά ήδη τον αντικαταστάτη του.
Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει 
της αναμέτρησης με τη Στρασμπούρ ο 
Ποτσετίνο δεν απέκλεισε να συνεχίσει 
στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, αλλά 
και ο Εμπαπέ να ανανεώσει: 
«Έχω 100% πιθανότητες να μείνω στην 
Παρί Σεν Ζερμέβν του χρόνου, το ίδιο και 
ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στο ποδόσφαιρο όμως, 
ποτέ δεν ξέρεις, μπορείς να περιμένεις 
τα πάντα».
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αθλητικά

Έκανε το «μπαμ» ο Εθνικός! Η ομάδα της Άχνας επικράτησε με 2-1 
της ΑΕΚ, στον πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα, για τα ημιτε-
λικά του Κυπέλλου Coca-Cola στην «Αρένα» και έκανε άλμα για το 
όνειρο της συμμετοχής στον τελικό της 25ης Μαίου. Την μεθεπό-
μενη Τετάρτη (4/5) θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα 

στις δύο ομάδες, στο Δασάκι της Άχνας, ενώ θυμίζουμε μετρά κανονικά 
το εκτός έδρας γκολ.
Την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου, για δεύτερη μόλις φορά στην 
ιστορία της θα διεκδικήσει στον εντός έδρας επαναληπτικό η προσφυ-
γική ομάδα. Ακριβώς είκοσι χρόνια πριν (2001-02) ήταν η παρθενική και 
τελευταία συμμετοχή της στον τελικό του θεσμού, όταν και ηττήθηκε με 
0-1 από την Ανόρθωση.
Τουλάχιστον δύο γκολ θα χρειαστεί στην Άχνα η ΑΕΚ, προκειμένου να 
ανατρέψει το σε βάρος της σκορ και να πάρει αυτή την πρόκριση στον 
τελικό. Ήταν κατώτερη των περιστάσεων η ομάδα της Λάρνακας και με 
εξαίρεση τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης αντιμετώπισε τεράστιο 
πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων, γνωρίζοντας μοιραία την πρώτης 
της ήττα στην «Αρένα» από τον Εθνικό. Προηγουμένως οι κιτρινοπράσι-
νοι είχαν το απόλυτο πέντε νικών σε ισάριθμα εντός έδρας ματς κόντρα 
στην προσφυγική ομάδα, από τη σεζόν 2016-17 και έπειτα.

Το ματς
Με περισσότερη επιθετική διάθεση μπήκε στο ματς ο Εθνικός. Οι φιλο-
ξενούμενοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν πιο δυνατά την αναμέτρηση και 
προσπάθησαν με ένα γρήγορο γκολ να αιφνιδιάσουν την ΑΕΚ. Και αφού 
απείλησαν στο 16’ με τον Ντούρις να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία, στο 
24’ κατάφεραν με τον Ταράσοφς να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε 
γκολ. Μετά από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Ιωάννου, ο Άδωνη γύρισε 
στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Εκεί ήταν ο Λετόνος, που από κοντά και με 
τον Τούμπα εκτός θέσης έστειλε εύκολα την μπάλα στα δίκτυα.
Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι κιτρινοπράσινοι πήραν τον έλεγχο. 
Είχαν την κατοχή της μπάλας, έβαλαν πίεση στην προσφυγική ομάδα και 
κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, σε σύντομο σχετικά χρόνο. 
Μετά από εκτέλεση φάουλ του Λέντες και λάθος απομάκρυνση με το 
κεφάλι του Πηλέα, ο Τόμοβιτς από κοντά ήταν εύστοχος με το κεφάλι, 
διαμορφώνοντας το 1-1. Σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους.
Με πρόθεση να ελέγξει την αναμέτρηση και να επιτεθεί από το ξεκί-
νημα του δευτέρου ημιχρόνου μπήκε η ΑΕΚ. Ο Εθνικός, όμως, ήταν 
ξανά αυτός που αιφνιδίασε με ένα γρήγορο γκολ. Στο 54’ συγκεκρι-
μένα, η προσφυγική ομάδα έφυγε στην αντεπίθεση με τον Βοϊτκόφσκι, 
που πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ντούρις που από κοντά αυτή τη 
φορά ήταν εύστοχος και έγραψε το 2-1.
Στη συνέχεια προσπάθησε η ομάδα της Λάρνακας να βγάλει αντίδραση. 
Αδυνατούσε όμως. Οι φιλοξενούμενοι έκλειναν σωστά τους χώρους 
προς την εστία του Χριστοδούλου, με τους παίκτες του Μπαντί να 
μην μπορούν να απειλήσουν. Είχαν την ανούσια κατοχής της μπάλας, 
ωστόσο δεν κατάφερναν να «πατήσουν» στην αντίπαλη περιοχή.
Όλα αυτά μέχρι και τις καθυστερήσεις του αγώνα. Τότε ήταν που χρει-
άστηκε δις να πει «όχι» ο Κύπριος τερματοφύλακας. Αρχικά στο 90+1’ 
σε κοντινή προβολή του Ντάρμπισαϊαρ και στη συνέχεια, στο 90+4’ 
σε μακρινό δυνατό σουτ του Εσπινόσα. Ο Χριστοδούλου είχε και στις 
δύο περιπτώσεις την απάντηση, κρατώντας μέχρι τέλους το 2-1 για την 
ομάδα του.

Με το ένα πόδι στον τελικό κυπέλλου 
Coca – Cola της 25ης Μαΐου βρίσκεται η 
Ομόνοια.

Ο
ι πράσινοι επικράτησαν 2-0 της Ανόρ-
θωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» 
στον πρώτο ημιτελικό και πήραν ξεκά-
θαρο προβάδισμα ενόψει του επανα-

ληπτικού στο ΓΣΠ που θα διεξαχθεί στις 4 Μαΐου.
Η ομάδα του Νιλ Λένον με δύο εντυπωσιακά 
γκολ των Παπουλή (11’) και Λοΐζου (36’) μετου-
σίωσε την απόλυτη κυριαρχία της στο πρώτο ημί-
χρονο της αναμέτρησης και διεύρυνε το αήττητό 
της στην έδρα της Ανόρθωσης σε έξι παιχνίδια! 
Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οι πράσι-
νοι έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι, ήταν στις 6 
Μαΐου 2018.
Η Ομόνοια είναι ένα βήμα πριν τη συμμετοχή 
της σε τελικό κυπέλλου μετά από έξι χρόνια με 
στόχο φυσικά την κατάκτηση του τροπαίου για 
πρώτη φορά μετά το 2012, ώστε να εξασφαλί-
σει ευρωπαικό εισιτήριο. Η «Κυρία» ήταν 
κατώτερη των περιστάσεων σε ένα κρί-
σιμο ραντεβού και πλέον για να δια-
τηρήσει τα κεκτημένα της περσι-
νής σεζόν χρειάζεται να ανέβει 
ένα «βουνό» σ τη Λευκωσία 
τη μεθεπόμενη Τετάρτη (4/5), 
αφού ισχύει ο κανονισμός του 
εκτός έδρας τέρματος.

Το ματς
Παράσταση για ένα ρόλο ήταν 
το πρώτο ημίχρονο της αναμέ-
τρησης στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος». Οι πράσινοι μπήκαν με 
άγριες διαθέσεις σ το ματς, έδειξαν 
από νωρίς τις προθέσεις τους με τον Λοΐ-
ζου να χάνει δύο ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλε-
πτο (1’ και 8’). Στο 11’ ο Φώτης Παπουλής έβαλε 
σε θέση οδηγού στο σκορ το «τριφύλλι» με ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της καριέρας του. 
Ο Ελλαδίτης μετά από κοντινή πάσα του Λοβέρα 
σε κόρνερ, είδε τον Τζουρ στο πρώτο δοκάρι και 
με ένα εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό σουτ έπιασε… 
αδιάβαστο τον Ισραηλινό.
Στο 17’ η Ανόρθωση είχε μοναδική διπλή ευκαι-
ρία να ισοφαρίσει σε 1-1, όμως ο Φαμπιάνο απέ-
κρουσε το εξ επαφής σουτ του Ρισβάνη, ενώ η 
δεύτερη προσπάθεια του Ελλαδίτη αμυντικού 
βρήκε εμπόδιο τα πόδια του Γιούστε. Η Ομόνοια 
συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, 
έδειξε τα «δόντια» της σε δύο περιπτώσεις με 
τους Λοβέρα (29’) και Σέχου (34’) να μην βρί-

σκουν στόχο και τιμώρησε για δεύτερη φορά στο 
ματς την Ανόρθωση στο 36’ με δράστη τον Λοΐζο 
Λοΐζου.
Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός της Ομόνοιας πήρε 
την πάσα από τον Παπουλή και εξέθεσε την άμυνα 
της Ανόρθωσης, αφού Ρισβάνης και Εσκοβάλ δεν 
κατάφεραν να τον σταματήσουν, την κατάλληλη 
στιγμή σούταρε και νίκησε τον Τζουρ για το 2-0. 
Ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του 18χρονου άσου 
σε όλες τις διοργανώσεις και πρώτο μετά 7 Νοεμ-
βρίου 2021.
Ο Κετσπάγια προσπάθησε να διορθώσει τ ις 
ανορθογραφίες της ομάδας του με την είσοδο 
των Ιωάννου και Νόβοτνι, αντί των Βερχόβετς 
και Χουσμπάουερ στο ημίχρονο. Οι κυανόλευ-
κοι κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο, ισορρόπησαν 
την αναμέτρηση και είχαν καλές στιγμές για να 
σκοράρουν, αλλά ήταν άστοχοι. Ο Χριστοδου-
λόπουλος στο 52’ λειτούργησε εγωιστικά και δεν 
πάσαρε στον αμαρκάριστο Ιωάννου με αποτέ-

λεσμα να νικηθεί από τον Φαμπιάνο, ο Χρι-
στοφή αστόχησε σε τετ α τετ στο 66’, 

ο Ουάρντα δεν σκόραρε σε σουτ 
στην κίνηση (74’), ενώ ο Ντέλετιτς 

πέταξε την ευκαιρία στα σκουπί-
δια στο 82’ μετά τη σέντρα του 
Κορέια. Ευκαιρίες γ ια τρίτο 
γκολ είχε η Ομόνοια με τον 
Μάταβζ σε δύο περιπτώσεις 
να αστοχεί για λίγο σε κεφα-
λιά (57’) και σουτ (73’) και τον 
Παπουλή (58’, 69’).

Κετσπάγια για Λάρκου: 
«Άκουσα όπως και εσείς 

– Παίκτες έρχονται με συ-
γκατάθεση δική μου»

Τις πληροφορίες που θέλουν την Ανόρ-
θωση να έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον 
Νεόφυτο Λάρκου σχολίασε ο Τιμούρ Κετσπάγια 
μετά την ήττα της Ανόρθωσης από την Ομόνοια 
με 2-0 για τον πρώτο ημιτελικό αγώνα κυπέλλου.
Η σχετική τοποθέτηση
«Δεν ξέρω, άκουσα και εγώ όπως και εσείς, θα 
δούμε. Δεν είναι αυτά που χρειαζόμαστε, για το 
ποιοι θα έρθουν. Όποιος και αν έρθει αν μπορεί 
να βοηθήσει…».
Είστε σύμφωνος εσείς να εργαστείτε με τεχνικό 
διευθυντή; «Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ είμαι προ-
πονητής. Αλλά όποιος παίκτης και να έρθει θα 
είναι με συγκατάθεση δική μου και ξέρουν την 
άποψη μου. Έτσι λειτουργούσαμε για τρία χρόνια. 
Δεν έχουμε πρόβλημα στο να διαλέξουμε παίκτες 
πιστεύω, έτσι λειτουργούσαμε για τρία χρόνια».

Ανόρθωση – Ομόνοια 0-2: Της έκλεισε 
το «σπίτι» και βλέπει τελικό

ΑΕΚ – Εθνικός 1-2: Άλμα για το 
όνειρο!
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Μονακό - Ολυμπιακός 83-87: 
Μέταλλο νικητή στο Μόντε Κάρλο και 
ένα βήμα από το Βελιγράδι

Μεγάλη εμφάνιση, μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 87-
83 της ομάδας του Μάικ Τζέιμς, πήραν πίσω το πλεονέκτημα έδρας και έχουν δύο ευκαιρίες για το Final 
Four του Βελιγραδίου.
Ο MVP
Σάσα Βεζένκοβ και Κώστας Σλούκας έκαναν μεγάλο παι-
χνίδι, ήταν αυτοί που έπρεπε να είναι σε έναν αγώνα αυτής 
της κρισιμότητας, όμως ο πραγματικά σπουδαίος ήταν ο 
Κώστας Παπανικολάου που έπαιξε με αστείρευτη ενέργεια, 
με ασύλληπτο πείσμα στο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν παντού 
όταν ο Ολυμπιακός έτρεξε το καλό του σερί για να βάλει τα 
θεμέλια της νίκης. Ήταν από αυτά τα ματς που πρέπει να δει 
κάποιος από κοντά για να κατανοήσει την συμβολή ενός 
παίκτη που μπορεί να κρίνει αγώνες χωρίς να χρειάζεται την 
μπάλα στα χέρια του. Και ο «Παπ» το έκανε και με το παρα-
πανω, ενώ βοήθησε και στο σκοράρισμα. Αυτό ήταν όμως 
το τελευταίο που θα του ζητούσε ο προπονητής του.
Για τον Σλούκα, ό,τι κι αν πει κάποιος θα είναι λίγο. Οι 21 
πόντοι; Όχι. Ο συνδυασμός της εκτέλεσης και της δημιουρ-
γίας, το κρύο αίμα στα δύσκολα και στα κρίσιμα 
σημεία του ματς, ο Έλληνας πόιντ γκαρντ 
ήταν πραγματικός ηγέτης. Ξέρει όμως 
ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει, 
όπως το ξέρουν και όσοι βρίσκο-
νται γύρω του.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Μάικ Τζέιμς άφησε το παι-
χνίδι να του δώσει ρυθμό, 
έκλεισε την πρώτη περί-
οδο με 8/8 βολές, ωστόσο 
έκλεισε και το ματς με 1/9 
σουτ. Ένα καλάθι έβαλε, στο 
κρισιμότερο -όπως το είχε 
χαρακτηρίσει ο προπονητής 
του- παιχνίδι της σεζόν. Ο Αμερι-
κανός έμεινε 35 λεπτά στο παρκέ, 
ήταν πολύ άστοχος, ήταν κακός. Και η 
Μονακό έχει μάθει και να ζει και να πεθαί-
νει από την απόδοσή του.
Ο αγώνας
Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικο-
λάου, Βεζένκοβ, Φαλ), ο Ολυμπιακός έκανε νωρίς το πρώτο 
του φάουλ στον Τζέιμς. Στην πρώτη φάση του αγώνα, δίνο-
ντάς του τρεις βολές και ισάριθμους πόντους. Οι γηπεδούχοι 
είχαν νευρικότητα, οι Πειραιώτες έβρισκαν σίδερο στα ανοι-
χτά περιφερειακά σουτ, πετούσαν στα σκουπίδια τις βολές, 
κρατούσαν ωστόσο τον έλεγχο και με άστο στο μανίκι τον 
Λούντζη που σκόραρε πέντε πόντους, έγραψαν το 9-11 
στα μέσα της περιόδου. Ο Ολυμπιακός κακώς δεν έψαξε το 
τρίτο φάουλ του Τζέιμς, ο Φαλ δεν είχε αντίπαλο κοντά στο 
καλάθι, όμως κάτι έλειπε από τους ερυθρόλευκους. Ίσως 
η αποφασιστικότητα, η οποία έδωσε δεύτερες ευκαιρίες 
στους γηπεδούχους για να ισορροπήσουν το παιχνίδι και 
να περάσουν μπροστά με τέσσερις χάρη στις βολές του Τζέ-
ιμς από το φάουλ του ΜακΚίσικ που έδωσε στον Αμερικανό 
την ευκαιρία να κλείσει την περίοδο με 8/8 από τη γραμμή.

Η σκληράδα της Μονακό και η πίεση σε Γουόκαπ - Ντόρ-
σεϊ άφησε παραπονεμένους τους παίκτες του Ολυμπιακού, 
όμως ο Ζαν-Σαρλ με κάρφωμα και ο Βεζένκοβ με τρίποντο 
για το 28-27 σίγησαν το Γκαστόν Μεντεσάν. Ο Σάσα κέρ-
δισε επιθετικό φάουλ στην επόμενη φάση, αμυντικό στην 
μεθεπόμενη και με βολές έγραψε το 28-29, ο ίδιος έκανε και 
το 28-31 μετά από ωραία συνεργασία με τον Γουόκαπ, που 
οδήγησε σε timeout του Ομπράντοβιτς. Τι προέκυψε από 
αυτό; Ανάσες για τους Πειραιώτες, που συνέχισαν να είναι 
σοβαροί, έστω κι αν μπορούσαν να αποφύγουν ένα-δύο 
λάθη όπως μία παράβαση οκτώ δευτερολέπτων και ένα 
επιθετικό του Βεζένκοβ στο 17’. Πέντε σερί από τον Σλούκα, 
από mid-range και ανοιχτό τρίποντο, έγραψαν το 41-45 του 
ημιχρόνου, καθώς ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε σωστά τα 
φάουλ στο τέλος του πρώτου μέρους.

Με τρίποντα από Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, 
οι ερυθρόλευκοι έχτισαν ένα προβάδι-

σμα οκτώ πόντων στο ξεκίνημα του β’ 
μέρους. Ένα προβάδισμα που χάθηκε 

γρήγορα, καθώς η Μονακό απά-
ντησε με σερί 8-0 για την ισο-
παλία. Η ένταση και η αφοσί-
ωση του Παπανικολάου στην 
άμυνα κράτησε τους Πειραιώ-
τες μπροστά, ο Φαλ έβαλε νέο 
αυτοκρατορικό καλάθι για το 
51-58 και το ματς συνέχισε να 
είναι αγώνας των σερί, με τους 

γηπεδούχους να συμπληρώ-
νουν σχετικά νωρίς τα φάουλ, 

τον Βεζένκοβ να σκοράρει τερά-
στιο τρίποντο από τη γωνία (51-62), 

από την οποία λίγο πριν είχε... δοκάρι και 
τον Σλούκα να ηγείται οργανωτικά. Ένα αντια-

θλητικό χτύπημα του Μπέικον στον Παπανικολάου 
«έφτιαξε» το 56-71 στο 29’, με την Μονακό να ψάχνει πλέον 
μια μεγάλη ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η αντίδραση 
των γηπεδούχων ήρθε στο διάστημα 311’ - 33’, όταν μείωσε 
τη διαφορά στους εννέα (64-73) και ανάγκασε τον Μπαρ-
τζώκα να πάρει timeout. Ένα αντιαθλητικό του Σλούκα στα 
6:43 έδωσε στους Μονεγάσκους ακόμη περισσότερη αυτο-
πεποίθηση, με τον Τόμας να βάζει τεράστιο τρίποντο για το 
69-73, με τον Μπαρτζώκα να δέχεται αμέσως μετά τεχνική 
ποινή και τον Ολυμπιακό να χάνει την συνοχή του μέσα σε 
λίγες μόνο φάσεις. Δύο βολές του Σλούκα και ένα δύσκολο 
μακρινό δίποντο για το 66-77 στο 36’ ήταν... βάλσαμο, ο 
Μπέικον απάντησε με δικούς του πεντε για το 74-77 και το 
θρίλερ συνεχίστηκε. Ο Λι με τρίποντο ισοφάρισε στο 77-77 
μέσα σε πανδαιμόνιο, αυτός έβαλε το σουτ του 80-79, με τον 
Γουόκαπ και τον Βεζένκοβ να βάζουν 4/4 για το 80-83 και την 
κρίσιμη άμυνα να βγαίνει για τον θρίαμβο πριν από το τελευ-
ταίο βήμα για το Βελιγράδι.

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 84-
65: Ο Δικέφαλος ήταν το 
απόλυτο αφεντικό

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε το παρα-
μικρό περιθώριο στον Προ-
μηθέα να πιστέψει πως μπορεί 
να πάρει κάτι από το παιχνίδι 
στην PAOK Sports Arena, με 
την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη 
να φτάνει στη νίκη (84-65) με 
χαρακτηριστική άνεση.
Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες επι-
λογές και καλύτερα ποσοστά σε 
σχέση με τον Προμηθέα, φτάνο-
ντας εν τέλει με άνεση στη νίκη 
(84-65) σε εξ αναβολής αναμέ-
τρηση για τη 15η αγωνιστική 
της Stoiximan Basket League. 
Ο Ζερμέιν Λαβ (21 πόντοι, 5 
ασίστ) και ο Βασίλης Τολιόπου-
λος (12 πόντοι) ήταν αυτοί που 
έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά 
στην άμυνα της αχαϊκής ομά-
δας, η οποία -λόγω των πολλών 
τραυματισμών- παρατάχθηκε 
με μόλις δέκα παίκτες στην ανα-
μέτρηση.

Ο αγώνας
Οι φιλοξενούμενοι είχαν 4/5 
τρίποντα στο 5’ της αναμέτρη-
σης, γεγονός που τους επέ-
τρεψε να πάρουν το προβάδι-
σμα (11-14 στο 6’). Δεν το κρά-
τησαν όμως για πολύ αφού οι 
γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικά 
συνεπείς στο δίποντο (7/8 στην 
πρώτη περίοδο), γεγονός που 
τους βοήθησε να φτάσουν στο 
+4 (21-17) στο 10ο λεπτό. Όσο 
περνούσε η ώρα, ήταν εμφα-
νές πως οι περισσότερες επι-
λογές του ΠΑΟΚ από τον πάγκο 
θα έκαναν τη διαφορά. Όπως κι 
έγινε, με τον Άρη Λυκογιάννη 
να παίρνει πολλά από πολλούς 
στην τελική ευθεία της δεύτε-
ρης περιόδου, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε με τον Δικέφαλο στο 
+8 (41-33) χάρη σε ένα μικρό 
ξέσπασμα.
Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε στην 
τρίτη περίοδο, γεγονός που 
έφερε τους γηπεδούχους πολύ 
γρήγορα μπροστά με διψήφια 
διαφορά (52-41 στο 25’). Ο 
Μάκης Γιατράς δοκίμαζε όσο 

περισσότερα πράγματα μπο-
ρούσε, με τόσο περιορισμένες 
επιλογές από τον πάγκο όμως 
ήταν αδύνατο να αλλάξει επί 
της ουσίας τη ροή του αγώνα. 
Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε 
πολύ γρήγορα στο +19 (60-41 
στο 27’), γράφοντας σε εκείνο 
το σημείο τον επίλογο της ανα-
μέτρησης.
Στα εναπομείναντα λεπτά ούτε 
ο ΠΑΟΚ έδωσε το παραμικρό 
δικαίωμα αμφισβήτησης, ούτε 
ο Προμηθέας έδειξε ικανός να 
κάνει κάτι διαφορετικό για να 
μαζέψει τη διαφορά. Η νίκη 
κατέληξε στην ομάδα του Άρη 
Λυκογιάννη,

Η βαθμολογία της 
Stoiximan Basket League 
μετά τις νίκες του Ιωνικού 
και του ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία (μετά από 23 
αγώνες)
Ολυμπιακός 41 (20-1)
Παναθηναϊκός 40 (19-2)
Κολοσσός 34 (13-8)
ΑΕΚ 34 (12-10)
Άρης 32 (10-12)
Προμηθέας 32 (11-10)
ΠΑΟΚ 30 (9-12)
Περιστέρι 30 (9-12)
Λαύριο 30 (8-14)
Λάρισα 29 (9-11)
Απόλλωνας Πάτρας 27 (7-13)
Ιωνικός 26 (5-16)
Ηρακλής 23 (5-16)*
*Έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 
τριών βαθμών για την υπόθεση 
με το πιστοποιητικό συμμετο-
χής

Η επόμενη αγωνιστική 
(24η)
Ηρακλής - Λαύριο (30/4, 17:00)
ΠΑΟΚ - Ιωνικός (30/4, 17:00)
Λάρισα - Απόλλωνας Πάτρας 
(1/5, 17:00)
Περισ τέρι - Κολοσσός (1/5, 
17:00)
Προμηθέας - Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ (1/5, 20:00)
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