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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Επιτυχία είναι 
να πηγαίνεις
 από τη μια 
αποτυχία 
στην άλλη 

χωρίς να χάνεις 
τον ενθουσιασμό 

σου”

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω 
καλά και με υγεία με τις 

οικογένειες σας και με όσο το δυνατόν 
καλύτερη διάθεση και ψυχολογία 
να αντιμετωπίζετε την δύσκολη 
καθημερινότητα, βοηθώντας παιδιά 
κι εγγόνια να καταλαβαίνουν πως να 
αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες της 
ζωής μας.
Εδώ στο φιλόξενο γραφείο της HELLAS 
NEWS μαζί με τους συνεργάτες μου 
προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να 
γεμίσουμε τις κοντά 80 σελίδες της 
εφημερίδα με ότι μπορεί αυτό να 
έχει ενδιαφέρον με τις διάφορες 
κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, αλλά 
με γενικότερα θέματα που πολλές φορές 
ποτέ δεν ακούσαμε ή δεν υπάρχουν 
πηγές ώστε να ενημερώνεστε για 
πράγματα ου δεν θέλετε να ρωτήσετε για 
διάφορους λόγους, ακόμα κι ανθρώπους 
του οικογενειακού σας περιβάλλοντος.
Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω 
εκτός από τους επιχειρηματίες που 
διαφημίζονται στις σελίδες της 
HELLAS NEWS και κατ’ επέκταση στο 
διαδικτυακό μας χώρο, όπως και τους 
συμπολίτες μας που πραγματικά λόγω 
του ότι βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση 
να με χαιρετούν και να μου λένε ένα 
όμορφο σχόλιο για την εφημερίδα μας. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιατί κακά τα ψέματα 
μεγαλώνουμε «επικίνδυνα» και θέλω να 
σκέπτομαι ότι όσο μπορώ θα κάνω την 
έκδοση αυτής της εφημερίδας.
Κακά τα ψέματα αδέλφια με τους 

τελούμενους γάμους των παιδιών μας 
να έχουν γίνει 8 στους 10 μεικτοί, δεν 
βλέπω σε λίγα χρόνια να υπάρχουν 
ελληνικές εκδόσεις για τον απλούστατο 
λόγο ότι δεν θα μιλάει κανείς και θα 
διαβάζει ελληνικά. Κι αν μερικά παιδιά 
λόγω του οικογενειών καταλαβαίνουν 
και συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για 
ελληνικά ήθη κι έθιμα και φυσικά όχι 
μόνο για «γύρο» και «ντολμαδάκια» ίσως 
να υπάρξουν ακόμα λίγα χρόνια.
Ξέρετε λόγω ότι συναισθηματικά 
υπηρέτησα μάχιμος 100% σε Αμερική 
και Καναδά το λειτούργημα μου, είναι 
φυσικό επακόλουθο να με στεναχωρεί 
ότι σε λίγα χρόνια πολλοί λίγοι θα ζουν 
με τον ελληνικό τρόπο ζωής. 
Και θα κλείσω με αυτό. Κάποτε οι 
ανώτεροι αξιωματικοί του ελληνικού 
στρατού όταν αποστρατευόντουσαν στα 
γεροντάματα από τον στρατό, νοίκιαζαν 
σπίτι κοντά στο στρατόπεδο για να 
ξυπνούν το πρωί με την τρομπέτα που 
γινόταν εγερτήριο για τα φανταράκια. 
Μιας και είμαι παγκοσμίως και το λέω 
με υπερηφάνεια από τους τελευταίους 
αυτού του λειτουργήματος γράφω 
αυτές τις γραμμές κάθε εβδομάδα 
αναπολώντας τους αξέχαστους 
δημοσιογραφικούς αγώνες μιας 
ολόκληρης ζωής.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και 
συνεχίζουμε μέχρι εκεί που θέλει ο 
Παντοδύναμος.

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ 
ΣΤΗΝ HELLAS NEWS
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Τα χειρότερα σενάρια προεξοφλούν οι αγορές

Ο
ι μετοχές πωλούνται παντού ανά τον πλανή-
τη και σε ορισμένες περιπτώσεις όσο-όσο, 
ενώ οι παγκόσμιες αγορές προεξοφλούν ό-
λο και πιο σκοτεινά σενάρια. Το γενικευμέ-

νο κλίμα απαισιοδοξίας οξύνεται από τη σοβαρότατη 
αναταραχή και απορρύθμιση στις αγορές ενέργειας, 
μετάλλων και εμπορευμάτων. Οι επενδυτές ψάχνουν 
εδώ και δύο μήνες -χωρίς όμως να μπορούν να εντο-
πίσουν- «φως στο τούνελ» στο οποίο να στηρίξουν 
βραχυπρόθεσμα κάποιο θετικό σενάριο.

Η πίεση στις Διεθνείς Αγορές οδήγησε το 
ΧΑ κάτω και από τις 850 μονάδες
Στο ελληνικό χρηματιστήριο χάθηκαν και οι 850 
μονάδες, υπό το βάρος της πίεσης των πωλητών, 
ειδικά στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης.
Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 846,46 μονάδες, κατα-
γράφοντας απώλειες 1,88%, με τον τζίρο μάλιστα να 
φτάνει τα 103 εκατ. ευρώ.
Μεγάλο βαρίδι στην αγορά σήμερα ήταν ο τραπεζι-
κός κλάδος.
Έτσι τίτλοι όπως, Λάμδα, Alpha Bank, ΕΛΧΑ, Titan, 
Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Βιοχάλκο, Aegean και 
ΔΕΗ δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, με απώλειες 
από 2% έως 5%, ενώ αρνητικά έκλεισαν οι Quest, 
Τέρνα Ενεργειακή, Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, ΟΠΑΠ, 
ΑΔΜΗΕ και Ελληνικά Πετρέλαια.
Στον αντίποδα, η Jumbo κέρδισε 0,56% και η Coca 
Cola σημείωσε άνοδο 4,87%.

Άλμα τιμών για το φυσικό αέριο
Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου σημειώνουν 
ράλι την Πέμπτη, καθώς καταγράφονται διαταραχές 
στις βασικές διαδρομές μεταφοράς.
Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου, σημείο 
αναφοράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ενισχύεται κατά 
17,38%, στα 110,08 ευρώ η μεγαβατώρα. Το αντί-
στοιχο βρετανικό συμβόλαιο σημειώνει άλμα 18%. Η 
γερμανική ηλεκτρική ενέργεια ενισχύθηκε επίσης, με 
το συμβόλαιο του επόμενου μήνα να αυξάνεται έως 
και 9,4%.
Ο κίνδυνος διαταραχών έρχεται σε μια στιγμή κατά 
την οποία φαινόταν να βρίσκεται μια λύση για το 
κύριο πρόβλημα που επικρατούσε εδώ και εβδομά-
δες, την απαίτηση της Μόσχας για πληρωμές σε ρού-
βλια για το φυσικό αέριο. Οι εταιρείες ήταν όλο και 
πιο σίγουρες ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν να 
αγοράζουν ρωσικές προμήθειες χωρίς να παραβιά-
ζουν τις κυρώσεις.

Απωλειών... συνέχεια στη Wall Street
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Wall Street συνε-
χίζει και σήμερα Πέμπτη πτωτικά, με τους βασικούς 
χρηματιστηριακούς δείκτες να καταγράφουν νέες απώ-
λειες, και το sell off να έχει οδηγήσει τον γενικό S&P 
500 στα χαμηλότερα επίπεδά του εδώ και πάνω από 
έναν χρόνο, ανοίγοντας το φάσμα μιας επερχόμενης 
bear market, κυρίως υπό το βάρος του εντεινόμενου 
κύματος πληθωρισμού.
Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρεί κατά 
280,12 μονάδες ή 0,88%, με τον ευρύτερο S&P 500 να 
«χάνει» 42,51 ή 1,08%, στα χαμηλότερα επίπεδά του 
από τον Μάρτιο του 2021, ενώ o τεχνολογικός Nasdaq 
υφίσταται απώλειες 141,08 μονάδων ή 1,39%, καθώς 
οι τεχνολογικές μετοχές συνεχίζουν να βρίσκονται στο 
επίκεντρο της δράσης των πωλητών, οι οποίοι ξεφορ-
τώνονται γενικώς επενδυτικά προϊόντα υψηλού κιν-
δύνου.
Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow, 11 κινούνται με 
θετικό πρόσημο και 18 με αρνητικό. Των κερδών ηγού-
νται εκείνες των Home Depot, Walmart και Amgen, 
ενώ των απωλειών εκείνες των Walt Disney, Boeing, 
Apple.

Ασταμάτητο το δολάριο

Σε νέο υψηλό 20 ετών σκαρφάλωσε την Πέμπτη το 
δολάριο, καθώς οι κάθε είδους ανησυχίες στρέφουν 
τους επενδυτές στο αμερικανικό νόμισμα, που θεωρεί-
ται ασφαλές καταφύγιο.
Το ευρώ παραμένει υπό πίεση και χάνει 0,7%, στο 
1,0433 έναντι του δολαρίου. Παράλληλα, η βρετανική 
στερλίνα υποχωρεί 0,6%.
Το αμερικανικό νόμισμα κερδίζει 1% έναντι του κινε-
ζικού γουάν, στο 6,795. Το γεν, τέλος, αν και ενισχύε-
ται 1% έναντι του δολαρίου, δεν είναι μακριά από το 
χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2002.
Τέλος, το Bitcoin βυθίστηκε κάτω από τα 27.000 δολά-
ρια την Πέμπτη τα ξημερώματα, με φόντο την κατάρ-
ρευση του αμφιλεγόμενου stablecoin TerraUSD.

Σε «βαθύ κόκκινο» οι αγορές στην Ασία – 
Απώλειες 2% στο Χονγκ Κονγκ
Ισχυρές απώλειες καταγράφηκαν στα ασιατικά χρη-
ματιστήρια καθώς σημειώθηκε sell-off στις μετοχές 
τεχνολογίας στην Wall Street, μετά τα στοιχεία που 
έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ 
παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων 40 ετών.
Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε 
πάνω από το 8% τον Απρίλιο (8,3%), ξεπερνώντας τις 
εκτιμήσεις των αναλυτών για 8,1%. Οι επενδυτές ελπί-
ζουν να δουν αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέ-
σεων τους επόμενους μήνες, κάτι που θα επιτρέψει 
στη Fed να φρενάρει τη σύσφιξη της πολιτικής της. Η 
κεντρική τράπεζα έχει αυξήσει κατά 75 μονάδες βάσης 
τα επιτόκιά της στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της, 
ενώ σχεδιάζει άλλες δύο αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι 
κατά 50 μονάδες βάσης την κάθε φορά.
Στα ασιατικά ταμπλό, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ 
είχε τις μεγαλύτερες απώλειες, σχεδόν 2%. Ο τεχνο-
λογικός Hang Seng Tech έχανε σχεδόν 4% νωρίτερα. Η 
μετοχή της Alibaba έχασε πάνω από 6% ενώ η Meituan 
μειώθηκε 3,78%. Η JD.com έχασε 8,79%.
Η ιαπωνική SoftBank Group έκανε βουτιά 8,03%.
Ο Taiex στην Ταϊλάνδη έχασε 2,43%.
Στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite με απώ-
λειες 0,14% και ο Shenzhen στο -0,5%.
Ο ιαπωνικός Nikkei έχασε 1,77% ενώ ο ευρύτερος 
Topix υποχώρησε 1,19%.
Στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 
1,57%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έχασε 
1,82%.
Ο ευρύτερος MSCI για τις μετοχές Ασίας – Ειρηνικού 
εκτός Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 2,46%.

Κάτω από τις 32.000 μονάδες 
ο Dow Jones - Πτώση πάνω 
από 2% στα μεγάλα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια - Ανεβαίνει το 
δολάριο έναντι του ευρώ
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Μ
ε ευρύτερη πλειοψηφία εγκρί-
θηκε η τροποποίηση του πρω-
τοκόλλου αμυντικής συνεργα-
σίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ 

από την Ολομέλεια της Βουλής.
Υπέρ της συμφωνίας ψήφισαν 181 βουλευ-
τές από τις ΚΟ της ΝΔ και του Κινήματος 
Αλλαγής καθώς και ακόμα δύο βουλευτές 
πιθανότατα από την δεξαμενή των ανεξάρ-
τητων.
Καταψήφισαν 119 από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ Ελλη-
νική Λύση και ΜεΡΑ25. 
Κλείνοντας την 12ωρη συζήτηση ο υπουρ-
γος Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπογράμμισε 
ως σημαντική εξέλιξη το γεγονός πως η αξι-
ωματική αντιπολίτευση απέφυγε να απα-
ντήσει εαν θα προσβάλει την Συμφωνία σε 
περίπτωση που μελλοντικά αναλαβει και 
πάλι την εξουσία.

«Έλλειψαν από την αίθουσα οι χαρακτη-
ρισμοί και η οξύτητα που είδαμε σε αντί-
στοιχες συνεδριάσεις στο παρελθόν. Πρέ-
πει να κρατήσουμε δύο πράγματα. Αποδεί-
χθηκε πλήρως το επωφελές της συμφωνίας 
αυτής για το εθνικό συμφέρον και υπάρχει 
βασικό κριτήριο για το συμπέρασμα αυτό. 
Στην πρόκληση του πρωθυπουργού στην 
αξιωματική αντιπολίτευση να δηλώσει αν 
θα καταγγείλει τη συμφωνία, η αντιπολί-
τευση αντιπαρήλθε την πρόκληση. Μίλησε 
γι’ αυτά που δεν ενοχλούν. Αν στο μέλλον 
μια κυβέρνηση καταφέρει κάτι καλύτερο θα 
είμαστε ευτυχείς. Το γεγονός ότι δεν υπάρ-
χει πρόθεση καταγγελίας δείχνει το επωφε-
λές», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.
Ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών  αναφέρ-
θηκε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ 
ευχαριστώντας τους για τη θετική ψήφο. 

Aμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ: 
Κυρώθηκε με 181 ψήφους 

Τι επισημαίνει η  Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
για την ενεργειακή κρίση και τα 
κόκκινα δάνεια

Α
μελητέα είναι η έκθεση των ελ-
ληνικών τραπεζών στις εμπόλε-
μες χώρες, τη Ρωσία και την Ου-
κρανία, ωστόσο, όπως εκτιμά η 

Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημο-
σιοποίησε, οποιαδήποτε πρόβλεψη για 
την έκταση των τελικών επιδράσεων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεδομένου 
ότι εμπεριέχεται υψηλός βαθμός αβεβαι-
ότητας ως προς την έκβαση και τη διάρ-
κεια του πολέμου, καθίσταται εξαιρετικά 
πρόωρη και επισφαλής.
Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την 
εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία έχουν επηρεά-
σει τις προοπτικές για την 
ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας και εντείνουν 
τις προκλήσεις για τη χρη-
ματοπιστωτική σταθερό-
τητα.
Η ΤτΕ ζητά από τις εται-
ρείες διαχείρισης δανείων 
να εντατικοποιήσουν τις 
προσπάθειες τους για την παροχή βιώ-
σιμων λύσεων αναδιάρθρωσης στους 
πιστούχους, οι οποίες να διασφαλίζουν 
υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη και να 
διευκολύνει με τον τρόπο αυτό την επα-
νένταξη των δανείων τους, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, στους ισολογισμούς των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Όπως επισημαίνε ται η ε ισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία διαμόρφωσε νέες 
συνθήκες, μετριάζοντας τις βραχυπρόθε-
σμες προοπτικές ανάπτυξης.
Η ενεργειακή κρίση επιτείνει τις πληθω-
ριστικές πιέσεις, αποτελώντας τροχο-
πέδη, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τη 
διάρκεια του πολέμου και τις επιπτώσεις 
του στην πραγματική οικονομία λειτουρ-
γεί αποτρεπτικά για τη λήψη οικονομι-
κών αποφάσεων από τις επιχειρήσεις και 
τα νοικοκυριά, δεδομένης της αύξησης 
του κόστους παραγωγής και της μείωσης 
του διαθέσιμου εισοδήματός τους αντί-
στοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, ο τραπεζικός 

τομέας καλείται να προσαρμοστεί άμεσα, 
αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που τον 
περιβάλλουν.
Η ΤτΕ για ακόμη μία φορά υπογραμμί-
ζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις 
ελληνικές τράπεζες παραμένει η μείωση 
των κόκκινων δανείων. Η ΤτΕ θεωρεί ότι 
οι τράπεζες οφείλουν να βρίσκονται σε 
εγρήγορση λαμβάνοντας υπόψη το ενδε-
χόμενο δημιουργίας νέων ΜΕΔ, ιδίως 
αν η γεωπολιτική κρίση παραταθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ή κλιμακωθεί 
περαιτέρω, σε συνδυασμό με την από-
συρση των μέτρων στήριξης των δανει-
οληπτών για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας.
Οι μέχρι τώρα υλοποιημένες ενέργειες 
των τραπεζών για τη διαχείριση των ΜΕΔ 
έχουν αναμφισβήτητα συμβάλει σ τη 
σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέ-

ματός τους. Εντούτοις, 
ο λόγος των ΜΕΔ προς 
το σύνολο των δανείων 
παραμένει ακόμη υψη-
λός (Δεκέμβριος 2021: 
12,8%).
Ταυτόχρονα, οι ενέρ-
γειες βελτίωσης της ποι-
ότητας του ενεργητικού 
των τραπεζών επηρεά-
ζουν αρνητικά το επί-

πεδο της κεφαλαιακής τους επάρκειας, 
που επιπρόσθετα πιέζεται από τη σταδι-
ακή εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 
9). Υπό το πρίσμα αυτό, ο συνδυασμός 
της χαμηλής ποιότητας των εποπτικών 
τους κεφαλαίων, λόγω της υψηλής συμμε-
τοχής τής οριστικής και εκκαθαρισμένης 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, 
και της διαρθρωτικά χαμηλής κερδοφο-
ρίας αποτελεί πρόσθετο μεσοπρόθεσμο 
κίνδυνο για τις τράπεζες.
Η ΤτΕ υποστηρίζει ότι η συνέχιση της ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας προϋ-
ποθέτει την ενίσχυση της χρηματοδότη-
σης της πραγματικής οικονομίας και την 
ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού τομέα. 
Κατά συνέπεια, οι τράπεζες οφείλουν, 
υπό το πρίσμα των δευτερογενών επι-
δράσεων του πολέμου στην Ουκρανία, να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους 
για περαιτέρω εξυγίανση του ισολογι-
σμού τους.

Τράπεζα της Ελλάδος: Η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία επηρέασε τις 
προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας
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Η μυθιστορηματική ζωή του ανθρώπου που έφερε πρώτος τη δερματοστιξία στην Ελλάδα - Το μπάρκο 
στα καράβια, ο γύρος του κόσμου, η λαθρομετανάστευση στον Καναδά, η γέννηση του μύθου στην 
Πλάκα και οι διάσημοι πελάτες του

Ο 
πιτσιρικάς έδειχνε ότι δεν 
μάσαγε, παρά το μικρό της 
ηλικίας του. Ο ναυτικός που 
συμμετείχε σε κείνο το κυ-

νήγι ξημερώματα σε ένα βουνό της 
Μυτιλήνης τον είχε ήδη «ζυγίσει» και 
τον ρώτησε αν θα ήθελε να μπαρκά-
ρει. Ο Δημήτρης Μαματσής παιδί μιας 
φτωχής οικογένειας, δεν έχει αντίρρη-
ση, ούτε και οι γονείς του που τα έφερ-
ναν βόλτα δύσκολα στα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘40.
Χρόνια πριν γραφτεί ο στίχος «Γιε μου 
που πας; Μάνα θα πάω στα καράβια» 
ο άνθρωπος που έμελλε να γίνει γνω-
στός ως Jimmy-ο άρχοντας του tattoo 
στην Ελλάδα-μπαρκάρει και ανακα-
λύπτει ξένες χώρες και εξωτικά λιμά-
νια. Χρόνια αργότερα, μιλώντας για 
την ζωή του στη Lifo, θα πει: «μικρός 
ήμουν, δεν θυμάμαι πόσο. Όλο τον 
κόσμο γύρισα. Όταν πήγα στην Αμε-
ρική τρελάθηκα».
Όταν το καράβι πιάνει Καναδά, ο νεα-
ρός πλέον Δημήτρης μαζεύει τα λιγο-
στά πράγματα του και ένα πρωί κατε-
βαίνει χωρίς να κοιτάξει πίσω, απο-
φασισμένος να ριζώσει εκεί. Ήδη από 
τότε καπνίζει σαν φουγάρο-μέχρι πριν 
τέσσερα χρόνια κάπνιζε πέντε πακέτα 
την μέρα-αγαπημένο του ποτό είναι το 
ουίσκι ενώ είναι καλός στο να ζωγρα-
φίζει.
Με ένα μολύβι και λευκό χαρτί απο-
τυπώνει ότι περίεργο «κάθεται» στο 
μάτι του, χωρίς να αντιλαμβάνεται 
τότε ότι θα ήταν ο πρώτος tattoo artist 
στην Ελλάδα. Για να ζήσει όπως έχει 
πει έπιασε δουλειά σαν οικοδόμος στο 
Τορόντο. Μένει σε ένα δωμάτιο, ενώ 
από κάτω ήταν ένα μαγαζί που «χτύ-
παγε» τατουάζ. Γνωρίζεται με τον ιδιο-
κτήτη και τα παιδιά που δούλευαν εκεί 
και μια μέρα τους αφήνει άφωνους 
όταν σχεδιάζει ένα δελφίνι, που δεν 
μπορούσε να πετύχει ένας από τους 
εργαζόμενους.
«Το βλέπει ο Μπίλι (σσ. ο ιδιοκτήτης), 
παθαίνει πλάκα και με πήρε εκεί να 
μάθω» θα πει στην ίδια συνέντευξη 
ο άνθρωπος που έφερε ουσιαστικά 

την δερματοστιξία στην Ελλάδα. Μόνο 
όπως ήταν αναμενόμενο, στην αρχή 
τον κυνήγησαν πολύ αφού το τατουάζ 
είχε συνδεθεί με παράνομους, φυλακι-
σμένους και αυτούς που θεωρούνταν 
απόκληροι της κοινωνίας.

Από τους ναύτες στην Πλάκα
Ο Μαματσής επιστρέφει στα πάτρια 
εδάφη αρχές δεκαετίας του ‘70 και 
απασχολείται αρχικά ως οδηγός στην 
Γαλλική Πρεσβεία, ενώ αργότερα βγά-
ζει και μια άδεια ταξί. Και είναι χάρη 
σε αυτή την άδεια που θα έρθει ο 
πρώτος πελάτης, ένας Αμερικανός 

ναύτης από τους χιλιάδες που κατέ-
κλυζαν την Αθήνα, τον οποίο πήρε 
κούρσα από το Φάληρο.
Όταν ρωτάει τον Τζίμη που μπορεί 
να «χτυπήσει» ένα τατουάζ, του απα-
ντάει: «Θα στο κάνω εγώ». Αυτή ήταν 
η αρχή της μυθικής διαδρομής του πιο 
διάσημου τατουατζή στην Ελλάδα, 
που αφού έκανε ένα ταξίδι στο εξω-
τερικό για να αγοράσει τον εξοπλισμό, 
πιάνει δουλειά.
Οι πρώτοι πελάτες είναι μόνο ναύ-
τες, αφού η έννοια του τατουάζ είναι 
άγνωστη στη χώρα μας, ακόμη και 
όταν ανοίγει το περίφημο πλέον στού-
ντιο στην Πλάκα.
Τότε είναι που οι αρχές δεν θα τον 
αφήσουν σε ησυχία τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του μαγαζιού, θεωρώντας 
ότι μαζεύονται κακοποιά στοιχεία 
ενώ δεν υπήρχε άδεια για το επάγ-
γελμα του. Στο στούντιο μπαινοβγαί-
νει κόσμος που είναι περίεργος και οι 
αστυνομικοί περνούν κάθε μέρα και 
τον τραβάνε στο τμήμα για εξηγήσεις, 

ενώ θα πάει τρεις φορές στο δικαστή-
ριο. Τελικά ο πρώην πρωθυπουργός 
Γεώργιος Ράλλης τον οποίο ο Τζίμης 
είχε γνωρίσει όταν ήταν οδηγός στην 
Γαλλική Πρεσβεία, ήταν ο άνθρωπος 
που πήρε ένα τηλέφωνο και άφησαν 
τον «καλλιτέχνη» ήσυχο.

Μια ζωή τατού!
Τα λεφτά στην αρχή ήταν πολύ λίγα, 
αλλά σταδιακά η δουλειά άρχισε να 
ανοίγει, όταν ο Τζίμης ανοίγει στούντιο 
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 
τα ελληνικά ΜΜΕ της εποχής δημοσι-
εύουν φωτογραφίες με τους «περίερ-
γους» που χτυπάνε τατουάζ. Μάγκας 
είναι η λέξη που τον χαρακτηρίζει σύμ-
φωνα με ανθρώπους που τον έζησαν, 
ένας τύπος που μπορεί να κάπνιζε και 
να έπινε αλλά είχε μάτια μόνο για την 
γυναίκα του, την κυρία Ελένη.
Αυτή που ερωτεύθηκε από πιτσιρικάς 
και «χτύπησε» τατουάζ το όνομα της, 
αυτή με την οποία έζησε μέχρι το τέλος 
της ζωής του, έχοντας αφήσει την δου-
λειά στα παιδιά του. Τα τατουάζ που 
χτύπησε σε διάσημους είναι πάρα 
πολλά, αλλά έχει μιλήσει για ελάχι-
στους, που δεν είχαν πρόβλημα να 
φωτογραφηθούν την ώρα που ο Τζί-
μης «δούλευε» το έργο του.
Η Βάνα Μπάρμπα, ο Ντέμης Νικολα-
ΐδης και η Ελένη Πετρουλάκη είναι 
μόνο κάποιοι από τους δεκάδες ή 
εκατοντάδες επώνυμους πελάτες του 
ανθρώπου που έγινε ο γκουρού του 
tattoo στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πέρ-
ναγε καθημερινά μια βόλτα από το 
μαγαζί, καπνίζοντας πάντα και πίνο-
ντας μπύρα, αφού ο γιος του δεν τον 
άφηνε να πίνει ουίσκι. Πήγαινε σε 
ένα καφενείο και το έπινε, πριν επι-
στρέψει σπίτι φορτωμένος με θύμη-
σες και περιστατικά που θα μπορού-
σαν να γεμίσουν ένα βιβλίο ζωής που 
το τελευταίο του κεφάλαιο γράφτηκε 
χθες. Όταν έγινε γνωστό ένας φίλος 
του από τα παλιά τον χαιρέτησε λέγο-
ντας: «Τζίμη, «χτύπα» άλλο ένα εκεί 
πάνω….»

Τζίμης: Ο master του τατουάζ «χτύπησε» το 
τελευταίο του σχέδιο 

Η άγνωστη ιστορία του 
Θανάση Βέγγου: Το θλιβερό 
μήνυμα της σκηνής από τον 
«Δόκτωρ Ζιβέγγο»

Τ
α οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε 
λόγω της τελειομανίας του ο Θανάσης Βέγ-
γος είναι γνωστά, αλλά ο Μάκης Δελαπόρτας 
αποκάλυψε ένα άγνωστο σκηνικό.

Ο Θανάσης Βέγγος έχει μείνει, δικαίως, στην ιστο-
ρία ως ένας από τους μεγαλύτερος, αν όχι ο μεγαλύ-
τερος, κωμικός της χώρας. Ωστόσο αυτή την επιτυ-
χία του, δεν κατάφερε να την εξαργυρώσει στο οικο-
νομικό κομμάτι, όπως θα έπρεπε, καθώς αντιμετώ-
πισε σοβαρά προβλήματα.
Τα περισσότερα είναι γνωστά και έχουν καταγρα-
φεί σε διάφορα αφιερώματα που έχουν γίνει για 
τον αγαπημένο «Θου-Βου». Ο Μάκης Δελαπόρτας 
όμως, κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο 
«The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου 
αποκάλυψε κάποιες άγνωστες λεπτομέρειες σχετικά 
με την ταινία «Δόκτωρ Ζιβέγγος».
«Αυτή είναι μια φωτογραφία που λίγο τώρα θα στε-
ναχωρήσω τον κόσμο. Το 1965 ο Θανάσης Βέγγος 
αποφασίζει να φτιάξει τη δική του εταιρία ταινιών 
«Θου Βου, ταινίες γέλιου». Ο Βέγγος όμως ήταν ένας 
πάρα πολύ απαιτητικός, τελειομανής ηθοποιός που 
ήθελε την κάθε σκηνή που γύριζε να την γυρίζει 30 
φορές. Τότε, λοιπόν, δεν υπήρχε το βίντεο για να 
πω πως ήταν πολύ φτηνό για να το κάνεις ξανά και 
ξανά. Υπήρχε το φιλμ που σημαίνει ότι, όταν μια 
σκηνή την γύριζες 30 φορές, ήταν πανάκριβο», είπε 
αρχικά.
Και συνέχισε, λέγοντας: «Οι ταινίες που γύρισε και 
έσκισαν σε εισιτήρια δεν μπόρεσαν ποτέ να καλύ-
ψουν τα έξοδα που έκανε ο Θανάσης Βέγγος για να 
τις γυρίσει. Πήγαιναν πάρα πολύ καλά εισπρακτικά, 
όμως δεν μπόρεσε ποτέ να καλύψει τα έξοδα. Έτσι 
δανειζόταν, μπήκαν στη μέση τοκογλύφοι και σε 
αυτή τη φωτογραφία στον «Δόκτωρ Ζιβέγγο» κατε-
βάζει την ταμπέλα της εταιρίας του. Αυτή είναι η 
λίγο θλιβερή αυτή σκηνή, όπου ουσιαστικά κλείνει 
την εταιρία και αυτά τα χρέη τον ταλαιπώρησαν για 
πολλά πολλά χρόνια»
Όπως αναφέρει η «Μηχανή του Χρόνου», ένα από 
τα λάθη του ήταν, «για να ολοκληρώσει τις ταινίες 
του, προπωλούσε μετοχές, που συχνά ξεπερνούσαν 
το 100% της πραγματικής αξίας. Έφτανε στο σημείο 
να πουλήσει το 120% με 130% της ταινίας και στη 
συνέχεια να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το 
30% ή το 20% επιπλέον».
Η φήμη του «κακοδιαχειριστή» στα οικονομικά 
όμως γρήγορα εξαπλώθηκε και πολλοί θέλησαν να 
το εκμεταλλευτούν. Όπως ένας ηλεκτρολόγος που 
του είχε πει πως η γυναίκα του ήταν έγκυος και ο 
Βέγγος του… δώρισε ποσοστά από μια ταινία του. 
Μετά την προβολή όμως αυτής, ο καλόκαρδος κωμι-
κός δεν είχε χρήματα για να δώσει στον ηλεκτρο-
λόγο και εκείνος τον κατήγγειλε και τον οδήγησε στα 
δικαστήρια.
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Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα  εξέφρασε τη συγκίνησή του 
που επιστρέφει στα πάτρια εδάφη 

T
α διαπιστευτήριά του στην Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, επέδωσε σήμερα 
το πρωί ο νέος πρέσβης των Ηνω-

μένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα 
Τζορτζ Τσούνης.
Αμέσως μετά την ειδική τελετή που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, 
ο κ. Τσούνης είχε σύντομη συνομιλία με 
την κ. Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της 
οποίας εξέφρασε τη συγκίνησή του που 
επιστρέφει στα πάτρια εδάφη και ερωτη-
θείς σχετικά από την Πρόεδρο, αναφέρ-
θηκε στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς 
του, καθώς και στους ιδιαί-
τερους δεσμούς του με την 
Ελλάδα.
Ο πρέσβης Τσούνης είναι 
Ελληνοαμερικανός, γιος 
μεταναστών στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, με καταγωγή 
από τον Πλάτανο της ορει-
νής Ναυπακτίας. Μεγαλώ-
νοντας, οι γονείς του, τού 
εμφύσησαν τις ελληνικές αρετές της καλο-
σύνης, της αγάπης και πάνω από όλα, του 
φιλότιμου. Έμαθε την ελληνική ως πρώτη 
του γλώσσα. Βαθιά δεμένος με την ελληνο-
αμερικανική κοινότητα, ο πρέσβης Τσού-
νης ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαμε-
ρικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (Hellenic 
American Leadership Council - HALC) και 
μεταξύ άλλων ρόλων, είναι διαχειριστής 
της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic 
Initiative).
Πριν από την υποψηφιότητά του, ο πρέ-
σβης Τσούνης ήταν ιδρυτής, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος των Chartwell 
Hotels, LLC. Διετέλεσε πρόεδρος της 
Battery Park City Authority. Ήταν επί-
σης διαχειριστής του New York City 
Convention Development Corporation και 
του New York City Convention Operating 
Corporation και συνέβαλε στη διαχείριση 
της επέκτασης του New York Convention 
Center κατά περίπου 140 στρέμματα, 
μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο σύγ-
χρονα και όμορφα συνεδριακά κέντρα 
του κόσμου. Παράλληλα, υπηρέτησε ως 
πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ιατρι-
κού Κέντρου του Nassau, ενός μεγάλου 

δημόσιου νοσοκομείου, με επίκεντρο την 
παροχή φροντίδας σε ευάλωτες κοινότη-
τες.
Υπήρξε, επίσης, σύμβουλος και συνερ-
γάτης (δικηγόρος), στο Rivkin Radler LLP, 
Uniondale, NY, και νομοθετικός εισαγγε-
λέας του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας 
Υόρκης. Υπηρέτησε ως σύμβουλος στον 
τομέα Dix Hills Water της Νέας Υόρκης και 
στην Επιτροπή της πόλης Huntington, στη 
Νέα Υόρκη, για τη φροντίδα των υπαίθριων 
χώρων.
Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
κατέχει προπτυχιακό τίτλο από το Πανε-
πιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York 
University),καθώς και πτυχίο Νομικής 
από το Πανεπιστήμιο St. John’s University 
of Law. Υπήρξε άρχων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου (Τάγμα του Αγίου Ανδρέα), 

η υψηλότερη εκκλησια-
στική τιμή που μπορεί 
να απονεμηθεί σε απλό 
πολίτη από την Ελληνορ-
θόδοξη Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής και είναι απο-
δέκτης πολυάριθμων 
βραβείων, συμπεριλαμ-
βανομένου του Ανθρω-
πιστικού Βραβείου Harry 

Chapin Humanitarian for Long Island Cares 
και το βραβείο Δια Βίου Επιτεύγματος για 
συμμετοχή στα κοινά που του απένειμε το 
Long Island Business News. Είναι παντρε-
μένος και έχει τρία παιδιά.

Γεωργιάδης: Ο νέος πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα θα γράψει ι-
στορία
Τον νέο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, 
Τζορτζ Τσούνη συνάντησε νωρίτερα την 
Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα ο κ. 
Γεωργιάδης ανάρτησε στον λογαριασμό 
του στο Twitter μία φωτογραφία από το 
περιθώριο της συνάντησής τους στην πρε-
σβευτική κατοικία.
«Σήμε ρα  πήγα  σ τ ην  ο ικ ία  του@
USEmbassyAthens για να καλωσορίσω 
έναν, εδώ και πολλά χρόνια φίλο μου. Ο 
@USAmbassadorGR δεν είναι απλώς ένας 
Ελληνικής Καταγωγής Αμερικανός αλλά 
ένας Έλληνας που όλη του την ζωή εργάζε-
ται για την Φιλία και την Συνεργασία Ελλά-
δος/ΗΠΑ. Θα γράψει ιστορία», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

επικαιρότητα

Τα διαπιστευτήριά του στην 
Σακελλαροπούλου επέδωσε ο νέος 
πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

Κύργιος: «Μισούσα τη ζωή 
μου όταν ήμουν εθισμένος σε 
ναρκωτικά και αλκοόλ» 

Ο Νικ Κύργιος μίλησε για την 
δύσκολη περίοδο της καριέρας 
του όταν είχε αρχίσει το αλκοόλ 
και τα ναρκωτικά και είχε φτάσει 
σε σημείο να αυτοτραματιστεί - 
«Τώρα μετά βίας πίνω ένα ποτήρι 
κρασί με το φαγητό», είπε ο 
τενίστας

Α
ποκαλύψεις για την προσωπι-
κή του ζωή έκανε ο Νικ Κύρ-
γιος μιλώντας στην εκπομπή 
«Wide World of Sport» του 

καναλιού «Nine» της Αυστραλίας.
Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας που πρό-
σφατα κατέκτησε και τίτλο Grand Slam 
μαζί με τον Θανάση Κοκκινάκη μίλησε 
για την περίοδο της ζωής του όπου δεν 
ήταν καλά ψυχολογικά και είχε εθιστεί 
στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
Πλέον ο Νικ είναι πολύ καλά στη ζωή 
του έχοντας στο πλευρό του την Κοστίν 
και ζει εδώ και ένα χρόνο τον απόλυτο 
έρωτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του
«Με δυσκολεύει η ισορροπία. Πάντα 
ήμουν έτσι από παιδί. Οι αγώνες ήταν 
πάντα τρενάκι. Πραγματικά προ-
σπαθώ πολύ σκληρά. Μερικές φορές 
είναι ένας αγώνας για μένα. Μερικές 
μέρες ξυπνάω και έρχομαι στο κορτ ή 

ξυπνάω και απλά δεν θέλω να φύγω από 
το δωμάτιό μου. Αντιμετωπίζω κανο-
νικά ανθρώπινα προβλήματα, αλλά 
είμαι επίσης περήφανος για τον εαυτό 
μου. Βγαίνω, είμαι ταπεινός και παίζω 
καλά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις κάθε 
εβδομάδα.
Ήταν πολύ σοβαρά. Μέχρι που είχα 
αυτοτραυματιστεί στο χέρι και αυτό δεν 
είναι σωστό. Ένιωθα ότι απογοήτευα 
τους ανθρώπους όλη την ώρα. Ένιωσα 
άχρηστος και μισούσα τη ζωή μου. Υπο-
θέτω ότι απομάκρυνα όλους όσους νοιά-
ζονταν για μένα. Έπινα πολύ αλκοόλ, 
έκανα ναρκωτικά και έχασα τον έλεγχο.
Ήταν πολύ σοβαρά. Μέχρι που είχα 
αυτοτραυματιστεί στο χέρι και αυτό 
δεν είναι σωστό. Ένιωθα ότι απογοή-
τευα τους ανθρώπους όλη την ώρα. 
Ένιωσα άχρηστος και μισούσα τη ζωή 
μου. Υποθέτω ότι απομάκρυνα όλους 
όσους νοιάζονταν για μένα. Έπινα πολύ 
αλκοόλ, έκανα ναρκωτικά και έχασα τον 
έλεγχο.
Τώρα μετά βίας πίνω ένα ποτήρι κρασί 
με το φαγητό. Αυτό ήταν το το πρώτο 
πράγμα από το οποίο έπρεπε να 
ξεμπλέξω και μετά αποκατέστησα τη 
σχέση μου με την οικογένειά μου και 
απέκτησα πιο υγιεινές συνήθειες όπως 
καλή διατροφή, καλός ύπνος, περισσό-
τερη προπόνηση. Νομίζω ότι ο κορονο-
ϊός με βοήθησε πολύ σε αυτό».
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επικαιρότητα

Μια άγνωστη γυναίκα, που 
λέει ότι παρακολούθησε 
από κοντά την απολογία του 
Αναγνωστόπουλου, εξέφρασε τη 
στήριξή της στον δολοφόνο της 
Καρολάιν - Αποκάλυψε πως του 
έχει στείλει γράμμα στη φυλακή 
και εξέφρασε τον φόβο της για 
την επιβολή ισόβιας κάθειρξης

Μ
ια μυστηριώδης γυναίκα, 
αγνώστων λοιπών σ τοι-
χείων, βρίσκεται από την 
πρώτη στιγμή εκδίκασης 

της υπόθεσης του Μπάμπη Αναγνωστό-
πουλου, στο πλευρό του κατηγορού-
μενου για τη δολοφονία της Καρολάιν 
Κράουτς, σε μια περίπτω-
ση που θυμίζει αυτή του 
«δράκου της Δράμας» 
Κυριάκου Παπαχρόνη, ο 
οποίος κατά τη διάρκεια 
της φυλάκισής του γ ια 
τις δολοφονίες και τους 
βιασμούς που είχε δια-
πράξει, δεχόταν δεκάδες 
γράμματα από θαυμάστριές του.
Επιστρέφοντας στο σήμερα, η... θαυ-
μάστρια του Μπάμπη είχε φροντίσει τις 
προηγούμενες μέρες να πάρει πρώτη 
θέση στο δικαστήριο για να παρακο-
λουθήσει την απολογία του, ενώ σε 
τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε, εξέ-
φρασε «την έλξη που αισθάνεται» για 
εκείνον. Παράλληλα, προσθέτει πως 
«μέσα της, τον έχει συγχωρέσει για το 
έγκλημα που έκανε».
«Επειδή έναν χρόνο τώρα, του έγινε 
γνωστή αυτή η μεγάλη υπόθεση της 
δολοφονίας, το έχω πάρει ζεστά αυτό 
το θέμα. Είμαι θαυμάστρια, υποστη-
ρίκτρια. Για να ξεκαθαρίσουμε, σε 
καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται 
αυτό που έκανε, ο φόνος, αλλά αυτό 
που μου έκανε εντύπωση στον Μπά-
μπη είναι ότι είναι μία γλυκιά προσωπι-
κότητα. Παίζει ρόλο η εμφάνισή του, η 
προσωπικότητά του, όλο του το παρου-
σιαστικό» είπε η άγνωστη γυναίκα στον 
Alpha.
«Ποια γυναίκα δεν θα αισθανόταν 
έλξη γι’ αυτόν τον άνθρωπο; Όχι μόνο 

εγώ, πιστεύω ότι πολλές γυναίκες είναι 
ερωτευμένες μαζί του. Εγώ δεν είμαι 
παντρεμένη» πρόσθεσε η θαυμάστρια 
του Αναγνωστόπουλου.
Και συνέχισε: «Του έχω γράψει ένα 
γράμμα, ήταν σε καθαρά ανθρώπινο 
επίπεδο, δεν είχε ερωτικό χαρακτήρα. 
Του γράφω ότι είναι κρίμα όλα αυτά 
που γίνανε και ότι δεν είχε καμία πρό-
θεση, δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώ-
σει την Καρολάιν. Έχω μια διαίσθηση 
γι’ αυτό. Θέλω να του μεταφέρω να 
κάνει κουράγιο, να βαστάει γερά στη 
φυλακή. Αναφορικά με την απολογία 
του. πισ τεύω ότι έπεισε τους δικα-
στές. Δεν είχε παρακολουθήσει ξανά. 
Τη Δευτέρα θα ειμαι πάλι εδώ όταν 
βγει απόφαση. Προσωπικά, εγώ μέσα 

μου, τον έχω συγχωρέ-
σει. Φοβάμαι τα ισόβια, 
το μάξιμουμ για μένα θα 
ήταν να μείνει 15 χρόνια 
και σε δεύτερο βαθμό να 
βγει τελείως».

Ποιος ήταν ο «δρά-
κος της Δράμας» 

Κυριάκος Παπαχρόνης
Θυμίζεται πως ο Κυριάκος Παπαχρό-
νης έχει μείνει γνωστός ως ο «δράκος 
της Δράμας» και ο δολοφόνος με τις 
περισσότερες θαυμάστριες. Συνελή-
φθη τον Δεκέμβριο του 1982 για πέντε 
δολοφονίες και τρεις απόπειρες, δύο 
βιασμούς και απόπειρες βιασμών, με 
συνέπεια να καταδικαστεί δις εις θάνα-
τον, ποινή η οποία μετατράπηκε σε ισό-
βια. Σε όλες τις επιθέσεις του ο Κυριά-
κος Παπαχρόνης φορούσε τη στρατιω-
τική του στολή.
Κατά την παραμονή του στη φυλακή, ο 
Παπαχρόνης λάμβανε δεκάδες ερωτικά 
γράμματα από θαυμάστριες. Οι ψυχο-
λόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο, 
χαρακτήρισαν «αρρωστημένη εμμονή» 
τα συγκεκριμένα γράμματα στον Παπα-
χρόνη και τα ερμήνευσαν ως σύνδρομο 
που πηγάζει από το μίσος, το οποίο 
μπορεί να κρύβει μέσα της μια γυναίκα 
απέναντι στο ίδιο της το φύλο. Μετά 
την αποφυλάκιση του, ο Κυριάκος 
Παπαχρόνης αρραβωνιάστηκε με την 
αγαπημένη του και ζούσε στη Λάρισα.

Σύνδρομο Παπαχρόνη για τον 
Αναγνωστόπουλο - Θαυμάστρια λέει 
πως τον έχει συγχωρέσει 

Πέθανε ηλικιωμένος και η οικιακή 
βοηθός του έκανε ανάληψη όλα 
του τα χρήματα

Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά

Έ
να απίστευτο περιστατικό ση-
μειώθηκε πριν δέκα ημέρες πε-
ρίπου στα Χανιά όταν μία Βουλ-
γάρα που πρόσεχε έναν ηλικι-

ωμένο τον κατέκλεψε μόλις εκείνος πέ-
θανε.
Σύμφ ωνα  μ ε  π λ η ρο φ ο ρίε ς  τ ου 
cretapost, η 47χρονη γυναίκα τον 
τελευταίο καιρό πρόσεχε τον ηλικιω-
μένο σε περιοχή της Κισσάμου.
Στις 19 Απριλίου, δυστυχώς, ο ηλικιω-
μένος αφήνει την τελευταία του πνοή. 
Τότε η 47χρονη βρήκε την ευκαιρία και 
έκλεψε την χρεωστική του κάρτα. Πήγε 
στο ΑΤΜ και διαπίστωσε πως ο λογα-
ριασμός είχε μέσα 1.030 ευρώ.
Η ίδια προσπάθησε να «τραβήξει» 
όλο το ποσό ωστόσο διαπίστωσε πως 
υπήρχε όριο ανάληψης. Μάλιστα, δεν 
δίστασε την επόμενη ημέρα – που ήταν 
και η ημέρα της κηδείας του άτυχου 
ηλικιωμένου – να ξαναπάει στο ΑΤΜ 
και να κάνει ανάληψη το υπόλοιπο 
ποσό.
Ευτυχώς, η κόρη του ηλικιωμένου 
αντιλήφθηκε άμεσα τις κινήσεις της 
47χρονης και ειδοποίησε την αστυνο-
μία.
Οι αρχές πήγαν στο σπίτι της και βρή-
καν τα 1.030 ευρώ καθώς και την χρε-
ωστική κάρτα του ηλικιωμένου.
Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικο-
γραφία και η 47χρονη είναι πλέον αντι-

μέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Έκλεβε μηχανάκια για να «αρ-
πάζει» τσάντες από περαστι-
κούς
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται τ ις 
τε λευταίε ς ώρες ένας 36χρονος ο 
οποίος έκλεβε μηχανάκια γ ια να 
«αρπάζει» τις τσάντες από περαστι-
κούς.
Σύμφ ωνα  μ ε  π λ η ρο φ ο ρίε ς  τ ου 
cretapost, η δράση του 36χρονου 
ξεκίνησε στις 9 Απριλίου όταν έκλεψε 
ένα δίκυκλο και με αυτό έκανε βόλτες 
στο Ηράκλειο και έβρισκε ανυποψία-
στους περαστικούς κλέβοντάς τους τις 
τσάντες. Στη συνέχεια ο ίδιος εγκατέ-
λειψε το μηχανάκι σε δρόμο της πόλης 
και λίγες ημέρες μετά έκλεψε ένα δεύ-
τερο για να συνεχίσει την… δράση 
του.
Συνολικά σε ένα μήνα ο 36χρονος είχε 
κλέψει δύο δίκυκλα με τα οποία είχε 
«αρπάξει» εννέα τσάντες. Στις τσάντες 
περιέχονταν 250 δολάρια Αμερικής, 
2.000 σε τούρκικη λίρα, κοσμήματα, 
έξι κινητά τηλέφωνα και διάφορα αντι-
κείμενα συνολικής αξίας σχεδόν 4.000 
ευρώ.
Σε έρευνα που έκαναν οι αρχές σε 
χώρους που χρησιμοποιεί ο 36χρο-
νος οι αστυνομικοί βρήκαν το δεύτερο 
δίκυκλο καθώς και μία κλεμμένη τσά-
ντα.
Η προανάκριση διενεργείται από την 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.
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καναδάς

Ο ηγέτης του NDP Jagmeet Singh 
παρενοχλήθηκε μετά τη διακοπή 
της προεκλογικής εκστρατείας στο 
Οντάριο

Μ
ια επαρχιακή εκλογική συγκέ-
ντρωση στο Peterborough 
του Οντάριο τελείωσε με τον 
ηγέτη του NDP Jagmeet Singh 

να δέχεται ένα μπαράζ προσβολών και 
παρενοχλήσεων καθώς έφευγε.
Ο Singh βρέθηκε στην περιοχή την Τρίτη για 
να προωθήσει την υποψήφια του NDP του 
Οντάριο, Jen Deck, η οποία είναι υποψήφια 
στο Peterborough-Kawaartha.
Καθώς πήγαινε προς το SUV του, ο Singh 
συνάντησε μια ομάδα διαδηλωτών που 
περίμενε, οι οποίοι κατηγόρησαν τον ομο-
σπονδιακό ηγέτη ως «προδότη».
Ο Σινγκ παρέμεινε ήρεμος και ατάραχος 
κατά τη διάρκεια των λεκτικών επιθέσεων 
από κοντά.
Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά το περιστα-
τικό, ο Σινγκ είπε ότι γνώριζε ότι η επίθεση 
δεν είναι αντιπροσωπευτική του λαού του 
Πίτερμπορο.
«Έχω επισκεφτεί πολλές φορές και ξέρω 
ότι η κοινότητά σας είναι γεμάτη με καλούς 
ανθρώπους που θέλουν το καλύτερο ο ένας 
για τον άλλον», ανέφερε η δήλωση.

Ο Σινγκ συνέχισε λέγοντας ότι «οι πολιτι-
κοί πρέπει να θυμούνται τις συνέπειες όταν 
προκαλούν φόβο και διχασμό».
«Όταν δίνεται χώρος στο μίσος να αναπτυ-
χθεί, εξαπλώνεται σαν άγρια φωτιά», πρό-
σθεσε ο Σινγκ.
Η αστυνομία του Πίτερμπορο εξέτασε το 
περιστατικό την επόμενη μέρα χαρακτηρί-
ζοντάς το «απογοητευτικό», ωστόσο, είπαν 
ότι δεν έλαβαν κλήσεις για υπηρεσία σχε-
τικά με τη διαμαρτυρία.
Η αρχηγός του NDP του Οντάριο, Andrea 
Horwath, είπε ότι ο Singh χειρίστηκε το 
«μίσος» που έλαβε με «χάρη» σε μια ανάρ-
τηση στο Twitter την Τετάρτη.
Η Horwath συνέχισε λέγοντας ότι ο Singh 
και ο υποψήφιος Deck αξίζουν να ζουν και 
να εργάζονται ελεύθερα, «χωρίς εκφοβι-
σμό».
Ο υποψήφιος για το PC Dave Smith, ο 
οποίος έχει την θέση από το 2018, απά-
ντησε στη δήλωση του Singh λέγοντας 
ότι ήταν «πάντα ευπρόσδεκτος» στο 
Peterborough και κάλεσε τον ηγέτη και την 
οικογένειά του για μπάρμπεκιου.

Τζάστιν Τριντό: Ανακοίνωσε την 
αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής 
βοήθειας στο Κίεβο

«
Σήμερα, ανακοινώνω περισσότε-
ρη στρατιωτική βοήθεια, κάμερες 
για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 
δορυφορικές απεικονίσεις, ελα-

φρά όπλα, πυρομαχικά και άλλα, όπως 
χρηματοδότηση για επιχειρήσεις αποναρ-
κοθέτησης»,, ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός του Καναδά.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν 
Τριντό ανακοίνωσε απόψε την αποστολή 
νέων όπλων και εξοπλισμού στην Ουκρα-
νία, μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη που 
πραγματοποίησε στο Κίεβο.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον 
Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
ο Τριντό είπε ότι ο Καναδάς θα επιβάλει 
νέες κυρώσεις σε Ρώσους πολίτες και επι-
χειρήσεις που σχετίζονται με την εισβολή 
στην Ουκρανία. «Σήμερα, ανακοινώνω 

περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, κάμε-
ρες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 
δορυφορικές απεικονίσεις, ελαφρά όπλα, 
πυρομαχικά και άλλα, όπως χρηματοδό-
τηση για επιχειρήσεις αποναρκοθέτη-
σης», σημείωσε.
«Και θα προτείνουμε νέες κυρώσεις σε 
40 Ρώσους και πέντε οντότητες, ολιγάρ-
χες και στενούς συνεργάτες του καθεστώ-
τος στον αμυντικό τομέα, που είναι όλοι 
τους συνένοχοι στον πόλεμο του Πούτιν», 
συνέχισε.
Ο Καναδάς θα δώσει επίσης 25 εκατ. 
δολάρια στο Παγκόσμιο Επισιτισ τικό 
Πρόγραμμα του ΟΗΕ στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για τη διατήρηση της επι-
σιτιστικής ασφάλειας ενώ θα άρει τους 
εμπορικούς δασμούς για όλα τα προϊόντα 
που θα εισαχθούν από την Ουκρανία κατά 
το επόμενο έτος.

`
Ο Stephen Lecce ζητά συγγνώμη για 
τη συμμετοχή του στη «δημοπρασία 
σκλάβων» της αδελφότητας του ενώ 
ήταν στο πανεπιστήμιο

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο 
αποσύρουν υποψήφιο ώρες πριν 
από την προθεσμία

Ο
ι Φιλελεύθεροι του Οντά-
ριο απέσυραν έναν τρίτο 
υποψήφιο μέσα σε ισάριθ-
μες ημέρες την Πέμπτη, 

αφότου το NDP αποκάλυψε σχόλια 
στο Facebook που φέρεται να έκανε 
και τα οποία είχαν  προσβολή για 
τους ομοφυλόφιλους.
Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Στίβεν Ντελ 
Ντούκα, ο οποίος δεν γνώριζε ακόμη τις 
αναρτήσεις στο Facebook όταν έκανε μια 
ανακοίνωση την Πέμπτη το πρωί για την 
ψυχική υγεία, είπε ότι το κόμμα του δεν θα 
ανεχόταν τέτοια σχόλια.
Μέσα σε μια ώρα, μια εκπρόσωπος του 
κόμματος επιβεβαίωσε ότι ο Alec Mazurek 
είχε επίσημα τερματιστεί ως υποψήφιος για 

τους Φιλελεύθερους στο Chatham-Kent-
Leamington.
Ο Mazurek δεν απάντησε αμέσως σε 
αίτημα για σχόλιο.
Τα σχόλια στο Facebook που κοινοποιήθη-
καν από το NDP φαίνεται να έχουν δημοσι-
ευτεί πριν από οκτώ χρόνια και περιλαμβά-
νουν επίσης ένα υποτιμητικό σχόλιο για τις 
γυναίκες.
Η αποπομπή του Μάζουρεκ έγινε μια 
ημέρα αφότου το κόμμα απέρριψε έναν 
υποψήφιο για την Parry Sound-Muskoka 
μετά από αναφορές των μέσων ενημέ-
ρωσης που περιέγραφαν ένα βιβλίο που 
δημοσίευσε ο ίδιος και το οποίο περιγρά-
φει επιστημονικά αβάσιμες απόψεις για την 
ομοφυλοφιλία.

Ο 
Stephen Lecce, ένας από τους κο-
ρυφαίους υποψηφίους του Προ-
οδευτικού Συντηρητικού Ηγέτη 
Doug Ford, ζητά συγγνώμη αφού 

εμφανίστηκε μια αναφορά ότι συμμετείχε σε 
μια «δημοπρασία σκλάβων» της αδελφότητας 
που συμμετείχε όταν ήταν στο πανεπιστήμιο.
Ο Λέτσε, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός 
Παιδείας στο πιο πρόσφατο 
επαρχιακό κοινοβούλιο, 
απηύθυνε μια συγγνώμη 
δύο γραμμών την Τρίτη το 
βράδυ μετά τη δημοσί-
ευση αναφοράς από τον 
ειδησεογραφικό ιστότοπο 
Press Progress, ο οποίος 
ιδρύθηκε και χρηματοδο-
τείται εν μέρει από το αρι-
στερό Ινστιτούτο Broadbent, σχετικά με μια 
εκδήλωση Sigma Chi το 2006 στο Western 
University που ονομάστηκε «δημοπρασία 
σκλάβων».
Στην απολογία του, ο Λέτσε, ο οποίος ήταν 
μέλος του κεφαλαίου της αδελφότητας εκείνη 
την εποχή, δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή του 
στο γεγονός.
«Η εκδήλωση από το 2006 ήταν ακατάλληλη 

και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει 
ποιος είμαι ως άτομο, γι’ αυτό και ζητώ ανεπι-
φύλακτα συγγνώμη», είπε ο Λέτσε.
«Θα συνεχίσω να προάγω με πάθος τα συμ-
φέροντα όλων των κατοίκων του Οντάριο – 
ανεξαρτήτως πίστης, κληρονομιάς, προσανα-
τολισμού ή φυλής».
Σε μια αρχειοθετημένη στο Διαδίκτυο έκδοση 

αυτού που εμφανιζόταν στον 
ιστότοπο του Sigma Chi εκείνη 
την εποχή, που ελήφθη από 
το CTV News Toronto, ο Λέτσε 
έγραψε μια δήλωση συγχαίρο-
ντας τα εισερχόμενα μέλη.
«Τα αδέρφια μας απόφοιτοι που 
κυμαίνονται από ακαδημαϊ-
κούς μελετητές, στελέχη επιχει-
ρήσεων, φιλάνθρωπους, πολιτι-

κούς και ηγέτες της κοινότητας συνεχίζουν να 
ζουν τις αξίες που έμαθαν μέσω του Sigma 
Chi πριν από πολλά χρόνια», έγραψε ο Λέτσε. 
Στα δεξιά του μηνύματός του εμφανιζόταν το 
«Chapter News» της αδελφότητας, το οποίο 
απαριθμούσε γεγονότα συμπεριλαμβανομέ-
νης της «δημοπρασίας σκλάβων» του 2006. 
Το όνομα του Λέτσε αναφέρθηκε επίσης ως 
«σκλάβος» στη φιλανθρωπική εκδήλωση.
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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

WWW.GYROHYUNDAI.COM

▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and previously unregistered 2022 Mazda model or factory order any new and previously 
unregistered, 2022 Mazda model from an authorized Mazda dealer in Canada between May 3 – 31, 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 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)/2022 CX-9 GS AWD (QXSM82AA00) is $32,580/$43,380. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 
CX-5 GT AWD (NXTN82AA00)/2022 CX-9 GT AWD (QXTM82AA00) is $41,330/$52,380. Offers include freight and P.D.E. of $1,950/$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 May 
3 – 31, 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.

$32,580†

  

Excludes HST. 
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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

hyundaicanada.com
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for 48 months  
with $1,295 down◊
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weekly 
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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,  
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great features on the ELANTRA to the 
competition.

Scan the QR code to compare all the great 
features on the VENUE to the competition.

2022 ELANTRA

2022 VENUE

for 48 months
with $895 down◊

for 48 months 
with $995 down◊

Lease the Essential manual for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 55

$ 55

at 3.99%

at 4.49%

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Scan the QR code to compare all the great 
features on the KONA to the competition.

2022 KONA

for 48 months  
with $1,295 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 4.99%

◊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 models with an annual lease rate of 0.99%/5.49%/5.49%/3.99%. Total lease 
obligation is $9,454/$20,435/$15,229/$12,337. Weekly lease payment of $61/$85/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment 
of $0/$2,695/$1,695/$895 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, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. 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 $599. 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 is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, 
levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. 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 $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Scan the QR code 
to compare all the 
great features on 
the TUCSON to the 
competition.

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 85
at 5.49%
for 48 months with $2,695 down◊

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2022 TUCSON
2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο
ι Φιλελεύθεροι του Οντά-
ριο θα έβαζαν 1 δισεκατομ-
μύριο δολάρια σε δύο χρό-
νια για να ξεκαθαρίσουν ένα 

συντριπτικό ανεκτέλεστο χειρουργείο - 
μια υπόσχεση που αποτελεί μέρος των 
προεκλογικών πλατφορμών και των 
τριών μεγάλων κομμάτων.
Ο ηγέτης Στίβεν Ντελ Ντούκα δήλωσε 
την Τετάρτη ότι μια φιλελεύθερη 
κυβέρνηση θα διαθέσει την πρόσθετη 
χρηματοδότηση για να επιτρέψει στα 
νοσοκομεία να λειτουργούν «σημα-
ντικά» πάνω από τους όγκους πριν από την πανδημία.
«Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση του Οντάριο θα κάνει τις επενδύσεις που απαιτούνται για να 
διασφαλίσει ότι το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μας έχει δημιουργηθεί και 
υποστηρίζεται και διαθέτει επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσει τις χειρουργικές και δια-
γνωστικές εκκρεμότητες», είπε ο Ντελ Ντούκα κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης στο δυτικό 
Τορόντο.
Ο Ιατρικός Σύλλογος του Οντάριο εκτίμησε το περασμένο φθινόπωρο ότι το ανεκτέλεστο 
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είχε αυξηθεί σε 20 εκατομμύρια, καθώς οι για-
τροί και οι νοσηλευτές φρόντιζαν το κύμα ασθενών με COVID-19 ενώ αντιμετώπιζαν και 
ελλείψεις προσωπικού.
Οι υπηρεσίες που αναβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας περιλαμβάνουν επισκέψεις 
γιατρών, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις.
Ο Ντελ Ντούκα είπε ότι το σχέδιό του θα δει τα νοσοκομεία να στελεχώνονται καλύτερα και 
να μπορούν να αναλάβουν περισσότερη δουλειά.
«Θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να κάνουμε τις διαδικασίες μαγνητικής τομογραφίας, τις 
διαδικασίες αξονικής τομογραφίας, τα χειρουργεία μας, με πλήρη κλίση, τα Σαββατοκύ-
ριακα τα βράδια», είπε.

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο 
υπόσχονται $1δις για την 
αντιμετώπιση των καθυστερήσεων 
των χειρουργικών επεμβάσεων

Το NDP του Οντάριο υπόσχεται να 
μειώσει τα ποσοστά ασφάλισης 
αυτοκινήτων κατά 40 τοις εκατό 
εάν εκλεγεί

Οι Νεοδημοκράτες του Οντάριο θα 
μειώσουν τα ποσοστά ασφάλισης 
αυτοκινήτων κατά 40% εάν εκλεγούν 
τον επόμενο μήνα, δήλωσε την 
Τετάρτη η ηγέτης Andrea Horwath.

Η 
Horwath είπε ότι θα απαγορεύσει 
τις αυξήσεις επιτοκίων για 18 μή-
νες, ενώ μια επιτροπή ερευνά και 
προτείνει ένα νέο σύστημα.

«Μέσα σε δύο χρόνια θα δείτε τη μείωση 
των λογαριασμών κατά 40 τοις εκατό», είπε 
η Horwath σε μια στάση εκστρατείας σε ένα 
κατάστημα αυτοκινήτων στο Brampton, 
Ont.
Είπε ότι το σύστημα ασφάλισης αυτοκινή-
των έχει σπάσει και ότι μια νέα επιτροπή θα 
εξετάσει όλες τις δυνατότητες για ένα νέο 
σύστημα, από ένα δημόσιο, κυβερνητικό 
έως πλήρως ιδιωτικό.
«Το κόστος ασφάλισης αυτοκινήτων είναι 
άδικο στο Οντάριο», είπε ο Horwath. «Το 
γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, έχουμε μερικά 
από τα χαμηλότερα ποσο-
στά ατυχημάτων σε ολό-
κληρη τη χώρα και ωστόσο 
έχουμε τα υψηλότερα 
ασφάλιστρα αυτοκινήτου. 
Πρέπει να το διορθώσουμε 
και μπορούμε να το διορ-
θώσουμε».
Η Horwath θα απαγόρευε 
επίσης την πρακτική διαφο-
ρετικών ποσοστών ασφάλι-
σης αυτοκινήτων με βάση 
τους ταχυδρομικούς κώδικες.
«Αυτό δεν είναι τέχνασμα, θα εργαστούμε 
σκληρά για να αλλάξουμε το σύστημα», 
είπε.
Η επιτροπή θα διερευνήσει τα συστήματα 
ασφάλισης χωρίς σφάλμα στη Μανιτόμπα, 
το Σασκάτσουαν και τη Βρετανική Κολομ-
βία και το δημόσιο και ιδιωτικό υβριδικό 
σύστημα του Κεμπέκ, είπε.
Τα ποσοστά ασφάλισης αυτοκινήτων θα 
παγώσουν και η μείωση κατά 40 τοις εκατό 
θα συνδεθεί με αυτό το πάγωμα των επιτο-
κίων, είπε η Horwath.
Το NDP θα εισαγάγει επίσης νομοθεσία για 
να διασφαλίσει ότι οι μειώσεις των ποσο-
στών θα είναι μόνιμες.
Η πρώην κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 
υποσχέθηκε να μειώσει τα ποσοστά ασφά-
λισης αυτοκινήτου κατά 15 τοις εκατό το 

2015, αλλά απέτυχε, με την τότε πρωθυ-
πουργό Kathleen Wynne να παραδέχεται 
αργότερα ότι ήταν ένας «στόχος επέκτα-
σης».
Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί, που επιδιώ-
κουν επανεκλογή, δήλωσαν στον προϋπο-
λογισμό τους τον Απρίλιο ότι θέλουν να τρο-
ποποιήσουν τους κανόνες ασφάλισης αυτο-
κινήτων για να επιτρέψουν περισσότερες 
επιλογές, να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη 
και να καταπολεμήσουν την απάτη.
Μια έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρ-
νηση το 2017 διαπίστωσε ότι το Οντάριο 
έχει τα πιο ακριβά ασφάλιστρα αυτοκινή-
των στον Καναδά, παρόλο που έχει επίσης 
ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα συγκρού-
σεων και θανάτων.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων πέτυχε 
μόνο μείωση των επιτοκίων κατά 3,3 τοις 
εκατό μέχρι το τέλος της θητείας της, δήλωσε 
το υπουργείο Οικονομικών το 2018, λίγο 
πριν ο Νταγκ Φορντ και οι Προοδευτικοί 
Συντηρητικοί  σχηματίσουν κυβέρνηση.

Μια εκπρόσωπος του Προ-
οδευτικού Συντηρητικού 
δήλωσε την Τετάρτη ότι το 
σχέδιο του κόμματος να βοη-
θήσει τους οδηγούς περι-
λαμβάνει επίσης τη συνέχιση 
της κατασκευής δρόμων 
και αυτοκινητοδρόμων, την 
κατάργηση των διοδίων από 
τους αυτοκινητόδρομους 
412 και 418 και την κατάρ-
γηση του φόρου για τις αυτο-

κόλλητες πινακίδες κυκλοφορίας.
Μια μείωση 40 τοις εκατό στα επιτόκια είναι 
εφικτή, είπε ο David Marshall, ανεξάρτητος 
οικονομικός σύμβουλος που έχει συμβου-
λευτεί την επαρχία σχετικά με τα ποσοστά 
ασφάλισης αυτοκινήτων.
«Αλλά θα χρειαστεί μια θεμελιώδης αλλαγή 
στον τρόπο δομής του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου αυτοκινήτου και στον τρόπο 
διαχείρισης των παροχών», είπε σε συνέ-
ντευξή του. Ο Μάρσαλ είπε ότι οι κάτοι-
κοι του Οντάριο πληρώνουν, κατά μέσο 
όρο, περίπου 35 τοις εκατό περισσό-
τερο από τους οδηγούς σε άλλες επαρχίες. 
Το πάγωμα των επιτοκίων και η απαγό-
ρευση των ασφαλίστρων στους ταχυδρο-
μικούς κώδικες δεν θα λειτουργήσει μακρο-
πρόθεσμα επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες 
θα καλύψουν τη διαφορά αλλού, είπε.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων 
θέλουν να καταργηθούν τα τυχαία 
tests COVID στο αεροδρόμιο

Μ
ια ομάδα ηγε-
τών επιχειρήσεων 
καλούν την ομο-
σπονδιακή κυβέρ-

νηση να άρει τους περιορισμούς 
της πανδημίας στο Διεθνές Αερο-
δρόμιο Pearson, οι οποίοι λένε 
ότι συμβάλλουν στις πολύωρες 
καθυστερήσεις που αντιμετώπι-
σαν πολλοί ταξιδιώτες τις τελευ-
ταίες εβδομάδες.
Η Αρχή Αεροδρομίων του Ευρύ-
τερου Τορόντο έχει προειδοποι-
ήσει τους ταξιδιώτες να εμφανι-
στούν τουλάχιστον δύο ώρες πριν 
από την αναχώρησή τους για πτήσεις εσωτερικού και τρεις ώρες νωρίτερα για διεθνείς 
πτήσεις, καθώς ασχολείται με πολλά ζητήματα που προκαλούν μεγάλες παρατάξεις στην 
ασφάλεια και στα τελωνεία στο Pearson.
Έχει υποδηλώσει ότι ζητήματα προσωπικού στην Καναδική Αρχή Ασφάλειας Αερομετα-
φορών προκαλούν περιοδικές καθυστερήσεις στον χώρο ασφαλείας πριν από την επι-
βίβαση στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, είπε επίσης ότι οι έλεγχοι υγείας για τον COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων δοκιμών, επιβραδύνουν τους χρόνους διεκπεραίω-
σης για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες που εκτελωνίζουν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό οδήγησε στο να κρατούνται οι ταξιδιώτες στα αεροπλάνα 
τους για ώρες ενώ εκτελωνίζεται το ανεκτέλεστο στο τελωνείο.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson δέχεται τώρα περίπου 30.000 διεθνείς αφίξεις κάθε 
μέρα, καθώς η ταξιδιωτική βιομηχανία επανέρχεται σταδιακά στη ζωή μετά από δύο χρό-
νια περιορισμών πανδημίας. Η GTAA δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι ο ημερήσιος αριθ-
μός των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο θα αυξηθεί σε 45.000 μέχρι αυτό το καλοκαίρι, 
συμβάλλοντας ενδεχομένως σε «μη βιώσιμες» περαιτέρω καθυστερήσεις.
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εδώ Κύπρος

Η 
μαρίνα Αγίας Νάπας έχει τη δυνατότητα 
να προσελκύσει στην περιοχή ειδικές μορ-
φές τουρισμού, όπως συνέδρια και κρου-
αζιέρες και να καταστήσει την περιοχή Αμ-

μοχώστου ολόχρονο τουριστικό προορισμό, είπε 
σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας 
Περδίος, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ 
Αμμοχώστου. 
Ο κ. Περδίος είπε ότι το επιχειρηματικό φόρουμ, που 
γίνεται για πρώτη φορά στην Αμμόχωστο, είναι πολύ 
σημαντικό. «Έχουμε θαυμάσει αυτή τη φανταστική 
μαρίνα και τον χώρο που ήμασταν, πιστεύω είναι 
κάτι το καινοτόμο για την περιοχή της Αμμοχώστου», 
σημείωσε και πρόσθεσε ότι «αυτό το στολίδι δεν 
είναι μόνο για το yachting, εστιατόρια κ.λπ», αλλά 
«έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει στην περιοχή 
ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι τα συνέδρια, 
η κρουαζιέρα». 
Η περιοχή πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τα 
σχέδια επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου, πρό-
σθεσε ο κ. Περδίος, ιδιαίτερα για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού, για τους χειμερινούς μήνες, ούτως ώστε 
να μπορέσει και η περιοχή της Αμμοχώστου να κατα-
στεί ως ολόχρονος τουριστικός προορισμός, όπως 
είναι και ο στόχος του Υφυπουργείου.

 Σε ερώτηση σχετικά με τα φετινά αποτελέσματα 
από τον τουρισμό, ο Υφυπουργός απάντησε ότι η 
τουριστική χρονιά δεν ξεκίνησε άσχημα. Το πρώτο 
τετράμηνο του χρόνου έφτασε το 70% σε σχέση με 
το 2019.
 «Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το τετράμηνο 
είχαμε την εκκίνηση του πολέμου στην Ουκρανία 
και την έξαρση της Όμικρον, δεν είναι άσχημο αυτό 
το αποτέλεσμα. Νιώθουμε, βλέποντας και τις ανα-
ζητήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν τις διακοπές 
στην Κύπρο, ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Δεν 
σημαίνει ότι θα είμαστε σε τέτοια ψηλά ποσοστά, 
όμως το ενδιαφέρον υπάρχει», σημείωσε. 
Επιπλέον, ο Υφυπουργός είπε ότι έχουμε προσελκύ-
σει στην Κύπρο και καινούριες αγορές, αλλά και αγο-
ρές που ίσως είχαμε ξεχάσει τις τελευταίες δεκαετίες, 
όπως Γερμανία, Αυστρία, Σκανδιναβικές χώρες, Ελβε-
τία, Γαλλία. «Ως Υφυπουργείο είμαστε αισιόδοξοι. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι περιοχές όπως αυτή δυσκο-
λεύονται περισσότερο από κάποιες άλλες, όμως 
αυτός είναι ο τουρισμός πλέον, χρειάζεται πολλή ευε-
λιξία και να μη θεωρείται τίποτα δεδομένο», είπε, 
προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τα τέσ-
σερα εκατομμύρια αφίξεις του 2019, ως σημείο εκκί-
νησης κάθε χρόνο.

Περδίος: Η περιοχή Αμμοχώστου 
να καταστεί ολόχρονος τουριστικός 
προορισμός

Συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών για 
ανάπτυξη Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών

Σ
την αναζωογόνηση των ορεινών κοινο-
τήτων προσβλέπει ο Υπουργός Εσωτερι-
κών, Νίκος Νουρής, μέσα από τα στεγαστι-
κά σχέδια και επιδόματα που παρουσίασε 

την Τρίτη σε κοινότητες της δυτικής Λεμεσού, κά-
νοντας λόγο για ευοίωνες προοπτικές για την κυ-
πριακή ύπαιθρο.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Νουρής 
δήλωσε πως είχε την ευκαιρία, κατά τη σύσκεψη 
στο Όμοδος, να παρουσιάσει τη στεγαστική πολι-
τική και άλλων σχεδίων της Κυβέρνησης και ν’ 
ακούσει τις απόψεις και τα σχόλια των κοινοταρ-
χών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.
«Μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη στεγαστική 
πολιτική θέλω να ελπίζω ότι η αναζωογόνηση 
των κοινοτήτων μας σταδιακά θα πάρει σάρκα 
και οστά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ήδη τα 
συγκεκριμένα σχέδια έχουν αγκαλιαστεί και οι 
πρώτες καταθέσεις αιτήσεων είναι εξαιρετικά 
ελπιδοφόρες και ανταποκρίνονται σε αυτά που 
είχαμε ακούσει».
Υπέδειξε δε ότι οι βελτιώσεις των σχεδίων είναι 

τέτοιες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένα 
και μοναδικό πρόβλημα, « την αντιμετώπιση των 
πιστώσεων, που παρά το γεγονός ότι τις έχουμε 
τριπλασιάσει στη φετινή χρονιά, ενδεχόμενα να 
αποδειχθούν ανεπαρκείς μπροστά στη μεγάλη  
ζήτηση που ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει για τα 
σχέδια».
Τα στεγαστικά και άλλα σχέδια που η Κυβέρνηση 
έχει φροντίσει να εξαγγείλει, συνέχισε, δημι-
ουργούν ευοίωνες προοπτικές για την κυπριακή 
ύπαιθρο και ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές και τις 
εξόχως ορεινές περιοχές, πρόσθεσε ο Υπουργός.
Σημείωσε ακόμη πως «πέραν από τα γενναιό-
δωρα σχέδια, τα οποία έχουν σκοπό και στόχο 
την αντιμετώπιση της αστυφιλίας, την αναζωο-
γόνηση της υπαίθρου μας, είμαστε εδώ για να 
ακούσουμε τους ανθρώπους που βιώνουν από 
πρώτο χέρι αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα 
και βεβαίως, όπως κάναμε και πέρσι, να εμπλου-
τίσουμε τα νέα σχέδια στην επόμενη χρονιά, βελ-
τιώνοντας ακόμη περισσότερο τις συγκεκριμένες 
πρόνοιες».

Τ
ην απελευθέρωση αιτητή διεθνούς προστασίας, ο οποί-
ος τελούσε υπό κράτηση για πάνω από έξι μήνες, διέτα-
ξε το Ανώτατο Δικαστήριο, στο πλαίσιο εξέτασης αίτησής 
του για έκδοση εντάλματος Habeas Corpus, εντοπίζοντας 

αδράνεια από πλευράς των αρχών για προώθηση της απέλασής 
του. 
Στην απόφαση του Ανωτάτου, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη, αναφέ-
ρεται ότι «εν προκειμένω, ο αιτητής ευρίσκεται υπό κράτηση από 
τις 29 Σεπτεμβρίου, 2021 και, σύμφωνα με την τελευταία επανε-
ξέταση του διατάγματος που έγινε, αποφασίστηκε η συνέχισή της 
λόγω κινδύνου διαφυγής του, όπως προκύπτει από τη μη ύπαρξη 
μόνιμης διεύθυνσης και απουσίας ταξιδιωτικών εγγράφων».
 Όπως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο, δεδομένης της απόφασης 
ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου, 2021 για επαναπατρισμό του στον 
Λίβανο, «θα πρέπει να ερωτηθεί η ΥΑΜ τι ενέργειες έχουν γίνει 
προς αυτή την κατεύθυνση», προστίθεται.
 Σημειώνεται ότι «στα πλαίσια της παρούσας αίτησης εξετάζεται η 
νομιμότητα της κράτησης από πλευράς διάρκειας και, συνεπώς, η 
εξέταση της παρούσας υπόθεσης περιορίζεται μόνο σε όσα ανα-
φέρονται, ως προς αυτό το ζήτημα».
 Σύμφωνα με το Ανώτατο αποτελεί παραδεκτό γεγονός ότι ο αιτη-
τής δεν έχει διαβατήριο ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και, συνε-
πώς, η απέλασή του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, 
όπως αναφέρεται, «από πλευράς διοίκησης δεν έχει αναφερθεί 
οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους των Αρχών προς εξασφάλιση 
διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απέ-
λασή του».
 «Γενικά καμία αναφορά δεν γίνεται ως προς τις ενέργειες που 
λήφθηκαν για εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού», προστί-
θεται.
 «Από όλα τα στοιχεία που τέθηκαν, δεν προκύπτει καμία ενέργεια 
της διοίκησης προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, η δε 
αναφορά στην πανδημία γίνεται με γενικότητα, χωρίς να επεξηγεί 
με ποιο τρόπο αυτή επηρέασε τη δυνατότητα έκδοσης ταξιδιωτι-
κών εγγράφων», σημειώνεται. 
Παρατηρείται, συναφώς, αποφαίνεται το Ανώτατο, «αδράνεια εκ 
μέρους των Αρχών να προωθήσουν την απέλαση του αιτητή, ενώ 
αυτός παραμένει υπό κράτηση από τις 29.9.2021, στερούμενος 
του δικαιώματος της ελευθερίας του που διασφαλίζεται από το 
Άρθρο 11 του Συντάγματος».
 «Όπως εύστοχα αναφέρεται στην Khlaief v. Δημοκρατίας, πιο 
πάνω, αναφορικά με την διάρκεια της κράτησης σε τέτοιου είδους 
υποθέσεις, «Γενομένη με την προοπτική της απέλασης, εξυπα-
κούεται ότι η απέλαση θα γίνει εντός του ευλόγου χρόνου που 
απαιτείται προς διευθέτηση της. Άλλως, ο λόγος της συνέχισης 
της καταρρέει. Τούτο επιτάσσει δε όχι μόνο το όλο πνεύμα του 
Άρθρου 11 προς το σκοπό προστασίας των δικαιωμάτων του 
αλλοδαπού αλλά και η ίδια η επιδίωξη της απέλασης που είναι η 
άνευ χρονοτριβής αποκατάσταση της νομιμότητας με το ακραίο 
και αποτελεσματικό μέτρο της απομάκρυνσης του διαπιστωθέ-
ντος μη δικαιούμενου να ευρίσκεται στη Δημοκρατία αλλοδα-
πού», αναφέρεται. 
«Εν προκειμένω, καμία ενέργεια δεν έγινε με στόχο τη διευθέτηση 
της απέλασης του αιτητή, με αποτέλεσμα ο λόγος συνέχισης της 
κράτησης να καταρρέει», σημειώνεται.

Ελεύθερος με απόφαση 
Ανωτάτου αιτητής διεθνούς 
προστασίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Η επένδυση στο 
νοσηλευτικό δυναμικό 
σημαίνει ότι μπορούμε 
να αποκαταστήσουμε, να 
μεταμορφώσουμε και να 
ενισχύσουμε τα συστήματα 
υγείας για να διασφαλίσουμε 
την ισότητα στην υγεία, 
αναφέρει σε μήνυμα του, ο 
Υπουργός Υγείας Μιχάλης 
Χατζηπαντέλας, με αφορμή 
την σημερινή Διεθνή Ημέρα 
Νοσηλευτών.

 

Ε
πενδύοντας στη Νοση-
λευτική και σεβόμενοι τα 
δικαιώματα, σημειώνει, 
μπορούμε να οικοδομή-

σουμε ένα ισχυρότερο, πιο αν-
θεκτικό, ικανό και ικανοποιημένο 
νοσηλευτικό δυναμικό για να α-
νταποκριθεί στις προκλήσεις που 
έχει μπροστά του.
Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η 
Νοσηλευτική Επιστήμη είναι η 
λύση για την αντιμετώπιση των 
αυξανόμενων αναγκών υγειονο-
μικής περίθαλψης ανά το παγκό-
σμιο.
Στο μήνυμά του, ο κ. Χατζηπα-
ντέλα αναφέρει ότι η 12η Μαΐου 
θεσμοθετήθηκε από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας ως Ημέρα 
Τιμής για τους Νοσηλευτές/Νοση-
λεύτριες ολόκληρης της παγκό-
σμιας κοινότητας - η ημέρα αυτή 
είναι αφιερωμένη σε όλους τους 
Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες, τις 
Επισκέπτριες/Επισκέπτες Υγείας, 
τις Μαίες, τους Μαιευτές, που 
απασχολούνται στα Συστήματα 
Υγείας σε όλο τον κόσμο, προσφέ-
ροντας αφείδωλα τις ανεκτίμητες 
υπηρεσίες τους.
Φέτος, αναφέρει ο Υπουργός, το 
Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών 
υποστηρίζει πως, η παγκόσμια 

πανδημία COVID-19 έχει αποδεί-
ξει στον κόσμο  - κατά τα τελευ-
ταία 2 χρόνια - το σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι Νοσηλευ-
τές/Νοσηλεύτριες στη διατήρηση 
της υγείας των ανθρώπων σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής. Παρόλο που 
υπήρξαν δραματικές αλλαγές στην 
υγειονομική περίθαλψη λόγω της 
υγειονομικής αυτής κρίσης που 
βιώνει ο πλανήτης, σημειώνεται 
ταυτόχρονα πως υπήρξαν επίσης 
μεγάλες καινοτομίες και αλλαγές 
που βελτίωσαν ουσιαστικά  την 
πρόσβαση στην περίθαλψη και 
φροντίδα.
Ως το πολυπληθέστερο επάγγελμα 
στο χώρο της υγει-
ονομικής περίθαλ-
ψης, οι Νοσηλευ-
τές/Νοσηλεύτριες 
διαδραματ ίζουν 
αναπόσπαστο ρόλο 
στο σχεδιασμό του 
μέλλοντος. Επίσης 
το Διεθνές Συμ-
βούλιο Νοσηλευ-
τών, τονίζει πως οι Νοσηλευτές/
Νοσηλεύτριες, οι Επισκέπτριες 
και οι Επισκέπτες Υγείας, οι Μαίες 
και οι Μαιευτές,  λόγω το μονα-
δικού ρόλου τους να εργάζονται 
με άτομα από τη γέννηση έως το 
θάνατο, πρέπει να συμμετέχουν 
και να έχουν ενεργό ρόλο στη 
χάραξη πολιτικής υγείας.
«Οι Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες, 
οι Επισκέπτριε ς /Επισκέπτε ς 
Υγείας, οι Μαίες και Μαιευτές  της 
Κύπρου, κλήθηκαν από την πρώτη 
στιγμή άμεσα να στελεχώσουν 
τμήματα COVID-19, νέα τμήματα 
στα νοσηλευτήρια, την Επιδημιο-
λογική Μονάδα Επιτήρησης του 
Υπουργείου Υγείας, την Μονάδα 
Ιχνηλάτησης, τα Αεροδρόμια, τα 
Ιατρεία Δημόσιας Υγείας, τις ξενο-
δοχειακές μονάδες απομόνωσης, 

τα Κέντρα Εμβολιασμού και τόσα 
άλλα. Χρειάστηκε να δουλέψουν 
χωρίς καθόλου ώρες ξεκούρασης 
μακριά από τις οικογένειες τους, 
με μόνο σύμμαχο την ανιδιοτελή 
τους αγάπη για το λειτούργημα 
που υπηρετούν και με συντροφιά 
το φόβο του αγνώστου και ύπου-
λου εχθρού», καταλήγει.

Θεμελιακός πυλώνας του 
συστήματος υγείας οι νο-
σηλευτές, λέει ο ΟΚΥπΥ
Βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλο το 
νοσηλευτικό προσωπικό του 
Οργανισμού εκφράζει ο ΟΚΥπΥ, 
ευχαριστώντας για το σημαντικό, 

όπως λέει, έργο 
που επιτελεί.
«Οι νοσηλεύτριες 
και νοσηλευτέ ς, 
αποτ ε λούν  έ να 
θεμελιακό πυλώνα 
του συσ τήματος 
υγείας. Το νοσηλευ-
τικό προσωπικό, 
καθημερινά σώζει 

ζωές, παρέχει ποιοτική φροντίδα, 
ανακούφιση και ενδιαφέρον σε 
κάθε ασθενή που χρήζει φροντί-
δας» αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Νοσηλευτών.
Τα τελευταία δύο χρόνια, προ-
στίθεται, η πανδημία αποτέλεσε 
μεγάλη πρόκληση για τον τομέα 
της υγείας και το έργο των νοση-
λευτών του ΟΚΥπΥ ο οποίος ανέ-
λαβε εξ ολοκλήρου την περίθαλψη 
ασθενών με COVID, αποτέλεσε 
σημαντική παράμετρο στην αντι-
μετώπιση της».
Οι πέραν των 3.500 νοσηλευ-
τών μας, συνεχίζει, ανταποκρίνο-
νται με ζήλο, όχι μόνο στις υψη-
λές απαιτήσεις της υγειονομικής 
κρίσης, αλλά και στα υπόλοιπα 
περιστατικά που αντιμετωπίζο-

νται καθημερινά στα Νοσηλευτή-
ρια και Ιατρικά Κέντρα του Οργα-
νισμού.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Εκτε-
λεστικός Διευθυντής του Οργα-
νισμού, Κύπρος Σταυρίδης, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Νοσηλευτών, τόνισε πως «η 12η 
Μαΐου είναι αφιερωμένη στη 
ραχοκοκαλιά του συστήματος 
Υγείας, εσάς, τους νοσηλευτές και 
τις νοσηλεύτριες που ακούραστα 
συνεχίζετε να στέκεστε δίπλα σε 
όσους έχουν ανάγκη, παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου υγειονομική 
περίθαλψη και φροντίδα».

Τέλος το Safe Pass σε μου-
σικοχορευτικά κέντρα, σε 
γάμους και βαπτίσεις
Νέες χαλαρώσεις στα μέτρα κατά 
της διασποράς του κορωνοϊού, 
αποφάσισε το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, καθώς η επιδημιολογική 
εικόνα της Κύπρου συνεχίζει να 
βελτιώνεται με «αισθητή μείωση» 
στον αριθμό των κρουσμάτων και 
νοσηλευομένων, όπως δήλωσε ο 
Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζη-
παντέλα.
Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηπα-
ντέλα σε δηλώσεις μετά τη συνε-
δρία του Υπουργικού Συμβου-
λίου, που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα, Τρίτη, από τις 15 Μαΐου 
αναστέλλεται η υποχρεωτική επί-
δειξη Safe Pass σε κέντρα διασκέ-
δασης, μουσικοχορευτικά κέντρα 
και εκδηλώσεις, περιλαμβανομέ-
νων γάμων και βαπτίσεων. Επίσης 
από τις 15 Μαΐου επιτρέπονται 
επίσης οι επισκέψεις σε ασθενείς 
σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια, με μέγιστο αριθμό τα δύο 
άτομα ανά ημέρα (1 άτομο ανά 
επίσκεψη), με την προσκόμιση 
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου ισχύος 24ωρών.

 Με σημαντικές ελπίδες διά-
κρισης αναχωρεί το Σάββατο, 
η αποστολή του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας με τριάντα 
επτά άτομα, που θα εκπροσω-
πήσει την Κύπρο στην Παγκό-
σμια Γυμνασιάδα, την κορυφαία 
διοργάνωση της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Σχολικού Αθλητισμού 
για μαθητές ηλικίας 16-18 ετών.
Η Κύπρος, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Παι-
δείας, θα συμμετάσχει σε αγω-
νίσματα στίβου, κολύμβησης, 
ενόργανης γυμναστικής, πυγμα-
χίας και τζούντο με σημαντικές 
ελπίδες διάκρισης. Αιχμή του 
δόρατος της κυπριακής αποστο-
λής οι συμμετοχές του Ιωσήφ 
Κεσίδη στη σφυροβολία, της 
Βαλεντίνας Σάββα και της Αιμι-
λίας Κολοκοτρώνη επίσης στη 
σφυροβολία, της Αμπντουλα-
τίφ Λάιλα στην πυγμαχία καθώς 
και της Άννας Χατζηλοίζου στην 
κολύμβηση στα 50μ και 100μ 
ελεύθερο.
Η κυπριακή αποστολή αποτε-
λείται από τριάντα επτά άτομα 
(αθλητές/τριες, προπονητές, 
στελέχη ΥΠΠΑΝ, κριτές, διαιτη-
τές, φυσιοθεραπευτή κ.α.) ανα-
χωρεί το Σάββατο 14 Μαϊου, 
2022 σε τρεις ομάδες και επι-
στρέφει στις 22 Μαΐου, 2022. 
Αρχηγός αποστολής έχει ορι-
σθεί ο Επιθεωρητής Φυσικής 
Αγωγής Νεόφυτος Παπαϊωάν-
νου.
Αναφέρεται ότι, στην Παγκό-
σμια Γυμνασιάδα έχουν δηλώ-
σει συμμετοχή, σε είκοσι δια-
φορετικά αθλήματα, πέραν των 
3.500 αθλητών/τριών από 67 
χώρες. Οι αγώνες θα πραγμα-
τοποιηθούν σε εννιά πόλεις της 
Νορμανδίας Caen, Deauville, 
Forêt d’Ecouves, Grandville, 
Le Havre, Montivilliers, Pont-
Audemer, Rouen, και Val-de-
Reuil.
Παράλληλα με την αγωνιστική 
δράση, στο πλαίσιο της Γυμνα-
σιάδας   διοργανώνονται πολύ-
πτυχες πολιτιστικές και εκπαι-
δευτικές δράσεις.

Συμμετοχή 
κυπριακής 
αποστολής στην 
Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα

Υπ.Υγείας: Με επένδυση στο νοσηλευτικό δυναμικό 
ενισχύουμε συστήματα υγείας
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διεθνή νέα

Η 
Καρίν Ζαν Πιερ θα διαδεχθεί την 
ελληνικής καταγωγής Τζεν Ψάκι, η 
οποία αποχωρεί από τη θέση της 
εκπροσώπου του Λευκού Οίκου 

στις 13 Μαΐου. Έτσι η 44χρονη Καρίν Ζαν 
Πιερ θα γίνει η πρώτη μαύρη και η πρώτη 
ομοφυλόφιλη που αναλαμβάνει εκπρόσω-
πος του Λευκού Οίκου, σημειώνουν το Γαλ-
λικό Πρακτορείο και το Reuters.
«Είμαι ότι μισεί ο Ντόναλντ Τραμπ: γυναίκα, 
μαύρη, ομοφυλόφιλη και μαμά», είχε δηλώ-
σει το 2016 η τότε εκπρόσωπος της εθνικής 
οργάνωσης «MoveOn», Καρίν Ζαν Πιερ. Με 
την σύντροφό της, ανταποκρίτρια του CNN, 
Σουζάν Μαλβό, έχουν υιοθετήσει ένα κορι-
τσάκι, την Σολέιγ Μαλβό Ζαν Πιερ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ανα-
κοίνωσε ότι την επέλεξε για εκπρόσωπο του 
Λευκού Οίκου καθώς έχει όλα τα προσόντα 
για τη θέση.

Το ραντεβού της Ζαν Πιερ με την 
ιστορία
Η Ζαν Πιερ είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα και 
ανοιχτά ομοφυλόφιλη που διορίζεται γραμ-
ματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, μια θέση 
που καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1929. 
Η Dee Dee Meyers έγινε η πρώτη γυναίκα 
που ανέλαβε το ρόλο αυτό, όταν ανέλαβε 
τη θέση αυτή τη δεκαετία του 1990 υπό τον 
πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ 
Μπιλ Κλίντον.
«Πρόκειται για μια ιστο-
ρική στιγμή και αυτό δεν 
μου διαφεύγει», δήλωσε η 
κ. Ζαν-Πιερ μετά την ανα-
κοίνωση του διορισμού 
της. «Είναι μια πολύ συναι-
σθηματική ημέρα».
Είπε ότι «επεξεργάζεται» 
ακόμη τη σημασία του 
διορισμού της, χαρακτηρίζοντας «τιμή και 
προνόμιο να βρίσκομαι πίσω από αυτό το 
βήμα».
Ο κ. Μπάιντεν έχει δεσμευτεί να διορί-
σει ανώτατους αξιωματούχους, μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου και δικαστές που 
να αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία της 
Αμερικής, όπου οι λευκοί αποτελούν λιγό-
τερο από το 60% του πληθυσμού, αλλά 
παραδοσιακά κατέχουν τις περισσότερες 
κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις.

Η εμπειρία και το παρελθόν της 
Ζαν Πιερ
Η Ζαν Πιερ είναι η κύρια αναπληρώ-
τρια γραμματέας Τύπου του Μπάιντεν 

από την ημέρα της ορκωμοσίας του τον 
Ιανουάριο του 2021.
Κατά καιρούς είχε πάρει το βήμα στην 
αίθουσα ενημέρωσης των δημοσιο-
γράφων αντί της απερχόμενης γραμ-
ματέως Τύπου Τζεν Ψάκι και πιο συχνά 
πραγματοποιούσε «κουβέν τες» με 
δημοσιογράφους εκτός κάμερας όταν ο 
Μπάιντεν ταξίδευε με το Air Force One.
Προτού συμμετάσχει στην προεδρική 
εκστρατεία του κ. Μπάιντεν, η Ζαν Πιερ 
ήταν επικεφαλής δημοσίων σχέσεων 
της προοδευτικής ομάδας MoveOn.
org και πρώην πολιτική αναλύτρια των 
ειδησεογραφικών οργανισμών NBC 
και MSNBC.
Εργάστηκε επίσης σε πολιτικές υπο-
θέσεις στον Λευκό Οίκο του Ομπάμα 
και στην εκστρατεία επανεκλογής του. 
«Η Karine όχι μόνο φέρνει την εμπει-
ρία, το ταλέντο και την ακεραιότητα 
που απαιτούνται για αυτή τη δύσκολη 
θέση, αλλά θα συνεχίσει να πρωτοστα-
τεί στην επικοινωνία σχετικά με το έργο 
της κυβέρνησης για λογαριασμό του 
αμερικανικού λαού», ανέφερε ο Μπάι-
ντεν σε δήλωσή του.

Γιατί αποχωρεί η σημερινή εκ-
πρόσωπος Τύπου;

Η κ. Ψάκι πρόκειται να 
εγκαταλε ίψε ι τη θέση 
της στις 13 Μαΐου. Ανέ-
λαβε τη θέση ως μέλος 
της πρώτης ομάδας επι-
κοινωνίας του προέδρου 
που αποτελούνταν απο-
κλειστικά από γυναίκες, 
όταν ανέλαβε τα καθή-
κοντά του ο κ. Μπάιντεν.
Όταν ξεκίνησε τη δου-

λειά, η κ. Ψάκι, η οποία έχει δύο μικρά 
παιδιά, δήλωσε ότι είχε ως στόχο να 
παραμείνει στο ρόλο της για περίπου 
ένα χρόνο.
Αναμένεται να αναλάβει ρόλο σ το 
MSNBC αργότερα φέτος. Η Ψάκι εξήρε 
την Ζαν-Πιερ ως «εταίρο στην αλή-
θεια», σημειώνοντας τη σημασία του 
ιστορικού διορισμού.
«Η εκπροσώπηση έχει σημασία και 
αυτή πρόκειται να δώσει φωνή σε 
τόσους πολλούς και να δε ίξε ι σε 
τόσους πολλούς τ ι  ε ίναι πραγμα-
τικά εφικτό όταν εργάζεσαι σκληρά 
και ονειρεύεσαι μεγάλα πράγματα», 
δήλωσε.

Δ
ιαδοχικές είναι οι απειλές της 
Μόσχας κατά της Δύσης, με α-
φορμή την πιθανή ένταξη στο 
ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και της 

Σουηδίας. Την ίδια στιγμή, οι δύο χώρες 
τονίζουν πως η σύρραξη στην Ουκρανία 
επαναπροσδιόρισε τη θέση τους σχετικά 
με την προσχώρηση στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία. 
Ο Ρώσος αναπληρωτής πρέσβης στον ΟΗΕ 
δήλωσε την Πέμπτη ότι η απόφαση της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν 
στο ΝΑΤΟ θα τις μετατρέψει αμέσως από 
ουδέτερες σε εχθρικές χώρες και πιθανούς 
στόχους για τη Ρωσία.
Ο Ντμίτρι Πολάνσκι, πρώτος αναπληρωτής 
πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, 
δήλωσε σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό περιοδικό UnHerd ότι το Ελσίνκι και 
η Στοκχόλμη γνωρίζουν ότι «τη στιγμή που 
θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ θα συνεπάγο-
νται ορισμένες κινήσεις από τη ρωσική 
πλευρά».
«Εάν υπάρχουν αποσπάσματα του ΝΑΤΟ 
σε αυτά τα εδάφη, αυτά τα εδάφη θα 
γίνουν στόχος - ή πιθανός στόχος - για ένα 
χτύπημα», πρόσθεσε ο Πολάνσκι.
«Το ΝΑΤΟ είναι ένα πολύ εχθρικό μπλοκ 
για εμάς — είναι εχθρός και το ίδιο το 
ΝΑΤΟ παραδέχτηκε ότι η Ρωσία είναι 
ο εχθρός. Σημαίνει ότι η Φινλανδία και 
η Σουηδία ξαφνικά, αντί για ουδέτερες 
χώρες, γίνονται μέρος του εχθρού και αντι-
μετωπίζουν όλους τους κινδύνους».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Πολάν-
σκι υποβάθμισε τον αντίκτυπο της πιθανής 
διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, λέγο-
ντας ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να αντιμε-

τωπίσει τις απειλές του ΝΑΤΟ και έχει λάβει 
τις απαραίτητες προφυλάξεις για αυτό».

Το Ελσίνκι ανησυχεί ότι άμεσα η 
Ρωσία θα διακόψει τις παραδό-
σεις φυσικού αερίου
Κορυφαίοι Φινλανδοί πολιτικοί προειδο-
ποιούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να σταμα-
τήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη 
χώρα τους από αύριο Παρασκευή, γράφει 
η εφημερίδα Iltalehti, επικαλούμενη πηγές 
τις οποίες δεν κατονομάζει.
Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται από 
πού προήλθε η προειδοποίηση και το πρα-
κτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επα-
ληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σαούλι Νιι-
νίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν 
είπαν σήμερα ότι η χώρα θα αιτηθεί 
«χωρίς καθυστέρηση» την ένταξή της στο 
ΝΑΤΟ. Το μεγαλύτερο μέρος του φυσι-
κού αερίου που χρησιμοποιεί η Φινλαν-
δία προέρχεται από τη Ρωσία. Ωστόσο, το 
φυσικό αέριο αντιστοιχεί μόνο στο 5% της 
ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα.
Στην περίπτωση που σταματήσουν οι 
παραδόσεις από τη Ρωσία, μεγάλες βιομη-
χανίες όπως οι Neste και Metsa αλλά και 
άλλες εταιρείες στον τομέα των χημικών, 
των τροφίμων και της δασοκομίας θα χρει-
αστεί να βρουν εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας και να προσαρμόσουν την παραγωγή 
τους.
Στις 5 Μαΐου η φινλανδική κυβέρνηση είπε 
ότι προετοιμάζεται για την πιθανότητα να 
διακόψει η Ρωσία τις παραδόσεις στα τέλη 
του μήνα, λόγω της άρνησης του Ελσίνκι 
να πληρώνει το φυσικό αέριο σε ρούβλια.

Ρώσος αξιωματούχος στον ΟΗΕ: Αν 
Σουηδία και Φινλανδία μπουν στο 
ΝΑΤΟ, γίνονται εχθροί 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΗΠΑ: Νέα εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου η Καρίν Ζαν-Πιερ
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Σύμφωνα με ένα από τα πιο κοντινά 
πρόσωπα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, παύθηκε 
προσωρινά από τα καθήκοντά 
του και ο Βαλέρι Γκερασίμοφ - Ο 
τραυματισμός που φέρεται να 
οδήγησε στην απομάκρυνση 

Φ
ουντώνουν οι φήμες που θέλουν 
τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην ε-
μπιστεύεται υψηλόβαθμους α-
ξιωματούχους του στρατού του 

λόγω των σημαντικών απωλειών που έχουν 
καταγραφεί στη μάχη κι ενώ οι στόχοι του 
Κρεμλίνου δεν έχουν επιτευχθεί. 
Απομακρύνθηκε - προσωρινά - από τα 
καθήκοντά του, σύμφωνα με κορυφαίο 
σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, ο 
Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ρωσίας.
Σύμφωνα με ένα από τα πιο κοντινά πρό-
σωπα του Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, 
αποπέμφθηκε και ο Γκερα-
σίμοφ, ύστερα από σειρά 
εκκαθαρίσεων στις υψηλό-
βαθμες θέσεις του ρωσικού 
στρατού.
Μιλώντας ο Αρέστοβιτ ς 
στον αντιφρονούντα του 
καθεστώτος Πούτιν, τον Ρώσο δικηγόρο και 
πολιτικό Μαρκ Φέιγκιν, δήλωσε τα εξής στο 
YouTube: «Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκε-
ρασίμοφ έχει τεθεί de facto σε αναστολή. 
Είναι θέμα χρόνου να αποφασιστεί εάν θα 
του δοθεί χρόνος να βελτιώσει την κατά-
σταση».
«Ο διοικητής του πρώτου στρατού αρμά-
των μάχης, αντιστράτηγος Σεργκέι Κισέλ, 
συνελήφθη και απολύθηκε μετά την ήττα 
του κοντά στο Χάρκοβο» πρόσθεσε ο Αρε-
στόβιτς.
Δύο ακόμη διοικητές του στρατού απολύ-
θηκαν λόγω σημαντικών απωλειών στο 
πεδίο της μάχης, σύμφωνα με πληροφορίες 
που κυκλοφόρησαν στην κονωνική πλατ-
φόρμα Telegram από όπου έγινε, επίσης, 
γνωστό ότι παύθηκε από τα καθήκοντά του 
ο διοικητής του στόλου της Μαύρης Θάλασ-
σας.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι εντύπωση προκά-
λεσε η απουσία του Γκερασίμοφ από την 
παρέλαση της 9ης Μαΐου στην κόκκινη πλα-
τεία.

Υπάρχουν, δε, αναφορές ότι τραυματίστηκε 
στον πόλεμο στην Ουκρανία όταν ο Πούτιν 
του ζήτησε να δει απτά αποτελέματα στο 
θέμα της κυριαρχίας.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις επίσημες 
εκτιμήσεις πάνω από 10.000 Ρώσοι στρατι-
ώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία.

Πούτιν: Η απουσία από τον αγα-
πημένο του αγώνα χόκεϊ φουντώ-
νει νέες φήμες για την υγεία του
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έδωσε το παρών 
στον ετήσιο αγώνα χόκεϊ επί πάγου , σε 
φεστιβάλ στο δημοφιλές στους Ρώσους 
πλουσίους παραλιακό θέρετρο Σότσι, στην 
ανατολική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας - 
στον οποίο συνήθως έδινε το εναρκτήριο 
λάκτισμα και συμμετείχε πετυχαίνοντας και 
αρκετά γκολ, ξεσηκώνοντας νέες αμφιβο-
λίες για την κατάσταση της υγείας του, μετά 
από τους επίμονους ψιθύρους ότι αντιμετω-
πίζει πολλαπλά ιατρικά προβλήματα.
Αυτή τη χρονιά, ενώ «αναμενόταν» να λάβει 

μέρος στον αγώνα, επέλεξε 
να στείλει ένα βιντεοσκο-
πημένο μήνυμα με το οποίο 
εύχεται «καλή επιτυχία στις 
παγομαχίες και ας νικήσει ο 
καλύτερος» σε όλους τους 
αθλητές, παρά το γεγονός ότι 
αναφέρθηκε ότι βρισκόταν 
στο Σότσι την Τρίτη, ημέρα 

που πραγματοποιήθηκε ο αγώνας.
Η Daily mail σημειώνει ότι είναι μόλις η δεύ-
τερη φορά μέσα σε μία δεκαετία που ο Πούτιν 
παίρνει απουσία από το φεστιβάλ του Σότσι 
- προσθέτει δε ότι και η πρώτη του απουσία 
είχε αποδοθεί σε προβλήματα υγείας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις έναν χρόνο 
νωρίτερα, τον Μάιο του 2021, όταν είχε 
δώσει κανονικά το παρών στο παγο-φε-
στιβάλ, ο Πούτιν είχε καυχηθεί ότι το χόκεϊ 
του χάριζε μακροζωία, χρησιμοποιώντας 
εν ολίγοις την εμφάνισή του στον αγώνα 
για να απαντήσει στους ψιθύρους που και 
τότε κυκλοφορούσαν για την κατάσταση της 
υγείας του.
«Μακραίνεις τη ζωή σου, την κάνεις καλύ-
τερη και με βαθύτερο νόημα»,είχε πει 
πέρυσι.
Ωστόσο, η φετεινή του απουσία από το 
φεστιβάλ πάγου προσθέτει στις φήμες για 
την κακή κατάσταση της υγείας του, η οποία 
- σύμφωνα με την Daily Mail - έχει επιβα-
ρυνθεί μετά από την εισβολή στην Ουκρα-
νία.

Η 
Πάρις Χίλτον συνεχίζει τις προ-
σπάθειες που κάνει για να βοηθή-
σει να τερματιστεί η κακοποίηση 
παιδιών.  Η επιχειρηματίας, μο-

ντέλο, τραγουδίστρια και τηλεπερσόνα συ-
ναντήθηκε με αξιωματούχους στον Λευκό 
Οίκο και σε ανάρτησή της στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης μετά τις επαφές εξέφρασε 
την ικανοποίησή της που η αμερικανική κυ-
βέρνηση δεσμεύεται να αγωνιστεί για τα δι-
καιώματα όλων.
Η Πάρις Χίλτον υποστηρίζει την υιοθέτηση 
ομοσπονδιακού νόμου που θα διασφαλίζει 
την προστασία από κακοποίηση και παρα-
μέληση νέων που διαμένουν σε δομές φρο-
ντίδας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε 
στο CNN ότι η επίσκεψη της Πάρις Χίλτον 
εντάσσεται στις προσπάθειές της για τη βελ-
τίωση της προστασίας των νέων σε προ-
γράμματα και δομές υγειονομικής περίθαλ-
ψης, στις οποίες παρέχεται θεραπεία για 
αποτοξίνωση από χρήση ουσιών, για ψυχι-
κές ασθένειες ή προβλήματα συμπεριφο-
ράς.
Συναντήθηκε με τους υπεύθυνους των πολι-
τικών στο συγκεκριμένο τομέα και μαζί με 
άλλους που έχουν κακοποιητική συμπε-
ριφορά μοιράστηκαν τις δυνατές ιστορίες 
τους και συζήτησαν θέματα σχετικά με την 
προστασία των νέων στην Αμερική, ανέ-
φερε.

διεθνή νέα

Εκκαθαρίσεις στον στρατό του Πούτιν 
- Σε διαθεσιμότητα και ο αρχηγός των 
Ενόπλων Δυνάμεων 

Στον Λευκό Οίκο η Πάρις Χίλτον, 
συζήτησε για τη νομοθεσία 
προστασίας παιδιών από κακοποίηση
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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;

Η 
Ελένη ήταν ένα 9χρονο κοριτσά-
κι Ε΄ Δημοτικού που ζούσε σε έ-
να χωριό.
Η οικογένειά της μετακόμισε στη 

πρωτεύουσα. Το κοριτσάκι χάρηκε όταν 
έμαθε ότι έγινε δεκτή για να συνεχίσει σε 
ένα από τα καλύτερα σχολεία. Η Ελενίτσα 
μπήκε στην αίθουσα φορώντας ρούχα απλά 

και οχι επώνυμα όπως οι συμμαθητές της.. 
Οι συμμαθητές της γνωρίζοντας ότι ήταν 
από ένα μικρό χωριό, τα παιδιά άρχισαν να 
γελούν μαζί της. Σύντομα, ήρθε η δασκάλα 
και ζήτησε από όλους να κάνουν ησυχία, 
σύστησε την Ελενίτσα στους μαθητές και 
τους είπε ότι από εδώ και στο εξής θα είναι η 
συμμαθήτριά τους. Το μάθημα ξεκίνησε και 
η δασκάλα ζήτησε από τους μαθητές να γρά-
ψουν τα επτά θαύματα του κόσμου.
Άρχισαν όλοι να γράφουν γρήγορα. Όμως 
η Ελενίτσα έγραφε πολύ πιο αργά από τους 
συμμαθητές της.
Όλα τα παιδιά έδωσαν τα γραπτά τους εκτός 
από την Ελενίτσα, η δασκάλα ήρθε στο κορί-
τσι για να δει αν είχε συμβεί κάτι. «Μην ανη-
συχεις, Ελενίτσα γράψε ό,τι ξέρεις, οι υπό-
λοιποι συμμαθητές σου τελείωσαν γρήγορα 
γιατί κάναμε αυτό το μάθημα πρίν από δύο 

μέρες».
Τότε η Ελενίτσα λέει στη δασκάλα: «Νόμιζα 
ότι ήταν τόσα πολλά πράγματα και είναι 
δύσκολο να διαλέξω μόνο επτά». Μετά 
έδωσε το φύλλο στη δασκάλα.
Η δάσκαλος άρχισε να διαβάζει δυνατά τις 
απαντήσεις των παιδιών και οι περισσότε-
ρες από αυτές ήταν σωστές: η Ακρόπολη, 

το Σινικό Τείχος της Κίνας, το Κολοσσαίο, 
το Stonehedge, η Μεγάλη Πυραμίδα της 
Γκίζας, ο Πύργος της Πίζας, το Tajmahal, οι 
Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, και ούτω 
καθεξής.
Η δασκάλα χάρηκε που οι μαθητές θυμήθη-
καν όλα όσα τους είχε διδάξει. Όταν έφτασε 
στις απαντήσεις της Ελενίτσας, άρχισε να 
διαβάζει: Τα επτά θαύματα είναι - να μπο-
ρείς να δεις, να μπορείς να ακούς, να νιώ-
θεις, να γελάς, να σκέφτεσαι, να δίνεις καλο-
σύνη, να αγαπάς!
Η δασκάλα έμεινε έκπληκτη και η τάξη 
σώπασε.
Η δασκάλα λέει: Σήμερα, ένα κοριτσάκι από 
ένα μικρό χωριό ξεχασμένο από τον κόσμο 
μας θύμισε ποια είναι τα πιο σημαντικά 
δώρα που έχει λάβει ο καθένας μας και ποιά 
είναι τα αληθινά θαύματα.

Τα αληθινά θαύματα 
του κόσμου

ΤΗΣ ΓΩΓΩ ΝΕΦΕΛΗ
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υγεία

Τ
ο σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου(ΣΕΕ)  είναι μια 
χρόνια λειτουργική διατα-
ραχή του γαστρεντερικού 

συστήματος που χαρακτηρίζεται 
από τα συμπτώματα του κοιλιακού 
πόνου, του μετεωρισμού και των 
διαταραχών των κενώσεων (διάρ-
ροια ή δυσκοιλιότητα ή εναλλαγή 
διάρροιας δυσκοιλιότητας). Σε γε-
νικές γραμμές, είναι πιο σύνηθες 
να «προτιμήσει» γυναίκες από ό,τι 
άνδρες ενώ τα τυπικά συμπτώμα-
τά του αρχίζουν να κάνουν την εμ-
φάνισή τους περί τα 20 με 30 έ-
τη. Το ΣΣΕ είναι ιδιαίτερα συχνό, 
επηρεάζοντας 1 στους 7, παγκο-
σμίως.
Τα πιο συνήθη εκ των 
συμπτωμάτων του ΣΕΕ 
περιλαμβάνουν τον κοιλι-
ακό πόνο, την δυσκοιλιό-
τητα ή διάρροια, το φού-
σκωμα και τα βλεννώδη 
κόπρανα.
Παρόλο που δεν υπάρ-
χει μέχρι στιγμής κάποια 
θεραπεία για την αντιμε-
τώπιση του ΣΕΕ, υπάρχουν 
ωστόσο ορισμένες πρακτι-
κές που βοηθούν στη μείωση 
της σοβαρότητας των συμπτω-
μάτων. 

Αποφυγή ερεθ ισ τ ικών 
φαγητών
Ορισμένα τρόφιμα και ποτά δια-
ταράσσουν την λειτουργία του 
πεπτικού συστήματος γεγο-
νός που μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση των συμπτωμάτων.
Κάποιες τροφές που προκαλούν 
το ΣΕΕ περιλαμβάνουν:
Λιπαρά τρόφιμα: Όπως είναι τα 
τηγανητά, τα γαλακτοκομικά, τα 
έλαια, ορισμένα προϊόντα κρέατος
Πικάντικα τρόφιμα: Όπως είναι οι 
καυτερές σάλτσες ή πιπεριές ή το 
κάρυ
Γλυκά και τσίχλες: Οι τεχνητές γλυ-
καντικές ουσίες ή η τσίχλα περιέ-
χουν ουσίες που ερεθίζουν περισ-
σότερο το πρόβλημα όπως είναι η 
σορβιτόλη και η μαννιτόλη. 
Καφεΐνη: Η καφεΐνη όπως και η 

σοκολάτα μπορούν να αυξήσουν 
τα συμπτώματα της διάρροιας
Προϊόντα σιταριού: Συμπεριλαμ-
βανομένου του ψωμιού και των 
ζυμαρικών αφού μπορεί να προ-
καλέσουν επιβράδυνση της πέψης 
οδηγώντας στη δυσκοιλιότητα
Φασόλια και φακές: Αφού συχνά 
περιέχουν υδατάνθρακες που 
είναι δύσκολοι για χώνεψη, αυξά-
νοντας έτσι τα συμπτώματα

Χαλάρωση του εντέρου
Αφιερώστε χρόνο στη χαλάρωση 
του εντέρου, είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος διαχείρισης του ΣΕΕ, 
αφού το στρες και το άγχος μεγι-

στοποιούν το πρόβλημα. Για 
αυτό, κάποιες πρακτικές περι-

λαμβάνουν:
Βαθιά αναπνοή τη λεγόμενη 

διαφραγματική
Οραματισμός και θετικές 
σκέψεις που αποσπούν την 

προσοχή από τον πόνο
Προοδευτική μυική χαλά-
ρωση που εστιάζει σιγά σιγά 
σε κάθε έναν μυ του σώματος 

από την κορυφή μέχρι τα νύχια

Κίνηση στη ζωή
Η αμέσως επόμενη εύκολη 

κίνηση που μπορεί να κάνει κανείς 
στο σπίτι του είναι η άσκηση. 
Η άσκηση αποτελεί ένα φυσικό 
αναλγητικό, αφού απελευθερώνει 
ενδορφίνες που είναι χαλαρωτι-
κές ως προς τις κράμπες που προ-
καλούνται. 
Η άσκηση ανακουφίζει επιπλέον 
από το στρες διεγείροντας τις 
φυσιολογικές εντερικές συσπά-
σεις.
Σε μία μελέτη μάλιστα διαπιστώ-
θηκε πως η άσκηση μειώνει τη 
σοβαρότητα των συμπτωμά-
των ενώ επιπλέον τα χαμηλότερα 
ποσοστά σωματικής δραστηριό-
τητας φαίνεται πως εντείνουν τη 
σοβαρότητα των συμπτωμάτων. 
Ακόμα και η ήπια άσκηση μπο-
ρεί να προσφέρει θετικά αποτελέ-
σματα όπως είναι το περπάτημα, η 
ποδηλασία και το κολύμπι

Σύνδρομο Ευερέθιστου 
Εντέρου: 3 πρακτικές 
λύσεις που ανακουφίζουνΗ 

φλεγμονή αποτελεί κομμάτι της φυσιολογικήςαντί-
δρασης του σώματος με στόχο την επούλωση τραυ-
ματισμών και την καταπολέμηση λοιμώξεων. Πα-
ρόλα αυτά δεν συμβαίνει μόνο ως απάντηση στους 

τραυματισμούς και τις λοιμώξεις.  Μια φλεγμονώδης αντίδρα-
ση μπορεί να προκληθεί όταν το ανοσοποιητικό σύστημα περ-
νά στη δράση χωρίς να υπάρχει κάποιος «εξωτερικός εχθρός» 
για να αντιμετωπιστεί. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρ-
χει κάποιος ιστός που πρέπει να επουλωθεί, τα κύτταρα του α-
νοσοποιητικού συστήματος που υπό κανονικές συνθήκες μας 
προστάτευαν, αρχίζουν να επιτίθενται και να καταστρέφουν 
υγιείς ιστούς.
Ακολουθήστε τα βήματα των ειδικών και μειώστε μια για 
πάντα τη φλεγμονή
1.Επιλέξτε τρόφιμα που νικούν τη φλεγμονή
Οι επιλογές των τροφίμων που επιλέγει κανείς είναι το ίδιο σημαντικές με τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τα 
συμπληρώματα που μπορεί κανείς να λαμβάνει για την ευρύτερη υγεία τους καθώς μας προστατεύουν από τις φλεγ-
μονές. Ειδικότερα, οι ειδικοί προτείνουν την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών καθώς και τροφών 
που περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ορισμένες από τις καλύτερες πηγές ωμέγα-3 είναι τα λιπαρά ψάριαόπως ο σολο-
μός και ο τόνος, καθώς και τα καρύδια ενώ λοιπές τροφές που μπορούν να ενταχθούν στο καθημερινό διαιτολόγιο 
είναι τα σταφύλια, το σέλερι, τα βατόμουρα, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το τσάι και ορισμένα από τα μπαχαρικά όπως 
είναι το τζίντζερ, το δενδρολίβανο και ο κουρκουμάς. Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί το βέλτιστο παράδειγμα αντι-
φλεγμονώδους διατροφής.
2.Περιορίστε τροφές με φλεγμονώδη δράση 
Τα τρόφιμα που εντείνουν τη φλεγμονή περιλαμβάνουν το κρέας, κυρίως το επεξεργασμένο και ο, τι περιλαμβάνει 
τρανς λιπαρά για αυτό αποφύγετε λιπαρά κρέατα, τηγανητά και αλλαντικά.
3. Ελέγξτε το σάκχαρου 
Περιορίστε ή αποφύγετε τροφές με ραφιναρισμένους υδατάνθρακες όπως το λευκό αλεύρι, τη ζάχαρη και έτοιμα τρό-
φιμα με σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη. Επιλέξτε γεύματα με άπαχη πρωτείνη και τρο-
φές πλούσιες σε φυτικές ίνες όπως είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής άλεσης όπως είναι το καστανό 
ρύζι και το ψωμί ολικής άλεσης.
4. Περισσότερη σωματική άσκηση 
Η άσκηση, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο πρόληψης της φλεγμονής. Ακόμα και 30 με 
45 λεπτά αερόβιας άσκησης και περίπου 10 με 25 λεπτά ασκήσεων με βάρη ή αντιστάσεις, τουλάχιστον 4 με 5 φορές 
την εβδομάδα είναι ιδανικά.
5.Χάστε βάρος
Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο φλεγμονών. Η απώλεια βάρους έχει φανεί ότι έχει 
αντιφλεγμονώδη δράση.
6.Ελέγξτε το στρες
Το στρες αποτελεί φυσιολογικό μηχανισμό αντίδρασης του οργανισμού, όταν όμως αποκτά χρονιότητα, τότε μπορεί 
να οδηγήσει σε αύξηση της φλεγμονής στον οργανισμό. Καλό είναι να υιοθετήσετε τρόπους διαχείρισης του στρες 
όπως η γιόγκα, τεχνικές χαλάρωσης και ο διαλογισμός. Μπορεί να μην είναι εύκολο να αλλάξει κανείς τους στρεσογό-
νους παράγοντες στη ζωή του, ωστόσο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά ο ίδιος απέναντι σε αυτούς.

Φλεγμονή: 6 top μυστικά που τη θέτουν υπό 
έλεγχο

Οι άνθρωποι που δουλεύουν τη νύχτα αποτελούν μία ειδική κατηγορία εργαζομένων. Κι αυτό 
γιατί είναι ξύπνιοι και δραστήριοι όταν όλοι οι υπόλοιποι κοιμόμαστε. Πολλοί από αυτούς τους 
εργαζόμενους καταλανώνουν γεύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που, όπως αποκα-

λύπτει νέα έρευνα, λειτουργεί αρνητικά για την υγεία.
Στην μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances εξετάστηκε η περίπτωση 19 νεαρών ατόμων 
που ακολούθησαν ένα εργαστηριακό πρωτόκολλο, στο οποίο οι ώρες εργασίας προσομοιώθηκαν στη 
νυχτερινή βάρδια. Στο πλαίσιο της έρευνας, η μισή ομάδα έτρωγε μερικά από τα γεύματά της κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και μερικά τη νύχτα, όπως συνηθίζουν οι εργαζόμενοι της βραδινής βάρδιας. Η 
υπόλοιπη ομάδα έτρωγε όλα τα γεύματά της κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρατηρήθηκε μια μέση αύξηση 6,4% 
στο επίπεδο σακχάρου του αίματος των ατόμων που κατανάλωναν ορισμένα από τα γεύματά τους κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Αντιθέτως, τα άτομα που έτρωγαν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν είδαν 

σημαντική αύξηση του σακχάρου στο αίμα τους.
Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας 

που καταλανώνουν τροφή τη νύχτα έθεταν τον εαυτό τους σε υψηλότερο κίν-
δυνο για παθήσεις όπως παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιακά προβλή-

ματα. Επομένως, εάν εργάζεστε τη νύχτα, η κατανάλωση γευμάτων 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να συμβάλλει 

στην καλή κατάσταση της υγείας σας και να σας προστατεύσει 
από διάφορες παθήσεις.
Η μελέτη συνεχίζεται, ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπε-
ράσματα αναφορικά με την επιδραστική σχέση της κατανά-
λωσης γευμάτων στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

Τι ώρα πρέπει να τρώνε όσοι δουλεύουν νύχτα 
– Έρευνα απαντά
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Τ
α τελευταία χρόνια η Ελλάδα 
ζει ένα πρωτοφανές ολοκαύ-
τωμα των πάντων. 
Μια ιστορική ανθρωπιστική 

καταστροφή που δεν έχει κανένα προ-
ηγούμενο στην σύγχρονη ιστορία της. 
Χιλιάδες πολίτες αυτοκτόνησαν και 
οικογένειες διαλύθηκαν ένεκα οικο-
νομικών προβλημάτων. Καθημερινό 
πλέον φαινόμενο αποτελούν οι γυναι-
κοκτονίες, οι ξυλοδαρμοί, οι βιασμοί, 
οι παρενοχλήσεις… 
Αμέτρητες επιχειρήσεις έκλεισαν ή 
πτώχευσαν, νέοι επιστήμονες αυτοεξο-
ρίστηκαν για να βρουν αλλού καλύτερη 
τύχη, η κοινωνία διχάστηκε σε εμβο-
λιαστές και αντιεμβολιαστές, νοσοκο-
μεία, πανεπιστήμια και ιδρύματα υπο-
λειτουργούν, σπίτια δημοπρατήθηκαν, 
τα εθνικά θέματα εγκαταλείφθηκαν 
στην τύχη τους και η χώρα έγινε το κλο-
τσοσκούφι των γειτόνων της που απρό-
κλητα πλέον διεκδικούν εδάφη, νησιά 
και τους φυσικούς της πόρους... 
Παράλληλα, συνεχίστηκε και κορυφώ-
θηκε η ανεξέλεγκτη ροή των λαθρομε-
ταναστών
για να φορτωθούν στο ήδη λεηλατη-
μένο δημόσιο σε βάρος όσων προσπα-
θούσαν ακόμα να ορθοποδήσουν.
Είναι αδύνατον να περιγράψει κάνεις 
σε όλο της το μεγαλείο την θεομηνία 
που επέβαλε στην Ελλάδα το προδο-
τικό πολιτικό σύστημα, παραχώνοντας 
απλόχερα ιστορία, πολιτισμό, ελληνικές 
ονομασίες αιώνων, που κερδοσκόπησε 
ασυνείδητα εναντίον της εθνικής υπό-
στασης μαζί με τους επιχειρηματίες που 

ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς, που υπέ-
κυψε στους ευρωπαϊκούς εταίρους , το 
μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να δανεί-
ζουν για να επωφελούνται κερδοσκο-
πικά με την ουσιαστική υποδούλωση 
της πατρίδας μας.
Για όλα αυτά, το ερώτημα που μπαί-
νει αμείλικτο είναι το πώς θα κλείσουν 
όλες αυτές οι πληγές που αιμορραγούν 
ασταμάτητα, πως θα ορθοποδήσει ένας 
κόσμος απελπισμένος που φαντάζει 
χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική, χωρίς 
μέλλον. 
Πως θα σωθεί μια χώρα που χτυπήθηκε 
τόσο έντονα από τους συμμάχους της...
Οι υπεύθυνοι της μεγαλύτερης αυτής 
εθνικής συμφοράς κάποτε θα πρέπει 
να πληρώσουν. Είναι απαίτηση του 
ελληνικού λαού να επιστρέψουν εδώ 
και τώρα τα κλεμμένα, να κατάσχουν 
ότι έχουν και δεν έχουν, να μπει χέρι σε 
όλες τις λίστες (λαγκάρντ κ.α.) και για 
τους υψηλά ιστάμενους το τίμημα να 
είναι πιο βαρύ και πιο παραδειγματικό. 
Η δικαιοσύνη ας είναι επί τέλους αμείλι-
κτη σε όσους χρεοκόπησαν τη χώρα και 
λεηλάτησαν τον λαό. Μόνο έτσι η ταλαί-
πωρη πατρίδα θα μπορέσει κάπως να 
ξαναβρεί τον ρυθμό της και να σταθεί 
ξανά στα πόδια της.
Εν τω μεταξύ, εν μέσω όλων αυτών 
των κρίσεων, σοβαρές διαφαίνονται οι 
άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
σήμερα η Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος 
(υψηλότερο της ευρωπαϊκής ένωσης) 
βρίσκεται γύρω στο 206% του ΑΕΠ, 
το σκληρό μνημόνιο με την Τρόικα, τα 
ευαίσθητα εθνικά θέματα (χάραξη ΑΟΖ, 
Θράκη, Αιγαίο, «Βόρεια» Μακεδονία, 
Κυπριακό και ορυκτός πλούτος) για τα 
οποία τα κόμματα ούτε καν ασχολού-
νται και ακόμα το πεσμένο ηθικό του 
απεγνωσμένου έλληνα που στη φάση 
αυτή δεν αρκεί η οποιαδήποτε υποσχό-
μενη ελπίδα για να του το αναπτερώ-
σει... 
Το πιο επιεικώς ειρωνικό πάντως της 
όλης υπόθεσης είναι ν’ ακούς τους τρια-
κόσιους της βουλής (οι πλείστοι των 
οποίων είναι άμεσα υπεύθυνοι γ ια 
την σημερινή κατάντια) να μιλούν για 
εθνική αξιοπρέπεια και για την Ελλάδα 
που ποτέ δεν πεθαίνει... 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Εθνική αναξιοπρέπεια...

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Tελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής 

T
ελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θε-
ολογικής Ακαδημίας Τορόντο
Εφέτος η τελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθό-
δοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο (PTOTA), έγινε την 

Παρασκευή 6 Μαΐου.
Στο δείπνο παρεκάθησαν περισσότερα από τετρακόσια εξή-
ντα (460) άτομα, στο πολιτιστικό κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής- 
Metropolitan Centre. Τελετάρχης ήταν ο ιατρός κ. Νικόλαος Βοζό-
ρης, Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το δείπνο οργά-
νωσαν άριστα, η πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Νικολάου και του 
Metropolitan Centre κα Αναστασία Σωτηροπούλου και οι εκλεκτοί 
συνεργάτες της. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους.
Εφέτος, απεφοίτησαν από την PTOTA οι κάτωθι:
κ. Mikhel (Innocent) Chang
κ. Ανδρέας Παντέας
κ. Milojko Radulovic
Ο Διευθυντής της Ακαδημίας επίσκοπος Αθηναγόρας, καλωσόρισε 
τους καλεσμένους. Μεταξύ των επισήμων, οι οποίοι και ομίλησαν 
ήσαν, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλι-
γκούδης, ο Άρχων κ. Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής Ελληνορθό-
δοξης Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, η κα Ζωή Βερούτη, Πρό-
εδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφό-
τητας Καναδά, ο Άρχων κ. Γρηγόριος Καράκουλας, Πρόεδρος της 
Θεολογικής Ακαδημίας, και ο Αιδ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Αυγερό-
πουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ιερέων. Στην τελετή παρέστη και η 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κα Μπέτυ Σκουτάκη.
Κατόπιν, μίλησε ο αριστεύσας απόφοιτος της Ακαδημίας Ανδρέας 
Παντέας ελληνικά και αγγλικά. Αναφέρθηκε στα πολύτιμα θεολο-
γικά εφόδια που έλαβε από την Ακαδημία τα τέσσερα χρόνια της 
φοίτησης του και στην σπουδαιότητα της καθημερινής λειτουργι-
κής ζωής των φοιτητών. Τέλος ευχαρίστησε τους συμφοιτητές του, 
τον διευθυντή και τους καθηγητές της Ακαδημίας και τον Αρχιεπί-
σκοπο Καναδά κ. Σωτήριο στον οποίο όπως τόνισε, οφείλεται όλως 
ιδιαιτέρως η μεγάλη ευλογία να φοιτήσει στην Θεολογική Ακαδη-
μία Τορόντο. Καταχειροκροτήθηκε από όλους τους συνδαιτυμόνες.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου υπήρξε άριστο μουσικό διάλειμμα 
υπό τη διεύθυνση του αποφοίτου Ανδρέα Παντέα. Έψαλλαν και 
τραγούδησαν οι φοιτητές και οι ιερείς.
Τα πτυχία στους αποφοίτους, με εισήγηση του Σεβασμ. Αρχιεπι-
σκόπου κ. Σωτηρίου, επέδωσαν, ο Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλι-
γκούδης στον κ. Mikhel (Innocent) Chang, ο Διευθυντής Επίσκο-
πος Αθηναγόρας στον π. Milan Radulovic για τον γιό του Milojko R. 
και ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον κ. Ανδρέα Παντέα. Στους αποφοίτους 
έδωσαν εικόνες του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, 
προστάτου της Ακαδημίας, ο Επίσκοπος Ιάκωβος, η Πρόεδρος 
του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Καναδά κα Ζωή 
Βερούτη και η Πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη.
Τελευταίος και κύριος ομιλητής ήταν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, 
ο οποίος έδωκε πατρικές νουθεσίες με θέμα «Από πού ήλθατε και 
που πηγαίνετε». Ενθάρρυνε τους αποφοίτους να προχωρήσουν 
εμπρός, εμπιστευόμενοι τον Χριστό και τέλος τους ευχήθηκε σαν 
Επίσκοπος και πνευματικός τους πατέρας, καλό δρόμο και καλή 
αντάμωση και συνεργασία στις Κοινότητες που θα αναλάβουν να 
ποιμάνουν.
Η όλη τελετή έκλεισε με ύμνους, προσευχή και το πολυχρόνιο του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο 
οποίος αναγνωρίζοντας τα θαυμάσιο έργο το οποίο έχει κάμει η 
Θεολογική μας Ακαδημία στα πρώτα είκοσι (20) χρόνια λειτουρ-
γίας της, την ονόμασε Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδη-
μία Τορόντο.
Εφέτος συμπληρώθηκαν είκοσι τέσσερα χρόνια λειτουργίας της 
Ακαδημίας κατά τα οποία απεφοίτησαν πενήντα έξι (56) φοιτητές 
εκ των οποίων χειροτονήθηκαν τριάντα τέσσερεις (34). Συνεπώς, 
περίπου το ένα τρίτο (1/3) των ιερέων της Αρχιεπισκοπής Καναδά 
είναι απόφοιτοι της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Αυτός ο απολογι-
σμός ομιλεί πολύ δυνατά για το έργο και τη δράση της Θεολογικής 
μας Ακαδημίας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
9 Μαΐου 2022

Το πτυχίο στον αριστούχο απόφοιτο κ. 
Ανδρέα Παντέα παρέδωσε ο ίδιος ο 
Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος

Ο κ. Ανδρέας Παντέας λαμβάνει την 
εικόνα του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου 
από την κα Μπέτυ Σκουτάκη, πρόεδρο 

της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

Ο πατέρας του κ. Milojko Radulovic 
λαμβάνει την εικόνα του Αγ. Ιωάννη του 

Θεολόγου από την πρόεδρο της 
κεντρικής Φιλοπτώχου, κα Ζωή Βερούτη

Ο κ. Mikhel (Innocent) Chang λαμβάνει 
την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου από τον Επίσκοπο Ιάκωβο

Ο πατέρας του κ. Milojko Radulovic 
λαμβάνει το πτυχίο του γιού του από 

τον Επίσκοπο Αθηναγόρα

Ο κ. Ανδρέας Παντέας που αρίστευσε 
στην Θεολογική Ακαδημία Τορόντο

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Ο π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος

Ο Άρχων Γρηγόρης Καρακούλιας

Η πρόεδρος της Κεντρικής 
Φιλοπτώχου, κα Ζωή Βερούτη

Ο Άρχων, κ. Σπύρος Βολονάκης, που 
είναι κι ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της 

Αρχιεπισκοπής Καναδά

Ο Επίσκοπος Αθηναγόρας, που 
διευθύνει την Θεολογική Ακαδημία

MC της βραδιάς ο Δρ Νικόλας Βοζόρης

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ. Σωτήριος

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον 

Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νίκος Μαντάς

ΚΑΛΥΨΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο

Οι κυρίες της κεντρικής Φιλοπτώχου Από το τραπέζι του Ιερού Ναού των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Από τον ΙΝ της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Ο π. Φανούριος Πάππας, ο οποίος είχε και τα γενέθλια του την ίδια ημέρα, στο τραπέζι του ΙΝ της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Από τα αριστερά ο Άρχων Δρ. Νικόλας Βοζόρης, η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο π. 
Τριαντάφυλλος, ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. 
Σωτήριος, ο Άρχων κ. Σπύρος Βολονάκης, η πρόεδρος της κεντρικής Φιλοπτώχου, κα Ζωή Βερούτη και 

ο απόφοιτος της Θεολογική Ακαδημίας, κ.  Ανδρέας Παντέας

Ο Επίσκοπος Αθηναγόρας, με τον π. Παναγιώτη Αυγερόπουλο, την πρόεδρο της ΕΚΤ, κα Μπέτυ 
Σκουτάκη, την πρόεδρο της κεντρικής Φιλοπτώχου, κα Ζωή Βερούτη. Διακρίνονται επίσης και μέλη του 

συμβουλίου της ΕΚΤ, κ. Τάσος Τζουράς και κ. Νικηφόρος Λαμπίρης
Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη, με μέλη της ΠΡΟΝΟΙΑΣ και της ΕΚΤ. 

Διακρίνεται και η κα Ελένη Μπρετάνου, πρόεδρος της Φιλοπτώχου του ΙΝ Αγίου Ιωάννη

Από το τραπέζι του Ιερού Ναού των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής Από το τραπέζι του Ιερού Ναού των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Συγχαρητήρια στους απόφοιτους της Θεολογικής 
Ακαδημίας Τορόντο, κ. Mikhel (Innocent) Chang,

κ. Ανδρέα Παντέα και κ. Milojko Radulovic

Από τον ΙΝ της Παναγίας Ο π. Φίλιππος Φιλίππου με το τραπέζι από τον ΙΝ του Αγίου Ιωάννη

Η κα Ντόρα Λιαγκάκη με την κόρη της Έφη, την κα Λούση Γρηγοριάδη, την κα Σαπφώ Ρασσιά 
και τις υπόλοιπες κυρίες της Κεντρικής Φιλοπτώχου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος Μαντάς, με τον π. 
Ευάγγελος

Από τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Η κα Έφη Τσάτσος στο τραπέζι της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. του Προφήτη ΗλίαTo τραπέζι της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
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Πάσχα στα Κύθηρα 
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Ο
ι ετοιμασίες για το ταξίδι μας εί-
χαν ξεκινήσει από νωρίς. Φέτος 
όλη η οικογένεια θα περνούσε το 
Πάσχα στο νησί, στα Κύθηρα. Ή-

ταν ο τόπος καταγωγής της μητέρας που εδώ 
και πολλά χρόνια, δεν είχε κατέβει να δει το 
πατρικό της σπίτι.
Πρώτα ήταν οι ετοιμασίες του γάμου. Ο μπα-
μπάς, βέρος Αθηναίος, προτίμησε έναν γάμο 
απλό και ένα ταξίδι του μέλιτος στη μαγευ-
τική Γαλλία. Μετά ήρθαμε εμείς, τα δίδυμα. 
Δυο αγόρια ξανθά, με χαμογελαστά προσω-
πάκια και ανυπόμονα να μεγαλώσουν, έτσι 
η μητέρα μου μ’ εκείνα και τα άλλα, δεν επέ-
στρεψε στο πατρικό της.
Βέβαια είχε χάσει τους γονείς της σε μικρή 
ηλικία, τη μεγάλωσε μια μακρινή θεία. Η 
θεία Άννα, που από μικρή της είχε δώσει 
το μικρόβιο της ανεξαρτησίας, του ταξιδιού 

και της εξερεύνησης –γι’ αυτό το λόγο, ίσως, 
η μαμά σπούδασε αρχαιολόγος– αλλά όταν 
γνώρισε τον πατέρα στο δεύτερο έτος της 
σχολής, όπου σπούδαζε κι αυτός αρχαιολό-
γος, τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Άλλαξε 
ριζικά η ζωή της, έλεγε. Έτσι αποφάσισαν να 
παντρευτούν αμέσως.
Νομίζω πως η μαμά άφησε πολλά όνειρα 
απραγματοποίητα.
Το ταξίδι της οικογένειας στο νησί ήταν ένα 
από αυτά τα όνειρα, που σιγά-σιγά άρχισαν 
να παίρνουν σάρκα κι οστά.
Στο σπίτι επικρατούσε ένας πανικός, βαλί-
τσες παντού και μια ακαταστασία, αλλά η 

μητέρα-από μηχανής Θεός μέσα σε μια ώρα 
είχε τακτοποιήσει τα πάντα. Τα δωμάτια, 
τα ρούχα, τις βαλίτσες. Ήταν ένας σίφου-
νας αθόρυβος. Στο πι και φι τα έβαλε όλα σε 
τάξη. Και έκλεισε και τον γενικό.
Θα λείπαμε για δεκαπέντε μέρες.
Πήραμε το πλοίο στον Πειραιά, ήταν ένα 
όμορφο ταξίδι. Ο ήλιος ήταν τόσο ζεστός. 
Το καλοκαίρι μύριζε παντού. Η θάλασσα 
είχε ντυθεί με την ανοιξιάτικη φορεσιά της, 
ένα απαλό σιελ. Ήταν όλα τόσο ωραία, παί-
ζαμε και κρυβόμασταν πότε στο πάνω κατά-
στρωμα, πότε στο κάτω κατάστρωμα.
Το πλοίο άρχισε να λιγοστεύει ταχύτητα, 
φτάναμε στο λιμάνι, το Διακόφτι.
Αντίκρισα για πρώτη φορά τα Κύθηρα, το 
νησί που τόσα μας είχε πει η μητέρα γι’ 
αυτό. Ήταν τόσο όμορφο. Σαν ζωγραφιά σ’ 
ένα τεράστιο καμβά.
Από το αυτοκίνητο διακρίναμε τόσα πολλά 
χωριά, σε κάθε βουνοπλαγιά, σε κάθε ρεμα-
τιά, μικρά λευκά σπίτια ξεπετιόντουσαν σαν 
μπουμπούκια ενός εκατόφυλλου τριαντά-
φυλλου.
«Σε λίγο θα φτάσουμε στα Κύθηρα, ή αλλιώς 
Τσιρίγο, όπως το λένε οι ντόπιοι», είπε η 
μητέρα. «Θα γνωρίσετε τη θεία Άννα». Αυτή 
μεγάλωσε τη μητέρα, όταν πέθαναν οι γονείς 
της σ’ ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Ήταν η πρώτη φορά που θα γνωρίζαμε τη 
θεία της μητέρας. Αλλά κι εμένα και τον 
αδερφό μου λίγο μας ένοιαζε για τους συγ-
γενείς, νιώθαμε ήδη μαγεμένοι από το τοπίο 
των Κυθήρων.
«Αλέξη, Νάσο», μάταια φώναζε η μητέρα. 
Είχαμε κιόλας ξεχυθεί στους κάμπους, στη 
φύση, θέλαμε να τη μυρίσουμε, να την αγγί-
ξουμε, να δούμε τα λιβάδια με τις παπαρού-

νες και τρέχαμε προς τη μαγευτική παραλία 
που απλωνόταν μπροστά μας.
«Άσε τα αγόρια, Μαρίνα, δε θα χαθούν. 
Άλλωστε οι διακοπές ξεκίνησαν για όλους!» 
είπε ο πατέρας.
Οι μέρες στο νησί περνούσαν υπέροχα, 
κάναμε και δυο φίλους, τον Σωτήρη και τον 
Νικόλα. Και οι τέσσερις περνούσαμε υπέ-
ροχα και μέναμε στη θάλασσα έως αργά το 
βράδυ, να παίζουμε μέχρι που σουρούπωνε 
και ο ήλιος κρυβόταν στα γαλάζια νερά της 
θάλασσας και μόνο τότε χωριζόμασταν. Επι-
στροφή στο σπίτι.
Ήταν ένας παράδεισος τα Κύθηρα. Ο Νάσος 

κι εγώ είχαμε κιόλας αποφασίσει να μη 
φύγουμε ποτέ από εκεί. Το αποφασίσαμε με 
τον αδερφό μου, δηλαδή, στους γονείς δεν 
είχαμε πει τίποτε ακόμη. Αλλά στο νησί, νιώ-
θαμε… Νιώθαμε κάτι που το είχαμε μέσα 
μας αλλά το είχαμε χάσει μέσα στα τείχη 
της τσιμεντένιας πόλης. Γίναμε παιδιά πάλι. 
Ξενοιασιά. Παίζαμε και ποδόσφαιρο και δεν 
ανησυχούσαμε για την μπάλα ή εάν μας χτυ-
πήσει κάνα αυτοκίνητο.
Μέναμε ώρες έξω από το σπίτι, χωρίς να κιν-
δυνεύουμε. Κάναμε ποδηλατοδρομίες και 
γυρνούσαμε σε όλα τα χωριά, με τους δυο 
φίλους μας.
Είχαμε πάει σε όλες τις σπηλιές ψάχνοντας 
για θησαυρούς. Επιπλέον είχαμε ανακαλύ-
ψει διακόσια διαφορετικά μέρη για να θαυ-
μάζουμε το ηλιοβασίλεμα.
Το Πάσχα ήταν υπέροχο.

Ήμασταν κιόλας στη Μεγάλη Βδομάδα. Ο 
πατέρας ήταν πιο ευδιάθετος και μερικά απο-
γεύματα έπαιζε μαζί μας ντόμινο, ξερή και 
μονόπολη. Η μητέρα μας έκανε παρέα, και 
έπειτα ερχόταν η θεία Άννα. Αφού έπαιρνε τη 
«Σύνοψη» και ένα μικρό καρεκλάκι, έπαιρ-
ναν το αυτοκίνητο και ανηφόριζαν το δρο-
μάκι για την εκκλησιά, την Παναγιά τη Μυρ-
τιδιώτισσα.
Η μητέρα μας είχε πει μια πολύ όμορφη ιστο-
ρία για αυτή την εκκλησιά και την εικόνα της 
Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, που την είχε 
βρει ένας βοσκός.
Το Πάσχα για μένα δεν ήταν παρά άλλη μια 
αργία. Δεκαπέντε μέρες χωρίς σχολείο και 
διάβασμα. Φυσικά η μητέρα κι ο πατέρας 
μάς είχαν εξηγήσει το νόημα και τη βαθύτερη 
σημασία αυτής της χριστιανικής γιορτής.
Εκείνο όμως που με έκανε να νιώσω βαθιά 
στην καρδιά μου αυτό το Πάσχα και να κρα-
τήσω την ανάμνηση από τις διακοπές στα 
Κύθηρα, ήταν η πρόταση που μας έκανε ο 
Σωτήρης κι όχι μόνο…
Βρισκόμασταν κάθε μέρα στην πλατεία 
και από εκεί με τα ποδήλατα τρέχαμε στην 
παραλία, αλλά και σε όλα τα γύρω χωριά. 
Πριν χωρίσουμε εκείνο το βράδυ, ο Σωτή-
ρης μάς ανακοίνωσε ότι δε θα μπορούσε να 
έρθει την επόμενη. Θα ξημέρωνε Μεγάλη 
Πέμπτη.
«Δεν θα μπορέσω αύριο, παιδιά, θα πρέ-
πει να πάω να βοηθήσω στην εκκλησιά τον 
πατέρα Μιχαήλ.» Αλλά έξυσε το κεφάλι του, 

σκέφτηκε και ύστερα μας είπε: «Γιατί δεν 
έρχεστε κι εσείς να με βοηθήσετε;»
«Μα τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε;» τον 
ρώτησα.
«Απλά πράγματα, ό,τι κάνει ένα παπαδο-
παίδι.»
«Μα εμείς…» Και οι δυο κοκκινίσαμε. 
Είχαμε βέβαια όλη την κατήχηση από το 
σπίτι. Όμως, τι κάνει ακριβώς ένα παπαδο-
παίδι, δεν το ξέραμε. «Μα δεν έχουμε ιδέα», 
του απαντήσαμε με μια φωνή. «Εξακολου-
θείς να πιστεύεις ότι μπορούμε να βοηθή-
σουμε; Άλλωστε δεν είμαστε καν από το 
νησί.»
«Δεν πειράζει. Ο πατήρ Μιχαήλ θα χαρεί. 
Υπάρχει δουλειά για όλους», είπε ο Σωτή-
ρης. «Θα σας περιμένουμε κατά τις εφτά 
στην πλατεία. Εντάξει;»
Κοιταχτήκαμε και οι δύο μας στα μάτια. 

«Εντάξει», γνέψαμε με το κεφάλι.
Έτσι και έγινε. Μεγάλη Πέμπτη, ώρα εφτά το 
απόγευμα. Ντυθήκαμε με τα καλά μας. Δεν 
πήραμε τα ποδήλατα. Η μητέρα μας πήγε με 
το αυτοκίνητο και τους τέσσερις στην εκκλη-
σιά, στην Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Έφυγε 
αμέσως, να πάει να πάρει τον πατέρα και τη 
θεία Άννα.
Ο Σωτήρης προχώρησε μπροστά, άλλω-
στε ήταν αυτός που ήξερε τι έπρεπε να γίνει. 
Τον ακολουθήσαμε σιωπηλά. Μπήκαμε 
στην εκκλησιά, μια μυρωδιά από λιβάνι μας 
συνεπήρε.
«Καλώς τα παιδιά.» Ο πατήρ Μιχαήλ, αγγε-
λική μορφή. Μας καλωσόρισε με μια ευλο-
γία. «Σήμερα ο Κύριός μας “σταυρώθηκε 
επί ξύλου”, είναι μια μέρα πένθους. Πρέπει 
να ετοιμάσουμε την εκκλησιά μας.»
Ο Σωτήρης έκλεισε τις πόρτες της εκκλη-
σίας, τον ακολουθήσαμε και οι τρεις. Αρχί-
σαμε να κρεμάμε στους παλιούς πολυελαί-
ους και στα πολυκάντηλα μαύρες και βιο-
λετί κορδέλες, δέσαμε τα χέρια των αγγέλων 
με μαβιές ταινίες και είχαμε καρφώσει στα 
κεριά παντού στρογγυλές «κονκάρδες» με 
ασπρόμαυρες κορδέλες.
Στη μέση της εκκλησιάς, βάλαμε μια μεγάλη 
πέτρα σαν βάση για το Σταυρό. Με αρχηγό 
τον Σωτήρη και τις συμβουλές του πατρός 
Μιχαήλ τελειώσαμε σχετικά γρήγορα την 
πένθιμη διακόσμηση.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

Ο ΚΥΡΙΟΣ σὰν τέλειος ἄνθρωπος εἶχε 
ὅλες τὶς θεόσδοτες ἐπιθυμίες, τὰ ἀδιά-
βλητα πάθη τῆς ἀνθρωπίγης φύσεως, 
ὅπως τὶς ὀνομάζουν οἱ Πατέρες τῆς 

Ἐκκλησίας. Γἰ  αὐτὸ καὶ κουρασμένος ἀπὸ τὴν 
ὁδοιπορία ἐκ τῆς Ἱερουσαλὴμ στὸ φρέαρ τῆς 
Σαμαρείας «οὗτος ἐκαθέζετο», μᾶς πληροφορεῖ 
ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής ἐκάθισε δηλαδὴ μὲ ἁπλό-
τητα, γιὰ νὰ ξεκουραστῆ ἀπὸ τὸν κόπο τῆς ὁδοι-
πορίας. Καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Σαμαρείτιδα «ὕδωρ 
πιεῖν», διότι πράγματι διψοῦσε. Παρεκάθετο 
σὲ γεύματα, ὄχι διότι ζητοῦσε τὰ πολυδάπανα 
φαγητὰ ἀλλὰ διὰ νὰ χρησιμοποιήση τὸ γεῦμα 
πρὸς διδασκαλία καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν 
συνδαιτημόνων. Ποτὲ δὲν κυριαρχήθηκε ἀπὸ 
τὴν ἐπιθυμία τοῦ φαγητοῦ, τοῦ ποτοῦ καὶ τῆς 
ἀναπαύσεως. Ἦταν καὶ ἔμεινε καὶ ὡς πρὸς τὰ 
σημεῖα αὐτὰ ἄσπιλος καὶ ἀγαμάρτητος. Πάντοτε 
συνεῖχε τὴν καρδιὰ καὶ τὴν διάνοιά Του, ὅλη του 
τὴν Θεανδρικὴ προσωπικότητά Του, τὸ ἔργον 
ποὺ εἶχε ἀγαλάβει νὰ ἐκπληρώση καὶ τελειώση. 
Γἰ  αὐτὸ καὶ ὅταν οἱ μαθηταὶ ἔφεραν τροφὲς ἀπὸ 
τὴν πόλη Συχάρ, Ἐκεῖνος τοὺς ἀπήντησε˙ «ἐγὼ 
ἔχω τροφὴ νὰ φάγω τὴν ὁποίαν σεῖς δὲν γνωρί-
ζετε». Καὶ ἐννοοῦσε τὸ μεγάλο ἔργο τῆς σωτη-
ρίας τῶν ἀνθρώπων.
Καὶ ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ, ὅπως ἄλλωστε καὶ 
μὲ τὴν ὅλη Του ζωή, ὑπῆρξε ὁ Κύριος τὸ φωτει-
νότατο καὶ τέλειο παράδειγμα γιὰ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς οἰκουμένης καὶ γιὰ μᾶς ποὺ 
ζοῦμε στοὺς σημερινοὺς καιρούς. Στὶς ἡμέρες 
μας ἔχει, δυστυχῶς, ἀναπτυχθῆ καὶ ἐνταθῆ 
ἔντονο τὸ πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης. Σήμερα οἱ 
ἄνθρωποι θέλουν νὰ περάσουν τὴ ζωή τους μὲ 
ἄνεσι, μὲ εὐμάρεια, μὲ τέρψι καὶ ἀπόλαυσι.
Δὲν ἐπαναπαύονται σὲ ὅσα τοὺς χρειάζονται, 
ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν ὁλοένα καὶ περισσότερα. Δὲν 
ἱκανοποι οῦνται μὲ τὴν ἄνετη ἐπίπλωσι τοῦ σπι-
τιοῦ των, ἀλλὰ θέλουν γὰ ἀλλάξουν τὰ ἔπιπλα, 
ὄχι διότι αὐτὰ ἐπάληωσαν ἢ τοὺς εἶναι ἐπρό-
σφορα, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἐπιυάλλει ἡ μοδα.
῞Οταν ἀποκτήσουν ἕνα διαμέρισμα στὴν πόλη 
ποὺ ἐργάζονται, θέλουν καὶ ἕνα σπιτάκι στὴν 
ἐξοχὴ ἢ στὴν παραλία. Καὶ κάτι τέτοιο δὲν μπο-
ροῦμε ἀπόλυτα νὰ τὸ καταδικάσουμε, γιατὶ 
σήμερα ἡ ζωὴ στὶς μεγάλες πόλεις ἔχει κατα-
ντήσει ἐκνευριστική. Γενικὰ τὸ νὰ ζητῆ κανεὶς 
κάποια βελτίωσι στὶς συνθῆκες τῆς στὴ ζωῆς 
του, στὴν ὑγιεινότερη τροφή, καὶ εὐπρεπῆ ἐνδυ-
μασία του, δίκαιη καὶ ἠθικὴ ἀπόλαυσι τῶν ὑλι-
κῶν ἀγαθῶν εἶναι κάτι τὸ αὐτονόητο καὶ σύμ-
φωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο ὅμως 
ποὺ χρειάζεται νὰ προσέξη ὁ ἄνθρωπος, εἶναι 
τὸ νὰ μὴ θέση σὰν σκοπὸ τῆς ζωῆς του τὴν ἀπό-
λαυσι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, τὴν ὑποδούλωσί του 
στὸ πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης, ὥστε νὰ κατα-
ντήση ἀχόρταστος καὶ κοιλιόδουλος. Οταν τὰ 
πάθη αὐτὰ κυριαρχήσουν καὶ ὑποδουλώσουν 
τὴν ἀνθρώπινη καρδιά, τότε ὁ ἄνθρωπος ζῆ μιὰ 
ἀγχώδη ζωή. Κατέχεται συνεχῶς ἀπὸ τὴ μέρι-
μνα καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν αὔριο καὶ γενικώτερα 
γιὰ τὸ μέλλον. 
Λησμονεῖ τὸν Θεὸν καὶ στὴ θέσι τοῦ Θεοῦ ἔχει 
βάλει «τὴν κοιλία του». Ανήκει στὴν παράταξι 

ἐκείνων, «ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία», ὅπως γράφει ὁ 
ἀπ. Παῦλος (Φιλιπ. γ´ 19). Σχολιάζων ὁ Μ. Βασί-
λειος τὸ λόγιον αὐτὸ τοῦ ἀπ. Παύλου γράφει: 
«Οἱ πάντα πραγματευόμενοι τῆς ἐν τῷ ἐσθίειν 
καὶ πίνειν ἕνεκεν ἡδονῆς». Κάτι τέτοιοι ἄνθρω-
ποι, χωρὶς ἰδανικά, χωρὶς Θεόν, χωρὶς εὐγενέ-
στερες σκέψεις καὶ ἀποφάσεις γιὰ τὴν πρόοδό 
τους στὴν ἀρετὴ καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάστασί τους 
στὴν αἰώνια ζωή, ζοῦν, ὅπως πάλι τονίζει ὁ Μ. 
Βασίλειος, μιὰ «δοσκηματώδη ζωή», σὰν τὴ ζωὴ 
δηλαδὴ τῶν ἁλόγων ζώων ποὺ βόσκουν στὰ λει-
βάδια.
Αὐτὴν τὴν ὑποδούλωσι στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ πρέπει 
ὁπωσδήποτε νὰ τὴν ἀποφύγη ὁ ἄνθρωπος˙ νὰ 
συνηθίση τὸν ἑαυτόν του στὴ χρῆσι καὶ ὄχι στὴν 
κατάχρησι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Διότι ἀλλοιῶς 
κιγδυνεύει νὰ περιπέση σὲ μιὰ κατάστασι 
ζωώδη, ὥστε νὰ ἐφαρμόζη σ᾽ αὐτὸν τὸ θεόπνευ-
στο λόγιο: « Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, 
παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ 
ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. μή  21). 
Στὶς ἡμέρες μας σὰν ἀντίδρασι ἀκριβῶς στὸ 
πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης, γίνεται πολὺς λόγος 
γιὰ τὸ πνεῦμα τῆς λιτότητος καὶ τῆς οἰκονομίας. 
Ἕνα τέτοιο πνεῦμα λιτότητος συνιστᾶ, ἀφοῦ 
πρῶτα τὸ ἔχει ἐφαρμόσει στὸν ἑαυτό του, ὁ ἀπ. 
Παῦλος: «Ἔχοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, 
γράφει, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Ά  Τιμοθ. στ΄ 8). 
Οι ἐκκλησιαστικοὶ Πατέρες καὶ συγγραφεῖς σχο-
λιάζοντες τὴν φράσι αὐτὴ τοῦ ἀπ. Παύλου γρά-
φουν, ὅτι δὲν μᾶς θέλει ὁ Θεὸς πεινασμένους καὶ 
γυμνούς, στερουμένους ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς χρει-
άζονται γιὰ τὴν συντήρησί μας, ἀλλὰ ὅτι πρέ-
πει νὰ ἀποφεύγωμε τὴ σπατάλη καὶ τὰ περιττὰ 
πράγματα. ̓́ Αλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς ἐδί-
δαξε, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ αἰτήματα ποὺ πρέπει νὰ ἀνα-
φέρωμε πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι καὶ τὸ αἴτημα, ποὺ 
περιλαμβάνεται στὴν Κυριακή προσευχή, «τὸν 
ἄρτον ἦμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον». 
Καὶ φυσικὰ μὲ τὴν λέξιν «ἄρτον» δὲν ἐννοεῖ 
μονάχα τὸ ψωμὶ ἀλλὰ καὶ ὅσα ἄλλα συνεργοῦν 
στὴ συντήρησι τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας.
Δὲν ἀποκλείει νὰ φροντίζωμε καὶ γιὰ τὴν αὔριο 
καὶ γενικώτερα γιὰ τὸ μέλλον. Ἐκεῖνο ποὺ προ-
έχει εἶναι νὰ ζοῦμε μὲ ἁπλότητα καὶ λιτότητα, 
ὅπως ἄλλωστε εἶχε ζήσει καὶ ὁ Ἴδιος σὲ ὅλο τὸ 
διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του. Αὐτὸν μιμού-
μενος καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος τονίζει: «Δὲν λέγω αὐτὰ 
ὡς παράπονον, διότι εὑρίσκομαι εἰς στέρησιν καὶ 
ἀνάγκην, διότι ἐγὼ ἔμαθα νὰ ἀρκοῦμαι εἰς ὅσα 
ἔχω, ὑπὸ οἱασδήποτε περιστάσεις καὶ ἂν εὑρί-
σκωμαι» (Φιλιπ. δ́  11).
Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα καὶ ἀπαιτεῖται ὄχι μικρὴ 
προσπάθεια νὰ κυριαρχῆ ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τοῦ 
ἑαυτοῦ του, ὥστε νὰ εἶναι κύριος καὶ ὄχι δοῦλος 
στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Νὰ τὰ χρησιμοποιῆ ὅσο καὶ 
ὅπως τοῦ χρειάζονται μὲ πνεῦμα λιτότητος 
ἀλλὰ καὶ οἰκονομίας, ὥστε νὰ μπορῆ νὰ βοη-
θάη καὶ ἕναν ἄλλον, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀνάγκη. 
῞Οσο λυτρώνεται ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ τὶς 
ἁμαρτίες, τόσον καὶ εὐκολώτερα ἀνεβαίνει τὸ 
δρόμο τῆς σωτηρίας, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ 
καὶ τῆς ἀποκτήσεως τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς 
δασιλείας τοῦ Θεοῦ.

«Εγώ θρώσιν έχω φαγείν ήν 
υμείς ούκ οίδατε»
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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 ψείρες.

Ο
ι ψείρες είναι παράσιτα που α-
παντώνται στο ανθρώπινο οργα-
νισμό από τα αρχαία χρόνια. Τον 
άνθρωπο προσβάλλουν τρία εί-

δη ψείρας:
Η ψείρα του τριχωτού της κεφαλής, η ψείρα 
του σώματος και η ψείρα του εφηβαίου.
Yπήρχε η αντίληψη ότι οι ψείρες προτιμούν 
τα πιο βρόμικα παιδικά κεφαλάκια από τα 
καθαρά. Μέγα λάθος, γιατί, στην πραγματι-
κότητα, ακόμα και ο πιο καθαρός άνθρωπος 
στον κόσμο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος 
με το πρόβλημα, που σε καμιά περίπτωση 
δεν είναι μόνο παιδική υπόθεση. 
Συναντώνται κυρίως στην παιδική ηλικία και 
αυτό διότι διασπείρεται πολύ εύκολα από 
παιδί σε παιδί κατά την διάρκεια του παι-
χνιδιού, μέσω αντικειμένων κοινής χρήσης 
(βούρτσες, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα κτλ) 
ακόμη και από τα ρούχα των παιδιών που 

κρέμονται σε διπλανές κρεμάστρες στο σχο-
λείο. Είναι σημαντικό να ανιχνευθεί και να 
θεραπευτεί γρήγορα για να αποφευχθεί η 
μετάδοση της σε άλλα άτομα, ενώ φαίνεται 
ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές αποτελεσμα-
τικής θεραπείας. Μπορεί να είναι καστανές, 
καστανόξανθες ή μαύρες, μεγέθους μόλις 
3-4 χιλιοστά. Πιο εύκολα εντοπίζονται οι 
κόνιδες (τα αβγά τους), που είναι άσπρες και 
κολλάνε 5-10 χιλιοστά από τη ρίζα της τρί-
χας.Τα σημεία που συχνάζουν πρώτα είναι 
αυχένας, κρόταφοι και γύρω από τα αυτιά. 
Η θηλυκή ψείρα ζει περίπου ένα μήνα στη 
διάρκεια του οποίου γεννά 7-10 αυγά την 
ημέρα τα οποία στερεώνει σταθερά στη 
βάση των τριχών του ατόμου ξενιστή.
Η ψείρα δεν πετά, ούτε και μεταφέρεται από 
τα κατοικίδια ζώα.
Η ώριμη ψείρα μπορεί να επιβιώσει 48 με 
55 ώρες μακριά από το δέρμα του ξενιστή.

Διάγνωση
Εάν υποψιάζεστε, ότι το παιδί σας έχει ψεί-
ρες εξετάστε το κεφαλάκι του με ένα δυνατό 
φως χρησιμοποιώντας μεγεθυντικό φακό. Οι 
ψείρες και καταφέρνουν συχνά να κρυφτούν, 
όμως σταματούν με το νερό και έτσι είναι 
ευκολότερος ο εντοπισμός τους σε βρεγμένα 
μαλλιά. Μπορεί αν είμαστε τυχεροί να δούμε 

ψείρες που κινούνται στο τριχωτό του κεφα-
λιού και/ή ακίνητες ασπριδερές κόνιδες, στέ-
ρεα κολλημένες στις τρίχες συνήθως κοντά 
στη βάση τους.
Η απομόνωση είναι ευκολότερη με το συστη-
ματικό χτένισμα των μαλλιών, ιδανικά βρεγ-
μένων με ένα χτενάκι με πολύ λεπτά δόντια. 
Η μέθοδος αυτή είναι σαφώς πιο ασφαλής σε 
σχέση με την απλή επισκόπηση του τριχωτού.
• Χτενίστε τα μαλλιά αρχικά με μια κανονική 
βούρτσα για να ξεμπερδέψετε τα μαλλιά
• Τοποθετήστε το χτενάκι στην κορυφή του 
κεφαλιού και χτενίστε επιμελώς από τις ρίζες 
έως τις άκρες των μαλλιών.
• Χτενίστε με αυτόν τον τρόπο όλο το κεφάλι 
τουλάχιστον 2 φορές.
Σε πρακτικό επίπεδο οι περισσότεροι ειδι-
κοί συγκλίνουν στην άποψη ότι αν απομονω-
θούν μόνο κόνιδες και το άτομο έχει υποβλη-
θεί σε θεραπεία πρόσφατα, πρέπει να αφαι-
ρεθούν οι κόνιδες και να επανεξετασθούν τα 
μαλλιά σε 3-4 ημέρες. Αν δεν έχει προηγηθεί 
θεραπεία συνιστάται να ξεκινήσει.

Θεραπεία
Εάν θέλετε να αποφύγετε τα αντιφθειρικά 
φάρμακα ή το παιδί είναι πολύ μικρό(κάτω 
από 2χρονών) μια μέθοδος απομάκρυνσης 
των ψειρών από τα μαλλιά είναι το υγρό κτέ-
νισμα. Βρέχουμε τα μαλλιά του παιδιού και 
προσθέτουμε κάποιο λιπαντικό, ξύδι (χρη-
σιμοποιούμε 1/1 ξύδι με νερό, γιατί το ξύδι 
έχει την ιδιότητα να διαλύει την κολλώδη 
ουσία που χρησιμοποιεί η ψείρα για να κολ-
λήσει τις κόνιδες στα μαλλιά) και κτενίζουμε 
όπως στο ξεψείριασμα για 10 λεπτά ανάλογα 
με το μήκος και το πάχος της τρίχας. Επα-
ναλαμβάνουμε κάθε 3-4 μέρες για 2 εβδο-
μάδες. Η μέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα 
και πρέπει να επαναλαμβάνεται για αρκετές 
εβδομάδες, είναι όμως πλήρως ασφαλής.
Στα φαρμακεία κυκλοφορούν διάφορα 
σκευάσματα σε διάφορες μορφές (Nix) που 
περιέχουν φθειροκτόνες ουσίες και είναι 
αρκετά αποτελεσματικά. Τα περισσότερα 
από αυτά σκοτώνουν μόνο τις ζωντανές ψεί-
ρες και δεν καταστρέφουν κόνιδες (τα αυγά). 
Έτσι, θα πρέπει να επαναλάβουμε τη θερα-
πεία μετά 7 μέρες για να εξολοθρεύσουμε 
και τις νέες ψείρες που στο μεσοδιάστημα 
θα έχουν εκκολαφθεί. Αυτές οι ουσίες 
απορροφούνται ελάχιστα από το δέρμα, 
αλλά είναι καλύτερο να μη τις χρησιμοποι-
ούμε σε μικρά παιδιά ηλικίας κάτω των 2 
χρόνων.
Μετά την τοπική θεραπεία φορέστε στο 
παιδί καθαρά ρούχα και πλύνετε τα ρούχα 
που φορούσε, τα κλινοσκεπάσματα, τις 
πετσέτες σε ζεστό νερό 60°C.
Πλύνετε με σχολαστικότητα με ζεστό νερό 
για τουλάχιστον 5 λεπτά οποιοδήποτε αντι-
κείμενο χρησιμοποίησε το παιδί στη διάρ-
κεια των τελευταίων δύο ημερών.
Αντικείμενα που δεν είναι δυνατόν να πλυ-
θούν και θεωρούμε ότι το παιδί μας έχει 

χρησιμοποιήσει τα φυλάσσουμε κλεισμένα 
σε μια πλαστική σακούλα για 2 εβδομάδες 
(οι ζωντανές ώριμες ψείρες θα πεθάνουν σε 
2 μέρες και οι κόνιδες θα εκκολαφθούν και 
θα πεθάνουν σε συνολικά 2 εβδομάδες).
Στη συνέχεια απλώς σκουπίστε με την ηλε-
κτρική σκούπα πατώματα και έπιπλα, καθώς 
και τα καθίσματα του αυτοκινήτου.
Εξετάστε τα μαλλιά και το κεφάλι όλων των 
μελών της οικογένειας και θεραπεύστε 
όσους έχουν μολυνθεί.
Ενημερώστε το σχολείο του παιδιού . Μετά 
το υγρό κτένισμα ή την εφαρμογή της τοπι-
κής φαρμακευτικής αγωγής το παιδί μπορεί 
να επιστρέψει στο σχολείο.
Μη χρησιμοποιείτε ή ανταλλάσετε χτένες, 
βούρτσες μαλλιών, καπέλα, σκούφους, 
πετσέτες, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια και 
γενικώς αντικείμενα που χρησιμοποιεί 
άτομο που έχει φθειρίαση του τριχωτού του 
κεφαλιού.
Εάν έχουμε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με 
άτομο που έχει ψείρες πρέπει να υποβλη-
θούμε σε θεραπεία.

Πρόληψη
Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε τις ψεί-
ρες είναι η πρόληψη
Ενήλικες και παιδιά που συγκατοικούν με 
άτομο που έχει διαγνωστεί με φθειρίαση 
πρέπει να εξετάζονται για ψείρες και να 
θεραπεύονται αν χρειάζεται. Αν κοιμούνται 
στο ίδιο κρεβάτι πρέπει να θεραπεύονται 
ακόμα και αν δεν βρεθούν ψείρες ή κόνιδες.
Αν το παιδί σας έχει μακριά μαλλιά, φροντί-
στε να είναι πάντοτε δεμένα όταν πηγαίνει 
στο σχολείο. Έτσι δεν θα έρθουν σε επαφή 
με τα μαλλιά άλλων παιδιών που μπορεί να 
έχουν πάνω κόνιδες ψείρας.
Ρίξτε μία σταγόνα αιθέριο έλαιο λεβάντας 
στη χτένα του παιδιού. Το λαδάκι μένει στα 
μαλλιά και απωθεί τις ψείρες. Παρόμοια 
δράση έχουν τα αιθέρια έλαια ευκαλύπτου, 
τσαγιόδεντρου, και δεντρολίβανου.

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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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Απόλυτος Απόλυτος 
Γευστικός Γευστικός 
Συνδιασμός!Συνδιασμός!
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Τρεις νέοι Άρχοντες χειροθετήθηκαν στο Τορόντο από 
τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.κ. Σωτήριο

Τ
ο Σάββατο 7 Μαΐου μετά το πέρας του Εσπερινού 
προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που 
τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, τρεις νέ-
οι Άρχοντες χειροθετήθηκαν  στο Τορόντο από τον 

Σεβασμιότατο. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γεώργιος Δημητρα-
κόπουλος, ο Δρ. Νικόλας Βοζόρης και ο κ. Σωτήριος Κανά-
βας είναι οι τρεις νέοι Άρχοντες στο Τορόντο. ΑΞΙΟΙ! ΑΞΙΟΙ! 
ΑΞΙΟΙ! 

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε δείπνο στην 
αίθουσα της Αρχιεπισκοπής. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, 
ιδιαίτερα δε στους νέους Άρχοντες.

ΚΑΛΥΨΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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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 

τηλ. 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

PANTHEON
Ένα απ’ τα καλύτερα εστιατόρια 

της παροικίας
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Busgirls & Ψήστη
΄Πολύ καλός μισθός

Τηλ. 416-778-1929
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«Τι   ειν’ αυτό που το λένε αγάπη»
Μουσική Τάκη Μωράκη - Στίχοι: Γιάννη Φερμάνογλου- Δανάης Στρατηγοπούλου

Α’ ερμηνεία Καίτη Νταίνις 1955 

Τ
ο Τι   ειν’ αυτό που το λένε αγάπη εί-
ναι Ένα από τα θαυμάσια τραγούδια 
του Τάκη Μωράκη  σε στίχους ,ό-
πως είναι καταχωρημένο του Γιάννη 

Φερμάνογλου.. 
όμως η πραγματική  στιχουργούς του τρα-
γουδιού είναι η περίφημη τραγουδίστρια 
και στιχουργός Δανάη Στρατηγοπούλου. 
Γεγονός που επιβεβαιώνετε από μαρτυ-
ρίες τόσο της ίδιας στην αυτοβιογραφίας 
της,  που αναλύει ολόκληρη την σκέψη της  
πάνω στο τραγούδι , όσο και από τον σύν-
θετη του τραγουδιού Τάκη Μωράκη, που 
δήλωσε παλιά  ραδιοφωνική εκπομπή ότι 
το τραγούδι αυτό είναι της Δανάης. Ακόμα  
μια επιβεβαίωση έρχεται και από την 
σύζυγο του , και   τραγουδίστρια Νάντια 
Κωνσταντοπούλου. 
Την σκέψη της Δανάης για το τραγούδι,  την 
παραθέτω αυτούσια μέσα από το βιβλίο 
της Πόπης Μαγουλά Γαϊτάνου. ( Δανάη, το 
αηδόνι του ερώτα» εκδόσεις Άγκυρα.
«Έρωτας, αγάπη, οποίος δεν το’χει νιώ-
σει χάνει. Τι χάνει; Δεν ξέρει γιατί ποτέ του 
δεν το ένιωσε. Εσύ κι εγώ, ό,τι έχεις και 
ο,τι έχω. Η αγάπη μου τα όνειρα μου. Ο΄τι 
μου χάρισε ο θεός σ’ αυτόν τον πλανήτη. 
Σε χρειάζομαι. Θέλω να σε βλέπω, να σ’ 
αγγίζω, να κυλάς στο αίμα μου. Εσύ κι εγώ, 
ο κόσμος μου, τα παιχνίδια μου, η χαρά 
μου η ηδονή μου. Σε αναζητώ να ενταχθώ 
μέσα σου. Να ενταχθείς μέσα 
μου. Κανείς δεν ζει μόνος. 
Είναι ανεπαρκής. Και η ανε-
πάρκεια σκοτώνει, όπως και 
η μοναξιά. Αγάπη έρωτας, 
μια σχάση ζωής. Μια σχέση 
ύπαρξης, όπως την όρισε ο 
θεός, ένας χορός για δυο. 
Ξέρεις να χορεύεις;  Μάθε. 
Σε στηρίζω και στηρίζομαι. 
Φτιάχνω τη δική μου αρχιτε-
κτονική, βάζω τις κολόνες τη 
μια δίπλα στην άλλη για αντι-
ρίδα . ψάχνω για το ιδανικό. 
Υπάρχει; Δεν ξέρω. Το φτιά-
χνω με τη σκέψη μου. Μου 
αρκεί που σε έχω, αυτό είναι 
το ιδανικό μου….»
Τραγούδι γραμμένο έχοντας 
στην σκέψη της τον μεγάλο 
ερώτα της ζωής της  και σύζυγο της Γιώργο 
Χαλκιαδάκη. Δημοσιογράφο και συγγρα-
φέα , αγωνιστή της εθνικής αντίστασης , 
που έφυγε νεότατος στις 17 Ιουλίου του 
1954 από καρδιοπάθεια. Από τον γάμος 
τους γεννήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια 
Λήδα.  
Η Δανάη , υποστηρίζοντας ότι οι στίχοι του 

τραγουδιού είναι δικοί της, ειχε  αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων, ότι συνεργαζότανε με 
τον Γιάννη Φερμάνογλου, ο οποίος ήταν 
παλιός δημοσιογράφος, ενώ  έγραφε και 
θεατρικά κείμενα. Η Δανάη, με την ευκο-
λία που την διέκρινε στο γράψιμο, τον βοη-
θούσε με το, να του γράφει στίχους πανό 
σε γνωστές ευρωπαϊκές μελωδίες, όπως το 
ιταλικό «vola colompa»  (άσπρο μου περι-
στέρι πέτα). Του διασκεύασε πολλά ξένα 
τραγούδια στα ελληνικά, ενώ του έδινε και 
δικούς της στίχους. Του είχε δώσει  30 τρα-
γούδια και ο Φερμάνογλου τα είχε περάσει  
όλα στο δικό του όνομα σαν στιχουργός. 
Κάποια στιγμή η Δανάη άρχισε να δυσα-
νασχετεί με την τακτική του, και φαινε-
ται να του ειπε ότι: κοίτα σου έχω δώσει 
τόσους στίχους και δεν με αναφέρεις που-
θενά. Από αυτό που σου δίνω τώρα ,  θέλω 
τουλάχιστον τα μισά ποσοστά. Το τραγούδι 
που του έδωσε ήταν το «Τι   ειν’ αυτό που 
το λένε αγάπη». Ο Φερμάνογλου της υπο-
σχέθηκε ότι έτσι θα γίνει και μάλιστα απ ότι 
αναφέρει η Δανάη της έκανε κι ένα συμφω-
νητικό. Εν συνεχεία ο Φερμάνογλου το πήγε 
στον Μωράκη και ο σπουδαίος μαέστρος   
το απογείωσε με την υπέροχη μελωδία του. 
Εν τω μεταξύ η Δανάη έφυγε για μια πολύ 
μεγάλη περιοδεία στο εξωτερικό, που κρά-
τησε 4 ολόκληρα χρόνια . Επέστρεψε στην 
Ελλάδα  το 1960.  

Ο Φερμάνογλου εν τω μεταξύ είχε αθετήσει 
το λόγο του και πέρασε  το τραγούδι στο 
όνομα του, εισπράττοντας αρκετά χρήματα 
, αφού το τραγούδι έγινε τεραστία επιτυχία 
όπως θα δούμε και στη συνέχεια. 
Το τραγούδι,  μετά την κυκλοφορία του σε 
δίσκο την ίδια χρονιά του 1955  με πρώτη 
ερμηνεύτρια την Καίτη Νταίνις  έκανε αμέ-

σως μεγάλη αίσθηση, και δυο χρόνια αργό-
τερα , το 1957 απογειώθηκε αφού το επέ-
λεξε η σοφία Λόρεν να το τραγουδήσει 
στην ταινία  της 20th Century Fox «Το παιδί 
και το δελφίνι» σε σκηνοθεσία του ιταλό- 
ρουμάνου σκηνοθέτη Γιαν Νεγκουλέσκο.  
Η σοφία Λόρεν το 1957 σε ηλικία 23 ετών, 
φτάνοντας στην Ύδρα για τα γυρίσματα της 
ταινίας άκουσε από το ραδιόφωνο το τρα-
γούδι και της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. 
Στην ταινία ωστόσο η  Λόρεν υποδύεται  

μια απλή υδραία νησιωτο-
πούλα και όπως έγραφε το 
σενάριο, έπρεπε να τραγου-
δήσει ένα ανάλογο νησιώ-
τικο τραγούδι
Εκείνη όμως είχε ξετρελα-
θεί και είχε κολλήσει με το 
τραγούδι που άκουσε στο 
ραδιόφωνο και επέμενε  να 
πει εκείνο. Το κινηματογρα-
φικό συνεργείο ανασ τα-
τώθηκε: Βρε καλή μου, βρε 
χρυσή μου πρέπει να πεις 
ένα νησιωτικό. 
Όχι εκείνη.  Και τελικά την 
ρωτήσανε ποιο είναι αυτό 
που θέλεις να πεις. Η Λόρεν  
δεν ήξερε να τους απά-
ντηση . θυμόταν μόνο το σ’ 
αγαπώ σ ‘αγαπώ σ’ αγαπώ. 

Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πιο 
τραγούδι εννοούσε, αφου παμπολα τρα-
γουδια είχαν μέσα τους αυτό το σ’ αγαπώ. 
Ώσπου, κάποιο βράδυ ,  όλοι σχεδόν οι 
συντελεστές της ταινίας στα πλαίσια ψυχα-
γωγίας της  Σοφίας Λόρεν,  βρέθηκαν  στην 
Καστέλα του  Πειραιά, στο γνωστό κοσμικό 
κέντρο της εποχής, η «Σπηλιά του Παρα-

σκευά». Με το που κατεβαίνουν τα σκαλιά 
η Λόρεν ακούει εκείνη την στιγμή το «Τι   
ειν’ αυτό που το λένε αγάπη» που τραγου-
δούσε μέσα το κέντρο το «τρίο κιτάρα». 
Η Λόρεν κατενθουσιάστηκε και μπαίνο-
ντας στην κυρίως  αίθουσα του μαγαζιού 
, ζητάει αμέσως  να επαναλάβουν το τρα-
γούδι. Αυτό έγινε αρκετές φορές εκείνο το 
βράδυ. Το χατίρι της τρομερής και πανέ-
μορφης  ναπολιτάνας δεν μπορούσε να 
το χαλάσει κανείς. Ούτε ασφαλώς  ο  σκη-
νοθέτης της ταινίας , που συμφώνησε να 
το μάθει και να το τραγουδήσει στην ται-
νία . Την εκμάθηση της έκανε ο μαέστρος  
Κώστας Γιαννίδης ,γ ιατ ί ο Μωράκης 
έλλειπε στην Γερμανία,  ενώ αποφασίστηκε 
να το πει μαζί με μια αντρική φωνή και έτσι  
επιλέχτηκε ο σπουδαίος Τώνης Μαρούδας 
που ήδη το τραγουδούσε και κείνος.  Η ται-
νία «Το παιδί και το δελφίνι»  προβλήθηκε 
σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο και έκανε 
κατ’ αρχήν,  την Ύδρα τη μικρούλα ξακου-
στή, ενώ το τραγούδι   έγινε   παγκόσμια 
και διαχρονική  επιτυχία με δεκάδες επανε-
κτελεσεις ,.σε πάρα πολλές γλώσσες. 
Οι υδραίοι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης χάρι-
σαν  το όνομα της ντίβας στον μύλο που 
βρίσκετε πλάι στα κανόνια του νησιού. 
 με το τσεμπέρι που την ερωτεύεται βλέπο-
ντας την να αναδύετε ως Αφροδίτη από την 
θάλασσα ο γόης της ταινίας αλαν λαντ… 
¨*Η υπόθεση της ταινίας λέει,  ότι στον πυθ-
μένα της υδραίικης θάλασσας βρίσκεται  
ένα μαρμάρινο άγαλμα, που απεικονίζει 
«το παιδί και το δελφίνι» . Στο νησί φτάνει 
ένα αρχαιολογικό συνεργείο για την ανέλ-
κυση του. Ο ωραίος του συνεργείου ηθο-
ποιός  Αλαν Λαντ ερωτεύεται την όμορφη 
νησιωτοπουλα, βλέποντας την να αναδύε-
ται ως Αφροδίτη από τη θάλασσα.  (Τα υπό-
λοιπα στην οθόνη.)  

Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη
τι είναι αυτό, τι είναι αυτό
που κρυφά τις καρδιές οδηγεί
κι όποιος το ’νοιωσε το νοσταλγεί
 
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη
τι είναι αυτό, τι είναι αυτό
γέλιο, δάκρυ, λιακάδα, βροχή
της ζωής μας και τέλος κι αρχή
 
Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα
δεν το ’βρε και δεν το ’πε ακόμα
 
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη
τι είναι αυτό, τι είναι αυτό
που σε κάνει να λες στο σκοπό
σ ’αγαπώ, σ ’αγαπώ, σ ’αγαπώ
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Ο
ι δημοτικοί σύμβουλοι του Το-
ρόντο θα κληθούν για άλλη μια 
φορά να υπογράψουν ένα πι-
λοτικό πρόγραμμα που θα επι-

τρέπει την κατανάλωση κάποιων αλκοο-
λούχων ποτών στα πάρκα της πόλης κατά 
τη διάρκεια συνεδρίασης αυτή την εβδο-
μάδα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζος Μάτλοου 
υπέβαλε πρόταση με την οποία προτείνει 
στην πόλη να άρει την απαγόρευση κατα-
νάλωσης αλκοόλ σε πάρκα μεταξύ 11 π.μ. 
και 9 μ.μ., ως μέρος ενός πιλοτικού προ-
γράμματος που θα διαρκέσει από τις 21 
Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου.
Παρόμοια πρόταση υποβλήθηκε επίσης 
από τον Matlow τον περασμένο Απρίλιο, 
αλλά ουσιαστικά αναβλήθηκε όταν μέλη 
της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινοτικής 

Ανάπτυξης της πόλης την παρέπεμψαν στο 
προσωπικό για περαιτέρω εξέταση.
«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν 
αυλές και έχουν το προνόμιο να βγουν 
έξω και να πιουν μια κρύα μπύρα και να 
κάνουν ένα μπάρμπεκιου μια ζεστή καλο-
καιρινή μέρα στα σπίτια τους, αλλά για 
τόσους πολλούς κατοίκους του Τορό-
ντο που δεν το έχουν αυτό, που δεν το 
έχουν έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς 
χώρους στο διαμέρισμά τους ή στο διαμέ-
ρισμα τους, θέλουν την ίδια δυνατότητα να 
μπορούν να πάνε και απλώς να συναντη-
θούν με έναν φίλο ή ένα μέλος της οικο-
γένειας και να πιουν ένα ποτήρι κρασί με 
ένα πικνίκ ή μια παγωμένη μπύρα σε ένα 
παγκάκι με έναν φίλο. Αυτό επί του παρό-
ντος δεν επιτρέπεται στα πάρκα του Τορό-

ντο», είπε ο Matlow στο CP24 το πρωί της 
Τετάρτης.
Η πρόταση του Matlow αναφέρει ότι το 
πιλοτικό έργο θα επέτρεπε μόνο την κατα-
νάλωση ποτών που δεν υπερβαίνουν το 
15 τοις εκατό αλκοόλ κατ’ όγκο, περιορίζο-
ντας ουσιαστικά τα ποτά που θα επιτρέπο-
νταν σε μπύρα, κρασί και μηλίτη.
Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι η κατα-
νάλωση οινοπνευματωδών ποτών θα 
απαγορεύεται «κοντά σε παιδικές χαρές 
και αθλητικά γήπεδα, σύμφωνα με την 
απαγόρευση του καπνίσματος».
Μιλώντας στο CP24 το πρωί της Τετάρτης, 
ο δήμαρχος Τζον Τόρι είπε ότι είναι ανοι-
χτός να εξετάσει τρόπους με τους οποίους 
θα μπορούσε να επιτραπεί στα μέλη του 
κοινού να πιουν ένα ποτό σε ένα πάρκο της 
πόλης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, πρότεινε ότι μια κίνηση μελών, η 
οποία δεν έχει ενημερωθεί από την ανά-
λυση του προσωπικού, δεν είναι η σωστή 
προσέγγιση.
«Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο για εμάς να 
εξετάσουμε πώς μπορούμε να έχουμε 
κάποιους πιο ευέλικτους κανόνες που θα 
επιτρέπουν στους ανθρώπους να πίνουν 
ένα ποτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο τρό-
πος να το κάνουμε να έχουμε μια πρόταση 
όπως αυτή όπου ένας δημοτικός σύμβου-
λος καταρτίζει ένα σύνολο κανόνων και 
διαμορφώνουμε πολιτική με αυτόν τον 
τρόπο», είπε. Ο Tory είπε ότι έχει κάποιες 
ανησυχίες σχετικά με τη «διακοπή της 
χρήσης των πάρκων από τους ανθρώ-
πους» σε περίπτωση που οι άνθρωποι 
«παρασυρθούν από το ποτό».

Το δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο 
εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της 
απαγόρευσης κατανάλωσης αλκοόλ 
στα πάρκα

Ο 
δήμαρχος Τζον Τόρι τερμάτι-
σε επίσημα τη δημοτική κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης που 
ίσχυε για συνολικά 777 ημέ-

ρες, χαρακτηρίζοντάς την «μόνο ένα α-
κόμη σημάδι ότι η πόλη επιστρέφει σε 
μια πιο κανονική κατάσταση ύπαρξης».
Ο Τόρι έκανε την ανακοίνωση κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από 
το Δημαρχείο του Τορόντο το πρωί της 
Δευτέρας.
Είπε ότι, ενώ ο COVID-19 απέχει πολύ 
από το να έχει τελειώσει, η κατάργηση 
της κήρυξης έκτακτης ανάγκης αντιπρο-
σωπεύει μια «σημαντική συγκυρία» 
στον αγώνα κατά του ιού που διαρκεί 
περισσότερο από δύο χρόνια.
«Είμασ τε σ το σωσ τό δρόμο, αλ λά 
νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε 
σ τον εαυτό μας κάθε μέρα ότι αυτό 
δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε λοι-
πόν να κάνουμε τη δουλειά», ε ίπε. 
«Αλλά νομίζω ότι το είδος του επιπέδου 
άγχους και η οξεία φύση της πανδημίας 
έχουν υποχωρήσει λίγο και μας επιτρέ-
πει να έχουμε μέρες όπως η σημερινή 
όπου μπορούμε να καταρ-
γήσουμε την κατάσταση 
έκ τακ της ανάγκης ε νώ 
συνεχ ίζουμε με εξ ίσου 
μεγάλη προσπάθεια σε 
πράγματα όπως ο εμβο-
λιασμός.»
Ο Tory είπε ότ ι η επί-
σημη κήρυξη κα τάσ τα -
σης έκτακτης ανάγκης στις 23 Μαρτίου 
2020 έδωσε στην πόλη πρόσθετη ευε-
λιξία όσον αφορά το προσωπικό, επι-
τρέποντας τελικά σε περισσότερους από 

1.700 εργαζομένους της να επανατοπο-
θετηθούν προσωρινά για να βοηθήσουν 
σ την υποστήριξη των προσπαθειών 
εμβολιασμού και στη διατήρηση κρίσι-
μων υπηρεσιών.
Ωστόσο, όλοι εκτός από 40 από αυτούς 
τους ανθρώπους επέστρεψαν στις αρχι-
κές τους θέσεις εργασίας καθώς η πόλη 
απομακρύνεται από την αντιμετώπιση 

έκτακτης ανάγκης στον COVID-19.
Ως μέρος αυτής της μετάβασης, το 
Συμβούλιο Υγείας του Τορόντο θα 
συνεδριάσει σ τις 16 Μαΐου για να 
ψηφίσει μια πρόταση που θα καθι-
στούσε την εκστρατεία υπέρ-τοπικού 
εμβολιασμού μόνιμο πρόγραμμα, 
εξαρτώμενη από την παροχή πρό-
σθετης χρηματοδότησης από την 
επαρχία.
«Η δήλωση σηματοδότησε την πρό-

θεσή μας να καταπολεμήσουμε τον 
COVID-19 με ό,τι είχαμε και τώρα 
δύο χρόνια, ένα μήνα και 17 ημέ-
ρες αργότερα και περισσότερες από 
επτά δόσεις εμβολίου αργότερα, 
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι 
συλλογικές μας προσπάθειες ήταν 
επιτυχείς για να μας οδηγήσουν σε 

καλύτερο μέρος», είπε ο Τόρι. 
«Θέλω ο κόσμος να καταλά-
βει ότι με την κατάργηση της 
κατάσ τασης έκτακτης ανά-
γκης στην πόλη δεν τερμα-
τίζουμε τον αγώνα μας κατά 

του COVID. Γνωρίζουμε 
ό τ ι  ο  COV ID -19 ε ίνα ι 

ακόμα ενεργός στην πόλη και το έργο 
που έχουμε αναλάβει δεν θα σταματή-
σει.»

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον 
COVID άρθηκε στο Τορόντο μετά από 777 
ημέρες
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LIFE

Ελίζαμπεθ Σεβαλιέρ:
«Οι άντρες με αποφεύγουν γιατί 
είμαι... υπερβολικά σέξι»

Αν κρίνει κανείς από την 
εμφάνιση της Ελίζαμπεθ 
Σεβαλιέρ, θα περίμενε οι 
άνδρες να κάνουν ουρά 
πίσω της, όμως η ίδια εξηγεί 
πως τελικά, συμβαίνει το 
αντίθετο.

Το εντυπωσιακό μοντέλο 
του Playboy μίλησε στο 
Jam Press και εξήγησε πως 
έχει αρχίσει να αμφιβάλλει 
για το αν θα βρει ποτέ τον 
πραγματικό έρωτα, καθώς 
είναι υπερβολικά σέξι. 

Όπως εξήγησε, οι 
άνδρες δεν τολμούν να 
την πλησιάσουν, καθώς 
θεωρούν ότι δεν έχουν 
ελπίδες μαζί της και 
φοβούνται την απόρριψη.

«Μου είναι πολύ δύσκολο 
πλέον, να βγω για ένα απλό 
ραντεβού. Οι άνδρες με 
φοβούνται, γιατί με θεωρούν 
πολύ όμορφη», λέει η 
27χρονη καλλονή.
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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.

Η Τζένη Λάττου σε 
πόζες που κόβουν 
την ανάσα

Η Τζένη Λάττου «γκρεμίζει» 
το Instagram. Τι να γράψει 
κανείς, βλέποντας τις πόζες 
της…
Η εκρηκτική χορεύτρια με το 
απίστευτο κορμί, αποκαλύ-
πτει τα καλογυμνασμένα της 
οπίσθια σε αναρτήσεις που 
κόβουν την ανάσα.

Φλερτ του Σπύρου 
Μαρτίκα με τη 
Βρισηίδα Ανδριώτου

Όπως αποκάλυψε στην εκπο-
μπή Happy Day η αδερφή του 
παίκτη της Μπλε ομάδας, ο 
ίδιος χώρισε με τη σύντροφό 
του, μόλις έναν μήνα πριν μπει 
στο Survivor. Μάλιστα, ανέφερε 
πως μαζί είχαν κάνει την αίτηση 
για τη συμμετοχή του στο ριά-
λιτι.Όσο για τη Βρισηίδα Ανδρι-
ώτου δήλωσε: «Η Βρισηίδα 
εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, 
είναι μια κούκλα. Ο Σπύρος δεν 
μπορεί χωρίς μια γυναικεία 
παρουσία δίπλα του, αυτό είναι 
το σίγουρο.»

Τις αντοχές του Instagram 
δοκίμασε η Ελένη Φουρέ-
ιρα ανεβάζον τας τόπλε ς 
φωτογραφίες της.
Η δημοφιλής τραγουδί-
στρια φορώντας μόνο καλ-
σ όν  κα ι  ψηλο τάκουνα, 
πόζαρε στον φακό και κέρ-
δισε αβίαστα δεκάδες χιλιά-
δες likes.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός 
αποκάλυψε ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του

Εντυπωσιάζει η εξωτική 
Σοφιάννα του Survivor

«Καυτή» Φουρέιρα, 
ποζάρει τόπλες στο 
Instagram

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

Φ
έρνει το καλο-
καίρι νωρίτε-
ρα η Σοφιάννα 
Αβραμάκη του 

Survivor. Επιστροφή στην 
κανονικότητα για τη Σο-
φιάννα Αβραμάκη. Η μέ-
χρι πρότινος του παίκτρια 
του Survivor αποχώρησε 
πρόσφατα από το reality 
επιβίωσης του ΣΚΑΪ, κα-
θώς έχασε τη μάχη με τη 
Βρισηίδα Ανδριώτου και 
τον Τάκη Καραγκούνια 
στη σχετική ψηφοφορία. 
Η Σοφιάννα Αβραμάκη, 
η οποία βρίσκεται πλέον 
στην Ελλάδα, πόσταρε την 
Κυριακή φωτογραφίες, τις 
οποίες είχε βγάλει στον Ά-
γιο Δομίνικο.



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Ο 
Τιμπό Κουρτουά 
απολαμβάνει ό-
χι μόνο μια σπου-
δαία, σε προσωπι-

κό και ομαδικό επίπεδο, σε-
ζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλ-
λά και την ευτυχία έξω από τα 
γήπεδα. Ο Βέλγος γκολκίπερ 
είναι ζευγάρι εδώ και καιρό 
με την Μισέλ Γκέρζιγκ, μοντέ-
λο από το Ισραήλ. Η 24χρονη 
κοπέλα, μάλιστα, συμμετέχει 
σε καμπάνια με σέξι εσώρου-
χα και έκανε σειρά αποκαλυ-
πτικών φωτογραφίσεων. Μάλι-
στα, με αφορμή τα σημερινά γε-
νέθλια του διεθνή τερματοφύ-
λακα, εξέφρασε τον έρωτά της 
μέσω ενός ποστ στο Instagram: 
«Χρόνια Πολλά στον καλύτερό 
μου φίλο και το άλλο μου μισό. 
Σου εύχομαι πρώτα από όλα υ-
γεία και δύναμη και υπόσχομαι 
πως εγώ θα φροντίσω για όλα τα 
άλλα. Να σε κάνω να χαμογελάς 
κάθε μέρα, να είσαι χαρούμενος 
και να νιώθεις αγάπη. Σε αγαπώ 
περισσότερο από όσο μπορούν 
να εκφράσουν τα λόγια».

Ο
David Beckham λα-
τρεύει τα τέσσερα 
παιδιά που έχει α-
ποκτήσει με τη σύ-

ζυγό του, Victoria, όμως φαί-
νεται να έχει μια ιδιαίτερη α-
δυναμία στη μοναχοκόρη του, 
Harper Seven. Και είναι και λο-
γικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο 
David και η Victoria… έκαναν 3 
γιους μέχρι να «πετύχουν» την 
κόρη. Η 11χρονη Harper Seven 
Beckham πρωταγωνιστεί συχνά 
στο Instagram του ποδοσφαιρι-
στή, ο οποίος δημοσιεύει κοινές 
τρυφερές και fun στιγμές τους ή 
τις πλάκες που του κάνει η κόρη 
του. Τώρα, ωστόσο, ήρθε η ώρα 
που αντιστράφηκαν οι ρόλοι και 
ο David Beckham τρολάρει τη 
μικρή ενώ περπατούν σε άλσος 
Στο βίντεο που ανέβασε πριν 
μερικές ώρες στο Instagram ο 
David Beckham βλέπουμε τον ί-
διο να περπατά σε άλσος μαζί με 
την κόρη του, Harper Seven, η ο-
ποία… δεν δείχνει να περνά και 
πολύ καλά. Μπαμπάς και κόρη 
περπατούν με τον ποδοσφαιρι-
στή να είναι σε πολύ καλή διά-
θεση και να λέει στη μικρή: «Ελ-
πίζω να έχουμε μια ωραία βόλ-
τα αυτό το πρωί και μια ωραία 
μέρα μπροστά μας. Λοιπόν, πώς 
θα είναι η μέρα σου;».

Πώς ο David Beckham προσπαθεί να 
φτιάξει τη διάθεση της κόρης του

Χ
αμός με «άρω-
μα» ΠΑΟΚ έγινε 
στη Ρουμανία 
τις τελευταίες η-

μέρες και αφορμή για αυ-
τό δεν στάθηκε ο προπο-
νητής του δικεφάλου, Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου αλλά η 
κόρη ενός πρώην «ασπρό-
μαυρου», Μαρία Τσαουσί-
λα. Η Μαρία Τσαουσίλα εί-
ναι η κόρη του πρώην πο-
δοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, 
Γκεόργκε Τσαουσίλα που α-
γωνίστηκε με τον δικέφαλο 
στο στήθος από τον Ιανουά-
ριο του 1994 έως τον Ιούλιο 
του 1994, καταφέρνοντας 
μάλιστα να σημειώσει και έ-
να τέρμα στις 8 συμμετοχές 
του στην Τούμπα.

Η σούπερ σέξι φωτογράφιση της 
συντρόφου του Κουρτουά

Η ξανθιά καλλονή με τα πιο Η ξανθιά καλλονή με τα πιο 
“κολασμένα” οπίσθια στο “κολασμένα” οπίσθια στο 

InstagramInstagram

Ε
ίναι ένα από τα πιο καυτά κο-
ρίτσια του Instagram αυτή την 
στιγμή, κάτι που αποδεικνύ-
ουν οι 6 εκατομμύρια ακό-

λουθοι της, αλλά και οι σέξι αναρτή-
σεις της, οι οποίες αφήνουν ελάχιστα 
στην φαντασία.
Ο λόγος για την Rosanna Arkle, την 
εκρηκ τ ική καλ λονή από την Νέα 
Ζηλανδία, η οποία μετακόμισε πριν 
από αρκετά χρόνια στην Χρυσή Ακτή  

της Αυστραλίας με σκοπό να κάνει 
καριέρα στην σόουμπιζ. 
Η ξανθιά καλλονή είναι τηλεπερσόνα 
και μοντέλο για μπικίνι, κάτι το οποίο 
μας ακούγεται αρκετά λογικό, καθώς 
διαθέ τε ι έ να απίσ τευτο μπούσ το 
αλλά και σφιγηλά οπίσθια, τα οποία 
αποκαλύπτει συχνά στους οπαδούς 
της, φορώντας μόνο τα απαραίτητα…

Κάνει θραύση στη Ρουμανία η κόρη 
πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ 
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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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Μπανει ο Οιδιποδας σε ένα μπαρ στην 
αμερικη..
-Hey Guys!
-Hey Motherfucker!

Όταν είδα τις αεροσυνοδούς να μοιρά-
ζουν δερμάτινα εσώρουχα, χειροπέδες 
και μαστίγια, κατάλαβα ότι πηγαίναμε για 
ανώμαλη προσγείωση...

- Η γυναίκα σου σε κάνει ό,τι θέλει;
- Μισό λεπτό να τη ρωτήσω...

Δεν φταίω εγώ που έγινα ψώνιο !
Η μαμά μου φταίει που με έβαζε μικρό να 
κάθομαι μέσα στο καροτσάκι του σούπερ 
μάρκετ...

-Μωρή γιατί είσαι τσίτσιδη;
-Μωρό δεν έχω τι να φορέσω.
-Μα στην ντουλάπα έχεις 15 μπλούζες,9 
τζιν,τον Σάκη,ωπ γεια σου Σάκη και 5 
φορέματα!

- Οι εξετάσεις σας δείχνουν έλλειψη σιδή-
ρου .
- Είναι μεγάλη γιατρέ μου;;;

- Παντελείς .
- Είναι μεγάλη Παντελή μου;;;;

- Πήγες στον γιατρό;;
- Ναι..
- Και τι σου είπε ο ιατρός;;
- 30 EURO παρακαλώ...
- Όχι ρε, τι είχες εννοώ...
- 20 EURO...
- Ρε βλάκα, τι πρόβλημα είχες θέλω να 
μάθω!!!
- Μου έλειπαν 10 EURO ......:

-Ο αδερφός μου έπιασε δουλειά σε 
κάποιον τύπο που φτιάχνει κάτι σοκολά-
τες.δεν θυμάμαι ακριβώς...
-Toblerone?
-Εμ τι? τσάμπα δουλεύει?

Όταν ο πατέρας μου φλέρταρε την μητέρα 
μου συνήθιζε να της λέει...
‘’Μη μου κάνεις νούμερα εμένα’’...Τελικά 
του έκανε...
ΕΜΕΝΑΑΑΑ...

Ποτέ μην μετανιώσεις για κάτι που έκα-
νες.Εκτός αν παρήγγειλες πιτόγυρα χωρίς 
τζατζίκι.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργασι-

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

χωρήσετε χωρίς δεύτερη 
σκέψη σε συζητήσεις και 

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα αντιμετωπίσετε αρκε-

τές δυσχέρειες στην προ-
σπάθεια που αρχίσατε. Αλλά 

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

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

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

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

Λευκάδα 
δεκαετία 

1950

Εκκλησία της 
Παναγίας 

Καπνικαρέας την 
δεκαετία 1910

Μύκονος 1955

Φωτογραφία από 
τον σεισμό της 

Θεσσαλονίκης το 
1978

Πουλώντας την 
ψαριά. 

Θεσσαλονικη, 1954

Μέτσοβο 1961
NAOΥΣΑ 1966.

Ο τρύγος και η συσκευασία 
των σταφυλιών

Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου 
1960. Στιγμιότυπο της 

προπόνησης στο Στάδιο Ν. 
Φιλαδελφείας

Η Βασιλίσσης Σοφίας το 1950
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Στην αγκαλιά του Μαινάλου, η Βυτίνα 
μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. 
Αγαπημένος προορισμός για όλες 
τις εποχές του χρόνου, φημίζεται 
για το υγιεινό της κλίμα. Χτισμένη 
σε κομβικό σημείο, προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στο χιονοδρομικό 
κέντρο αλλά και στα άλλα χωριά 
της περιοχής , όπως τα Λαγκάδια, 
τη Στεμνίτσα και τη Δημητσάνα. Στη 
Βυτίνα, αφεθείτε στο ρομαντισμό 
και περπατήστε στο Δρόμο της 
Αγάπης, περιπλανηθείτε στα γραφικά 
δρομάκια της, όπου το μαύρο 
μάρμαρο των σπιτιών συνδυάζεται 
τέλεια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές 
και γευτείτε παραδοσιακά εδέσματα. 
Στο πιο ζωντανό χωριό της Αρκαδίας, 
η παράδοση μπλέκεται με την 
πολυτέλεια προσφέροντας στον 
επισκέπτη υψηλών προδιαγραφών 
διαμονή.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βυτίνα: το πετράδι του Μαινάλου
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Τι βρέθηκε κατά τη νέα 
φάση  της υποβρύχιας 
αρχαιολογικής έρευνας 
της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων

Σ
τις αρχές του 19ου αιώνα 
ο Λόρδος Έλγιν ναύλωσε 
μια σειρά πλοίων προ-
κειμένου να μεταφέρει, 

εκτός από τα προσωπικά του α-
ντικείμενα, τα αρχαία που είχε 
αποσπάσει από διάφορα ελλη-
νικά μνημεία, με κορυφαίο, βε-
βαίως, την Ακρόπολη των Αθη-
νών απ’ όπου αφαίρεσε τα πε-
ρίφημα Γλυπτά του Παρθενώνα. 
Ένα από αυτά τα πλοία ήταν το 
μπρίκι «ΜΕΝΤΩΡ», το οποίο βυ-
θίστηκε, λόγω κακοκαιρίας, τον 
Σεπτέμβριο του 1802, στον κόλ-
πο του Αγίου Νικολάου, έξω α-
πό το λιμάνι του Αβλέμονα, στα 
Κύθηρα.
Μπορεί ο Έλγιν να ανέλκυσε 
τότε ό,τι μπορούσε από το πολύ-
τιμο φορτίο με τη βοήθεια ελεύ-
θερων δυτών, το πλοίο, ωστόσο, 
παραμένει μέχρι σήμερα στο 
επίκεντρο των ερευνών, ενώ η 
φημολογία περί ύπαρξης γλυ-
πτών στο κουφάρι του δεν στα-
μάτησε ποτέ.
Συστηματική, εξάλλου, είναι 
και η υποβρύχια αρχαιολο-

γική έρευνα της Εφορείας Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων η νέα φάση 
της οποίας  έφερε  στο φως νέα 
σημαντικά ευρήματα, τα οποία 
δίνουν  στοιχεία τόσο για τη δια-
βίωση των ατόμων που βρίσκο-
νταν πάνω στο πλοίο όσο και για 
τον τρόπο ναυπήγησής του.
Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχω-
ρίζει η βάση ενός θεοδόλι-
χου, τοπογραφικού οργάνου το 
οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, 
ανήκε στον γνωστό τοπογράφο, 
περιηγητή και συλλέκτη αρχαι-
οτήτων, αξιωματικό του πυρο-
βολικού της Μεγάλης Βρετα-

νίας, William Martin Leake που 
ήταν ανάμεσα στους επιβαίνο-
ντες. Στην ίδια, νότια πλευρά του 
πλοίου βρέθηκαν επίσης δύο 
μεγάλα τμήματα σχοινιών, ένα 
εξάρτημα ναυτικού εξάντα και 
δύο χρυσά νομίσματα (δουκάτα) 
Ολλανδίας που εκδόθηκαν το 
1777 και 1800 αντίστοιχα.
Κατά την άλλη τομή, που πραγ-
μα τοποιήθηκε σ τη βόρε ια 
πλευρά του, βρέθηκαν διάφορα 
προσωπικά αν τ ικείμενα του 
πληρώματος και των επιβατών, 
μεταξύ των οποίων ένα χρυσό 
δαχτυλίδι με διακόσμηση από 

άνθη και κουκίδες, πανομοιό-
τυπο με εκείνο που είχε βρεθεί 
σε προγενέστερη έρευνα, τμή-
ματα από τις επωμίδες στρατι-
ωτικής στολής, κατασκευασμέ-
νες από σύρμα αλλά και τμήματα 
ξύλινων επίπλων.
Στο μεταξύ, διαπιστώθηκε πως 
τα φύλλα χαλκού που κάλυ-
πταν την τρόπιδα του πλοίου 
είχαν αναδιπλωθεί σε διάφορα 
σημεία γεγονός που οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι μετά τη βύθισή 
του σύρθηκε για κάποια μέτρα, 
έως ότου ακουμπήσει με την αρι-
στερή πλευρά του στον πυθμένα.

Μ
ε κεντρικό άξονα τη διαχρονική 
έννοια της ομορφιάς, διεθνείς 
συμπαραγωγές, παγκόσμιες πρε-
μιέρες και ένα πρόγραμμα ευρύ-

τατο, που καλύπτει πολλά και διαφορετικά χο-
ρευτικά είδη, επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ 
Χορού Καλαμάτας. Η φετινή, 27η κατά σειρά, 
διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 
έως τις 24 Ιουλίου, με παραστάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Σκηνής του 
Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο Black Box, 
την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού 
Καλαμάτας, και στην Κεντρική Πλατεία της πό-
λης.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, με τίτλο «Ωδή στην 
Ομορφιά», θα φιλοξενηθούν 26 συνολικά 
παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες 
(Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Μοζαμβίκη, Ελβετία, Ιταλία, Ουγ-
γαρία και Κύπρο), 12 ομάδες από την Ελλάδα, 
2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδη-
λώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
επαγγελματιών και ένα πρόγραμμα εργαστη-
ρίων χορού και κίνησης που θα απευθύνεται 
σε μια ευρεία ηλιακιακή γκάμα.
Ανάμεσα στις παραστάσεις του φετινού προ-

γράμματος ξεχωρίζει, αναμφισβήτητα, το 
«Neighbours», η πρώτη διεθνής συμπαρα-
γωγή του φεστιβάλ με το Sadler’s Wells του 
Λονδίνου, έναν από τους σημαντικότερους 
οργανισμούς του σύγχρονου χορού διε-
θνώς. Το έργο που χορογραφήθηκε από τους 
Rauf “RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, 
σε συνεργασία με τον William Forsythe και 
με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan 
Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρ-

τιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνε-
χίσει τη διεθνή περιοδεία του.
Στο μεταξύ, η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα 
γίνει με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του 
σύγχρονου χορού, το «TRIPTYCH: The missing 
door, The lost room and The hidden floor» των 
Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το 
αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων 
που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για 
το Nederlands Dans Theatre. 

Στη Θεσσαλονίκη θα 
φιλοξενηθεί φέτος 
το Φεστιβάλ Odessa 
Classics

Το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσι-
κής Odessa Classics, κορυφαίο 
πολιτιστικό γεγονός στον χώρο 
της κλασικής μουσικής, φιλο-
ξενείται στη Θεσσαλονίκη, από 
τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2022, με 
φορέα διοργάνωσης το Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης. Οι προφε-
στιβαλικές εκδηλώσεις θα φιλο-
ξενηθούν στην Εσθονία από τις 
31 Μαϊου έως τις 4 Ιουνίου, από 
τοπικούς φορείς.
«Καθώς η ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία κατέστησε για 
τη φετινή χρονιά αδύνατη την 
τέλεσή του στην Οδησσό, η 
υπουργός Πολιτισμού, Λίνα 
Μενδώνη, ανταποκρίθηκε αμέ-
σως στην πρόταση του καλλιτε-
χνικού διευθυντή του Φεστιβάλ, 
Alexey Botvinov, να αναλάβει το 
ΥΠΠΟΑ τον βασικό κορμό των 
εκδηλώσεων του Φεστιβάλ στη 
Θεσσαλονίκη», επισημαίνει σε 
σχετική ανακοίνωση το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού.
Σε επιστολή του προς την κ. 
Μενδώνη, ο υπουργός Πολι-
τισμού και Πολιτικής Πλη-
ροφόρησης της Ουκρανίας, 
Oleksandr Tkachenko, εκφράζει 
ευχαριστίες για την υποστήριξη 
και την αλληλεγγύη της Ελλάδας 
«προς όλους τους Ουκρανούς, 
κατά τη διάρκεια αυτών των 
δύσκολων ωρών του απρόκλη-
του πολέμου της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας εναντίον της ειρηνικής 
Ουκρανίας». Σήμερα, η Ουκρα-
νία, συνεχίζει ο υπουργός «είναι 
αντιμέτωπη με τη δύσκολη μάχη 
για τις δημοκρατικές αξίες της 
και το δικαίωμά της στην ελευ-
θερία. Το Φεστιβάλ «Odessa 
Classics», που αποτελεί μία από 
τις κομβικές πλατφόρμες για την 
κλασική μουσική στην Ουκρα-
νία, δίνει τη δική του μάχη επι-
βίωσης. Είμαι βέβαιος πως το 
Φεστιβάλ Odessa Classics στην 
Θεσσαλονίκη, ως ένα υψηλής 
ποιότητας μουσικό γεγονός, 
θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα 
προς την αλληλοκατανόηση των 
λαών μας και θα βοηθήσει τους 
Ουκρανούς μουσικούς να ακου-
στούν στις σκηνές της Ευρώ-
πης».

Έλγιν-Γλυπτά του Παρθενώνα: Φως στο ναυάγιο με τα 
κλεμμένα αρχαία 

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Έρχεται τον Ιούλιο 
με πλήθος καλλιτεχνών και σημαντικές παραγωγές 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Άρης έχει πάρει τον αέρα φέτος του ΠΑΟΚ 
και κατάφερε να τον κερδίσει για δεύτε-
ρο παιχνίδι φέτος στην Τούμπα, για τρίτο 
ματς συνολικά με τον Καμαρά να πετυχαί-

νει ένα πανέμορφο γκολ στη διάρκεια του δευτέρου 
μέρους και να παίρνει ένα σημαντικό τρίποντο στη 
μάχη που δίνει για ένα Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετά 
απ’ αυτή τη νίκη τους οι «κιτρινόμαυροι» ανέβηκαν, 
έστω και προσωρινά, στην τρίτη θέση καθώς έχουν 
56 πόντους.
Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ που ήταν κακός σε ένα ακόμη 
ματς έμεινε στους 60 βαθμούς και πλέον είναι ορατό 
το ενδεχόμενο να χάσει και τη δεύτερη θέση ανάλογα 
με τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστι-
κών των playoffs.
Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο μέρος με το γκολ που 
πέτυχε ο Καμαρά με πανέξυπνη εκτέλεση στο 63’ 
της αναμέτρησης και στο οποίο δεν μπόρεσε να βρει 
απάντησει ο ΠΑΟΚ στα λεπτά που απέμεναν.
Νωρίτερα βέβαια οι γηπεδούχοι που σε ένα ακόμη 
παιχνίδι έδειξαν κακό πρόσωπο είχαν χάσει τερά-
στια ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα στο 
σκορ όταν ο Μουργκ στο 51’ αστόχησε ουσιαστικά 
σε κενή εστία να ανοίξει το σκορ καθώς το πλασέ του 
ήταν κακό και έφυγε πάνω από το δοκάρι του Κουέ-
στα.
Εν γένει το ματς στο πρώτο μέρος ήταν κακό, με 
ελάχιστες φάσεις από τις δύο ομάδες και μόλις μια 
τελική στην εστία. Αντίθετα στο δεύτερο ημίχρονο 
οι δύο ομάδες ανέβασαν την απόδοση τους, έψαξαν 
περισσότερο το γκολ το οποίο το βρήκε ο Άρης με 
τον Καμαρά.

Τα πλάνα των δύο προπονητών
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε τρεις αλλαγές σε σχέση 
με το ματς των Ιωαννίνων. Ο Ίνγκασον επέστρεψε 
στο αρχικό σχήμα αντί του Βαρέλα ενώ οι Άντριγια 
Ζίβκοβιτς και Άκπομ βρέθηκαν και αυτοί στο αρχικό 
σχήμα.
Κάτω από τα γκολπόστ βρέθηκε ο Πασχαλάκης, 
στο δεξί άκρο της άμυνας ο Σάστρε και αριστερά ο 
Σίντκλεϊ με τους Ίνγκασον, Μιχάι να είναι το δίδυμο 
των στόπερ. Μπροστά τους βρέθηκαν οι Κούρτιτς, 
Τσιγγάρας με τον Τέιλορ να παίζει ως δεξί εξτρέμ και 
τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα αριστερά ενώ ο Μουργκ 
έπαιξε πίσω από τον Άκπομ που ήταν στην κορυφή.

Από την άλλη ο Μπούργος προχώρησε και αυτός σε 
δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ολυμπι-
ακό. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά (που απουσίαζε λόγω 
τιμωρίας) επέστρεψε στην κορυφή των κίτρινων, ενώ 
ο Μπερτόγλιο πήρε τη θέση του Λούις Πάλμα.
Ο Κουέστα ξεκίνησε για ένα παιχνίδι κάτω από την 
εστία με τους Εμπακατά, Σούντγκρεν να καλύπτουν 
το αριστερό και δεξί άκρο αντίστοιχα της άμυνας ενώ 
οι Μπράμπετς, Φαμπιάν έπαιξαν στο κέντρο της άμυ-
νας. Οι Ντουκουρέ, Ματίγια, Μπερτόγλιο βρέθηκαν 
στο χώρο του κέντρου και στην τριάδα της επίθεσης 
ήταν οι Ιτούρμπε, Μαντσίνι, Καμαρά.

Δύο τελικές στην εστία, η μία γκολ για 
τον Άρη
Ο Άρης βρήκε δύο τελικές στην εστία, στο δεύ-
τερο μέρος, καθώς στο πρώτο δεν είχε καμία και 
κατάφερε τη μια εξ αυτών να την κάνει γκολ με τον 
Καμαρά στο 63’ της αναμέτρησης. Ήταν μια υπέ-
ροχη κάθετη πάσα του Μαντσίνι προς τον επιθε-
τικό των φιλοξενούμενων με τον Καμαρά να τσιμπάει 
τη μπάλα προ του Ίνγκασον ο οποίος φοβήθηκε να 
κάνει το τάκλιν καθώς είχε ήδη κίτρινη κάρτα. Ο επι-
θετικός του Άρη μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε 
στην κλειστή του γωνία τον Πασχαλάκη για να ανοί-
ξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.
Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ νωρίτερα είχε μια διπλή ευκαι-
ρία με τους Σάστρε, απέκρουσε ο Κουέστα σωτήρια 
με το ένα χέρι, και Μουργκ που έστειλε τη μπάλα 
πάνω από το δοκάρι Ισπανού κίπερ ενώ η τρίτη 
τελική ήταν μια κεφαλιά του Άκπομ που έπιασε ο 
Κουέστα με επέμβαση στη δεξιά του γωνία.

Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ, άντεξε ο Άρης
Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το παιχνίδι πιέζοντας και ψάχνο-
ντας ένα γκολ με τον Λουτσέσκου να χρησιμοποιεί 
όλους τους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές του από 
τον πάγκο και μάλιστα έβαλε τον Κούρτις ως στό-
περ. Την ίδια ώρα ο Άρης στο τελευταίο κομμάτι του 
αγώνα έπαιξε με τρεις στόπερ, καθώς πέρασε και 
ο Δεληζήσης στην αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμε-
νοι κατάφεραν να κρατήσουν μέχρι τέλους το πολύ-
τιμο υπέρ τους 0-1 και να πανηγυρίσουν για δεύτερη 
φορά φέτος μέσα στην Τούμπα. Η νίκη αυτή του Άρη 
έφερε έντονες αποδοκιμασίες στην Τούμπα προς 
τους ποδοσφαιριστές και τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Άρης με τον Καμαρά να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ επικράτησε για δεύτερη φορά φέτος 
του ΠΑΟΚ με 1-0 μέσα στην Τούμπα και πήρε τρεις σημαντικούς πόντους στην προσπάθεια που 
κάνει για έξοδο στην Ευρώπη

ΠΑΟΚ - Άρης 0-1: Διπλό Ευρώπης ΠΑΟΚ - Άρης 0-1: Διπλό Ευρώπης 
με Καμαρά στην Τούμπα κόντρα με Καμαρά στην Τούμπα κόντρα 
στον κακό δικέφαλοστον κακό δικέφαλο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-2:
Έβγαλε ευρωπαϊκό διαβατήριο 
με τεράστιο διπλό

Ένα μεγάλο αποτέλεσμα πανηγύρισε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο 
Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-1 του Ολυμπιακού για την 
8η αγωνιστική των playoffs της Super League Interwetten.
Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την Ευρώπη, καθώς 
μπορεί να κλειδώσει το «εισιτήριο» στην επόμενη αγωνιστική κόντρα 

στον αδιάφορο ΠΑΣ Γιάννινα (14/5, 20:00). Οι πράσινοι είναι στην 3η θέση με 
58 πόντους. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός προσγειώθηκε μετά τις τρεις σερί 
νίκες και έμεινε στους 79 πόντους.
Στο 11ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Παλάσιος, αιφνιδιά-
ζοντας τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι δεν αντέδρασαν. Νωρίς στο β’ μέρος 
και συγκεκριμένα στο 54’ ο Σένκεφελντ έκανε το 2-0. Ο Τικίνιο μείωσε στο 71ο 
λεπτό, δίχως ωστόσο η ομάδα του καταφέρει κάτι παραπάνω.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν την κατοχή στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η 
πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 9ο λεπτό. Ο Αγκιμπού Καμαρά ελευ-
θερώθηκε από τον Αλεξανδρόπουλο, έκανε το πλασέ εκτός περιοχής, δίχως 
όμως να βρει στόχο.
Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τους γηπεδούχους και άνοιξε το σκορ στο 11ο 
λεπτό. Έπειτα από κεφαλιά του Κουρμπέλη στον Παλάσιος, εκείνος πέρασε 
τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και με εκπληκτικό διαγώνιο σουτ δεξιά έξω από 
την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν το 11ο γκολ του Αργεντι-
νού στο πρωτάθλημα.

Δεν βρήκε απάντηση ο Ολυμπιακός πριν απ’ το ημίχρονο
Σταδιακά μετά το 1-0 του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντι-
δράσει. Στο 21’ ο Λαλά μοίρασε στον Αγκιμπού Καμαρά στην περιοχή, ο 
οποίος πλάσαρε στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Στο 32ο λεπτό οι Πειραιώτες 
είχαν νέα καλή στιγμή. Ο Γκάρι Ροντρίγκες έφερε την μπάλα στο δεξί πόδι, 
έκανε το σουτ από γωνιακή θέση έξω από την περιοχή, όμως ήταν άστοχος.
Στο 39’ ο Ρόνι Λόπες εκτέλεσε φάουλ στα δεξιά έξω από την περιοχή. Η προ-
σπάθειά του ήταν καλή, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του κίπερ 
του Παναθηναϊκού. Στο 45+1’ ο Ροντρίγκες δοκίμασε νέο σουτ, αφού πέρασε 
όμορφα τον Κώτσιρα, όμως ο Μπρινιόλι απέκρουσε. Σε όλο αυτό το διάστημα 
ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην είχε την κατοχή, ωστόσο φρόντιζε να χτυπάει 
στην κόντρα, κυρίως από τις πτέρυγες.

Γρήγορο γκολ ο Σένκεφελντ, μείωσε ο Τικίνιο
Στο ξεκίνημα του β’ μέρους ο Πέδρο Μαρτίνς παρέταξε την ομάδα του με 
4-4-2 περνώντας τους Τικίνιο και Σισέ, ενώ ο Γιοβάνοβιτς προστάτευσε τον 
«κιτρινισμένο» Αλεξανδρόπουλο, με τον Πέρεθ να τον αντικαθιστά. Οι πρά-
σινοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος πετυχαίνοντας ξανά ένα γρήγορο γκολ. Στο 
54ο λεπτό ο Αϊτόρ εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά. Ο Σένκεφελντ κινήθηκε 
μεταξύ των αμυντικών του Ολυμπιακού, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.
Στα επόμενα λεπτά ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και 
το έκανε στο 71ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Αραμπί πήρε την κεφα-
λιά στο πρώτο δοκάρι, ο Τικίνιο βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Παναθηναϊκός έψαχνε να κρατήσει το προβάδισμα και έτσι ο Χουάνκαρ 
αντικατέστησε τον Κουρμπέλη. Ο Ολυμπιακός από την άλλη που ήθελε να 
αυξήσει την πίεσή του πέρασε τους Μασούρα και Κανέ.
Μέχρι και το τέλος του αγώνα κάποια σπουδαία αλλαγή δεν υπήρξε. Οι ερυ-
θρόλευκοι επιχείρησαν να φέρουν την μπάλα στην περιοχή, χωρίς όμως 
κάποιο αποτέλεσμα. Οι πράσινοι διαχειρίζονταν το προβάδισμά τους έως το 
φινάλε και πανηγύρισαν το μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκης.
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Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλή-
ρωσε την ανατροπή, κέρδισε 
τον Κάρεν Χατσάνοφ με 2-1 σετ 
παίζοντας τρομερό τένις από 

το δεύτερο σετ και μετά και προκρίθηκε 
στα προημιτελικά του Rome Masters.
Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ, ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς (No5) έκανε ολική ανα-
τροπή και κέρδισε τον Κάρεν Χατσά-
νοφ με 2-1 σετ για τους «16» του Rome 
Masters. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε 
με εντυπωσιακό τρόπο το δεύτερο σετ, 
έκανε το 1-1 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά 
πίσω του. Από το δεύτερο σετ και 
μετά έκανε ένα σερί 9-0 στα 
γκέιμ και προκρίθηκε με 
επιβλητικό τρόπο στα 
προημιτελικά του 
τουρνουά.
Έπ α ι ξ ε  τ ρ ο -
μερό τ έ ν ις , 
έκανε το παι-
χ ν ίδ ι  τ ο υ 
και επιβλή-
θηκε του 
Χατσάνοφ 
που με τά 
το πρώτο 
σετ έχασε 
την συγκέ-
ντρωσή του 
και υπέκυψε 
σ τ η ν  α ν ω -
τερότητα του 
αν τ ιπάλου του. 
Στα προημιτελικά ο 
Τσιτσιπάς θα αντιμε-
τωπίσει έναν εκ των Κρα-
ΐνοβιτς και Σίνερ.
Ο Κάρεν Χατσάνοφ μπήκε πολύ δυνα-
μικά απέναντι στον Έλληνα. Ξεκίνησε με 
μπρέικ και πήρε από το ξεκίνημα κεφάλι 
στα γκέιμ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν 
μπήκε με την ίδια ενέργεια που έβγαλε 
σε άλλα παιχνίδια στο χώμα και βρέθηκε 
από νωρίς να κυνηγάει με μπρέικ. Ο Έλλη-
νας πρωταθλητής ωστόσο αντέδρασε, 
έφερε στα ίσα το πρώτο σετ με μπρέικ και 
πέρασε μπροστά κρατώντας το σερβίς 
του. Ο Χατσάνοφ ωστόσο προηγήθηκε εκ 

νέου με μπρέικ και έκλεισε το πρώτο σετ 
πίσω από το σερβίς του.
Στο δεύτερο σετ οι ρόλοι αντιστράφηκαν, 
με τον Τσιτσιπά να κάνει το μπρέικ στο 
δεύτερο γκέιμ και να προηγείται με 3-0. 
Με νέο μπρέικ έκανε το 4-0 και κράτησε 
το σερβίς του για το 5-0 παίζοντας εξαιρε-
τικό τένις. Στο τελευταίο γκέιμ έκανε αυτό 
που έπρεπε και έφτασε με άνεση στο 6-0.
Και στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε το 
μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ. Είχε ξεκάθαρα 
το μομέντουμ του αγώνα και παρά την 
μικρή αντίδραση του Χατσάνοφ έφτασε 
στην κατάκτηση της νίκης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 
με ανατροπή τον Καρέν 

Χατσάνοφ και προκρί-
θηκε στους «16» του 

Rome Masters. Ο 
Έλληνας τενίστας 

αμέσως μετά το 
ματς στη συνέ-
ντευξη Τύπου 
τ ό ν ι σ ε  ό τ ι 
βε λτ ιώθηκε 
σ η μ α ν τ ι κ ά 
στο δεύτερο 
σετ, ωστόσο 
το πιο σημα-
ν τ ι κό  ε ί να ι 
που βρίσκε ι 

τον δρόμο του.
Αναλυτικά όσα 

δήλωσε ο Στ έ-
φανος Τσ ιτσ ιπάς: 

«Ήταν ένα εξαιρετικό 
ματς. Ανέβασα το παι-

χνίδι μου στο δεύτερο σετ, 
μπόρεσα να δώσω συνέχεια 

μετά από κάθε πόντο. Χαλάρωσα λίγο και 
συγκεντρώθηκα στο βάθος λίγο περισ-
σότερο.
Σέρβιρα πολύ καλά προς το τέλος του 
τρίτου σετ. Κατάφερα να μείνω ψύχραι-
μος σε κάθε σερβίς, δεν βιαζόμουν. Προ-
σπάθησα να οραματιστώ τα σχέδιά μου 
και ήταν ένα εξαιρετικό τελευταίο game. 
Δεν ήταν εύκολοι αγώνες, αλλά αυτό που 
έχει σημασία είναι ότι βρίσκω τον δρόμο 
μου».

Ε
ύκολο έργο είχε η ΑΕΚ απέναντι 
στον ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς επι-
κράτησε 3-0, καθαρίζοντας από 
το πρώτο ημίχρονο τον αγώνα 

με τους Ηπειρώτες. Τα γκολ για την ο-
μάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου πέ-
τυχαν οι Χατζισαφί στο 39’, Άμραμπατ 
από την άσπρη βούλα στο 45+4’ και ο 
Κριχόβιακ στο 59’, ο οποίος πέτυχε το 
πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένω-
σης. Έτσι η ΑΕΚ πάει με καλή ψυχολογία 
στον τελικό της «Ευρώπης», απέναντι 
στον Άρη.

Ξεμπούκωσε με το γκολ του 
Χατζισαφί
Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπήκε δυνατά στο παι-
χνίδι και προσπάθησε να ελέγξει το παι-
χνίδι, όμως μετά το 10λεπτο η ΑΕΚ ανέ-
βασε στροφές και πίεσε τους Ηπειρώ-
τες, που περιορίστηκαν στα καρέ τους.
Η πρώτη τελική έγινε στα πρώτα δευτε-
ρόλεπτα του αγώνα. Ο Άμραμπατ δοκί-
μασε ένα σουτ από μακρινή απόσταση, 
ωστόσο η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ, 
ενώ στο 5’ ένα γυριστό σουτ του Κάργα, 
ήταν υπό έλεγχο από τον Στάνκοβιτς. 
Αυτή ήταν και η πρώτη τελική του ΠΑΣ 
στο παιχνίδι.
Στο 10ο λεπτό, ο ΠΑΣ έχασε καλή 
στιγμή να προηγηθεί. Ο Σάλιακας (που 
δημιουργούσε διαρκώς ρήγματα για τον 
ΠΑΣ), έκανε ένα γύρισμα από τα δεξιά 
και ο Κύρκος από κοντά έστειλε την 
μπάλα λίγο άουτ.
Μετά το πρώτο 10λεπτο, η Ένωση 
πίεσε ασφυχτικά την ομάδα του Ηρα-
κλή Μεταξά και την περιόρισε σ τα 
καρέ της. Ο Σιμάνσκι στο 12’ από πολύ 
κοντά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του 
Πέτρου Μάνταλου και κεφαλιά του Τζα-
βέλλα, έστειλε την μπάλα ψηλά, καθώς 
τη βρήκε στην αναπήδησή της. Στο 17’ 
ο Τσούμπερ έκανε ένα γύρισμα από τα 
αριστερά και ο Άμραμπατ από κοντά 
νικήθηκε από τον Λοντίγκιν.
Οι παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπου-
λου, εξακολουθούσαν να απειλούν την 
εστία του Λοντίγκιν. Η επόμενη καλή 
στιγμή ήταν με τον Κριχόβιακ στο 26’. Ο 
Πολωνός μέσος, έπειτα από φάση διαρ-
κείας με ένα ωραίο βολ πλανέ έστειλε 
την μπάλα προς την εστία, όμως ο 
Λοντίγκιν μπλόκαρε την μπάλα.

Δύο λεπτά μετά, ο ΠΑΣ απείλησε με τον 
Περέα. Ο Σάλιακας έκανε μια σέντρα 
από τα δεξιά και ο Κολομβιανός φορ με 
τον ώμο έστειλε την μπάλα πάνω από 
τα δοκάρια του Στάνκοβιτς. Βέβαια αν 
έβρισκε δίχτυα, το γκολ θα ακυρωνό-
ταν, γιατί ήταν εκτεθειμένος.
Στο 35’ και ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ εξα-
κολουθούσαν να πιέζουν ασφυχτικά, ο 
Λιβάι Γκαρσία είδε μια κεφαλιά του να 
περνάει άουτ, έπειτα από γλυκιά σέντρα 
του Άμραμπατ. Δύο λεπτά μετά ο Λοντί-
γκιν έδειξε ξανά τα αντανακλαστικά 
του σε σκαστή κεφαλιά του Μήτογλου 
έπειτα από σέντρα του Μάνταλου.
Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η 
Ένωση μπόρεσε να πάρει προβάδισμα 
στο σκορ, χάρη στα γκολ του Χατζι-
σαφί στο 39’ και την εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Άμραμπατ ένα λεπτό μετά.

Δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο 
μέρος
Στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας συνε-
χίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με την ΑΕΚ να 
συνεχίζει να έχει τα ηνία του αγώνα, 
παίζοντας δίχως την πίεση του να πάρει 
τη νίκη.
Στο 48ο λεπτό ο Τσούμπερ από πλά-
για θέση έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, 
ωστόσο λίγα λεπτά μετά ο Λιβάι Γκαρ-
σία με ωραία εκτέλεση φάουλ έστειλε 
την μπάλα λίγο άουτ.
Μετά και το 3-0 ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε, με τ ις δύο ομάδες να δημι-
ουργούν λίγες ευκαιρίες προς τις δύο 
εστίες, δίχως όμως να αλλάξει κάτι στο 
παιχνίδι.
Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε 
αλλαγές, σ την προσπάθειά τους να 
δώσουν ανάσες στους παίκτες τους. 
Δύο λεπτά μετά το γκολ του Κριχό-
βιακ, ο Τσούμπερ έκανε ένα σουτ από 
μακρινή απόσταση, με την μπάλα να 
περνάει άουτ.
Ο Κριχόβιακ έφτασε πολύ κοντά στο να 
πετύχει ένα ακόμα γκολ, ωστόσο ο Κρι-
χόβιακ βρήκε με το καλάμι την μπάλα 
προ κενής εστίας, έπειτα από γύρισμα 
του Τσούμπερ στο 75’ και την έστειλε 
λίγο άουτ. Το τελικό αποτέλεσμα έμεινε 
μέχρι το τέλος, δίχως να συμβεί κάτι 
αξιοσημείωτο στο τελευταίο κομμάτι 
του αγώνα.

Tennis

Εκπληκτικός Στέφανος, έκανε 
την ολική ανατροπή και 
προκρίθηκε στα προημιτελικά 
της Ρώμης

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 3-0

Ξέσπασε με τριάρα και πάει 
στον «τελικό» Ευρώπης με Άρη
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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! 

Β
έροια - Λεβαδειακός 0-1: Νί-
κη - θεμέλιο για την άνοδο στη 
Superleague 1 
H Βέροια ε ίχε περισσότερες 

καλές στιγμές στο πρώτο μπαράζ για τον 
προβιβασμό στη Superleague 1, αλλά 
ο Λεβαδειακός ήταν πιο αποτελεσματι-
κός και με γκολ του Πολέτο στο 58’ έβαλε 
γερά θεμέλια για την επιστροφή του στην 
πρώτη κατηγορία.
Το πρώτο βήμα για την άνοδο στη μεγάλη 
κατηγορία έκανε σήμερα (8/5) ο Λεβα-
δειακός καθώς κέρδισε 1-0 τη Βέροια 
εκτός έδρας και ναι μεν το γκολ του δεν 
προσμετράται για διπλό, απέκτησε πλέον 
ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς 
της άλλης εβδομάδας που θα την υποδε-
χθεί.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον Βελλίδη στο 
τέρμα τους Μπουκουβάλα, Σκόνδρα, 
Μαραγκό, Πεταυράκη στην άμυνα από τα 
δεξιά, τους Οικονόμου, Γαβρηιλίδη στον 
άξονα, τον Κάτσε αριστερά, τον Μούργο 
δεξιά και τους Γιακουμάκη, Πασά στα 
φορ.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με τον 
Μάρκοβιτς κάτω από τα γκολπόστ, τους 
Κωνσταντινίδη, Τζημόπουλο, Μπαχα-
νάκ, Βήχο στην άμυνα από δεξιά προς τα 
αριστερά, τους Μεχία, Κβαμπένα στον 
άξονα, τους Πολέτο, Μουτίνιο στα άκρα, 
τον Νίλι σε ρόλο «οργανωτή» και τον 
Μυτίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Καλύτερη η Βέροια, απείλησε με 
Πασά, Μούργο
Σέντρα στο ματς και η «βασίλισσα» μπήκε 
καλύτερα. Ο Γιακουμάκης τραβιόνταν στα 
αριστερά με σκοπό να ανοίξει διαδρό-
μους και οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο 
στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης. 
Με κατοχή μπάλας στα επίπεδα του 60% 
«φλέρταρε» αρκετά νωρίς δις με το γκολ, 
αρχικά με την κοντινή κεφαλιά του Πασά 
που πέρασε άουτ (4’) και ύστερα με μία 

«βολίδα» του Μούργου που έδιωξε 
δύσκολα ο Μάρκοβιτς (10’).

Η «βασίλισσα» ήταν πιο δρα-
στήρια, έβγαζε περισσότερη ε-
νέργεια και έδειχνε να ελέγχει 
τον ρυθμό.
Ο Μυτίδης «γέμιζε» την αντίπαλη περι-
οχή
Περίπου στο 25’ ωστόσο ο Λεβαδειακός 
άρχισε να απορροφά την πίεση της αντι-
πάλου του, οι Βοιωτοί... πήγαν την αναμέ-
τρηση σε σετ παιχνίδι και με την πάροδο 
του χρόνου άρχισαν να επισκέπτονται 
με αξιώσεις τα καρέ του Βελλίδη, όπου 
ο Μυτίδης «κυριαρχούσε». Ο Κύπριος 
φορ κέρδισε τις περισσότερες «μονομα-
χίες» από τους αντίπαλους αμυντικούς,, 
έβγαλε δύο καλές τελικές σε διάστημα 
πέντε λεπτών (36’ σουτ, 41’ κεφαλιά), ενώ 
πλέον η κατοχή όλου του πρώτου ημιχρό-
νου ήταν οριακή υπέρ της Βέροιας (51%-
49%), δείγμα πως οι «πράσινοι» είχαν 
ισορροπήσει πλήρως το ματς.

Το 0-1 του Πολέτο «ανήκει» 
κατά το ήμισυ στον Κύ-
πριο φορ
Εναρξη στο δεύτερο μισό 
και η Βέροια θέλησε να 
ξαναπάρει τα «ηνία». 
Σε 1-2 περιπτώσεις 
άπλωσε το παιχν ίδι 
της χωρίς όμως να 
«βγάλει» τη μεγάλη 
φάση, κυκλοφορούσε 
την μπάλα ωστόσο τα 
πάντα άλλαξαν στο 58’ 
όταν ο Μυτίδης έπαιξε πολύ 
όμορφα κάθετα για τον Πολέτο 
που βγήκε στον κενό χώρο, πάτησε 
περιοχή και πλάσαρε εύστοχα το Βελλίδη.
Αυτόματα οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το 
σκορ και ναι μεν το γκολ τους δεν μετράει 
για «διπλό» πήραν το προβάδισμα και 
κλήθηκαν να διαχειριστούν το παιχνίδι.

«Κατοχή» η «βασίλισσα», δια-
χείριση οι Βοιωτοί
Εκ του αποτελέσματος αλλά κυρίως με 
γνώμονα την εικόνα της αναμέτρησης 
τα κατάφεραν πολύ καλά μέχρι και το 
φινάλε της αναμέτρησης. Με μόνη εξαί-

ρεση τη φάση του 69’ όπου ο Πασάς 
βγήκε στην πλάτη της άμυνάς τους και 
σούταρε από πλάγια θέση μέσα από τα 
καρέ τους (έδιωξε ο Μάρκοβιτς) και 1-2 
περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν «υπο-
ψίες» φάσεων σε στατικές μπάλες, δεν 
απειλήθηκαν ιδιαίτερα (ύστερα από την 
είσοδο του Λιάγκα έπαιζαν με τρεις στό-
περ), αφού οι γηπεδούχοι αναλώθη-
καν ως επί το πλείστον σε μία ανούσια 
κατοχή. Μάλιστα στο πρώτο λεπτό των 
καθυστερήσεων βρέθηκαν φάτσα με το 
0-2 αλλά ο Βελλίδης είπε από κοντά «όχι» 
στον Συμελίδη.
MVP: Ο Μυτίδης. Ο Κύπριος φορ δημι-
ούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην 
άμυνα της Βέροιας, κέρδισε τις «περισ-
σότερες» μονομαχίες και έφτιαξε το γκολ 
του Πολέτο.
Στο ύψος του: Ο Τζημόπουλος «κυριάρ-
χησε» μέσα στα καρέ του Λεβαδειακού 
και ο έμπειρος στόπερ «καθάρισε» πολ-
λές «επισκέψεις» των γηπεδούχων, όπως 
π.χ. του Πασά στα πρώτα λεπτά. Ο γκολ-
κίπερ Μάρκοβιτς πιστώνεται τις επεμβά-
σεις στα σουτ των Μούργου, Πασά (10’ 
και 69’ αντίστοιχα) όπως και το ότι ήταν 
σταθερότατος.

Παρελθόν ο Ελευθερόπουλος α-
πό την Κηφισιά
Ο 46χρονος τεχνικός δεν θα συνεχίσει 
στον πάγκο της ομάδας και ανακοινώ-
θηκε η αποχώρησή του.
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της 
Κηφισιάς αποτελεί από σήμερα (11/5) ο 
Δημήτρης Ελευθερόπουλος, που ανέλαβε 
την ομάδα στις αρχές του έτους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλή-
ρωση της συνεργασίας της με τον Δημή-
τρη Ελευθερόπουλο και τον Στέλιο Βενε-
τίδη.Από την πρώτη κιόλας ημέρα, αμφό-
τεροι εργάστηκαν με απόλυτο επαγγελ-
ματισμό, ήθος και αστείρευτη όρεξη για 
να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στη 

νεοφώτιστη ομάδα μας, όπως και 
έγινε. Στο διάστημα που βρέ-

θηκαν στον πάγκο της ομά-
δας μας, η Κηφισιά είχε 
10 νίκες, 4 ισοπαλίες και 
7 ήττες, ολοκληρώνο-
ντας με απόλυτη επιτυ-
χία την παρθενική της 
συμμετοχή στο Πρω-
τάθλημα της Betsson 

Super League 2, ούσα 
στην 6η θέση.

Ο Πρόεδρος, Χρήστος Πρί-
τσας, και τα μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου αισθάνονται 
την ανάγκη να τους ευχαριστήσουν 

θερμά για την προσφορά τους και για 
όσα έκαναν για την ομάδα στο διάστημα 
που εργάστηκαν σε αυτή.

ΑΕΚ Β’: Σε επέμβαση στον πρό-
σθιο χιαστό υποβλήθηκε ο Αρ-
βανίτης
Σε έξι μήνες υπολογίζεται η επιστροφή 
του 21χρονου αμυντικού της ΑΕΚ Β’, ο 
οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική 
επέμβαση από τον Παντελή Νικολάου.
Ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί πόδι 

είχε υποστεί ο Μανώλης Αρβανίτης με 
συνέπεια να περάσει την πόρτα του χει-
ρουργείου. Την επέμβαση πραγματοποί-
ησε ο Παντελής Νικολάου.
Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και ο 
21χρονος αμυντικός αναμένεται να επι-
στρέψει στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ Β’ σε 
περίπου έξι μήνες.
Τη φετινή σεζόν ο Αρβανίτης πραγματο-
ποίησε 19 συμμετοχές με την ΑΕΚ Β’ στο 
πρωτάθλημα της Super League 2.

Γ’ Εθνική: Οι ποδοσφαιριστές 
της Παναχαϊκής ζητούν κατάρ-
γηση των μπαράζ και άνοδο στη 
Super League 2
Οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής με 
ανακοίνωσή τους αιτούνται ν’ ανέβουν 
στη Super League 2 όλοι οι πρωταθλητές 
της Γ’ Εθνικής.
Έχει συμπληρωθεί μια εβδομάδα από 
τότε που συζητήθηκε η έφεση του Μακε-
δονικού, ο οποίος ζητά να πάρει στα χαρ-
τιά το παιχνίδι με τη Λευκίμμη λόγω αντι-
κανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή 
της. Η Επιτροπή Εφέσεων δεν έχει δημο-
σιοποιήσει απόφαση και τα μπαράζ των 
πρωταθλητών στους ομίλους της Γ’ Εθνι-
κής, για την άνοδο στη Super League 2, 
δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Την Τρίτη 
(10/05) οι ποδοσφαιριστές της Πανα-
χαϊκής με ανακοίνωσή τους ζήτησαν να 
καταργηθούν οι αγώνες μπαράζ και να 
προβιβαστούν στη Super League 2 και οι 
7 πρωταθλητές! Όπως ανέφεραν:
«Οι ποδοσφαιρισ τέ ς της Παναχαϊ -
κής έχουμε φτάσει στα όριά μας. Έχουν 
περάσει σχεδόν 50 μέρες από το τελευ-
ταίο επίσημο παιχνίδι μας και ακόμα δεν 
γνωρίζουμε πότε και αν θα αγωνιστούμε 
για να διεκδικήσουμε την άνοδό μας στη 
Super League 2. Καλούμε την ΕΠΟ αλλά 
και τη Super League 2 να πάρουν θέση 
αλλά και τη σωστή και λογική απόφαση 
για όλες τις ομάδες από τη στιγμή που 
φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει όλοι 
όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία να λει-
τουργήσουν με γνώμονα τη λογική και 
κυρίως την υγεία των ποδοσφαιριστών. 
Δικαιούμαστε ως ποδοσφαιριστές την 
άνοδο αφού τερματίσαμε πρώτοι στον 
όμιλό μας και περιμένουμε από την ΕΠΟ 
να αποφασίσει βάζοντας την υγεία μας 
πάνω απ’ όλα. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαι-
ριστές έχουν νοσήσει από κορονοϊό και 
μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα 
αποχής θα κληθούν να παίζουν αγώνες 
για την άνοδο Κυριακή-Τετάρτη-Κυριακή 
με όποιους κινδύνους μπορεί να κρύβει 
κάτι τέτοιο. Δεν είναι μακρινές οι εικόνες 
όπου συνάδελφος μας κατέρρευσε στο 
γήπεδο σε αγώνα άλλου ομίλου. Τις επό-
μενες μέρες και ενώ μπαίνουμε όλο και 
περισσότερο σε καλοκαιρινή περίοδο, 
οι θερμοκρασίες θα είναι απαγορευτικές 
για τη διεξαγωγή αυτού του τουρνουά. 
Το δίκαιο και το σωστό εδώ που έχουν 
φτάσει τα πράγματα είναι η άνοδος όλων 
των ομάδων που πήραν τις πρωτιές στους 
ομίλους τους. Σε διαφορετική περίπτωση 
οι αρμόδιοι να διασφαλίσουν τις οικογέ-
νειές μας αν κάποιος από εμάς πάθει το 
οτιδήποτε αγωνιζόμενος έπειτα από αυτό 
το διάστημα αποχής».
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Αποφασιστικό βήμα για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου έκανε 
η Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου επικράτησε 1-0 της Πάφος 
FC στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», για την 8η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας 48 βαθμούς, 
όσους έχει και η ΑΕΚ με τους Λαρνακείς να υπερτερούν στην ισοβαθ-
μία.

«Χρυσός» σκόρερ για την «Κυρία» ο Μπλαζ Βερχόβετς. Ο «χρυσοκέφα-
λος» Σλοβένος ήρθε από τον πάγκο και στο 72’ με πισινή κεφαλιά, μετά από 
εκτέλεση φάουλ του Χριστοδουλόπουλου, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
του Ρούντκο.
Οι κυανόλευκοι σε μια μέτρια έως κακή βραδιά είχαν την ουσία και στο 
τέλος πανηγύρισαν μια επιτυχία, η οποία τους επιτρέπει να δικαιούνται να 
βλέπουν μέχρι τα αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς είναι «ζωντανοί» στο 
κυνήγι της δεύτερης θέσης. Πρώτη νίκη μετά τις 4 Απριλίου για την Ανόρ-
θωση που «έτρεχε» ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη σε πρωτά-
θλημα και κύπελλο.
Στον αντίποδα η Πάφος δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της 
στην κατοχή της μπάλας σε προβάδισμα, πλήρωσε μια λάθος αντίδραση σε 
μια στατική φάση και έφυγε (για άλλη μια φορά) ηττημένη από το «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος». Η ομάδα του Ντάρκο Μίλανιτς έμεινε στην 6η θέση 
της βαθμολογίας με 43 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από τον 5ο Άρη και 
πέντε από τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επό-
μενης σεζόν.

Το ματς
Μέτριο έως κακό το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο, ελάχιστες φάσεις μπροστά 
στις δύο εστίες με την Πάφο να είναι καλύτερη αλλά να υστερεί στην τελική 
προσπάθεια και την Ανόρθωση να καταγράφει την πρώτη της τελική προ-
σπάθεια στο 43′!
Οι φιλοξενούμενοι έφθασαν με αξιώσεις στην περιοχή του Λόρια, όμως σε 
δύο περιπτώσεις ο Χάμαντι δεν είχε καλά τελειώματα. Η «Κυρία» ήταν μια 
ταχύτητα πιο κάτω. Οι κυανόλευκοι του Τιμούρ Κετσπάγια δεν είχαν δυνά-
μεις και λύσεις ώστε να κυριαρχήσουν στην αναμέτρηση. Σε ολόκληρο το 
πρώτο ημίχρονο κατέγραψε μόλις δύο τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να 
ανησυχήσουν σε καμία περίπτωση τον Ρούντκο.
Το σκηνικό δεν άλλαξε και πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του 
Ντάρκο Μίλανιτς εξακολουθούσε να είχε την εδαφική υπεροχή, όμως αδυ-
νατούσε να γίνει απειλητική. Η καθοριστική φάση του παιχνιδιού καταγρά-
φηκε στο 72’ με τον Χριστοδουλόπουλο να εκτελεί φάουλ από πλάγια αρι-
στερά και τον Βερχόβετς με πανέμορφη πισινή κεφαλιά να σκοράρει για την 
Ανόρθωση. Η Πάφος επιδίωξε να αντιδράσει, προώθησε ποδοσφαιριστές 
στην επίθεση, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο ζητούμενο και είδε το όνειρο 
για έξοδο στην Ευρώπη να ξεθωριάζει.
Περήφανος για τους παίκτες του δήλωσε ο Τιμούρ Κετσπάγια μετά τη 
νίκη επί της Πάφου (1-0) και χαρακτήρισε μεγάλη την επιτυχία. Ο Γεωρ-
γιανός προπονητής τόνισε πως η Ανόρθωση είναι η μοναδική ομάδα 
που διεκδίκησε τα πάντα στη σεζόν και υπογράμμισε ότι θα κάνουν τα 
πάντα για να πάρουν τη δεύτερη θέση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Μεγάλη νίκη, αξίζουν συγχαρητήρια οι παίκτες. Όπως και εγώ και ο 
κόσμος νιώθουν περήφανοι για τους παίκτες. Δεν ήταν εύκολο παι-
χνίδι, υπάρχει η πίεση ψυχολογικά και σωματικά γιατί είμαστε η μονα-
δική ομάδα που τα διεκδίκησε όλα, όλους τους τίτλους. Τα δύο τρόπαια, 
στην Ευρώπη μπήκαμε ομίλους, φτάσαμε κοντά να προκριθούμε και στο 
κύπελλο παίξαμε με δυνατές ομάδες και όχι ομάδες του δεύτερο γκρουπ 
και δεύτερης κατηγορίας.»

Νίκη… μισό τίτλο πέτυχε ο Απόλλων επί του 
ΑΠΟΕΛ! 

Ο
ι κυανόλευκοι επικράτησαν με 3-2 στη ματσά-
ρα του Τσιρείου, επί των γαλαζοκιτρίνων για 
την όγδοη αγωνιστική της Β’ φάσης του πρω-
ταθλήματος και «ακούμπησαν» με το ένα χέρι 

τον τίτλο. Πρώτη νίκη για τον Τσόρνιγκερ και τους παίκτες 
του μετά από εννέα διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Στους 55 βαθμούς πλέον η ομάδα της Λεμεσού και στο 
+4 από τους Λευκωσιάτες, με μόλις δύο αγωνιστικές να 
απομένουν. Δύο βαθμούς χρειάζεται ο Απόλλων κόντρα 
σε Άρη και ΑΕΚ για να βάλει τέλος στην «ξηρασία» 16 
χρόνων και να πάρει το πρωτάθλημα στη Λεμεσό! Μόνο 
με «αυτοκτονία» χάνει πλέον τον τίτλο…
Την ήττα στο πιο κρίσιμο ντέρμπι της σεζόν γνώρισε ο 
ΑΠΟΕΛ, που αν και είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη 
διάρκεια του αγώνα, «πλήρωσε» τις αδυναμίες του σε 
άμυνα και επίθεση. Με 51 βαθμούς παραμένει στη δεύ-
τερη θέση και πλέον θα πρέπει να περιμένει «στραβοπά-
τημα» του πρωτοπόρου. Ακολουθούν τα ματς με Ανόρ-
θωση (15/5, εντός) και Πάφος FC (εκτός).

Το ματς
Φουριόζος μπήκε ο ΑΠΟΕΛ από το 
ξεκίνημα. Πήρε τον έλεγχο, είχε 
περισσότερη διάθεση και ήταν πιο 
απαιτητικός «αιφνιδιάζοντας» τον 
Απόλλωνα. Στο 8’ οι γαλαζοκίτρινοι 
είχαν την πρώτη τους τελική προ-
σπάθεια με τον Θεοδώρου και στο 
9’ την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία, 
με τον Γιοβάνοβιτς να λέει «όχι» στην 
κεφαλιά του Σόουζα. Πριν καν περά-
σει ένα λεπτό, απείλησαν ξανά με τον 
Νατέλ. Έκαναν πολλά λάθη οι γηπεδού-
χοι, που δεν «πατούσαν» καθόλου καλά στο 
γήπεδο, ενώ στο 16’ οι φιλοξενούμενοι «σπατά-
λησαν» μια ακόμη ευκαιρία.
Ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι παίκτες του Αυγουστή, 
να εξαργυρώσουν δηλαδή την υπεροχή τους με ένα 
γκολ, κατάφεραν αυτοί του Τσόρνιγκερ, στην πρώτη τους 
τελική προσπάθεια στο ντέρμπι. Στο 20’ συγκεκριμένα, 
μετά από εξαιρετική ομαδική συνεργασία, ο Ντιγκινί 
γύρισε στον Πίττα, που με δυνατή καρφωτή κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε 
στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση, κράτησε μπάλα, αλλά 
ήταν ακίνδυνος. Αντίθετα, οι παίκτες του Απόλλωνα ήταν 
αυτοί που προειδοποίησαν με τον Σπόλιαριτς (27’). Στο 
30’, μάλιστα, κατόρθωσαν να σκοράρουν ξανά και να 
πάρουν «αέρα» δύο τερμάτων, μετά το τραγικό λάθος 
του Μιχαήλ, που στην προσπάθεια του να «σώσει» 
ένα κόρνερ έστρωσε στον Μαυρία, ο οποίος πλάσαρε 
εύστοχα για το 2-0.

Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημί-
χρονο. Οι κυανόλευκοι ήταν σε θέση άμυνας, «καθαρί-
ζοντας» με άνεση τις όποιες επιθετικές προσπάθειες των 
φιλοξενούμενων, που έμειναν χωρίς φάση από το 16ο 
λεπτό, όντας εμφανώς επηρεασμένοι από τα δύο γκολ 
που δέχτηκαν.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΠΟΕΛ είχε ξανά την υπεροχή, 
μπήκε ξανά δυνατά και έψαξε το γκολ που θα μείωνε 
το σκορ και κατάφερε να το βρει, στο 61ο λεπτό, με τον 
Σατσιά μετά από όμορφη ενέργεια και πάσα του Σαρφό. 
Πίεσαν στη συνέχεια οι γαλαζοκίτρινοι για το γκολ της 
ισοφάρισης και έφτασαν μια «ανάσα» από αυτό στο 66’, 
με τον Χ. Κυριάκου να απομακρύνει πάνω στη γραμμή το 
σουτ του Σατσιά.
Σε μια αντεπίθεση, στο 71’, ο Απόλλων όπως και στο 
πρώτο μέρος, σκόραρε στην πρώτη του τελική στο δεύ-
τερο, μετά από σέντρα του Πίττα και πανέμορφο σουτ 
στην κίνηση του Γιάνγκα. Η απάντηση των φιλοξενουμέ-
νων ήταν άμεση, με τρομερό γυριστό σουτ του Οκρια-
σβίλι στο 75’ και μπήκαν ξανά στο παιχνίδι της διεκδίκη-

σης βαθμολογικού οφέλους.
Συνέχισαν να πιέζουν μετά το δεύτερο τους 

γκολ, ανέβασαν παίκτες, ρίσκαραν, μα 
δεν μπορούσαν να πατήσουν με αξι-

ώσεις στην αντίπαλη περιοχή, αφού 
οι γηπεδούχοι έκλεισαν καλά τους 
διαδρόμους. Με εξαίρεση τη φάση 
του 86’, με την πισινή κεφαλιά του 
Οκριασβίλι να κοντράρει στον Β. 
Γιοβάνοβιτς και να φεύγει σε κόρ-
νερ. Πάθος, ένταση, πολλά φάουλ 
και συνεχείς διακοπές ήταν το σκη-
νικό στα τελευταία λεπτά, με το 3-2 

να μένει μέχρι τέλους…
Κανένα παράπονο δεν είχε τακτικά 

και από την ομάδα, ανέφερε μετά την 
ήττα (2-3) από τον Απόλλωνα, ο προπο-

νητής του ΑΠΟΕΛ, Σωφρόνης Αυγουστή. 
Είχε όμως σε ατομικό επίπεδο παράπονα, τα οποία θα 
λυθούν στον Αρχάγγελο, είπε…
Όσα δήλωσε ο Σωφρόνης Αυγουστή:
Αρχικά είπε: «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με 
αρκετά γκολ. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από τους 
ποδοσφαιριστές μας όμως αυτά τας παιχνίδι κρίνονται 
στις λεπτομέρειες. Σήμερα όλες οι λεπτομέρειες δεν ήταν 
μαζί μας. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να φτά-
σουμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να 
έχω παράπονο από τους παίκτες.. Σήμερα ήρθαμε και 
παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και μπορούσαμε να κερδί-
σουμε. Πληρώσαμε κάποια λάθη μας, σίγουρα αυτό δεν 
είναι δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε για το επό-
μενο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες γιατί 
έκαναν μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια οτυ παι-
χνιδιού.

Απόλλων – ΑΠΟΕΛ 3-2: «Ακούμπησε» 
με το ένα… χέρι τον τίτλο μετά από 16 
χρόνια!

Ανόρθωση – Πάφος FC 1-0: 
Με «χρυσοκέφαλο» Βερχόβετς 
βλέπει… αστέρια
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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 87-54: 
Κυρίαρχες οι ερυθρόλευκες, έκαναν 
το 3-2 και πήραν προβάδισμα τίτλου

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του τρίτου τελικού από την αρχή και έφτασε σε μία επιβλητική 
νίκη (87-54) και στο 3-2 στη σειρά των τελικών της Α1 γυναικών. Πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από το 
πρωτάθλημα.

Μία νίκη μακριά από το πρωτάθλημα βρίσκεται ο 
Ολυμπιακός που κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 87-54 
στον τρίτο τελικό της Α1 γυναικών και πλέον προη-
γείται με 3-2 στη σειρά. Οι ερυθρόλευκες ήταν εξαι-
ρετικές και στις δύο πλευρές του γηπέδου, πλήγω-
σαν τον Παναθηναϊκό με όπλο την άμυνά τους και 
έβγαλαν αντίδραση μετά από τις δύο σερί ήττες από 
τις πράσινες.
Πλέον ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη νίκη στην έδρα 
του Παναθηναϊκού προκειμένου να πανηγυρίσει 
το πρωτάθλημα. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θα 
προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την έδρα υπέρ του 
και να φέρει τη σειρά και πάλι στα ίσα. Θυμίζουμε 
πως η πρωταθλήτρια ομάδα κρίνεται στις τέσσερις 
νίκες.
Ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα σε 
όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τη 
διαφορά να φτάνει ακόμα και 
τους 33 πόντους. Κορυφαία 
σκόρερ για τις ερυθρόλευκες 
ήταν η Άννα-Νίκη Σταμολά-
μπρου με 21 πόντους και 5/8 
τρίποντα, ενώ εξαιρετικές 
ήταν και οι Βίτολα και Νικο-
λοπούλου με 16. Για τον Πανα-
θηναϊκό η παρουσία της Μπου-
ντούρη ήταν στα θετικά του ματς 
με 13 πόντους και 3/4 τρίποντα.

Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με φόρα τον τρίτο τελικό 
έχοντας ως όπλο αυτό που στερήθηκε στους δύο 
προηγούμενους τελικούς, τα τρίποντα. Οι παί-
κτριες του Ζίμπαρτς είχαν 4/5 εύστοχα τρίποντα και 
εξασφάλισαν διψήφια διαφορά στα μισά της πρώ-
της περιόδου. Ο Ολυμπιακός έτρεξε σερί 15-0 ήταν 
κυρίαρχος στο πρώτο δεκάλεπτο και το έκλεισε 
προηγούμενος με +16.
Ίδια εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο εκεί όπου 
οι ερυθρόλευκες έφτασαν μέχρι και στο +21. Ο 
Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος τόσο στο δίποντο 
όσο και στο τρίποντο και οι ερυθρόλευκες πήγαν 
στα αποδυτήρια στο +22. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο 
Παναθηναϊκός συμμάζεψε τα πράγματα με την 
Μπουντούρη να κάνει τη διαφορά. Οι πράσινες 
μείωσαν στο -17 όμως η Νικολοπούλου έφερε ξανά 
τη διαφορά στο +20.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο 
+19 παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να 
μειώσει. Ένα ερυθρόλευκο σερί έφερε τη διαφορά 
ακόμα και στους 25 πόντους, με τον Ολυμπιακό να 
κλείνει το ματς και να παίρνει σαφές προβάδισμα 
τίτλου.
Η Ελένη Σύρρα στο gavros.gr: «Έτσι και την 
Κυριακή, φουλ για νταμπλ!»
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πολύ σημαντική, όσο και 
εμφατική νίκη, επί του Παναθηναϊκού, στον τρίτο 
τελικό της Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Ο Θρύλος έκανε, 
έτσι, το 3-2, ενώ με το 87-54 ως τελικό αποτέλε-
σμα, έκανε και… δήλωση ανωτερότητας! Η ομάδα 
του Ζίμπαρτς έδειξε ξανά ότι το κακό ματς στη Λεω-

φόρο (την περασμένη Κυριακή) ήταν μια 
παρένθεση και αυτό τόνισε, μιλώντας 

στο gavros.gr και η Ελένη Σύρρα!
Η Ελληνίδα γκαρν τ του Ολυ-

μπιακού μίλησε στο site μας, 
στον απόηχο της νίκης επί του 
ΠΑΟ στο ΣΕΦ και ενόψει του 
τέταρτου -και πιθανώς τελευ-
ταίου- τελικού, την Κυριακή 
στη Λεωφόρο! Τόνισε πως η 

ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη 
και να παρουσιαστεί το ίδιο 

δυνατή και στο τέταρτο ματς. Ενώ 
πρόσθεσε ότι η ομάδα έδειξε ποια είναι, 

σε αυτό τον τρίτο τελικό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις της Ελένης Σύρρα στο site 
μας:
«Όποιος βρισκόταν στο γήπεδο κατάλαβε την 
δυναμικότητα μας, το πάθος μας και την θέληση 
που έχουμε για την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος!
Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όλες ήμασταν σαν μια 
γροθιά από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε 
να το αφήσουμε πίσω αυτό το ματς γιατί δείξαμε 
ποιες είμαστε.
Έτσι θα παρουσιαστούμε και την Κυριακή!
Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά ! Συγκέντρωση, 
πίστη και αφοσίωση στο πλάνο μας για μια γλυκιά 
Κυριακή με νταμπλ!», ήταν οι δηλώσεις της Ελένης 
Σύρρα, η οποία δεν έκρυψε την ανυπομονησία της 
για να πανηγυρίσει το νταμπλ, με την ομάδα Μπά-
σκετ Γυναικών του κορυφαίου πολυαθλητικού Συλ-
λόγου στη χώρα…

Απόλλωνας - Ολυμπιακός 
68-94: Κλείδωσε πρωτιά 
και απόλυτο πλεονέκτημα 
έδρας

Άνετο απόγευμα στην Πάτρα για 
τον Ολυμπιακό, που επικράτησε με 
94-68 του Απόλλωνα, για να κλει-
δώσει την πρώτη θέση της κανονι-
κής περιόδου της Stoiximan Basket 
League και να πάρει το απόλυτο 
πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Την πρώτη θέση της κανονικής 
περιόδου της Stoiximan Basket 
League και το απόλυτο πλεονέ-
κτημα έδρας στα playoffs πήρε ο 
Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρ-
της (11/5), με την εκτός έδρας νίκη 
του επί του Απόλλωνα (94-68) για 
την 23η αγωνιστική της κανονικής 
περιόδου. Οι Πειραιώτες δεν είχαν 
τον Σακίλ ΜακΚίσικ στην δωδε-
κάδα για λόγους ξεκούρασης, ενώ 
ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δια-
χείριση των λεπτών των βασικών 
του παικτών, στον δρόμο προς το 
Final Four του Βελιγραδίου και τον 
ημιτελικό με την Αναντολού Εφές 
(19/5 στις 19:00).
Ο Σάσα Βεζένκοβ που είχε ξεκου-
ραστεί στο ματς με τον Ιωνικό 
έπαιξε 24:48, τα περισσότερα 
λεπτά από κάθε άλλον, με τον Ολυ-
μπιακό να έχει 23 ασίστ για έξι 
λάθη, 46 πόντους στη ρακέτα και 
48 από τους αναπληρωματικούς 
του. Μόλις 11 τελικές πάσες είχε 
ο Απόλλωνας, που σκόραρε δύο 
πόντους στον αιφνιδιασμό, 12 
λιγότερους από τους Πειραιώτες. 
Υπέροχη ατμόσφαιρα στο κλειστό 
της Περιβόλας, που είχε οπαδούς 
και των δύο ομάδων.

Ο αγώνας
Νευρικό ήταν το ξεκίνημα των δύο 
ομάδων στο ματς, με τον Απόλ-
λωνα να έχει 5/13 σουτ και δύο 
λάθη και τον Ολυμπιακό 5/11 και 
τρία λάθη για το 11-11 στο έβδομο 
λεπτό. Βεζένκοβ και Λούντζης έδω-
σαν το πρώτο έστω μικρό καλό 
προβάδισμα στην ομάδα τους (11-
16 στο 8’), με το φινάλε της περι-
όδου να βρίσκει τους Πειραιώ-
τες στο 47%, στους δέκα πόντους 
στη ρακέτα και το ματς να μην έχει 
δώσει σκορ σε φάση στο ανοιχτό 
γήπεδο.

Με τον Λαρεντζάκη να παίρνει 
φωτιά στο ξεκίνημα της δεύτε-
ρης, οι Πειραιώτες πήγαν στο +14 
(25-39), ήταν αποτελεσματικοί και 
ισορροπημένοι σε δίποντο και τρί-
ποντο, δεν απειλήθηκαν μέχρι το 
ημίχρονο, έκλεισαν το εικοσάλε-
πτο με τέσσερα λάθη, πήραν 27 
πόντους από τους αναπληρωματι-
κούς τους και έβαλαν άλλους οκτώ 
από δεύτερες ευκαιρίες την ώρα 
που ο Απόλλωνας είχε μόλις τέσσε-
ρις τελικές πάσες.
Παπανικολάου και Φαλ άνοιξαν 
αμέσως τη διαφορά στο ξεκίνημα 
του β’ μέρους, ο Ντόρσεϊ έβαλε τρί-
ποντο για το +20 (60-40) στο 23’ 
και από εκεί και πέρα ο Ολυμπια-
κός δεν κοίταξε ποτέ προς τα πίσω. 
Έφτασε με άνεση στο θετικό απο-
τέλεσμα που του έδωσε την πρώτη 
θέση της κανονικής περιόδου και 
το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα 
playoffs.
Μία βδομάδα πριν από το συνα-
πάντημα με την Αναντολού Εφές 
για τον ημιτελικό του Final Four 
του Βελιγραδίου, η ΚΑΕ Ολυμπι-
ακός παρουσίασε το τρίτο μέρος 
του αφιερώματος για τις στιγμές 
που άλλαξαν την ιστορία της φετι-
νής σεζόν. Αυτή τη φορά, κλήθη-
καν να δώσουν τη δική τους οπτική 
ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Γιώργος 
Πρίντεζης, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο 
Λιβιό Ζαν Σαρλ.
Οι απόψεις αρκετές και διαφορε-
τικές. Από το buzzer beater του 
Κώστα Σλούκα με την Αναντολού 
Εφές και την σκέψη πως «τίποτα 
δεν μπορεί να μας συμβεί, θα πάμε 
μέχρι το τέλος του δρόμου» μέχρι 
την αντίδραση από τις τέσσερις 
σερί ήττες στη regular season (από 
Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι Τελ Αβίβ, 
Ερυθρό Αστέρα και Ρεάλ Μαδρί-
της) κι από την αντίδραση του 
κόσμου μετά από το «μπρέικ» της 
Μονακό μέχρι τον σκληρό χαρα-
κτήρα στη διάρκεια όλης της σεζόν. 
Αυτές είναι οι τέσσερις στιγμές, 
όπως τις ξεχώρισαν οι τέσσερις 
πρωταγωνιστές του τρίτου αφιε-
ρώματος.
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