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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ξέρεις γιατί 
χάλασε ο κόσμος; 
Γιατί ζηλεύουμε 

και μισούμε 
περισσότερο απ’ 
ό, τι θαυμάζουμε 

και αγαπάμε

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω και 

πάλι καλά, γιατί αυτή είναι 

η ευχή που θέλω να δίνω 

σε όλους σε αυτές τις περίεργες εποχές 

που ζούμε και που πλέον δεν μπορούμε 

να κάνουμε σχέδια, όχι για τον επόμενο 

χρόνο, αλλά ούτε για την επόμενη 

εβδομάδα.

Γενικά, όπου βρεθώ κι όπου σταθώ όλος 

ο κόσμος στεναχωριέται για το τι μπορεί 

να του ξημερώσει για αυτούς ή τα παιδιά 

τους. Μια αγωνία για το καλύτερο. Εγώ 

αυτό που συμβουλεύω κι ειδικά τους πιο 

νέους είναι μια λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μην 

σπαταλάτε τα χρήματα σας, εκτός από τα 

απαραίτητα, τουλάχιστον για τώρα.

Καλά μου φιλαράκια, υπήρχαν εποχές που 

αρκετοί είχαν την ευχέρεια να βοηθήσουν 

συγγενείς και φίλους που βρίσκονταν σε 

μια ανάγκη. Ό,τι πιο λογικό ξέροντας τα 

οικονομικά σου και βλέποντας κάποιο 

πρόβλημα συγγενικού ή φιλικού σου 

προσώπου έβαζες το χέρι στην τσέπη για 

να δώσεις μια ανάσα… Εύχομαι όποιος 

μπορεί να συνεχίσει να το κάνει, αλλά 

οι εποχές πλέον δεν αφήνουν περιθώρια 

ούτε για αυτές τις απαραίτητες καμιά 

φορά πράξεις, ώστε να απαλύνεις τον 

πόνο κάποιου αγαπημένου προσώπου.

Φυσικά, εκτός από αυτό το φαινόμενο 

έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις η 

ακρίβεια. Πηγαίνεις για τα εβδομαδιαία 

σου ψώνια στο σούπερ-μάρκετ και 

βλέποντας τις τιμές σου έρχεται 

εγκεφαλικό, που λέει και η λαϊκή μούσα. 

Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων δεν 

τις φτάνουν 300-400 δολάρια ψώνια την 

εβδομάδα. 

Εδώ στο Pape Avenue διαμερίσματα ενός 

δωματίου υπόγεια και δεν μπορείς να 

βρεις κάτω από $1200-$1500 το μήνα συν 

ρεύμα και συν..συν..συν…

Φιλαράκια, η γενιά η ηλικία η δική μας 

κουτσά-στραβά τα βγάλαμε πέρα. Από 

τα εγγόνια και μετά… τα παιδιά αυτά 

θα έχουν δυσκολίες. Εκτός αν έχουμε 

θεαματικές αλλαγές, οικονομικές και 

κοινωνικές, τα προσεχή χρόνια με νέες 

ευκαιρίες εργασίας που να αποφέρουν 

καλύτερες προοπτικές και να γίνεται 

η καθημερινότητα πιο ανθρώπινη και 

άνετη για όλο το κόσμο σε όλη τη γη.

Και το κυριότερο και πιο σημαντικό: 

ΥΓΕΙΑ. Να κάνουμε την προσευχή μας 

να μην έχουμε άλλες πανδημίες σαν 

την λαχτάρα που περάσαμε (;;;) ώστε ο 

καθένας να μπορεί να δουλεύει και να 

φροντίζει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Εύχομαι με αυτήν την εβδομαδιαία 

επικοινωνία να βάζω ένα λιθαράκι 

αισιοδοξίας και προσοχή για την 

καθημερινότητα μας. 

Να είμαστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη 

φορά.

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

«Συγγνώμη» από τον Πούτιν στον Μπένετ για τα σχόλια του 
Λαβρόφ για τον Χίτλερ 

Ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγ-
γνώμη από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Να-
φτάλι Μπένετ για τα σχόλια του υπουργού Εξω-
τερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σχετικά με τον Αδόλ-

φο Χίτλερ και τους Ναζί.
Οι δύο άνδρες είχαν την Πέμπτη τηλεφωνική συνομιλία 
στην οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για την κατάσταση 
στη Μαριούπολη και τους εγκλωβισμένους αμάχους.
Η αναφορά για τον Λαβρόφ και τα σχόλιά του γίνεται στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού 
πρωθυπουργού. Όπως επισημαίνεται η συγγνώμη έγινε 
δεκτή από τον Ναφτάλι Μπένετ.
Είναι μια μάλλον σπάνια -αν όχι και πρωτοφανής- ενέργεια 
από τον Ρώσο ηγέτη που είναι γνωστός για τα αιχμηρά 
του σχόλια. Εξίσου αιχμηρός, έως και άκομψος, είναι στις 
εκφράσεις του και ο πολύπειρος Σεργκέι Λαβρόφ.
Ο Μπένετ είναι από τους λίγους ηγέτες που διατηρεί τηλε-
φωνική επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο, ακόμη και μετά την 
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Είχε επισκεφτεί μάλι-
στα τη Μόσχα τον Μάρτιο, όπου και είχε πολύωρη συνο-
μιλία στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν.
Σε συνέντευξή του την 1η Μαΐου στο ιταλικό τηλεοπτικό 
κανάλι Rete 4, του ομίλου Μπερλουσκόνι, ο Σεργκέι 
Λαβρόφ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι «και ο Χίτλερ 
ήταν εβραϊκής καταγωγής».
Στην ερώτηση του δημοσιογράφου Τζουζέπε Μπρίντιζι, 
«πώς είναι δυνατόν ο Ζελένσκι να κατηγορείται για ναζι-
στικοποίηση της Ουκρανίας, από την στιγμή που είναι 
εβραϊκής καταγωγής», ο επικεφαλής της ρωσικής διπλω-
ματίας απάντησε ότι «και ο Χίτλερ ήταν εβραϊκής κατα-
γωγής. Και ο ίδιος ο εβραϊκός λαός, άλλωστε, λέει ότι 
οι μεγαλύτεροι αντισημιτιστές είναι, ακριβώς, οι ίδιοι οι 
Εβραίοι».
Τα ανιστόρητα σχόλια εξόργισαν το Ισραήλ, το υπουργείο 
Εξωτερικών του οποίου ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρε-
σβευτή της Ρωσίας χρησιμοποιώντας «σκληρή γλώσσα» 
για τα σχόλια που έκανε ο Λαβρόφ.
Ο Ισραηλινός υπουργός των Εξωτερικών Γαΐρ Λαπίντ 
δήλωσε ότι ο Λαβρόφ έκανε «μία ασυγχώρητη και σκαν-
δαλώδη δήλωση» ενώ για «ψευδείς και παραληρηματικές 
δηλώσεις» έκανε λόγο ο πρόεδρος του «Μουσείου της 
Μνήμης» της Ιερουσαλήμ.

Το ανιστόρητο «παιχνίδι» του Λαβρόφ με το 
Ολοκαύτωμα και τον Ζελένσκι
Ο Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε στην ιταλική τηλεόραση για 
την απόφαση της Μόσχας να εισβάλει στην Ουκρανία, 

επιμένοντας ότι στόχος είναι η «απο-ναζιστοποιήση» της 
χώρας. Σφοδρές αποδοκιμασίες προκάλεσε μία συγκε-
κριμένη δήλωση του υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος 
ούτε λίγο, ούτε πολύ άφησε να εννοηθεί ότι ο Αδολφος 
Χίτλερ έχει εβραϊκές ρίζες.
Ο δημοσιογράφος του ιταλικού δικτύου Rete 4, του ομί-
λου Μπερλουσκόνι που του έπαιρνε τη συνέντευξή, αντέ-
δρασε, ρωτώντας: «πώς είναι δυνατόν ο Ζελένσκι να κατη-
γορείται για ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, από την 
στιγμή που και ο ίδιος είναι εβραϊκής καταγωγής». Τότε, 
ήταν που ο Ρώσος υπουργός απάντησε: «Και ο Χίτλερ 
ήταν εβραϊκής καταγωγής. Και ο ίδιος ο εβραϊκός λαός 
ήταν οι μεγαλύτεροι αντισημιτιστές, ακριβώς, οι ίδιοι οι 
Εβραίοι».
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τον πρέσβη 
της Ρωσίας για εξηγήσεις και απαίτησε μία δημόσια συγ-
γνώμη από τη Μόσχα. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερι-
κών Γαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι ο Λαβρόφ έκανε «μία ασυγ-
χώρητη και σκανδαλώδη δήλωση», μιλώντας για «φρι-
κτό ιστορικό λάθος». «Οι Εβραίοι δεν αυτοκτόνησαν στο 
Ολοκαύτωμα», είπε ο Λάπιντ. «Το χειρότερο στάδιο του 
ρατσισμού εναντίον των Εβραίων είναι να κατηγορείς 
τους ίδιους τους Εβραίους για αντισημιτισμό», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του «Μουσείου της Μνήμης» της Ιερουσα-
λήμ, Ντανί Νταγιάν, δήλωσε ότι «πρόκειται για ψευδείς, 
επικίνδυνες και παραληρηματικές δηλώσεις».
Η Ουκρανία καταδίκασε επίσης τις δηλώσεις Λαβρόφ. Ο 
σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντόλιακ 
ανάρτησε Twitter: «Προσπαθώντας να ξαναγράψει την 
ιστορία, η Μόσχα απλώς αναζητά επιχειρήματα για να 
δικαιολογήσει τις μαζικές δολοφονίες Ουκρανών».
Πόσο αληθινή είναι, όμως, η επίμαχη δήλωση του 
Λαβρόφ; Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δεν είναι ο πρώ-
τος που αναφέρεται στην καταγωγή του Χιτλερ, ο οποίος 
σύμφωνα με τους βιογράφους του φοβόταν όλη του τη 
ζωή «ότι ήταν μολυσμένος με εβραϊκό αίμα».
Οι πληροφορίες γύρω από τον Χίτλερ είναι ακόμα και 
μετά από τόσες δεκαετίες συγκεχυμένες. Ενδεικτική είναι 
η ατάκα του ειδικού στις εβραϊκές σπουδές Άλβιν Ρόζεν-
φελντ: «Καμία περιγραφή του Αδόλφου Χίτλερ δεν μπό-
ρεσε, ούτε μπορεί να τον παρουσιάσει ή να τον εξηγήσει 
ικανοποιητικά». Ο άνδρας που άφησε έγκυο την 42χρονη 
ανύπαντρη υπηρέτρια γιαγιά του Χίτλερ δεν αποκαλύ-
φθηκε στο πιστοποιητικό γέννησής του γιου της.
Ο πατέρας του Χίτλερ ονομαζόταν αρχικά Αλόις Σικλ-
γκρούμπερ και ήταν νόθος. Δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα 
του, οπότε πήρε το επίθετο της μητέρας του. Εκατοντάδες 
βιβλία προσπάθησαν να λύσουν το μυστήριο. Έχουν προ-
ταθεί διάφοροι υποψήφιοι παππούδες, με έναν συγγρα-
φέα να τον κατονομάζει ως «έναν Εβραίο από το Γκρατς» 
ονόματι Φρανκενμπεργκερ. Ήταν γόνος του αρχοντικού 
οίκο του Ότενσταϊν. Άλλοι διέψευσαν την θεωρία αυτή. 
Πάντα, όμως, ακολουθούσε τον Χίτλερ ένα ερωτηματικό, 
ένα κενό για την καταγωγή του. Εξάλλου, υπήρχε και ασά-
φεια για την γεωγραφική καταγωγή του. Γεννήθηκε στη 
Δυτική Αυστρία, στον ποταμό Ιν που χωρίζει την Αυστρία 
από τη Γερμανία. Επιπλέον, ως παιδί τον κορόϊδευαν για 
το επίθετό του. Το όνομα Χίτλερ είναι περισσότερο σλα-
βικό και λιγότερο γερμανικό. Οι συνεργάτες του ισχυρί-
ζονταν ότι αυτό ήταν κάτι που πάντα πλήγωνε τον Χίτλερ, 
καθώς αμαύρωνε την εικόνα του «καθαρόαιμου Αρίου» 
που καλλιεργούσε.
Ο προσωπικός δικηγόρος του Χίτλερ στα απομνημονεύ-
ματά του, γραμμένα στη Νιρεμβέγη πριν εκτελεστεί, υπο-
στήριζαν ότι ο μυστηριώδης ξένος παππούς του Χίτλερ 
ήταν Εβραίος. Όποια και να είναι η αλήθεια, δεν συνδέε-
ται, ούτε δικαιολογεί τον «συλλογισμό» του Λαβρόφ και 
- πόσο μάλλον -  την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία. 
Μία εισβολή που έχει οδηγήσει σε έναν αιματηρό πόλεμο 
με χιλιάδες θύματα.

Σύμφωνα με το γραφείο του 
ισραηλινού πρωθυπουργού, 
η συγγνώμη έγινε δεκτή - Ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο 
Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκές 
ρίζες
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Τ
ο Μετρό εξυπηρετεί καθημερινά εκα-
τομμύρια επιβάτες, ωστόσο είτε από α-
φηρημάδα, είτε από κούραση, πολλές 
φορές ξεχνάμε πράγματα, είτε στους 

συρμούς, είτε στις αποβάθρες. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στην 
κορυφή της μακρά λίστας με αυτά που ξεχνάνε 
πιο συχνά οι Αθηναίοι, είναι τα κλειδιά και τα 
γυαλιά, ενώ τον χειμώνα τα αντικείμενα που 
ξεχνούν περισσότερο είναι γάντια, φουλάρια, 
κασκόλ και ομπρέλες.
Την περίοδο του Πάσχα είναι συχνό φαινόμενο 
να ξεχνάνε κομποσκοίνια, εικονίτσες ακόμα 
και την Αγία Γραφή, ενώ το καλοκαίρι ξεχνούν 
πολύ συχνά μάσκες θαλάσσης, ακόμα και σκη-
νές κάμπινγκ.
Στα απολεσθέντα, μπορεί κανείς να βρει κιθά-

ρες που έχουν ξεχάσει, ακόμα και ποδήλατα, 
ενώ έχουν βρεθεί περούκες, αγάλματα, ακόμα 
και καπάκι τουαλέτας.
Στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρεται και ένα 
περιστατικό με έναν άνδρα που συνόδευε την 
πεθερά του στον γιατρό. Ο άντρας όμως… 
ξέχασε την πεθερά του και πήρε τηλέφωνο στο 
γραφείο απολεσθέντων για να τη δηλώσει.
Μια μητέρα είχε ξεχάσει το… παιδί μέσα σε 
καρότσι στο ασανσέρ του σταθμού Συντάγμα-
τος, ενώ έχει καταγραφεί ακόμα και περιστα-
τικό με μια μασέλα στην πλάτη ενός καθίσματος 
στον σταθμό. Ο ηλικιωμένος που την αναζή-
τησε είπε ότι είχε κόψει το τσιγάρο και αντί για 
κομπολόι έπαιζε με τη μασέλα και όταν ήρθε το 
τρένο την ξέχασε πάνω στη βιασύνη του.
Μια άλλη κυρία έχασε το… γυάλινο μάτι της.

Τι ξεχνούν οι Αθηναίοι στο Μετρό: Από 
γυάλινο μάτι και μασέλα μέχρι και την… 
πεθερά! 

Ο
λοκληρώθηκαν οι καταθέσεις πέντε 
γιατρών και νοσηλευτών του Ογκο-
λογικού νοσοκομείου «Ελπίδα» αλ-
λά και της μονάδας ΜΕΘ του νοσο-

κομείου «Αγλαΐα Κυριακού» στο τμήμα Εγκλη-
μάτων κατά Ζωής, για τον θάνατο της Μαλένας.
Σύμφωνα με το Mega, ανάμεσα σε αυτούς που 
κατέθεσαν είναι και ο 42χρονος εντατικολόγος 
που προσπάθησε να κάνει την ανάνηψη στη 
Μαλένα το 2019, αλλά και αυτός που έκανε 
την ανάνηψη στη Τζωρτζίνα τον Ιανουάριο του 
2022.
Ο συγκεκριμένος εντατικολόγος είχε καταθέσει 
μάλιστα στην Αστυνομία, την παντελώς αδιά-
φορη στάση της 33χρονης κατηγορούμενης, 
όταν της ανακοίνωσε ότι το παιδί της απεβί-
ωσε.
Οι γιατροί από το ογκολογικό νοσοκομείο 
«Ελπίδα» κατέθεσαν πως η Μαλένα δεν είχε σε 
καμία περίπτωση ηπατική ανεπάρκεια. Τόνι-
σαν πως επρόκειτο για έναν 
αιφνίδιο θάνατο και μάλιστα 
το παιδί δεν είχε παρουσιά-
σει συμπτώματα ικτέρου, 
ούτε αναπνευστικά προβλή-
ματα.
Τέλος, επισήμαναν την καθυ-
στέρηση ενημέρωσης της 
33χρονης μητέρας όταν το 
παιδί έπαθε την ανακοπή.
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από 
την 33χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου αφού με το 
πόρισμα των ιατροδικαστών για τη χορήγηση 
της κεταμίνης στην 9χρονη Τζωρτζίνα καταρ-
ρίπτονται οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι ιατρο-
δικαστές αναφέρουν ότι η ανακοπή που υπέ-
στη η 9χρονη οφείλεται στη χορήγηση κετα-
μίνης, που προκάλεσε βλάβες στο συκώτι της 
και σε άλλα όργανα. Έτσι, καταρρίπτονται οι 
ισχυρισμοί της Ρούλας Πισπιρίγκου ότι δόθηκε 
κεταμίνη στο παιδί στη φάση της ανάνηψης.
Οι ιατροδικαστές ξεκαθαρίζουν ότι δεν 
υπήρξε κανένα παθολογικό πρόβλημα στην 
9χρονη. Μάλιστα, ύστερα από αυτή την εξέ-
λιξη, τα δείγματα από την τοξικολογική εξέ-
ταση στη Μαλένα, το παιδί της οικογένειας 
Δασκαλάκη που έφυγε πρώτο από τη ζωή το 
2019, που είχε τριπλάσια βλάβη στο συκώτι 
της συγκριτικά με την Τζωρτζίνα, να εξετα-
στούν στο τοξικολογικό εργαστήριο της Θεσ-
σαλονίκης, που διαθέτει προηγμένες μεθό-
δους.
Σύμφωνα με ακόμη μια αποκάλυψη, όταν έγινε 

η εκταφή για το τάμπλετ της Τζωρτζίνας δεν 
ελήφθη δείγμα από τα μαλλιά της, το οποίο θα 
μπορούσε να απαντήσει αν της είχε χορηγηθεί 
κεταμίνη και όταν υπέστη την πρώτη ανακοπή, 
που την άφησε με εγκεφαλική παράλυση.

«Παραιτήθηκα γιατί το ζευγάρι ήθε-
λε να μιλάει συνεχώς στις τηλεορά-
σεις», λέει πρώην δικηγόρος της Πι-
σπιρίγκου
Ο πρώην δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρί-
γκου Ιωάννης Κόττας, μίλησε σε εκπομπή 
του ΜEGA για την υπόθεση του θανάτου των 
τριών παιδιών από την Πάτρα.
Ο κ. Κόττας, μίλησε για το περιστατικό του 
τσακωμού της Ρούλας Πισπιρίγκου και του 
Μάνου Δασκαλάκη.
«Ένιωσα την ανάγκη να αποκαταστήσω 
κάποια πράγματα σχετικά με τις ενέργειές 
μου. Το ρεπορτάζ ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου 

και ο Μάνος Δασκαλά-
κης τσακώθηκαν στο 
γραφείο μου είναι ψευ-
δές, και αυτό το επιβε-
βαιώνει και ο κ. Καρά-
μπελας, ο δικηγόρος του 
κ. Δασκαλάκη. Μετά την 
Καθαρά Δευτέρα σταμά-
τησα να είμαι δικηγόρος 
της Ρούλας Πισπιρίγκου. 
Δεν έγινε ποτέ αυό που 

ειπώθηκε. Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τον 
θάνατο της Τζωρτζίνας. Σας παραπέμπω στην 
πρώτη ανακοίνωση που βγάλαμε ότι «όλη η 
παρουσία η δική μας και των γονιών ήταν για 
να βρεθεί η αλήθεια για τον θάνατο των παι-
διών. Το ζευγάρι ήταν χωρισμένο αλλά στις 
ενέργειές τους ήταν μαζί. Τα ζευγάρια πολ-
λές φορές έχουν δύο δικηγόρους, και βγά-
λαμε κοινή ανακοίνωση και κοινές υπογρα-
φές, ανέφερε αρχικά.
«Με την πρώτη εμφάνισή τους το ζευγάρι 
ήταν μαζί στην υπερασπιστική γραμμή τους, 
δεν είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο 
σύζυγός της έλεγε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου 
ήταν άριστη μητέρα και σύζυγος. Ο κ. Δασκα-
λάκης όταν έκανε τη δήλωση υποστήριξης 
κατηγορίας, μετά την αποκάλυψη της κεταμί-
νης άλλαξε τη γραμμή του. Μέχρι τότε, κανείς 
δεν είχε στοιχεία. Διάβασα τις 2 πρώτες κατα-
θέσεις και εκεί μιλούσαν για παθολογικά 
αίτια τα οποία απεπέδιδαν στους γιατρούς. 
Ουδέποτε παραδέχθηκαν ότι υπήρξε εγκλή-
ματική ενέργεια», πρόσθεσε.

«Παντελώς αδιάφορη η στάση της 
Ρούλας Πισπιρίγκου» - Οι καταθέσεις 
γιατρών καίνε την 33χρονη 
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Επιστρέφεται στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή 1ης κατοικίας το 60% 
των πρόσθετων επιβαρύνσεων, αναδρομικά από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο, με ανώτατο όριο τα €600

Π
αρεμβάσεις σε τέσσερα πεδία 
για την μείωση των λογαρια-
σμών ηλεκτρικού ρεύματος α-
νακοίνωσε ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης για την στήριξη 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το 
κράτος επιστρέφει στον ατομικό τρα-
πεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή 
ενοικιαστή πρώτης κατοικίας το 60% 
όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων 
που έχει υποστεί, αναδρομικά από τον 
Δεκέμβριο έως και τον Μάιο, με όριο της 
έκτακτης αποζημίωσης τα 600 ευρώ για 
όλους τους Έλληνες με ετήσιο εισόδημα 
μέχρι 45.000 ευρώ.
Για τον Μάιο και τον Ιούνιο θα καλύ-
πτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην 
κατανάλωση και πέραν των 300 KWh. 
Επιπλέον, η νέα έκπτωση θα αφορά και 
τις μη κύριες κατοικίες, και μάλιστα για 
το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.
Οι επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος 
θα κληθούν να καταβάλουν το δικό τους 
μέρισμα αλληλεγγύης στην κοινωνία. 
Με βάση το τελικό πόρισμα της Ανεξάρ-
τητης Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που 
αναμένεται τις αμέσως επόμενες μέρες, 
τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδά τους 
θα φορολογηθούν με ένα ειδικό τέλος 
ύψους 90%.
Ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές απο-
φάσεις, η ελληνική κυβέρνηση, με δική 
της πρωτοβουλία, δρομολογεί από τον 
Ιούλιο ένα σύστημα που αποσυνδέει τις 
διεθνείς αυξήσεις του φυσικού αερίου 
από τους λογαριασμούς ρεύματος στη 
χώρα. Η διάρκεια αυτού του σχήματος 
θα έχει ορίζοντα έως και ένα χρόνο.
Με απλά λόγια, με την διπλή κρατική 
παρέμβαση τόσο στη χονδρική όσο και 
στη λιανική αγορά ενέργειας, η κυβέρ-
νηση θέτει ένα έμμεσο πλαφόν και ταυ-
τόχρονα σταθεροποιεί τις τιμές που φτά-
νουν στον καταναλωτή. Αναστέλλεται 
έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρ-
μογής και «κόβονται μαχαίρι» τα υπερέ-
σοδα των εταιρειών ενέργειας.
Μεταξύ άλλον, ο Πρωθυπουργός 
δήλωσε ότι: 
«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και 
ο πόλεμος που συνεχίζεται εκεί χτυπά 

ολόκληρο τον κόσμο, την Ευρώπη αλλά 
και τη χώρα μας. Και διεξάγεται όχι μόνο 
με πυραύλους και βόμβες, αλλά και με 
όπλο την ενέργεια και την τιμή του φυσι-
κού αερίου, που έχει σκαρφαλώσει σε 
πρωτοφανή ύψη.
Αυτή είναι που προκαλεί διαδοχικές 
ανατιμήσεις και ιδίως στο ηλεκτρικό 
ρεύμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζεται στη ρίζα του μόνο με ενιαία ευρω-
παϊκή απάντηση.
Όμως, σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες 
που πήρε για το Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ 
η Ευρώπη εμφανίζεται -μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον- κατώτερη των περιστά-
σεων. Και, δυστυχώς, η λύση της αργεί. 

Γι’ αυτό και η Ελλάδα συνεχίζει να την 
διεκδικεί αλλά στο μεταξύ δεν αδρανεί. 
Δεν θα την περιμένει. Γιατί πρώτος εγώ 
αισθάνομαι ότι οι δυσκολίες των επιχει-
ρήσεων και των νοικοκυριών μας δεν 
μπορούν να περιμένουν άλλο.
Με απόφασή μου, λοιπόν, δρομολογεί-
ται ένα νέο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, 
με σταθερό προσανατολισμό τους πιο 
αδύναμους. Αυτήν τη φορά, όμως, και 
με μέτρα σημαντικής ανακούφισης για 
τη μεσαία τάξη.
Βοηθήσαμε πολύ τα ευάλωτα νοικοκυ-
ριά, που είχαν χαμηλές καταναλώσεις. 
Αλλά είναι αλήθεια πως όσοι χρησιμο-
ποίησαν λίγο περισσότερο ρεύμα -γιατί 
έπρεπε, για παράδειγμα, να θερμαν-
θούν με κλιματιστικό ή έχουν μία μικρή 
δεύτερη κατοικία- βλέπουν υπέρογκες 
αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Με 
την κρατική στήριξη, αν και μεγάλη, να 
αποδεικνύεται μικρή για να σηκώσει το 
βάρος τους.
Αυτό από σήμερα αλλάζει. Είμαι απο-
φασισμένος να διορθώσουμε τις αδι-

κίες του χθες, να οργανώσουμε καλύ-
τερα την άμυνα του σήμερα, αλλά και να 
αποτρέψουμε κινδύνους του αύριο.
Το νέο μας Πρόγραμμα παρεμβαίνει σε 
τέσσερα πεδία: Πρώτον, η πολιτεία επι-
στρέφει στον ατομικό τραπεζικό λογα-
ριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή 
πρώτης κατοικίας το 60% όλων των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει 
υποστεί, αναδρομικά από τον Δεκέμ-
βριο έως και τον Μάιο. Το όριο της 
έκτακτης αυτής αποζημίωσης θα είναι 
τα 600 ευρώ και θα αφορά όλους τους 
συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα έως 
και 45.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα, για τον Μάιο και τον Ιού-
νιο θα καλύπτεται κατά 50% η όποια 
αύξηση στην κατανάλωση και πέραν 
των 300 KWh. Ενώ, επιπλέον, η νέα 
έκπτωση θα αφορά και τις μη κύριες 
κατοικίες, και μάλιστα για το σύνολο της 
μηνιαίας κατανάλωσης.
Δεύτερον, όπως έχω δηλώσει, οι επι-
χειρήσεις παραγωγής ρεύματος θα κλη-
θούν να καταβάλουν το δικό τους μέρι-
σμα αλληλεγγύης στην κοινωνία, που 
δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Με 
βάση, λοιπόν, το τελικό πόρισμα της 
Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας, που αναμένεται τις αμέσως επό-
μενες μέρες, τα πρόσθετα συγκυριακά 
έσοδά τους θα φορολογηθούν με ένα 
ειδικό τέλος ύψους 90%.
Πρόκειται, άλλωστε, για ποσά τα οποία 
θα διατεθούν για να ανακουφίσουν 
ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Γιατί είναι ώρες δράσης της πολιτείας 
αλλά και ώρες ευθύνης όλων μας.
Τρίτον, ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές 
αποφάσεις, η ελληνική κυβέρνηση, με 
δική της πρωτοβουλία, δρομολογεί από 
τον Ιούλιο ένα σύστημα που αποσυν-
δέει τις διεθνείς αυξήσεις του φυσικού 
αερίου από τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος στη χώρα. Η διάρκεια αυτού του 
σχήματος θα έχει ορίζοντα έως και ένα 
χρόνο.
Τέλος, μετατρέπουμε την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε «ασπίδα» κάθε πολίτη και 
κάθε επιχείρησης απέναντι στους εκβι-
ασμούς όσων ποντάρουν στην άσκοπη 
σπατάλη της»

Τα μέτρα Μητσοτάκη για ρεύμα: Έκτακτη 
αποζημίωση για τους λογαριασμούς που πληρώσαμε

Τουρκία: Άνοιξαν μπαρ 
δίπλα στον Ναό της Αθηνάς 
στην Αττάλεια 

Μ
παρ δίπλα στον Ναό της Αθηνάς στην Αττά-
λεια άνοιξαν επιχειρηματίες. Και μπορεί το 
μπαρ να δημιουργήθηκε σε ιδιωτική περι-
ουσία, ωστόσο χρησιμοποίησαν τα ιστο-

ρικά ερείπια ως είσοδο για το νυχτερινό κέντρο.
Το μπαρ, με το όνομα «Απόλλων» άνοιξε τη Δευτέρα 
2 Μαΐου. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Χου-
ριέτ», τα ξύλινα κιγκλιδώματα που είχαν μπει για να 
προστατεύουν τον ναό, που χρονολογείται από το 150 
μ.Χ., αφαιρέθηκαν την προηγουμένη των εγκαινίων.
Με σιδερένιες πλάκες έκλεισαν οι περιοχές που επι-
σκέπτονταν ντόπιοι και ξένοι τουρίστες, ενώ μπροστά 
από την είσοδο, στρώθηκε κόκκινο χαλί 10 μέτρων, 
προκειμένου οι πελάτες να μην δυσκολεύονται να περ-
πατήσουν στο χώμα με τα ερείπια. Επίσης, μπροστά 
από την παλιά πόρτα τοποθετήθηκε συσκευή ακτίνων 
Χ και τοποθετήθηκαν γραφεία υποδοχής πελατών, ενώ 
η είσοδος φωτίστηκε με ειδική εφαρμογή προκειμένου 
να είναι αντιληπτή στους πελάτες.
Πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν εκεί θεώρησαν ότι 
ο φωταγωγημένος χώρος είναι μουσείο και έσπευ-
σαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως το προσωπικό 
ασφαλείας στην είσοδο του ναού είπε ότι η περιοχή 
είναι ιδιωτική επιχείρηση και έδιωξαν τους τουρίστες 
από την περιοχή.
Εμπειρογνώμονες, που συμμετείχαν στις ανασκαφές 
στην περιοχή, αλλά δεν ήθελαν να κατονομαστούν, 
είπαν στη «Χουριέτ»: «Υπήρχε μόνο ένα εστιατόριο σε 
μια ιδιωτική ιδιοκτησία πριν. Η είσοδος του εστιατο-
ρίου ήταν στο πίσω μέρος. Όταν όμως έγιναν οι εργα-
σίες του νυχτερινού κέντρου, μετέφεραν την πόρτα του 
χώρου μπροστά χωρίς καμία άδεια. Προειδοποιήσαμε 
πολλές φορές τις επιχειρηματικές αρχές, αλλά κανείς 
δεν μας έδωσε σημασία και δυστυχώς προέκυψε αυτή 
η εικόνα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα με την πόρτα εδώ. 
Ο φωτισμός και ο δυνατός θόρυβος έχουν επίσης αρνη-
τική επίδραση στα έργα. Είναι επίσης πολύ κακό για την 
εικόνα. Οι προβολείς αναβλύζουν από χιλιάδες χρό-
νια ιστορίας. Τακτοποίησαν το τεράστιο κτίριο σαν ένα 
περίπτερο».
Ο διευθυντής Πολιτισμού και Τουρισμού της Αττάλειας 
Τσαντεμίρ Ζόρογλου υπέβαλε μήνυση εναντίον των 
υπευθύνων, που διεμήνυσε ότι μια τέτοια εικόνα δεν 
μπορεί να επιτραπεί. «Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες 
να ανοίξει αυτή η πόρτα στο παρελθόν, αλλά οι συνά-
δελφοί μας το απέτρεψαν. Δόθηκε προειδοποίηση την 
ημέρα που άνοιξε η επιχείρηση, αλλά δυστυχώς, άνοι-
ξαν ξανά την πόρτα αργότερα το βράδυ. Λαμβάνουμε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για το μέλλον», ανέφερε.
Ο διευθυντής του Μουσείου Οζάι Οζγκιούρ δήλωσε: 
«Δυστυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις μας, χρησιμο-
ποίησαν με αυτόν τον τρόπο την περιοχή όπου βρί-
σκεται ο ναός της Αθηνάς. Αμέσως στείλαμε έναν φίλο 
αρχαιολόγο στην περιοχή. Παράλληλα, ενημερώσαμε 
τους αστυνομικούς. Αυτό που έχει γίνει είναι εντελώς 
παράνομο. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά αυτή την 
πόρτα να χρησιμοποιηθεί έτσι».
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Ο ομογενής με καταγωγή από 
την Πάτρα, είναι και επίσημα 
πλέον στρατηγός και έχει υπό την 
εποπτεία του 800.000 στρατιώτες 
- «Εμπνέομαι από το ΟΧΙ των 
Ελλήνων», έχει δηλώσει - Είχε 
ενεργό ρόλο στις αμερικανικές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις σε 
Αφγανιστάν - Ιράκ

Ο 
Ελληνοαμερικανός στρατιωτι-
κός Άντριου Πόππας προήχθη 
πλέον σε στρατηγό και χρίστη-
κε επικεφαλής του μεγαλύτερου 

Σώματους του αμερικανικού στρατού μετά 
από απόφαση της Γερουσίας, η οποία έ-
δωσε το «πράσινο φως» για την αναβάθ-
μισή του.
Ο Ανδρέας Πόππας, έγινε πλέον ο πιο 
υψηλόβαθμος ομογενής στις αμερικανι-
κές Ενοπλες Δυνάμεις και θα έχει υπό την 
ηγεσία του περισσότερους από 800.000 
ενεργούς και έφεδρους στρατιώτες, όπως 
επίσης και άνδρες της 
Προεδρικής Φρουράς. 
Το Σώμα του Στρατηγείου 
των Ενόπλων Δυνάμεων 
(FORSCOM) σ το οποίο 
είναι πλέον επικεφαλής 
είναι το πολυπληθέστερο 
στον αμερικανικό στρατό 
και περιλαμβάνει στρα-
τιώτες σε μαχητική και 
εκστρατευτική ετοιμότητα, 
έχοντας τον συντονισμό των χερσαίων επι-
χειρήσεων.
Εως σήμερα ο Αντριου Πόππας ήταν διευ-
θυντής του Επιτελείου Αρχηγών με ρόλο 
συμβούλου του Αμερικανού προέδρου 
Τζο Μπάιντεν και του υπουργού Αμυνας 
Λόιντ Οστιν. Προηγουμένως, είχε υπηρε-
τήσει ως διευθυντής Επιχειρήσεων και ως 
κύριος σύμβουλος του προέδρου για πρω-
τοβουλίες παγκόσμιας ενσωμάτωσης, τρέ-
χουσες και μελλοντικές επιχειρήσεις, ανα-
πτύσσοντας και παρέχοντας επιχειρησι-
ακή καθοδήγηση και λειτουργώντας ως ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ Πενταγώνου και 
Λευκού Οίκου.
Την είδηση της προαγωγής του Ανδρέα 
Πόππα διαδέχθηκε συγχαρητήριο μήνυμα 
από το Ιδρυμα «ΟΧΙ» της Ουάσιγκτον 
(Washington Oxi Day Foundation), όπως 
επίσης και άλλους φορείς της ελληνοαμε-
ρικανικής ομογένειας. Μάλιστα, ο κ. Πόπ-

πας ήταν εκ των ομιλητών της πρόσφατης 
εκδήλωσης των βραβείων του Ιδρύματος 
ΟΧΙ, καταδεικνύοντας τους δεσμούς που 
διατηρεί με τη γενέτειρά του. Μάλιστα, 
έχει δηλώσει ότι εμπνέεται από την ηρω-
ική αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στην 
πολεμική μηχανή του Μουσολίνι, το 1940.
Πρόκειται για έναν οργανισμό, που έχει 
ιδρυθεί με στόχο την ενημέρωση των Αμε-
ρικανών πολιτικών και πολιτών σχετικά με το 
σημαντικό ρόλο, που έπαιξε η Ελλάδα στην 
έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην 
ομιλία του τον περασμένο Οκτώβριο ανέ-
φερε ότι ο πατέρας του Γιώργος ήταν μόλις 
8 χρονών παιδί στην Πάτρα όταν ο Ιταλός 
πρέσβης Εμμανουέλε Γκράτσι στις 3 τα ξημε-
ρώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 επέδιδε 
στον Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο παρά-
δοσης της χώρας  για να λάβει το αποφασι-
στικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων.
Με καταγωγή από το Ουισκόνσιν αποφοί-
τησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία των 
ΗΠΑ στο Γουέστ Πόιντ. Κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 32 ετών στην υπηρεσία, ο 

Αντριου Πόππας κατείχε 
πολλές θέσεις διοίκησης 
και επιτελείου, μεταξύ 
των οποίων, του 46ου 
διοικητή στρατηγού της 
ιστορικής 101ης Αερο-
μεταφερόμενης Μεραρ-
χίας, του διευθυντή Περι-
φερειακών Επιχειρήσεων 
και Διαχείρισης Δυνά-
μεων του Επιτελείου και 

του διοικητή της 1ης Ταξιαρχίας, έχοντας 
ενεργό ρόλο στις αμερικανικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.
Υπό την ηγεσία του η 101η Αερομεταφε-
ρόμενη Μεραρχία ανέπτυξε στρατιώτες σε 
αποστολές μάχης, έκτακτης ανάγκης και 
διατήρησης της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης των επιχειρήσεων 
Inherent Resolve στο Ιράκ και Freedom’s 
Sentinel στο Αφγανιστάν, δεκάδες απο-
στολές εκπαίδευσης και συνεργασίας στην 
αφρικανική και ευρωπαϊκή ήπειρο και απο-
στολές ανακούφισης από τυφώνες και κατα-
στροφές στο Πουέρτο Ρίκο και στις ΗΠΑ. 
Η τελευταία αποστολή του στο εξωτερικό 
ήταν ως επικεφαλής αμερικανικής δύνα-
μης, που είχε αναπτυχθεί για 9 μήνες στο 
Αφγανιστάν στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης Resolute Support συντονίζοντας το 
μέτωπο κατά της τρομοκρατίας στην ασι-
ατική χώρα.

επικαιρότητα

Άντριου Πόππας: O ομογενής 
στρατηγός, επικεφαλής του μεγαλύτερου 
Σώματος του στρατού των ΗΠΑ

Σαϊντού Καμαρά: «Δεύτερη 
πατρίδα μου η Ελλάδα - Θέλω 
να σπουδάσω και να ζήσω μία 
κανονική ζωή» 

«Κανείς δεν λέει ξαφνικά ένα 
πρωί πως θέλει να φύγει από τη 
χώρα του χωρίς σοβαρό λόγο 
εξομολογήθηκε ο 19χρονος 
μαθητής από τη Γουινέα που 
επρόκειτο να απελαθεί αλλά 
έλαβε άσυλο έπειτα από την 
κινητοποίηση των συμμαθητών 
του

Ο 
Σαϊντού Καμαρά, ο 18χρονος 
μαθητής που έφτασε στην Ελ-
λάδα από τη Νέα Γουινέα πριν 
από τρία χρόνια και βρέθη-

κε αντιμέτωπος με την απέλαση, μετά 
τη δικαίωσή του και τη χορήγηση ασύ-
λου, ευχαρίστησε σε δηλώσεις του ό-
λους όσοι τον βοήθησαν να παραμείνει 
στη χώρα μας, την οποία χαρακτηρίζει 
«δεύτερη πατρίδα», στην οποία «θέλει 
να φτιάξει τη ζωή του».
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα 
μείνω στην Ελλάδα, την οποία νιώθω 
δεύτερη πατρίδα μου. Θέλω να σπου-
δάσω και να ζήσω μία κανονική ζωή 
στην Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω 
όλους για την αγάπη και την αλληλεγγύη 
σας. Είμαι ευγνώμων για την υποστή-
ριξη όλου του κόσμου, ειδικά του σχο-
λείου μου», ανέφερε αρχικά ο 18χρονος 
μαθητής της Γ’ Λυκείου.
«Κανένας δεν λέει ένα πρωί ότι θέλει να 

φύγει μακριά από τη χώρα του χωρίς 
σοβαρό λόγο. Όσα παιδιά έχουν ακού-
σει την ιστορία μου, έχουν μάθει κάτι 
από αυτή. Αν έχουν τους γονείς τους, 
να το εκτιμούν, γιατί πολλά παιδιά σαν 
εμένα δεν έχουν αυτή την τύχη» συνέ-
χισε ο Καμαρά.

Το προσωπικό ενδιαφέρον του 
Μητσοτάκη
Η «Οδύσσεια» του ασυνόδευτου προ-
σφυγόπουλου, Σαϊντού Καμαρά από 
τη Γουινέα, ο οποίος φοιτά τα τελευ-
ταία χρόνια στο 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου 
Δημητρίου Αττικής, ενώ απειλήθηκε με 
απέλαση από την Ελλάδα σε λίγες ημέ-
ρες, εξαιτίας της ενηλικίωσής του, προ-
κάλεσε το προσωπικό ενδιαφέρον του 
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο νεαρός μαθητής, ο οποίος συμμετείχε 
στη φετινή μαθητική παρέλαση για την 
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου με το 
σχολείο του προκαλώντας συγκίνηση 
στο πανελλήνιο, συναντήθηκε με τον 
Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, 
ενώ η υπόθεσή του κινητοποίησε την 
ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να 
μην ανακοπεί η διαδικασία ενσωμά-
τωσής του στην ελληνική κοινωνία, η 
οποία περιγράφεται ως «υποδειγμα-
τική» από εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές του σχολείου του, στον Άγιο 
Δημήτριο.
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επικαιρότητα

Ο ιερέας καταγράφηκε σε βίντεο 
να υβρίζει την γυναίκα που είχε 
μεταβεί στον ναό για να πάρει 
φαγητό - Παρόντες ήταν όλοι οι 
ιερείς του ναού και δεν αντέδρασε 
κανείς - Τι λέει η δικηγόρος της 
τρανς

Υ
πόμνημα στο Πειθαρχικό όργα-
νο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 
το οποίο θα συγκληθεί τις επό-
μενες ημέρες προκειμένου να 

συζητηθεί η επίθεση του εφημέριου του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλλιθέ-
ας κατά της τρανς γυναίκας, την διάρκεια 
συσσιτίου λίγες ημέρες πριν την Μεγάλη 
Εβδομάδα, έχει καταθέσει η δικηγόρος 
της Αγγελική Σουγλέ.
Ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ε ι  σ τ ο 
protothema.gr  επ ιθυ -
μία της ίδιας αλλά και της 
γυναίκας που δέχτηκε την 
άδικη τρανσφοβική επί-
θεση, με εκφράσεις που 
δεν αρμόζουν σε εκπρό-
σωπο της εκκλησίας και 
του λόγου του Θεού είναι να συμμετέ-
χουν κι εκείνες στην όλη διαδικασία.
Σύμφωνα με την ίδια παρόμοια συμπερι-
φορά έχει δεχτεί και άλλο τρανς άτομο, 
αγόρι αυτή την φορά, το οποίο επικοινώ-
νησε μαζί της προκειμένου να καταγγεί-
λει το περιστατικό που βίωσε, από ιερέα 
άλλου Ιερού Ναού της Καλλιθέας: «Έχω 
μιλήσει με τον Πρωτοσύγκελο της Αρχι-
επισκοπής Αθηνών που είναι υπεύθυνος 
για τις νομικές υπηρεσίες. Την Τρίτη πήγα 
και κατέθεσα υπόμνημα στο οποίο ανα-
φέρω όλα τα γεγονότα και εισφέρω τα 
στοιχεία υπόψιν του Πειθαρχικού γιατί 
θέλουμε να εμπλακούμε κι εμείς σε αυτή 
την διαδικασία».
Σύμφωνα με την δικηγόρο εκτός από τον 
ιερέα, μπροστά στο περιστατικό ήταν 
παρόντες και οι υπόλοιποι ιερείς του 
ναού, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαναν το 
παραμικρό προκειμένου να ηρεμήσουν 
τα πνεύματα, αλλά και ούτε έχουν επι-
κοινωνήσει μαζί της ώστε να πληροφο-
ρηθούν αν η τρανς είναι καλά κι έχει να 
φάει όλες αυτές τις ημέρες:
«Στην αναφορά μας εκτός από τον συγκε-

κριμένο ιερέα, αναφερόμαστε και στους 
υπόλοιπους ιερείς του ναού κι αυτό γιατί 
ήταν παρόντες στο περιστατικό και δεν 
είπαν το παραμικρό. Το περιστατικό από 
το οποίο υπάρχει και το βιντεοσκοπη-
μένο υλικό έχει συμβεί στο γραφείο των 
ιερέων και κανένας δεν αντέδρασε, αλλά 
και κανένας εδώ και δυο εβδομάδες δεν 
ήρθε σε επαφή μαζί μας να ρωτήσει αν 
η γυναίκα αυτή έχει να φάει ή αν είναι 
καλά. Κανένας δεν έχει ζητήσει συγ-
γνώμη, αντιθέτως υποστηρίζουν ότι λέμε 
ψέμματα και πως αυτό θα φανεί. Από τα 
στοιχεία και το βίντεο μόνο ψέμματα δεν 
λέμε».
Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστα-
τικό έγινε μια εβδομάδα πριν από το 
Πάσχα, όταν η τρανς γυναίκα, έχοντας τα 

απαραίτητα χαρτιά, πήγε 
στο συσσίτιο της εκκλη-
σίας για να πάρει φαγητό, 
ε π ε ιδή  α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ε ι 
σοβαρά οικονομικά προ-
βλήματα. Η αντίδραση του 
ιερέα, που έχει καταγραφεί 
σε βίντεο, έχει προκαλέσει 
σφοδρές αντιδράσεις, με 

τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να έχει δια-
τάξει έρευνα για το περιστατικό.

Ο διάλογος
Ιερέας: Για μένα άκουσε εδώ είναι η 
πίστη μου ότι τους ομοφυλόφιλους δεν 
τους ρίχνουμε στη θάλασσα, ούτε τους 
καίμε, τους αποδεχόμεθα. Εσύ είσαι 
άντρας με βυζιά. Είσαι άντρας και κάνεις 
τη γυναίκα.
Τρανς: Έχω αναγνώριση από το κράτος.
Ιερέας: Δεν με ενδιαφέρει.
Τρανς: Ήρθα να πάρω τη βοήθεια από 
τον οίκο του Θεού, όχι τον δικό σας.
Ιερέας: Δεν είσαι άνδρας με βυζιά; Τι 
είσαι; Έχω πληροφορίες ότι τα κονομάς.
Τρανς: Άμα τα κονομούσα δεν θα ερχό-
μουν εδώ.
Η γυναίκα είναι άνεργη, ενώ ξεκίνησε να 
πηγαίνει στην ενορία της καθημερινά για 
να λαμβάνει συσσίτιο, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών. Η ίδια έχει στην κατοχή της κι 
όλα τα δικαιολογητικά που φανερώνουν 
πως πληρεί όλες τις προϋποθέσεις προ-
κειμένου να λαμβάνει από την συγκεκρι-
μένη ενορία φαγητό.

Καλλιθέα: Στο Πειθαρχικό ο ιερέας 
που επιτέθηκε χυδαία σε τρανς 
γυναίκα και την έδιωξε από συσσίτιο 

«Ήθελε θάρρος να τον καταγγείλει» 
λέει η μητέρα της 26χρονης που 
βιάστηκε από συνάδελφό της 

Π
ερνά μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία 
η κόρη μου. Ήθελε θάρρος να τον 
καταγγείλει» λέει η μητέρα της 
26χρονης που βρίσκεται σε κα-

τάσταση σοκ. Κατήγγειλε ότι το περασμένο 
Σάββατο έπεσε θύμα βιασμού από συνά-
δελφό της αφότου βγήκαν για ποτό με α-
φορμή τα γενέθλιά του.
Σύμφωνα με την άτυχη κοπέλα, ο μεσήλικας 
συναδέλφός της την προσκάλεσε για να την 
κεράσει σε ένα μαγαζί στου Ψυρρή. Λίγες 
ώρες μετά, βρέθηκε γυμνή και βιασμένη σε 
ένα ξενοδοχείο με το δράστη να κοιμάται 
και αυτός γυμνός δίπλα της.
Η μητέρα της, μιλώντας στο protothema.
gr, κάνει λόγο για μια πολύ σοβαρή υπό-
θεση και υπεραμύνεται των ισχυρισμών της 
26χρονης.
«Μιλάμε για ένα σοβαρό συμβάν και αλη-
θές. Είναι αλήθεια όσα έχει καταγγείλει 
η κόρη μου», τονίζει η μητέρα του θύμα-
τος ενώ εξηγεί πως η κόρη της βρίσκεται 
σε άσχημη, ψυχολογική κατάσταση μετά τη 
μοιραία νύχτα.
«Δύσκολα μπορεί να πει περισσότερα από 
όσα έχει καταθέσει. Είναι ακόμα επώδυνη 
όλη αυτή η εμπειρία. Πέρασε και περνά μια 
μεγάλη, ψυχική ταλαιπωρία», επισημαίνει η 
μητέρα της 26χρονης.
Παράλληλα, δηλώνει πως η κόρη της, πάρα 
το σοκ που υπέστη, βρήκε το ψυχικό σθέ-
νος για να καταγγείλει τον 48χρονο ώστε να 
οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
«Ήθελε πολύ θάρρος από μεριά της για 
να καταγγείλει το συμβάν. Και έκανε το 
σωστό», προσθέτει.

Η καταγγελία
Βγήκαν για ποτό Σάββατο βράδυ, τη μέθυσε, 
την παρέσυρε σε ξενοδοχείο και τη βιασε! 
Ένα άγριο σκηνικό καταγγέλει οτι βίωσε μια 
26χρονη γυναίκα απο τον μεσήλικα συνά-
δελφο της που την προσκάλεσε σε κατάστημα 
στου Ψυρρή να την κεράσει για τα γενέθλια 
του και κατέληξε να βρίσκεται γυμνή και βια-
σμένη σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας 
με τον δραστη να κοιμάται γυμνός δίπλα της.
Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στο Τμήμα 
Ασφαλείας Αμπελοκήπων και πλέον η υπο-
θεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Όπως κατήγγειλε η 26χρονη, το άγριο σκη-
νικό άρχισε να ξεδιπλώνεται το βράδυ της 
30ης Απριλίου. Τότε που βρέθηκε με τον 
μεσήλικα συνάδελφο της (σ.σ: έχει δώσει 
όλα τα στοιχεία του στις αρχές) σε κατάστημα 
στου Ψυρρή προκειμένου να την κεράσει 
οπως της είπε για τα γενέθλια του. Όπως ανέ-
φερε, εκεί, ήπιαν 4-5 ούζα και ο εορτάζων, 
της πρότεινε να συνεχίσουν τη διασκέδαση 
τους σε μπαρ του Περιστερίου επί της οδού 
Αγίας Παρασκευής. Η κοπέλα ανυποψίαστη 
δέχθηκε και αυτό ήταν και το λάθος της. Αφού 
κατανάλωσαν και εκει 4-5 ποτά φεύγοντας 
προσεφέρθη να την οδηγήσει με το μηχανάκι 
του στο σπίτι της. Όμως δεν το έκανε.
Λίγες ώρες αργότερα, όπως κατήγγειλε στο 
Τμήμα Αμπελοκήπων, η κοπέλα, ξύπνησε σε 
ένα ξενοδοχείο που δεν θυμάται που βρί-
σκεται, γυμνή και βιασμένη με τον μεσήλικα 
συνάδελφο της να κοιμάται δίπλα της γυμνός. 
Αθόρυβα και σε κατάσταση σοκ, σηκώθηκε, 
μετέβη στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον 
βιασμό της.
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καναδάς

Οι επισκέψεις των Καναδών στα 
φαρμακεία και σε καταστήματα 
πώλησης αλκοολούχων ποτών 
παρακολουθούνταν μέσω των 
τηλεφωνικών τους συσκευών

Μ
ια έκθεση που εστάλη 
στην επιτροπή δεοντο-
λογίας της Βουλής των 
Κοινοτήτων δείχνει ότι 

οι κινήσεις των Καναδών, συμπε-
ριλαμβανομένων των ταξιδιών στο 
κατάστημα ποτών και στο φαρμα-
κείο, παρακολουθούνταν στενά 
μέσω των κινητών τους τηλεφώνων 
εν αγνοία τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19.
Οι αναλυτές πληροφοριών σχετικά με τις 
επιδημίες BlueDot ετοίμασαν αναφορές 
χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα 
για την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του 
Καναδά για να τη βοηθήσουν να κατανοή-
σει τα ταξιδιωτικά μοτίβα κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρείχε μία 
από αυτές τις εκθέσεις στην επιτροπή δεο-
ντολογίας καθώς διερεύνησε τη συλλογή 
και τη χρήση δεδομένων κινητών τηλεφώ-
νων από την υπηρεσία δημόσιας υγείας.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι το πρακτορείο 
μπόρεσε να δει ένα λεπτομερές στιγμιό-
τυπο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο 
παντοπωλείο, συγκεντρώσεων με την 
οικογένεια και τους φίλους, τον χρόνο που 
αφιερώθηκε στο σπίτι και τα ταξίδια σε 
άλλες πόλεις και επαρχίες.
Οι βουλευτές της επιτροπής δεοντολογίας 
εξέφρασαν την έκπληξή τους για το πόσες 
λεπτομέρειες περιείχε η έκθεση, παρόλο 
που όλες οι ταυτοποιητικές πληροφορίες 
αφαιρέθηκαν.
Η επιτροπή δημοσίευσε την Τετάρτη μια 
έκθεση σχετικά με τη συνολική της έρευνα 
σχετικά με τη συλλογή δεδομένων τηλε-
φώνου του οργανισμού κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενημε-
ρώσει τους Καναδούς εάν συλλέγει δεδο-
μένα σχετικά με τις μετακινήσεις τους και 
να τους επιτρέψει να εξαιρεθούν.

Το NDP του Οντάριο υπόσχεται 
επαρχιακό οδοντιατρικό σχέδιο που 
θα «συνδεθεί» με το ομοσπονδιακό

Ο
ι Νεοδημοκράτες του Ontario υ-
πόσχονται δωρεάν ή χαμηλού κό-
στους οδοντιατρική περίθαλψη για 
όλες τις οικογένειες χαμηλού και με-

σαίου εισοδήματος εάν εκλεγούν τον επόμε-
νο μήνα.
Το σχέδιο του κόμματος θα επιταχύνει την 
κάλυψη που έχει υποσχεθεί στο πλαίσιο ενός 
αναπτυσσόμενου ομοσπονδιακού προγράμ-
ματος και θα το επεκτείνει ώστε να συμπερι-
λάβει περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, 
δεσμεύει χρήματα για τη δημιουργία κλινι-
κών χαμηλών φραγμών και τη διάθεση κινη-
τών λεωφορείων οδοντιατρικής περίθαλψης 
σε απομακρυσμένες κοινότητες.
Οι κάτοικοι που κερδίζουν κάτω από 90.000 
$ ετησίως και δεν έχουν ασφάλιση, τα παιδιά, 
οι νέοι και οι ηλικιωμένοι θα καλύπτονται όλοι 
από το σχέδιο του NDP έως το 2023 - επιτα-
χύνοντας το ομοσπονδιακό σχέδιο κατά δύο 

χρόνια
Το NDP είπε ότι τα νοικοκυριά του Οντάριο που 
κερδίζουν λιγότερα από 90.000 $ δεν θα πλη-
ρώσουν τίποτα και τα νοικοκυριά με εισόδημα 
μεταξύ 90.000 και 200.000 $ θα συμμετείχαν 
σε μια κυλιόμενη κλίμακα που δεν υπερβαίνει 
το μισό του λογαριασμού.
Το κόμμα είπε επίσης ότι το σχέδιο θα εξοι-
κονομούσε μια τετραμελή οικογένεια 1.240 $ 
ετησίως σε βασικούς ελέγχους και πλήρωση 
μιας κοιλότητας, και εάν και τα δύο παιδιά χρει-
άζονται νάρθηκες, το σχέδιο θα μπορούσε να 
τους εξοικονομήσει περισσότερα από 13.000 
$. Μια κυβέρνηση του NDP θα επένδυε 680 
εκατομμύρια δολάρια φέτος για να πληρώσει 
το σχέδιό της και μόλις ολοκληρωθεί η ετή-
σια ροή χρηματοδότησης από την ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση, το NDP του Οντάριο θα διατη-
ρήσει το πρόγραμμά του με 380 εκατομμύρια 
δολάρια ετησίως.

`
Προηγείται ο Φορντ στις πρώτες 
δημοσκοπήσεις

Οι Καναδοί δεν επιθυμούν όσο 
οι Αμερικάνοι να επενδύσουν σε 
κρυπτονομίσματα

Ο
ι Καναδοί είναι λιγότερο πιθανό 
από τους Αμερικανούς να χρη-
σιμοποιήσουν ή να επενδύσουν 
σε κρυπτονομίσματα, λέει μια 

νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Η έρευνα Ipsos που διεξήχθη ως μέρος 
μεγαλύτερου ερευνητικού προγράμμα-
τος που χρηματοδοτείται από κοινωνικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες λέει ότι το 
24 τοις εκατό των Αμερικανών θα χρησιμο-
ποιούσε Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα 
για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες, σε 
σύγκριση με το 18 τοις εκατό των Καναδών.
Οι Αμερικανοί θα ήταν επίσης πιο πιθανό 
από τους Καναδούς να χρησιμοποιούν 
κρυπτονομίσματα για να αποφύγουν τις 
διασυνοριακές τραπεζικές χρεώσεις (19 

τοις εκατό έναντι 14 τοις εκατό), να προ-
στατεύσουν τον πλούτο τους από φόρους 
(17 τοις εκατό έναντι 11 τοις εκατό) και να 
στείλουν εμβάσματα πέρα από τα εθνικά 
σύνορα (14 τοις εκατό έναντι 11 τοις εκατό).
Τα ποσοστά είναι παρόμοια με εκείνα που 
ερωτήθηκαν στην Ευρώπη, αλλά σημα-
ντικά χαμηλότερα από αυτά στη Λατινική 
Αμερική, την Ασία-Ειρηνικό, τη Μέση Ανα-
τολή και την Αφρική.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 35 τοις εκατό των 
χρηστών του Διαδικτύου που ερωτήθη-
καν, αλλά μόνο το 24 τοις εκατό των Αμε-
ρικανών και το 17 τοις εκατό των Καναδών, 
δήλωσαν ότι είναι πιθανό να επενδύσουν 
σε Bitcoin και εναλλακτικές λύσεις ως βρα-
χυπρόθεσμη επένδυση.

Α
νάμεσα σε 1.541 τυχαία επι-
λεγμένους ψηφοφόρους στο 
GTA την Τετάρτη, το Forum 
Research διαπίστωσε ότι οι 

Προοδευτικούς  Συντηρητικούς (PCς)  
είχαν 38 τοις εκατό υποστήριξη εντός 
του Τορόντο μεταξύ αποφασισμένων 
και προσανατολισμένων ψηφοφόρων, 
σε σύγκριση με 31 τοις εκατό για τους 
Φιλελεύθερους και 25 τοις εκατό για το 
NDP, 3 τοις εκατό για οι Πράσινοι και 
τέσσερις τοις εκατό για άλλους υποψη-
φίους.
Στο 905 και σ το υπό-
λ ο ι π ο  Ο ν τ ά ρ ι ο ,  τ ο 
Φόρουμ διαπίσ τωσε 
ότι το 37 τοις εκατό των 
αποφασ ισμέ νων κα ι 
π ρ ο σ α να τ ολ ισ μ έ νων 
ψηφοφόρων υποστηρί-
ζουν τους PCs, το 29 τοις 
εκα τό υποσ τηρίζουν 
τους Φιλελεύθερους και 
το 26 τοις εκατό υποστηρίζουν το NDP.
Οι Πράσινοι και άλλα κόμματα συγκέ-
ντρωσαν τέσσερα τοις εκατό έκαστος.
Στo Nor th York,  το Forum διαπί-
σ τ ω σ ε  ό τ ι  ο ι  P Cs  π ροηγού ν τ α ι 
4 4% έως 25% έ ναν τ ι  των Φιλ ε-
λ ευθέ ρων,  μ ε  21% γ ια  το  N DP. 
Στο Etobicoke, το σπίτι της οικογένειας 
Ford, οι PCs προηγούνται 47% έως 35% 

για τους Φιλελεύθερους, με 11% για το 
NDP.
Και στο Scarborough, οι Pcs προηγού-
νται κατά 47 τοις εκατό έναντι των Φιλε-
λευθέρων με 32 τοις εκατό, με 17 τοις 
εκατό για το NDP.
Μεταξύ και των τεσσάρων δήμων, οι 
PCs φάνηκαν να έχουν προβάδισμα 11 
μονάδων έναντι των Φιλελευθέρων.
Εν τω μεταξύ, το Forum διαπίστωσε ότι 
ο πυρήνας του Τορόντο είναι μια από-
λυτη ανατροπή μεταξύ των Φιλελευθέ-
ρων και του NDP, στο 37 τοις εκατό το 

καθένα.
Στo East York, το NDP έχει 
52 τοις εκατό υποστήριξη, 
οι Φιλελεύθεροι με 22 τοις 
εκατό και τo PC με 20 τοις 
εκατό. Η δημοσκόπηση χρη-
σ ιμοποίησε διαδρασ τ ική 
φωνητική απόκριση και έχει 
περιθώριο σφάλματος +/- 
τρία τοις εκατό, 19 φορές 

στις 20. Το περιθώριο σφάλματος για 
το τμήμα της δημοσκόπησης μόνο των 
416 είναι 4,2 τοις εκατό, 19 φορές στις 
20, ενώ το περιθώριο σφάλματος για 
τους αριθμούς ευρείας κλίμακας GTA 
είναι 2,6 τοις εκατό, 19 φορές από το 20 
και το περιθώριο σφάλματος για τους Οι 
συγκεκριμένοι αριθμοί για το 905 είναι 
3,3 τοις εκατό, 19 φορές από 20.
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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 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο
ι Φιλελεύθεροι του Οντά-
ριο θα ξοδέψουν 1 δισεκα-
τομμύριο δολάρια για να 
περιορίσουν το μέγεθος 

των τάξεων σε 20 μαθητές για κάθε 
τάξη σε όλη την επαρχία και να προ-
σλάβουν 10.000 δασκάλους εάν ε-
κλεγούν τον Ιούνιο, ανακοίνωσε την 
Πέμπτη ο ηγέτης του κόμματος Στίβεν 
Ντελ Ντούκα.
Ο Ντελ Ντούκα είπε ότι η κίνηση θα 
διασφαλίσει ότι κάθε μαθητής θα έχει 
την εστίαση και την προσοχή που του 
αξίζει.
Για να προσλάβουν 10.000 δασκάλους, οι Φιλελεύθεροι είπαν ότι θα στρατολογήσουν 
μερικούς από άλλες επαρχίες, θα βοηθήσουν καταρτισμένους δασκάλους να μεταναστεύ-
σουν στο Οντάριο και θα εργαστούν για να προσελκύσουν ορισμένους από τους 80.000 
πιστοποιημένους δασκάλους που λένε ότι δεν απασχολούνται επί του παρόντος στα σχο-
λεία πίσω στη διδασκαλία.
Θα χρειαζόταν χρόνος για να προσλάβουν τόσους πολλούς δασκάλους, είπε, αλλά θα επι-
κεντρωθούν στα σχολεία της επαρχίας που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών ανά 
τάξη, καθώς και σε γειτονιές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.
Ο Ντελ Ντούκα είπε ότι ζήτησε προηγουμένως τη συμβουλή των μεγάλων συνδικάτων 
δασκάλων. Η Δημοτική Ομοσπονδία Δασκάλων του Οντάριο επικρότησε την κίνηση.
Ο Ντελ Ντούκα είπε την Τετάρτη ότι θα χρησιμοποιήσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια 
από  τον ηγέτη του Προοδευτικού Συντηρητικού, Νταγκ Φορντ, που προορίζεται για την 
εθνική οδό 413 βόρεια του Τορόντο για την κατασκευή 200 νέων σχολείων και την επι-
σκευή 4.500 υπαρχόντων.
Επίσης, οι Φιλελεύθεροι υπόσχονται να τερματίσουν την υποχρεωτική απαίτηση αποφοί-
τησης για δύο διαδικτυακές μονάδες που εισήγαγε η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρ-
νηση.

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο 
υπόσχονται να περιορίσουν τα 
μεγέθη τάξεων για όλες τις τάξεις 
σε 20 μαθητές

Η διαμαρτυρία του «Rolling 
Thunder» κόστισε έως και 3 
εκατομμύρια δολάρια στην 
αστυνομία

Η διαδήλωση «Rolling Thunder» 
στην εθνική πρωτεύουσα το 
Σαββατοκύριακο κόστισε περίπου 
2,5 έως 3 εκατομμύρια δολάρια 
στην αστυνομία, λέει ο πρόεδρος 
του συμβουλίου αστυνομικών 
υπηρεσιών της Οτάβα.

Ο 
Eli El-Chantiry δήλωσε ότι η α-
στυνομία αναμένει περισσότερες 
διαμαρτυρίες συνοδείας στο μέλ-
λον και πρέπει να βρεθεί μια πρα-

κτική λύση.
Οι διαδηλωτές έφτασαν την Παρασκευή το 
απόγευμα στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας 
που ονομάζουν «Rolling Thunder», που 
διοργανώθηκε από τους Freedom Fighters 
Canada, μια ομάδα αφιερωμένη στην ομιλία 
εναντίον των εντολών Covid-19.
Ο Ελ-Τσαντίρι είπε ότι η αστυνομία, συμπε-
ριλαμβανομένων των αξιωματικών που 
προσήχθησαν από έξω από την πρωτεύ-
ουσα, ήταν προετοιμασμένες για κάθε ενδε-
χόμενο και είχαν πληροφο-
ρίες σχετικά με τους ποδη-
λάτες και τα σχέδιά τους.
Αλλά λιγότερο ήταν γνω-
στό για τις προθέσεις άλλων 
διαδηλωτών που δεν απο-
τελούν μέρος της ομάδας 
πυρήνα που έφτασαν σε 
φορτηγά, μεγάλες εξέδρες, 
αυτοκίνητα και φορτηγά 
τροχόσπιτων.
Η σχετικά ειρηνική διαμαρ-
τυρία θα μπορούσε να κλιμακωθεί εάν οι 
αξιωματικοί δεν είχαν τόσο καλά προετοι-
μαστεί, είπε.
«Θα μπορούσε να είχε πάει αντίστροφα 
εύκολα», είπε. «Σε πολλούς ανθρώπους 
απαγορεύτηκε η είσοδος στο κέντρο της 
πόλης με το όχημά τους».
Η αστυνομία της Οττάβα κάλεσε περισσό-
τερες από 800 ενισχύσεις από το RCMP και 
άλλες δυνάμεις για να βοηθήσουν, συμπε-
ριλαμβανομένης της αποκλείοντας τις εξό-
δους των αυτοκινητοδρόμων και τους δρό-
μους στον πυρήνα του κέντρου για να απο-
τρέψουν τη δημιουργία καταυλισμού.
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Marco 
Mendicino ευχαρίστησε την αστυνομία, 
συμπεριλαμβανομένου του RCMP, «για την 
αποφασιστική και αποτελεσματική ανταπό-
κρισή τους στα γεγονότα στην Οτάβα το Σαβ-

βατοκύριακο».
«Η αστυνομία ενσωμάτωσε διδάγματα από 
τον περασμένο χειμώνα και έλαβε τα προλη-
πτικά μέτρα που απαιτούνται για τη διατή-
ρηση της δημόσιας ασφάλειας», είπε στον 
Καναδικό Τύπο.
Ο Ελ-Τσαντίρι είπε ότι η αστυνομία είχε επί-
σης ομάδες άμεσης δράσης σε ετοιμότητα. 
Η αστυνομία με ασπίδες ταραχών αναπτύ-
χθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο 
της Οτάβα.
Ο πρόεδρος του αστυνομικού συμβουλίου, 
το οποίο επιβλέπει την αστυνομική υπηρε-
σία, δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί από τον 
προσωρινό επικεφαλής Steve Bell.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 10 
άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομέ-
νων επτά που είχαν λάβει μέρος στις προ-
ηγούμενες διαδηλώσεις του «Κομβόι της 
Ελευθερίας» και είχαν παραβιάσει δικαστι-
κές εντολές που τους απαγόρευαν να επι-
στρέψουν στην Οττάβα, είπε ο Ελ-Τσαντίρι.
Η αστυνομία της Οτάβα ανέφερε σε ανακοί-

νωσή της ότι οι συλλήψεις 
αφορούσαν διάφορα αδική-
ματα του Ποινικού Κώδικα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραβίασης των συνθηκών, 
της επίθεσης στην αστυνομία 
και της πρόκλησης αναταρα-
χής.
Η δήλωση πρόσθεσε ότι όλοι 
οι περιορισμοί της κυκλοφο-
ρίας είχαν αρθεί, συμπερι-
λαμβανομένων των αποθη-

κευμένων δρόμων στο κέντρο της πόλης.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμφώ-
νησε να πληρώσει το λογαριασμό των 35 
εκατομμυρίων δολαρίων για την αστυνό-
μευση της διαδήλωσης «Freedom Convoy» 
τριών εβδομάδων τον Φεβρουάριο. 
Η κατοχή ώθησε την κυβέρνηση Τριντό να 
επικαλεστεί για πρώτη φορά τον νόμο περί 
έκτακτων περιστατικών. Τελείωσε αφού 
εκατοντάδες αστυνομικοί από δυνάμεις σε 
όλο τον Καναδά μπήκαν μέσα για να διαλύ-
σουν τα πλήθη, κάνοντας δεκάδες συλλή-
ψεις.
Ο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου 
είπε ότι απαιτείται ένα σχέδιο - συμπεριλαμ-
βανομένου ενός οικονομικού σχεδίου - για 
την αντιμετώπιση μελλοντικών διαδηλώ-
σεων, οι οποίες δεν δείχνουν κανένα σημάδι 
διακοπής.

Οι Φιλελεύθεροι υπόσχονται να 
προστατεύσουν την πρόσβαση 
στις αμβλώσεις στον Καναδά

Η 
πρόσβαση σε ασφαλείς 
και νόμιμες αμβλώσεις 
θα προστατεύεται στον 
Καναδά, δήλωσε την 

Τετάρτη ο πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό. Αλλά η κυβέρνηση 
των Φιλελευθέρων δεν είναι 
ακόμη σαφής για το τι ακριβώς 
θα σημαίνει αυτό στη δράση.
Ένα σχέδιο απόφασης που διέρ-
ρευσε από το Ανώτατο Δικαστή-
ριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το 
οποίο θα καταργούσε το εθνικό 
δικαίωμα για νόμιμες αμβλώσεις 
σε αυτή τη χώρα, έθεσε ξανά την 
άμβλωση στο επίκεντρο των συζητήσεων στον Καναδά αυτή την εβδομάδα.
Οι συντηρητικοί βουλευτές, που προειδοποιήθηκαν από την ηγεσία του κόμματός τους να 
σχολιάσουν την κατάσταση στις ΗΠΑ, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τη συζήτηση. 
Ωστόσο, οι Φιλελεύθεροι βουλευτές, οι οποίοι από καιρό χρησιμοποιούν την άμβλωση 
ως σφήνα εναντίον των Τόρις, παρατάχθηκαν για να μιλήσουν σε δημοσιογράφους σχε-
τικά τόσο πριν όσο και μετά την εβδομαδιαία συνεδρίασή τους στην Οττάβα την Τετάρτη.
Καθώς πήγαινε σε αυτή τη συνάντηση, ο Τριντό είπε ότι η κυβέρνησή του δεν θα σταμα-
τήσει ποτέ να υπερασπίζεται και να προστατεύει το δικαίωμα σε μια ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση στον Καναδά. «Η ελευθερία μιας γυναίκας να επιλέγει ανήκει σε αυτήν και μόνο 
σε αυτήν», είπε ο Τριντό.
Και, είπε, έχει ήδη ζητήσει από τον υπουργό Υγείας Jean-Yves Duclos και την Υπουργό 
Κατάστασης Γυναικών Marci Ien «να εξετάσουν το νομικό πλαίσιο» σχετικά με τις υπηρε-
σίες αμβλώσεων για να διασφαλίσουν «ότι όχι μόνο υπό αυτήν την κυβέρνηση, αλλά και 
υπό οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση, τα δικαιώματα των γυναικών προστατεύονται 
δεόντως».
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Μ
ε σκοπό την αναθεώρηση της ώρας προ-
σέλευσης και αποχώρησης των μαθη-
τών από τα δημόσια σχολεία, ξεκίνη-
σε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της 

Βουλής συζήτηση για αξιολόγηση των ωρολογίων 
και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, μέση 
και μέση τεχνική εκπαίδευση, έπειτα από εισήγηση 
του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή του ΔΗ-
ΚΟ, Παύλου Μυλωνά. 
Ο κ. Μυλωνάς, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού 
της λειτουργίας των σχολείων, ώστε να συμβαδί-
ζουν με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, πρότεινε 
την έναρξη των μαθημάτων στα δημοτικά στις 8:00 
π.μ. και σε λύκεια και τεχνικές σχολές στις 8:30. Πρό-
τεινε, επίσης, όπως επεκταθεί η διδακτική ώρα στα 
50 λεπτά από τα 45 που είναι σήμερα στη μέση και 
τεχνική εκπαίδευση, ώστε να έχει ουσιαστικό απο-
τέλεσμα η διδασκαλία. Κατά τη συζήτηση στην Επι-
τροπή, τέθηκε επίσης πρόταση εκ μέρους της ΠΟΕΔ 
για επέκταση του χρόνου των διαλειμμάτων. 
Με τη συμμετοχή των Διευθυντών Δημοτικής και 
Μέσης Εκπαίδευσης και εκπροσώπων του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών 
και των γονέων, η συζήτηση κάλυψε πτυχές, τόσο του 
ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, όσο και του περι-
εχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων. Η συζή-
τηση θα συνεχιστεί και όπως ανέφερε στις δηλώ-

σεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής στις επόμενες 
συνεδριάσεις θα κληθούν και εκπρόσωποι του ιδιω-
τικού τομέα (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ), όπως και η ΠΑΣΥΔΥ, αφού 
το ζήτημα σχετίζεται και με την κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση που παρατηρείται στα αστικά κέντρα, κατά 
τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία.
 Εξάλλου, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, 
κατά την τοποθέτησή της στην Επιτροπή, επεσήμανε 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης, αναπροσαρμο-
γής και βελτίωσης τόσο των ωρολογίων όσο και των 
αναλυτικών προγραμμάτων, με ταυτόχρονη ανανέ-
ωση των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και ευρύτερα 
του εκπαιδευτικού υλικού. Τόνισε, ακόμα, την ανάγκη 
«να υπάρξει παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε διά-
φορα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού και βοη-
θητικό εκπαιδευτικό υλικό στην Ειδική και Προδημο-
τική Εκπαίδευση».
 Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας σχολικών μονά-
δων, ανέφερε ότι το θέμα είναι πολυπαραγοντικό, με 
κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, οι οποίες πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη στον διάλογο για το θέμα. «Σε 
κάθε περίπτωση η ΠΟΕΔ δηλώνει την ετοιμότητά της 
να καταθέσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις σε θέματα 
που αφορούν ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, 
αλλά και έτοιμη να συζητήσει ολοκληρωμένες λύσεις 
για τη βελτίωση του ωραρίου λειτουργίας των σχολι-
κών μας μονάδων», κατέληξε.

Στα σκαριά αλλαγή ωραρίου στα 
σχολεία

Συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών για 
ανάπτυξη Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών

Υ
πογράφτηκε προχθες Τρίτη στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων το Συμβόλαιο για την 
Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη 
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερ-

σαίων Μεταφορών Κύπρου (Consultancy Services 
for the Development of a National Land Transport 
Strategy for Cyprus), η εκπόνηση του οποίου θα 
έχει δαπάνη ύψους €176.780,00 περιλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. και διάρκεια ολοκλήρωσης 16 
μήνες.
Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρει ότι 
στόχος της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη μιας ολο-
κληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τις Χερσαίες 
Μεταφορές (Κύπρος 2040) και του αντίστοιχου 
Σχεδίου Δράσης, για τη στήριξη της μελλοντικής 
ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών.
Συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να διευκολύνει 
τον προσδιορισμό, καθώς και τη στήριξη των απα-
ραίτητων μελλοντικών πολιτικών και επενδύσεων 
στον τομέα των μεταφορών (μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα), ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να 

ευθυγραμμίσει τον τομέα των μεταφορών με τις 
απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, συμβάλλοντας έτσι στην ισόρροπη 
περιφερειακή ανάπτυξη, στον μετριασμό της κλι-
ματικής αλλαγής και στην κατάλληλη εξέλιξη του 
τομέα των μεταφορών της χώρας.
Όπως διευκρινίζει το αρμόδιο Υπουργείο το έργο 
θα καλύπτει τόσο τις επιβατικές, όσο και τις εμπο-
ρικές υπεραστικές χερσαίες μεταφορές, τις υπερα-
στικές δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και διατο-
μεακά θέματα, που επηρεάζουν τις χερσαίες μετα-
φορές (π.χ. θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφο-
ρές).
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα καλύπτει μέσω 
ανάλυσης της κινητικότητας, βασισμένης στη συλ-
λογή δεδομένων και την ανάλυση των προβλημά-
των, οδηγώντας έτσι στον σχεδιασμό μιας σειράς 
μέτρων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της οικο-
νομικής αποδοτικότητας, της οδικής ασφάλειας, 
της προσβασιμότητας, των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και της διεθνούς συνδεσιμότητας των 
εμπορικών και επιβατικών μεταφορών.

Δ
ραματική έκκληση σε όλους για αιμοδοσία έκαναν την Πέμπτη 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και ο Αντιαναιμικός Σύν-
δεσμος καθώς περίπου 100 με 120 μεταγγίσεις την εβδομάδα 
αναβάλλονται λόγω έλλειψης αίματος.

Η Επιτροπή συζήτησε το θέμα, το οποίο θα συζητηθεί και στην επόμενη 
συνεδρία της.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευθύμιος Δίπλαρος, απεύθυνε, εκ μέρους 
της Επιτροπής, μετά τη συνεδρία, «δραματική έκκληση» προς τους αιμο-
δότες αλλά και αυτούς που δεν έχουν δώσει ποτέ μέχρι σήμερα αίμα, να 
το πράξουν για πρώτη φορά γιατί, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και 
ακυρώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος ακόμα και οι 
ποσότητες αίματος που παραμένουν φυλαγμένες για έκτακτη ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν.
«Έκκληση να αφιερώσουμε λίγο από τον πολύτιμό μας χρόνο, και να 
δώσουμε λίγο από το αίμα μας, που θα σώσει μια ζωή», είπε ο κ. Δίπλα-
ρος.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε σε δηλώσεις του ότι «είναι 
τρομακτική η κατάσταση» που επικρατεί με την έλλειψη αίματος.
«Υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι χρειάζονται μεταγγίσεις και οι 
οποίοι κινδυνεύουν», είπε.
Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, «θα πρέπει, όσοι είμαστε αιμοδότες, τις 
αμέσως επόμενες μέρες να προσέλθουμε στα κέντρα αιμοδοσίας ή 
όπου γίνονται αιμοδοσίες για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό το 
αγαθό σε συνανθρώπους μας οι οποίοι το έχουν ανάγκη.»
Ο κ. Κέττηρος είπε ότι λέχθηκε στην Επιτροπή ότι καταγράφονται, την 
εβδομάδα, 100 με 120 αναβολές μεταγγίσεων, σε θαλασσαιμικά άτομα. 
«Αυτό αντιλαμβάνεστε, τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει», είπε.
Επεσήμανε ότι η Κύπρος αποτελούσε τα προηγούμενα χρόνια «πρό-
τυπο στην εθελοντική πρακτική αιμοδοσίας». Είπε ακόμα ότι χρειάζεται 
σωστός προγραμματισμός και σχέδιο δράσης, όχι αύριο ή τις επόμενες 
μέρες ή μήνες, αλλά τώρα.
Ο Προέδρος του Παγκύπριου Αντιανεμικού Συνδέσμου, Μίλτος Μιλτιά-
δους, είπε ότι την Κυριακή γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαι-
μίας και ότι στην Κύπρο, υπάρχουν 650 άτομα με θαλασσαιμία, πολυ-
μεταγγιζόμενα, που αυτές  τις μέρες «περνούν τον δικό τους Γολγοθά» 
καθώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αναβολών και υπό-μεταγγίσεων 
αίματος, που δυσκολεύει αφάνταστα τα άτομα με θαλασσαιμία, στην 
καθημερινότητα, στον εργασιακό τους προγραμματισμό, ακόμα και 
στην υγεία τους με επιπτώσεις στη διαχείριση των συννοσηροτήτων,  την 
κόπωση, και διάφορα άλλα.
«Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους αιμοδότες μας οι οποίοι σε όλες 
τις περιπτώσεις μας έχουν σταθεί αποκούμπι να κινηθούν αυτές τις ημέ-
ρες προς τα κέντρα αιμοδοσίας, και να βοηθήσουν ούτως ώστε αυτή η 
δύσκολη περίοδος να ξεπεραστεί», είπε ο κ. Μιλτιάδους.
Είναι επίσης αναγκαίο, πρόσθεσε, όπως το επόμενο διάστημα εξευρε-
θούν δράσεις και προγραμματισμός ώστε να φαινόμενα που παρακο-
λουθούν σήμερα, τα οποία έχουν αρκετά χρόνια να ζήσουν ως οικογέ-
νεια των ατόμων με θαλασσαιμία, να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
Σε ερώτηση γιατί υπάρχει έλλειψη  αίματος, ο κ. Μιλτιάδους είπε ότι φαί-
νεται να είναι ένας συνδυασμός παραγόντων οι οποίοι έχουν κάνουν και 
με την πανδημία αλλά και με την γενικότερη διαχείριση και προγραμμα-
τισμό των αιμοδοσιών στις κατά τόπους περιοχές.
Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτό το πρόβλημα θα διευθετηθεί, αλλά 
έκανε έκκληση αυτή η διευθέτηση να γίνει σύντομα, γιατί το σύστημα 
υγείας βασίζεσαι την επάρκεια αίματος.

Δραματική έκκληση για 
αιμοδοσία από Βουλευτές 
λόγω σοβαρής έλλειψης 
αίματος
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O πληθυσμός της Κύπρου 
είναι από τους υγιέστερους 
στην Ευρώπη, σύμφωνα 
με το «προφίλ υγείας» της 
χώρας, που ετοιμάστηκε 
στο πλαίσιο κοινής 
προσπάθειας του ΟΟΣΑ και 
του European Observatory 
on Health Systems and 
Policies, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η  έκθεση παρουσιάστηκε 
σήμερα σε διαδικτυακή 
διάσκεψη.

 

Κ
ατά τη διάρκεια της διά-
σκεψης, οι συμμετέχο-
ντες σημείωσαν την ε-
φαρμογή του ΓεΣΥ κατά 

τη στιγμή του ξεσπάσματος της 
COVID-19 και την ανθεκτικότητα 
του συστήματος όταν δοκιμάστη-
κε στα άκρα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.
Σύμφωνα με την έκθεση, γενικά, ο 
πληθυσμός της Κύπρου είναι από 
τους υγιέστερους στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με την κατάσταση τον 
Αύγουστο του 2021, οι επιπτώ-
σεις της COVID-19 στη θνησιμό-
τητα και στο προσδόκιμο ζωής 
ήταν περιορισμένες. Ο πληθυσμός 
έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
στον τομέα της υγείας, παρά τους 
παράγοντες κινδύνου, όπως το 
κάπνισμα και η παχυσαρκία. Από 
το 2019 άρχισαν να εφαρμόζονται 
στο σύστημα υγείας μεταρρυθμί-
σεις για την καθιέρωση καθολι-
κής κάλυψης και τη βελτίωση της 
συνολικής αποδοτικότητας παρά 
τη συνεχιζόμενη πανδημία, και οι 
αλλαγές στους μηχανισμούς χρη-
ματοδότησης της υγειονομικής 
περίθαλψης έχουν διευκολύνει 
την ικανότητα κινητοποίησης σε 
περίπτωση κορύφωσης αναγκών.

Εκτός από τη βελτίωση της κάλυ-
ψης και της ανθεκτικότητας, το νέο 
Γενικό Σύστημα Υγείας αναμένε-
ται να βελτιώσει την προσβασι-
μότητα, μειώνοντας τους χρόνους 
αναμονής.
Όπως και σε αρκετές άλλες χώρες 
της ΕΕ, η αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής στην Κύπρο επιβρα-
δύνθηκε την τελευταία δεκαε-
τία. Παρά την πανδημία COVID-
19, το προσδόκιμο ζωής το 2020 
παρέμεινε σταθερό στα 82,3 έτη. 
Οι κύριες αιτίες θανάτου είναι οι 
καρδιολογικές παθήσεις, ο καρκί-
νος και ο διαβήτης.
Συγκεκριμένα, ο καρκίνος του 
πνεύμονα έχει απο-
δειχθεί η κύρια 
αιτία θνησιμότητας 
από καρκίνο στο 
νησί, για το 2020, 
φθάνοντας το 4,5% 
(268 περιπτώσεις) 
και οι ισχαιμικές 
καρδιακές παθή-
σεις, προκαλώντας 
633 θανάτους, ποσοστό 10,7%. 
Υψηλά ποσοστά είχαν και τα εγκε-
φαλικά επεισόδια (360 ή 6,1%) Το 
ίδιο έτος, στην COVID-19 αποδί-
δονταν 131 θάνατοι, ποσοστό 2%.
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  Ε ρ ι κα 
Ρίτσαρντσον, Ερευνήτρια του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
για τα Συστήματα και τις Πολιτι-
κές Υγείας η οποία ετοίμασε την 
έκθεση,  το κάπνισμα και η παι-
δική παχυσαρκία αποτελούν μεί-
ζονα θέματα δημόσιας υγείας στο 
νησί, με το 33% των ανδρών να 
καπνίζουν καθημερινά το 2019, 
και το 14% των γυναικών, ενώ τα 
ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ των 
παιδιών είναι τα υψηλότερα στην 
ΕΕ και η κατανάλωση αλκοόλ κάτω 
από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Παρατήρησε επίσης ότι η έκθεση 

έδειξε ότι οι δαπάνες για την υγεία 
παραμένουν πολύ χαμηλότερες 
από τον μέσο όρο της ΕΕ, αντι-
προσωπεύοντας το 7,0% του ΑΕΠ 
ενώ οι κατά κεφαλή δαπάνες για 
την υγεία στην Κύπρο παραμέ-
νουν σταθερά κάτω από τον μέσο 
όρο της ΕΕ, αντιστοιχώντας σε 
1881 EUR κατά κεφαλήν το 2019 
σε σύγκριση με 3523 EUR για το 
σύνολο της ΕΕ. Οι δαπάνες για 
όλες τις συνιστώσες του συστή-
ματος είναι χαμηλές. Ένας σημα-
ντικός στόχος των πρόσφατων 
εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων 
του συστήματος υγείας για την 
καθιέρωση καθολικής κάλυψης 

είναι η μείωση των 
άμεσων ιδιωτικών 
δαπανών, οι οποίες 
ήταν οι υψηλότε-
ρες στην ΕΕ, μέσω 
της βελτίωσης της 
οικονομικής προ-
στασίας των δικαι-
ούχων.
Η έκθεση έδειξε 

επίσης ότι αναλογικά και σε από-
λυτες τιμές, οι δαπάνες για την 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και 
τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι 
υψηλές στην Κύπρο, ενώ οι δαπά-
νες για προληπτικές υπηρεσίες 
είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.
Η πρόσβαση στην υγεία, έδειξε, 
είναι γενικά καλή για το μεγαλύ-
τερο μέρος του κυπριακού πλη-
θυσμού, αλλά επηρεάζεται από 
τις ελλείψεις εργατικού δυναμι-
κού, ειδικά στον τομέα των νοση-
λευτών. Επίσης, παρά τον μεγάλο 
συνολικό αριθμό γιατρών, υπάρ-
χουν ελλείψεις στον δημόσιο 
τομέα.
Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι 
θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις 
στο σύστημα υγείας εφαρμόστη-
καν με επιτυχία παρά την πρό-

σθετη πίεση στο σύστημα από 
την πανδημία COVID-19. Τα σχε-
τικά υψηλά ποσοστά εμβολιασμού 
υπήρξαν βασικός παράγοντας για 
την πρόληψη των θανάτων από 
τον κορωνοϊό κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.
Παρότι τα ποσοστά θνησιμότητας 
από προλαμβανόμενες και θερα-
πεύσιμες αιτίες είναι συνολικά 
σχετικά χαμηλά, υπάρχουν απο-
κλίσεις στην πρόσβαση σε διάφο-
ρες υπηρεσίες, οι οποίες επηρεά-
ζουν τα αποτελέσματα στον τομέα 
της υγείας.
Για παράδειγμα, μολονότι τα 
ποσοστά προσυμπτωματικού 
ελέγχου για τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας είναι ανάλογα 
με τον μέσο όρο της ΕΕ, και παρά 
την ύπαρξη εθνικού προγράμ-
ματος προσυμπτωματικού ελέγ-
χου, το 2019 μόνο 31% περίπου 
των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών 
είχε υποβληθεί σε προσυμπτω-
ματικό έλεγχο για τον καρκίνο 
του μαστού κατά τα τελευταία 
δύο έτη —ποσοστό που υπολεί-
πεται μακράν του ποσοστού προ-
συμπτωματικού ελέγχου στην ΕΕ 
(59 %).
Η πρόσβαση στην υγεία, σύμ-
φωνα με την έκθεση, είναι γενικά 
καλή για το μεγαλύτερο μέρος του 
κυπριακού πληθυσμού, παρά τα 
υψηλά επίπεδα δαπανών. Οι πρό-
σφατες μεταρρυθμίσεις, επέ-
τρεψαν μεγαλύτερη ευελιξία στο 
σύστημα και τη διατήρηση της 
πρόσβασης κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.
Οι μεταρρυθμίσεις που θεσπίστη-
καν στον τομέα της χρηματοδότη-
σης λίγο πριν από την πανδημία 
παρείχαν τη δυνατότητα μεγαλύ-
τερης ευελιξίας στον σχεδιασμό 
και τη σύναψη συμβάσεων με 
παρόχους υπηρεσιών.

Με το χωριό Συκόπετρα ολο-
κληρώθηκε το παγκύπριο 
δίκτυο 5G της Αρχής Τηλεπικοι-
νωνιών Κύπρου, καθιστώντας 
την Κύπρο ως την πρώτη χώρα 
της ΕΕ με 100% πληθυσμιακή 
κάλυψη 5G, κάτι που χαιρέτισε 
σήμερα ο Υφυπουργός Έρευνας, 
Κυριάκος Κόκκινος.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση 
της Cyta, ο κοινοτάρχης και οι 
κάτοικοι της Συκόπετρας Πιτσι-
λιάς φιλοξένησαν σήμερα  στο 
χωριό τους λιτή εκδήλωση που 
διοργανώθηκε για τη λειτουρ-
γία της τελευταίας κεραίας του 
δικτύου, στην παρουσία του 
Υφυπουργού Έρευνας, Καινο-
τομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
Κυριάκου Κόκκινου, του Επιτρό-
που Ανάπτυξης Ορεινών Κοινο-
τήτων, Κώστα Χαμπιαούρη, και 
αξιωματούχων της Cyta.
Αναγνωρίζοντας τον κομβικό 
ρόλο της Cyta στην ψηφιακή 
μετάβαση της χώρας και της 
οικονομίας της, προστίθεται, ο 
Υφυπουργός υπογράμμισε ότι 
«η άμεση διάθεση δικτύων και 
υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της 
Κύπρου συμβάλλει στην ενί-
σχυση της ψηφιακής ωριμότη-
τας της χώρας και των πολιτών 
και κατ’ επέκταση στη θωρά-
κιση της ανθεκτικότητας της 
οικονομίας της».
Την ικανοποίησή του για την 
πολιτική της Cyta να προσφέρει 
τεχνολογίες αιχμής ακόμα και 
σε περιοχές που θεωρούνται 
εξόχως ορεινές και απομακρυ-
σμένες, εξέφρασε και ο Επίτρο-
πος Χαμπιαούρης,
«Η Cyta αποτελεί έναν από 
τους στυλοβάτες της προσπά-
θειας για υλοποίηση μίας βασι-
κής κατεύθυνσης της Εθνικής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορει-
νών Κοινοτήτων που αφορά την 
προώθηση της ψηφιακής μετά-
βασης, την αποτελεσματική 
δημιουργία υποδομών και την 
ανάπτυξη υπηρεσιών, με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό των ορει-
νών περιοχών και τη βελτίωση 
της τεχνολογικής προσβασιμό-
τητας, τόσο για τους κατοίκους, 
όσο και για τις επιχειρήσεις», 
συμπλήρωσε.

Η Κύπρος πρώτη 
χώρα στην EE με 
100% πληθυσμιακή 
κάλυψη 5G

Έρευνα: Ο πληθυσμός της Κύπρου είναι από τους 
υγιέστερους στην Ευρώπη
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Νωρίτερα, ο ουκρανικός 
στρατός ανακοίνωσε ότι οι μάχες 
συνεχίζονται στο Azovstal, όπου 
η Ρωσία «προσπαθεί να αφανίσει» 
τους τελευταίους υπερασπιστές του 
εργοστασίου χαλυβουργίας

Ο
ι Ρώσοι δεν τηρούν την υπόσχε-
σή τους για εκεχειρία» στον χώ-
ρο του Azovstal στη Μαριούπο-
λη, στη νοτιοανατολική Ουκρα-

νία, τελευταίο θύλακα της ουκρανικής αντί-
στασης σε αυτή την πόλη λιμάνι που κατα-
στράφηκε από τους βομβαρδισμούς, δήλω-
σε ο διοικητής του τάγματος Αζόφ που υπε-
ρασπίζεται το εργοστάσιο χαλυβουργίας.
«Οι Ρώσοι δεν τηρούν την υπόσχεσή τους 
για εκεχειρία και δεν επιτρέπουν την απο-
μάκρυνση των αμάχων» που κατέφυγαν στα 
υπόγεια αυτού του πελώριου εργοστασίου 
όπου και παραμένουν μαζί με τους μαχητές, 
δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, υποδιοι-
κητής του τάγματος Αζόφ σε βιντεοσκοπη-
μένο μήνυμα στο Telegram.
Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι 
ανθρωπιστικοί διάδρομοι «λειτουργού-
σαν» στο Azovstal και ότι ο ρωσικός στρα-
τός τηρούσε εκεί την εκεχειρία που ανακοί-
νωσε χθες, Τετάρτη, για σήμερα.
«Πριν από τρεις ημέρες, ο 
εχθρός εισέβαλε στην περι-
οχή του Azovstal όπου 
συνεχίζονται σφοδρές και 
αιματηρές μάχες», πρό-
σθεσε ο Παλαμάρ, επιβε-
βαιώνοντας δηλώσεις το 
βράδυ της Τετάρτης του 
διοικητή του τάγματος 
Αζόφ, Ντενίς Προκοπένκο.
Σύμβουλος του Ουκρανού 
προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ολέκσιι 
Αρεστόβιτς δήλωσε σήμερα στην ουκρα-
νική τηλεόραση ότι οι «ρωσικές δυνάμεις 
μπήκαν χθες (Τετάρτη)» στο εργοστάσιο.
«Έχουμε πολλές πληροφορίες, συχνά αντι-
φατικές» για την υφιστάμενη κατάσταση, 
πρόσθεσε, αρνούμενος να δώσει ακριβή 
εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί 
στις εγκαταστάσεις αυτές.
Στο βίντεό του, ο Παλαμάρ εξήρε ακόμη μια 
φορά «το σθένος» και τον «ηρωισμό» των 
τελευταίων μαχητών που παραμένουν οχυ-
ρωμένοι στο εργοστάσιο Azovstal.
Απέναντι σε μια κατάσταση που θεωρεί-
ται «κρίσιμη», ο Παλαμάρ ζήτησε τη βοή-
θεια της διεθνούς κοινότητας και του προ-

έδρου Ζελένσκι για την «απομάκρυνση των 
αμάχων» που έχουν απομείνει -200 σύμ-
φωνα με τον δήμαρχο της Μαριούπολης 
Βαντίμ Μποϊτσένκο- και των στρατιωτών 
«που έχουν τραυματιστεί και κινδυνεύουν 
να πεθάνουν λόγω της έλλειψης της κατάλ-
ληλης ιατρικής αγωγής».
Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοί-
νωσε ότι οι μάχες συνεχίζονται στο Azovstal 
στη Μαριούπολη, όπου η Ρωσία «προσπα-
θεί να αφανίσει» τους τελευταίους υπε-
ρασπιστές του εργοστασίου χαλυβουρ-
γίας, παρά το γεγονός ότι έχει κηρύξει από 
σήμερα το πρωί και για τρεις ημέρες εκε-
χειρία.
«Οι Ρώσοι κατακτητές ασχολούνται με το να 
αποκόψουν και προσπαθούν να αφανίσουν 
τις ουκρανικές μονάδες στο Azovstal», επε-
σήμανε σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί 
ο ουκρανικός στρατός.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τα ρωσικά 
στρατεύματα «ξεκίνησαν και πάλι την επί-
θεσή τους με την υποστήριξη αεροπλάνων 
με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το 
εργοστάσιο».
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται αφού η Μόσχα 
επεσήμανε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι οι 
δυνάμεις της θα τηρήσουν εκεχειρία για 
τρεις συνεχείς ημέρες, ξεκινώντας από 
σήμερα στις 08:00 το πρωί, ώστε να μπο-

ρέσουν να απομακρυνθούν 
οι άμαχοι που παραμένουν 
στο Azovstal, οι οποίοι, 
σύμφωνα με τον δήμαρχο 
της Μαριούπολης Βαντίμ 
Μποϊτσένκο, είναι περίπου 
200.
Ο Ντέν ις Προκοπένκο, 
διοικητής του τάγματος 
Αζόφ που υπερασπίζεται 
το εργοστάσιο χαλυβουρ-

γίας, επεσήμανε σε βίντεο που ανήρτησε 
χθες Τετάρτη το βράδυ στο διαδίκτυο ότι οι 
ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να εισέλθουν 
στο Azovstal, όπου μαίνονται «σφοδρές και 
αιματηρές μάχες». «Πριν από δύο ημέρες 
ο εχθρός κατάφερε να εισέλθει στον χώρο 
του εργοστασίου», επεσήμανε σε αυτό το 
βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Telegram.
«Είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μου 
που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες για να αντισταθούν στην επίθεση 
του εχθρού. Είμαι ευγνώμων προς όλο τον 
κόσμο για την τεράστια στήριξη που προσέ-
φερε στο οχυρό της Μαριούπολης. Οι στρα-
τιώτες μας την αξίζουν», πρόσθεσε ο Προ-
κοπένκο.

Η 
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 
«απάντησε» την Τετάρτη στον 
Πάπα Φραγκίσκο, κατηγορώ-
ντας τον ότι χρησιμοποίησε λά-

θος τόνο, όταν προέτρεψε τον Πατριάρχη 
Κύριλλο να μην γίνει το «παπαδοπαίδι» 
του Πούτν, προειδοποιώντας το Βατικανό 
ότι τέτοια σχόλια θα έβλαπταν τον διάλο-
γο μεταξύ των εκκλησιών.
Ο Φραγκίσκος δήλωσε στην ιταλική εφη-
μερίδα Corriere Della Sera ότι ο Κύριλλος, 
ο οποίος έχει εκδηλώσει την υποστήριξή 
του στον πόλεμο στην Ουκρανία, «δεν 
μπορεί να γίνει το παπαδοπαίδι του προ-
έδρου Βλαντίμιρ Πούτιν».
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τόνισε 
ότι είναι λυπηρό το γεγονός πως ενάμιση 
μήνα μετά την απευθείας συνομιλία του 
Φραγκίσκου με τον Κύριλλο, ο Πάπας υιο-
θέτησε έναν τέτοιο τόνο.
«Ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε έναν λαν-
θασμένο τόνο για να μεταφέρει το περι-
εχόμενο αυτής της συνομιλίας», δήλωσε 
το Πατριαρχείο της Μόσχας, αν και δεν 
ανέφερε ρητά το σχόλιο για το «παπαδο-
παίδι»
«Τέτοιες δηλώσεις είναι απίθανο να συμ-
βάλουν στην εγκαθίδρυση ενός εποικο-
δομητικού διαλόγου μεταξύ της Ρωμαι-
οκαθολικής και της Ρωσικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητος αυτή τη στιγμή» συμλή-
ρωσε η ανακοίνωση του Πατριαρχείου 
της Μόσχας.
Ο 75χρονος Κύριλλος, στενός σύμμαχος 
του Πούτιν, βλέπει τον πόλεμο σαν μια 
«ασπίδα» απέναντι στη Δύση που θεωρεί 
παρακμιακή, ιδίως όσον αφορά την απο-

δοχή της ομοφυλοφιλίας.
Ο 85χρονος Φραγκίσκος έχει ζητήσει να 
συναντηθεί στη Μόσχα με τον Πούτιν για 
την Ουκρανία, αλλά το Κρεμλίνο δήλωσε 
την Τετάρτη ότι δεν υπάρχει συμφωνία 
γι’ αυτό.

Πάπας Φραγκίσκος: Χρησιμο-
ποίησε για πρώτη φορά δημοσί-
ως αναπηρικό αμαξίδιο
Ο πάπας Φραγκίσκος χρησιμοποίησε 
σήμερα αναπηρικό αμαξίδιο για πρώτη 
φορά δημοσίως από τότε που επανεμ-
φανίστηκε ο οξύς πόνος στο γόνατό του 
περιορίζοντας την ικανότητά του να περ-
πατάει.
Σε συνάντηση που είχε με μια ομάδα 
από μοναχές σε αίθουσα ακροατηρίου 
του Βατικανού, ο Φραγκίσκος οδηγήθηκε 
στην θέση του με το αμαξίδιο, το οποίο 
έσπρωχναν βοηθοί του.
  Ο 85χρονος ποντίφικας υποχρεώθηκε 
πολλές φορές τον περασμένο μήνα να 
ακυρώσει υποχρεώσεις του εξαιτίας του 
πόνου στο δεξί του γόνατο. Μέχρι χθες 
μπορούσε να περπατάει την απόσταση 
των περίπου δέκα μέτρων από την πλαϊνή 
είσοδο μέχρι την θέση του στο κέντρο της 
αίθουσας μολαταύτα υποβοηθούμενος.
Αρκετές φορές στη διάρκεια του Πάσχα 
τον περασμένο μήνα ο πάπας παρέστη 
αλλά δεν τέλεσε λειτουργίες στην Βασι-
λική του Αγίου Πέτρου. Σε κάθε περί-
πτωση όριζε έναν αρχιεπίσκοπο ή καρ-
δινάλιο για να τελέσει την λειτουργία, την 
οποία ο ίδιος παρακολουθούσε καθισμέ-
νος, ενώ εκφώνησε το κήρυγμά του επί-
σης καθισμένος.

Ρωσία: «Σχίσμα» του Πάπα με τη 
Μόσχα - Αποκάλεσε τον Κύριλλο 
«παπαδοπαίδι του Πούτιν» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Azovstal: Οι Ρώσοι παραβιάζουν την 
εκεχειρία, λένε ουκρανικές δυνάμεις 
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Είσοδο στην Εθνοσυνέλευση 
επιδιώκουν οι κομμουνιστές που 
τάσσονται υπέρ της πυρηνικής 
ενέργειας! - Συνεχίζονται οι 
συνομιλίες της Ανυπότακτης Γαλλίας 
με τους Σοσιαλιστές

Μ
ετά τους Οικολόγους και το 
Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα συμφώνησε να κατέβει στις 
βουλευτικές εκλογές του Ιουνί-

ου σε κοινό ψηφοδέλτιο με το κόμμα της Α-
νυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν.
«Μαζί, ας γράψουμε ιστορία κερδίζοντας 
αυτές τις βουλευτικές εκλογές», δήλωσε 
την Τρίτη ο κομμουνιστής υποψήφιος για 
την προεδρία της Γαλλίας Φαμπιέν Ρουσέλ, 
τονίζοντας ότι «στις 3 Μαΐου 1936, το Λαϊκό 
Μέτωπο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές 
και στις 3 Μαΐου 2022, ερχόμαστε μαζί σε 
μια Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική 
Ένωση».
Με την επίτευξη της συμφωνίας φαίνεται να 
επιτυγχάνεται η επιδίωξη του γαλλικού ΚΚ 
να έχει δική του ξεχωριστή 
κοινοβουλευτική ομάδα στην 
νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση 
εξασφαλίζοντας έτσι πολιτική 
αναγνωρισιμότητα αλλά και 
κρατική επιχορήγηση.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της 
πυρηνικής ενέργειας δεν ανα-
μένεται να υπάρξει αναφορά 
στο κοινό προεκλογικό πρόγραμμα δεδομέ-
νου ότι το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας 
τάσσεται κατά ενώ το ΚΚ υπέρ.
Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις 
της Ανυπότακτης Γαλλίας και με το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα. Το μόνο βέβαιο, για την ώρα, 
είναι πως ότι και αν συμφωνηθεί κάποια στε-
λέχη των Σοσιαλιστών θα συνεργαστούν με 
το κόμμα του Μακρόν, άλλοι με τον Μελαν-
σόν, ενώ αρκετοί θα οδηγηθούν σε πολιτική 
απόσυρση. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως 
πως οι οποίες διαβουλεύσεις θα περατω-
θούν σήμερα Τρίτη.
Από την άλλη πλευρά, ο Εμανουέλ Μακρόν 
συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο των Ηλυ-
σίων Πεδίων με τον πρώην πρόεδρο Νικολά 
Σαρκοζί, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της προ-
σέγγισης των Ρεπουμπλικανών στην προε-
δρική πλειοψηφία, μετά το σχετικό κάλεσμα 
του Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ του πρώτου 
γύρου των προεδρικών εκλογών.
Τέλος, τα Ηλύσια Πεδία ανακοίνωσαν σήμερα 
ότι η τελετή ορκωμοσίας του επανεκλεγμέ-
νου προέδρου, που σηματοδοτεί την έναρξη 

της δεύτερης θητείας του, θα πραγματοποιη-
θεί το πρωί του Σαββάτου.

Το κόμμα του Μακρόν μετονομά-
ζεται σε «Αναγέννηση» ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών
Σε φάση αναβάπτισης των πολιτικών σχημα-
τισμών που θα λάβουν μέρος στις βουλευτι-
κές εκλογές του Ιουνίου έχει εισέλθει η Γαλ-
λία, ενώ εκ παραλλήλου εντείνονται οι δια-
βουλεύσεις για τη μορφή και το περιεχόμενο 
που θα έχουν αυτοί οι σχηματισμοί.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου εκπροσώπων των 
κομμάτων της λεγόμενης προεδρικής πλει-
οψηφίας, το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν 
«Εμπρός Γαλλία» δεν θα έχει πλέον «χαρα-
κτήρα κινήματος» αλλά κόμματος και θα ονο-
μάζεται «Αναγέννηση». Στις εκλογές ωστόσο 
θα κατέλθει υπό την ονομασία «Μαζί», μια 
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα συμμαχία 
κομμάτων και κινήσεων, της οποίας κεντρι-
κός κορμός θα είναι η «Αναγέννηση» και 
κεντρικό πρόσωπο αναφοράς ο Μακρόν.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ανάλο-

γων εξελίξεων στον χώρο 
των κομμάτων της αριστεράς 
τα οποία λίγο πολύ αποφά-
σισαν πως θα κατέβουν και 
αυτά από κοινού στις βου-
λευτικές εκλογές σε μια επί-
σης συνομοσπονδιακού 
χαρακτήρα πολιτική συμμα-
χία υπό την ονομασία «Νέα 

Λαϊκή Ένωση για την κοινωνία, την οικολο-
γία και την αλληλεγγύη». Κεντρικός κορμός 
θα είναι εδώ η «Ανυπότακτη Γαλλία» του 
Ζαν Λικ Μελανσόν ο οποίος θα είναι και το 
κεντρικό πρόσωπο αναφοράς στην προεκλο-
γική εκστρατεία.
Ο συνομοσπονδιακός χαρακτήρας των πολι-
τικών σχηματισμών οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ποικιλία των «πολιτικών απο-
χρώσεων» που συμμαχούν, αλλά και στην 
επιδίωξη των κομμάτων της κάθε παράταξης 
να έχει το καθένα τη δική του κοινοβουλευ-
τική ομάδα στη νέα Γαλλική Εθνοσυνέλευση, 
εξασφαλίζοντας έτσι πολιτική αναγνωρισι-
μότητα, αλλά και οικονομική ενίσχυση.
Τα «πλουραλιστικά χαρακτηριστικά» που θα 
έχει η νέα Γαλλική Εθνοσυνέλευση δημιουρ-
γούν ωστόσο προβληματισμούς σε Γάλλους 
αναλυτές σχετικούς με το βαθμό συνοχής 
μετεκλογικά τόσο του σχηματισμού υπό τον 
Μακρόν, όσο και του σχηματισμού υπό τον 
Μελανσόν. Προς το παρόν, βέβαια, οι πάντες 
δίδουν όρκους πίστης και αφοσίωσης στον 
ηγέτη της παράταξής τους.

Η 
βελγική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευ-
να σήμερα για χορήγηση ναρκωτικών 
ουσιών αφού επτά γυναίκες οι οποί-
ες συμμετείχαν σε μια χοροεσπερίδα 

στο Ρουβρουά ανέφεραν ότι άγνωστοι τις τσί-
μπησαν με ενέσεις.
Η αστυνομία έχει ήδη πάρει καταθέσεις από τις 
επτά γυναίκες, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι 
ανήλικες. Όλες συμμετείχαν στον χορό που 
οργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου η Λέσχη 
Νέων (CDJ) του Νταμπικούρ, ενός χωριού στην 
περιφέρεια του Λουξεμπούρ, κοντά στα σύνορα 
με τη Γαλλία.
Οι επίσημες αναφορές των αστυνομικών κατα-
τέθηκαν σήμερα στην εισαγγελία του Αρλόν η 
οποία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, όπως 

είπε η εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών, 
Αν Σοφί Γκιλμό.
«Ορισμένες από τις καταγγέλλουσες μεταφέρ-
θηκαν σε νοσοκομείο, ασφαλώς θα έχουμε τα 
αποτελέσματα των αιματολογικών ή των ουρο-
λογικών εξετάσεων», πρόσθεσε.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας ύποπτος και 
δεν έχει διαπιστωθεί ποια απαγορευμένη ουσία 
χρησιμοποιήθηκε. Οι γυναίκες ανέφεραν δύο 
διαφορετικούς τρόπους δράσης των δραστών. 
Ορισμένες είπαν ότι την επομένη του χορού 
εντόπισαν στο σώμα τους «ένα σημαδάκι» που 
θα μπορούσε να παραπέμπει σε τρύπημα από 
βελόνα. Τουλάχιστον μία είπε ότι στο ποτό της 
είδε κάτι «ύποπτο» και σκέφθηκε ότι μπορεί να 
της είχαν ρίξει «ένα σκονάκι στο ποτήρι».

διεθνή νέα

Συμφωνία Μελανσόν με το ΚΚ Γαλλίας - 
Διευρύνεται το μέτωπο κατά Μακρόν 

Βέλγιο: Έρευνα μετά τις καταγγελίες 
επτά γυναικών ότι τους χορήγησαν 
ναρκωτικά με ενέσεις σε χοροεσπερίδα 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Δυσγραφία: Μαμά, γιατί 
δυσκολεύομαι όταν γράφω;

Η 
γραφή είναι δυσανάγνωστη, 
τα γράμματα δεν είναι σχημα-
τισμένα σύμφωνα με τους κανό-
νες της γραφής, είναι πολύ αρ-

γός ο γραφικός ρυθμός, τα γράμματα χο-
ρεύουν πάνω στη γραμμή, το παιδί δεν 
φροντίζει την εικόνα του γραπτού. Αυτές 
ίσως είναι και προειδοποιητικές ενδείξεις 
για τη μαθησιακή δυσκολία που ονομά-
ζουμε δυσγραφία. Συνήθως, ακούμε τον 
δάσκαλο να λέει «τα μολύβια κάτω!». Ο-
μως, υπάρχουν κάποια χεράκια που προ-
σπαθούν να γράψουν ακόμα, δεν έχουν 
τελειώσει και ένας Θεός ξέρει πόσο έ-
χουν κουραστεί για να γράψουν αυτή τη 
σειρούλα με τα λάθη και τα μπερδεμένα 
γράμματα. Πριν βιαστούμε να χαρακτηρί-
σουμε το παιδί κακό μαθητή και τεμπέλη, 
ας αποκλείσουμε πρώτα, γονείς και εκ-
παιδευτικοί, ότι έχει δυσγραφία.

Δυσγραφία, μια δυσκολία που το 
επηρεάζει και ψυχοσυναισθημα-
τικά
Τα παιδιά με γραφοκινητική δυσκολία 

βιώνουν τη ματαίωση και κάθε προσπά-
θεια που κάνουν προκειμένου να πετύ-
χουν μια ικανοποιητική επίδοση αποτε-
λεί πηγή ψυχολογικής πίεσης. Αγχώνονται 
γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν το 
επίπεδο των συμμαθητών τους μέσα στη 
σχολική τάξη εξαιτίας του μεγαλύτερου 
χρόνου που χρειάζονται για την ολοκλή-
ρωση της εργασίας τους.
Μάλιστα, το άγχος τους μπορεί να έχει 
τέτοια επίδραση ώστε να μην επιθυμούν 
να γράψουν. Το ίδιο το παιδί αναγνωρίζει 
στον εαυτό του τις αδυναμίες και του καλ-
λιεργείται ένα χρονικό αίσθημα ανασφά-
λειας και φόβου σχετικά με τη γνώμη που 
διαμορφώνει το σχολικό ή το οικογενει-
ακό περιβάλλον ως προς την εκδήλωση 
δυσχερειών που αντιμετωπίζει.

Πού οφείλεται;
Η γραφοκινητική δυσκολία μπορεί να 
συνίσταται απλά στο λάθος κράτημα του 
μολυβιού, στη λάθος θέση του σώματος, 

στον πολύ αργό γραφικό του ρυθμό σε 
σχέση με τη σκέψη ή να είναι κάτι περισ-
σότερο ψυχολογικό, π.χ. ο φόβος ότι οι 
συμμαθητές έχουν τελειώσει, ενώ ο ίδιος 
ή η ίδια έχει γράψει μόνο μία σειρά.

Συνεργασία ειδικού και γονέα
Σχετικά με τη συνεργασία των γονέων 
με τον ειδικό επιστήμονα, οι γονείς είναι 
εκείνοι οι οποίοι με τις κατάλληλες πλη-
ροφορίες μπορούν να συνεισφέρουν 
σημαντικά, παρέχοντας χρήσιμα και απα-
ραίτητα στοιχεία για το ιστορικό και την 
προσωπικότητα του παιδιού.

Πώς θα το λύσουμε;
Ο γραφοθεραπευτής βοηθά τον μαθητή 
να ανακαλύψει τον χαρακτήρα των δυσκο-
λιών του και να μάθει πώς να τις αντιμε-
τωπίζει μέσω της γραφοθεραπείας. 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί μια σειρά 
από τεστ για να ελέγξει και να εκτιμήσει 
τον βαθμό δυσγραφίας. Σχηματίζοντας τη 
γραφοκινητική κλίμακα, θα εξετάσει την 
ποιότητα της γραφής, θα υπολογίσει την 

ταχύτητά της και θα προσδιορίσει τη γρα-
φοκινητική του ηλικία.
Με τη χρήση διάφορων τεχνικών και ποι-
κίλων ασκήσεων ο μαθητής ενθαρρύνε-
ται να κινητοποιεί τις ικανότητες που δια-
θέτει. Μαθαίνει να παρατηρεί, να ακούει 
και να εφαρμόζει τους κανόνες γραφής 
μέσα στον γραφικό του χώρο.
Μια μέρα ο 11χρονος Α. μετά τις συνε-
δρίες που κάναμε μου είπε: «Τώρα μου 
αρέσει να γράφω!». Το εξατομικευμένο 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε βασι-
σμένο στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε 
είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 
γραφοκινητικής δραστηριότητας και την 
απόκτηση μιας ευανάγνωστης, άνετης και 
γρήγορης γραφής. Το πιο σημαντικό ήταν 
ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς και οι 
συμμαθητές του αναγνώρισαν την εξέ-
λιξη της γραφής του. Τα αποτελέσματα της 
αποκατάστασης είναι ευεργετικά, καθώς 
επιτρέπουν στο παιδί να αποκτήσει την 
αυτοπεποίθησή του.

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;

Ο 
Αλέξανδρος Ωνάσης ήταν φί-
λος του Γιώργου Ζαχαρία. Ο 
Γιώργος έμαθε στον Αλέξανδρο 
να κολυμπά και να οδηγεί κρις 

κραφτ. Μερικές από αυτές, ήταν ο Ουίν-
στον Τσόρτσιλ, για τον οποίο επεσήμανε 
«Να ξεκινήσω με τον Τσόρτσιλ. Πολύ πε-
ρίεργος άνθρωπος και, λόγω του πάχους 
του, κοιμόταν τις περισσότερες φορές 
στην καρέκλα που έτρωγε. Έπινε μπουκά-
λια ουίσκι!»

«Ο Ωνάσης φόρτωνε πάνω από 
200 πίνακες ζωγραφικής στο α-
μπάρι»
«Σε κάθε ταξίδι που πηγαίναμε φόρτωνε 
(σ.σ.: ο Ωνάσης) στο αμπάρι τυλιγμένους 
πάνω από 200 πίνακες ζωγραφικής! Και 
όταν αποβιβαζόμασταν, τους ξεφορτώ-
ναμε. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το έκανε 
αυτό. Από την άλλη, δεν θα ξεχάσω την 
Γκρέτα Γκάρμπο.
Ηταν πλέον μεγάλης ηλικίας, αλλά υπέ-
ροχη γυναίκα και πανέμορφη. Θυμάμαι 
ένα περιστατικό που την αφορούσε και 
αποδεικνύει πόσο ξεχωριστή ήταν: Βρι-
σκόμασταν αραγμένοι ανοιχτά της Χαλκί-
δας. Η Γκάρμπο ήταν στο κατάστρωμα, με 
ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι.
Ένα από εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια 
ένας βαρκάρης της περιοχής φώναξε προς 
το πλοίο και τη χαιρέτησε. Εκείνη αντα-
πέδωσε και είπε στο πλήρωμα να του 
δώσουν ένα μπουκάλι ουίσκι. Το πρωί, 
ξημερώματα, ακούσαμε φωνές.
Ο βαρκάρης είχε πιει όλο το μπουκάλι και 
είχε μεθύσει, με συνέπεια να πέσει στη 
θάλασσα και να πνιγεί. Όταν το έμαθε η 
Γκάρμπο άρχισε να κλαίει, γιατί πίστευε ότι 
ήταν υπεύθυνη για το τραγικό συμβάν».

«Η Κάλλας είχε πάντα θέμα, με 
το πλήρωμα»
«Μακράν η πιο καλόψυχη ήταν η Τίνα 
Λιβανού! Δεν θα ξεχάσω ότι σε κάθε 
ταξίδι που κάναμε η Τίνα έτρωγε με το 
προσωπικό της θαλαμηγού και πάντα μας 
ρωτούσε αν μας έλειπε κάτι. Ψυχούλα! Η 
Κάλλας ήταν πιο σκληρή και πιο ντίβα. 
Είχε πάντα θέμα με το πλήρωμα.
Ωστόσο, από τη Μαρία ακόμα αντηχεί 
στα αυτιά μου η φωνή της. Θυμάμαι ότι 
στη θαλαμηγό, μπροστά στην πρύμνη, ο 
Αρίστος είχε βάλει ένα πιάνο, για να κάνει 
εκείνη πρόβες. Κάθε βράδυ ήταν τέτοια η 
έκταση της φωνής της, που έφτανε έως το 
τελευταίο δωμάτιο και ακουγόταν σαν να 

ήταν δίπλα σου.
Είχε, μάλιστα, και δύο σκυλάκια, τα οποία 
δεν αποχωριζόταν ποτέ. Οταν τραγου-
δούσε η Μαρία, τα σκυλιά ούρλιαζαν, σαν 
να τραγουδούσαν ντουέτο!».

Τι του ανέφερε ο Αριστοτέλης Ω-
νάσης πριν από το χωρισμό του, 
με την Κάλλας
«Ήταν την περίοδο που της είχε αναγγεί-
λει ο Αριστοτέλης Ωνάσης ότι χωρίζουν. 
Ήμασταν με το κρις κραφτ. Αν και πάντα 
μου μιλούσε, εκείνη την ημέρα ήταν αμί-
λητη. Γυρίζει κάποια στιγμή προς το μέρος 
μου, με κοιτάζει βαθιά μέσα στα μάτια και 
μου λέει: “Γιωργάκη, δεν θα μείνω άλλο 
εδώ”. Έπειτα από δύο μέρες χώρισαν».

Τζάκι: «’Ήταν η χειρότερη»
«Ήταν η χειρότερη. Όχι μόνο δεν έδινε 
σημασία σε εμάς, αλλά ούτε στον ίδιο 
τον Ωνάση. Πολύ κακός άνθρωπος για το 
πλήρωμα, ψυχρή γυναίκα. Θυμάμαι στον 
γάμο του Αρίστου στον Σκορπιό ούτε ένα 
ζεστό χαμόγελο. Σαν να μην παντρευό-
ταν».
«Όταν εγώ θα πήγαινα φαντάρος, με 
έπιασε ο Αρίστος και μου είπε: “Πόσα 
χρήματα στέλνεις, ρε Γιωργάκη, στους 
γονείς σου στα Βίλια;”. Του απάντησα 60 
δραχμές την εβδομάδα. Με αγκάλιασε και 
μου είπε: “Τα δύο χρόνια που θα είσαι 
φαντάρος θα τους τα στέλνω εγώ για να 
μην τους λείψει τίποτα”.

«Έστειλε όλη την οικογένεια 
στην Αγγλία»
«Έτσι και έγινε. Οι γονείς μου ζούσαν από 
τα χρήματα που τους έστελνε εκείνος. Από 
την άλλη, δεν θα ξεχάσω και ακόμα ένα 
περιστατικό: κάθε φορά που δέναμε στη 
Γλυφάδα το μάθαιναν τα φτωχαδάκια και 
έκαναν ουρά για να τους δίνει φιλοδώ-
ρημα. Ο Ωνάσης έδινε χρήματα με μάτσα 
σε όλους!
Κάποια φορά στην ουρά ήταν μια γυναίκα 
που κρατούσε ένα μικρό παιδί στην αγκα-
λιά της. Οταν έφτασε η σειρά της, ο Αρί-
στος έβγαλε να της δώσει χρήματα. Εκείνη 
με δάκρυα στα μάτια τον σταμάτησε και 
του είπε: “Κύριε Ωνάση, το παιδί μου θα 
πεθάνει.
Δεν θέλω χρήματα, πρέπει να το στείλω 
στην Αγγλία για να χειρουργηθεί”. Την 
επόμενη μέρα ο Ωνάσης έστειλε όλη την 
οικογένεια στην Αγγλία, το παιδί χειρουρ-
γήθηκε και τα πλήρωσε όλα εκείνος».

Ο καπετάνιος του γιοτ 
«Χριστίνα» σπάει τη σιωπή: «Ο 
καλόκαρδος Ωνάσης, η κακιά 

Τζάκι και η ξινή Κάλλας»
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υγεία

Δ
εν είναι λίγοι οι «γενναί-
οι» που θα επιλέξουν έ-
να κρύο ντους για να ξυ-
πνήσουν το πρωί, μετά το 

γυμανστήριο ή ακόμα και το βρά-
δυ πριν πέσουν για ύπνο. Πλήθος 
ερευνών έχουν αναδείξει τα οφέλη 
ενός καυτού μπάνιου. Τι συμβαίνει 
ωστόσο με όσους επιλέγουν την… 
ψυχρολουσία; Βγαίνουν ζημιωμέ-
νοι ή κερδισμένοι από αυτή την ε-
πιλογή;
Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη σχε-
τική έρευνα με 3.000 συμμετέχοντες 
που διενεργήθηκε στην Ολλανδία, 
ένα κρύο ντους θερμοκρασίας 12°C 
διάρκειας 15″ έως 2″ καθημερινά 
μπορεί να μην είναι η πιο ευχάριστη 
εμπειρία, εξασφαλίζει όμως σημα-
ντικά οφέλη. Διαβάστε παρακάτω τι 
έδειξαν η ολλανδική και άλλες μελέ-
τες, πώς εξηγούν τα συμπεράσματα 
οι ειδικοί καθώς και πιθανούς κινδύ-
νους από το παγωμένο ντους.
Τα οφέλη του κρύου ντους όπως 
αποτυπώνονται από τις σχετικές 
έρευνες αφορούν το καρδιαγγει-
ακό και ανοσοποιητικό σύστημα, 
την εγκεφαλική λειτουργία και την 
ψυχική υγεία.
Ανοσοποιητικό σύστημα: Σύμφωνα 
με την ολλανδική μελέτη, οι συμ-
μετέχοντες που απολάμβαναν ένα 
κρύο ντους 30, 60 ή 90 δευτερο-
λέπτων για έναν μήνα κατέγρα-
ψαν 29% λιγότερα περιστατικά 
απουσίας από τη δουλειά 
λόγω ασθένειας, ανεξαρ-
τήτως διάρκειας του ντους. 
Αντίστοιχα, έρευνα από την 
Τσεχία έδειξε ότι ένα ωριαίο 
ντους στους 14°C τρεις φορές 
την εβδομάδα για έξι εβδο-
μάδες πέτυχε μια αμυδρή ενί-
σχυση του ανοσοποιητικού 
στους νέους και αθλητικούς 
άνδρες που αποτέλεσαν τους 
μοναδικούς συμμετέχοντες. 
Ωστόσο, οι μηχανισμοί σύνδε-
σης του ψυχρού ντους με το ισχυ-
ρότερο ανοσοποιητικό παραμένουν 
ανεξερεύνητοι.
Καρδιαγγειακό σύστημα: Υπάρ-
χουν στοιχεία ότι το παγωμένο 
νερό διεγείρει το συμπαθητικό νευ-
ρικό σύστημα, υπεύθυνο για την 
αντίδραση «πάλης ή φυγής» σε 
στρεσσογόνα ή επικίνδυνα γεγο-
νότα και έτσι αυξάνεται η έκκριση 
της νοραδρεναλίνης. Πρόκειται για 
μια ορμόνη που εμπλέξεται στην 
αύξηση του καρδιακού ρυθμού και 
της αρτηριακής πίεσης, φαινόμενα 
που παρατηρούνται κατά τη διάρ-
κεια ενός παγωμένου ντους.
Έπειτα, μελέτη που εξέτασε τη 
βύθιση σε κρύο νερό μετά από 
άσκηση διαπίστωσε καλύτερη αιμά-
τωση των μυών σε βάθος τεσσάρων 
εβδομάδων. Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, το αποτέλεσμα οφείλε-
ται ενδεχομένως στην ιδιότητα των 

αιμοφόρων αγγείων του δέρματος 
να συστέλλονται κατά την επαφή με 
το παγωμένο νερό μειώνοντας έτσι 
την κυκλοφορία του αίματος και, 
έπειτα, να ωθούνται σε διαστολή 
από το σώμα που προσπαθεί να 
ζεσταθεί.
Ψυχική υγεία: Αν και η ολλανδική 
μελέτη δεν διαπίστωσε κάποια αγχο-
λυτική δράση για το κρύο ντους, δεν 
συνέβη το ίδιο και με τις αντικατα-
θλιπτικές του ιδιότητες. Σύμφωνα με 
τη βασική επιστημονική υπόθεση, 
το ανθρώπινο δέρμα φιλοξενεί πολ-
λούς και πυκνούς μεταξύ τους αισθη-
τήρες του ψυχρού, οπότε η επαφή με 
το παγωμένο νερό φορτίζει αυτομά-
τως τον εγκέφαλο με ηλεκτρικά ερε-

θίσματα, στα οποία αποδίδεται 
και η πιθανή αντικαταθλιπτική 

δράση.
Εγκλεφαλική λειτουργία: Τέλος, 

έρευνα σε ηλικιωμένους υπέ-
δειξε ότι η ρίψη κρύου νερού 
στο πρόσωπο και τον αυχένα 

πέτυχε σύντομη βελτίωση 
στη λειτουργία του εγκεφάλου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διεργασιών της μνήμης και της 

συγκέντρωσης.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το 
σοκ που βιώνει ο οργανισμός 

κατά το παγωμένο ντους μπορεί 
να αποβεί μοιραίο για άτομα με καρ-
διαγγειακό ιστορικό και να προκα-
λέσει ένα έμφραγμα ή καρδιακές 
αρρυθμίες. 
Έπειτα, εξηγεί ο Δρ Mike Tipton από 
το Πανεπιστήμιο του Portsmouth, 
εξειδικευμένος στη Φυσιολογία 
του Ανθρώπου, παράλληλα με την 
αύξηση του καρδιακού ρυθμού και, 
συνακόλουθα, την επιτάχυνση της 
αναπνοής κατά την επαφή με το κρύο 
νερό, συντελείται μια αντίστροφη 
διαδικασία γνωστή ως απόκριση ή 
αντανακλαστικό κατάδυσης, κατά 
την οποία προκαλείται βραδυκαρ-
δία και διακοπή της αναπνοής. 
Αυτή η σύγκρουση μεταξύ των δύο 
«εντολών» μπορεί να επιφέρει καρ-
διακές αρρυθμίες και δυνητικά αιφ-
νίδιο θάνατο. 
Βέβαια η περίπτωση αυτή αφορά 
κυρίως τη βύθιση σε κρύο νερό και 
όχι το ντους.

Κρύο ντους: 4 λόγοι 
υγείας να το τολμήσετε

Ό
σο καλύτερη είναι η φυσική σας κατάσταση όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους, τόσο 
περισσότερο βάρος θα χάσετε, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the 
Endocrine Society από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Colorado.
«Η έρευνα αυτή ίσως μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό των προγραμμάτων απώ-

λειας βάρους, υποδεικνύοντας ότι οι ενήλικες με πολύ κακή φυσική κατάσταση μπορεί να επωφεληθούν 
από την επιπλέον άσκηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, προκειμένου να πετύχουν υψη-
λότερα επίπεδα μέτριας προς έντονης φυσικής δραστηριότητας και να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη 
απώλεια βάρους», αναφέρει η επικεφαλής ερευνήτρια, Δρ. Adnin Zaman.
Η μελέτη περιελάμβανε 60 υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα 
απώλειας βάρους διάρκειας 18 μηνών. Το πρόγραμμα συνδύαζε διατροφή περιορισμένων θερμίδων, 
συμπεριφορική στήριξη σε επίπεδο ομάδας και εξάμηνη άσκηση με επίβλεψη. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, οι συμμετέχοντες ασκούνταν έως και 300 λεπτά εβδομαδιαίως με προγράμματα μέτριας 
έντασης.
Μετά την υπό επίβλεψη άσκηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συνεχίσουν να γυμνάζονται μόνοι τους 
στο ίδιο επίπεδο.
Κατά την έναρξη της μελέτης, το 33% των συμμετεχόντων είχε πολύ κακή φυσική κατάσταση και οι υπό-
λοιποι είχαν λιγότερο κακή ή καλή φυσική κατάσταση, με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) να είναι υψη-
λότερος στα άτομα της πρώτης κατηγορίας.
Στους έξι και 12 μήνες της μελέτης, οι ομάδες δεν παρουσίαζαν διαφορά στην απώλεια βάρους. Μετά 
τους 18 μήνες, ωστόσο, όσοι βρίσκονταν σε χειρότερη φυσική κατάσταση είχαν χάσει περίπου το μισό 
βάρος, δηλαδή κατά μέσο όρο 4,5 κιλά, σε σύγκριση με την απώλεια 8 κιλών στα άτομα με λιγότερο κακή 
ή καλή φυσική κατάσταση.
Παρόλο που όλοι οι συμμετέχοντες αύξησαν όσο μπορούσαν τη μέτρια προς έντονη άσκησή τους, αυτοί 
που βρίσκονταν στη χειρότερη φυσική κατάσταση δεν μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο, φτάνοντας τα 24 
λεπτά ανά ημέρα κατά μέσο όρο, συγκριτικά με τα 42 λεπτά ημερησίως των υπολοίπων.
Η Δρ. Zaman τόνισε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα, 
γι’αυτό και «οι μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητες για να αξιολογήσουν αν η παροχή πρόσθετης στή-
ριξης στην άσκηση ή η αποκλειστική συγκέντρωση στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ενηλίκων 
με χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης θα βελτίωνε την απώλεια βάρους».

Αδυνάτισμα: Έτσι θα χάσετε διπλάσια κιλά – 
Δείτε τον τρόπο

Ένα σημαντικό βήμα στην πρόγνωση του καρκίνου του προστάτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από 
την Ιατρική Σχολή Norwich, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Norfolk και Norwich και το Ινστιτούτο 
Quadram μεταξύ άλλων, ταυτοποιώντας πέντε βακτήρια που συνδέονται με την επιθετική μορφή της 

νόσου.
Έρεισμα για την πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο European Urology Oncology, αποτέλεσε η υφιστά-
μενη γνώση σχετικά με τη σύνδεση διάφορων παθογόνων με τον καρκίνο, όπως αυτή του ελικοβακτηρι-
δίου του πυλωρού με τον καρκίνο του στομάχου, του ιού HPV με το καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή του 
βακτηρίου Fusobacterium nucleatum με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αναερόβια βακτήρια Anaerococcus, Peptoniphilus, Porphyromonas, Fenollaria και 
Fusobacterium μπορούν να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες για την πρόγνωση του καρκίνου του προστάτη. 
Ειδικότερα, οι ερευνητές δήλωσαν πως ανακάλυψαν τέσσερα εντελώς νέα είδη βακτηρίων. Μάλιστα, βάπτι-
σαν δύο από τα είδη Porphyromonas bobii και Varibaculum prostatecancerukia από τα ονόματα δύο εκ των 

χρηματοδοτών της μελέτης, τα ερευνητικά ιδρύματα για τον καρκίνο Bob Champion Cancer 
Trust και Prostate Cancer UK αντίστοιχα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τρία από τα νεοανακαλυφθέντα είδη βακτηρίων 
σχετίζονται με την επιθετική μορφή της νόσου και, όπως φάνηκε από τις 

περιπτώσεις 600 ανδρών, η παρουσία τους στα δείγματα ιστού από τον 
προστάτη ή τα ούρα σχετίστηκε με τριπλάσιο κίνδυνο ταχείας εξέλιξης 

της νόσου από το πρώιμο στάδιο στο προχωρημένο, συγκριτικά με 
τους άνδρες που δεν έφεραν τα εν λόγω βακτήρια. Επιπλέον, η επι-
στημονική ομάδα δήλωσε πως ανακάλυψε και τους μηχανισμούς 
που ενδεχομένως κρύβονται πίσω από τη σύνδεση των βακτη-
ρίων με τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιδράσεων 
στον μεταβολισμό των ανθρώπινων κυττάρων-ξενιστών.

Καρκίνος Προστάτη: 5 βακτήρια αποκαλύπτουν 
την επιθετική μορφή της νόσου
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ιστορίες

Γεώργιος Καστριώτης
Mία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βαλκανικής ιστορίας

Αλβανός πρίγκιπας, εθνικός ήρωας των Αλβανών και 
μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βαλ-
κανικής ιστορίας, που απετέλεσε πηγή έμπνευσης και 
για τους έλληνες επαναστάτες του ‘21.

Γ
εώργιος Καστριώτης στα ελληνικά, γνωστότερος και 
ως Σκεντέρμπεης (Gjergj Kastrioti Skenderbeu). Αλ-
βανός πρίγκιπας, εθνικός ήρωας των Αλβανών και 
μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βαλ-

κανικής ιστορίας, που απετέλεσε πηγή έμπνευσης και για 
τους έλληνες επαναστάτες του ‘21.

Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1405 από αλβανό πατέρα και 
σερβίδα μητέρα, σε μια εποχή που η Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία έπνεε τα λοίσθια. Εξισλαμίσθηκε σε νεαρή 
ηλικία, κατατάχθηκε στον οθωμανικό στρατό, όπου 
διακρίθηκε για την ανδρεία του και τις στρατιωτικές 
του ικανότητες. Ο σουλτάνος του δίνει το προσωνύμιο 
Σκεντέρμπεης, δηλαδή Αλέξανδρος ο άρχοντας, παραλ-
ληλίζοντας την αξία του με αυτή του μεγάλου στρατη-
λάτη.
Το 1443 αυτομολεί στις τάξεις των χριστιανών ηγεμό-
νων. Λαμβάνει το όνομα Γεώργιος και παντρεύεται τη 
βυζαντινή Ανδρονίκη Κομνηνή. Ανακηρύσσεται καπε-
τάνιος της Αλβανίας και σύντομα θα κάνει δική του μια 
περιοχή, που περιλαμβάνει την Ήπειρο και τη σημε-
ρινή Αλβανία, προκαλώντας τους Οθωμανούς. Τρεις 
σουλτάνοι, ο Μουράτ, ο Μεχμέτ και ο πολύς Μωάμεθ 
ο Πορθητής, θα εκστρατεύσουν εναντίον του, αλλά θα 
αποτύχουν παταγωδώς. Μόνο μετά το θάνατό του από 
ελονοσία, στις 17 Ιανουαρίου 1468, οι Οθωμανοί θα 
καταλύσουν το πριγκιπάτο του.
Ο Γεώργιος Καστριώτης θα προκαλέσει τον θαυμασμό 
των Ευρωπαίων με τα κατορθώματά του, όμως, δεν 
θα λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια για να αναχαιτί-
σει την οθωμανική λαίλαπα. Οι ιστορικοί πιστεύουν 
ότι με τους πολέμους του κατά της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας προστάτευσε την ιταλική χερσόνησο από τις 
επεκτατικές διαθέσεις των Τούρκων. Πολύ αργότερα, ο 
Βολτέρος θα γράψει ότι μόνο ο Σκεντέρμπεης θα μπο-

ρούσε να αναστήσει τη θνήσκουσα Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία, ενώ ο Βιβάλντι του αφιέρωσε μία όπερα.
Στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας φυλάσσεται σφρα-
γίδα, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει στον Σκεντέρμπεη. 
Είναι στρογγυλή, διαμέτρου έξι εκατοστών, κατασκευ-
ασμένη από χαλκό και ζυγίζει 280 γραμμάρια. Εικονίζει 
τον δικέφαλο αετό και υπάρχει επιγραφή στα ελληνικά 
με τις λέξεις: «Αλέξανδρος Αυτοκράτωρ και Βασιλεύς. 
Αυτοκράτωρ των Ελλήνων και Βασιλεύς των Τούρκων, 
Αλβανών, Σέρβων και Βουλγάρων».

Οι μάχες του Καστριώτη
Όπως αναφέραμε, ο Γ. Καστριώτης συγκρούστηκε του-
λάχιστον 15 φορές με τις οθωμανικές δυνάμεις.  Η 
πρώτη σημαντική μάχη και νίκη του, ήταν αυτή στο 
Τορβιόλο, μεταξύ Πόγραδετς και Ελβασάν.
Έπειτα από τον θρίαμβό του, έσπευσαν να ενταχθούν 
στις τάξεις του στρατού του και άλλοι ανεξάρτητοι Βαλ-
κάνιοι πολεμιστές (Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βούλ-
γαροι).
Στις 10 Οκτωβρίου 1445, παγίδευσε μια ισχυρή οθω-
μανική στρατιά υπό τον Φιρούζ – Πασά, που την απο-
τελούσαν 20.000 ιππείς. Αυτό έγινε στα στενά του Πρί-
ζεν, στη συμβολή των ποταμών Μάτ(ι) και Δρίνου.
Η στρατιά των Οθωμανών, εξοντώθηκε ολοκληρωτικά.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1446, εγκλώβισε μια άλλη οθωμα-
νική στρατιά υπό τον Μουσταφά Πασά, στην πεδιάδα 
της πόλης Οτονέτα. Μετά από αιφνιδιαστική νυχτερινή 
επιχείρηση του Καστριώτη στο εχθρικό στρατόπεδο, 
5.000 Οθωμανοί σφαγιάστηκαν ενώ οι υπόλοιποι δια-
σκορπίσθηκαν πανικόβλητοι.
Η Βενετία, επειδή ο Καστριώτης δεν δήλωσε υποταγή 
(«φόρου υποτελής»), έστειλε εναντίον του (1448), 
14.000 άνδρες, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ήταν μισθοφόροι Αλβανοί και συγκεκριμένα Γκέγκηδες 
«Μιρδίτες», δηλαδή Χριστιανοί του καθολικού δόγμα-
τος.
Η αποφασιστική μάχη δόθηκε κοντά στο Σκούταρι.
Ο στρατός του Καστριώτη θριάμβευσε. 2.000 αντίπα-

λοι σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι αιχμαλωτίστηκαν.
Δείχνοντας μεγαλοψυχία, ο Σκεντέρμπεης τους άφησε 
ελεύθερους.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Κρούγια, την 
οποία πολιορκούσαν οι Οθωμανοί. Η φρουρά της 
πόλης, με επικεφαλής τον «Κόντη» Ουρανό, έκανε 
έξοδο και τους εγκλώβισε. Τελικά 5.000 Οθωμα-
νοί, ανάμεσά τους και ο αρχηγός τους Μουσταφά – 
Πασά, σκοτώθηκαν. Το 1450, 100.000 άνδρες με επι-
κεφαλής τον Μωάμεθ Β’ (τον «Πορθητή»), επιτέθηκαν 
στην Κρούγια αλλά δεν μπόρεσαν να την καταλάβουν. 
20.000 ήταν οι νεκροί τους. Γράφει σχετικά ο Λαόνικος 
Χαλκοκονδύλης:
«Οι Ηπειρώτες υπερασπιστές δείξανε μια πρωτοφανή 
γενναιότητα, ενώ ο Γ. Καστριώτης ήταν πάντα παρών 
όπου και αν χρειαζόταν η βοήθειά του».
Το 1457, νέα τουρκική στρατιά 800.000 πεζών και 
15.000 ιππέων, με επικεφαλής τον Γαζή Εβρενός Πασά, 
επιτέθηκε εναντίον του Καστριώτη. Αν και εγκαταλεί-
φθηκε από πολλούς συναγωνιστές του, ο Καστριώ-
της εκμεταλλεύτηκε την ευφορία των Οθωμανών από 
την κατάληψη της οχυρής ακρόπολης Μοδρίτσα και 
τους συνέτριψε (7 Σεπτεμβρίου 1457), στην πεδιάδα της 
Αλμπουλένης (κοντά στην Κρούγια).
Από το 1460 ως το 1464, ο Καστριώτης υπέγραψε Συν-
θήκη Ειρήνης με τους Οθωμανούς.
Νέες επιτυχίες σημείωσε ο Καστριώτης το 1465 στη 
μάχη της Βαχαλίας, ενώ ο ίδιος ο Μωάμεθ Β’, με 30.000 
άνδρες επιτέθηκε εναντίον της Κρούγια, χωρίς αποτέ-
λεσμα, το 1466. Ο μόνος Οθωμανός που κατάφερε να 
νικήσει τον Καστριώτη, ήταν ο Ισάκ – Μπέης (των Σκο-
πίων) κατά την πολιορκία του Βερατίου.

Επίλογος
Όπως και να’ χει, ο Γ. Καστριώτης (Σκεντέρμπεης), ήταν μια 
ηρωική μορφή, που δεν ηττήθηκε ποτέ από τους Οθωμα-
νούς. Χάρη σ’ αυτόν καθυστέρησε η πολιορκία της Κων-
σταντινούπολης, ενώ αν είχε καταφέρει να συνεργαστεί με 
τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, όπως επιθυμούσε, σίγουρα 
ο ρους της ιστορίας θα ήταν διαφορετικός…
Δυστυχώς η βοήθεια από τη Δύση που τόσο περίμενε δεν 
έφθασε ποτέ. Τα 20.000 δουκάτα που του έδωσε ο Πάπας, 
αρκούσαν μόνο για την πληρωμή 20 (!) στρατιωτών του στα 
25 χρόνια των αγώνων του, ενώ κάποιοι Καταλανοί πολε-
μιστές οι οποίοι στάλθηκαν να τον βοηθήσουν, πιθανότατα 
δεν πήραν μέρος σε καμία μάχη.
Ο Σκεντέρμπεης απέτρεψε τους Οθωμανούς από επίθεση 
στην Ιταλία κάτι που αν γινόταν, όπως φαίνεται κι από τη 
μάχη του Οτράντο (1480), θα σήμαινε το τέλος της χριστια-
νικής Ευρώπης… Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Μωά-
μεθ Β’ ,όταν έμαθε τον θάνατο του Καστριώτη: «Η Ασία και 
η Ευρώπη είναι επιτέλους δικές μου. Αλίμονο στη Χριστια-
νοσύνη!
Έχασε το ξίφος και την ασπίδα της!»
Η σφραγίδα του Γεώργιου Καστριώτη,την αυθεντικότητα 
της οποίας αποδέχονται και οι Αλβανοί. Βρίσκεται στο 
Εθνικό Μουσείο της Δανίας,στην Κοπεγχάγη.

ΠΗΓΕΣ:
ΤΙΤΟΣ Π. ΓΙΟΧΑΛΑΣ, «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Ο ΣΚΕΝΤΕΡ-
ΜΠΕΗΣ», εκδ. ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα – Γιάννενα, 1994.
Δημήτριος Ε. Ευαγγελίδης: «Η Καταγωγή των Αλβανών και 
οι Αρβανιτόφωνοι Έλληνες», εκδ. Ινφογνώμων, 2010
ΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ, η συνεχιζόμενη 
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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



Η 
παγκόσμια Ημέρα της Μητέ-

ρας ή όπως έχουμε συνηθίσει 

να τη λέμε «Γιορτή της Μητέ-

ρας», θεωρείται μία παγκό-

σμια γιορτή όπου τιμούμε τις μητέρες 

όλου του κόσμου.

Είναι κινητή εορτή όπως και η εορτή του 

πατέρα. Φυσικά, τους γονείς μας πρέπει 

να τους τιμάμε κάθε μέρα του χρόνου, 

αλλά οι παγκόσμιες αυτές ημέρες μας 

δίνουν την ευκαιρία να τους πούμε και να 

τους δείξουμε για μία ακόμη φορά πόσο 

τους σεβόμαστε και τους αγαπάμε.

Η Ημέρα της Μητέρας θεωρείται ένας 

καλός λόγος για εκδηλώσεις ειλικρίνειας 

για την αγάπη και την εκτίμηση που τρέ-

φουμε προς το πρόσωπο που μας έφερε 

στη ζωή.

Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850, 

όταν μια εθελοντική ομάδα γυναικών 

από τη δυτική Βιρτζίνια πρωτοστατούσε 

για την καλυτέρευση των συνθηκών υγι-

εινής, την προσπάθεια μείωσης της παι-

δικής θνησιμότητας και τον περιορισμό 

μόλυνσης του γάλακτος. 

Μέλημα των γυναικών ήταν παράλληλα η 

φροντίδα των τραυματισμένων στρατιω-

τών και από τα δύο μέτωπα του αμερικα-

νικού εμφυλίου πολέμου. 

Στα χρόν ια που ακολούθησαν μετά 

τον πόλεμο, η ακτιβίστρια Anna Jarvis 

με άλλες γυναίκες, οργάνωναν πικνίκ 

«Φιλίας» και πραγματοποιούσαν συμβο-

λικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενεργό 

πολιτική δράση του γυναικείου πληθυ-

σμού για την προώθηση της ειρήνης και 

τη συμφιλίωση των δύο πλευρών. 

Με στόχο ακριβώς έναν ενεργό πολι-

τικό ρόλο από την πλευρά των γυναικών 

η Anna αγωνίστηκε για την καθιέρωση 

μιας Ημέρας αφιερωμένη στη Μητέρα, 

ορμώμενη από τους μακρόχρονους αγώ-

νες της μητέρας της Ann Reeves Jarvis 

για ίσα δικαιώματα. Έτσι, οργάνωσε τον 

πρώτο εορτασμό της Ημέρα της Μητέ-

ρας το 1908. Στις 10 Μαΐου της ίδιας χρο-

νιάς, είχαν προγραμματιστεί εκδηλώσεις 

στον τόπο όπου είχε γεννηθεί η Jarvis, 

στο Grafton της δυτικής Βιρτζίνια. 

Μέσω των προσπαθειών της Anna Jarvis, 

η Ημέρα της Μητέρας άρχισε να γιορτά-

ζεται σε περισσότερες πόλεις μέχρι που ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ, Woodrow Wilson το 

1914 καθιέρωσε ως επίσημη ημέρα την 

δεύτερη Κυριακή του Μάη.

Όταν η επέτειος άρχισε να εμπορευμα-

τοποιείται, η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια 

της ιδέας, Anna Jarvis εναντιώθηκε με 

όλα τα μέσα, καταλήγοντας να πεθάνει 

μόνη και χωρίς χρήματα σε ένα σανατό-

ριο.

Ωστόσο, η Γιορτή της Μητέρας, ημέρα 

εορτασμού της μητρότητας και ευχαρι-

στιών προς τη μητέρα έχει αρχαιοελλη-

νική προέλευση. Ήταν Γιορτή της Άνοι-

ξης όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, 

μητέρα όλων των θεών και των ανθρώ-

πων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη 

της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα 

του Δία και θεά της γονιμότητας. Με τα 

χρόνια και καθώς ο Χριστιανισμός εξα-

πλώθηκε στην Ευρώπη η Γιορτή μεταβλή-

θηκε προς τιμή της «Μητέρας Εκκλησίας» 

αλλά με τον καιρό οι δύο έννοιες συγχω-

νεύτηκαν. Έτσι, ο κόσμος τιμούσε ταυ-

τόχρονα τη Μητέρα και την  Εκκλησία. 

Παραδοσιακά δώρα όπως τα λουλούδια, 

τα φυτά και τα γλυκίσματα προσφέρονταν 

στη «Μητέρα Εκκλησία». 

Θρησκευτική ή κοσμική γιορτή, όπως 

και να έχει, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στις μητέρες 

όλου του κόσμου…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Η Μητέρα 
του κόσμου…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το ηλιόλουστο πρωι-
νό της Παρασκευής, 29ης Απριλί-
ου 2022, από μόνο του ήταν αρκε-
τό για να μας προδιαθέσει και μά-

λιστα να μας προετοιμάσει να υποδεχτούμε 
τους μαθητές της Πρώτης Τάξης του Ημερή-
σιου Σχολείου «Βασίλειος Σπυρόπουλος» 
της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Φλά-
σινγκ που μαζί με τους δασκάλους και τους 
γονείς αποφάσισαν να γιορτάσουν στο Σπί-
τι της Ελλάδας την 201η επέτειο της Εθνικής 
Παλιγγενεσίας.  
Και ενώ όλοι περίμεναν να έρθουν σαράντα 
περίπου μαθητές με τις δασκάλες τους και 
με μερικούς συνοδούς, εν τούτοις ήρθαν με 
τα δικά τους αυτοκίνητα αρκετοί άλλοι και 
η επίσκεψη αυτή απέκτησε κάτι παραπάνω 
από ουσιαστικό χαρακτήρα.
Οι μαθητές μόλις αποβιβάστηκαν από το 
σχολικό λεωφορείο άρχισαν να τραγου-
δούν το παιδικό τραγούδι «Δεν χορταίνω 
να βλέπω Ελλάδα». Οι περισσότεροι είχαν 
φορέσει την εντυπωσιακή στολή του σχο-
λείου, ενώ άλλοι τις στολές του Παλαιών 
Πατρών Γερμανού, του Κολοκοτρώνη, της 
Μπουμπουλίνας, του Κανάρη και άλλων 
ηρώων της Επανάστασης.
Και την ώρα που ο γενικός Πρόξενος Δρ. 
Κωνσταντίνος Κούτρας άνοιξε την πόρτα 
«εισέβαλαν» τραγουδούσαν  «Δεν χορ-
ταίνω να βλέπω εσένα / ω πατρίδα, Ελλάδα, 

Ελλάδα», και το επαναλάμβαναν κάθε φορά 
ακόμη πιο δυνατά. Και κατευθύνθηκαν 
προς τον πολυχώρο του Προξενείου όπου 
φιλοξενείται η έκθεση του ομογενή ζωγρά-
φου Φίλιππου Τσιάρα με τη επωνυμία 
«Superdot». 
Τα χαμογελαστά λαμπερά προσωπάκια 
των μαθητών και τα αστραφτερά βλέμματά 
τους καθιστούσαν ακόμη πιο επιβλητική την 
γιορτή.
«Τα παιδιά μας ήθελαν να γιορτάσουν στο 
Σπίτι της Ελλάδας την γιορτή της 25ης Μαρ-
τίου και πολλοί από τους δασκάλους και 
τους γονείς νόμισαν ότι ήρθαμε να αντα-
γωνιστούν με την «Επιτροπή Ελλάδα 1821» 
και την Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. 
‘Ηρθαμε εδώ για να συναγωνιστούμε», επε-
σήμανε με έκδηλη την συγκίνηση η πεφωτι-
σμένη δασκάλα τους, Πέπη Βολίκα.
Παρακολουθώντας όμως το πρόγραμμά 
τους, την προσφώνηση του Γενικού Προξέ-
νου, Δρα Κωνσταντίνου Κούτρα, του γενικού 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος Ευθυμίου Μπακογιάννη 
και του εκτελεστικού διευθυντή της Ένωσης 
Λιμένων Ελλάδας, κ. Δημητρίου Ιατρίδη που 
είχαν μια μοναδική ευκαιρία να πάρουν μια 
γεύση από το έργο των σχολείων μας, διαπί-
στωσα ότι όσα ξεστόμισαν ήταν ολίγα μπρο-
στά στο θέαμα. Είχαν δίκιο, διότι τα παιδιά 
με το σθένος τους, με το πάθος τους και με 

τα άψογα ελληνικά τους ανταγωνίστηκαν την 
Επιτροπή και μάλιστα δίδαξαν.
Αν και τα βίντεο που συνοδεύουν το ρεπορ-
τάζ μιλούν από μόνο τους οφείλω να πω 
πως η «εισβολή» των μαθητών στο Σπίτι της 
Ελλάδας ήταν κάτι παραπάνω από ανταγω-
νιστική. ‘Ηταν το κερασάκι της τούρτας για 
τους γονείς και τους δασκάλους, καθώς επί-
σης και για τον οικοδεσπότη, ο οποίος μετά 
από έξι χρόνια δόκιμης υπηρεσίας επιστρέ-
φει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Είναι το «κερασάκι» που θα πάρει μαζί του ο 
Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας και το οποίο θα 
μοιραστεί με το διπλωματικό σώμα και με 
την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της γενέ-
τειρας και θα το οποίο αφ ενός μεν θα του 

υπενθυμίζει την ανυπόκριτη και ανιδιοτελή 
αγάπη – ακόμη και των αμερικανογεννημέ-
νων – για την Ελλάδα, αφ ετέρου δε θα υπεν-
θυμίζει το χρέος της μητέρας Ελλάδας για την 
αξιοποίηση των αστείρευτων και ανεκμετάλ-
λευτων δυνάμεων των Ελληνοαμερικανών 
προς όφελος της Ελλάδας, της Κύπρου και 
του απανταχού Ελληνισμού.
Μετά το πέρας της γιορτής τα παιδιά φωτο-
γραφήθηκαν στο προαύλιο του Γενικού 
Προξενείου και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο. 
Η γιορτή έληξε με το γεύμα που παρέθεσε 
στο εστιατόριο “Σταμάτης” ο ιδιοκτήτης του 
εστιατορίου Σταμάτης Μπιλιλής και τα παι-
διά τον εξέπληξαν με τους χορούς και τα τρα-
γούδια του.

«Εισέβαλαν» στο Σπίτι της Ελλάδας τραγουδώντας 
«Δεν χορταίνω να βλέπω εσένα, ω πατρίδα»

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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T
o Hellenic Hope Centre μετά από δύο χρόνια πραγματοποίησε το ετήσιο 
δείπνο της, τιμώντας αυτή τη φορά πέντε από τους προηγούμενους προέ-
δρους του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα τιμήθηκαν ο κ. Τζιμ Αναστασιά-
δης, η κα Πανωραία Μπρούμας – Φλώρας, η κα Σούλα Νιτσοτώλης, η κα Κά-

θυ Μπόζιος και η κα Μπέτυ Βαβούγιας.
Το Have a Heart Luncheon που πραγματοποιήθηκε σ την αίθουσα του Crystal 
Fountain την περασμένη Κυριακή στέφθηκε με επιτυχία. Το «παρών» έδωσαν και 
πολλά μέλη της παροικίας μας, όπως η κα Έφη Τσάτσου η οποία έκανε και δωρεά. 
Δωρεά επίσης για το έργο του οργανισμού, το οποίο βοηθά οικογένειες με παι-
διά ή άτομα με αναπηρικές ανάγκες, έκανε κι ο κ. Τζίμης Αναστασιάδης, οι κυρίες 
της Φιλοπτώχου από τον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, αλλά και το Daughters of 
Penelope.
Τέλος, αξίζει να διαβάσετε τον λόγο που απηύθυνε ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης για 
την βράβευση του κ. Αναστασιαδή που αποτέλεσε πρόεδρος από το 2012 ως το 
2014.

Ο λόγος του κ. Χατζηγιάννη
Good afternoon and thank you for having me here today, as we honor the past 
five presidents who truly deserve this recognition for their time, dedication, 
commitment and perseverance for the betterment of the Hellenic Hope Center. 
I have the distinct pleasure to present the award to Mr. Jim Anastasiadis, and 
recognize his contributions while he was president of the Hellenic Hope Center 
from 2012-2014
Philanthropy – what does it really mean, 
English:  the desire to promote kindness, welfare and well being of others in 
generosity of money or time to a cause in which you believe
Greek, φιλανθρωπία- φιλία και αγάπη προς τους ανθρώπους σημαίνει καλοσύνη 
και ανθρωπιά
Jim and his family embody these meanings for as long as I can remember, and 
continue today, to unselfishly support their time, money and efforts to causes 
that are near and dear to their heart such as the Hellenic Hope Center.
During Jim’s term as president, he had the distinct pleasure to work along side a 
fantastic board, which enabled them to excel in their initiatives. 
Sharing the same focus from all the previous boards which was to contribute 
towards the completion of the Hellenic Hope Center and expand the program 
attendees from 12 to 29 by the end of his second year.
J im took every opportunity  to promote the Hellenic  Hope Centre.  He 
participated, hosted and spoke at many events such as (Greek Community 
of Toronto functions, Prophets Elias Mississauga events, Cypriot Community 
Toronto events, HHF, Greek festivals and Golf tournaments)  all pertaining to the 
growth, awareness and partnership development of the Hellenic Hope center. 
Jim also appeared on Mr, Kourtessis then radio / television talk show on 
bi-weekly basis for the successful promotion and to broaden public awareness 
of the great work that the Hellenic Hope Center does for persons with special 
needs. 
Jim was quoted saying that his most rewarding experiences was interacting with 
the individuals we support and participated in the weekly swim program where 
Jim got to swim with the individuals was an experience he will never forget.  
During his term as president, Jim and his board organized many successful events 
and retained many large donations.
$50,000 from each the Gala where Alexandros Notas and Diamantis Dionysiou 
performed
$80,000 two golf tournaments, which also included the participants for the 
lunch where they interacted with the golfers  
$15,000 and $20,000  from Chairman Brands from our beloved friend, who we 
lost and will miss -- Tom Michalopoulos
$7000 raised from the Scotia Bank Marathon
After the sudden passing of our good friend and fellow board member Tom 
Andrikopoulos on December 20, 2014, a memorial golf tournament was created 
in Tom’s honour which donated $12,000 back to the Hellenic Hope Center.  
As Jim once said, “he was an amazing human being and he made me stronger 
and will be missed: a day doesn’t go by without me still thinking about him. 
In closing with one Greek comment, pertaining to the measure of a person. 
English - the successes of a human are not evaluated from personal gains,,  but 
from how he makes others around him happier and able to attain their dreams.
Greek - Οι επιτυχίες ενός ανθρώπου δεν αξιολογούνται από τα προσωπικά κέρδη, 
αλλά από το πώς κάνει τους άλλους γύρω του πιο ευτυχισμένους και ικανούς να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους
Thank you to Jim and to his family for your support and constant belief in the 
cause to ensure that persons with special needs are treated with respect and 
dignity to which every person is entitled to. 
Thanks you.

Άλλη μια πετυχημένη εκδήλωση του Hellenic Hope Centre με 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

Φοβερὴ εἶναι ἡ δουλεία τοῦ 
ὑλικοῦ συμφέροντος. Κατα-
δυναστεύει πολλοὺς ἀνθρώ-
πους. Μέσα στὴ σύγχρονη 

κοινωνία ποὺ ἡ ὑλιστικὴ νοοτροπία 
ἁπλώνεται ὅλο καὶ πιὸ πολύ, οἱ δοῦλοι 
τοῦ συμφέροντος πολλαπλασιάζονται. 
Καὶ ὅλα αὐτὰ στὴν ἐποχὴ ποὺ τόσοι 
ὕμνοι καὶ ἐγκώμια ἀκούγονται γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, γιὰ τὸ σεβασμὸ 
στὴν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου.
Ας δοῦμε ὅμως ἀπὸ κοντὰ τὴν κατά-
σταση αὐτή. Μιὰ χαρακτηριστικὴ περι-
γραφὴ βρίσκουμε στὴ σημερινὴ ἀπο-
στολικὴ περικοπή. Α) ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΦΕ ΡΟΝΤΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΣΑ.
Χρησιμοποιοῦν ὁποιοδήποτε μέσο γιὰ 
νὰ κερδίσουν, νὰ πλουτήσουν. Παρα-
τηρεῖστε τοὺς κυρίους τῆς «παιδί-
σκης». Εκμεταλλεύονται ἕνα δυστυχι-
σμένο, ταλαιπωρημένο πλᾶσμα. ‘Αδι-
αφοροῦν γιὰ τὴ δοκιμασία τοῦ κορι-
τσιοῦ ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ πονηροῦ 
πνεύματος. Ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει 
εἶναι τὰ χρήματα ποὺ θὰ κερδίσουν ἀπὸ 
τὴν κατάσταση αὐτή. Ἔτσι προτιμοῦν 
ἀντὶ νὰ ἐλευθερωθῆ, νὰ κυριαρχῆται ἡ 
κοπέλλα ἀπὸ τὸ δαιμόνιο τοῦ πύθωνος, 
ἀρκεῖ ποὺ αὐτὸ τοὺς ἐξασφαλίζει πλού-
σιες εἰσπράξεις. Τοὺς παρέχει «ἐργασίαν 
πολλὴν μαντευομένη».
Πόσοι καὶ πόσοι σύγχρονοι δοῦλοι τοῦ 
συμφέροντος δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια 
τακτική! Σκοπός τους τὸ συμφέρον. Γιὰ 
τὴν ἐπιτυχία του χρησιμοποιοῦν κάθε 
μέσο, Νὰ θυμηθῆ κανεὶς τὴν ἐκμετάλ-
λευση συχνὰ τῶν ἐργαζομένων; «Ολους 
αὐτοὺς ποὺ νοθεύουν τὰ ἐμπορεύματά 
τους, ἀκόμα καὶ τὰ τρόφιμα καὶ τὰ φάρ-
μακα προκειμένου νὰ πλουτήσουν; 
Αὐτοὺς ποὺ πουλᾶνε τὸν θάνατο μὲ τὰ 
ναρκωτικά, ποὺ ἀποπροσανατολίζουν 
τοὺς νέους μὲ τὴ νυχτερινὴ διασκέδαση 
καὶ άσωτεία, ποὺ προάγουν τὴν ἀνηθι-
κότητα καὶ τὴν διαφθορά;
Ἢ ἀκόμα τοὺς «πνευματικούς»(!) 
ἀνθρώπους ποὺ μὲ τὰ γραπτὰ ἢ τὰ θεά-
ματα ποὺ προσφέρουν ἐξευτελίζουν τὴν 
ἀξιοπρέπεια καὶ κάθε ἀξία καὶ ἠθική; Κι 
ὄχι μόνο αὐτό. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι Β) ΑΝΤΙ-
ΔΡΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΟΥΣ.
«Ας γυρίσουμε καὶ πάλι στὴν περικοπή. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ 
Χριστοῦ» θεραπεύει καὶ ἐλευθερώνει τὸ 
δυστυχισμένο ἐκεῖνο κορίτσι ἀπὸ τὴν 

κυριαρχία τοῦ πονηροῦ. Καὶ τότε ξεσπᾶ 
ἡ θύελλα. Οἱ κύριοι τῆς παιδίσκης ὅταν 
εἶδαν ὅτι «ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργα-
σίας αὐτῶν» ἔγιναν ἥρωες τῶν ἐπεισο-
δίων ποὺ ἀκολούθησαν. Τοῦ ραβδισμοῦ 
καὶ τῆς φυλακίσεως τῶν ̓ Αποστόλων. 
Εδειξαν ὅλη τὴ μανία καὶ τὸ πάθος τους 
μόλις θίγηκε τὸ ὑλικὸ συμφέρον τους.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει πάντοτε. Οἱ δοῦλοι 
τοῦ συμφέροντος δὲν δέχονται ἐπεμβά-
σεις-στὰ ἄνομα ἔργα τους. Θὰ ἐπιτεθοῦν 
νὰ ἐξοντώσουν ὅποιον θὰ τολμήση νὰ 
θίξη τὸ συμφέρον τους. ̔́ Οποιον θελήση 
νὰ γίνη
ἐμπόδιο στὴν πραγματοποίηση τῶν σχε-
δίων τους. Θὰ ζητήσουν νὰ τὸν ἐξου-
δετερώσουν. Θὰ ἀρχίσουν τὶς συκοφα-
ντίες, τὶς διαβολές, τὸ διωγμό. Συνω-
μοσία ὁλόκληρη εἶναι δυνατὸν νὰ 
καταστρωθῆ γιὰ νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴ 
μέση αὐτὸν ποὺ θὰ θελήση νὰ διαμαρ-
τυρηθῆ, νὰ τοὺς παρατηρήση, νὰ τοὺς 
ἐλέγξη γιὰ ὅσα ἁμαρτωλὰ πράττουν 
ἢ ἔστω δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ στὸ δρόμο 
τῆς ἀπωλείας. Ἢ ἀκόμα θὰ κινητοποιή-
σουν τὰ «μεγάλα μέσα», θὰ «λαδώσουν» 
κάποιους «ἁρμόδιους», γιὰ νὰ μὴ θιγοῦν 
τὰ συμφέροντά τους.
᾿Αλλά, ἀδελφοί, ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ 
κάθε εἴδους δουλεία. Καὶ εἶναι πραγμα-
τικὰ λυπηρὸ σὲ ἐποχὴ εἰρήνης καὶ πολι-
τικῆς ἐλευθερίας νὰ γινώμαστε δοῦλοι 
τῆς ὕλης, τοῦ χρήματος, τοῦ συμφέρο-
ντος. Ἡ μόνη ἐλπίδα εἶναι νὰ προτιμή-
σουμε μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐλευθερία ποὺ 
χαρίζει ὁ Θεός.
Ναὶ ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία αὐτή, πνευμα-
τική, δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Δὲν 
εἶναι εὔκολο νὰ διατηρῆ κανεὶς ἀδού-
λωτο φρόνημα, ἐλευθερη ψυχή, ἀδέ-
σμευτη συνείδηση. Δὲν εἶναι τόσο ἁπλὸ 
νὰ μὴν ὑποκύπτη σ’ ἕνα σωρὸ ἐσωτερι-
κοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς παράγοντες ποὺ 
ἀλλοτριώνουν τὴν ἀνθρώπινη προσω-
πικότητα καὶ ὑποτάσσουν τὴ βούληση. 
Δὲν ὑπάρχει χειρότερο κατάντημα γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἐλεύθερο αὐτὸ δημι-
ούργημα τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀπεμπολῆ τὸ ἀνε-
κτίμητο δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ νὰ ζῆ 
στὴν πνευματικὴ σκλαβιά γιὰ μικρο-
συμφέροντα ἢ γήινες ἀπολαύσεις. Ὁ 
ἄνθρωπος χωρὶς πνευματικὴ ἐλευθερία 
παύει νὰ εἶναι ἄνθρω πος. «Τῇ ἐλευθε-
ρίᾳ, λοιπόν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε 
στήκετε» μᾶς παραγγέλει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ: 
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
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Audi A5 Audi Q3 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 31st

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

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,888 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$215† 4.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$8,418 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$808† 3.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,618 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$568† 4.48%†

all-wheel-drive

© 2022 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=$808/Q5=$568/month/A3=$218 Bi-weekly./Q3=$215 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$8,418/Q5=$5,618/A3=$3,888/Q3=$3,888 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=$47,211/Q5=$32,890/Q3=$26,240/A4=$26,531 (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 31st, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

Drive with Distinction.
&
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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.  Σήμερα 
θα μιλήσουμε για τις διατροφικές 
διαταραχές .

Ο
ι διαταραχές διατροφής γενικά είναι 
μια ομάδα ψυχοσωματικών διαταρα-
χών που έχουν να κάνουν με τη δια-
τροφή και το σωματικό βάρος. Οι άν-

θρωποι που βιώνουν κάποιας μορφής διατρο-
φική διαταραχή συνήθως εστιάζουν, όσο σχε-
δόν σε τίποτα άλλο, στη διατροφή τους, στις δι-
ατροφικές τους συνήθειες ή στο σωματικό τους 
βάρος.
Οι κυριότεροι τύποι διατροφικών διαταραχών 
είναι η ανορεξία, η βουλιμία και η ορθορεξία.

Ανορεξία
Η ανορεξία έχει να κάνει με την εμμονή γύρω 
από το φαγητό ιδιαίτερα σε σχέση με το σωμα-
τικό βάρος. Υπάρχει εμμονή καθώς και υπερ-
βολική ανησυχία και σκέψεις π.χ. για το “πόσο 
φαγητό καταναλώνω“, “πόση σωματική άσκηση 
κάνω”, “πόσες φορές ανεβαίνω στη ζυγαριά για 
να μετρήσω το σωματικό μου βάρος”.

Βουλιμία
Όταν κανείς υποφέρει από βουλιμία βιώνει 
πολλά επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης 
φαγητού μέσα σε λίγη ώρα που στη συνέχεια 
προσπαθεί να τα αποβάλλει, με το να προκαλέ-
σει εμετό ή με το να κάνει υπερβολική σωματική 
άσκηση.

Ορθορεξία
Η ορθορεξία είναι μια σχετικά νέα τάση στην 
ομάδα των διατροφικών διαταραχών. Εδώ 
υπάρχει υπερβολική ενασχόληση με το είδος ή 
την ποιότητα της τροφής που κανείς καταναλώ-
νει. “Τι θα φάω”, “πώς θα το φάω”, “πότε θα το 
φάω”, “είναι υγιεινό”, “είναι βιολογικό”, “πόσα 
συντηρητικά έχει”;
Είναι συνήθως κυρίαρχες ερωτήσεις και σκέ-
ψεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε βαθμό τέτοιο, 
ώστε τόσο το ίδιο το φαγητό όσο και οι συν-
θήκες μέσα στις οποίες τρως να καταλήγουν να 
γίνονται μια δύσκολη, περίπλοκη και χρονο-
βόρα διαδικασία. Η ορθορεξία εκτός από συνέ-
πειες στη σωματική και ψυχική υγεία μπορεί 
συχνά να έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέ-
πειες (πρέπει να αγοράζω μόνο βιολογικές τρο-
φές, θέλω να τρώω μόνο υγιεινά και για αυτό 
αποφεύγω να βγαίνω για φαγητό με οικογέ-
νεια και φίλους) επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα 
ζωής σου και τις σχέσεις σου σε πολλά επίπεδα.

Αίτια
Δεν είναι επακριβώς γνωστές οι αιτίες των δια-
τροφικών διαταραχών, όμως, φαίνονται να είναι 
μια κατάσταση πολυπαραγοντική. Για παρά-
δειγμα, μπορεί να παίζει ρόλο η κληρονομικό-
τητα, μπορεί να υπάρχει παρελθόν κακοποί-
ησης, να έχεις τάση για δογματικούς τρόπους 
σκέψης, να έχεις εκτεθεί πολύ σε υπερσεξουα-
λικές εικόνες και γκλάμουρ πρότυπα, προϊόντα 
δηλαδή κυρίως του δυτικού αλλά και του ανα-
τολικού τρόπου ζωής για το τι είναι το καλύτερο, 
το πιο ελκυστικό, το πιο υγιεινό ή το πιο σωστό.
Όμως, κανένας από αυτούς τους παράγοντες 
από μόνος του δεν φαίνεται ότι μπορεί να προ-
καλέσει διατροφικές διαταραχές, αλλά μάλλον 
ένας συνδυασμός τους.
Ωστόσο, το ότι δεν είναι γνωστές οι ακριβείς 
αιτίες δεν σημαίνει ότι αυτές οι διαταραχές δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
με την κατάλληλη επαγγελματική βοήθεια, ιδιαί-
τερα όταν αυτή τη ζητήσεις όσο πιο νωρίς γίνε-
ται.

Συμπτώματα
Mερικά σημεία που θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν στην πιο έγκαιρη αντιμετώπιση μιας δια-
τροφικής διαταραχής:
Προσπαθούν να τρώνε μόνοι τους
Φοράνε συχνά ρούχα πολύ μεγαλύτερου μεγέ-
θους από αυτό που τους ταιριάζει (συνήθως για 
τους έφηβους)
Κάνουν συχνά υπερβολική έως και εξοντωτική 
σωματική άσκηση
Κοιτάζονται πολύ συχνά στον καθρέφτη
Έχουν σταματήσει να τρώνε φαγητά που απο-
λάμβαναν στο παρελθόν, προκειμένου να τρώνε 
σωστά
Αισθάνονται ενοχές ή ότι χάνουν τον έλεγχο 
όταν δεν τρώνε υγιεινά
Έχουν αρχίσει να κρίνουν τον εαυτό τους πιο 
αυστηρά
Φαίνεται να είναι ευάλωτοι σε ακραίες ή δογμα-
τικές αντιλήψεις για τη διατροφή, την εμφάνιση 
ή το βάρος
Αν οι περισσότερες απαντήσεις είναι θετικές, 
τότε ίσως χρειάζονται περισσότερες πληροφο-
ρίες και βοήθεια.

Θεραπεία
Αν υποφέρεις από βουλιμία, ανορεξία ή άλλη 
διατροφική διαταραχή και θέλεις να γίνεις καλύ-
τερα, μίλησε σε κάποιον που μπορεί να σε βοη-
θήσει. Αυτός μπορεί να είναι γονιός, δάσκαλος, 
φίλος, γιατρός, ψυχολόγος, πνευματικός πατέ-
ρας
ή ένας οργανισμός που ασχολείται με διαταρα-
χές διατροφής.
Πολλές φορές οι άνθρωποι που βιώνουν 
κάποιας μορφής διατροφική διαταραχή μπορεί 
να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο αυτού που 
ζουν κι έτσι δεν χρειάζεται να μιλήσουν σε κανέ-
ναν ή να ζητήσουν βοήθεια. Ή μπορεί να αισθά-
νονται ντροπή για την εμπειρία τους κι έτσι να 
αναβάλλουν συνεχώς να μοιραστούν το πρό-
βλημά τους με κάποιον.

Όμως, δεν ωφελεί να αφήνουν αυτό να τους 
εμποδίζει τόσο πολύ, καθώς όσο πιο νωρίς 
ζητήσουν βοήθεια τόσο πιο αποτελεσματική θα 
είναι και η αντιμετώπιση της κατάστασης που 
ζουν.
Η θεραπεία των διατροφικών διαταραχών 
δεν στοχεύει μόνο στο θέμα της απώλειας του 
βάρους. Ως ειδικοί οι Ψυχολόγοι διαδραματί-
ζουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση 
των διατροφικών διαταραχών και αποτελούν 
αναπόσπαστα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας 
που μπορεί να παράσχει περίθαλψη σε ασθενή, 
καθώς διερευνούν τα δευτερογενή οφέλη που 
έχει ο πάσχων μαζί με τις υπόλοιπες αλληλε-
πιδράσεις του συστήματος που ζει. Ως μέρος 
αυτής της θεραπείας, ένας γιατρός μπορεί να 
κληθεί να αποκλείσει ιατρικές ασθένειες και 
να καθορίσει ότι ο ασθενής δεν είναι σε άμεσο 
φυσικό κίνδυνο. Ένας διατροφολόγος επίσης, 
μπορεί να κληθεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση 
και τη βελτίωση της διατροφικής πρόσληψης 
.Μόλις ο ψυχολόγος έχει εντοπίσει σημαντικά 
ζητήματα που χρειάζονται προσοχή και αναπτύ-
ξει ένα σχέδιο θεραπείας, βοηθά τον ασθενή 
να αντικαταστήσει καταστροφικές σκέψεις και 
συμπεριφορές με πιο θετικές και να δουλέψει 
μαζί του για την προσπάθεια για εγκατάσταση 
πιο λειτουργικών σχέσεων με το περιβάλλον 
του. Ένας ψυχολόγος και ο ασθενής μπορεί να 
συνεργαστούν επικεντρωμένοι στην υγεία και 
όχι στο βάρος.
 Η απλή αλλαγή των σκέψεων και των συμπερι-
φορών του θεραπευόμενου, δεν αρκεί. Για να 
διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση, οι θεραπευό-
μενοι και οι ψυχολόγοι πρέπει να συνεργαστούν 
για να διερευνήσουν τα ψυχολογικά προβλή-
ματα που διέπουν τη διατροφική διαταραχή. Η 
ψυχοθεραπεία μπορεί να χρειαστεί να επικε-
ντρωθεί στη βελτίωση των προσωπικών σχέ-
σεων των ασθενών. Και αυτό μπορεί να βοη-
θήσει τους ασθενείς να αντιληφθούν τι γίνεται 
πέρα από ένα γεγονός ή κατάσταση που προκά-
λεσε την αναταραχή αρχικώς.
 
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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Τ
ην Πέμπτη 28 Απριλίου, τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή της Ζωο-
δόχου Πηγής, από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο στο παρεκ-
κλήσι της Αρχιεπισκοπής στο Τορόντο . Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε 
δεξίωση, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Σωτήριος τσούγκρισε το πασχαλινό αυγό με τους 

παριστάμενους, μεταξύ αυτών και η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κα Μπέτυ Σκουτά-
κη, αλλά και τα μέλη της Κεντρικής Φιλοπτώχου με την πρόεδρο, κα Ζωή Βερούτη.
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά ανακοίνωσε πως το Σαββατοκύριακο αυτό στην 
αίθουσα του Metropolitan Centre θα διεξαχθεί η Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών της 
Θεολογικής Ακαδημίας, ενώ επίσης στον Εσπερινό του Σαββάτου για την εορτή του Αγίου 
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου θα γίνει η χειροθεσία τριών νέων 
Αρχόντων του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Επίσης ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
ανακοίνωσε πως θα ανοίξει το κατηχητικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Αρχιερατικός Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής από τον 
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Τ
ο τραγούδι «Στα Τρίκαλα στα δυο 
στενά» είναι ένα από τα κλασσικά  
του Βασίλη Τσιτσάνη, και είναι γραμ-
μένο για τον Γιώργο Σακαφλιά που 

δολοφονήθηκε στις φύλακες *Τρικάλων το 
1927 από τον Αντωνίτση. 
Μέσα από πληροφορίες παλιών συνθετών 
και μουσικών, τα γεγονότα έχουν ως εξής: 
Ο διαβόητος κακοποιός Γιώργος  Σακα-
φλιάς ήταν από την Αθήνα, γεννημένος το 
1899. Πολύ όμορφος άντρας,  λέγανε όσοι 
τον γνώρισαν, αλλά και πολύ  κουτσαβάκη. 
Το πραγματικό του επίθετο σύμφωνα με 
κάποιες πληροφορίες ήταν Χαραλάμπους 
και έμενε στην περιοχή του θησείου. -Το 

Σακαφλιάς ήταν παρατσούκλι-
Ο Σακαφλιάς έκανε πιάτσα  στην Αθήνα 
και ζούσε εκμεταλλευόμενος  γυναίκες του 
πεζοδρομίου, που έπειθε λόγω του παρου-
σιαστικού του. Εκτός αυτού ήταν και κλέ-
φτης. Κάποια φορά, το 1926 συνελήφθη, 
δικάστηκε και στάλθηκε να εκτίσει την ποινή 
του  στις φύλακες των Τρικάλων. Τότε ήταν 
27 ετών.  
Στις φύλακες των Τρικάλων, μέσα σε όλα 
τα φυντάνια, βρισκόταν και ο Αντωνίτσης 
,ο οποίος  είχε πυροβολήσει έναν ενωμο-
τάρχη, σε μια χαρτοπαικτική λέσχη της  Αθή-
νας. Ο Αντωνίτσης ήταν πενηντάρης, παλιός 
στο κουρμπέτι, από τον βόλο, με αυστριακή 
καταγωγή και είχε στρώσει δουλειά μες την 
φυλακή. Δηλαδή παιχνίδια, μπαρμπούτι, 
χαρτιά και διάφορα αλλά κόλπα παράνομα 
που καταπιάνονται  οι κρατούμενοι.
Τον Αντωνίτση στις φυλακές,  τον υπολογί-
ζανε, και τον φοβόντουσαν.
Όταν έφτασε ο Σακαφλιάς στα Τρίκαλα, είδε 
ότι ο Αντωνίτσης οικονομούσε και βάλθηκε 

να πάρει αυτός τα κόλπα της φυλακής, σαν 
πιο μάγκας υποτίθεται που ήταν.  Έτσι  με 
την άφιξη του Σακαφλιά  ξεκίνησαν μεταξύ 
τους προστριβές, με αποκορύφωμα, πάνω 
σε ένα παιχνίδι, ο Σακαφλιάς να κλωτσήσει 
τον Αντωνίτση λέγοντας του: .φύγε ρε κωλό-
γερε! Ο Αντωνίτσης έπεσε κάτω και κείνη 
την στιγμή του είπε: Αυτή τη κλωτσιά θα την 
πληρώσεις με τη ζωή σου…!
Μετά από λίγες μέρες, ο Αντωνίτσης αγό-
ρασε ένα τηγάνι  και λίγες μαρίδες και πήγε 
σε ένα πλυσταριό που υπήρχε στην φυλακή 
στο τέλος ενός στενού διαδρόμου, για να 
τις τηγανίσει. Έβγαλε όμως το χερούλι από 
το τηγάνι, το ακόνισε  ώρες πολλές σε μια 
πέτρα και έγινε σαν ξυράφι κοφτερό. Έπειτα 
φώναξε τον Σακαφλιά  για να τον κεράσει 
μαρίδες, ο οποίος είχε δει τα ψαριά και το 
τηγάνι που προηγουμένως είχε φέρει ο 
Αντωνίτσης και δεν υποψιάστηκε τίποτα.
Εν τω μεταξύ ο Σακαφλιάς σκέφτηκε, ότι ο 
γέρος,  μετά την κλωτσιά που έφαγε, φοβή-
θηκε και θέλει να τα φτιάξουμε. Έτσι ο Σακα-
φλιάς πήγε στο πλυσταριό.
Μόλις μπήκε στο μικρό καμαράκι έγινε το 
κακό. Δέχτηκε αλλεπάλληλα πισώπλατα χτυ-
πήματα με το κοφτερό χερούλι  του τηγα-
νιού. Μετά από λίγο ξεψύχησε ..
Μια άλλη εκδοχή του φονικού λέει τα εξής:
Ο Σακαφλιάς είχε «διαφορές» στην φυλακή 
με κάποιον Τσιρίμπαση για το βιδάνιο.  
Αυτός έβαλε τον Αντωνίτση να τον σκοτώ-
σει.
Ο Σακαφλιάς βρισκότανε στο θάλαμο 9 στο 
ισόγειο της φυλακής  και κάποιος πιθανών 
βαλτός ,τον φώναξε από το προαύλιο τάχα 
μου να του μιλήσει, ότι κάτι τον ήθελε .Την 
ώρα που έσκυψε ο Σακαφλιάς στο καγκε-
λωτό παράθυρο ,για να τον ρωτήσει τι θέλει, 
μπήκε αθόρυβα στο κελί του ο Αντωνίτσης 
και με ύπουλο τρόπο, του έδωσε πισώπλατα 

αρκετές μαχαιριές  με ακονισμένο χερούλι 
από το  τηγάνι. Ο Σακαφλιάς ξεψύχησε σε 
λίγα λεπτά.
Ο Τσιτσάνης όταν έγινε το περιστατικό το  
1927, ήταν παιδί ακόμη, αργότερα ακούγο-
ντας την ιστορία και το δίστιχο που κυκλο-
φορούσε  στα Τρίκαλα, εκείνη την εποχή, 
Αντωνίτση κερατά, που σκότωσες το Σακα-
φλιά…έγραψε το τραγούδι…
Ολοκληρώνοντας  να  αναφέρουμε ορισμέ-
νες πληροφορίες που λένε ότι:  Ο Αντω-
νίτσης όταν αποφυλακίστηκε, μετά τον 
πόλεμο, πήγε στην Πάτρα. Εκεί δούλεψε σε 
κάποια χαρτοπαικτική λέσχη. Όταν πέθανε 
ο ιδιοκτήτης της λέσχης,  ο Αντωνίτσης βρέ-
θηκε στον δρόμο να ζητιανεύει. Κατάντησε 
περίγελο των πιτσιρικάδων και της κοινω-
νίας ολόκληρη , πράγμα που σαν παλιός 
μάγκας δεν άντεξε. Έτσι έπεσε στις γραμμές 
του τρένου Πατρών- Πύργου και αυτοκτό-
νησε.

Όσο για το τραγούδι του Τσιτσάνη, που 
στους στίχους του αναφέρει τον Σακαφλιά 
ως «φίλο» και «ντερβίση», .πρέπει να πούμε 
ότι με τον θάνατο του ο Σακαφλιάς,  παλικα-
ράκι ακόμη 27-28 χρόνων όχι μόνο συγχω-
ρέθηκε,  αλλά κέρδισε  και την εύνοια του 
λαού των Τρικάλων!

Στα Τρίκαλα στα δυο στενά,
σκοτώσανε τον Σακαφλιά. 

Τέτοιο ντερβισικο παιδί, 
το κλαίμε όλοι μας μαζί.

Δεν τον ξεχνούμε βρε παιδιά,
το φίλο μας τον Σακαφλιά.

*Τα δυο στενά που αναφέρει ο Τσιτσάνης 
στο τραγούδι,  είναι δυο διάδρομοι του προ-
αυλίου της φυλακής Τρικάλων, που κυκλώ-
νουν τους θαλάμους των κρατουμένων 

«Στα Τρίκαλα στα δυο στενά» ( Ο Σακαφλιάς)
Βασίλη Τσιτσάνη - Α! Ερμηνεία: Στράτος Παγιουμτζής -Βασίλης Τσιτσάνης 1940

Ο Σακαφλιάς
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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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Π
ερισσότεροι από 300 κάτοικοι του Scarborough-
Agincourt, επιχειρηματίες, κοινωνικοί παράγω-
ντες και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης πα-
ρευρέθηκαν σε μια υπαίθρια συγκέντρωση για 

την έναρξη της εκστρατείας επανεκλογής του υποψηφίου PC 
και βουλευτή Άρη Μπαμπικιάν.
Στη συγκέντρωση μίλησαν οι βουλευτές Οντάριο 
Raymond Cho (Scarborough North), Vincent Ke (Don 
Valley North), Billy Pang (Markham-Unionville), Vijay 
Thanigasalam (Scarborough-Rouge Park) και Christina Mitas 
(Scarborough-Centre).
Στις ομιλίες τους, οι ομιλητές επαίνεσαν την επιμονή, τη 
δέσμευση και την αφοσίωση του Babikian στην εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων του Scarborough-Agincourt. Ανέφεραν 
τα σημαντικά επιτεύγματα που βοήθησε να γίνουν για την 

κοινότητά του.
Αναφέρθηκαν στην επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων 
για το New Birchmount Hospital, την επέκταση της γραμ-
μής του μετρό Sheppard από την Don Mills στον σταθμό 
McCowan, το κτίριο της κοινότητας Bridletowne και το 
Health Hub, τη διάθεση 20 εκατομμυρίων δολαρίων για την 
ανακαίνιση και επέκταση του Terry Fox και τις σχολές David 
Lewis, και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό η δημιουργία 
μιας ιατρικής σχολής στο Scarborough.
Ο κ. Μπαμπικιάν είπε: «Είναι τιμή και προνόμιο που ήμουν 
ο εκπρόσωπος της Scarborough-Agincourt τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Είμαι ευγνώμων στους κατοίκους που μου 
έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης για να τους εκπροσωπήσω 
και να υπερασπιστώ τα συμφέροντά τους και να φέρω άνευ 
προηγουμένου ιστορικές βελτιώσεις στην κοινότητά μας». 

Και πρόσθεσε: «Μέσα σε τέσσερα χρόνια, μπόρεσα να 
πετύχω αυτά που οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν εδώ 
και δεκαετίες. Άλλοι μένουν στα λόγια και δίνουν κούφιες 
υποσχέσεις στους κατοίκους μας. Παραδίδω αποτελέσματα. 
Είμαι άνθρωπος της πράξης και όχι των λέξεων».
Και κατέληξε: «Χρειαζόμαστε έναν εκπρόσωπο που ζει στο 
Scarborough-Agincourt. Κάποιος που κατανοεί τις δοκιμα-
σίες και τις δοκιμασίες της κοινότητάς μας και τις ανάγκες 
της, όπως έχω κάνει τα τελευταία 32 χρόνια...όχι κάποιος 
που έχει επιλεγεί και πέσει με αλεξίπτωτο από τον κ. Steven 
Del Duca για να μας εκπροσωπήσει. Ως εκ τούτου, απευ-
θύνω έκκληση σε εσάς, τους κατοίκους του Scarborough-
Agincourt, να με εμπιστευτείτε και πάλι και να μου δώσετε 
ψήφο εμπιστοσύνης για δεύτερη θητεία, ώστε να επιτύ-
χουμε επιπλέον βελτιώσεις.»

Με μεγάλη επιτυχία η έναρξη εκστρατείας επανεκλογής 
του βουλευτή Scarborough-Agincourt, κ. Άρη Μπαμπικιάν
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Ο
ι υποψήφιοι αγοραστές κατοικι-
ών είδαν σαφείς ενδείξεις ψύξης 
της αγοράς του Τορόντο τον Α-
πρίλιο, καθώς το γραφείο ακινή-

των της περιοχής ανέφερε ότι οι πωλήσεις 
μειώθηκαν κατά περίπου 41 τοις εκατό από 
πέρυσι και 27 τοις εκατό από έναν μήνα νω-
ρίτερα.
Το περιφερειακό συμβούλιο ακινήτων του 
Τορόντο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι πωλή-

σεις του Απριλίου ανήλθαν σε 8.008 σε 
ολόκληρη την περιοχή, από 13.613 τον ίδιο 
μήνα πέρυσι και 10.939 τον Μάρτιο.
Το διοικητικό συμβούλιο απέδωσε μεγάλο 
μέρος της πτώσης στους αγοραστές κατοι-
κιών που κάνουν ένα διάλειμμα από την 
αγορά για να επανεκτιμήσουν πώς θα αλλά-
ξουν τη στρατηγική τους καθώς τα επιτόκια 
ανεβαίνουν και μειώνουν την αγοραστική 
τους δύναμη.

Οι πωλήσεις του Απριλίου μειώθηκαν κατά 
41% από πέρυσι, 27% από τον Μάρτιο

Η 
αστυνομία του Τορόντο λέει ότι 
υπήρξε αύξηση 22 % στα εγκλή-
ματα μίσους στην πόλη.
Η δύναμη αναφέρει ότι υπήρ-

ξαν 257 περιστατικά με κίνητρο μίσους το 
2021, από 210 τέτοια περιστατικά το προ-
ηγούμενο έτος.
Η αστυνομία λέει ότι τα πανδημικά και 
γεωπολιτικά γεγονότα πιστεύεται ότι συμ-
βάλλουν στους παράγοντες της αύξησης.
Η δύναμη λέει ότι η θρησκεία, η εθνοτική 
ή η εθνική προέλευση ήταν οι κυρίαρχες 
παρακινητικοί παράγοντες στα περιστα-
τικά.
Λέει ότι οι κοινότητες της Ανατολής και της 
Νοτιοανατολικής Ασίας ήταν οι πιο στο-
χευμένες

Η αστυνομία του Τορόντο λέει ότι επεκτεί-
νουν τη μονάδα εγκλημάτων μίσους.
Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζέιμς Ράμερ 
λέει ότι τα εγκλήματα μίσους αυξάνονται 
χρόνο με το χρόνο.
«Τα εγκλήματα μίσους θυματοποιούν όχι 
μόνο το άτομο, αλλά και τις κοινότητες με 
τις οποίες ταυτίζονται και οι αρνητικές επι-
πτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες», 
είπε ο Ράμερ σε γραπτή δήλωση.
Οι κοινότητες της Ανατολικής και Νοτιοα-
νατολικής Ασίας ήταν τα κυρίαρχα θύματα 
επιθέσεων, ακολουθούμενα από τη μαύρη 
κοινότητα, ενώ οι εβραϊκές και μαύρες κοι-
νότητες ήταν οι κυρίαρχες ομάδες που στο-
χεύουν σε περιστατικά κακομεταχείρισης, 
ανέφερε η αστυνομία.

Τα εγκλήματα με κίνητρο μίσους 
αυξήθηκαν κατά 22% φέτος

Τ
α ανθρώπινα λείψανα που βρέθη-
καν σε σκουπιδότοπο οικοδομής έ-
ξω από ένα άδειο σπίτι στο Rosedale 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επιβε-

βαιώθηκε ότι ανήκουν σε ένα μικρό κορί-
τσι μόλις τεσσάρων ετών, σύμφωνα με την 
αστυνομία.
Τα λείψανα εντοπίστηκαν σε έναν κάδο 
απορριμμάτων έξω από ένα σπίτι στη λεω-
φόρο Dale βόρεια του σταθμού Castle 
Frank αργά το απόγευμα της Δευτέρας.
Η αστυνομία λέει ότι μια νεκροψία επιβε-
βαίωσε τώρα ότι τα λείψανα ανήκουν σε ένα 
κορίτσι που πιθανότατα ήταν μεταξύ τεσσά-
ρων και επτά ετών.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα λείψανα αφέ-
θηκαν στον κάδο κάπου μεταξύ 12 μ.μ. την 
Πέμπτη και στις 4:45 μ.μ. την Δευτέρα.
Η αστυνομία, ωστόσο, λέει ότι το κορίτσι 
μπορεί να έχει πεθάνει από το περασμένο 
καλοκαίρι, ή ίσως ακόμη και νωρίτερα.
«Έχουμε τους καλύτερους ερευνητές στην 
Αστυνομική Υπηρεσία του Τορόντο που 
εργάζονται σε αυτήν την υπόθεση με ό,τι 
έχουν και έτσι θα αναγνωρίσουμε αυτό το 
κοριτσάκι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για 
αυτήν», Insp. Ο Χανκ Ιντσίν-
γκα είπε στους δημοσιογρά-
φους κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου το πρωί της 
Πέμπτης.
Η αστυνομία δεν έχει ταξι-
νομήσει επίσημα τον 
θάνατο του κοριτσιού ως 
ανθρωποκτονία σε αυτό το 
σημείο, αλλά ο Idsinga είπε ότι οι ντετέκτιβ 
της μονάδας ανθρωποκτονιών συμμετέ-
χουν ενεργά στην έρευνα με την κατανόηση 
ότι «τα παιδιά δεν πεθαίνουν απλώς».

Είπε ότι ως μέρος της έρευνας, οι αστυνομι-
κοί ανατρέχουν σε παλιές αναφορές αγνο-
ουμένων και έχουν εντοπίσει «ένα ζευ-
γάρι που πλησιάζει», αλλά κανένα που οι 
ερευνητές δεν έχουν περιορίσει σε αυτό το 
σημείο.
Είπε επίσης ότι μέλη της μονάδας εγκλημα-
τολογικής ανάλυσης βίντεο της Αστυνομικής 
Υπηρεσίας του Τορόντο εξετάζουν πλάνα 

από πολλές κάμερες στο δρόμο, αν και 
αναγνώρισε ότι η αστυνομία δεν έχει 
βρει κανένα βίντεο που να δείχνει απευ-
θείας τον κάδο απορριμμάτων όπου βρέ-
θηκε το κοριτσάκι.
Η αστυνομία δεν μπόρεσε να προσδι-
ορίσει τα αίτια του θανάτου μέσω της 
νεκροτομής.
Ο Idsinga είπε ότι τα λείψανα θα υπο-
βληθούν σε επιπλέον έλεγχο από την 
Ιατροδικαστική Παθολογική Υπηρεσία 

του Οντάριο, η οποία θα μπορούσε να 
«σφίξει» λίγο περισσότερο το χρονοδι-
άγραμμα για το πότε το κορίτσι πέθανε.
Το κορίτσι περιγράφεται ως μαύρο, 
αφρικανικής ή μικτής αφρικανικής κατα-
γωγής. Ήταν περίπου τριών ποδιών-
έξι, με μια λεπτή κατασκευή και μαύρα 
σγουρά μαλλιά που ήταν σε τέσσερις 

βραχίονες, δύο από τα οποία 
ήταν πλεγμένα και ασφαλισμένα 
με μαύρες και μπλε ελαστι-
κές ζώνες. Τα λείψανά της ήταν 
τυλιγμένα σε μια κουβέρτα με 
βελονάκι μέσα σε μια πλαστική 

σακούλα. Αυτή η τσάντα 
ήταν τυλιγμένη σε μια χρω-

ματιστή κουβέρτα. Η αστυνομία δημοσί-
ευσε μια εικόνα αυτής της κουβέρτας με την 
ελπίδα να προκαλέσει τη μνήμη κάποιου.

Οστά που ανήκουν σε 4χρονο κοριτσάκι 
βρέθηκαν σε σκουπιδότοπο οικοδομής έξω 
από ένα άδειο σπίτι στο Rosedale
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Antje Utgaard:
Το απόλυτο success story 

Σε περίπτωση που 
δε γνωρίζεις την 
Antje Utgaard, τότε 
αυτή είναι μία καλή 
στιγμή για να τη 
μάθεις. Η 26χρονη 
με ύψους 1.78 είναι 
γέννημα θρέμμα του 
Γουινσκόνσιν των 
ΗΠΑ. Προφανώς 
μοντέλο και έχει 
ψηφιστεί ως η 
«America’s sexiest 
Wisconsinite 2019» 
αλλά το βιογραφικό 
της έχει πολλά 
περισσότερα να σου 
διηγηθεί. Μπορεί να 
ξεκίνησε από το χώρο 
του modeling αλλά 
είδε τη φήμη της να 
εκτοξεύεται μέσω των 
διαφημίσεων για το 
Midwest motocross, 
τις φωτογραφίσεις 
σε περιοδικά 
και φυσικά τους 
πρωταγωνιστικούς 
της ρόλους σε αρκετές 
ταινίες, όπως το 
«Sable» του 2017 και 
το «Mob Town» του 
2019.
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Ο 
Κωνσταντίνος Αρ-
γυρός είναι ιδιαί-
τερα ενεργός στα 
μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Ο τραγουδιστής 
γυμνάζεται τακτικά και δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχουμε 
δει ost workout αναρτήσεις 
του με αθλητικά ρούχα. Αυτή 
τη φορά ο Κωνσταντίνος Αρ-
γυρός φωτογραφήθηκε στο 
γυμναστήριο, κατά τη διάρ-
κεια της προπόνησής του και 
έκανε μια μεγάλη αποκάλυ-
ψη. «Blue!!!! Μάλλον..😂😂😂 😂χω
και αχρωματοψία..», έγραψε 
χαρακτηριστικά ο τραγουδι-
στής, αναφέροντας για πρώ-
τη φορά το ιδιαίτερο αυτό 
χαρακτηριστικό. Η αχρωμα-
τοψία είναι η αδυναμία της 
αντίληψης των χρωμάτων. 
Δεν αποτελεί κάποια μορφή 
τύφλωσης αλλά δυσκολεύει 
τα άτομα να ξεχωρίσουν κά-
ποια συγκεκριμένα χρώματα, 
όπως το κόκκινο και πράσινο 
ή το μπλε και κίτρινο.

«Τρελαίνει» η 
Ρία Αντωνίου με 
διχτυωτό μαγιό

Τα ταξ ίδια σε Ευρώπη και 
Αμερική δεν είναι η μονα-
δική της ασχολία.
Πάντα βρίσκει χρόνο για την 
Ελλάδα. Και βεβαίως πάντα 
βρίσκει τρόπο να… εντυπω-
σιάζει. Αυτή τη φορά η Ρία 
Αντωνίου, παρά την κακοκαι-
ρία τόλμησε να βγεί σε παρα-
λία.
Μάλισ τα,  πόζαρε με  έ να 
διχτυωτό μαγιό που τα δεί-
χνει όλα.

Γιώργος Μαυρίδης: 
Παντρεύεται στη 
Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν  ε το ιμάσουν 
τ ις βαλίτσες τους γ ια το 
Asian Express, ο Γιώργος 
Μαυρίδης και η Κρίσ τη 
Καθάργια ετοιμάζονται να 
παντρευτούν.
Όπως αναφέρει ρεπορ-
τάζ της εκπομπής «Super 
Κατερίνα», ο διάσημος 
tatoo artist θα παντρευ-
τεί την αγαπημένη του με 
πολιτικό γάμο στη Θεσσα-
λονίκη την Παρασκευή 6 
Μαΐου.

«Δεν έχω κάνει πολλά ταξί-
δια μέχρι στιγμής, ειδικά στο 
εξωτερικό. Τώρα όμως, απαι-
τείται με τη δουλειά, επειδή 
παρουσιάζω διάφορα δια-
φημιζόμενα στο προφίλ μου 
στο Instagram. Το τελευταίο 
μου ταξίδι μάλλον ήταν πολύ 
εκκεντρικό και δέχτηκα πολλά 
αρνητικά σχόλια. Απορώ πώς 
ο κόσμος στέλνει τέτοια μηνύ-
ματα για να κάνει τέτοια σχόλια 
κάτω από τις φωτογραφίες», 
είπε αρχικά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός 
αποκάλυψε ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του

Τέα Πρέλεβιτς: «Ο πρώην 
μου ήταν μέλος της βασιλικής 
οικογένειας της Ινδίας»

«Με ρωτούσαν πόσα 
παίρνω, επειδή πήγα 
στο Ντουμπάι»

Σ
ε καλοκαιρινό mood βρίσκεται η 
γνωστή παρουσιάστρια, Δούκισ-
σα Νομικού, η οποία ανήρτησε 
μερικές φωτογραφίες στις οποίες 

εμφανίζεται να ποζάρει σε μια παραλία 
πάνω στην άμμο.
Το γνωστό μον τέλο εν τυπωσιάζει κάθε 
φορά με το καλλίγραμμο σώμα της, λαμ-
βάνοντας πλήθος κολακευτικών σχολίων 
γ ια τ ις αναλογ ίε ς της και την ομορφιά 

της.
Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η Δού-
κισσα Νομικού ποζάρει εμφανώς χαρού-
μενη με χαμόγελο, χωρίς ίχνος μακιγιάζ , 
φορώντας ένα ασπρόμαυρο μπικίνι που 
αναδεικνύει το σώμα της.
“Κα λό  μήνα  να  έ χο υμ ε”,  γρά φ ε ι  η 
παρουσιάσ τρια σ την ανάρτησή της σ το 
Instagram, με τα σχόλια των θαυμαστών 
της να “πέφτουν” βροχή.

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει πάνω 
στην άμμο φορώντας μπικίνι

Π
ιο συγκεκριμένα, 
η Τέα Πρέλεβιτς 
βρέθηκε καλεσμέ-
νη στην εκπομπή 

«Love It» το μεσημέρι της Πέ-
μπτης, όπου αρχικά είπε για το 
διαζύγιό της: «Ο γάμος μου ή-
ταν σίγουρα μια εμπειρία ζω-
ής. Ήμασταν πολλά χρόνια μα-
ζί, πολύ ερωτευμένοι. Ήμουν 
και μικρή. Ο πρώην μου ήταν 
μέλος της βασιλικής οικογέ-
νειας της Ινδίας. Ήταν σαν ένα 
παραμύθι της Disney. Αρρα-
βωνιαστήκαμε στην Σαντορί-
νη, ήταν όλα τόσο ρομαντικά 
αλλά όσο να είναι πέρασε ο 
καιρός, μεγαλώσαμε μαζί και 
το ερωτικό κομμάτι τελικά δεν 
βγήκε. Είμαστε τυχεροί και οι 
δύο, έχουμε δουλέψει για να 
έχουμε μια υπέροχη φιλική 
σχέση, είναι μέλος της οικο-
γένειας μου και εγώ της δικής 
του. 😂χουμε χωρίσει τρία χρό-
νια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να χάσεις έναν άνθρω-
πο που ήταν κάποτε κολλητός 
σου. Αυτό ήταν η σχέση μας. 
Προσπαθήσαμε να είμαστε 
μοντέρνοι».
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Σ
τους φίλους του 
ποδοσφαίρου των 
90’s το όνομα του 
Πατρίκ Μπλον τό 

σίγουρα θα λέει πολλά. Ο 
Γάλλος άλλοτε δεξιός μπακ 
αγωνίστηκε σε Μονακό, 
Μπορντό και Μαρσέιγ στην 
πατρίδα του, έφτασε μέχρι 
και την Premier League σε 
Σέφιλντ Γουένσντεϊ και Γου-
ότφορντ, ενώ έχει αγωνιστεί 
και στην εθνική Γαλλίας. Πλέ-
ον ο ίδιος είναι 54 ετών, αλ-
λά η κόρη του φροντίζει να 
κρατά το επώνυμο στην ε-
πικαιρότητα. Η Ταλίν Μπλο-
ντό είναι ένα ραγδαία ανερ-
χόμενο μοντέλο, που άρχισε 
να κάνει φωτογραφίσεις από 
παιδική ηλικία και πλέον στα 
21 έχει λάβει μέρος σε μεγά-
λες καμπάνιες γνωστών οί-
κων.

Τ
ο Met Gala 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε με α-
πόλυτη επιτυχία στο 
Metropolitan Museum 

και ήταν μία βραδιά φαντα-
σμαγορική, γεμάτη μόδα και 
ομορφιά. Το φετινό θέμα του 
event ήταν: «Gilded Glamour» 
και εκατοντάδες celebrities έ-
δωσαν το παρών στο κόκκινο 
χαλί φορώντας εντυπωσιακές 
δημιουργίες. Η Kaia Gerber και 
το αγόρι της, Austin Butler ήταν 
ένα από τα ζευγάρια που έκλε-
ψαν τις εντυπώσεις ενώ πραγ-
ματοποίησαν την δεύτερή τους 
κοινή δημόσια εμφάνιση μέ-
χρι σήμερα. Το νεαρό μοντέ-
λο φόρεσε ένα ασημί φόρεμα 
Alexander McQueen ενώ ο α-
γαπημένος της επέλεξε μαύρο 
κοστούμι του οίκου Prada.

Η Kaia Gerber και ο Austin Butler είναι 
full in love

Η 
Τζέμα Όουεν, 
κόρη του άλλο-
τε σπουδαίου 
επιθετικού Μά-

ικλ, έγινε 19 ετών. Αν δεν 
αισθάνεστε πως μεγαλώ-
νετε, σκεφτείτε το εξής: Η 
κόρη του Μάικλ Όουεν έγι-
νε 19 ετών. Η Τζέμα είναι το 
μεγαλύτερο από τα τέσσε-
ρα παιδιά που έχει ο θρύλος 
του αγγλικού ποδοσφαίρου 
και ξεχωρίζει με την ομορ-
φιά της. Μάλιστα ασχολείται 
με την ιππασία εκπροσωπώ-
ντας τη χώρα της σε διεθνείς 
διοργανώσεις.

Η κόρη παλιού άσου της Premier 
League διαπρέπει στο modeling

Το «καρφί» της Γουάντα Νάρα Το «καρφί» της Γουάντα Νάρα 
στον άπιστο Ικάρντι σε σέξι στον άπιστο Ικάρντι σε σέξι 

ανάρτησηανάρτηση

Μ
πορεί να συγχωρεί, αλλά 
φαίνεται πως η Γουάντα 
Νάρα δεν ξεχνά. Παρότι έ-
χει δώσει άφεση αμαρτιών 

στον Μάουρο Ικάρντι για την πρόσφατη 
απιστία του με την Τσίνα Σουάρες, η σύ-
ζυγος και μάνατζερ του Αργεντινού επι-
θετικού δεν έχει αφήσει στη λήθη ό,τι 
συνέβη. Και φαίνεται πως βρήκε την ευ-
καιρία να πετάξει το «καρφάκι» της στον 
άσο της Παρί.

«Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, αλλά πολύ 
λίγοι είναι αυτοί που αξίζουν να αμαρ-
τήσουν», έγραψε ποζάροντας αποκαλυ-
πτικά μόνο με το μπουρνούζι της η Γουά-
ντα Νάρα.
Η ίδια είχε διαψεύσει προ μηνών τις φήμες 
πως είχε απαντήσει στην απιστία του Ικάρ-
ντι με το ίδιο νόμισμα έχοντας μια εφήμερη 
σχέση με έναν από τους άνδρες της ασφά-
λειάς της όταν ήταν στην Αργεντινή.

Η πανέμορφη κόρη του παλαίμαχου 
ποδοσφαιριστή  Μάικλ Όουεν
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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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Έχω μια απορία....Όσοι έχουν αχρωματοψία 
μπερδεύουν την Κοκκίνου με τον Πορτοκά-
λογλου;;;

Πηγαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και λέει 
στον μπάρμαν:
- “Φίλε, βάλε μου ένα ποτό, πριν αρχί-
σουμε.”
Του βάζει ο μπάρμαν ένα ποτό και ο άντρας 
το πίνει.
Έπειτα από λίγο:
- “Φίλε βάλε άλλο ένα, πριν αρχίσουμε.”
Του βάζει το δεύτερο ποτό, το πίνει και αυτό.
- “Φίλε, βάλε μου ένα ακόμα, πριν αρχίσου-
με.”Αφού έχει πιεί γύρω στα δέκα ποτά:
- “Φίλε, βάλε μου άλλο ένα ποτό, πριν αρχί-
σουμε.” Του λέει ο μπάρμαν τότε :
- “Να σου βάλω ρε φίλε, αλλά κάποια στιγμή 
πρέπει να με πληρώσεις.” Και ο τύπος, απα-
ντάει:
-“Ναταααα… Αρχίσαμεεεεε…”

Παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα την μητέρα 
της κλαίγοντας και της λέει:
-Δεν τον αντέχω τον άντρα μου! Είναι ανυ-
πόφορος! Τα μαζεύω και έρχομαι να μείνω 
μαζί σου!
-Όχι, της λέει η μητέρα της. Πρέπει να πλη-
ρώσει για τα λάθη του, έρχομαι εγώ να 
μείνω μαζί σας!

Ένας άνδρας περπατά σε μια παραλία όταν 
σκοντάφτει σε ένα λυχνάρι, το τρίβει και 
εμφανίζεται το τζίνι.
- Με ελευθέρωσες και σ’ ευχαριστώ. Κανο-
νικά έχεις 3 ευχές αλλά επειδή είναι η 
τέταρτη φορά αυτόν τον μήνα που με ελευ-
θερώνουν και έχω βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια 
εσύ έχεις δικαίωμα μόνο για μια ευχή.
Ο άνδρας κάθεται και σκέφτεται λίγο και λέει 
- Πάντα ήθελα να πάω στην Χαβαϊ αλλά 
φοβάμαι να μπω σε αεροπλάνο και υπο-
φέρω από ναυτία για να πάω με καράβι, γι’ 
αυτό θέλω να κατασκευάσεις μια γέφυρα για 
να πάω με το αυτοκίνητο.
- Χα χα χα χα χα! Αυτό που ζητάς είναι αδύ-
νατο !!!!! Σκέψου λίγο λογικά πόσο τσιμέ-
ντο χρειάζεται πόσο βαθιά πρέπει να μπουν 
οι κολόνες, την οικολογική καταστροφή ..... 
άλλο άλλο.
- Κοίτα έχω παντρευτεί 4 φορές όπως έχω 
χωρίσει 4 φορές και όλες οι γυναίκες μου 
με κατηγορούσαν ότι δεν τους έδινα σημα-
σία και ότι ήμουν αναίσθητος. Γι’ αυτό επι-
θυμώ από δω και πέρα να μπορώ να κατα-
λαβαίνω τις γυναίκες... Να καταλαβαίνω πως 
νιώθουν, να ξέρω τι σκέφτονται όταν μου 
μιλάνε, τι θέλουν όταν λένε «τίποτα».... και 
πως να τις κάνω πραγματικά ευτυχισμένες...
- Στην γέφυρα που λέγαμε...... θέλεις 2 ή 4 
λωρίδες;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ξιολογείς ζητήματα των σχέσεών σου. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, 

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

σου, σου δίνουν τον 
αέρα να απολαύσεις 

την στιγμή και να νιώσεις 
τυχερός αλλά και αναζωο-

γονημένος. Ο Ερμής από τους 
Διδύμους και η Αφροδίτη ανάδρομη 

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

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

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

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

Ηράκλειο 
1963

O Στρατάρχης Μοντγκόμερυ στην 
Αθήνα το 1952. Επίσκεψη στην Σχολή 

Ευελπίδων

Χωρικοί Κέρκυρας 1908

Πειραιάς 1956. 250 αιχμάλωτοι του ΔΣΕ επιστρέφουν 
στην Ελλάδα μετά από χρόνια και φιλούν το έδαφος

Πόρος 1964, ένα 
πιτσιρίκι με τον 
χαρταετό του

Ναύπλιο 1964 , λαϊκή 
δίπλα στον σταθμό των 

τρένωνΣτον Παρθενώνα το 
1958

25/03/1965 από την 
άφιξη του πρίγκιπα 

Φίλιππου στην 
Αθήνα

Η Βασιλίσσης Σοφίας το 1950
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Οι απάτητες παραλίες, η βαριά 
Ιστορία, το φιλόξενο λιμανάκι, οι 
τοπικές γεύσεις και όλα όσα θα σας 
κάνουν να αγαπήσετε τον Άη Στράτη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΑΞΙΔΙ
Άη Στράτης: η γαλήνη που έψαχνες
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Έκθεση με τίτλο «Boulevard 
de la Societe des Nations. 
Μια Μεγάλη Χειρονομία 
για την Θεσσαλονίκη» 
εγκαινιάζεται την Πέμπτη 
5 του μηνός στο Μουσείο 
Μπενάκη της Πειραιώς

Π
ρόκειται για μια ανα-
σύνθεση και σχολια-
σμό, ένα είδος μετά-έκ-
θεσης της ελληνικής 

συμμετοχής στην Μπιενάλε Αρ-
χιτεκτονικής της Βενετίας το 2021, 
που είχε τότε παρουσιαστεί στο 
Ελληνικό Περίπτερο της Βενετίας 
και παράλληλα στο Μπέη Χαμάμ 
της Θεσσαλονίκης. Η αθηναϊκή 
έκθεση περιλαμβάνει ψηφίδες α-
πό το μωσαϊκό της Αριστοτέλους 
που αναρτήθηκαν στη Βενετία, 
συμμετοχές και προτάσεις προ-
σκεκλημένων, προπλάσματα και 
τεκμηριώσεις που παρουσιάστη-
καν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και 
σχετικές σχολιασμένες απεικονί-
σεις. Ουσιαστικά, η έκθεση και η 
ημερίδα που θα πραγματοποιη-
θεί την ημέρα των εγκαινίων στο 
Μουσείο Μπενάκη, συμπληρώ-
νουν τις δράσεις της ομάδας δι-
δασκόντων του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων ΑΠΘ -Νίκος Καλογήρου, 
Μαρία Δούση, Δημήτρης Θωμό-
πουλος, Δημήτρης Κονταξάκης, 

Σοφοκλής Κωτσόπουλος και Θε-
μιστοκλής Χατζηγιαννόπουλος 
- οι οποίοι είχαν επιλεγεί από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας για να εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα στη Μπιενάλε Αρχι-
τεκτονικής 2021 της Βενετίας, με 
εθνικό επίτροπο τον γγ Xωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη.
Αναζητώντας μιαν εναλλακτική 
απάντηση στο ερώτημα εκείνης 
της Μπιενάλε «Πώς θα ζήσουμε 
μαζί;», στο πλαίσιο ενός νέου 
χωρικού κοινωνικού συμβο-
λαίου, η ομάδα παρουσίασε τη 

«Μεγάλη Χειρονομία του ‘Αξονα 
της Αριστοτέλους στη Θεσσαλο-
νίκη», που σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα-πολεοδόμο Ερνέστ 
Εμπράρ. Εξελίχθηκε στη διάρκεια 
ενός αιώνα, ως πολυπολιτισμικό 
σταυροδρόμι, στο πλαίσιο ενός 
ριζικού αστικού εκσυγχρονισμού.
Το 2021 η έκθεση στο Ελληνικό 
Περίπτερο της Βενετίας επικε-
ντρώθηκε στη σημερινή λειτουρ-
γία της Αριστοτέλους, αναδει-
κνύοντας τη χωρική συνύπαρξη 
κατοίκων, επισκεπτών, μετανα-
στών και προσφύγων. Η έκθεση 
στο Μπέη Χαμάμ στην Θεσσα-

λονίκη παρουσίασε μια οπτική 
τεκμηρίωση, που προέκυψε από 
εργαστήρια του ΑΠΘ με συμμε-
τοχή φοιτητών για τον εμβλημα-
τικό εγκάρσιο άξονα της Θεσσα-
λονίκης.
Στο πλαίσιο της κυκλοφόρησαν 
δύο εκδόσεις: το βιβλίο για «Το 
Παλίμψηστο της Αριστοτέλους: 
βυζαντινά οράματα και εκλεκτι-
κός τοπικισμός» και δίγλωσσος 
κατάλογος, εμπλουτισμένος με 
απόψεις ειδικών, προτάσεις των 
προσκεκλημένων συμμετοχών 
και σχολιασμένων απεικονίσεων 
από τις δύο εκθέσεις.

Μ
ία έκθεση αφιέρωμένη στους Φι-
λέλληνες που στήριξαν τον απελευ-
θερωτικό αγώνα του 1821 θα φιλο-
ξενηθεί από τις 2 έως τις 12 Μαΐου 

στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. «Memorial» 
είναι ο τίτλος της έκθεσης αυτής, στην οποία 
συμμετέχουν με έργα τους 27 εικαστικοί καλλι-
τέχνες, και αποτελεί τον επίλογο μια σειράς αφι-
ερωμάτων και εκθέσεων σχετικών με την Εθνική 
Παλιγγενεσία
Η έκθεση λειτουργεί, παράλληλα, και ως ανα-
στοχασμός πάνω στην έννοια του Χρέους προς 
όσους συμπορεύθηκαν με τους Έλληνες στον  
δύσκολο αγώνα και ταυτόχρονα τιμά την έννοια 
της Μνήμης. Σκοπός της είναι, να δοθεί στους 
μυημένους σε ιστορικά θέματα, η ευκαιρία να 
δουν «με τα μάτια της τέχνης» και στους φίλους 
των εικαστικών, να αντλήσουν ιστορικές γνώ-
σεις.
Για το κοινό, η έκθεση αυτή προτείνεται σαν μια 
διπλή απόλαυση για τέχνη και γνώση και για 
τους καλλιτέχνες, μια διαδικασία συμμετοχής 
στην ιστορική μνημόνευση και απόδοση τιμής.
Η ομάδα των εικαστικών  που μετέχει στην 
έκθεση  αποτελείται και από ώριμους αλλά και 
νεότερους δημιουργούς, ζωγράφους, γλύπτες, 

χαράκτες, οι οποίοι αφού μελέτησαν αρχει-
ακό υλικό και ιστορικά στοιχεία επέλεξαν το 
θέμα που περιγράφει καλύτερα την έννοια της 
«θυσίας».
Δρόμοι και μνημεία στο όνομα αυτών των 
φιλελλήνων, στις περιοχές κυρίως των μαχών 
που συμμετείχαν, ήταν άραγε αρκετή απόδοση 
τιμής;(Κληρονόμος, Καπελιάρη, Χατζή)
Πολλά από τα έργα αναφέρονται στις εξέχου-
σες προσωπικότητες κάποιων γνωστών φιλελ-

λήνων (Μαρκόπουλος, Πεταλάς, Αδαμάκης, 
Τσαλαματά, Λουμάκης, Αιτινιδης),άλλα περιγρά-
φουν πολεμικές επιχειρήσεις (Καπελιάρη, Κοκ-
κίνη, Δρογώση),άλλα μνημονεύουν λιγότερο 
γνωστούς φιλέλληνες  και αναφέρονται γενικά 
στην Μνήμη (Παναγόπουλος),και άλλοι προσεγ-
γίζουν εννοιολογικά τον Αγώνα με αναφορές σε 
σύμβολα  και ιδέες, όπως η Ελευθερία, η Θυσία 
και η Αθανασία (Φώτης, Μανωλοπούλου, Γενι-
τσαρίου, Εγγλέζου, Πετρίδης, Λόη, Μουζακίτου).

Ο αρχαιολογικός 
χώρος της Νεμέας 
έλαβε το Σήμα 
Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Νεμέας γίνεται το δεύτερο 
ελληνικό πολιτιστικό μνημείο, 
μετά την Ακρόπολη, που εγγρά-
φεται στον κατάλογο του Σήμα-
τος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς αποτελεί 
επίσημο θεσμό που λειτουργεί 
από το 2011 υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ως 
στόχο την προαγωγή της ιδέας 
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολι-
τιστικής ταυτότητας μεταξύ των 
κρατών της Ευρώπης, βασισμέ-
νης στα ιστορικά και πολιτι-
στικά στοιχεία που συνέβαλαν 
στη δημιουργία του Ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού, καθώς και στις 
δημοκρατικές αρχές και αξίες 
που διέπουν την ίδια την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
«Η ένταξη του αρχαιολογικού 
χώρου της Νεμέας στον κατά-
λογο του Σήματος Ευρωπαϊ-
κής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο-
τελεί μία επιπλέον αναγνώ-
ριση της σημασίας που έχει για 
την Ευρώπη η ελληνική πολιτι-
στική κληρονομιά. Σε μια περί-
οδο βαθιάς δοκιμασίας για τη 
Δημοκρατία και την Ελευθε-
ρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
την απονομή του Σήματος στη 
Νεμέα, επιβεβαιώνει την πίστη 
στις αξίες και στα στοιχεία του 
ελληνικού πολιτισμού, που 
αποτελούν τα θεμέλια του δυτι-
κού πολιτισμού και του ευρω-
παϊκού πολιτικού συστήμα-
τος» δήλωσε η Υπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη
Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Νεμέας ως τόπος διοργάνωσης 
πανελλήνιων αθλητικών αγώ-
νων στην αρχαιότητα, οι οποίοι 
αναβιώνουν στη σύγχρονη 
εποχή, συνδέεται με τις ιδέες 
και αξίες του κλασικού αθλητι-
σμού, ο οποίος αποτελεί στοι-
χείο του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού.

«Η Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών - Μια Μεγάλη 
Χειρονομία για τη Θεσσαλονίκη» στο Μουσείο Μπενάκη 

«Memorial» στο Πολεμικό Μουσείο: Έκθεση για τους 
φιλέλληνες που στήριξαν την Ελληνική Επανάσταση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Π
ρωταθλητής Ελλάδας για 47η φορά στην ι-
στορία του είναι ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρό-
λευκοι επικράτησαν 2-1 του ΠΑΟΚ στο εξ 
αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της 

Super League Interwetten στην Τούμπα και εξασφά-
λισαν και μαθηματικά τον τίτλο, τέσσερις αγωνιστικές 
πριν από το φινάλε.
Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 76 πόντους, ενώ ο ΠΑΟΚ 
στους 60. Η διαφορά είναι στο +16, έτσι ο Δικέφαλος 
δεν μπορεί να φτάσει τους πρωτοπόρους ερυθρόλευ-
κους στα τελευταία παιχνίδια.
Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 10ο 
λεπτό με τον Τόμας Μουργκ, ενώ ο Δικέφαλος ήταν 
καλύτερος στο α’ μέρος. Ο Ολυμπιακός άλλαξε πρό-
σωπο στο δεύτερο 45λεπτο και πέτυχε την ανατροπή 
χάρη στα γκολ του Ρόνι Λόπες (51’) και Όλεγκ Ρέα-
μπτσουκ (62’).
Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς κρατώντας την κατοχή 
της μπάλας. Μάλιστα, στο πρώτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ 
πήρε το προβάδισμα της αναμέτρησης. Ο Λύρατζης 
έδωσε στον Σοάρες ο οποίος με ωραία προσποίηση 
πέρασε τον Μπα και μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. 
Έκανε την παράλληλη μπαλιά με τον Βατσλίκ να μην 
μπορεί να διώξει τη μπάλα. Ο Τσόλακ έκανε την προ-
βολή, αλλά έκανε το τσαφ. Τελικά, η μπάλα έφτασε στον 
Μουργκ ο οποίος από το ύψος του πέναλτι την έστειλε 
στα δίχτυα.

Δεν αντέδρασε στο α’ μέρος ο Ολυμπια-
κός
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο πρώτο 
μέρος. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έδειχνε να πατάει καλύτερα 
στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Οι ποδοσφαιριστές 
του Δικεφάλου πήγαιναν πιο δυνατά στις περισσότε-
ρες μονομαχίες, ενώ πατούσαν πιο εύκολα στην περι-
οχή των ερυθρόλευκων, χωρίς ωστόσο να δημιουρ-
γούν ευκαιρίες, πέρα από ένα σουτ του Τσόλακ στο 
21ο λεπτό.
Οι ερυθρόλευκοι έγιναν απειλητικοί σε δύο περιπτώ-
σεις. Στο 23ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο 
Τικίνιο πήρε την κεφαλιά, όμως ήταν άστοχος. Στο 31ο 
λεπτό ήταν η δεύτερη καλή στιγμή για τον Ολυμπι-
ακό. Η μπάλα ήρθε με πλάγιο στην περιοχή, ο Μαντί 
Καμαρά με το κεφάλι προσπάθησε να της δώσει κατεύ-
θυνση προς την εστία, δίχως όμως αποτέλεσμα. Έτσι, 
ο ΠΑΟΚ είχε το προβάδισμα του 1-0 έως το φινάλε του 

πρώτου μέρους.

Ανατροπή του Ολυμπιακού στο β’ μέρος
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τρεις 
αλλαγές καθώς οι Αγκιμπού, Ελ Αραμπί και Ροντρίγκες 
μπήκαν στο ματς αντί των Μασούρα, Μπουχαλάκη 
και Τικίνιο. Μάλιστα, δύο εκ των τριών ποδοσφαιρι-
στών συνεισέφεραν στο γκολ των ερυθρόλευκων στο 
51ο λεπτό. 
Συγκεκριμένα, ο Αραμπί συνεργάστηκε όμορφα με 
τον Ροντρίγκες. Εκείνος από τα αριστερά γύρισε στον 
Λόπες, που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πανη-
γύρισε γκολ.
Οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να είναι καλύτεροι στο 
δεύτερο μέρος, με τις τρεις αλλαγές να έχουν βοηθή-
σει ουσιαστικά. Στο 56’ ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά 
με ένα σουτ εκτός περιοχής, το οποίο έφυγε λίγο έξω 
από το αριστερό δοκάρι.
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισορροπήσει τα πράγματα 
με διπλή αλλαγή των Α. Ζίβκοβιτς και Στέφαν Σβαμπ. 
Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το προ-
βάδισμα. 
Ο Λαλά από τα δεξιά έκανε το γύρισμα προς τον Ρέα-
μπτσουκ. Ο Μολδαβός μπακ έκανε το κοντρόλ και το 
σουτ με τη μία και κάπως έτσι έκανε το 2-1.
Στο 70ο λεπτό ο Μίτριτσα έκανε το σουτ από μακριά, 
χωρίς να απειλείται ο Βατσλίκ, ενώ κάτι παρόμοιο 
δοκίμασε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς οκτώ λεπτά αργό-
τερα. 
Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο δεύτερο 
μέρος χάθηκε με κοντινή κεφαλιά του Ολιβέιρα 
στο 83’. Μέχρι και το τέλος του αγώνα το σκορ δεν 
άλλαξε και οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Βαλμπουενά: «Διπλά περήφανοι που πή-
ραμε το πρωτάθλημα στην Τούμπα»
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το πρωτάθλημα, περή-
φανος, ξέραμε πως ήταν δύσκολο. Περήφανοι που 
το πήραμε εδώ κόντρα στον κυριότερο αντίπαλο 
μας, δεν έχουμε ξεχάσει και τον τελικό του Κυπέλλου 
πέρυσι με τον ΠΑΟΚ που χάσαμε και για αυτό θέλαμε 
τη νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μας στήριξαν, 
τον κόσμο, το σταφ, όσους ήταν δίπλα μας. Αφιε-
ρώνω τον τίτλο στον πρόεδρο του συλλόγου και στον 
κόσμο της ομάδας».

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή 2-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε εξ αναβολής ματς της 4ης 
αγωνιστικής των playoffs της Super League Interwetten και εξασφάλισε το 47ο πρωτάθλημα της 
ιστορίας του

Πρωταθλητές Ελλάδας οι Πρωταθλητές Ελλάδας οι 
ερυθρόλευκοι για 47η φοράερυθρόλευκοι για 47η φορά

Παναθηναϊκός - Άρης 1-0:
Πήρε κεφάλι στη μάχη για την 
τρίτη θέση το τριφύλλι

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
άμυνα τους και όχι στην επίθεση. Να μην μπορούν να απειλήσουν και 
το πρώτο τέταρτο είχε μόλις μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμε-
νους, ένα σουτ του Μπρούνο Γκάμα το οποίο έφυγε εκτός της εστίας 
του Μπρινιόλι.

Η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού ήρθε στο 20’ αλλά το τριφύλλι στά-
θηκε άτυχο. Ο Γκατσίνοβιτς έγινε αποδέκτης της μπάλας από τα δεξιά, τη 
γύρισε παράλληλα στον Παλάσιος που έκανε με τη μια το σουτ και η μπάλα 
σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Κουέστα.
Ενώ στην ίδια φάση η μπάλα έφτασε στον Αϊτόρ ο οποίος έκανε το σουτ 
με τη μία αλλά έστειλε τη μπάλα αρκετά έξω από την εστία του Άρη. Στο 
25’ ο Πέρεθ έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Ματίγια, 
άλλαξε λίγο πορεία αλλά ο Κουέστα μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 28’ όταν ο Αϊτόρ εκτέ-
λεσε το φάουλ με τον Σένκεφελντ να πιάνει μια γυριστή κεφαλιά με την 
οποία νίκησε τον Κουέστα και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.
Στο 30’ και στο 31’ τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι προ-
χώρησαν σε αναγκαστικές αλλαγές. Για τον Παναθηναϊκό βγήκε ο Γκατσί-
νοβιτς και μπήκε ο Αλεξανδρόπουλος ενώ για τον Άρη αποχώρησε από 
το ματς ο Λούκας Σάσα και μπήκε στη θέση του ο Ιτούρμπε. Το πρώτο 
ημίχρονο έκλεισε για τους γηπεδούχους με μια ακόμα καλή φάση για τον 
Παναθηναϊκό με σουτ του Αϊτόρ αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Αντίθετα ο Άρης έμεινε με δέκα παίκτες λίγο πριν ολοκληρωθεί το 
πρώτο 45λεπτο. Ο Καμαρά δέχτηκε μια κίτρινη κάρτα στο 42’ για ένα 
σπρώξιμο στον Πέρεθ και στο 44’ κλότσησε τον Βιγιαφάνιες και είδε τη 
δεύτερη κίτρινη αφήνοντας με δέκα την ομάδα του.

Με Ιτούρμπε τα έπαιξε όλα για όλα ο Άρης
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες με τον Άρη 
όμως παρά το γεγονός πως έπαιζε με δέκα παίκτες να ψάχνει για το γκολ 
της ισοφάρισης με μεγαλύτερη «ζέση» και έχοντας ως καλύτερο παίκτη 
του τον Ιτούρμπε ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο 30’. Ο διεθνής 
εξτρέμ τα έδωσε όλα, ήταν εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση, και βοή-
θησε την ομάδα του για να φτάσει σε ένα γκολ που θα της έδινε τουλάχι-
στον ένα βαθμό.
Ο Άρης θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 54’ αλλά ο Γκάνεα που βρέθηκε 
σε θέση βολής στα αριστερά μέσα στην περιοχή έκανε το διαγώνιο σουτ 
με τη μπάλα να φεύγει εκτός της εστίας του Μπρινιόλι.
Στην επόμενη επίθεση του ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κάνει 2-0 
τα τέρματα του αλλά η κεφαλιά του Ιωαννίδη σε σέντρα από τα δεξιά 
έφυγε άουτ.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους στο 58’ με τον 
Ιτούρμπε να κάνει την παράλληλη μπαλιά από τα δεξιά με τον Μαντσίνι 
να κάνει την προβολή και τον Μπρινιόλι να διώχνει σωτήρια.
Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 59’ με τον Παλάσιος να βρίσκει τον Αϊτόρ 
μέσα στην περιοχή, ο Ισπανός έκανε το σουτ αλλά ο Κουέστα εντυπωσι-
ακά απομάκρυνε τη μπάλα και κράτησε το 1-0.
Στο 60’ ο Άρης ζήτησε πέναλτι όταν ο Μαντσίνι έκανε την ενέργεια και το 
σουτ μέσα στην περιοχή με τη μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Βέλεθ που 
ήταν στο σώμα του και ο Αγκάγιεφ έδωσε συνέχεια στο ματς μετά και τη 
χρήση του VAR.
Η επόμενη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 65’ όταν ο Βιγι-
αφάνιες εκτέλεσε το φάουλ εκτός περιοχής με τη μπάλα να φεύγει λίγο 
έξω από το δεξί δοκάρι του Κουέστα.
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Η 
Ελλάδα ηττήθηκε με 13-6 από τη 
Σερβία στην προημιτελική φάση 
του World League και έχασε την 
ευκαιρία να παλέψει για την πρό-

κριση στο Super Final.
Την ήττα από την Σερβία γνώρισε η Εθνική 
ομάδα ανδρών στο πόλο με το 13-6 να είναι 
το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Η ήττα 
αυτή στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης 
του World League στέρησε από τους παί-
κτες του Θοδωρή Βλάχου την ευκαιρία να 
παλέψουν για την πρόκριση στο Super Final 
της διοργάνωσης το οποίο θα διεξαχθεί στο 
Στρασβούργο της Γαλλίας από από τις 23 
εώς τις 29 Ιουλίου.
Η αναμέτρηση, αν και ξεκίνησε πολύ αντα-
γωνιστικά και για τις δύο ομάδες, δεν εξε-
λίχθηκε ανάλογα με τους Σέρβους να παίρ-
νουν από νωρίς προβάδισμα (4-2), όντας 
άρτιοι στα επιθετικά αλλά και στα αμυντικά 
τους καθήκοντα.
Στη δεύτερη περίοδο, αν και οι Έλληνες 
πολίστες μείωσαν δύο φορές στο γκολ (4-3 
και 5-4), ωστόσο στη συνέχεια οι Σέρβοι 

έδειξαν τις επιθετικές τους αρετές, αποκτώ-
ντας προβάδισμα πέντε τερμάτων στο τέλος 
του ημιχρόνου (9-4).
Στην επανάληψη η Ελλάδα δεν κατάφερε να 
βγάλει αντίδραση με τους παίκτες του Ντέ-
γιαν Σάβιτς να διευρύνουν το προβάδισμα 
και έφτασαν μέχρι και στο +7.
Το τέλος του αγώνα ήταν διαδικαστικό με τη 
υπόθεση νίκη να έχει τελειώσει και τον δεί-
κτη του σκορ να φτάνει στο 13-6.
Η Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα από τη Σερ-
βία στην προημιτελική φάση του World 
League γνώρισε την ήττα και από την Εθνική 
Ουγγαρίας, αυτή τη φορά στο τέλος με 
14-13 στο πλαίσιο του πρώτου παιχνιδιού 
για τις θέσεις 5-8 του World league Europe 
Final στην Ποντγκόριτσα.
Ο αγώνας είχε συνεχείς διακυμάνσεις και 
εναλλαγές στο σκορ στα τρία πρώτα οκτά-
λεπτα ενώ στο τελευταίο, στο 4ο η Ελλάδα 
τέσσερα λεπτά πριν το τέλος βρέθηκε μπρο-
στά στο σκορ με 12-11. Οι Ούγγροι έδειξαν 
περισσότερη ψυχραιμία και έφτασαν στη 
νίκη με το τελικό 14-13.

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαι-
ρετικός στην πρεμιέρα του στο 
Mutua Madrid Open και επικρά-
τησε του Λούκας Πούιγ στα δυο 

σετ, για να πάρει την πρόκριση στον 3ο γύ-
ρο.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός στην 
πρεμιέρα του στο Mutua Madrid Open και 
επικράτησε του Λούκας Πούιγ στα δυο σετ, 
για να πάρει την πρόκριση στον 3ο γύρο της 
διοργάνωσης.
Μετά από μόλις 69 λεπτά αγώνα, ο Νο5 
τενίστας του κόσμου ξεκίνησε με το δεξί τις 
υποχρεώσεις του στο “Caja Magica”, παίρ-
νοντας τη νίκη με 6-3, 6-4, επί του πρώην 
Νο11 και νυν Νο174 της παγκόσμιας κατά-
ταξης.
Τον εξαιρετικό, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 
(Νο20), θα αντιμετωπίσει 
στους “16” του Madrid 
Open ο Στέφανος, μετά 
και την εντυπωσι-
ακή επικράτηση του 
έμπειρου Βούλγαρου 
επί του Ντιέγκο Σβάρ-
τσμαν, νωρίτερα την 
Τετάρτη (4/5).
Την 8η νίκη του σε εννέα 
ματς πανηγύρισε ο Τσιτσιπάς 
στη φετινή χωμάτινη περίοδο, επι-
στρέφοντας δριμύτερος, από τον πικρό 
αποκλεισμό που γνώρισε στην “8άδα” του 
Barcelona Open, πριν λίγες ημέρες, από τον 
Κάρλος Αλκαράθ.
Για να τα καταφέρει, ο 23χρονος χρειάστηκε 
να έχει σε εξαιρετική ημέρα το σερβίς του, 
πίσω από το οποίο κέρδισε 36/48 πόντους. 
Μάλιστα, μέτρησε 31/33 πίσω από το 1ο 
του!
Με 3/8 break points ολοκλήρωσε τον αγώνα 
ο Τσιτσιπάς, που δέχθηκε ένα break από τον 
Πούιγ στις αρχές του 1ου set (3-2) και έκτοτε 
έκανε δικά του 7/7 service games, μετρώ-
ντας σερί κερδισμένων πόντων: 28-6. Αυτή 
ήταν η 28η επικράτηση του Στέφανου μέσα 
στο 2022.

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Την Παρα-
σκευή κληρώνει στη Ρώμη, η τε-
λευταία πρόβα πριν το Roland 
Garros

Με το Madrid Open να μπαίνει στην τελική 
ευθεία, όλα τα βλέμματα αρχίζουν σιγά-
σιγά να στρέφονται στο τουρνουά της 
Ρώμης που ακολουθεί την ερχόμενη εβδο-
μάδα.
Ήδη παίκτες και παίκτριες που έχουν απο-
κλειστεί από τη Μαδρίτη ή δεν συμμετείχαν 
στη Μαδρίτη βρίσκονται στη Ρώμη για να 
προετοιμαστούν και το κυριότερο να προ-
σαρμοστούν σε μια εντελώς διαφορετική 
συνθήκη από το υψόμετρο της Μαδρίτης.
Την Παρασκευή (6/5) στις 19:00 αναμένεται 
να γίνει και η κλήρωση του τουρνουά με τη 
Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά να 
μαθαίνουν τους πιθανούς αντιπάλους στην 
πορεία τους στη διοργάνωση.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τοποθετηθεί (για 

την ώρα) στο Νο4 του ταμπλό, 
καθώς δεν θα αγωνιστεί ο 

Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 
τον Έλληνα τενίστα 
να υπερασπίζεται 
180 βαθμούς από 
την περσινή του 
πορεία που σταμά-
τησε στον επεισοδι-

ακό προημιτελικό των 
δύο ημερών (λόγω βρο-

χής) με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Αυτή θα είναι η 5η παρουσία του 

Τσιτσιπά στο 1000άρι της Ρώμης με την 
καλύτερη πορεία του φυσικά να είναι το 
2019 όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά γνω-
ρίζοντας την ήττα από τον Ράφα Ναδάλ.
Από τη μεριά της η Μαρία Σάκκαρη έχει 
τοποθετηθεί στο Νο5 του ταμπλό με την 
26χρονη να έχει να υπερασπιστεί μόλις 60 
βαθμούς μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό 
της πέρσι στον 2ο γύρο από την Κόρι Γκοφ.
Όπως για τον Τσιτσιπά, έτσι και για τη Σάκ-
καρη αυτή θα είναι η 5η συμμετοχή της στο 
τουρνουά με την Ελληνίδα τενίστρια να έχει 
να θυμάται την απίθανη πορεία του 2019 
όταν από τα προκριματικά είχε καταφέρει 
να φτάσει στα ημιτελικά λυγίζοντας από την 
Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα.
Το τουρνουά της Ρώμης θα πραγματοποι-
ηθεί το διάστημα 8-15 Μαΐου και θα είναι 
ουσιαστικά η τελευταία μεγάλη πρόβα για 
το Roland Garros που θα ακολουθήσει μια 
εβδομάδα αργότερα.

ΠΟΛΟ

Σερβία - Ελλάδα 13-6: Ήττα 
και αποκλεισμός από το 
World League

Tennis

 Τσιτσιπάς - Πούιγ 2-0: Άψογη 
πρεμιέρα στο Madrid Open ο 
Στέφανος και τώρα Ντιμιτρόφ

Volley League

Παναθηναϊκός - Φοίνικας Σύρου 
3-2: Προβάδισμα οι πράσινοι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ καλά το 
πρώτο σετ, ένα πρώτο σετ κλειστό και αντα-
γωνιστικό. Οι Συριανοί πήραν μία διαφορά 
δύο πόντων προς το φινάλε του σετ. Η αδυ-
ναμία απόφασης από το video check για 
πρώτο χρόνο του Κόστα και την ύπαρξη 
επαφής στο μπλοκ ή όχι, δημιούργησε ανα-
στάτωση στου δύο πάγκους με τον πρώτο 
διαιτητή να δίνει εν τέλει τον πόντο στους 
φιλοξενούμενους και τους πράσινους να 
διαμαρτύρονται.
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε το σετ, ισοφά-
ρισε σε 23-23 και με άσσο του Γιάκομπσεν 
έφτασε σε σετ μπολ (24-23). Ο Μιχάλοβιτς 
δεν τελείωσε τη φάση, όμως το έκαναν οι 
πράσινοι με τον Πρωτοψάλτη και έκλεισαν 
το πρώτο σετ.

Και στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πρό-
σφεραν όμορφο θέαμα σε όσους βρέθηκαν 
στο κλειστό του Αγ. Θωμά. Για ακόμα μία 
φορά ο Φοίνικας προηγήθηκε στο φινάλε 
του σετ, αποσπάστηκε με διαφορά τριών 
πόντων και ανάγκασε τον Ανδρεόπουλο σε 
τάιμ άουτ. Οι Συριανοί δεν έχασαν την αυτο-
συγκέντρωσή τους και έκλεισαν το δεύτερο 
σετ (22-25) ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε με πείσμα στο 
τρίτο σετ, θέλησε να πάρει και πάλι κεφάλι 
στο ματς και προηγήθηκε με διαφορά 2-3 
πόντων. Ο Φοίνικας πήρε σημαντικούς 
πόντους από τον διαγώνιό του, όμως ο Γιά-
κομπσεν πίεσε από το σερβίς και έδωσε 
λύσεις στους πράσινους που προηγήθηκαν 
εκ νέου στα σετ.
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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! 

Π
έντε νίκες στη σειρά για τον Ο-
λυμπιακό Β’ στη Super League 
2, που παρότι έχανε με 2-0 από 
τον Ολυμπιακό Βόλου νίκησε με 

σκορ 3-2!
Οι Βολιώτες προηγήθηκαν στον αγώνα 
με πέναλτι του Κουντουριώτη στο 13’ και 
σουτ του Κότου στο 30ό λεπτό. Ο Ολυ-
μπιακός Β’ όμως αντέδρασε και στο 56’ 
ο Μαρίνος εκτέλεσε πέναλτι που έβγαλε 
ο Βούγιοβιτς, όμως μετά ο Κωστή πήρε 
το «ριμπάουντ» και έδωσε ασίστ στον 
Μαρίνο για το 1-2.
Ο Σουρλής έκανε και το 2-2 στο 65’ με 
σουτ και το τελικό 3-2 ήρθε με σουτ του 
Πινακά στο 75’. Την ασίστ του Ολυμπια-
κού Β’ στο 2-2 την είχε ο Καρμπόβνικ και 
εκείνη στο 3-2 ο Κίτσος.

Απόλλων Λάρισας – ΠΑΟΚ Β 2-1: 
Με νίκη έκλεισαν την χρονιά οι 
Θεσσαλοί
Με νίκη επί του ΠΑΟΚ Β’ ολοκλήρωσε την 
χρονιά ο Απόλλωνας Λάρισας. Οι Θεσσα-
λοί επικράτησαν με 2-1 των «ασπρόμαυ-
ρων» και τερμάτισαν στην 11η θέση με 35 
βαθμούς.
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε ο 
Απόλλωνας Λάρισας μια δύσκολη χρονιά. 
Οι Θεσσαλοί επικράτησαν του ΠΑΟΚ Β’ με 
2-1 και τερμάτισαν στην 11η θέση με 35 
βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν 
στους 44 και την 8η θέση.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν εξαιρετικά δυνατά 
στο ματς και κατάφεραν μόλις στο 2’ να 
ανοίξουν το σκορ με τον Σταματή, ενώ στο 
39’ ο Καραμοκό έκανε το 2-0, σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. 
Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι μείωσαν 
νωρίς με τον Τζίμα στο 52’, αλλά δεν κατά-
φεραν να κάνουν κάτι παραπάνω με τους 
γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη.

Επισκοπή - Παναθηναϊκός Β’ 3-2: 
Έκλεισε τη σεζόν με ήττα το «τρι-

φύλλι»
Ο Παναθηναϊκός Β’ παρόλο που προηγή-
θηκε με 2-0 κόντρα στην Επισκοπή στην 
Κρήτη, έχασε με 3-2 στις καθυστερήσεις 
και έκλεισε τη σεζόν με ακόμα μια ήττα.
Mε ήττα ολοκλήρωσε τη σεζόν ο Πανα-
θηναϊός Β’, καθώς έχασε από την εξίσου 
αδιάφορη Επισκοπή στο Ρέθυμνο με 3-2, 
παρόλο που είχε προηγηθεί από το πρώτο 
μέρος με 2-0. Οι Κρητικοί τερμάτισαν 
στην έβδομη θέση του Νότιου ομίλου της 
Super League 2, ενώ οι νεαροί «πράσι-
νοι» έμειναν στη 14η, όμως όπως όλες οι 
Β’ ομάδες δεν μπορεί να υποβιβαστεί ή να 
προβιβαστεί και συνεπώς στη Γ’ Εθνική 
έπεσε ο 13ος Αστέρας Βλαχιώτη.
H oμάδα του Χαβιέρ Βάθκεθ προηγή-
θηκε μόλις στο 10’ με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Ανδρέα Αθανασακόπουλου 
και στο 35’ ο Φρόκου με σουτ έδωσε 
«αέρα» δύο τερμάτων στον Παναθηνα-
ϊκό Β’. Οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το παι-
χνίδι με τρία γκολ μέσα σε ένα... πεντά-
λεπτο στην τελική «ευθεία» του ματς. Στο 
87’ ο Πολυχρόνη μείωσε το σκορ, στο 89’ 
ο Θαρκίσιο ισοφάρισε το ματς και 
στο 90+2’ ο Σουμπασάκης δια-
μόρφωσε το τελικό 3-2 και 
«υπέγραψε» την ολική 
ανατροπή.
Η δεύτερη ομάδα του 
«τριφυλλιού» τελεί-
ωσε την πρώτη της 
χρον ιά με αρνητ ικό 
σερί οκτώ αγωνιστι-
κών (έξι ήττες - δυο ισο-
παλίες), με εξαίρεση τη 
νίκη άνευ αγώνος με την 
ουραγό Ρόδο, ενώ η τελευ-
ταία νίκη των «πράσινων» ήταν 
στις 19 Μαρτίου κόντρα στον Δια-
γόρα Ρόδου. Ο Παναθηναϊκός Β’ σε 32 
ματς στον Νότιο όμιλο της Super League 
2 μέτρησε εννέα νίκες, επτά ισοπαλίες και 
16 ήττες, ενώ είχε συντελεστή τερμάτων 
30-40.

Το συγκεντρωτικό της Super 
League 2, ποιες ομάδες υποβι-
βάζονται
Η Βέροια και ο Λεβαδειακός κατέκτησαν 
τον τίτλο σε Βορρά και Νότο αντίστοιχα, 
ενώ υποβιβάστηκαν Πιερικός (ή Απόλλων 

Λάρισας), Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, 
Τρίκαλα, Αστέρα Βλαχιώτης, ΑΕ Καραϊ-
σκάκη, Ρόδος, Ζάκυνθος.
Ολοκληρώθηκε σήμερα (1/5) η κανονική 
διάρκεια της Super League 2 και πλέον 
απομένουν τα μπαράζ των πρωταθλητών 
ώστε να πέσει η αυλαία της χρονιάς.
Ο Λεβαδειακός που πήρε τον τίτλο στο 
Νότο και η Βέροια στο Βορρά, κάτι που 
σημαίνει πως οι δυο τους θα συγκρου-
στούν στις 8&15 Μαΐου και ο νικητής θα 
ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Ο χαμέ-
νος θα έχει ακόμη μία ευκαιρία μέσω του 
νέου μπαράζ που θα προκύψει με τον 13ο 
της Super League 1 (22&29/5).
Από εκεί και πέρα Πιερικός, Καβάλα, Ολυ-
μπιακός Βόλου, Τρίκαλα υποβιβάστη-
καν από το Βόρειο Ομιλο στη Γ’ Εθνική, 
ενώ κάτι ανάλογο συνέβη στο Νότο με 
Αστέρα Βλαχιώτη, ΑΕ Καραϊσκάκη, Ρόδο, 
Ζάκυνθο.
Στο «μέτωπο» της ουράς τα δεδομένα θα 
αλλάξουν στο Βόρειο Ομιλο εάν ο Απόλ-
λων Λάρισας δεν διευθετήσει μέχρι τις 
4/5 που έχει διορία ορισμένες οικονομι-
κές εκκρεμότητες που έχει και για αυτό 
του επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 6 βαθ-
μών. Εάν το πράξει τότε θα μείνει και υπο-
βιβάζεται ο Πιερικός, σε διαφορετική 
περίπτωση θα πέσει εκείνος και η ομάδα 
της Κατερίνης θα παραμείνει στην κατη-
γορία.

Το πανόραμα του Νοτίου Ομίλου 
της Super League 2: Νίκη και στο 
φινάλε για τον Λεβαδειακό
Απίστευτο φινάλε στον Νότιο όμιλο για 
τη μάχη της παραμονής με τον Διαγόρα 
με δύο γκολ στις καθυστερήσεις να σώζει 
την κατηγορία παίρνοντας τη νίκη με 2-1 
στην έδρα του Αιγάλεω, ρίχνοντας τον 
Αστέρα Βλαχιώτη! Ο Ηρόδοτος σώθηκε 
χάρη στο 2-1 επί του Αστέρα Βλαχιώτη, 
ο οποίος παρότι τερμάτισε στη 13η θέση 
αποχαιρέτισε τη Super League 2 καθώς ο 
Παναθηναϊκός Β’ που πλασαρίστηκε στη 

14η θέση κάτω από τη γραμμή δεν 
γίνεται να υποβιβαστεί βάσει 

κανονισμών. Την παραμονή 
εξασφάλισε ο ΟΦ Ιερά-
πετρας μετά το άνετο 
5-1 επί της Ζακύνθου. 
Ο πρωτοπόρος Λεβα-
δειακός έκλε ισε την 
κανονική διάρκεια της 
σεζόν με νίκη (1-0) επί 

του Εργοτέλη. Σε άλλα 
ματς επίσης χωρίς βαθ-

μολογικό ενδιαφέρον η 
Καλλιθέα νίκησε με 3-1 των 

Χανίων, ενώ η Καλαμάτα επι-
κράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Κηφι-

σιάς. Ο Παναθηναϊκός Β’ παρότι βρισκό-
ταν με δύο γκολ μπροστά ως το 87’ γνώ-
ρισε την ήττα με 3-2 από την Επισκοπή 
δεχόμενος τρία τέρματα στο φινάλε, ενώ 
το ματς της Ρόδου με τον Καραϊσκάκη δεν 
έλαβε χώρα καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν 
κατέβηκαν.

Λεβαδειακός - Εργοτέλης 1-0
Ο πρωταθλητής του Νοτίου Ομίλου της 
Super League 2 έκλεισε τις υποχρεώσεις 
του στην κανονική διάρκεια του πρωτα-

θλήματος, καθώς επικράτησε του Εργο-
τέλη με 1-0. Το παιχνίδι έκρινε το γκολ του 
Βρακά στο 35ο λεπτό του ματς. Στο δεύ-
τερο μέρος οι Κρητικοί αύξησαν την πίεση 
τους, οι γηπεδούχοι είχαν τις καλές στιγ-
μές τους στην αντεπίθεση, όμως το 1-0 
έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Οι 
Βοιωτοί διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους 
στα τέσσερα ματς και πλέον ετοιμάζονται 
για τη διπλή «μάχη» με την πρωταθλήτρια 
του Βορείου Ομίλου, Βέροια.

Το πανόραμα του Βορείου Ομί-
λου της Super League 2: Φινάλε 
με νίκη η Βέροια
Με την μάχη της σωτηρίας να έχει ενδι-
αφέρον, καθώς αυτή της κορυφής είχε 
κριθεί και τυπικά, ολοκληρώθηκε και ο 
Βόρειος Όμιλος της Super League 2. Μια 
μάχη που κέρδισε ο Πανσερραϊκός καθώς 
με το 0-0 με τη Νίκη Βόλου έφτασε τους 
33 βαθμούς, αφήνοντας τον Πιερικό στο 
32. Στη Βέροια οι πρωταθλητές δεν χαρί-
στηκαν στην Καβάλα την οποία και κέρ-
δισαν με 2-1 και την κράτησαν στους 31 
βαθμούς (αν οι Καβαλιώτες κέρδιζαν θα 
έμεναν στην κατηγορία).

Βέροια-Καβάλα 2-1
Ανατροπή πρωταθλήτριας στη Βέροια με 
την «βασίλισσα του βορρά» παρότι βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ να επικρατεί με 2-1 
της Καβάλας και να κλείνει με τον καλύ-
τερο τρόπο το πρωτάθλημα, περιμένοντας 
πλέον τους αγώνες με τον Λεβαδειακό 
για να παλέψει για την άνοδο στην Super 
League. Οι Βεροιώτες με το τρίποντο αυτό 
έφτασαν τους 75 βαθμούς, ενώ δεν χαρί-
στηκαν στους «αργοναύτες» που με την 
ήττα αυτή έμειναν στους 31 πέφτοντας 
κατηγορία. Οι φιλοξενούμενοι προηγή-
θηκαν με τον Στίκα στο 7’, δείχνοντας έτοι-
μοι να παλέψουν για την σωτηρία τους, 
αλλά οι γηπεδούχοι αρχικά ισοφάρισαν 
με τον Κάτσε στο 29’ και έκαναν το 2-1 με 
τον Μαραγκό στο 70’. Οι φιλοξενούμενοι 
από την πλευρά τους προσπάθησαν ως 
την τελευταία στιγμή, αλλά το σουτ του 
Καζαντζίδη στο 91’ σταμάτησε στο δοκάρι 
του Παπαδόπουλου.
Αξίζει να αναφερθεί πως πριν την έναρξη 
του αγώνα οι παίκτες της Καβάλας έκαναν 
«πασίγιο» στους πρωταθλητές.

Ηρακλής-Αλμωπός Αριδαίας 6-0
Με εξάρα τελείωσε το φετινό πρωτά-
θλημα ο Ηρακλής. Ο «γηραιός» επικρά-
τησε με 5-0 του Αλμωπού Αριδαίας και 
τερμάτισε στην 7η θέση με 48 βαθμούς, 
ενώ η ομάδα της Αριδαίας ήταν στην 9η 
με 39.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρη-
σης ήταν ο Γιουμπιτάνα που πέτυχε τρία 
γκολ. Το πρώτο στο 17’ με το οποίο άνοιξε 
το σκορ, για να κάνει στο 45’ ο Ματίας 
Τόμας το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι 
«κυανόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί, με 
τον Γιουμπιτάνα να κάνει στο 55’ και 61’ 
το 4-0 και τον Χατζηπιρπιρίδη στο 78’ το 
5-0, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα ο 
Τουρσίδης με το 6-0 έδωσε ακόμα μεγα-
λύτερες διαστάσεις στη νίκη της ομάδας 
του.
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αθλητικά

Η 
Ρεάλ ήταν η ομάδα που μπήκε με 
περισσότερη όρεξη στον δεύτερο 
ημιτελικό έχοντας κυριότερο εκ-
φραστή των επιθέσεών της τον Κα-

ρίμ Μπενζεμά. Στο 5ο λεπτό ο Γάλλος φορ πή-
ρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι μετά 
από σέντρα του Καρβαχάλ και έστειλε τη μπά-
λα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ενώ στο 
12ο λεπτό το σουτ του στην κίνηση ήταν άστο-
χο, μετά από γύρισμα του Βαλβέρδε.
Οι μεγάλες φάσεις έλειψαν πάντως, με την 
τελευταία πριν λήξει το πρώτο μέρος να έρχε-
ται στο 40’ και να ανήκει και πάλι στην ομάδα 
του Γκουαρδιόλα, όταν ο Φόντεν δοκίμασε 
το πόδι του εκτός περιοχής και ανάγκασε τον 
Κουρτουά να δείξει για μία ακόμα φορά τα 
εξαιρετικά αντακλαστικά του, διώχνοντας με 
γροθιές.
Η Ρεάλ συνέχισε να έχει ορμή μέχρι το 55’ και 
να κλείνει τους φιλοξενούμενους στα 
καρέ τους, όμως όσο περνούσε 
η ώρα η πίεσή της άρχισε να 
ξεθυμαίνει, με τους παίκτες 
του Πεπ Γκουαρδιόλα να 
παίρνουν σιγά σιγά τον 
έλεγχο και να αναγκά-
ζουν τον Αντσελότι να 
αρχίζει να κοιτάζει προς 
τον πάγκο του, ψάχνοντας 
λύσεις για προσδώσει φρε-
σκάδα στην επίθεση της ομά-
δας του.
Η πρώτη του κίνηση έγινε στο 68’ με τον 
Ροντρίγκο να αντικαθιστά τον Κρόος, με τον 
Γκουαρδιόλα να απαντάει με τους Ζιντσένκο 
και Γκιουντογκάν στο 72’ (αντί των Ντε Μπρό-
ινε και Γουόκερ) και ένα λεπτό αργότερα να 
βλέπει την ομάδα του να παγώνει το Μπερ-
ναμπέου.
Ήταν η στιγμή που η Σίτι ξεδίπλωσε ταχύ-
τατη αντεπίθεση, με τον Μπερνάρντο Σίλβα 
να κρατάει τη μπαγκέτα και να μοιράζει στον 
Μαχρέζ, με τον Αλγερινό να εκτελεί τον Κουρ-
τουά με άψογο αριστερό πλασέ και να ανοίγει 
το σκορ για τους πολίτες, δίνοντάς τους αβα-
ντάζ δύο γκολ στο δρόμο προς το Παρίσι με 
λιγότερα από 20 λεπτά για το φινάλε.
Το γκολ αυτό έριξε ψυχολογικά τους Μαδρι-
λένους και έδωσε φτερά στους πολίτες και 
στο τελευταίο δεκάλεπτο άγγιξαν και δεύτερο 
γκολ για να «τελειώσουν» την Ρεάλ, όμως ο 
Τζακ Γκρίλις έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες 
μέσα σε ένα λεπτό (το πρώτο πλασέ του απο-
κρούστηκε πάνω στη γραμμή από τον Μεντί 
και το δεύτερο αποκρούστηκε από τον Κουρ-

τουά με τα πόδια) και η τιμωρία ήρθε πριν 
καλά το καταλάβουν οι παίκτες του Γκουαρ-
διόλα.
Ήταν μάλιστα σκληρή και ήρθε μέσα σε χρόνο 
dt, με τους μερένγκες να κάνουν μία εξω-
πραγματική ανατροπή μέσα σε διάστημα δύο 
λεπτών με τον ίδιο πρωταγωνιστή: τον Ροντρί-
γκο.
Η αρχή έγινε στο 90’ όταν ο Καμαβινγκά 
έκανε το γέμισμα από τα δεξιά και ο Μπεν-
ζεμά έκανε το γύρισμα από το ύψος της μικρής 
περιοχής, με τον Ροντρίγκο να προλαβαίνει 
τον Έντερσον και να στέλνει τη μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-1.
Στην αμέσως επόμενη φάση ο Βραζιλιάνος 
«ξαναχτύπησε» και κόντεψε να... κατεδαφί-
σει το Μπερναμπέου: ο Καρβαχάλ έκανε τη 
σέντρα από τα δεξιά και ο Ασένσιο έπιασε την 
πρώτη κεφαλιά, με τον Ροντρίγκο να παίρνει 

τη δεύτερη και να νικάει τον Έντερσον 
για να κάνει το 2-1 στο 91ο λεπτό.

Ο ίδιος άγγιξε και το χατ-τρικ 
στο 90+3’ για να στείλει το 
ματς στην ποδοσφαιρική 
αθανασία, με τον Έντερ-
σον να τον σταματάει αυτή 
τη φορά και να γλιτώνει 
τους πολίτες από το από-

λυτο κάζο, με το 2-1 να μένει 
μέχρι το φινάλε και να οδηγεί 

τις δύο ομάδες στο να λύσουν τις 
διαφορές τους στην ημίωρη παρά-

ταση. Εκεί, η Ρεάλ μπήκε φουριόζα θέλο-
ντας να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ, από τη 
στιγμή που η Σίτι ήταν ακόμα ζαλισμένη από 
τα γκολ του Ροντρίγκο, και πολύ γρήγορα απέ-
κτησε σκορ πρόκρισης.
Αυτό έγινε στο 95ο λεπτό, αφού μετά από 
το πέναλτι που κέρδισε ο Μπενζεμά σε ανα-
τροπή του από τον Ρούμπεν Ντίας, η μπάλα 
στήθηκε στη βούλα, με τον Γάλλο να νικάει τον 
Έντερσον και να κάνει το 3-1, με το 15ο γκολ 
του στο φετινό Champions League και το 48ο 
γκολ του σε 50 ματς σε όλες τις διοργανώσεις 
με τους μερένγκες από την αρχή της σεζόν.
Το γκολ αυτό χαλύβδωσε ακόμα περισσότερο 
τους παίκτες του Αντσελότι και γέμισε ακόμα 
μεγαλύτερη πίεση και άγχος τους Άγγλους, 
που στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους 
της παράτασης έκλεισαν ασφυκτικά τους 
μερένγκες στα καρέ τους αλλά είδαν στο 
105+2’ τον Κουρτουά να αποδεικνύεται 
φύλακας άγγελος της εστίας του, βγάζοντας 
σε κόρνερ με τρομερή εκτίναξη την κεφαλιά 
του Φόντεν.

Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Βασιλική 
πρόκριση στον τελικό με μυθική 
ανατροπή

Βιγιαρεάλ - Λίβερπουλ 2-3: Από 
την κόλαση στον παράδεισο του 
τελικού του Champions League

Ο 
Ουνάι Έμερι είχε δηλώσει στη 
συνέντευξη Τύπου παραμονή 
του δεύτερου ημιτελικού πως η 
Βιγιαρεάλ θα έπρεπε να κάνει το 

τέλειο παιχνίδι για να φέρει τούμπα την κατά-
σταση κόντρα στην Λίβερπουλ μετά το 0-2 
στο Άνφιλντ και οι παίκτες του φρόντισαν να 
τον δικαιώσουν, με το πρώτο 45λεπτο στο 
Θεράμικα να είναι βγαλμένο μέσα από από 
τα καλύτερα όνειρα των φίλων του κίτρινου 
υποβρυχίου.
Σε όλο το πρώτο 45λεπτο η ομάδα που φαινό-
ταν πως είχε τον έλεγχο, κερδίζοντας τις περισ-
σότερες μονομαχίες, ήταν εκείνη του Έμερι, με 
τους γηπεδούχους να απενεργοποιούν όλα τα 
επιθετικά όπλα των κόκκινων και να αξιοποι-
ούν στο έπακρο τις καλές τους φάσεις, για να 
ανταμειφθούν με δύο γκολ.
Το πρώτο ήρθε μετά από μόλις 2 λεπτά και 
51 δευτερόλεπτα αγώνα (τρίτο γρηγορότερο 
για την Βιγιαρεάλ στο Champions League), με 
τον Εστουπινιάν να βγάζει σέντρα από τα αρι-
στερά, τον Καπού να κάνει το γύρισμα από το 
ύψος της μικρής περιοχής και σε θέση δεξιά 
και τον Μπουλαγιέ Ντιά να μη δυσκολεύεται 
να προωθήσει τη μπάλα στα δίχτυα έχοντας 
απέναντί του τον εξουδερωμένο Άλισον (1-0).
Οι γηπεδούχοι είχαν δύο ακόμα καλές στιγ-
μές μέχρι το 20λεπτο (σουτ του Παρέχο στο 
12’ που έφυγε άουτ, κεφαλιά του Ζεράρ 
Μορένο στο 16’ που σταμάτησε στο σώμα 
του Ρόμπερτσον), με την Λίβερπουλ από την 
πλευρά της να αρχίζει να ισορροπεί μετά το 
20’ αλλά να αδυνατεί να επιβάλλει το ρυθμό 
της και ταυτόχρονα να έχει να επιδείξει μόνο 
δύο σουτ των Τιάγκο και Κεϊτά που δεν βρή-
καν στόχο.
Στο 36ο λεπτό η Βιγιαρεάλ πλησίασε το δεύ-
τερο γκολ αλλά ο Άλισον πρόλαβε σωτήρια 
και έκοψε τον Λο Σέλσο στο ύψος του πέναλτι, 
για να έρθει ωστόσο το δεύτερο γκολ για τους 
Ισπανούς πέντε λεπτά αργότερα, σε μία ακόμα 
στιγμή αδράνειας της κόκκινης άμυνας.
Πρωταγωνιστής όπως και στο πρώτο γκολ 
ο Καπού, που αυτή τη φορά έβγαλε σέντρα 
από τα δεξιά και ο Φράνσις Κοκλέν σηκώθηκε 
ψηλά, αφήνοντας τον Αλεξάντερ-Άρνολντ στο 
έδαφος, για να στείλει τη μπάλα στη δεξιά 
γωνία του Άλισον και να γράψει το 2-0, σκορ 
με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυ-
τήρια.
Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε με την έναρξη του 
δευτέρου μέρους την πρώτη του κίνηση από 
τον πάγκο, περνώντας τον Ντίας αντί του Ζότα, 
με την Λίβερπουλ να παίρνει τα ηνία όσον 

αφορά στην κατοχή της μπάλας και στον 
έλεγχο του ρυθμού και να δημιουργεί μέσα 
σε δύο λεπτά τις πρώτες της καλές στιγμές στο 
παιχνίδι.
Στο 55ο λεπτό, από το σουτ του Αλεξά-
ντερ-Άρνολντ εκτός περιοχής η μπάλα βρήκε 
στο σώμα του Κοκλέν και σταμάτησε στο ορι-
ζόντιο δοκάρι πριν βγει κόρνερ, ενώ στο 57’ 
ο Ντίας επιχείρησε απευθείας γυριστό σουτ 
από πλεονεκτική θέση μετά από σέντρα του 
Μανέ από τα δεξιά, με τη μπάλα να φεύγει 
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Οι φάσεις αυτές ήταν ένδειξη πως οι κόκκινοι 
είχαν αφυπνιστεί και η επιβεβαίωση ήρθε στο 
62ο λεπτό, με τον Φαμπίνιο να κυκλοφορεί τη 
μπάλα λίγο έξω από την περιοχή της Βιγιαρεάλ 
και να συνδυάζεται με τον Σαλάχ για να μπει 
μέσα σε αυτή, και να νικήσει με συρτό σουτ 
τον Ρούλι (η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια 
του Αργεντινού κίπερ) για να μειώσει σε 2-1.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντίας απείλησε 
με ισοφάριση όμως το σουτ του βρήκε στο 
σώμα του Καπού και έφυγε ελάχιστα έξω από 
το αριστερό δοκάρι της εστίας της Βιγιαρεάλ, 
για να έρθει όμως το γκολ για τον Κολομβιανό 
στην τρίτη φάση που του παρουσιάστηκε στο 
δεύτερο μέρος.
Ήταν στο 67ο λεπτό, με τον Αλεξάντερ-Άρ-
νολντ να προωθείται και να βγάζει σέντρα από 
τα δεξιά με το αριστερό πόδι, με τον Ντίας να 
πετάγεται στο ύψος του πέναλτι και να εκτε-
λεί με κεφαλιά τον Ρούλι (και πάλι η μπάλα 
πέρασε κάτω από τα πόδια του) για να γρά-
ψει το 2-2.
Στο 70ο λεπτό ο Ζεράρ Μορένο αποχώρησε 
αισθανόμενος ενοχλήσεις και κάπου εκεί 
η Βιγιαρεάλ πέταξε λευκή πετσέτα, με την 
Λίβερπουλ να μυρίζεται αίμα και στο 74ο 
λεπτό να φτάνει σε ολική ανατροπή, με τον 
Μανέ να δέχεται ασίστ από τον Κεϊτά και να 
αποφεύγει τον Ρούλι που βγήκε πολλά μέτρα 
εκτός περιοχής, για να στείλει τη μπάλα στην 
ανυπεράσπιστη εστία από πλάγια θέση γρά-
φοντας το 3-2 για τους κόκκινους.
Το γκολ αυτό (15ο για τον Μανέ σε νοκ-άουτ 
φάση Champions League) έδωσε ουσιαστικά 
τέλος στην υπόθεση πρόκριση, με την Βιγια-
ρεάλ να παραδίδει όλα τα όπλα (έμεινε με 10 
παίκτες στο 86’ λόγω αποβολής του Καπού με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα) και την Λίβερπουλ να 
έχει ευκαιρίες και για άλλα γκολ, για να μείνει 
πάντως το 3-2 για τους ρεντς και να τους στεί-
λει στον τελικό του Παρισιού έχοντας το από-
λυτο σε νίκες («6 στα 6») στα παιχνίδια που 
έδωσαν μακριά από το Άνφιλντ.
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Γαλλικό… φιλί ζωής στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έσωσε τον 
Απόλλωνα από την ήττα κόντρα στην Ανόρθωση! Ο Νταμπό ισοφά-
ρισε στο 90+1’ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1 ανάμεσα στις δύο ομά-
δες, για την έβδομη αγωνιστικής της Β’ φάσης του πρωταθλήματος 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Το σκορ άνοιξε στο 44′ ο Χριστο-
δουλόπουλος με πανέμορφο εκτός περιοχής σουτ.

Σε ένα ακόμα παιχνίδι η «Κυρία» δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της απο-
τέλεσμα μέχρι τέλους και έχασε σημαντικούς βαθμούς στα τελευταία λεπτά 
της αναμέτρησης. Έμεινε έτσι, μακριά από τις νίκες για τέταρτο διαδοχικό 
ματς πρωταθλήματος, αφού τελευταία της νίκη ήταν στις 2 Απριλίου επί του 
ΑΠΟΕΛ. Οι κυανόλευκοι παραμένουν με 45 βαθμούς στην πέμπτη θέση της 
βαθμολογίας. Επόμενος αντίπαλος τους, η Πάφος FC, την οποία φιλοξενούν 
τη Δευτέρα 9 Μαΐου.
Σε κίνδυνο μετά από καιρό τίθεται η πρωτοπορία του Απόλλωνα, μετά το 
ένατο σερί ανεπιτυχές αποτέλεσμα για το πρωτάθλημα. Οι Λεμεσιανοί με 
52 βαθμούς για πρώτη φορά στη Β’ φάση του πρωταθλήματος, ενδέχεται 
αύριο (αν ο ΑΠΟΕΛ νικήσει την ΑΕΚ), να πέσουν από την κορυφή της βαθμο-
λογίας. Τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας αντιμετωπίζουν στο Τσίρειο, 
οι κυανόλευκοι της Λεμεσού, την Κυριακή 8 Μαίου.

Το ματς
Πιο απαιτητικό ήταν ο Απόλλων στο ξεκίνημα του αγώνα. Είχε περισσό-
τερη διάθεση για επίθεση και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του. 
Ήταν αυτός μάλιστα από απείλησε πρώτος την εστία του Λόρια. Αρχικά στο 
28’, όταν ο Ντιγκινί δεν πρόλαβε να σπρώξει στα δίκτυα την μπάλα, μετά 
από γύρισμα του Χαμάς, και στη συνέχεια στο 30’, με τον Αλμπάνη να είναι 
άστοχος από καλή θέση. Έκτοτε, η Ανόρθωση ισορρόπησε σταδιακά, ανέ-
βασε ρυθμό και προσπάθησε να πατήσει και αυτή στην αντίπαλη περιοχή, 
χάνοντας μάλιστα σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με την κεφαλιά 
του Ουάρντα στο 32’ να είναι άστοχη. Για να φτάσουμε στο 44ο λεπτό, όταν 
ο Χριστοδουλόπουλος πήρε την μπάλα από τον Αιγύπτιο, και να εξαπολύει 
«πύραυλο» εκτός περιοχής, νικώντας τον Γιοβάνοβιτς και βάζοντας σε θέση 
οδηγού την «Κυρία».
Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έψαξαν την ισοφάριση. Ανέβασαν 
παίκτες στην περιοχή του Λόρια και προσπάθησαν να απειλήσουν. Σταδι-
ακά ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ ρίσκαρε, έριξε ότι επιθετικό «όπλο» είχε στη 
διάθεση του και ανέβασε τις γραμμές του. Οι παίκτες του Τιμούρ Κετσπάγια 
επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τους χώρους που άφηναν οι λεμεσιανοί στις 
αντεπιθέσεις και με δεύτερο γκολ να «τελειώσουν» το ματς. Και έφτασαν μια 
ανάσα από το 2-0, όταν ο Ρουσιάς στο 80’ έφυγε τετ α τετ με τον Γιοβάνοβιτς, 
και πλάσαρε, με τον Σέρβο τερματοφύλακα να τον «νικά».
Ο Νταμπό ένα λεπτό αργότερα προειδοποίησε την «Κυρία», αστοχώντας 
από καλή θέση. Δεν αστόχησε όμως, στο 90+1’ όταν μετά από εκτέλεση 
φάουλ του Κολ και κεφαλιά-πάσα του Γιάνγκα, βρέθηκε σε θέση βολής και 
αυτή τη φορά ήταν εύστοχος, διαμορφώνοντας το 1-1, που έμεινε μέχρι το 
τέλος.
Δηλώσεις στην κάμερα της Cablenet παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου 
του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, μετά την ισοπαλία (1-1) κόντρα 
στην Ανόρθωση.
Όσα δήλωσε ο Φανούριος Κωνσταντίνου:
Για το ματς: «Να πως συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Ήταν η καλύ-
τερη μας εμφάνιση στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, ήμασταν καλύ-
τεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Δεχθήκαμε ένα εκπληκτικό γκολ 
ελέω της κλάσης του Λάζαρου, από εκεί και πέρα ότι και να γίνει αύριο γνω-
ρίζουμε πολύ καλά ότι το παιχνίδι τίτλου θα γίνει την άλλη εβδομάδα στην 
έδρα μας σε ένα κατάμεστο Τσίρειο. Προεχόμασταν από αρνητικό σερί 
και σήμερα βάση εικόνας έπρεπε να κερδίσουμε αλλά έτσι είναι το ποδό-
σφαιρο. Πρέπει να κερδίσουμε, χωρίς νίκη δεν παίρνεις στο πρωτάθλημα».

Έτσι, επανέφερε τη διαφορά στο – 1 και θα πάει 
στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο Τσίρειο την 
επόμενη αγωνιστική για να κυνηγήσει την ανα-
τροπή.

Π
αραλλήλως, η ομάδα της Λάρνακας με τη 
σειρά της επίσης έχασε τη δυνατότητα να 
πλησιάσει στο – 1 τον αντίπαλό της, έμει-
νε στους τέσσερις βαθμούς από αυτούς και 

στους πέντε από την κορυφή, χάνοντας έδαφος για 
τον τίτλο και την προνομιούχα —λόγω Τσάμπιονς 
Λιγκ— δεύτερη θέση.
Τα γκολ προήλθαν από κεφαλιές, πρώτα με τον 
Μάγκλιτσα για τους γηπεδούχους στο 26’ και 
έπειτα με τον Γκαρσία για τους φιλοξενούμενους 
στο 36’.

Το ματς
Κόντρα στη ροή του αγώνα, αφού η ΑΕΚ ήταν 
ανώτερη για ένα περίπου δεκάλεπτο, ο ΑΠΟΕΛ 
άνοιξε το σκορ στο 26’, στην πρώτη οργανωμένη 
επίθεσή του μετά από ώρα. Ο Θεοδώρου 
άλλαξε παιχνίδι με πολύ καλή μπαλιά, 
ο Νατέλ έγινε κάτοχος της μπάλας 
από αρισ τερά, σέν τραρε και ο 
Μάγκλιτσα σκόραρε με κεφαλιά.
Παρά το ξέσπασα του ενθου-
σιώδης και πολυπληθούς κοι-
νού του, όμως, δεν βελτ ιώ-
θηκε σημαντικά στη συνέχεια 
και σύντομα οι φιλοξενούμε-
νοι άρχισαν να βρίσκουν τα 
πατήματά τους. Στο 36’ μάλιστα 
ο Γκαρσία ισοφάρισε επίσης με 
κεφαλιά, αξιοποιώντας την εκτέ-
λεση κόρνερ του Λέντες και τιμω-
ρώντας την αντίπαλη άμυνα για την 
αδράνειά της. Λίγο έλειψε μάλισ τα να 
γυρίσει το ματς, όταν ο Γκιούρτσι έχασε ευκαιρία 
στο 43’, όταν μπήκε στην περιοχή από αριστερά 
και πλάσαρε άστοχα.
Μπήκε καλύτερο ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο 
και στο μεγαλύτερο διάστημα πίεζε την ΑΕΚ, αλλά 
ήταν φλύαρος επιθετικός. Καλύτερη στιγμή του το 
σουτ του Θεοδώρου εντός περιοχής στο 67’, που 
εξουδετέρωσε ο Τούμπας. Οι Λαρνακείς, από την 
πλευρά τους, προς το τέλος βρήκαν διαδρόμους 
και δημιούργησαν κάποιες επικίνδυνες καταστά-
σεις, χάνοντας μάλιστα την καλύτερη ευκαιρία 
του δεύτερου ημιχρόνου με τον Ρόμο να αστοχεί 
εντός περιοχής στο 89ο λεπτό.

Αυγουστή: «Θα είναι το παιχνίδι της χρο-
νιάς, αλλά…»

«Πρώτα εύχομαι στον οπαδό της ομάδας μας γρή-
γορη ανάρρωση. Είδαμε δυο ομάδες να παλεύουν 
για τη νίκη. Ξέραμε πολύ καλά ότι τα παιχνίδια αυτά 
κρίνονται στις λεπτομέρειες. Στα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ 
πήρε τον έλεγχο και εμείς στη συνέχεια καταφέραμε 
και ισορροπήσαμε. Βγήκαμε μπροστά και σκοράραμε 
ένα υπέροχο γκολ. Μπορούσαμε σε αυτό το διά-
στημα να σκοράρουμε δεύτερο γκολ, όμως δεχθή-
καμε ένα εύκολο γκολ από στημένο. Έμειναν ακόμα 
τρεις τελικοί. Θα προσπαθήσουμε σε κάθε παιχνίδι 
για τους τρεις βαθμούς. Δεν καταφέραμε να κερδί-
σουμε σήμερα και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. 
Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε και στή-
ριξε την ομάδα».
Σας προβληματίζει ότι η ομάδα σας δεν έχει την απαι-
τούμενη αποτελεσματικότητα; «Δεν μου αρέσει να 
στέκομαι σε απουσίες, αλλά τρεις πάρα πολύ καλοί 
παίκτες όπως ο Εντονγκαλά, ο Κβιλιτάια και ο Ντε Βιν-
σέντι απουσίαζαν σήμερα. Δημιουργήσαμε κάποιες 
καλές ευκαιρίες που μπορούσαμε να σκοράρουμε. 

Τα δεδομένα είναι εκεί, ελπίζουμε στο επόμενο 
παιχνίδι να επιστρέψουν όλοι γιατί μας 

περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια 
δύσκολη έδρα και πρέπει να πάμε 

συγκεντρωμένοι για να πάρουμε 
τους τρεις βαθμούς».
Το 70% των τερμάτων του 
ΑΠΟΕΛ σημειώθηκαν στο δεύ-
τερο ημίχρονο, όμως σήμερα 
δεν είδαμε μεγάλη πίεση. Πού 
του αποδίδετε; «Παίζαμε με μια 
ομάδα με τους ίδιους στόχους. 
Σίγουρα παίζαμε μπροστά από 

τον κόσμο μας. Δεν μου αρέσουν 
οι δικαιολογίες αλλά υπάρχουν 

κάποιες. Όμως θα σταθούμε στο τι 
πρέπει να κάνουμε στα επόμενα παι-

χνίδια. Βλέπουμε ότι καμιά ομάδα δεν έχει 
σίγουρους τους τρεις βαθμούς. Δεν πρέπει να κρυ-
βόμαστε, θα είναι το παιχνίδι της χρονιάς και για τις 
δυο ομάδες γι’ αυτό πρέπει να γίνει μια σωστή προ-
ετοιμασία».
Ο Κβιλιτάια θα είναι έτοιμος; «Θα αξιολογείται καθη-
μερινά μέσα στην βδομάδα, είναι δύσκολη περί-
πτωση. Σίγουρα ευχόμαστε να είναι μαζί μας».
Πάτε για ένα αποτέλεσμα στο ντέρμπι με τον Απόλ-
λωνα, αλλάζει η προσέγγιση; «Δεν αλλάζει καθόλου, 
ο τρόπος προσέγγισης θα είναι ο ίδιος. Κάθε ομάδα 
προσπαθεί για τους τρεις βαθμούς. Είναι δυο πολύ 
καλές ομάδες και θα κριθεί στο ποια ομάδα θα είναι 
έτοιμη την στιγμή που θα σφυρίξει ο διαιτητής».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Θέλω να 
ευχαριστήσω τη διοίκηση για την ανανέωση».

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 1-1: «Χ»αμένοι κι οι δυο, 
ντέρμπι τίτλου ο ένας στο Τσίρειο

Ανόρθωση – Απόλλων 1-1: 
Σώθηκε από το γαλλικό… φιλί 
ζωής του Νταμπό



68 6 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Θρύλε των γηπέδων Ολυμπιακέ: Τα 
κόκκινα λιοντάρια με θρίαμβο στο 
Final Four, 94-88 τη Μονακό

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, που άντεξε στα δύσκολα, άντεξε να κυνηγάει και στο τέλος 
χτύπησε τη Μονακό, την νίκησε με 94-88 και προκρίθηκε στο 11ο Final Four της ιστορίας του

Ήταν η πιο τρελή σειρά των playoffs της EuroLeague. Ήταν 
μια μονομαχία δύο πυγμάχων. Ολυμπιακός και Μονακό 
έδωσαν ένα συγκλονιστικό show στην ευρωπαϊκή κοινό-
τητα του μπάσκετ, με τον Κέβιν Ντουράντ στην εξέδρα, με 
την Έμα Στόουν λίγο πιο δίπλα να απολαμβάνει την ατμό-
σφαιρα, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντέ-
χουν στα δύσκολα, να αντέχουν στο κυνήγι και στο τέλος να 
επιβιώνουν. Και να θριαμβεύουν. Και να πετυχαίνουν ακόμη 
έναν στόχο, τον τρίτο της φετινής σεζόν τους.
Ο θρίαμβος επί των Μονεγάσκων (94-88) τους έστειλε στο 
Final Four του Βελιγραδίου (19-21/5), στο ενδέκατο μίνι 
τουρνουά της ιστορίας τους και πάνω στην πρωταθλήτρια 
Ευρώπης Αναντολού Εφές, για το σαραντάλεπτο που θα 
οδηγήσει στον αγώνα του τροπαίου. Το βράδυ της Τετάρ-
της (4/5) ήταν δύσκολο, ήταν θριλερικό, ήταν ένα μεγάλο 
μπασκετικό βράδυ που μας είχε λείψει, ένα βράδυ που το 
χρειαζόταν το ελληνικό μπάσκετ για να γυρίσει στην ελίτ της 
Ευρώπης.
Μεγάλο ματς από τον Κώστα Σλούκα (15 πόντοι, 5 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ) που πήγε στο ένατο Final Four, 
μεγάλο ματς από τον Τόμας Γουόκαπ (17 
πόντοι, 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 
μεγάλο ματς από τον Σακίλ ΜακΚίσικ 
που κράτησε την ομάδα του στη 
δεύτερη περίοδο (18 πόντοι, 4/4 
δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 
μεγάλο ματς και από τον Τάιλερ 
Ντόρσεϊ (16 πόντοι) που έβαλε το 
μεγάλο, το νικητήριο σουτ. Πολλά 
συγχαρητήρια αξίζει η Μονακό 
για την προσπάθειά της. Τρύπησε το 
ταβάνι της, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς 
να αναλαμβάνει ομάδα που δεν έχτισε και να 
την οδηγεί σε ένα πολύ υψηλό ράφι.
Ο MVP
Δεν γίνεται να ξεχωρίσει κάποιος έναν εκ των Γουόκαπ - 
Σλούκα - ΜακΚίσικ, απλώς δεν γίνεται. Τεράστια εμφάνιση 
και από τους τρεις, τεράστια, μυθική προσπάθεια κυρίως, 
αλλά πως να αφήσεις εκτός συζήτησης και τον Τάιλερ Ντόρ-
σεϊ που έβαλε το σουτ της νίκης; Μεγάλη βραδιά, στην οποία 
ουδείς θα ψάξει για τον πολυτιμότερο παίκτη. Σε αυτόν τον 
αγώνα το αποτέλεσμα είχε σημασία, κανένα βραβείο, κανέ-
νας τίτλος, το αποτέλεσμα και η επίτευξη του στόχου.
Ο αδύναμος κρίκος
Ο Λίο Βέστερμαν έπαιξε 3:26 και τα έκανε όλα λάθος. Ο Γουίλ 
Τόμας είχε 6 πόντους σε 37 λεπτά. Ο Ντόντα Χολ φορτώθηκε 
με φάουλ, ο Πάρις Λι αποβλήθηκε με πέντε, στο τέλος της 
βραδιάς ωστόσο, ουδείς αξίζει να φορτωθεί με τον τίτλο του 
αδύναμου κρίκου. Η Μονακό είναι σπουδαία ομάδα. Είναι 
μεγάλη ομάδα. Έχει χαρακτήρα, μέταλλο, έχει εξαιρετικό 
προπονητή. Και αξίζει κάθε χειροκρότημα.
Ο αγώνας

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Φαλ ήταν 
όπως πάντα οι πέντε πρώτοι του Μπαρτζώκα, με τον Παπ 
να δείχνει ο πιο έτοιμος απ’ όλους, αλλά τη Μονακό ανώ-
τερη και πιο ισορροπημένη. Δεν είχε αποτελεσματικότητα 
στο μακρινό σουτ, είχε όμως πέντε επιθετικά ριμπάουντ για 
το 6-10 στο έβδομο λεπτό. Είχε και δυνατή άμυνα, ακριβώς 
αυτή που χρειαζόταν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα, την ώρα 
που ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο του φάουλ στην περίοδο, 
δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της.
Ο Πάρις Λι έκανε τεράστια ζημιά με τα περιφερειακά του 
σουτ, αυτός έγραψε το 16-24 στο 12’, την ώρα που η Μονακό 
είχε πάρει πια τον έλεγχο της αναμέτρησης, μέσω από την 
άμυνα και την αποφασιστικότητά της, αυτός έγραψε και το 
19-30 με νέο σουτ από μακριά στο 14’. Ο ΜακΚίσικ ήταν 
ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στο ματς, 
το δικό του σκορ κράτησε τους Πειραιώτες κοντά (28-35 
στο 15’), αυτός έπαιρνε τη μία επίθεση πίσω από την άλλη 
χωρίς να τις σπαταλάει, μείωσε στους πέντε (36-41) φτάνο-
ντας τους 16 πόντους, όμως και πάλι η Μονακό είχε απαντή-

σεις. Ο Ουαταρά έβαλε back-to-back τρίποντα για το 
38-48, με το σκορ του ημιχρόνου (41-48) να 

είναι δίκαιο σύμφωνα με την εικόνα των 
δύο ομάδων στο εικοσάλεπτο.

Όσο κι αν ο Ολυμπιακός ήθελε να 
ροκανίσει γρήγορα τη διαφορά 
στο ξεκίνημα του β’ μέρους, τόσο 
η Μονακό άντεχε. Και άντεχε με τον 
Ουαταρά να κάνει πράγματα και 
θαύματα και με τον Τζέιμς να σκο-

ράρει φλότερ για το 45-53 στο 23’. 
Εκεί όμως ήταν η ώρα του Γουόκαπ, 

που σκόραρε κατά ριπάς, έπαιξε φοβερές 
άμυνες, ισοφάρισε στο 55-55, με τον Χασάν 

Μάρτιν να σκοράρει για το 62-62 στο 28’, το παιχνίδι να 
εξελίσσεται σε θρίλερ και τον Τζέιμς να σκοράρει εξωφρε-
νικό τρίποντο για το 66-70 στην εκπνοή της τρίτης περιόδου. 
Ο Ντόρσεϊ έδωσε το φάουλ που είχε να δώσει, αλλά ο Αμε-
ρικανός πήγε στο σημείο του στη γωνία και...
Το γεγονός ότι οι Πειραιώτες είχαν την πρώτη κατοχή της 
τέταρτης τους βοήθησε να πιστέψουν περισσότερο στους 
εαυτούς τους. Ο Βεζένκοβ έβαλε τετράποντο για το 72-72 
στο 31’, ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 75-75 όταν ο Τζέιμς 
πήγε στον πάγκο με τέσσερα φάουλ στα 8:32 για το φινάλε, ο 
Λι και ο Χολ είχαν επίσης από τέσσερα με τον πρώτο να μένει 
στο παρκέ και τελικά να κάνει το πέμπτο που τον έστειλε 
εκτός αγώνα στο 34’. 
Κι όταν η μπάλα έκαιγε, όταν ζύγιζε τόνους, ο Σλούκας 
έγραψε με τρίποντο το 89-83 στο 38’, με τον Τζέιμς να απα-
ντά με τον ίδιο τρόπο, με τον Σλούκα να βάζει βολές για το +5 
και τον Ντόρσεϊ να σκοράρει τρελό τρίποντο για το 94-88 
που έκρινε τον αγώνα. Ο Τζέιμς βρήκε ταμπλό και η ιστορία 
γράφτηκε με ερυθρόλευκα χρώματα.

Προμηθέας Πάτρας - 
Παναθηναϊκός 67-76: Έκανε 
το καθήκον του με σούπερ 
Μέικον

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθή-
κον του απέναντι στον Προμη-
θέα Πάτρας και επικράτησε εκτός 
έδρας με 76-67 για την 24η αγωνι-
στική της Stoiximan Basket League, 
με τον Ντάριλ Μέικον να κάνει 
μεγάλο ματς με 29 πόντους.
Ο Προμηθέας έδειξε ανταγωνι-
στικό πρόσωπο απέναντι στον 
Παναθηναϊκό, όμως οι πράσινοι 
ήταν εκείνοι που έστω και δύσκολα 
επικράτησαν στην Πάτρα (76-
67) για την 24η αγωνιστική της 
Stoiximan Basket League. Οι παί-
κτες του Γιώργου Βόβορα έπαιξαν 
κατά διαστήματα καλό μπάσκετ, με 
τον Προμηθέα να μην παρατάει το 
ματς.
Ο Ντάριλ Μέικον (29 πόντοι) πήρε 
τη σκυτάλη από τον Οκάρο Γουάιτ 
(12 πόντοι), ήταν εκπληκτικός στο 
δεύτερο μισό του αγώνα και οδή-
γησε τους πράσινους στο επιθε-
τικό κομμάτι. Τα μακρινά σουτ ήταν 
εκείνα που ξεκόλλησαν τον Πανα-
θηναϊκό στο τέταρτο δεκάλεπτο, 
όταν ο Προμηθέας πλησίασε επι-
κίνδυνα και οι πράσινοι πήραν μία 
δύσκολη νίκη.
Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 
στο 20-2 στη σεζόν, ενώ ο Προ-
μηθέας είναι στο 11-11. Οι πράσι-
νοι έχουν ωστόσο να ανησυχούν 
και για τον αρχηγό τους, Ιωάννη 
Παπαπέτρου που αποχώρησε από 
το παιχνίδι με μυϊκό σπασμό στην 
αριστερή γάμπα.
Ο αγώνας
Με φόρα μπήκε στο ματς ο Προ-
μηθέας Πάτρας, βρήκε μεγάλα 
σουτ από το ξεκίνημα και προηγή-
θηκε με double score (10-5). Η αντί-
δραση του Παναθηναϊκού ήρθε 
άμεσα, με τους πράσινους να παίρ-
νουν εκείνοι το πάνω χέρι στο ματς, 
κυρίως με επιθετικές πρωτοβου-
λίες του Οκάρο Γουάιτ.
Οι δύο ομάδες δεν έπαιξαν το 
μπάσκετ που μπορούν και που 
θα ήθελε να δει ο κόσμος, όμως 
ο Παναθηναϊκός σταδιακά έχτισε 
μία μικρή διαφορά και ο Οκάρο 
συνέχισε να είναι απολαυστικός. 
Ο Προμηθέας δεν βρήκε κάποιον 

παίκτη που να σηκώσει το επιθε-
τικό βάρος, οι πράσινοι έβαλαν 
κι άλλους παίκτες στην εξίσωση 
και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των 
Πατρινών. Ο Παναθηναϊκός βρήκε 
μεγάλα σουτ και σημάδεψε τον Γκά-
ντι στην άμυνα όμως σταδιακά ο 
Προμηθέας συμμάζεψε τα πράγ-
ματα, έβαλε δύσκολα μέσα από την 
άμυνά του και πήγε στα αποδυτή-
ρια στο -5.
Η άμυνα ζώνης του Προμηθέα 
ανάγκασε τους παίκτες του Πανα-
θηναϊκού σε ατομικές ενέργειες 
και στο δεύτερο μισό. Οι Πατρι-
νοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση 
ιδίως με τον Φράνκαμπ και έφεραν 
τη διαφορά στους δύο πόντους. 
Ο Μέικον έβαλε μεγάλα σουτ και 
έδωσε μια μικρή διαφορά ασφα-
λείας στο τρίτο δεκάλεπτο. Η κατά-
σταση αυτή δεν διήρκησε για πολύ, 
ο Προμηθέας μείωσε ακόμα και 
στους δύο και έδωσε νέο ενδιαφέ-
ρον στο ματς.
Όταν ο Παναθηναϊκός κυκλοφό-
ρησε την μπάλα, τα πράγματα έγι-
ναν πιο εύκολα γι αυτόν. Ο Μέι-
κον πήρε φωτιά, οι πράσινοι έβα-
λαν μεγάλα σουτ και άνοιξαν ξανά 
τη διαφορά. Ο Προμηθέας έκανε 
την ύστατη προσπάθεια για να επι-
στρέψει στο ματς, ωστόσο οι πρά-
σινοι είχαν βάλει τις βάσεις και 
έκλεισαν το ματς στην Πάτρα
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέ-
ναντι στον Προμηθέα Πάτρας και ο 
προπονητής του Γιώργος Βόβορας 
μίλησε για τον τραυματισμό του 
Ιωάννη Παπαπέτρου, την έλευση 
του Πέιτον Σίβα αλλά και την αγω-
νιστική κατάσταση του Παναθηνα-
ϊκού.
Για τον Ιωάννη Παπαπέτρου και 
τη συνέχεια του Παναθηναϊ-
κού: «Ήταν ένας μυϊκός σπασμός 
δεν θέλαμε να ρισκάρουμε γιατί 
έχουμε σημαντικά ματς μπροστά 
μας. Έχουμε προσθήκες και δεν 
θέλαμε να ρισκάρουμε πιθανή 
υποτροπή. Στόχος μας ήταν να 
δούμε το ματς αμυντικά και κάναμε 
καλή δουλειά. Στην επίθεση 
θέλουμε δουλειά, είναι γεγονός».
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