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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ε

KAI ΦΤΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Μην ανησυχείς
για τις αποτυχίες
σου. Ανησύχησε
για τις ευκαιρίες
που έχασες
χωρίς να
προσπαθήσεις
καν

υγενικοί μου
αναγνώστες κι
αναγνώστριες,
Εύχομαι κι αυτήν
την εβδομάδα να
σας βρίσκω καλά με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα και με
κατάνυξη να προσπαθούμε να δείχνουμε
στην επόμενη γενεά των Ελλήνων τα
πασχαλινά μας ήθη κι έθιμα και να
παίρνουμε έξτρα ώρα να τους λέμε και
καμιά παραδοσιακή ιστορία από το
χωριό ή την πόλη που γεννηθήκατε και
περάσατε αυτές τις άγιες ημέρες της
Ανάστασης του Θεανθρώπου, σε βαθιά
κατάνυξη μέχρι τις 12 το βράδυ του
Μεγάλου Σαββάτου που όλοι μαζί λέγαμε
το «Χριστός Ανέστη».
Πως άλλαξαν τα χρόνια; Και θα μιλήσω
εγώ προσωπικά για τις δικές μου
οικογενειακές στιγμές που περνάγαμε
την οικογένεια υπό την καθοδήγηση της
αξέχαστης μητέρας μου, Φωτεινής.
Σαν παιδιά δεν καταλαβαίναμε και
πολλά πράγματα, απλά ακολουθούσαμε
την μητέρα μας στην εκκλησία κι όταν
κουραζόμασταν καθόμασταν στα πόδια
της. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν
τα 12 Ευαγγέλια που έπρεπε μέχρι να
τελειώσει ο παπάς να στεκόμαστε εκεί
όρθιοι και συνεχώς μουρμούριζα στην
μανούλα μου «σε ποιο Ευαγγέλιο είναι
ο παπάς;» Κι εκείνος να προχωράει
στο 10,11,12 Ευαγγέλιο και εκείνη να
μου λέει «κάνε βρε λίγο υπομονή,
τελειώνουμε»…

Ευγενικά μου αδέλφια, η σεβαστή
θρησκεία μας που λίγο πολύ η
πλειοψηφία από εμάς μεγάλωσε και
γαλουχήθηκε με τις αρχές της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας και κανένας
δεν βγήκε χαμένος, όταν σε δύσκολες
στιγμές της ζωής μας κοιτάζοντας
ψηλά στον ουρανό ζητούσαμε αγάπη,
να μας δώσεις κουράγιο και δύναμη να
ξεπεράσουμε εμείς ή τα αγαπημένα μας
πρόσωπα δύσκολες στιγμές κι ειδικά
υγείας, που όσο να ‘ναι έχουμε όλοι
περάσει.
Αδέλφια Έλληνες κι Ελληνίδες, οι
καιροί περνάνε και δυσκολεύουν
ακόμα περισσότερα. Αναζητάμε αυτήν
την δύναμη να μας δώσει κουράγιο να
ξεπεράσουμε τις δύσκολες καταστάσεις.
Μείνετε κοντά στην θρησκεία μας και
τις ελληνικές μας παραδόσεις, αλλά
περισσότερο διδάξτε τα στα παιδιά και
τα εγγόνια σας την σημασία και την
έννοια γιατί πρέπει να πιστεύουμε και
να δοξάζουμε τον Θεό μας.
Μέχρι την άλλη εβδομάδα, που θα
κυκλοφορήσει η πασχαλινή μας έκδοση
με 130 σελίδες από ευχές από δεκάδες
επιχειρήσεις κι ομογενείς, σας εύχομαι
η Μεγάλη Εβδομάδα να φέρνει μέσα στο
κάθε ελληνικό σπίτι υγεία. Μέχρι που
όλοι μαζί θα ψάλουμε πάλι το «Χριστός
Ανέστη»…

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Φλώρος: Κίνδυνος ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες από τις
τουρκικές υπερπτήσεις

Μ

ήνυμα στην Τουρκία αλλά και τις ΗΠΑ ότι οι
συνεχείς υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά μπορεί να οδηγήσει σε «ατύχημα» με απρόβλεπτες συνέπειες έστειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνόδευσε σήμερα τον υπουργό Εθνικής
‘Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο σε στις εγκαταστάσεις της
στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στη Σούδα της Κρήτης.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρυ Πάιατ με την ευκαιρία
της επίσκεψης αντιπροσωπείας Αμερικανών Γερουσιαστών
με επικεφαλής τον Σαλούντ Καρμπαχάλ.
Ο Ν. Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μαζί με τους
Αμερικανούς Γερουσιαστές, ενημερώθηκαν από τον διοικητή του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής
(ΚΕΝΑΠ) για την αποστολή και τη λειτουργία του Συμμαχικού πολυεθνικού και διακλαδικού κέντρου εκπαιδεύσεως
που λειτουργεί στην Κρήτη.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στις συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και στις επιπτώσεις της στην
ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Επεσήμανε την εν γένει τουρκική αναθεωρητική στάση και
προκλητικότητα - η οποία, ειδικά τις τελευταίες ημέρες,
εκδηλώνεται με εκτέλεση υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου - που αφενός προκαλούν
δυσμενείς εντυπώσεις για την συνοχή της Συμμαχίας και
αφετέρου αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος που εφόσον
συμβεί, ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.
Υπογράμμισε, δε, την προοπτική και τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος
και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπογραφής της Εφαρμοστικής
Διευθέτησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας και της αυξανόμενης συχνότητας και διάρκειας κοινών
δράσεων, συνεργασιών και επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων
μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Ερντογάν: «Είμαστε στρατιωτικό έθνος με ισχύ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»

«Τα βιβλία ιστορίας μας περιγράφουν ως στρατιωτικό
έθνος» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, εξαίροντας τις ικανότητες και τη ισχύ του τουρκικού στρατού,
επαναλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- προκλητικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο.
«Γνωρίζετε πως τα βιβλία ιστορίας μας περιγράφουν ως
στρατιωτικό έθνος. Πολλές φορές αποδείξαμε πως όταν
γίνει λόγος για την υπεράσπιση της πατρίδας, όλοι από 7
ως 77 χρόνων τρέχουμε για το καθήκον, αλλά και κάτι που
είναι ακόμη σημαντικότερο, εκπληρώνουμε με επιτυχία
αυτόν τον αγώνα. Συγκρίνοντας τους ανθρώπους μας με

άλλες κοινωνίες, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε πως η
δουλειά του στρατιώτη δεν είναι τόσο δουλειά όπλου αλλά
καρδιάς. Λόγω της πλέον παλιάς κρατικής παράδοσης στον
κόσμο, από το παρελθόν ως σήμερα, είμαστε μια χώρα
με τον στρατό της» δήλωσε ο Ερντογάν, στη διάρκεια ομιλίας του στο προσωπικό συνοριακής στρατιωτικής μονάδας στην επαρχία Χακάρι, στην Ν.Α. Τουρκία στα σύνορα
με το Ιράκ.
Ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε τις ικανότητες των τουρκικών
Ένοπλων Δυνάμεων, κάνοντας προκλητική αναφορά για
«επιτυχίες» -μεταξύ άλλων- στο Αιγαίο Πέλαγος και στην
Ανατολική Μεσόγειο. «Από την Συρία μέχρι την Λιβύη, από
το Ιράκ μέχρι το Ναγκόρνο Καραμπάχ κι από την Μεσόγειο
ως το Αιγαίο, σε πολλά μέρη, καταγράφοντας έπη με τα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια στοιχεία μας, αισθανόμαστε
υπερηφάνεια για τις επιτυχίες που αποσπάμε. Βέβαια δεν
ήταν εύκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» τόνισε.
Όπως επεσήμανε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του
2016 στην Τουρκία, οι Ένοπλες Δυνάμεις «εκκαθαρίστηκαν» από τους πραξικοπηματίες και πλέον έχουν φτάσει και
πάλι στην παλιά τους «ένδοξη» θέση. «Είχαμε στην διάθεση
μας έναν στρατό που υπό την σκιά της κηδεμονίας και των
πραξικοπημάτων είχε δυσκολίες να αποδώσει τις πραγματικές του δυνατότητες. Με τις μεταρρυθμίσεις μας μετά από
την απόπειρα πραξικοπήματος της 14ης Ιουλίου, βλέπουμε

Η τουρκική αναθεωρητική στάση
και προκλητικότητα προκαλούν
δυσμενείς εντυπώσεις για την
συνοχή του ΝΑΤΟ ανέφερε ο
Α/ΓΕΕΘΑ στην αντιπροσωπεία
των Αμερικανών Γερουσιαστών
που επισκέφθηκαν τη βάση της
Σούδας

πως οι ένοπλες δυνάμεις μας έφτασαν και πάλι σε αυτή
την ένδοξη, διάσημη και αξιότιμη θέση που κατέχουν στην
ιστορία» δήλωσε, καταλήγοντας με νόημα: «Δεν θα μπορέσουν να μας διαιρέσουν και δεν θα μπορέσουν να μας κομματιάσουν».

Έκθεση–κόλαφος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για
παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων

Σημαντικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην
Τουρκία διαπιστώνει η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2021.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2018, η κυβέρνηση της Τουρκίας συνέχισε να περιορίζει τις θεμελιώδεις
ελευθερίες και το κράτος δικαίου.
Από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, οι αρχές
έχουν απολύσει ή θέσει σε αναγκαστική αργία δεκάδες
χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και κρατικούς λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 60.000
αστυνομικών και στρατιωτικών και περισσότερων από
4.000 δικαστών και εισαγγελέων, συνέλαβαν ή φυλάκισαν
περισσότερους από 95.000 πολίτες και έκλεισαν περισσότερες από 1.500 μη κυβερνητικές οργανώσεις για λόγους
που σχετίζονται με την τρομοκρατία, κυρίως για υποτιθέμενους δεσμούς με το κίνημα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η
κυβέρνηση κατηγόρησε ως εγκέφαλο της απόπειρας πραξικοπήματος και τον χαρακτήρισε ως αρχηγό της «Τρομοκρατικής Οργάνωσης Φετουλάχ».
Σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιελάμβαναν αξιόπιστες αναφορές για: δολοφονίες, ύποπτους
θανάτους ατόμων υπό κράτηση, εξαφανίσεις, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και συνεχιζόμενη κράτηση
δεκάδων χιλιάδων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών της αντιπολίτευσης και πρώην βουλευτών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπαλλήλων της αποστολής των ΗΠΑ, (για υποτιθέμενους δεσμούς με «τρομοκρατικές» ομάδες ή λόγω
της έκφρασης των απόψεων τους), πολιτικών κρατούμενων,
συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων αξιωματούχων και
ατόμων που βρίσκονται εκτός της χώρας.
Αλλά προβλήματα αφορούν στην χρήση παιδιών στρατιωτών, σε αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της
έκφρασης, του Τύπου και του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της βίας και των απειλών βίας κατά δημοσιογράφων, του κλεισίματος των μέσων ενημέρωσης και των συλλήψεων ή ποινικών διώξεων δημοσιογράφων και άλλων
για κριτική κυβερνητικών πολιτικών ή αξιωματούχων, λογοκρισία, αποκλεισμός ιστοτόπων και ποινική συκοφαντική
δυσφήμιση.
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Influencers και celebrities
ΣΕΗ: Δια βίου διαγραφή για
διαφημίζουν επιτήδειους εμπόρους ΙΧ Φιλιππίδη, Χαϊκάλη, Κιμούλη

Κάποιοι επιτήδειοι έμποροι
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
πληρώνουν αδρά διάσημους για
να «πείσουν» τους καταναλωτές
ότι είναι φερέγγυοι και
αξιόπιστοι.

Σ

ε μάστιγα για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχουν εξελιχθεί
οι περιπτώσεις κάποιων επιτήδειων εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εξαπατούν ανυποψίαστους καταναλωτές και εισπράττουν προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνητα ή πουλάνε ένα αυτοκίνητο σε 5
έως 10 διαφορετικούς πελάτες.
Ωστόσο η μάχη που δίνει το Newsauto.
gr ενάντια σε όλους αυτούς τους επιτήδειους εμπόρους μεταχειρισμένων
αυ τοκ ινήτ ων φαίνε ται
ότι έχει πιάσει τόπο και
οι κα τ α να λ ω τ έ ς ε ίνα ι
πλέον ε νημερωμέ νοι
περιορίζοντας τη δράση
τους.
Επίσης η αναπαραγωγή των θεμάτων του
Newsauto.gr από άλ λα
sites κάνε ι γ νωσ τ ή τ η
δράση κάποιων επιτήδειων εμπόρων και σε τοπικό επίπεδο
με αποτέ λεσμα να μειώνε ται ακόμη
περισσότερο ο αριθμός των θυμάτων
από ανυποψίαστους καταναλωτές.
Όμως όπως αποδεικνύεται κάποιοι επιτήδειοι έμποροι κρυμμένοι πίσω από
το νόμο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖ Α-ΑΝΕΛ που ουσιασ τικά τους προσφέρει
ασυλία, ανακάλυψαν νέους τ ρόπους
για να θολώσουν την πραγματικότητα
και να μπορέσουν να παγιδεύσουν νέα
θύματα.
Ο τρόπος είναι απλός, σύγχρονος και
συνάδει με την εποχή καθώς αφορά σε
influencers και celebrities οι οποίοι έναντι μερικών χιλιάδων ευρώ ή μέσω της
χρήσης δωρεάν πολυτελών αυτοκινήτων «διαφημίζουν» στο Διαδίκτυο και
τα social media τα καταστήματα και τις
υπηρεσίες κάποιων επιτήδειων εμπόρων.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ορισμένες
φράσεις που κοινοποιούν οι influencers

στα social media για κάποιους επιτήδειους εμπόρους:
«Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μόνο από
την… τάδε εμπορία! Σίγουρη επένδυση
και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου…»
«Έχω αποκτήσει τρία αυτοκίνητα από
την… τάδε εμπορία και είμαι απόλυτα
ικανοποιημένη από την συνεργασία μου
με τον… τάδε! Και το επόμενο αυτοκίνητό μου θα το αποκτήσω σίγουρα από
εκεί!»
«Απέκ τ ησα το με ταχε ιρισμέ νο μου
αυτοκίνητο από τη γ νωσ τή εμπορία
και μετά από 20 ημέρες που παρουσιάστηκε μια πολύ μεγάλη βλάβη που
κόστιζε πάνω από 3.000 ευρώ! Η εμπορία… τάδε ήταν δίπλα μου και βέβαια
μου επισκεύασε το αυτοκίνητό μου
χωρίς να πληρώσω ούτε ένα ευρώ σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο! Αγοράστε
με ταχειρισμένο αυτο κίνητο από την τάδε…
ε μ π ο ρία μ ε κ λ ε ι σ τ ά
μάτια…»
Αυτά είναι μερικά από
τα μηνύματα που αναρτούν οι influencers στα
social media για λογαριασμό κάποιων επιτήδειων εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Από την άλλη μεριά κάποιοι επιτήδειοι
έμποροι δεν χάνουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με celebrities και να δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες στα social media
θέλοντας να «διαφημίσουν» ότι τους εμπιστεύονται ακόμη και οι επώνυμοι!
Ωστόσο οι επώνυμοι που δέχονται να
φωτογραφηθούν και να σχολιάσουν την
απόκτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από κάποιες εμπορίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επιτήδειων εμπόρων ουσιασ τικά είτε έχουν πληρωθεί
είτε απολαμβάνουν της δωρεάν χρήσης
πολυτελών αυτοκινήτων που τους παρέχει ο επιτήδειος έμπορος.
Προσοχή λοιπόν στους influencers αλλά
και στους celebrities καθώς εκείνοι πληρώνονται για να διαφημίζουν κάποιους
επιτήδειους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ενώ οι ανυποψίαστοι
καταναλωτές θα πληρώσουν για… ανύπαρκτα αυτοκίνητα ή για οχήματα που
έχουν πουληθεί άλλες 5 έως 10 φορές…

Γ

ιώργος Κιμούλης, Πέτρος Φιλιππίδης,
Παύλος Χαϊκάλης από εδώ και μπρος
δεν θα ανήκουν στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καθώς μετά από πολύωρη συνεδρίαση αποφασίστηκε η δια βίου
διαγραφή τους .
Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με κεντρικό θέμα την οριστική
τους διαγραφή από το Σωματείο, μετά από τις
καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος
τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΕΗ. Η
απόφαση των μελών ήταν κατά πλειοψηφία.
Την απόφαση που έλαβαν τα μέλη του ΣΕΗ
σχολίασε με ανάρτησή της στα social media
η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού λέγοντας πως
«σήμερα ειναι μια σπουδαία μέρα για τους
ηοποιούς, και τον κλάδο γενικότερα. Στη
γενική συνέλευση του ΣΕΗ, ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία η δια βίου διαγραφή του Γιώρ-

γου Κιμούλη, του Παύλου Χαικάλη και του
Πέτρου Φιλιππίδη. Σήμερα είναι μέρα χαράς,
δικαίωσης, και ανάσας».
«Μια μεγάλη αγκαλιά στα γενναία κορίτσια
και αγόρια που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν τους κακοποιητές τους, μια μεγάλη
αγκαλιά σε όσους στέκονται δίπλα τους,
και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Πειθαρχικό και Δοιηκητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, που σήκωσε
στις πλάτες του με αντικειμενικότητα , ευαισθησία και γενναιότητα τις καταγγελίες του
#metoo του ελληνικού θεάτρου. Ο χώρος
μας εξυγιαίνεται», επεσήμανε ακόμη.
«Ας είναι η αρχή για καλύτερες μέρες. Ο αγώνας είναι πολλαπλός και πολυποίκιλος για
συλλογικες συμβάσεις, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, και έχουμε δρόμο μπροστά
μας.»
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3ο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Το μεγάλο στοίχημα για
τη «Νέα Αρχή»

Αύξηση της συμμετοχής στη διαδικασία επαν-εκλογής του Αλέξη Τσίπρα ως προέδρου του κόμματος
επιθυμεί η Κουμουνδούρου

Τ

ο σήμα για την εκκίνηση του 3ου
Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναμένεται να δοθεί
επισήμως αύριο το απόγευμα, με
την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του
κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, η οποία προσδοκάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά
στην προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διαμορφώσει στο εξής, όρους
«πολιτικής αλλαγής».
Στη διάρκεια, όμως, των τεσσάρων ημερών που θα εξελιχθεί η κορυφαία για τον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κομματική διαδικασία, προεξοφλείται πως κριθούν πολλά περισσότερα για το ρόλο, τη
δυναμική και τη λειτουργία του κόμματος, από τα προφανή. Για αυτό το λόγο, οι
παρασκηνιακές ζυμώσεις έχουν «φουντώσει» τα τελευταία εικοσιτετράωρα
στα επιμέρους κομματικά «στρατόπεδα»,
ενώ οι συζητήσεις που εξελίσσονται, δεν
περιλαμβάνουν μόνο τη διαμόρφωση
μιας νέας πολιτικής πρότασης και μαζί του
πλαισίου προοδευτικών συνεργασιών
στο μέλλον, αλλά πρωτίστως επικεντρώνονται στην «μάχη» των εσωκομματικών
συσχετισμών, σε πολλά και διαφορετικά
επίπεδα.
Οι προτεινόμενες αλλαγές, άλλωστε, από
πλευράς της ηγεσίας αγγίζουν πολλά από
τα μέχρι πρότινος «στεγανά» για το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη στιγμή
που φιλοδοξούν να στείλουν ένα «καθαρό
μήνυμα» στην ελληνική κοινωνία ότι στον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία «όλα
αλλάζουν», ακόμη και αν ο «τοκετός» δεν
είναι εσωκομματικά ανώδυνος.
Ανάμεσα σε αυτά που επιχειρείται να υιοθετηθούν στην «Νέα Αρχή» του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μέσω του 3ου
Συνεδρίου του, είναι:
• Ποσόστωση 50/50, ώστε να υπάρχει
ισάριθμη εκπροσώπηση των φύλων σε
όλα τα κομματικά όργανα (όπως για παράδειγμα στην Κεντρική Επιτροπή), στα κομματικά ψηφοδέλτια, αλλά και σε θέσεις
εξουσίας (κυβερνητικές και άλλες), όταν
και αν το κόμμα αναλάβει την ευθύνη της
χώρας.
• Όριο θητειών για εκλεγμένους στη
Βουλή και την Ευρωβουλή, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε «αλλαγή φρου-

ράς» σειρά προβεβλημένων στελεχών.
• Εσωκομματικά δημοψηφίσματα με την
ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών, ώστε
τα μέλη του κόμματος να διαδραματίζουν
«κεντρικό ρόλο» στη λήψη αποφάσεων
του πολιτικού φορέα, ψηφίζοντας τόσο για
τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα, όπως για
το εάν και με ποιο/α κόμμα/κόμματα θα
συνεργαστούν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά και για επιμέρους ζητήματα,
όπως η κατάρτιση όλων των κομματικών
ψηφοδελτίων και η εσωτερική λειτουργία
του κόμματος.
Αυτό, το οποίο συνομολογούν, ωστόσο,
όλες οι «φυλές» της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι η κάλπη που θα στηθεί το

Σάββατο του Λαζάρου, στις 16 Απριλίου,
κατά την τρίτη ημέρα δηλαδή των συνεδριακών εργασιών, θα στρέψει εν πολλοίς το
«καράβι» της αξιωματικής αντιπολίτευσης
σε νέες θάλασσες, αν τελικά γίνει αποδεκτή μια σειρά καταστατικών αλλαγών, τις
οποίες εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Η κρίσιμη κάλπη

Παρότι τον τελικό λόγο απέναντι στην
πλατφόρμα αλλαγών του Αλέξη Τσίπρα
διατηρούν οι 5.000 εκλεγμένοι Σύνεδροι,
οι ίδιοι θα κληθούν να ψηφίσουν την ίδια
ημέρα και παράλληλα με τις εργασίες του
Συνεδρίου για τον τρόπο εκλογής της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, δηλαδή του Προέδρου και της
νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος,
για πρώτη φορά, πάντως, από την οργανωμένη βάση.
Η τελευταία, αυτή, καταστατική αλλαγή
συγκέντρωσε ήδη τα βέλη των εσωκομματικών αντιδράσεων, καθώς η τάση
«Ομπρέλα» εξέφρασε ενστάσεις ως προς

τη σκοπιμότητα προσφυγής στην ετυμηγορία της κομματικής βάσης, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και
αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του κ.
Τσίπρα, ο οποίος παραμένει και ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου.
Στις αλλαγές, ωστόσο, που εισηγείται η
ηγεσία του κόμματος, η εκλογή των 300
μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής απέχει παρασάγγας από τα κομματικά ήθη,
αφού αυτή προτείνεται να γίνει απευθείας
από τα μέλη του κόμματος και μάλιστα ανά
περιφέρειες, όπου θα «μετρηθούν» απέναντι στο κομματικό ακροατήριο, σχεδόν
σε συνθήκες προσομοίωσης μιας τυπικής
εκλογικής αναμέτρησης όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη, «προβάροντας» δηλαδή
την πραγματική επιρροή τους, λίγους
μήνες πριν τις εθνικές εκλογές και σε 500
εκλογικά τμήματα ανά την επικράτεια.
Στην ίδια δέσμη προτάσεων, τις οποίες ο κ.
Τσίπρας θέτει στην κρίση των Συνέδρων το
Σάββατο 16 Απριλίου, περιλαμβάνεται και
η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, για
την ανάδειξη της συλλογικής ηγεσίας του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Συγκεκριμένα, προτείνεται τα 300 νέα μέλη της
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να
εκλεγούν ανά περιφέρειες και μετά από
ψηφοφορία, από όσα όμως μέλη έχουν
εγγραφεί στους κομματικούς καταλόγους
μέχρι την 21η Μαρτίου 2022, δηλαδή από
60.600 περίπου εγγεγραμμένα μέλη.
Ειδικά, όμως, για την περίπτωση της ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος -στην
πράξη της επανεκλογής του κ. Τσίπρααυτό που προτείνεται, είναι να κατοχυρώσουν δικαίωμα ψήφου «όσοι έχουν
εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022 και όσοι/
όσες συμπληρώνουν απογραφικό ένταξης στο κόμμα την ημέρα των εκλογών, το
οποίο καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος όπου προσέρχονται να ψηφίσουν». Με τον τρόπο
αυτό, διευρύνεται αυθημερόν το εκλογικό
σώμα μόνο για την εκλογή του Προέδρου,
με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι όσοι
προσέλθουν για να ψηφίσουν εκείνη την
ημέρα, δηλαδή στις 15 Μαΐου, θα εγγραφούν ταυτόχρονα κανονικά ως μέλη του
κόμματος, προκειμένου να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα.
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Αναστασιάδης σε
Τσαβούσογλου:
Αναγνωρίστε την Κυπριακή
Δημοκρατία και μετά
συζητάμε για αγωγό
φυσικού αερίου

Α

ν η Τουρκία αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και αποδεχτεί να καθοριστούν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ΑΟΖ των δύο χωρών, τα πάντα μπορεί να είναι στο τραπέζι, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης απαντώντας
στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου σε σχέση με τη διέλευση του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω Τουρκίας.
Ο κ. Τσαβούσογλου αναφέρθηκε σε ισότιμο διαμοιρασμό
του φυσικού αερίου με τους Τουρκοκύπριους και κάλεσε
την ΕΕ να παρέμβει για να περάσει ο αγωγός φυσικού
αερίου από την Κύπρο στην Τουρκία και μετά στην Ευρώπη
πριν από τη λύση του Κυπριακού.
«Αν πράγματι ο Τσαβούσογλου θέλει να συνομιλούμε,
πριν και πάνω απ’ όλα θα πρέπει να αναγνωρίσουν την
Κυπριακή Δημοκρατία», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ανέφερε επίσης ότι «δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι
να αποδεχτούν την πρόταση - πρόσκλησή μας είτε για
διάλογο προς καθορισμό της ΑΟΖ μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Τουρκίας, είτε να προσφύγουμε σε
επιδιαιτησία».

Προκλητικός Τσαβούσογλου: Οι Ελληνοκύπριοι είναι αυτοί που δεν θέλουν λύση

Την ελληνοκυπριακή πλευρά κατηγόρησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την αδυναμία επίλυσης του κυπριακού
ζητήματος, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη.
«Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να λυθεί το πολιτικό πρόβλημα του Κυπριακού, οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να
το λύσουμε. Αυτό φάνηκε στο Κραν Μοντάνα. Θεωρούμε
πως μπορεί να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή και να ωφεληθούν όλες οι πλευρές», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε, αναφερόμενος στον EastMed: «Ας το
προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται να κάνουν
ένα ξεκάθαρο βήμα. Η Ευρώπη έχει περισσότερη ανάγκη
το αέριο αυτό».
Ο Τσαβούσογλου μίλησε και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, λέγοντας πως «τα γεγονότα στη Μπούτσα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις. Όμως, παρά τις
δυσκολίες ελπίζουμε σε κατάπαυση του πυρός».
Για τις εκκενώσεις από τη Μαριούπολη, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμη πετύχει
το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται. Πραγματοποιήσαμε τις εκκενώσεις με διαφορετικούς τρόπους. Το λεωφορείο μας περιμένει έξω από
την πόλη. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα στενά. Χρειάζεται πλοίο ειδικά για την απομάκρυνση των τραυματιών».
Όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τσαβούσογλου είπε: «Η Τουρκία ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο.
Αν τα Ηνωμένα Έθνη επιβάλουν κυρώσεις θα συμμορφωθούμε και θα τις εφαρμόσουμε. Θα διατηρήσουμε την
ισορροπημένη στάση μας. Θα λάβουμε επίσης μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αλλά το πιο σημαντικό, θα
συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις προσπάθειές μας».
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για Τσίπρα: Τα ίδια κλισέ,
Μητσοτάκης: Εύχομαι το βιολί Οικονόμου
τα ίδια ψέματα, η ίδια παρωχημένη
του Λεωνίδα Καβάκου να
ρητορική
ακουστεί πιο δυνατά από τις
βόμβες της Ρωσίας

Τ

ις ευχαριστίες του στον Λεωνίδα
Καβάκο και τους μουσικούς συνεργάτες του «για την πολύ ευγενική
τους προσφορά να διοργανώσουν
αυτήν την συναυλία τα έσοδα της οποίας
θα διατεθούν για την ανέγερση του μαιευτηρίου το οποίο βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη», εξέφρασε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του
στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσει συναυλία για την Ουκρανία.
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «ο Λεωνίδας Καβάκος είναι ένας καλλιτέχνης ο
οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του και
πράγματι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν χωρούν ούτε ίσες αποστάσεις
ούτε γενικόλογες τοποθετήσεις ότι δήθεν
είμαστε με την ειρήνη. Εδώ υπάρχει αμυνόμενος και είναι η Ουκρανία, υπάρχει
επιτιθέμενος και είναι η Ρωσία.
» Και εύχομαι και ελπίζω σήμερα το βιολί
του Λεωνίδα να ακουστεί πιο δυνατά από
τις βόμβες της Ρωσίας και το μήνυμά του
να φτάσει και να δώσει μία ένεση στήριξης
στη μαρτυρική Μαριούπολη».

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
θα παίξει τελικά για το Μαιευτήριο της Μαριούπολης
Μετά την ένταση που προκλήθηκε την

περασμένη εβδομάδα με την αρνητική
απάντηση που έδωσε στον κορυφαίο
Έλληνα μουσικό Λεωνίδα Καβάκο για την
συμμετοχή της στην αντιπολεμική συναυλία που διοργανώνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανέγερση του
Μαιευτηρίου της Μαριούπολης, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) θα συνδράμει τελικά αυτόν το σκοπό σε μια
άλλη ωστόσο μουσική βραδιά. Πρόκειται για το μουσικό αφιέρωμα στον Άστορ
Πιατσόλα που θα παρουσιάσει απόψε,
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
«Με σεβασμό στα θύματα της Ουκρανίας
και τις ανάγκες των συνανθρώπων μας,
αποδεχτήκαμε την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά κυρίου Λευτέρη Γιοβανίδη,
ώστε τα έσοδα της προγραμματισμένης
για σήμερα συναυλίας μας, να διατεθούν
για το σκοπό της ανέγερσης του Μαιευτηρίου της Μαριούπολης» εξηγεί με σχετική ανακοίνωσή η ορχήστρα επισημαίνοντας πως πρωτοστατεί εδώ και χρόνια
στην στήριξη σημαντικών ανθρωπιστικών δράσεων: «Βρισκόμαστε με συνέπεια δίπλα στους πλέον αδύναμους των
συμπολιτών μας με εκτενέστατα κοινωνικά προγράμματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
σημείωσε ο ότι ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ επιδόθηκε σε επιδερμικές
αναλύσεις, υποσχέσεις για αυξήσεις
και χυδαίες επίθέσεις στον
πρωθυπουργό - «Ο μόνος που
έλειπε ήταν ο κ. Καμμένος» ανέφερε

Μ

ετά από 15 χρόνια στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας
έδειξε ότι παραμένει ίδιος
και απαράλλαχτος, ανεπαρκής και ανεπίκαιρος για την Ελλάδα του
2022 αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου για
την εναρκτήρια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
στο 3ο συνέδριο του κόμματος.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπς ανέφερε:
«Τα ίδια κλισέ, τα ίδια ψέματα, η ίδια
παρωχημένη ρητορική, τα ίδια πρόσωπα
στην πρώτη σειρά. Ο μόνος που έλειπε
ήταν ο κ. Καμμένος.
Το γεγονός ότι κ. Τσίπρας,
αντί να κάνει αυτοκριτική και να δείξει ότι έχει
αντιληφθεί τα λάθη του,
όπως ζητούν και οι ίδιοι
οι σύντροφοί του, δήλωσε
περήφανος για τα χρόνια
της καταστροφικής διακυβέρνησής του, δείχνει
πόσο αμετανόητος είναι
και πόσο μακριά στέκεται από τις ανάγκες και τα προβλήματα της
μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Εμφάνισε σαν λύσεις και προτάσεις για
τα προβλήματα των πολιτών κάποιες επιδερμικές αναλύσεις. Αράδιασε ξανά υποσχέσεις για αυξήσεις και δεκάδες χιλιάδες
προσλήψεις με λεφτά από τα λεφτόδεντρα
που φαίνεται πώς φυτρώνουν στον κήπο
του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι γνωρίζουν την αξιοπιστία των υπολογισμών του και τη μηδενική αξία των υποσχέσεών του.
Και όλα τα παραπάνω διανθισμένα με
χυδαίες επιθέσεις κατά του Κυριάκου
Μητσοτάκη, αρνούμενος να σεβαστεί και
να αποδεχθεί ότι βρίσκεται στη θέση του
Πρωθυπουργού ως επιλογή του κυρίαρχου ελληνικού λαού.
Ο κ. Τσίπρας, ύστερα από 15 χρόνια στην
αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε ότι παραμένει
ίδιος και απαράλλαχτος, ανεπαρκής και
ανεπίκαιρος για την Ελλάδα του 2022».

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι θα δώσουν το παρών στο 3ο συνέδριο του κόμματος

Αντιπροσωπείες κομμάτων από όλη την
Ευρώπη, εκπρόσωποι Αριστερών και
Σοσιαλιστικών σχημάτων, αλλά και υψηλές πολιτικές παρουσίες αναμένεται να
δώσουν το παρών στο 3ο Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο
ξεκινά αύριο το απόγευμα, στο Κλειστό
Γήπεδο Φαλήρου (Τάε κβον Ντο).
Οι εργασίες του συνεδρίου αρχίζουν στις
6:30 μ.μ., με ομιλία του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη
Τσίπρα, ενώ θα προηγηθούν χαιρετισμοί
ηγετών και εκπροσώπων άλλων πολιτικών φορέων, «ομογάλακτων» και μη, στο
πλαίσιο της εθιμικής πολιτικής παράδοσης.
Ανάμεσα σε όσους θα χαιρετίσουν στις
εργασίες του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, μεταξύ άλλων, ο Αντόνιο
Κόστα, Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
(ο οποίος θα παρέμβει μέσω βίντεο, λόγω
του Καθολικού Πάσχα),
η Αν τιπρόεδρος της
Ισπανικής Κυβέρνησης
και Υπουργός Εργασίας,
Γιολάντα Ντίαθ, ο Ζόραν
Ζάεφ, πρώην Πρωθυπουργός της Βόρειας
Μακεδονίας, αλλά και
στελέχη Αριστερών και
Σοσιαλιστικών κομμάτων.
Χαιρετισμοί θα υπάρξουν και από εκπροσώπους της εγχώριας πολιτικής σκηνής,
αφού το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα
χαιρετίσει ο Γραμματέας της ΝΔ, Παύλος
Μαρινάκης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του
Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος,
αλλά και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ως εκπρόσωπος του
ΠΡΑΤΤΩ.
Παράλληλα με το συνέδριο θα διοργανωθούν θεματικά τραπέζια, με αντικείμενα την πανδημία, την εργασία, τη διεθνή κατάσταση και τον πόλεμο, την οικονομία, την κλιματική κρίση- ενέργεια και
τους θεσμούς – Δημοκρατία.
Επιπλέον, την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Απριλίου και ώρες από 10 π.μ.
έως 2 μ.μ. θα πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία, ενώ για τις ανάγκες της
διοργάνωσης, στο χώρο θα λειτουργεί
παιδότοπος.
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Βικτόρια Νούλαντ: Προκλητικές οι
Έλον Μασκ: Δίνει 41 δισ. δολάρια για
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου να... σώσει την «ελευθερία του λόγου»
στο Twitter
χώρου από την Τουρκία

Ο

ι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιμένουν να εγκαταλειφθεί ο αγωγός
EastMed, απλώς εκφράζουν την
ανησυχία τους για τις ενεργειακές εξελίξεις, διευκρινίζει η υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτώρια Νούλαντ.
Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην ανταποκρίτρια
της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, η
τελική απόφαση για το συγκεκριμένο έργο
θα πρέπει να ληφθεί από τις εμπλεκόμενες
χώρες.
Συνεχίζοντας, η Αμερικανίδα υφυπουργός χαρακτήρισε προκλητικές τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από
την Τουρκία, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις
με την Άγκυρα για ενδεχόμενη αγορά αεροσκαφών F-16 δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Επιπλέον, η κ. Νούλαντ προανήγγειλε τη
συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν στο τριμερές σχήμα συνεργασίας
Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ
μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ σε σχέση με το
Κυπριακό, ξεκαθάρισε ότι
έχει εξηγήσει με σαφήνεια
στον κατοχικό ηγέτη Τατάρ
ότι λύση δυο κρατών στην
Κύπρο δεν είναι αποδεκτή για τις ΗΠΑ.
Ερωτηθείσα γιατί πήγε «με άδεια χέρια»
στην Ελλάδα- η οποία είναι ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος- ενώ προσέφερε στην Τουρκία -η οποία κάθε άλλο παρά καθαρή θέση
έχει πάρει στον πόλεμο της Ουκρανίας- τη
δημιουργία ενός στρατηγικού μηχανισμού,
η κ. Νούλαντ απάντησε πως «οι ΗΠΑ εδώ
και πολλά χρόνια έχουν Στρατηγικό Διάλογο με την Ελλάδα και μάλιστα σε επίπεδο
Υπουργού Εξωτερικών. Είδαμε έναν ακόμα
γύρο αυτού του διαλόγου το φθινόπωρο.
Το ταξίδι μου ήταν πρωτίστως ένα ευχαριστήριο ταξίδι προς την Ελλάδα που είναι
ένας τόσο σταθερός σύμμαχος. Ήθελα να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόοδο που έχουμε κάνει μαζί, αλλά και για να
σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας για το πως
θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η
Ευρώπη θα έχει ενέργεια και πως θα συνεχίζουμε να βοηθάμε την Ουκρανία. Επομένως, επρόκειτο και για μια αμιγώς στρατηγικού τύπου συζήτηση. Τώρα σε σχέση με τον
στρατηγικό μηχανισμό που εγκαινιάσαμε
στην Τουρκία, είναι κάτι που η Ελλάδα έχει
ήδη εδώ και πολλά χρόνια».

Μάλιστα, στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι τις
επόμενες εβδομάδες ο Άντονι Μπλίνκεν θα
συμμετάσχει στο τριμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, στέλνοντας
με αυτό τον τρόπο το καλύτερο μήνυμα στήριξης. Όπως σημείωσε η κ. Νούλαντ, «οι
ΗΠΑ στηρίζουν πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ
και είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στη
συνάντηση με τους τρεις υπουργούς Εξωτερικών πρόσφατα. Πιστεύω ότι θα έχουμε
μια συνάντηση πολύ σύντομα, τις επόμενες
εβδομάδες, μεταξύ των τριών υπουργών με
τον υπουργό μου, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν, για να υπογραμμίσουμε τη
σημασία αυτού του σχήματος και του έργου
που προσπαθούν να κάνουν μαζί, που προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μαζί, για την
ενέργεια, για την ασφάλεια στη θάλασσα
και για άλλα σημαντικά ζητήματα».
Σχετικά με τις ενεργειακές
εξελίξεις, ρωτήθηκε γιατί
οι ΗΠΑ επιμένουν να επαναλαμβάνουν Ότι ο αγωγός
EastMed δεν έχει μέλλον
την ώρα που οι εμπλεκόμενες χώρες φαίνεται να έχουν
διαφορετική άποψη. Από
την πλευρά της η Αμερικανίδα υφυπουργός διευκρίνισε ότι «οι ΗΠΑ
δεν επιμένουν σε τίποτα και αν οι χώρες της
περιοχής αποφασίσουν ότι θέλουν να προχωρήσουν με αυτό το έργο, θα το κάνουν.
Η ανησυχία μας είναι αυτή που διατύπωσα
στην Ελλάδα, δηλαδή ότι το έργο είναι εξαιρετικά ακριβό, τα ύδατα πολύ βαθιά, και
μπορεί να χρειαστούν δέκα χρόνια ή περισσότερα για να ολοκληρωθεί όταν όλοι χρειάζονται ενέργεια εδώ και τώρα. Η Ελλάδα
είναι ήδη ενεργειακός κόμβος και πιστεύουμε ότι υπάρχουν ταχύτεροι, πιο αποτελεσματικοί και πιο παραγωγικοί τρόποι για τη
μεταφορά ενέργειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης σε άλλες
περιοχές, μέσω καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π. Εξαρτάται προφανώς από τις
χώρες της περιοχής εάν θέλουν να προχωρήσουν με το έργο, αλλά η ανησυχία μας
είναι ότι σε δέκα χρόνια θέλουμε να είμαστε
όλοι απεξαρτημένοι από τους υδρογονάνθρακες και να έχουμε στραφεί στην καθαρή
ενέργεια. Επομένως, τώρα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε αυτές τις λύσεις που είναι
γρήγορες και μπορούν να ωφελήσουν τους
πάντες».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του
κόσμου θέλει να αγοράσει το
Twiiter με στόχο να χαλαρώσει
την πολιτική περιορισμού του
ακραίου λόγου - Ο ίδιος όμως
το έχει χρησιμοποιήσει κατά
καιρούς ως εργαλείο χειραγώγησης
των αγορών - Ποιος μπορεί να
αποκρυπτογραφήσει τις προθέσεις
του;

Η

προσωπική του περιουσία ξεπερνά τα 260 δισ. δολάρια. Η
προσφορά του για την αγορά
του Twitter είναι λίγο πάνω από 40 δισ. δολάρια, τα οποία προσφέρει
στο χέρι.
Ο Ελον Μασκ δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να δώσει περίπου το 15% της περιουσίας του για να αγοράσει το κοινωνικό
δίκτυο, αλλά γιατί ενδιαφέρεται τόσο
πολύ να το κάνει;
Ενδεχομένως να είναι άλλη μια εκδήλωση
της μεγαλομανίας του. Εξάλλου σύντομη
επιστολή του προς το ΔΣ της εταιρείας, ο
Μασκ καταφέρνει να μιλήσει σε πρώτο
πρόσωπο 11 φορές μέσα σε 138 λέξεις.
Ή είναι άλλη μια αντιφατική κίνηση από
έναν άνθρωπο που θέλει να αγοράσει το
δίκτυο που έχει κατακρίνει, αλλά του αρέσει να χρησιμοποιεί για να κοροϊδεύει σαν
ξαναμμένος έφηβος.
Εφόσον και αν ξεπεράσει τον σκόπελο των εποπτικών αρχών σε ΗΠΑ και
Ευρώπη, η εξαγορά θα φέρει το Twitter
στα χέρια ενός πάμπλουτου και -όλοι θα

το συνομολογούσαν- ασταθούς ανθρώπου.
Το Twitter έδινε βήμα σε ηγέτες από όλο
τον κόσμο, αλλά δεν δίστασε να το αφαιρέσει όταν αποφάσισε να αποκλείσει
τον Τραμπ, μετά τα τραγικά γεγονότα στο
Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Οι
συζητήσεις για το πόσο θεμιτό είναι αυτό,
για το αν μια εταιρεία μπορεί να αφαιρεί
τον λόγο από ηγέτες ήταν έντονες. Τότε
είχε να λογοδοτήσει στους μετόχους του,
στα χέρια του Μασκ όλο αυτό θα μπει σε
μια διαφορετική βάση.
Ο Μασκ έλεγε μόλις τον Μάρτιο ότι
πιστεύει απόλυτα στην ελευθερία του
λόγου και ότι θεωρεί το Twitter ένα δημόσιο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελε να
χαλαρώσουν οι πολιτικές περιορισμού
του ακραίου λόγου, όπως ίσως αυτές που
εξόρισαν τον Ντόναλντ Τραμπ.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο ιδιοκτήτης Μασκ πιθανόν θα υλοποιήσει και το πάγιο αίτημα
πολλών χρηστών, ένα κουμπί για την επεξεργασία των tweet αφού δημοσιευτούν.
Μια τόσο ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία
του Twitter δεν είναι βέβαιο ότι θα αρέσει
στους χρήστες ενός δικτύου που ήδη πιέζεται από άλλα, όπως το TikTok.
Αλλά ο Μασκ είναι και επιχειρηματίας και
ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει το Twitter
και για δικό του όφελος.
Ειδήμομες σχολιάζουν στο BBC ότι ο
Μασκ χρησιμοποιεί το Twitter σαν εργαλείο χειραγώγησης των αγορών, μέσα από
τα «αθώα» ερωτήματα που κάνει κατά
καιρούς.
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O Φορντ είναι ανοιχτός στην
O Tριντό συμφωνεί πως η
κατάσταση στην Ουκρανία μπορεί επέκταση της εντολής μάσκας
να θεωρηθεί «γενοκτονία»
`

Ο

Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στάθηκε στις
αυξανόμενες εκκλήσεις
να κηρύξει τις ενέργειες
της Ρωσίας στην Ουκρανία ως γενοκτονία, λέγοντας ότι είναι «απόλυτα
σωστό» να χρησιμοποιείται ο όρος
δεδομένων των αχαλίνωτων ισχυρισμών για εγκλήματα πολέμου και
άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Ο Τριντό έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια
μιας συνέντευξης Τύπου στο Λαβάλ την
Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους την
προηγούμενη ημέρα ότι η συμπεριφορά
της Ρωσίας στην Ουκρανία φαινόταν στα
μάτια του ως γενοκτονία.
Ενώ και οι δύο ηγέτες της Βόρειας Αμερικής δήλωσαν ότι θα εναπόκειται στους
δικηγόρους να καθορίσουν εάν οι ενέργειες της Ρωσίας πληρούν τα διεθνή πρότυπα για τη γενοκτονία, εντούτοις ήταν
ενωμένοι στη χρήση του όρου.
«Όπως τόνισε ο Πρόεδρος Μπάιντεν,

υπάρχουν επίσημες διαδικασίες γύρω από
τους προσδιορισμούς της γενοκτονίας»,
είπε ο Τριντό. «Αλλά πιστεύω ότι είναι
απολύτως σωστό ότι όλο και περισσότεροι
άνθρωποι μιλούν και χρησιμοποιούν τη
λέξη «γενοκτονία» σε σχέση με αυτό που
κάνει η Ρωσία».
Ο πρωθυπουργός συνέχισε απαριθμώντας μια σειρά από εγκλήματα πολέμου
και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρεται να διαπράττονται από
ρωσικές δυνάμεις υπό την καθοδήγηση
του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, συμπεριλαμβανομένων σκόπιμων επιθέσεων σε
πολίτες και χρήσης σεξουαλικής βίας.
«Επιτίθενται στην ουκρανική ταυτότητα
και κουλτούρα», είπε ο Τριντό. «Όλα αυτά
είναι εγκλήματα πολέμου για τα οποία
ευθύνεται ο Πούτιν. Όλα αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».
Συνέχισε λέγοντας ότι ο Καναδάς έστειλε
ανακριτές του RCMP για να βοηθήσουν
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να συγκεντρώσει στοιχεία για να λογοδοτήσει
τελικά ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι ηγέτες.

Η Νομική Εταιρεία του Οντάριο λέει
ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις»
ότι διέρρευσαν υλικό για τις
εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου

Η

Νομική Εταιρεία του Οντάριο
λέει ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι τα περιεχόμενα των
εξετάσεων δικηγορικού συλλόγου διέρρευσαν καθώς συνεχίζεται η έρευνά για πιθανή απάτη.
Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ακύρωσε
τις επερχόμενες εξετάσεις δικηγόρων και
δικηγόρων, αφού έμαθε ότι ορισμένοι
υποψήφιοι μπορεί να είχαν εσφαλμένη
πρόσβαση στο περιεχόμενο των εξετάσεων.
Η εταιρεία λέει ότι είχε επίσης συγκεντρώσει στοιχεία που υποδεικνύουν την
πιθανή εμπλοκή τρίτων στο κύκλωμα εξαπάτησης.
Η απόφαση για ακύρωση των εξετάσεων
επηρέασε περίπου 1.100 υποψηφίους

που επρόκειτο να γράψουν τις εξετάσεις
τους στο διαδίκτυο τον Μάρτιο, ωστόσο,
κατάφεραν να συνεχίσουν τις εξετάσεις
τους αυτοπροσώπως αυτόν τον μήνα στο
Τορόντο.
Η εταιρεία προσέλαβε μια ομάδα εξωτερικής έρευνας για να εξετάσει αμέσως την
πιθανή διαρροή, συμπεριλαμβανομένης
της εξέτασης υποψηφίων που είχαν προηγουμένως γραπτές εξετάσεις.
Οι ερευνητές εξέδωσαν επιστολές αυτή
την εβδομάδα σε άτομα που ενδέχεται να
εμπλέκονται στην απάτη, αναφέροντας
ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.
Οι επιστολές ζητούν επίσης να παρασχεθούν στους ερευνητές όλα τα έγγραφα και
οι πληροφορίες που σχετίζονται με την
έρευνα.

Ο

πρωθυπουργός του Οντάριο
Νταγκ Φορντ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός στην παράταση των υπόλοιπων εντολών
μάσκας πέρα από την προηγούμενη ημερομηνία λήξης του Απριλίου, εάν το συμβουλεύσει ο επικεφαλής ιατρός της υγείας.
Οι εντολές μάσκας έχουν ήδη αρθεί στις
περισσότερες τοποθεσίες στην επαρχία και
αναμένεται να απορριφθούν σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου, όπως νοσοκομεία
και οίκοι μακροχρόνιας περίθαλψης στις 27
Απριλίου. Ωστόσο, πολλοί γιατροί παροτρύνουν τους ανθρώπους
να συνεχίσουν να φορούν
μάσκες σε εσωτερικούς
χώρους εν μέσω έκτου ανοδικού κύματος σ τα
νοσοκομεία.
«Δε ν θα ε ίχα κανέ να
απολύτως πρόβλημα με
αυτό», είπε ο Ford όταν
ρωτήθηκε εάν θα ήταν
ανοιχτός στην παράταση
της εντολής της μάσκας για ρυθμίσεις υψηλού κινδύνου. «Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους που το έλεγα
πάντα από την πρώτη μέρα. Αλλά θα περιμένω τον Δρ Μουρ να μας δώσει τις συστάσεις. Έχω δικαίωμα από την πρώτη μέρα.

Και αν μας κάνει συστάσεις, θα ήμουν πολύ
χαρούμενος να το κάνω».
Σε μια ενημέρωση τη Δευτέρα, ο Chief
Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore
είπε ότι «είναι πολύ λογικό» να επεκταθεί η
κάλυψη σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου
πέρα από τον Απρίλιο. Είπε ότι το τρέχον
κύμα μόλυνσης δεν είναι πιθανό να υποχωρήσει μέχρι τα μέσα έως τα τέλη Μαΐου
και ότι θα διαβιβάσει σύντομα συστάσεις
στην κυβέρνηση.
Πολλοί γιατροί και επαγγελματίες υγείας
επέκριναν τις προθεσμίες της επαρχίας για
την απόσυρση της μάσκας ως
«αυθαίρετες» και είπαν ότι δεν
έχει νόημα να το κάνουν καθώς
αυξάνονται τα κρούσματα και
αυξάνονται οι νοσηλείες.
Αν και αυτό δεν απαιτείται
πλέον επαρχιακά από το νόμο,
πολλοί γιατροί συνεχίζουν να
παροτρύνουν τους ανθρώπους
να φορούν μάσκες σε εσωτερικούς χώρους, ειδικά σε χώρους
με πλήθη.
Ορισμένες σχολικές επιτροπές του GTA
έχουν επίσης πει ότι ζητούν από όλους τους
μαθητές και το προσωπικό να συνεχίσουν
τη μάσκα, αν και η απαίτηση της επαρχίας
έχει αρθεί.

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι
περισσότεροι Καναδοί πιστεύουν ότι
η κυβέρνηση ξοδεύει αρκετά για την
άμυνα της χώρας

Μ

ια νέα δημοσκόπηση δείχνει
ότι οι περισσότεροι Καναδοί
πιστεύουν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξοδεύει ήδη
αρκετά για τον στρατό, παρά την πίεση για
μια τεράστια αύξηση στη χρηματοδότηση
της άμυνας.
Είναι ένα επίμαχο ζήτημα τις τελευταίες
εβδομάδες, με τον πόλεμο στην Ουκρανία
να οδηγεί σε ανανεωμένες εκκλήσεις προς
τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ
να αυξήσουν τις δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.
Το πενταετές σχέδιο των Φιλελευθέρων, το
οποίο δημοσιεύθηκε στον ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό της περασμένης εβδομάδας, θα είναι χαμηλότερο από αυτό στο 1,5%,
ακόμη και με περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες στρατιωτικές δαπάνες.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Leger

το περασμένο Σαββατοκύριακο, αυτό είναι
αρκετό για πολλούς Καναδούς.
Μόλις οι μισοί από τους ερωτηθέντες είπαν
ότι η κυβέρνηση ξοδεύει το σωστό ποσό
και ένα άλλο 18 τοις εκατό είπε ότι πρέπει να
ξοδέψει λιγότερα. Το υπόλοιπο 34 τοις εκατό
δήλωσε ότι θέλει περισσότερα χρήματα στον
αμυντικό προϋπολογισμό.
Η Leger ερεύνησε 1.538 Καναδούς μεταξύ 8
και 10 Απριλίου. Δεν μπορεί να εκχωρηθεί
περιθώριο σφάλματος επειδή οι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις δεν θεωρούνται πραγματικά τυχαία δείγματα.
Η εταιρεία δημοσκοπήσεων δεν έχει κάνει
ποτέ ξανά ερώτηση σχετικά με τις συνολικές αμυντικές δαπάνες, αν και έχει ζητήσει
γνώμες για συγκεκριμένες συμβάσεις όπως
η αγορά μαχητικών αεροσκαφών, για παράδειγμα.
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▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and previously unregistered 2021, 2021.5, 2022 Mazda model or factory order any new and previously unregistered, 2022 Mazda model from an authorized Mazda dealer in
Canada between April 1 – May 2, 2022. Eligible models and maximum credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes 2022 MX-30); $500 on 2021 Mazda3/Mazda3 Sport, 2021.5 CX-5, 2022 MX-5 ST and RF.
Credit will be deducted from the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See dealer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available
on 2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical
and technical restrictions. See mazda.ca for details. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00) is $32,280. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 Kuro
Edition AWD (NXBN82KE00)/2022 CX-5 Sport Design AWD (NXDM82SD00)/2022 CX-5 Signature AWD (NXKM82AA00) is $39,780/$44,430/$45,430. Offers include freight and P.D.E. of $1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship Fee (all models – covering the
cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of
purchase. Dealer order/trade may be necessary on certain vehicles. Offers valid April 1 – May 2, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.
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• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.
Visit hyundaicanada.com/military

▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and
previously unregistered 2021, 2021.5, 2022 Mazda model or factory order any new and previously unregistered, 2022
Mazda model from an authorized Mazda dealer in Canada between April 1 – May 2, 2022. Eligible models and maximum
credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes
2022 MX-30); $500 on 2021 Mazda3/Mazda3 Sport, 2021.5 CX-5, 2022 MX-5 ST and RF. Credit will be deducted from
the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See dealer for complete details. ▼Connected vehicle service
is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of
the trial period. Available on 2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible
smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. Services,
connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details.
†Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00) is
$32,280. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 CX-5 Kuro Edition
AWD (NXBN82KE00)/2022 CX-5 Sport Design AWD (NXDM82SD00)/2022 CX-5 Signature AWD (NXKM82AA00) is
$39,780/$44,430/$45,430. Offers include freight and P.D.E. of $1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship
Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge
(all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers only. Licence, insurance, taxes and down
payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Dealer order/trade may be necessary
on certain vehicles. Offers valid April 1 – May 2, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for
qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.
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FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual models with an annual lease rate of
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στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
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off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer[forAPPROVALS
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Το NDP του Οντάριο υπόσχεται
κατώτατο μισθό 25 $ για
εκπαιδευτικούς προσχολικής
ηλικίας

Ο

ι Νεοδημοκράτες του Οντάριο υπόσχονται να εφαρμόσουν έναν κατώτατο μισθό 25 $ την ώρα για εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας εάν το κόμμα σχηματίσει κυβέρνηση.
Η συμφωνία που έκλεισε πρόσφατα η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση με την Οτάβα
για να επιφέρει μέσες αμοιβές 10 $ την ημέρα
για αδειοδοτημένη παιδική φροντίδα περιελάμβανε έναν κατώτατο μισθό 18 $ την ώρα
για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας
και 20 $ για τους επόπτες. Σύμφωνα με αυτή τη
συμφωνία, ο κατώτατος μισθός θα αυξανόταν
1 δολάριο την ώρα κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει
τα 25 δολάρια. Ωστόσο, οι υποστηρικτές είπαν ότι τα 18 $ είναι πολύ χαμηλά και οι εκπαιδευτικοί
προσχολικής ηλικίας πρέπει να αμείβονται τουλάχιστον 25 $ την ώρα τώρα, εάν το Οντάριο ελπίζει
να προσλάβει και να διατηρήσει αρκετούς εργάτες για να στελεχώσει τον αναπτυσσόμενο τομέα.
Η αρχηγός του NDP Andrea Horwath ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εισαγάγει έναν κατώτατο μισθό
25 $ για εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και 20 $ για το υπόλοιπο προσωπικό του προγράμματος, καθώς και ότι θα εφαρμόσει ένα πλέγμα μισθών, το οποίο επίσης προτρέπουν οι υποστηρικτές.
«Γνωρίζουμε πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, κυριολεκτικά όχι μόνο φροντίζουν τα
μικρά μας, αλλά τα προετοιμάζουν για το μέλλον τους με την προσχολική εκπαίδευση, η οποία
είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντική», είπε.
«Αλλά επειδή αμείβονται τόσο χαμηλά, επειδή οι μισθοί τους δεν ήταν επαρκείς, είναι δύσκολο να
κρατηθούν οι εργαζόμενοι στη φροντίδα των παιδιών στον τομέα».
Η Horwath είπε επίσης ότι εάν είναι πρωθυπουργός θα συνεργαστεί με τον κλάδο για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια στρατηγική εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των παροχών,
των συντάξεων, του χρόνου προγραμματισμού επί πληρωμή και της υποστήριξης των εργαζομένων για την αναβάθμιση των προσόντων τους.

Ο Τριντό θέλει περισσότερα
ηλεκτρικά οχήματα σε ολόκληρο
τον Καναδά, δεν αποκλείει την
πυρηνική ενέργεια

Ο

πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό λέει ότι θέλει να διευκολύνει περισσότερους Καναδούς να οδηγούν ηλεκτρικά οχήματα και δεν αποκλείει την πυρηνική ενέργεια ως
καθαρότερη πηγή ενέργειας.
Ο Τριντό είπε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης, αλλά
συχνά είναι πολύ ακριβά για πολλούς Καναδούς.
«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές», είπε τη Δευτέρα σε μια υπαίθρια συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστήμιο Royal Roads στην προαστιακή κοινότητα της Βικτώριας στο
Colwood. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να μειώσουμε τη ρύπανση και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει αυτό είναι να έχουμε περισσότερα καθαρά αυτοκίνητα στο δρόμο». Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της περασμένης εβδομάδας έδωσε έμφαση στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, η οποία περιελάμβανε την επέκταση της διαθεσιμότητας οχημάτων μηδενικών
εκπομπών και σταθμών φόρτισης, είπε ο Τριντό.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα επεκτείνει ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους αγοραστές
ηλεκτρικών οχημάτων έως και 5.000 δολάρια για να βοηθήσει με αγορές και θα εισαγάγει υποχρεωτικούς στόχους πωλήσεων που απαιτούν το 20 τοις εκατό όλων των οχημάτων που πωλούνται έως το 2026 να είναι ηλεκτρικά, είπε.
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Bank of Canada: Aυξάνει το βασικό
επιτόκιο στο 1% και προειδοποιεί
για περαιτέρω αυξήσεις

Η Τράπεζα του Καναδά αύξησε
το βασικό της επιτόκιο κατά
το υψηλότερο ποσό εδώ και
περισσότερα από 20 χρόνια
και προειδοποιεί ότι έρχονται
περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων
εν μέσω νέων προβλέψεων για
υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού.

Ο

κυβερνήτης Tiff Macklem είπε
ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός και αναμένεται να παραμείνει υψηλός για περισσότερο
από ό,τι πίστευε η τράπεζα.
«Η εισβολή στην Ουκρανία ανέβασε τις
τιμές της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων και ο πόλεμος διαταράσσει περαιτέρω
τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού»,
είπε.
«Ανησυχούμε επίσης για τη διεύρυνση των
πιέσεων στις τιμές στον Καναδά».
Η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο
πολιτικής της κατά μισή
ποσοστιαία μονάδα την
Τετάρτη στο 1%.
Η τελευταία φορά που η
κεντρική τράπεζα αύξησε
το βασικό της επιτόκιο κατά
μισή ποσοστιαία μονάδα
ήταν ο Μάιος του 2000.
Η αύξηση του βασικού επιτοκίου της τράπεζας αναμένεται να ωθήσει τις μεγάλες τράπεζες του Καναδά
να αυξήσουν τα βασικά τους επιτόκια μια αλλαγή που θα αυξήσει το κόστος των
δανείων που συνδέονται με το σημείο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.
Η Royal Bank of Canada και η TD Canada
Trust δήλωσαν και οι δύο ότι θα αυξήσουν
τα βασικά τους επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 3,20 τοις εκατό από 2,70
τοις εκατό, από την Πέμπτη. Το παράδειγμά
τους αναμενόταν να ακολουθήσουν και
άλλες μεγάλες τράπεζες.
Ο James Orlando, ανώτερος οικονομολόγος
στην TD Economics, είπε ότι τα υψηλότερα
επιτόκια θα ασκήσουν πίεση στο κόστος
δανεισμού των νοικοκυριών καθώς οι
Καναδοί θα πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους τους.
«Τα ποσοστά θα αρχίσουν να ανεβαί-

νουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι
έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι», είπε. «Επιταχύνουν τις αυξήσεις των επιτοκίων και
σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες».
Στην εαρινή έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική που κυκλοφόρησε μαζί με
την απόφαση για τα επιτόκια, η Τράπεζα
του Καναδά αύξησε τις προσδοκίες της για
τον πληθωρισμό που οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ανέφερε ότι τώρα αναμένει ότι ο ετήσιος
ρυθμός πληθωρισμού θα είναι κατά μέσο
όρο σχεδόν έξι τοις εκατό το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και θα παραμείνει πολύ πάνω από το εύρος ελέγχου
του από ένα έως τρία τοις εκατό καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2022 πριν υποχωρήσει σε
περίπου 2,5 τοις εκατό το δεύτερο εξάμηνο
του 2023 .
Στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική του Ιανουαρίου, η κεντρική τράπεζα
είχε δηλώσει ότι αναμένει ο
πληθωρισμός να πλησιάσει
το 5% το πρώτο εξάμηνο του
2022 πριν υποχωρήσει σε
περίπου 3% μέχρι το τέλος
του έτους.
Ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο ανέβηκε στο 5,7%, από
5,1% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Καναδά τον περασμένο
μήνα. Ο οργανισμός αναμένεται να δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για
τον Μάρτιο, τα οποία θα περιλαμβάνουν
την άνοδο των τιμών της βενζίνης λόγω της
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την
επόμενη εβδομάδα.
Τα υψηλά επίπεδα χρέους των νοικοκυριών
αποτελούν βασικό κίνδυνο για την οικονομία και τα υψηλότερα επιτόκια θα αυξήσουν το κόστος για τους Καναδούς που
αντιμετωπίζουν ήδη υψηλότερες τιμές στο
παντοπωλείο και στις αντλίες βενζίνης.
Η τράπεζα δήλωσε ότι η αγορά κατοικίας
ήταν ισχυρή το πρώτο τρίμηνο, αλλά αναμένει ότι οι πωλήσεις θα μετριαστούν κάπως
το δεύτερο τρίμηνο, καθώς τα επιτόκια των
στεγαστικών δανείων αυξάνονται.
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Εξαφανίστηκαν 11 ανήλικα παιδιά
μετανάστες από το 2019

Παπαπολυβίου: Σπάνια
πράξη ευεργετισμού
η δωρεά του ζεύγους
Λαγανά στο ΠΚ

Ω

ς σπάνια πράξη ευεργετισμού χαρακτήρισε την παράδοση της
δωρεάς «Βιβλιοθήκη Γεώργιου και Μαρκησίας Λαγανά» προς
την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρος Παπαπολυβίου. Με αφορμή την τιμητική εκδήλωση
παράδοσης της δωρεάς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης στη Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου», ο κ. Παπαπολυβίου μίλησε στο ΚΥΠΕ για τα βιβλία που
περιλαμβάνει η συλλογή του ζεύγους Λαγανά.
«Πρόκειται για μια τεράστια σε όγκο και σε αξία δωρεά. Είναι μια από τις
καλύτερες συλλογές στον ελληνικό χώρο, που δημιούργησε ο Γεώργιος
Λαγανάς, στρατιωτικός ιατρός και πτυχιούχος φιλόλογος», ανέφερε ο κ.
Παπαπολυβίου, προσθέτοντας ότι η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από
2.000 παλαίτυπα, μονόφυλλα, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα έντυπα.
Το παλαιότερο βιβλίο της συλλογής είναι του 1483 και πρόκειται για μια
έκδοση του Θουκυδίδη, επεσήμανε ο κ. Παπαπολυβίου, ο οποίος ανέφερε ότι η συλλογή περιλαμβάνει την πρώτη έκδοση του Αριστοφάνη.
«Μιλάμε για βιβλία από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης της τυπογραφίας.
Τα βιβλία από το 1483 μέχρι το 1700 είναι ένα μεγάλο κομμάτι της συλλογής», τόνισε.
Ένα άλλο, «μεγάλο και ανεκτίμητο κομμάτι» της συλλογής, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνιστούν τα βιβλία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, γραμμένα από τους Αδαμάντιο Κοραή, Ρήγα Φεραίο και ελάσσονες λογίους
της εποχής. Και στα παλαίτυπα και στα βιβλία του Διαφωτισμού υπάρχουν
βιβλία που είναι μοναδικά σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε ο κ. Παπαπολυβίου.
Το τρίτο κομμάτι της συλλογής αφορά στην Ελληνική Επανάσταση και είναι
επίκαιρο λόγω της πρόσφατης επετείου, ανέφερε, για να συμπληρώσει ότι
υπάρχει μονόφυλλο της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831 που αναγγέλλει την
δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.
Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το πώς ξεκίνησε η συλλογή βιβλίων
από το ζεύγος Λαγανά, ο κ. Παπαπολυβίου απάντησε ότι ο κ. Λαγανάς, έχοντας σπουδάσει φιλόλογος και έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχε αρχίσει
να συλλέγει αναζητώντας συγκεκριμένα βιβλία. «Τα βιβλία μαζεύτηκαν με
πολύ μεγάλο μεράκι από το ζεύγος Λαγανά, που ήταν ιατροί και δεν είχαν
τεράστια οικονομική επιφάνεια, αλλά έκαναν στοχευμένες αγορές», είπε.
Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε την παράδοση της δωρεάς του ζεύγους
Λαγανά προς την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ως «μια υποδειγματική συλλογή ανεκτίμητης αξίας και για μια σπάνια πράξη ευεργετισμού». Η συλλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπόνηση φοβερών
μελετών, υπέδειξε.
Ο κ. Παπαπολυβίου σημείωσε ότι ο κ. Λαγανάς εργάστηκε ως στρατιωτικός ιατρός και υπηρέτησε στην Κύπρο μεταξύ 1985-1987 ως Διοικητής του
Υγειονομικού της Εθνικής Φρουράς. Επέλεξε την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου επειδή εντυπωσιάστηκε από το κτίριο και από το έργο
των λειτουργών της Βιβλιοθήκης.
«Η συλλογή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και είμαστε υποχρεωμένοι να την φυλάξουμε και να την προβάλουμε με
τον καλύτερο τρόπο», δήλωσε ο κ. Παπαπολυβίου, προσθέτοντας ότι σε
τέτοιες εποχές, όπου όλοι γκρινιάζουμε για την κρίση των ηθικών αξιών,
την έλλειψη προτύπων, είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι
στον 21ο αιώνα, χάρη στους οποίους επιβιώνει ο θεσμός του ευεργετισμού.
Τέλος, ο κ. Παπαπολυβίου εξέφρασε μέσω του ΚΥΠΕ την ευγνωμοσύνη
του Πανεπιστημίου Κύπρου γι’ αυτή την δωρεά, η οποία, όπως είπε, θα
αναβαθμίσει την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και όλες τις βιβλιοθήκες στην Κύπρο. «Πρέπει όλοι, και οι ειδικοί ερευνητές και κυρίως η
Πολιτεία, να δείξουν ενδιαφέρον για την Βιβλιοθήκη μας», κατέληξε.

Ε

ξαφανίσεις έντεκα ασυνόδευτων ανηλίκων από
τρίτες χώρες αποκαλύπτει σημείωμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών
της Βουλής, όπου συζητήθηκε η πολιτική διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών.
Στο σημείωμα του Υφυπουργείου καταγράφεται πως
11 ασυνόδευτα ανήλικα δηλώθηκαν ως ελλείποντα
πρόσωπα στην Αστυνομία από το 2019 ως τον Απρίλιο του 2022 και τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι
στιγμής.
Συγκεκριμένα, στο σημείωμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, σημειώνεται πως το 2019 εξαφανίστηκαν 4 ασυνόδευτα παιδιά, το 2021 εξαφανίστηκαν
3 ασυνόδευτα παιδιά και το 2022 εξαφανίστηκαν 4
ασυνόδευτα παιδιά.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης,
δήλωσε μετά την συνεδρία της Επιτροπής ότι είναι αδιανόητο να χαθεί το δικό μου παιδί και η Αστυνομία να
εφαρμόζει άλλη πολιτική από την περίπτωση που θα
χαθεί ένα παιδί μετανάστης. «Οι ίδιες διαδικασίες, η
ίδια νομοθεσία, ο ίδιος ζήλος θα πρέπει να εφαρμοστεί
εκεί και όπου θεωρούν ότι έχουν χαθεί παιδιά, και αν
όντως έχουν χαθεί παιδιά οφείλει το κράτος, η Αστυνομία, να φέρει αποτέλεσμα και να τα βρει», είπε και

τόνισε πως τα παιδιά από τρίτες χώρες δεν είναι πεταγμένα και παιδιά ενός άλλου Θεού.
Το κράτος δικαίου πρέπει να λειτουργεί πάνω στην
ίδια βάση όπως για τον κάθε πολίτη, πρόσθεσε ο κ.
Χατζηγιάννης, αναφέροντας ωστόσο πως αν όντως
αυτά τα παιδιά αγνοούνται θα πρέπει να αναζητηθούν.
Είπε, όμως, πως δεν μπορεί να δημιουργεί δημοσιογραφικό θέμα ως πολιτικός από τη στιγμή που δεν
υπάρχουν στοιχεία και προέτρεψε τους δημοσιογράφους να ψάξουν το θέμα από πλευράς Αστυνομίας.
Η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου,
στις δικές της δηλώσεις, είπε πως αγνοούνται 5 παιδιά,
με το πρώτο να αγνοείται από τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτά τα παιδιά, είπε, ήταν στο Πουρνάρα και
κάτω από τον έλεγχο του κράτους και έχουν εξαφανιστεί, κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Ερωτηθείσα αν υπάρχουν πληροφορίες για το πού
μπορεί να χάθηκαν τα παιδιά, η κ. Ατταλίδου είπε πως
έχει υποβάλει κοινοβουλευτική ερώτηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν και με βάση την ενημέρωση αυτά τα παιδιά ήταν στο Πουρνάρα. Είπε πως αν
χάνονταν 5 Κυπριόπουλα θα ήταν όλη η κοινωνία ανάσταση και τόνισε πως δεν γίνεται να χάνονται 5 παιδιά
από τρίτες χώρες και να μην είναι σε συναγερμό όλη η
κοινωνία.

Δωρεάν μεταφορά για όλους τους
συνταξιούχους ζητά η ΕΚΥΣΥ

Η

ΕΚΥΣΥ με νέα επιστολή της στην Υπουργό Εργασίας και στον Υπουργό
Μεταφορών ζητώντας τους να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
οι συνταξιούχοι οι οποίοι παρόλο που έχουν
κοινωνική κάρτα, εντούτοις επιβαρύνονται με το
κόστος των εισιτηρίων των λεωφορείων (2 ευρώ για μονή διαδρομή και 5 ευρώ για έκδοση
κάρτας).
Το πρόβλημα αυτό έχει επιλυθεί για τους χαμηλοσυν ταξιούχους με τά από διαβήματα της
ΕΚΥΣΥ αλλά παραμένει για τους υπόλοιπους
συνταξιούχους που είναι πέραν των 100.000,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι
διαμαρτύρονται έντονα για την αδικία που υφίστανται αφού χωρίς να ενημερωθούν από τα
αρμόδια Υπουργεία πληροφορήθηκαν τα νέα
δεδομένα και τις αλλαγές από την εταιρεία λεωφορείων σε Λευκωσία και Λάρνακα. Ταυτόχρονα
διαμαρτύρονται για αλλαγές που παρατηρούνται στα δρομολόγια οι οποίες δυσκολεύουν και

ταλαιπωρούν τους ηλικιωμένους.
Η ΕΚΥΣΥ εισηγείται όπως τα Υπουργεία ζητήσουν άμεσα από την εταιρεία λεωφορείων
όπως αναστείλει την εφαρμογή των νέων αλλαγών όπως έγινε για τους χαμηλοσυνταξιούχους,
ούτως ώστε να δοθεί χρόνος για να ενημερωθούν γραπτώς οι συνταξιούχοι και για να μπορέσουν να εκδώσουν τις προσωποποιημένες κάρτες, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η Οργάνωση
των συνταξιούχων τονίζει ότι το κόστος έκδοσης
των καρτών δεν πρέπει να το επωμίζονται οι ηλικιωμένοι.
Τέλος, η ΕΚΥΣΥ ζητά βελτίωση των δικαιωμάτων από την κοινωνική κάρτα ώστε να επανέλθει το δικαίωμα που ίσχυε μέχρι το καλοκαίρι
του 2013 για δωρεάν μεταφορά για όλους τους
συνταξιούχους. Επίσης, μέσω της κοινωνικής
κάρτας η ΕΚΥΣΥ ζητά εκπτώσεις για τους συνταξιούχους σ τους λογαριασμούς της ΑΗΚ, της
ΑΤΗΚ, της Υδατοπρομήθειας κτλ. Η Οργάνωση
ζήτησε με την επιστολή της άμεσο καθορισμό
συναντήσεων για συζήτηση των προβλημάτων.

15 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

εδώ Κύπρος

19

Κυριακού: Ο
Αρχιεπίσκοπος και ο
«άσσος στο μανίκι»
στο άρθρο 7

Δράκου: Αν δεν ψηφιστεί η μεταρρύθμιση
Δικαιοσύνης, το σύστημα θα καταρρεύσει
Ολοκληρώθηκε την Τέταρτη
η κατ’ άρθρο συζήτηση των
τριών νομοσχεδίων για τη
μεταρρύθμιση της Ανώτατης
Βαθμίδας της Δικαιοσύνης
με την Υπουργό Δικαιοσύνης
και τον Πρόεδρο του
Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου να καλούν τους
Βουλευτές να στηρίξουν
αυτή την προσπάθεια με την
ψήφισή τους σε νόμους όταν
κατατεθούν στην Ολομέλεια
σύντομα, προειδοποιώντας
για κατάρρευση της ανώτατης
βαθμίδας σε αντίθετη
περίπτωση.

Τ

α νομοσχέδια αναμένεται να
οδηγηθούν στην Ολομέλεια
είτε τέλος Απριλίου, ή αρχές
Μαΐου.
Στις δηλώσεις τους, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, τόσο η Υπουργός
Δικαιοσύνης, Στέφη Δράκου όσο
και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος
Κληρίδης είπαν ότι αυτή τη στιγμή
εκκρεμούν περίπου 5,000 υποθέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στην
πρωτοβάθμια δικαιοδοσία εκκρεμούν 42,000 υποθέσεις, είπε η
Υπουργός.
Η κ. Δράκου, βασιζόμενη σ τη
συζήτηση στην Επιτροπή και από
τις λίγες, όπως είπε παρατηρήσεις
που έγιναν στην κατ’ άρθρο συζήτηση, εξέφρασε αισιοδοξία ότι,
«αυτή η ύστατη προσπάθεια για
να σώσουμε τη Δικαιοσύνη μας,
το Κράτος Δικαίου, θα έρθει σε ένα
αίσιο τέλος».
Ό,τι υπήρχε να ειπωθεί, ειπώθηκε,
είπε η Υπουργός αναφερόμενη στις
μακροχρόνιες συζητήσεις για τα
νομοσχέδια.
«Φτάσαμε στο στάδιο των τελικών
αποφάσεων, η έκκληση μου προς

τη Βουλή είναι να δει το θέμα τάχιστα και να οδηγηθούν τα νομοσχέδια προς ψήφιση, γιατί δια στόματος, όλων, αυτό είναι που χρειάζεται
η Δικαιοσύνη, αλλιώς το σύστημα
θα καταρρεύσει. Συνεπώς ο τελικός
στόχος πρέπει να επιτευχθεί», είπε.
Είπε ότι παραμένει στη διάθεση της
Βουλής μέχρι τέλους για να ξεπεραστούν οτιδήποτε ανησυχίες υπάρχουν.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά
με τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια βαθμίδα, η Υπουργός είπε
ότι αναλύθηκε μια πρωτοβουλία,
ανεξάρτητα από τη μεταρρύθμιση
που προωθείται αύτη την στιγμή,
και η οποία δεν αφορά αυτά τα τρία
νομοσχέδια, αλλά
ένα ευρύτερο και
πολύ φιλόδοξο σχεδιασμό που συμπληρώνει αυτά τα νομοσχέδια και που στοχεύει στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα που συσσωρευτήκαν όλα αυτά
τα χρόνια που αφορούν την τεχνολογία, τη διοίκηση των δικαστηρίων και πολλά θέματα που είχαν
εντοπιστεί ότι ήταν αυτά που δημιουργούσαν αυτή την καθυστέρηση
«και καταλήξαμε σε αυτό το οριακό
σημείο, όπου 47,000 υποθέσεις
εκκρεμούν προς εκδίκαση, 5,000
στην Ανώτατη, 42,000 στην Κατωτάτη».
Κάθε μέρα που περνά, είπε, «αυτό
το backlog (όγκος εργασίας), αυξάνεται».
Ο κ. Κληρίδης, είπε ότι θεωρεί ότι
το θέμα έχει εξαντληθεί. Είπε ότι οι
ακαδημαϊκές συζητήσεις είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα
τέλος σ’ αυτές.
«Χθες δεν ήμουν τόσο αισιόδοξος, σήμερα είμαι πιο αισιόδοξος»,
είπε μετά τη συνεδρία. Πρόσθεσε

ότι έχει εξαντληθεί κάθε πτυχή του
όλου θέματος και ότι τα τρία αυτά
νομοσχέδια τυγχάνουν της υποστήριξης του Ανώτατου Δικαστηρίου,
των θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γενικού Εισαγγελέα και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
«Συνεπώς, έφτασε η ώρα, να τεθεί
ένα τέρμα στις καθυστερήσεις που
παρατηρούν ται σ την Ανώτατη
βαθμίδα», είπε, προσθέτοντας ότι
υπάρχουν 5,000 καθυστερημένες υποθέσεις και ταλαιπωρούνται
περίπου 10,000 έως 15,000 διάδικοι. Επίσης, ταλαιπωρούνται περίπου 2,000 δικηγόροι, οι οποίοι χειρίζονται αυτές τις
εφέσεις και οι οποίοι
σημειώνουν συνεχή
απώλεια πελατείας,
αλλά και εισοδημάτων, είπε ο κ. Κληρίδης.
Προειδοποίησε ότι
αν δεν περάσουν τα
νομοσχέδια, «όπως
έχει προειδοποιήσει το Ανώτατο
Δικαστήριο, η δικαιοσύνη στην
Ανώτατη Βαθμίδα θα καταρρεύσει».
Είπε ακόμα ότι έχει κλονιστεί η
εμπιστοσύνη του κοινού στη Δικαιοσύνη. «Η Δικαιοσύνη η οποία
αργεί, δεν είναι Δικαιοσύνη», είπε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση,
είπε ότι με την ψήφιση των νομοσχεδίων, δημιουργείται ένα νέο Εφετείο, δευτεροβάθμιο και ένα αναιρετικό σώμα, το οποίο θα συνίσταται από το Ανώτατο Συνταγματικό
Δικαστήριο, και το νέο Ανώτατο
Δικαστήριο.
Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από εννέα Δικαστές και το νέο Ανώτατο από επτά
Δικαστές. Συνεπώς, είπε, στην Ανώτατη βαθμίδα, προσθέτουμε 16
νέους Εφέτες και τρεις νέους Δικα-

στές, που θα στελεχώνουν το Ανώτατο Συνταγματικό και το Ανώτατο
Δικαστήριο, επιπροσθέτως των 13.
Συνεπώς θα έχουμε 19 νέους δικαστές οι οποίοι μαζί με τους 13 υφιστάμενους, θα επιλύσουν το θέμα
του backlog.
«Ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός
και πιστεύω ότι εντός τριών ετών
δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις»,
είπε ο κ. Κληρίδης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος
Τορναρίτης, είπε ότι έφτασαν στο
τέλος χρόνιων συζητήσεων και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ανοίξει
«ένα νέο μεγάλο αισιόδοξο, πλέον,
κεφάλαιο, για τη Δικαιοσύνη μας».
«Όλοι λενε ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο χείλος
του γκρεμού, εμείς είμαστε εδώ για
να σώσουμε την κατάσταση πραγμάτων, όλοι ανεξαιρέτως, όλα τα
κόμματα, όλοι οι θεσμοί, διαπιστώνουν την ίδια κατάσταση πραγμάτων», είπε.
Στην αμέσως επόμενη συνεδρία,
πρόσθεσε, θα υπάρξει η τοποθέτηση όλων των κομμάτων επι των
νομοσχεδίων, εκφράζοντας την
ευχή, «όλοι ανεξαιρέτως, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων,
να διασώσουμε το Κράτος Δικαίου
στην Κυπριακή Δημοκρατία».
Κάλεσε για αποφάσεις μακριά από
μικροκομματικούς συσχετισμούς
και υπολογισμούς.
Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου, είπε ότι συμφωνούν
ότι όντως η δευτεροβάθμια δικαιοδοσία πρέπει να αλλάξει, όμως,
η ιεράρχηση των δικών τους προτεραιοτήτων, καθιστά, την πρωτοβάθμια δικαιοδοσία ως τον στόχο
που θα έπρεπε όλοι να έχουν ασχοληθεί «για να αντιμετωπίσουμε
άμεσα τα τεράστια προβλήματα που
υπάρχουν εκεί και σε κατοπινοτερο
στάδιο, αυτά της δευτεροβάθμιας
δικαιοδοσίας.»

Για την κόντρα του Αρχιεπισκόπου με τον Μητροπολίτη Ταμασού με φόντο τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές, μίλησε στο Πρωτοσέλιδο ο Θεολόγος Θεόδωρος
Κυριακού.
Αρχικά ανέφερε ότι ο Μητροπολίτης Ταμασού έστειλε επιστολή
στις 21 Μαρτίου στον Αρχιεπίσκοπο σχετικά με την απουσία
του στο εξωτερικό.
Σημείωσε ότι ο Διευθυντής
του Γραφείου της Αρχιεπισκοπής δεν ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την επιστολή του
Μητροπολίτη Ταμασού.
Ο κ. Κυριακού ανέφερε ότι
δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Αρχιεπίσκοπος κάνει επίθεση
στον Μητροπολίτη Ταμασού.
«Ο Αρχιεπίσκοπος γνωρίζει
πολύ καλά ότι τα δύο φαβορί
των δημοσκοπήσεων είναι ο
Μητροπολίτης Λεμεσού και
ο Μητροπολίτης Ταμασού».
Συμπλήρωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει αντίκρισμα στους
υποστηρικτές του Λεμεσού.
Επεσήμανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος
κάνει λάθος γιατί με αυτό τον
τρόπο παρουσιάζει το έργο του
Μητροπολίτη Ταμασού. «Πήγε
στα σύνορα Πολωνίας – Ουκρανίας για να βοηθήσει κόσμο και
πήρε μαζί του λεφτά για να στηρίξει τους πρόσφυγες».
Όσον αφορά τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές ανέφερε ότι άρχισαν να κυκλοφορούν δημοσκοπήσεις. «Αν ο Αρχιεπίσκοπος
διαπιστώσει ότι ο Μητροπολίτης Πάφου είναι μέσα στο τριπρόσωπο, τότε όλα θα κυλήσουν ομαλά».
Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρησιμοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 3 το οποίο λέει ότι η
Σύνοδος ερμηνεύει τον καταστατικό χάρτη. Συμπλήρωσε ότι
ο Αρχιεπίσκοπος έχει πάρει ήδη
γνωμάτευση για κατάργηση της
συμμετοχής του κόσμου. «Η
Εκκλησία είναι ο λαός και όχι η
ιεραρχία».
Κατά την άποψη του ο Αρχιεπίσκοπος σε κάποια στιγμή θα
παραιτηθεί για να είναι παράγοντας στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές.
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Γαλλικές εκλογές: Αυτά είναι τα τελικά
αποτελέσματα του πρώτου γύρου

Σαγκάη: Παγκόσμια ανησυχία για
το σκληρό lockdown

Τ

ον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τα στρατόπεδα καραντίνας και τους οργισμένους πολίτες
λόγω του σκληρού lockdown στη
Σαγκάη που έχει πυροδοτήσει ένα κλίμα
πρωτοφανούς έντασης, με λεηλασίες στα
σούπερ μάρκετ να συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά.
«Η πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων της Κίνας θα μπορούσε να επιφέρει
παγκόσμιες επιπτώσεις στην εφοδιαστική
αλυσίδα» λένε ειδικοί στο βρετανικό
δίκτυο Sky News.
Ο Κάμερον Τζόνσον, επικεφαλής της Διεθνoύς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας
για την Ασία-Ειρηνικό δήλωσε τα εξής:
«Όσα βλέπουμε στη Σαγκάη θα έχουν
αρνητικό αντίκτυο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού».
«Θα καθυστερήσουν οι παραδόσεις, μπορεί έναν ή δύο μήνες, και ίσως αυξηθεί το
κόστος», πρόσθεσε.
Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν
27.719 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη
Σαγκάη.
Πέρα από κάθε φαντασία είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη Σαγκάη όπου
έχει επιβληθεί ένα από τα πιο αυστηρά
lockdown υπό τον φόβο διασποράς του
κορωνοϊου.
Σήμερα εξαγριωμένοι πολίτες στη γειτονιά
«New Pudong» βγήκαν στους δρόμους
για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές
καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς Covid.
Τα βίντεο είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη των 25
εκατ. ατόμων όπου τα πράγματα ξεφεύ-

γουν από κάθε λογική. Αστυνομικοί, ντυμένοι με στολές Covid, συγκρούονται με
το εξαγριωμένο πλήθος και προχωρούν σε
συλλήψεις πολιτών. Την ίδια ώρα, κάποιοι
άλλοι ουρλιάζουν και βιντεοσκοπούν με τα
κινητά τους τα όσα συμβαίνουν.
Σε κάποια βίντεο διακρίνονται πολίτες,
γονατιστοί, να παρακαλούν τους αξιωματικούς και σε άλλα οι Αρχές να σέρνουν
από τα πόδια πολίτες και να τους απομακρύνουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκρότημα κατοικιών διαμένουν περίπου 500
άτομα. Ήδη από το Μάρτιο ένα μέρος
του χρησιμοποιείται ως χώρος καραντίνας. Στο άκουσμα της επέκτασης όμως οι
κάτοικοι αντέδρασαν.
Σε μια από τις μονάδες καραντίνας στη
Σαγκάη, οι κάτοικοι που έχουν βρεθεί
θετικοί στην Covid-19 βρίσκονται ξαπλωμένοι σε γκρίζα πτυσσόμενα κρεβάτια
εκστρατείας που απέχουν μεταξύ τους
λιγότερο από ένα μέτρο, με τις βαλίτσες
τους και άλλα προσωπικά αντικείμενα
απλωμένα δίπλα τους.
Σε βίντεο, που δόθηκε σ το Reuters
σήμερα από άνθρωπο που διαμένει στις
εγκαταστάσεις αυτές, φαίνονται πάνω από
100 άνθρωποι να είναι στριμωγμένοι στο
πάτωμα ενός κτιρίου γραφείων, ένα από
τα δεκάδες μέρη που η πόλη έχει μετατρέψει σε κέντρα καραντίνας σε μια μάχη να
ανακόψει την εξάπλωση της παραλλαγής
Όμικρον.
«Το κέντρο αυτό έχει τόσο συνωστισμό, οι
άνθρωποι απέχουν μεταξύ τους λιγότερο
από ένα μέτρο», δήλωσε η γυναίκα, που
είναι άνω των 60 ετών και που τράβηξε το
βίντεο που έδωσε στο Reuters.
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
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Σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση,
ο Μακρόν συγκέντρωσε ποσοστό
27,84%, η Λε Πεν 23,15% και ο
Μελανσόν 21,95%

Σ

το 4,7% διαμορφώθηκε η τελική διαφορά υπέρ του Εμανουέλ Μακρόν
έναντι της Μαρίν Λεπέν στον γύρο
των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα
που ανακοίνωσε του υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας.
Σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση, ο
Εμανουέλ Μακρόν συγκέντρωσε ποσοστό
27,84%, η Μαρίν Λε Πεν 23,15% και ο Ζαν
Λικ Μελανσόν 21,95%
Συνολικά ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε
9.785.578 ψήφους έναντι 8.136.369 τις
οποίες έλαβε η κυρία Λε Πεν. Ο υποψήφιος της Αριστεράς κ. Μελασνόν έλαβε
7.714.949. Η αποχή άγγιξε το 26.31% καθώς
35 923 779 Γάλλοι πολίτες προσήλθαν στις
κάλπες, ενώ οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 48.747.914. Τα λευκά
ψηφοδέλτια μετρήθηκαν στα 237 023, ήτοι
στο 1,51% του συνόλου , ενώ τα άκυρα ήταν
237 023, δηλαδή ποσοστό 0,66%. Ο ακροδεξιός κ. Ερίκ Ζεμούρ έλαβε 2 485 935 και
ποσοστό 7,07%, η κυρία
Βαλερί Πεκρές της κεντροδεξιάς 1 679 470 ψήφους
και ποσοστό 4,78%, ο Γανίκ
Ζαντό των Πρασίνων 1 628
337 ψήφους και ποσοστό
4,63%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν κατάφεραν να
συγκεντρώσουν πάνω από
3,13%.
Οι δύο βασικοί αντίπαλοι,
Εμανουέλ Μακρόν και Μαρόν Λε Πεν έχουν
ήδη ξεκινήσει τις περιοδείες τους με σκοπό
να κερδίσουν όσες περισσότερες ψήφους
μπορούν στο δεύτερο και καθοριστικό
γύρο των εκλογών που λάβουν χώρα ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα στις 24 Απριλίου.
Ταξιδεύοντας στην πόλη Ντεναίν, στη
βόρεια Γαλλία, όπου η Λεπέν έλαβε την
πρώτη θέση , ο πρόεδρος Μακρόν συναντήθηκε με πολίτες που τον αμφισβήτησαν
για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος, τις επιλογές του κατά τη διάρκεια της κρίσης υγείας καθώς και για την
φράση του ότι θέλει να .... «τσαντίσει» τους
ανεμβολίαστους. «Ο Ζωρζ Πομπιντού, είχε

πει κάποτε ότι «δεν είμαστε εδώ για να τσαντίσουμε τους Γάλλους»
Επιβάλαμε περιορισμούς για την καταπολέμηση της πανδημίας. Και όσο βρισκόμαστε
ακόμα σε πανδημία θα, θα συνεχίσουμε να
θέτουμε περιορισμούς. » υπογράμμισε ο
πρόεδρος της Γαλλίας.
Όπως τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν «ξέρω
ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα με ψηφίσουν ή που θα απέχουν για να εμποδίσουν
την εκλογή της Μαρίν Λε Πεν. Αυτό δεν
σημαίνει ότι θα υποστηρίξουν το έργο μου,
αλλά θέλω να προσπαθήσω να πείσω τους
Γάλλους πολίτες να συνεργαστούν μαζί μου,
για να ολοκληρώσω το έργο μου». «Συγκέντρωσα περισσότερες ψήφους από ό,τι
πριν από πέντε χρόνια στον πρώτο γύρο»,
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επόμενη τηλεμαχία ανάμεσα σε Εμαμνουέλ Μακρόν και
Μαρίν Λε Πεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20
Απριλίου. Η τηλεμαχία θα ξεκινήσει στις
21.00 και θα μεταδοθεί ζωντανά στα TF1,
France 2, BFMTV και Franceinfο.

Δημοσκόπηση δείχνει άνετη νίκη
Mακρόν με 55%

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos-Sopra Steria για τα γαλλικά δίκτυα
«franceinfo» και την εφημερίδα «Le Parisien», εάν
στήνονταν σήμερα οι κάλπες για τον δεύτερο γύρο,
ο ένοικος των Ηλυσίων θα
αποσπούσε ποσοστό 55%
με τη σταρ της γαλλικής
Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν,
να λαμβάνει μόλις 45%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι,
τις τελευταίες ώρες ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Πέμπτης Γαλλικής
Δημοκρατίας αλιεύει συνεχώς ψήφους από
το κόμμα των αριστερών «Ανυπότακτων»,
του Ζαν Λικ Μελανσόν.
Μία ημέρα μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών (10 Απριλίου), το ποσοστό
των ψηφοφόρων του ιστορικού στελέχους
της Αριστεράς που θα υποστήριζαν στις 24
Απριλίου (δεύτερο γύρο) τον Μακρόν ήταν
33% ενώ για την Λεπέν 23%.
Τώρα, όμως το ποσοστό των ψηφοφόρων του Μελανσόν που θα επιλέξουν τον
Γάλλο πρόεδρο την άλλη Κυριακή ενισχύεται στο 37% ενώ για την κόρη του πατριάρχη της γαλλικής ακροδεξιάς ολισθαίνει
στο 18%.
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Στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ ο
πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας
Μακεδονίας για διαφθορά

Τ

ο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έθεσε στην «μαύρη λίστα» τον πρώην
πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι, χαρακτηρίζοντάς τον υπεύθυνο για σειρά «σοβαρών
υποθέσεων διαφθοράς στη χώρα», οι οποίες «υπονομεύουν τη λειτουργία του κράτους
δικαίου και υποσκάπτουν την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».
Ανάλογες κυρώσεις επέβαλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόσο σε βάρος του πρώην επικεφαλής
των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας Σάσο Μιγιάλκοφ (πρώτος εξάδελφος
του Νίκολα Γκρούεφσκι, έχει καταδικαστεί
πρωτόδικα για σωρεία αδικημάτων), όσο και
σε βάρος μιας λειτουργού της Γενικής Εισαγ-

γελίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Γκορντάνας Τάντιτς (Σερβοβόσνιας), όπως μεταδίδει
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις,
«οι ενέργειές τους υπονόμευσαν το κράτος
δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς και
τις δημόσιες διαδικασίες στις δύο χώρες και
μείωσαν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης
στις κυβερνήσεις τους».
Παρόμοιες κυρώσεις επέβαλε πρόσφατα το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε βάρος μέλους του του
συλλογικού προεδρείου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Μίλοραντ Ντόνικ (του φιλορώσου
αρχηγού των Σέρβων της Βοσνίας), καθώς
και σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της
Αλβανίας Σαλί Μπερίσα.

Πόλεμος στην Ουκρανία:
«Καρδιακή προσβολή όχι από
φυσικά αίτια» υπέστη ο Ρώσος
υπουργός Άμυνας
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily
Mail που επικαλείται μαρτυρία
Ρωσοϊσραηλινού επιχειρηματία,
ο Σοϊγκού, στενός συνεργάτης του
Πούτιν από το 2012, νοσηλεύεται
στην εντατική - Η ρήξη των δύο
ανδρών, η εξαφάνιση και τώρα το
θρίλερ με την υγεία του – Είκοσι
Ρώσοι στρατηγοί έχουν συλληφθεί

Σ

οβαρή καρδιακή προσβολή που ωστόσο δεν προκλήθηκε από φυσικά
αίτια, φέρεται ότι υπέστη ο Ρώσος
υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού,
σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται
μαρτυρία από Ρωσοϊσραηλινό επιχειρηματία. Ο Σοϊγκού, που ήταν το δεξί χέρι του
Πούτιν και επικεφαλής του ρωσικού στρατού για μια δεκαετία, ήταν από τα κεντρικά
πρόσωπα κατά τη διάρκεια των πρώτων
εβδομάδων του πολέμου
σ την Ουκρανία. Ωσ τόσο
πρόσφατα, εξαφανίστηκε
από τις τακτικές ενημερώσεις του Κρεμλίνου.
Στα τέλη Μαρτίου, υπήρξαν υποψίες για έν ταση
στη σχέση του Ρώσου προέδρου και του υπουργού
Άμυνας, λόγω της πολύ αργής προόδου
του πολέμου. Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η σχέση τους
διαλύθηκε όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την έκταση των ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία.
Ο Σοϊγκού, 66 ετών σήμερα, θεωρείται ότι
βρίσκεται τώρα στην εντατική. Σύμφωνα
με τον επιχειρηματία Λεονίντ Νεβζλίν, υπέστη ένα έμφραγμα που «δεν θα μπορούσε
να συμβεί από φυσικά αίτια», υποδηλώνοντας ότι ο πρώην στενός σύμμαχος του
Πούτιν ενδέχεται να έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας με εντολή του αφεντικού
του.
Για τελευταία φορά ο Σοϊγκού εθεάθη
χθες σε τηλεδιάσκεψη με τον Πούτιν και
άλλους υπουργούς, με θέμα την ανάπτυξη της Αρκτικής. Ωστόσο, σε κανένα
σημείο δεν μίλησε. Υπάρχουν εικασίες
ότι το Κρεμλίνο, μετά την αποχώρηση του
υπουργού Άμυνας από το προσκήνιο, χρησιμοποιεί παλαιότερα καταγεγραμμένα
πλάνα του.

Ο Νεβζλίν, πρώην μεγιστάνας των μέσων
ενημέρωσης και ανώτατο στέλεχος στον
τομέα του πετρελαίου, είναι ένας από τους
Ρώσους επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν τη χώρα το 2003, όταν
τέθηκαν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου,
επειδή ο Πούτιν αποφάσισε να πάρει την
πετρελαϊκή εταιρεία Yukos. Ερήμην καταδικάστηκε σε ισόβια το 2008 και τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι απαρνείται το
ρωσικό του διαβατήριο, δηλώνοντας πως
«ό,τι αγγίζει ο Πούτιν, πεθαίνει».
Επικαλούμενος πηγέ ς σ τη Μόσ χα, ο
Νεβζλίν δήλωσε σήμερα: «Ο Σοϊγκού είναι
εκτός παιχνιδιού και μπορεί να μείνει ανάπηρος, εάν επιζήσει. Φήμες λένε ότι υπέστη καρδιακή προσβολή, που θα μπορούσε να μην οφείλεται σε φυσικά αίτια».
Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι 20 Ρώσοι
στρατηγοί που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για υπεξαίρεση έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
που επρόκειτο να δοθούν
για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον Νεβζ λίν,
όλα τα στελέχη στα κεντρικά
γραφεία είχαν συλληφθεί
και διέθεταν κεφάλαια που
προορίζον ταν να σ τηρίξουν τους «Ρώσους απελευθερωτές» της
Ουκρανίας από το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και την έναρξη της
σύγκρουσης στο Ντονμπάς.
Εάν οι ισχυρισμοί του επιχειρηματία αποδειχθούν αληθινοί, τότε θα επιβεβαιώνονταν οι υποψίες ότι υπάρχει μεγάλο ρήγμα
μεταξύ του Πούτιν και των υψηλόβαθμων
στελεχών του ρωσικού στρατού και των
υπηρεσιών ασφαλείας.
Στα τέλη Μαρτίου, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστήριξαν ότι ο
Πούτιν, που είχε απομονωθεί τους τελευταίους μήνες, είχε μείνει στο σκοτάδι σχετικά με τη ρωσική εισβολή από τους συμβούλους του, τις ρωσικές μυστικές στρατηγικές υπηρεσίες αλλά και τους κορυφαίους
στρατηγούς του στρατού.
«Θα συμφωνήσουμε με το συμπέρασμα
ότι ο Πούτιν δεν έχει ενημερωθεί πλήρως
από το υπουργείο Άμυνάς του, για κάθε
βήμα τον τελευταίο μήνα» είχε αναφέρει
χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.
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To παιδί μου και εγώ
Πώς θα «κόψει» το παιδί τις
πάνες;

Μ

ια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όταν έχεις μικρό
παιδί είναι πότε και με ποιο
τρόπο θα «κόψει» τις πάνες.
Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι
όλα τα παιδιά δεν είναι την ίδια στιγμή
έτοιμα. Συνήθως, τα μωρά αναπτύσσουν τον έ λε γ χο τ ης κύσ τ ης τους
μεταξύ 2,3 και 3 ετών. Μερικές φορές
πριν από αυτή την ηλικία, μερικέ ς
φορές μετά από αυτό.
Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να
μην κάνετε το μωρό να ντρέπεται, ούτε
να το τιμωρείτε προσπαθώντας να επιταχύνετε τη διαδικασία. Είναι απαραίτητο
να πείτε στο παιδί ότι δεν φταίει και να
μην το κάνετε να νιώθει άσχημα που βρέχεται, καθώς το άγχος είναι «εχθρός» αν
θέλουμε το μικρό μας να σταματήσει να
χρησιμοποιεί πάνες.
Ωστόσο, μόλις καταλάβουμε ότι το παιδί
είναι έτοιμο να σταματήσει να χρησιμοποιεί πάνες, θα είναι καιρός να δράσουμε. Ακολουθούν μερικές συμβουλές
που θα σας βοηθήσουν:

τερο χρόνο που μπορούν να περάσουν
με το μωρό τους και λιγότερες ανησυχίες.

#3 Επικοινωνία μεταξύ των γονιών
και του μωρού τους
Η επικοινωνία με το μωρό είναι ένα ουσιαστικό βήμα που πολλοί γονείς παραλείπουν. Πιστεύουν ότι το παιδί δεν θα τους
καταλάβει κι έτσι δεν του εξηγούν αυτή τη
σημαντική πρόκληση της οποίας είναι ο
κύριος πρωταγωνιστής. Αφήστε το μωρό
να νιώσει ήρωας κι επιβραβεύστε κάθε
πετυχημένη προσπάθεια (ωστόσο, όπως
ήδη αναφέραμε, αποφύγετε να το μαλώσετε αν δεν τα καταφέρει)!

#4 Χτίστε μια συνήθεια
Με τον ίδιο τρόπο που καθιερώνετε ένα
πρόγραμμα για την άσκηση, είναι πολύ
σημαντικό να κάνετε το ίδιο όταν θέλετε
το μωρό σας να σταματήσει να χρησιμοποιεί πάνες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να
δοκιμάσετε πολλές φορές κάθε μέρα να
καθίσετε το μωρό στο γιογιό και να μείνετε εκεί μαζί του για λίγα λεπτά. Το μωρό
πρέπει να συσχετίσει αυτή τη στιγμή με

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές
σχέσεις, και την ανατροφή των παιδιών

«εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
Είσαι
ευχάριστος
τύπος
για να ζει
στό
ὄνομα τοῦ
Κυρίου»
κανείς μαζί σου;

Ὁ
Π

βασιλεύς λοιπόν πού ἀνέώς είναι
η ζωή
κοντά
σου; Είσαι
ένα
στησε
τόν
Λάζαρο
εἰσῆλθε
άτομοτότε
που ελκύεις
το
ενδιαφέρον
του
στά Ἱεροσόλυμα καθήάλλουμενος
ή μήπως
είσαι
μια
προεξοχή
ἐπάνω σέ ὄνο ἀμέσε έναν
κορμόπαιδιά,
δέντρου
που πονάει
σως δέ ὅλοι
οἱ λαοί,
ἄνδρες,
γέροκανείς
αν
την
ακουμπήσει;
Εντάξει,
ντες, στρώνοντας τά ἐνδύματαδεν
καίεννοώ
παίρότι
πρέπειβαΐα
να είσαι
στιγμή από
πρωίσύμμένοντας
ἀπόκάθε
φοίνικες,
πούτο
εἶναι
χρι
το
βράδυ
ελκυστικός/ή.
Καταλαβαίνω
ότι
το
βολα νίκης, τόν προϋπαντοῦσαν σάν ζωοάγχος
μπορεί
να
επηρεάσει
την
ενεργητικότητά
ποιό καί νικητή τοῦ θανάτου, τόν προσκυσου,
και οιτόν
ευθύνες
μπορεί να σου
φάνε τον ενοῦσαν,
προέπεμπαν,
ψάλλοντας
μέ
λεύθερό
σου
χρόνο.
Προσπάθησε
εμιά φωνή ὄχι μόνο ἔξω, ἀλλάόμως
καί να
μέσα
ξακολουθείς
να αναπτύσσεσαι
σαν άτομο...
να
στόν ἱερό περίβολο,
«ὡσαννά
στόν υἱό
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πάντα 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, καλάθια 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.

#1 Χαλαρώστε!
Το να κάνετε το μωρό σας να σταματήσει να χρησιμοποιεί πάνες δεν θα είναι
εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να είστε
υπομονετικοί. Πρέπει να γνωρίζετε ότι
πιθανώς σε αυτό το σημαντικό στάδιο για
το μωρό σας θα κάνετε δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω. Είναι σημαντικό
να μην μεταφέρετε την απογοήτευσή σας
στο παιδί. Όπως όλα στη ζωή, η δοκιμή
και το λάθος είναι ένα βασικό εργαλείο
μάθησης. Το ίδιο ισχύει κι εδώ.

#2 Ποια είναι η καλύτερη εποχή;
Αν και μπορούμε να επιλέξουμε πότε
θέλουμε το μωρό μας να σταματήσει να
χρησιμοποιεί πάνες, είναι αλήθεια ότι το
καλοκαίρι είναι και ένας μεγάλος «σύμμαχος». Καθώς είναι πιο ζεστό, όπως κι
εσείς, έτσι και το μωρό θα φοράει λιγότερα ρούχα. Έτσι είναι εύκολο να συσχετίσει το να μην φοράει πάνα με την άνεση.
Από την άλλη, οι γονείς έχουν περισσό-

κάτι θετικό. Μια διασκεδαστική ιδέα είναι
να καθίσουμε μόνοι μας στην τουαλέτα
ώστε να κάνει το ίδιο κι αυτό στο γιογιό
του. Τα μωρά είναι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές των γονιών και είναι επίσης υπέροχοι παρατηρητές και μιμητές.

#5 Παιχνίδια και θετική ενίσχυση
Τα παιχνίδια και η θετική ενίσχυση συνδέονται στενά με την επικοινωνία. Ως εκ
τούτου, είναι τα κύρια εργαλεία μας για να
επικοινωνήσουμε με το μωρό και να δημιουργήσουμε καλές εμπειρίες γι’ αυτό.
Μπορούμε να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο γεγονός της διακοπής χρήσης
πάνας ως περιπέτεια ή πρόκληση. Πρέπει
να είστε ευφάνταστοι!
Όσο πιο διασκεδαστικό είναι για το
μωρό τόσο περισσότερα αποτελέσματα
θα δείτε. Επίσης, αν επιβραβεύουμε το
μωρό όποτε μας ειδοποιεί πότε θέλει να
πάει τουαλέτα, θα είναι μεγάλο κίνητρο
για εκείνο.
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Ἑαυτό
τρίτη
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είναι:ἦλθα
η λεπτότητα
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σου
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απεπηγαίνω»
(Ιω.
42). Μέ
φράσικιδέόχι
«εὐλορίσκεπτα. 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 απαραίτητες 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 συμπεριφέρονται 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 προΓιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσιπου επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχετον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ- το να έχει τη δική του συμπεριφορά
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ
υπάρχουν.
τοῦ Δαβίδ,Επίσης
ὡσαννά
έχουν
ἐνπερισσότερες
τοῖς ὑψίστοις».
επιλοΤό όρων
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καί στίς φονικές προθέσεις των. Αὐτοί ἔλεγαν γιά Ἐκεῖνον φρενοβλαβῶς, «αὐτός ὁ
ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό κι ἐπειδή
πραγματοποιεῖ πολλά θαύματα, ἄν τόν
ἀφήσωμε ζωντανό, ὅλοι θά πιστεύσουν σ’
αὐτόν καί θά ἔλθουν οἱ Ρωμαῖοι καί θά μᾶς

ὑπεδείκνυαν ὅτι αὐτή εἶναι ἡ βασιλεία
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(Γεν. 49,11). Κλάδος δέ τοῦ κλήματος εἶναι
οἱ μαθηταί τοῦ Κυρίου, πρός τούς ὁποίους
ἔλεγε, «ἐγώ εἶμαι ἡ ἄμπελος, ἐσεῖς τά κλήματα» (Ιω. 15, 5).
Απόσπασμα «ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ»
Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

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
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Μερικές προσωπικότητες κινδυνεύουν
περισσότερο με άνοια από ό,τι άλλες, δείχνει
αμερικανική έρευνα

Ο

ι άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι, οργανωμένοι
και αυτοπειθαρχημένοι, οι μη νευρωτικοί και οι πολύ εξωστρεφείς έχουν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ήπια γνωστική εξασθένηση σε κάποια
φάση της ζωής τους. Αντίθετα, οι κακοδιάθετοι, κυκλοθυμικοί
και συναισθηματικά ασταθείς είναι πιθανότερο να εμφανίσουν
έκπτωση των γνωστικών-νοητικών λειτουργιών τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Τομίκο Γιονέντα του Τμήματος Ψυχολογίας του καναδικού Πανεπιστημίου της Βικτόρια,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό
ψυχολογίας «Journal of Personality and Social Psychology», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 2.000 ανθρώπους (το 74% γυναίκες), προκειμένου να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στην υγεία του νου
μετά τη μέση ηλικία. Οι συμμετέχοντες -κανένας από τους οποίους δεν είχε τυπικά διαγνωστεί με άνοια- υποβλήθηκαν
σε ψυχολογικά τεστ αξιολόγησης της προσωπικότητάς τους και σε ετήσια τεστ αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων τους.
Όπως δήλωσε η Γιονέντα, «τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αντανακλούν σχετικά διαρκή πρότυπα σκέψης και
συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν σωρευτικά να επηρεάσουν στη διάρκεια της ζωής πόσο υγιεινά ή ανθυγιεινά σκέπτεται και συμπεριφέρεται κάποιος. Η συσσώρευση εμπειριών στη διάρκεια της ζωής μπορεί στη συνέχεια να συμβάλει στο είναι κανείς ευάλωτος σε συγκεκριμένες παθήσεις ή διαταραχές, όπως η ήπια γνωστική εξασθένηση, ή να
συμβάλει στις διαφορές μεταξύ των ατόμων όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε νευρολογικές αλλαγές
σχετιζόμενες με την ηλικία».
Οι άνθρωποι με υψηλή ευσυνειδησία και αίσθηση καθήκοντος τείνουν να είναι υπεύθυνοι, οργανωμένοι, σκληρά
εργαζόμενοι και στοχοπροσηλωμένοι. Όσοι είναι πολύ νευρωτικοί, έχουν χαμηλή συναισθηματική σταθερότητα, ευμετάβλητη διάθεση, τάση για άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Οι εξωστρεφείς
αντλούν ενέργεια με το να βρίσκονται μαζί με άλλους, κατευθύνουν την προσοχή τους στους άλλους και γενικά στον έξω
κόσμο, είναι ενθουσιώδεις, ομιλητικοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση.
Η μελέτη έδειξε ότι όσο υψηλότερη βαθμολογία είχε ένας άνθρωπος στην ευσυνειδησία και χαμηλότερη στη νεύρωση
τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα να εμφανίσει γνωστική εξασθένηση αργότερα στη ζωή του. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, σε μία κλίμακα 0-48, έξι περισσότεροι βαθμοί στην ευσυνειδησία διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με μια μείωση κατά 22% του κινδύνου γνωστικής εξασθένησης. Από την άλλη, επτά περισσότεροι βαθμοί στην κλίμακα νευρωτισμού από το 0 έως το 48 σχετίζονται με μια αύξηση κατά 12% της πιθανότητας γνωστικής εξασθένησης.
Ενδεικτικά, ένας 80χρονος πολύ ευσυνείδητος εκτιμήθηκε ότι ζει σχεδόν δύο περισσότερα χρόνια χωρίς γνωστική
εξασθένηση, σε σχέση με κάποιον συνομήλικο με μικρή ευσυνειδησία και οργανωτικότητα. Ένας άκρως εξωστρεφής
ίδιας ηλικίας ζει περίπου ένα παραπάνω έτος χωρίς πρόβλημα γνωστικής εξασθένησης, σε σύγκριση με έναν πολύ εσωστρεφή. Ένας πολύ νευρωτικός έχει ένα περίπου λιγότερο χρόνο γνωστικής-νοητικής υγείας.
Επιπλέον, ένας εξωστρεφής και μη νευρωτικός έχει περισσότερες πιθανότητες να ανακάμψει γνωστικά-νοητικά μετά
από μια διάγνωση ήπιας γνωστικής εξασθένησης. Κάτι που δείχνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά της προσωπικότητας λειτουργούν προστατευτικά ακόμη και όταν κάποιος έχει αρχίσει το δρόμο προς την
άνοια. Από την άλλη, δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην προσωπικότητα και στο προσδόκιμο ζωής.

Η γλυκιά αντιφλεγμονώδης ρίζα με την
αντικαρκινική δράση

Η

γλυκόριζα είναι κάτι περισσότερο από μία γλυκαντική ουσία που οι άνθρωποι είτε αγαπούν είτε
μισούν, αφού παίζει ρόλο στην πρόληψη ή τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου, σύμφωνα με
ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιλινόι στο Σικάγο.
Η γλυκόριζα, προέρχεται από το φυτό Glycyrrhiza glabra και καλλιεργείται σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα,
η Τουρκία και περιοχές της Δυτικής Ασίας. Παλαιόθεν γίνεται χρήση της ως φυσική γλυκαντική ουσία σε
γλυκά, φαγητά και ποτά ενώ πολλοί ευρεία ήταν η χρήση της και στην φαρμακευτική αφού παρουσιάζει
μια σειρά ευεργετικών ιδιοτήτων, οι οποίες καθιστούν τη γλυκόριζα ένα πολύτιμο βότανο.
Ειδικότερα η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Gnanasekar Munirathinam, αναπληρωτή καθηγητή
στο τμήμα Βιοιατρικών επιστημών στο College of Medicine Rockford, μελέτα τις ουσίες που προέρχονται από το φυτό Glycyrrhiza glabra, για να διαπιστώσουν αν θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν
για την πρόληψη ή τη διακοπή ανάπτυξης του καρκίνου του προστάτη. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο
Pharmacological Research.
Σε μία ερευνητική ανασκόπηση των μοριακών δεδομένων μίας ουσίας που προέρχεται
από τη γλυκόριζα και ονομάζεται γλυκυρριζίνη για την πρόληψη ή τη θεραπεία του
καρκίνου, οι ερευνητές παρατήρησαν πως η περαιτέρω έρευνα θα οδηγούσε
σε συγκεκριμένους παράγοντες για κλινική χρήση.
Η διαπίστωση ωστόσο αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο
να βγει κανείς στην αγορά και να προμηθευτεί όλες τις εν δυνάμει
ποσότητες γλυκόριζας, αφού όχι μόνο μπορεί να επηρεάσει την
αρτηριακή πίεση, να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα
αλλά μπορεί και να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου (όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά). Οι ειδικοί λοιπόν προτείνουν μία πιο
περιστασιακή χρήση της.
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Επτά πράγματα που
πρέπει να γνωρίζουμε για
τη Νόσο Πάρκινσον

Τ

ι είναι η νόσος του Πάρκινσον;
Η νόσος του Πάρκινσον είναι
μία χρόνια, προοδευτική
διαταραχή των ακούσιων κινήσεων,
των κινήσεων δηλαδή που δεν υπόκεινται άμεσα στον έλεγχό μας και
διενεργούνται αυτόματα από τον
εγκέφαλό μας.
Πού οφείλεται η νόσος του Πάρκινσον; Η νόσος του Πάρκινσον είναι
μια νευροεκφυλιστική διαταραχή, η
δεύτερη πιο συχνή μετά τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Οφείλεται στην απώλεια νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Η απώλεια νευρικών κυττάρων μπορεί να συμβαίνει σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Κατά
βάση, όμως, αφορά μία συγκεκριμένη ομάδα νευρικών κυττάρων σε
μια περιοχή του εγκεφάλου που
ονομάζεται μέλαινα ουσία. Τα
κύτταρα αυτά είναι υπεύθυνα
για την παραγωγή της ντοπαμίνης. Η ντοπαμίνη είναι
μια πολύ σημαντική ουσία
για τα κυκλώματα των νευρικών κυττάρων που σχετίζονται με τις ακούσιες κινήσεις, καθώς εξασφαλίζει την
ισορροπία του συστήματος. Η
απώλειά της συνεπάγεται την
απώλεια της ισορροπίας του
συστήματος και την εκδήλωση
των συμπτωμάτων της νόσου
του Πάρκινσον.
Η νόσος του Πάρκινσον είναι το
«τρέμουλο»;
Το «τρέμουλο» (τρόμος) είναι από τα
πιο συχνά συμπτώματα της νόσου,
όμως ούτε είναι απαραίτητο να το
έχει κάποιος για να διαγνωσθεί με
τη νόσο του Πάρκινσον ούτε όποιος
τρέμει πάσχει απαραίτητα από τη
νόσο του Πάρκινσον.
Ποια άλλα συμπτώματα έχει η νόσος
του Πάρκινσον;
Το πιο συχνό σύμπτωμα της νόσου
σε σχέση με την κινητικότητα είναι
η βραδυκινησία, δηλαδή η προοδευτική μείωση της ταχύτητας ή/και
του εύρους της κίνησης, όσο αυτή
εξελίσσεται. Άλλο συχνό κινητικό
σύμπτωμα είναι η δυσκαμψία, εξαιτίας της οποίας οι αρθρώσεις είναι
δύσκολο να καμφθούν, λόγω του
αυξημένου τόνου των μυών που
τις περιβάλλουν. Κατά την πρόοδο

της νόσου, εγκαθίστανται και άλλα
συμπτώματα, όπως η απώλεια των
αντανακλαστικών στάσης και θέσης,
με αποτέλεσμα την απώλεια της
ισορροπίας και τις συχνές πτώσεις.
Η νόσος του Πάρκινσον επηρεάζει
μόνο την κίνηση;
Όχι. Η νόσος του Πάρκινσον αφορά
κατά βάση τα κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν ντοπαμίνη, αλλά
όχι μόνον αυτά. Έτσι, ένας ασθενής
με νόσο του Πάρκινσον μπορεί εκτός
από τα κινητικά να έχει και άλλα, μη
κινητικά συμπτώματα. Μάλιστα,
συνήθως αυτά προηγούνται της
εκδήλωσης των κινητικών συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον.
Κάποια από τα πιο συχνά μη κινητικά
συμπτώματα είναι:
η ορθοστατική υπόταση δηλαδή
η πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά την έγερση σε όρθια
θέση, που μπορεί να εκδηλώνεται με ζάλη, αδυναμία, ακόμα
και απώλεια συνείδησης.
η ανοσμία ή υποσμία, δηλαδή
η μείωση της ικανότητας να
αντιλαμβάνεται κανείς τις οσμές
η δυσκοιλιότητα
νοσήματα της ψυχικής σφαίρας,
όπως η κατάθλιψη και οι διαταραχές της διάθεσης
οι διαταραχές μνήμης
η διαταραχή συμπεριφοράς κατά
τον ύπνο REM. Σε αυτήν, ο ασθενής
μπορεί να παραμιλά ή να κάνει κινήσεις στον ύπνο του, όπως να κλοτσά
ή να χτυπά, συνήθως ενώ βλέπει
κάποιο όνειρο.Η νόσος του Πάρκινσον αφορά μόνο τους ηλικιωμένους;
Όχι. Αν και η νόσος του Πάρκινσον
αυξάνεται σε συχνότητα με την ηλικία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφορά και ανθρώπους κάτω
των 50 ετών.
Είναι η νόσος του Πάρκινσον κληρονομική;
Έχουν ανακαλυφθεί αρκετά γονίδια
τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο να
εμφανίσει κανείς τη νόσο. Ωστόσο,
το ότι κάποιος έχει ένα τέτοιο γονίδιο δε σημαίνει ότι απαραίτητα θα
εκδηλώσει τη νόσο. Επίσης, μόνο ένα
μικρό ποσοστό ασθενών με νόσο
του Πάρκινσον φαίνεται να έχουν,
πράγματι, κάποιο από αυτά τα γονίδια.
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Τιτανικός: Το γνωστό και πολυτελές υπερωκεάνειο

Θαύμα της ναυπηγικής για την εποχή του, βυθίστηκε σαν σήμερα το 1912
Βυθίστηκε κατά τη διάρκεια του παρθενικού του
ταξιδιού, όταν προσέκρουσε σε παγόβουνο...

Β

υθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912, κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού από το
Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη, όταν προσέκρουσε σε παγόβουνο, παρασέρνοντας στον
υγρό του τάφο 1.514 από τους 2.224 επιβαίνοντες,
σ’ ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυτικά δυστυχήματα
σε καιρό ειρήνης.
Ο Τιτανικός είναι, ίσως, το πιο διάσημο πλοίο όλων
των εποχών. Η μνήμη του παραμένει ολοζών τανη
στις ημέρες μας, μέσα από πολυάριθμα βιβλία, εκατοντάδες ταινίες και εκθέσεις.

Η Ναυπήγηση
Η απόφαση για τη ναυπήγηση του Τιτανικού πάρθηκε στα μέσα του 1907 από τον πρόεδρο της βρετανικής ναυτιλιακής εταιρείας White Star Line, Μπρους

Ισμέι, και τον αμερικανό τραπεζίτη Τζον Πίερποντ
Mόργκαν (J. P. Morgan), ιδιοκτήτη της μητρικής εταιρείας International Mercantile Marine. Η White Star
Line αν τιμετώπιζε οξύ αν ταγωνισμό από την αμερικανική Cunard Line και τις γερμανικές Hamburg
America και Norddeutscher Lloyd, οι οποίες διέθεταν ταχύτερα επιβατηγά πλοία για τα υπερατλαντικά
ταξίδια.
Ο Ισμέι ήθελε να «χτυπήσει» τους ανταγωνιστές του
σ το μέγεθος παρά σ την ταχύτητα και πρότεινε να
κατασκευαστεί μια νέα κλάση επιβατηγών πλοίων,
που θα ήταν αρκετά μεγαλύτερα από τα ήδη υπάρχον τα και κατασκευασμένα με την τε λευταία λέξη
της άνεσης και της πολυτέλειας. Η ναυπήγηση του
Τιταν ικού (RMS Titanic), όπως και των αδε λφών
πλοίων Ολυμπιακός (RMS Olympic) και Βρετανικός
(RMS Britannic) ανατέθηκαν στα ναυπηγεία Harland
&Wolff, που έδρευαν στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας
και με τα οποία η White Star Line είχε μακρά περίοδο συνεργασίας.
Στις 29 Ιουλίου 1908, τα ναυπηγεία παρουσίασαν τα
τελικά σχέδια στους επιτελείς της White Star Lines,
τα οποία εγκρίθηκαν από τον Ισμέι. Δύο ημέρε ς
αργότερα υπογράφηκαν τα τελικά συμβόλαια για την
κατασκευή των τριών πλοίων. Το πλοίο που θα ονομαζόταν αργότερα Τιτανικός έλαβε την κωδική ονομασία Αριθμός 401 και η ναυπήγησή του άρχισε στις
31 Μαρτίου 1909.

Η κατασκευή του Τιτανικού απαίτησε 26 μήνες μέχρι
την καθέ λκυσή του. Το μέγεθος του πλοίου ήταν
μεγάλη κατασκευαστική πρόκληση για τα ναυπηγεία
Harland & Wolff, που χρειάσ τηκε να επενδύσουν
μεγάλα ποσά για τη βελτίωση του τεχνολογικού τους
εξοπλισμού. Οι εργασίες κατασκευής ήταν δύσκολες και επικίνδυνες, με αποτέλεσμα 7 εργαζόμενοι
να χάσουν τη ζωή τους και 246 να τραυματισθούν,
από τους οποίους οι 28 πολλοί σοβαρά. Ο Τιτανικός
καθελκύστηκε στις 12:15 μ.μ. της 31ης Μαΐου 1911,
παρουσία του Ισμέι, του τραπεζίτη Μόργκαν, καθώς
κι ενός πλήθους, που ξεπερνούσε τις 100.000.
Ο Τιτανικός ήταν για την εποχή του ένα θαύμα της
ναυπηγικής. Με μήκος 269 μέτρων και ύψος 53,3 μ.
αποτελούσε ένα πρωτοποριακό τύπο πλοίου, που
ενσωμάτωνε πολλές καινοτομίες: ανελκυστήρες για
γρήγορη πρόσβαση σ τα διάφορα κατασ τρώματα,
χαμάμ, γυμναστήριο, πισίνα, ταχυδρομείο και υπέρμετρη πολυτέλεια, ιδιαίτερα το σέρβις και το φαγητό

που πρόσφερε σε επιβάτες της Α’ θέσης ήταν πολύ
πλουσιότερο και από τα αντίστοιχα των σύγχρονων
ξενοδοχείων 5 αστέρων. Ήταν διπλοπύθμενο, με 16
σ τεγανά διαμερίσματα. Δεδομένου ότι τα τέσσερα
από αυτά μπορούσαν να κατακλυσθούν χωρίς να
απειλήσουν την πλευστότητα του πλοίου, είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι ήταν αβύθιστο. Παρόλα τα
προηγμένα μέτρα ασφαλείας, δεν διέθετε επαρκή
αριθμό σωστικών λέμβων, λόγω των απαρχαιωμένων κανονισμών λειτουργίας. Οι βάρκες του έφθαναν μόλις για 1.178 από τους 2.224 επιβαίνοντες του
υπερωκεανείου.
Στις 6 το πρωί της 2ας Απριλίου 1912, ημέρα Δευτ έ ρα, ξ εκ ίνησαν οι δοκ ιμασ τ ικοί πλόε ς του, οι
οποίοι ολοκληρώθηκαν μέσα σε δύο ημέρες. Όλα
πήγαν καλά και ο Τιτανικός ήταν έτοιμος για το παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον της Μεγάλης
Βρετανίας στη Νέα Υόρκη.

Το μοιραίο ταξίδι
Την Τετάρτη, 10 Απριλίου 1912, ο Τιτανικός θα ξεκινούσε γ ια το πρώτο και τε λευταίο ταξίδι του. Το
πολυτελές υπερωκεάνιο, με καπετάνιο τον 62χρονο
εγγλέζο Έντουαρντ Σμιθ (αρχικαπετάνιο της White
Star Line) και πλήρωμα 885 άνδρες και γυναίκες, θα
μετέφερε 1.339 επιβάτες, με δυο ενδιάμεσες σταθμεύσεις, σ τον τελικό προορισμό του, που ήταν το
λιμάνι της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του ήταν προγραμ-

ματισμένη για τις 17 Απριλίου.
Από τις 9:30 το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν στο
Σαουθάμπτον οι πρώτοι επιβάτες, με ειδικούς συρμούς από το Λονδίνο. Πρώτοι άρχισαν να επιβιβάζονται οι επιβάτες της Γ’ Θέσης, άνθρωποι του μόχθου
και τυχοδιώκτες απ’ όλη την Ευρώπη, που αναζητούσαν το «αμερικάνικο όνειρο» και έπρεπε πρώτα
να περάσουν από έλεγχο για τυχόν λοιμώδεις αρρώστιες. Οι επιβάτες της Α’ και Β’ θέσης ήσαν, ως επί το
πλείσ τον, πλούσιοι τουρίσ τες, που επιβιβάσ τηκαν
στον Τιτανικό μία ώρα πριν από την αναχώρηση του.
Ο Τιτανικός με 922 επιβάτες αναχώρησε στις 12 το
μεσημέρι, με κατεύθυνση το Χερβούργο της Γαλλίας, πρώτο σταθμό του ταξιδιού του. Στο λιμάνι του
Σαουθάμπτον παραλίγο να εμπλακεί σε ατύχημα,
όταν το κύμα που προκάλεσε το τεράσ τιο εκτόπισμά του, έσπασε τους κάβους του αγκυροβολημένου πλοίο City of New York, το οποίο παραλίγο να
συγκρουσθεί με τον Τιτανικό.
Με καλό, αλλά κρύο καιρό, ο Τιτανικός προσέγγισε
την ίδια ημέρα το γαλλικό λιμάνι του Χερβούργου,
όπου παρέλαβε 274 επιβάτες και αποβίβασε 24. Με
πορεία προς την Ιρλανδία, έφθασε σ το λιμάνι του
Κορκ σ τις 11:30 το πρωί της 11ης Απριλίου, όπου
παρέ λαβε άλ λους 120 επιβάτε ς, ε νώ αποβίβασε
επτά, ανάμεσά τους και τον πατέρα Φράνσις Μπράουν, ιησουίτη μοναχό και δεινό φωτογράφο, σ τον
οποίο οφείλουμε πολλές από τις φωτογραφίες, που
τραβήχτηκαν στα καταστρώματα του Τιτανικού.
Μετά την αναχώρησή του από το Κορκ, το πολυτελές υπερωκεάνειο χάραξε πορεία προς τη Νέα Υόρκη
δια μέσου του Βορείου Ατλαντικού. Οι πρώτες τρεις
μέρες του ταξιδιού πέρασαν χωρίς απρόοπτα. Παρά
τις προειδοποιήσεις για επιπλέοντα παγόβουνα στην
περιοχή του Νιουφάουντλαντ, το πολυτελές υπερωκεάνειο έπλεεε με πρόσω τις μηχανές, καθώς όπως
πίστευε ο καπετάνιος Σμιθ τα παγόβουνα δεν αποτελούσαν ιδιαίτερο κίνδυνο για ένα πλοίο της κλάσης
του Τιτανικού.
Όμως στις 11:40 μ.μ. της 14ης Απριλίου συνέβη το
μοιραίο. Ο Τιτανικός, πλέον τας με σχετικά υψηλή
ταχύτητα των 22 κόμβων και χωρίς καμιά προφύλαξη, προσέκρουσε σε παγόβουνο, 37 δευτερόλεπτα αφότου έγινε αντιληπτό από το πλήρωμα. Πέντε
από τα σ τεγανά του πλοίου αρχίζουν να μπάζουν
νερά και η πλώρη άρχισε να καταβυθίζεται.
Πλήρωμα και επιβάτες ήταν ανέτοιμοι για μια τέτοια
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι σωστικές λέμβοι
επαρκούσαν μόνο για τους μισούς επιβαίνοντες. Επικράτησε πανικός. Στις 12:05 π.μ. της 15ης Απριλίου
ο καπετάνιος διατάσσει να ετοιμασ τούν οι σωσ ίβιοι λέμβοι. Στις 12:45 π.μ. η πρώτη σωσίβια λέμβος
με γυναικόπαιδα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο,
«κατεβαίνει» στη θάλασσα. Στις 2:20 μ.μ. ο Τιτανικός
βυθίζεται, λίγα δευτερόλεπτα αφότου έσπασε σ τα
δύο. Οι εναπομείναντες επιβάτες και μέλη του πληρώματος πηδούν στα παγωμένα νερά του Β. Ατ λαντικού για να σωθούν, αλλά βρίσκουν σχεδόν ακαριαίο θάνατο από υποθερμία ή καρδιακή προσβολή,
καθώς η θερμοκρασία του νερού είναι στους -2 βαθμούς Κελσίου.
Τα σήματα κινδύνου του βυθιζόμενου Τιτανικού δεν
απέδωσαν αμέσως, καθώς παραπλέοντα πλοία δεν
υπήρχαν. Στις 4:10 π.μ. το υπερωκεάνειο Καρπάθια
της Cunard Line βρέθηκε σ τον τόπο του ναυαγίου
και περισυνέλεξε τους πρώτους ναυαγούς. Στις 8:30
π.μ. περισυλλέγονται και οι επιβάτες της τελευταίας
σωστικής λέμβου και το Καρπάθια με τους 711 διασωθέντες θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης στις 18 Απριλίου 1912.
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OMOΓΕΝΕΙΑ
Το ελληνοκαναδικό λόμπι

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Α

φορμή για το παρών άρθρο
μου έδωσε η αναγγελθείσα
καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ με σκοπό τη δημιουργία
λόμπι.
Το άρθρο είναι βασισμένο σε εκτεταμένη
μελέτη του καθηγητή του Κέντρου Νεοελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου
Μόντρεαλ, Στέφανου Κωνσταντινίδη.
“Το ελληνικό λόμπι σ τον Καναδά θα
κάνει αισθητή την παρουσ ία του το
1967 με την απριλιανή δικτατορία στην
Ελλάδα. Οι Έλληνες ομογενείς θα επιδείξουν την περίοδο αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πατρίδα τους δημιουργώντας αντιδικτατορικές οργανώσεις,
προσπαθών τας έτσι να πετύχουν την
καταδίκη της δικτατορίας μέσα από την
κυβέρνηση του Καναδά.
Παρά το γεγονός ότι η Καναδική κυβέρνηση βρισκόταν υπό την αμερικανική
σφαίρα επιρροής και διαμόρφωνε την
εξωτερική πολιτική ως μέλος του ΝΑΤΟ,
η ενεργοποίηση για αντιδικτατορικές
ενέργειες βρήκε σημαν τική απήχηση
μόνο ως προς τον επηρεασμό της καναδικής κοινής γνώμης για τη δυσάρεστη
κατάσταση που είχε περιέλθει η Ελλάδα
και όχι σε θεσμικό πολιτικό επίπεδο.
Το ε λ ληνοκαναδικό λόμπι ήταν έ να
εθνικό λόμπι που γεννήθηκε με αυθόρμητο τρόπο μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου και υποστήριξε τα εθνικά
ζητήματα και τις εθνικές θέσεις της Ελλάδας. Οι ενοριακές κοινότητες που επικρατούσαν έδωσαν τη θέση τους σε ένα
νέο μοντέλο ελληνικών αστικών κοινοτήτων που μέσα σε αυτό έκαναν την εμφά-

νισή τους ποικίλες οργανώσεις όπως
πολιτιστικές, ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές κ.α. Οι οργανώσεις αυτές θα καταλήξουν από την ομπρέλα του «Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου», της τριτοβάθμιας
οργάνωσης που δημιουργήθηκε για να
αντιπροσωπεύσει σε πανκαναδικό επίπεδο όλες τις οργανώσεις.
Εκτός από τις αντιδικτατορικές θέσεις, οι
ελληνικές ομάδες πίεσης στον Καναδά
υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Κυπριακού λαού διαμαρτυρόμενοι έντονα για την τουρκική κατοχή
στη Μεγαλόνησο. Και σε αυτή την περίπτωση οι καναδικές κυβερνήσεις ακολουθών τας την ίδια εξωτερική πολιτική με τις υπόλοιπες χώρες του δυτικού
κόσμου, απέφυγαν επίσημα να καταδικάσουν την παράνομη ενέργεια των τούρκων.
Το ε λ ληνοκαναδικό λόμπι παρέμεινε
ενεργοποιημένο και στα ζητήματα που
προέκυψαν με την ονομασία της Fyrom,
με την κρίση σ το Αιγαίο εξαιτίας των
τουρκικών απαιτήσεων και των δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας στην
Αλβανία.
Το κλίμα της παροικιακής οργάνωσης
και της δημιουργίας ελληνοκαναδικών
ενώσεων άρχισε να επηρεάζει τους έλληνες ομογενείς του Καναδά, όπου μετά το
1970 άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον
για την πολιτική ζωή.
Η εκλογή, εν τω μεταξύ, Ελληνοκαναδών
βουλευτών στην ομοσπονδιακή βουλή,
προσμετράτε ως μία ακόμη θετική εξέλιξη στο χώρο του λόμπι.
Το ελληνοκαναδικό λόμπι έδρασε ως μία
αυτοδιαχειριζόμενη προσπάθεια που
όμως δεν υποστηρίχτηκε από την Ελλάδα
με μία επίσημη εθνική στρατηγική”.
Ατυχώς, η τακτική «διαίρει και βασίλευσε» οδήγησε στη δημιουργία τοπικών κογκρέσων, άνευ ουσιαστικής προσφοράς, ορισμένα εκ των οποίων
αμφισβητώντας την νομιμότητα του εθνικού, το έσυραν εντελώς απερίσκεπτα στα
δικαστήρια σε μία πολύχρονη δικαστική
και δαπανηρή διαμάχη.
Συνεπώς, πόσο αξιόπιστο και αποτελεσματικό θα μπορούσε να θεωρηθεί το
λόμπι ενός οργανισμού με δικαστικές
προσφυγές, όπως εν προκειμένω του
Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ;

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει
τις θέσεις της Hellas News
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APPEAL BY THE NEPMCC 2022
NATIONAL ETHNIC PRESS AND
MEDIA COUNCIL OF CANADA
Conseil national de la presse et
des médias nationaux du Canada
To the Leaders of the U.S.A, Canada,
the EU, Russia and Ukraine:
Dear Leaders,
Never before has humanity faced such
overwhelming crises as we do now, with
two nuclear superpowers in direct conflict
with one another and on the brink of a nuclear war.
Crises involving the Covid-19 pandemic, as
well as economic, environmental, energy,
food, raw materials, institutions and values, in an overpopulated and congested
world, never before have manifested themselves all at once as they do now!
And, instead of the UN and the superpower leaders sitting down at the same table
to provide appropriate solutions, as John
F. Kennedy and Nikita S. Khrushchev did
during the Cuban missile crisis in 1962, today just the opposite is happening.
President Putin, the autocratic leader of
Russia, is responsible for attacking an independent country, Ukraine, and occupying
parts of it forcefully, while causing unprecedented destruction, and wanton physical
hardship and injuries, with widespread loss
of human life. Putin’s reasons are said to
be to protect Russia’s security from a constant expansion by NATO close to its border, and to protect Russian nationals leaving the eastern provinces of Ukraine from
Ukrainian neo-fascist, para-military forces.
We are not in a position to judge if Putin is
right or wrong.
How have the Western democracies responded?
Instead of looking seriously at Russia’s
claims while exhausting every possible
diplomatic solution, they have chosen to
play tough and punitive: Biden of the USA
hurling insults against President Putin, and
the world’s institutions are taking unprecedented economic and financial measures
against Russia. The Leaders of the European Union, which is greatly impacted by
the measures, decided to acquiesce to the
USA, to interrupt diplomatic relations, to
return more severely to the absurdity of the
Cold War, and even with an embargo on
Russian ships and aircraft. And geostrategic advisers on both sides, as well as the
media, are talking about nuclear warfare,
as if this would solve the accumulated
problems of humanity, including health
and lack of wealth!
More to the point, an embargo on a superpower such as Russia, which may be equivalent in population to a medium-sized nation but in territory is the largest country in

the world, makes its greatest impact by impeding the average person’s ability to make
ends meet! Russia has the largest reserves
of energy (oil, gas), ores, fertilizers, cereals
and gold, which are currently missing from
the international market and are pushing
prices to unbelievable heights. Yet, markets in the West are in deficit and unable
to cover the needs from other sources. As
a result, the prices of all products, without
exception, are on the rise with inflation,
the reduction of growth comes next, people cannot meet their needs, and this spiral
evolves upwards with no end in sight, because it is not possible in the foreseeable
future to make up for the shortages.
Another very serious impact which the
West, and in particular Europe, will be facing very soon is the lack of cereals due to
the embargo on Russia. Around the Mediterranean (Syria, Iraq, Egypt, Libya) and in
the countries of Central Africa, as the UN
warns, a population of 250 million will be
affected, resulting in famine, epidemics,
deaths and, above all, a massive wave of
refugees mainly to Europe and other destinations.
But then, we as ordinary citizens, see before us the specter of this complex crisis
that requires immediate mobilization by
the UN and the leaders of the superpowers.
Instead, we see the UN rendered useless
and unable to react to Russia’s Veto, and
we see the interruption of the personal
contacts of the superpowers – as if it were
a private matter – and their resolve to take
this renewed confrontation into a more
pointless, deadly and destructive war for
the Ukrainian people. As a result, humanity is now in a period of frenzy, while the
leaders of all western countries should be
concerning themselves with the recession,
an immediate ceasefire and the search for
a political solution. Some Western leaders
are sending weapons to Ukraine and the
Russians are sending new troops to the
battlefield in a very dangerous and spiraling escalation towards a Nuclear Holocaust
and a real threat of World War III. If the
West is pushing a desperate Putin into a
corner by imposing embargo measure after
embargo measure, what choice is he given
but to “kick” his way out, leading to the
total destruction of Ukraine and the rest of
the world!
That being the case, we the peace-loving
members of the NATIONAL ETHNIC PRESS
AND MEDIA COUNCIL OF CANADA, representing and serving 103 linguistic and
cultural communities, hereby:

Appeal, in the name of all Humanity, to the
Leaders of the World, and state that:
As a matter of urgency, President Biden and
President Putin should leave their personal
animosities aside and sit down at the same
table in order to end Ukraine's dangerous
war and abolish all embargos against anyone, on both sides, which otherwise tend
to divert the world onto pernicious paths
of no return.
Because the war in Ukraine is part of a
general confrontation between the West
and East, the leaders of the superpowers
(USA, EU, Russia, China, India, etc.) are
jointly called upon to provide a solution to
the current critical problems of humanity,
which affect all peoples and bring the West

into direct conflict with the countries of
the East. This War in Ukraine, as everyone
has seen, is not a solution but leads along
a very dangerous path towards a Nuclear
Holocaust. In 2022, countries, especially
the strong ones, must solve their problems through Diplomacy alone and never
exercise their super-power military muscle,
which always leads to war and catastrophe! PEACE needs strong world leaders for
Peace, not weak ones for War!
For the National Ethnic Press and Media
Council of Canada
Thomas S. Saras
President and CEO
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Συγχαρητήρια στους
St. Laurent Gladiators
και στον Κυριάκο Κρομίδα
για την κατάκτηση του τίτλου
της Eastern Hockey League
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«Δεῦρο ἔξω»

ΕΤΟΙΟ ΘΑΥΜΑ δὲν εἶχε ξανασυμβῆ. Πρωτοφανὴς ἡ ἀνάσταση
τοῦ Λαζάρου, Καὶ ἄλλες ἀναστάσεις εἶχαν πραγματοποιηθῆ μὲ τὴν
δύναμη τοῦ Θεοῦ. Νεκρὸς ὅμως τεσσάρων
ἡμερῶν, ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἀποσυντίθεται,
γιὰ πρώτη φορά. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ θαῦμα ἀποκτᾶ μοναδικὴ ἀξία.
᾿Αλλὰ καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀναστάσεως εἶναι
χαρακτηριστικός. Ενα ἁπλὸ πρόσταγμα
ἀπὸ τὸν Σωτήρα Κύριο ἦταν ἀρκετό: «Φωνῇ
μεγάλῃ ἐκραύγασε, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω». Μὲ
τὸ πρόσταγμά Του αὐτὸ δείχνει τὴν κυριαρχικὴ ἐξουσία Του πάνω στὸν θάνατο. Ὁ
θάνατος, ὁ μέχρι τότε τρομερός, ὑποχωρεῖ μπροστὰ στὸν Παντοδύναμο. Ο Χριστὸς φανερώνεται ἀδιάψευστα, πὼς εἶναι
ὄχι μόνον ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ κάθε
πνευματικῆς ἀναστάσεως. ῎ Οχι μόνον οἱ
νεκροὶ σωματικά, ἀλλὰ καὶ οἱ νεκρὲς ἀπὸ
τὴν ἁμαρτία ψυχὲς θὰ ἀνασταίνωνται ἀπὸ
τὸν πνευματικὸ θάνατο στὴν ζωή.
«Δεῦρο ἔξω». Λάζαρε, βγὲς ἔξω. Καὶ ὁ Λάζαρος ἐξέρχεται, χωρὶς ἄλλη βοήθεια. Τελείως
ὑγιής, σὰν νὰ σηκώθηκε ὕστερα ἀπὸ ὕπνο.
«Καὶ ὁ διαλελυμένος ὠρθοῦτο, καὶ ὁ σεσηπὼς ἠσθάνε το· ὁ νεκρὸς ὑπήκουεν, καὶ
ὁ δεσμώτης ἔτρεχεν, καὶ ὁ θρηνούμενος
ἐσκίρτα» (Χρυσόστομος).
Μοναδικὸ πράγματι γεγονός. Δὲν εἶπε
πρῶτα λῦστε τον. Βγάλτε του τὰ περιτυλίγματα. Βοηθῆστε τον νὰ σηκωθῆ. Τίποτε ἀπὸ
ὅλα αὐτά. Οπου ἀντηχεῖ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ,
ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι περιττά. Ὁ Λάζαρος βγῆκε
ἀμέσως. Καὶ ἔρχεται τὸ νέο πρόσταγμα:
«Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν». Λῦστε
τον καὶ ἀφῆστε τον μόνο καὶ χωρὶς βοηθὸ
νὰ πάη στὸ σπίτι του. Καὶ ὁ Λάζαρος, σὰν νὰ
μὴν προηγήθηκε θάνατος, ξεκίνησε γιὰ τὸ
σπί τι του.
Αὐτὴ ἡ φωνή «δεῦρο ἔξω» δὲν ἀντήχησε
μόνο μιὰ φορά. ᾿ Αντηχεῖ κάθε ἡμέρα καὶ
ἀπευθύνεται σὲ ὅλους μας. Καὶ μᾶς ζητάει
νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ μνήματα, ἀπὸ τήν «σκιὰ
τοῦ θανάτου», ποὺ μᾶς τυλίγει ἐπικίνδυνα.
Νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ μνήματα τῆς ἀδρανείας,
τοῦ μαρασμοῦ, τῆς ἀπραξίας, τῆς ἀδιαφορίας μας στὶς ἀνάγκες τοῦ πλησίον. Νὰ
βγοῦμε ἀπὸ τοὺς καθημερινοὺς φόβους μας,
ἀπὸ τὶς ὀλιγοπιστίες μας, ποὺ ναρκώνουν
τὸ πνεῦμα καὶ νεκρώνουν τὴν ψυχή. Νὰ
ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἐγωιστικὲς ἀντιδράσεις μας, ἀπὸ τὸ τυραννικὸ ἐγώ μας, ποὺ μᾶς
καταδικάζει στὴν σκοτεινὴ φυλακὴ τῆς πιὸ
μεγάλης δυστυχίας.
Ὁ Ἰησοῦς μᾶς καλεῖ νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ ὅλα
αὐτά, ποὺ μᾶς κρατοῦν δεμένους, αἰχμαλώτους τῆς ἁμαρτίας. Νὰ σηκωθοῦμε, νὰ προχωρήσουμε ἀποφασιστικά, νὰ ἀναστηθοῦμε
ψυχικά, νὰ ἀτενίζουμε τὸ ζωοπάροχο φῶς

τῆς σωτηρίας, τῆς ἀλήθειας, τῆς χαρᾶς τοῦ
Θεοῦ.
Βγες ἔξω, μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός, ἀπὸ τὸν
παλαιὸ ἑαυτό σου, ποὺ σὲ καταταλαιπωρεῖ
καὶ δὲν σὲ ἀφήνει νὰ δῆς τὸ φῶς τὸ πνευματικό, τὴν χαρὰ τῆς προσφορᾶς, τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς. Βγὲς ἔξω ἀπὸ τὰ καταστροφικὰ
πάθη, ποὺ σὲ βασανίζουν. Ελευθερώσου ἀπὸ
τὰ δεσμὰ τῆς ἀδικίας. Βγὲς ἔξω ἀπὸ τοὺς
θυμούς, τὰ νεῦρα, τὰ πείσματα, τὴν ἰσχυρογνωμοσύνη, τὴν ἐπιμονὴ στὴν λανθασμένη
γνώμη σου.᾿ Απὸ ὅλα ὅσα καταδικάζουν τὴν
ψυχὴ σὲ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ μαρασμό.
᾿Α λλὰ καὶ πρὸς τοὺς λαούς καὶ τὰ῎ Εθνη καὶ
τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς ἀπευθύνεται τό
«δεῦρο ἔξω». Βγές, ἐπὶ τέλους, ἔξω ἀντηχεῖ
ἡ θεία προσταγὴ σ᾿ ἕνα κόσμο ποὺ ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερα νὰ ζῆ «ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ
θανάτου», σὰν νὰ μὴν ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς
Δικαιοσύνης ὁ Χριστός. Βγὲς ἔξω, ἐσύ, ὁ
κάθε κυβερνήτης, ὁ κάθε ἀξιωματοῦχος τῆς
Δυτικῆς Εὐρώπης, πού «ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς
καὶ νεκρὸς εἶσαι» (᾿Αποκάλ. γ΄ 1). Σπάσε τὸν
ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τῆς ἀκάθαρτης διπλωματίας καὶ παῦσε νὰ θυσιάζης τὰ δίκαια τῶν
ἀδυνάτων. Σταματῆστε νὰ ζῆτε μὲ τὴν ἀνέντιμη σκοπιμότητα, νὰ ζῆτε στὰ μνήματα
καὶ νὰ γεμίζετε τὸν κόσμο μνήματα, πόνο,
δάκρυα, συμφορές. Βγῆτε ἀπὸ τὴν ἀπάθειά
σας καὶ παύσατε νὰ ἐρεθίζετε καὶ τοὺς πιὸ
ὑπομονητικούς.
᾿Αναπνεῦστε τὸν ἀέρα τῆς ἐντιμότητος, τῆς
εἰλικρινείας, τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης. Τὸν ἀέρα ὄχι τῶν ἑρπετῶν, ἀλλὰ τῶν
ἀετῶν, τῶν ἡρώων, τῶν ἀληθινῶν ἀνθρώπων.᾿ Αντιληφθῆτε, πὼς τὸ νὰ μένετε κλεισμένοι στὸν τάφο τοῦ στενόψυχου συμφέροντός σας, τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς κακίας, τῆς
ἁμαρτίας, ὑπογράφετε τὴν δική σας αὐτοκαταδίκη. Κινδυνεύετε νὰ μείνετε γιὰ πάντα
θαμμένοι στὰ πάθη σας, δυστυχισμένοι
δοῦλοι τῶν ἀδυναμιῶν σας.
«Δεῦρο ἔξω», λέει καὶ στὸν καθένα μας
σήμερα ὁ Κύριος, Βγὲς ἀπὸ τὰ μνήματα τῆς
ἁμαρτωλῆς ζωῆς καὶ ἔλα στὴν ζωὴ τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καὶ εὐτυχίας. Θὰ ἀκούσουμε
τὴν φωνή Του;
Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸν θάνατο εἶναι
ἡ μεγάλη στιγμὴ τῆς ἱστορίας. Ἡ᾿ Ανάστασή
Του ἀνορθώνει τὸν πεσμένο ἄνθρωπο καὶ
τοῦ ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς πιὸ μεγάλης ἐλπίδος. Ἡ νίκη Του εἶναι καὶ δική μας νίκη.
«Συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. β΄ 6) καὶ μᾶς. Τό «δεῦρο
ἔξω» ἦταν ὁ τύπος τῆς διπλῆς ἀναστάσεως,
τῆς σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ὅλων μας. ᾽Απὸ
μᾶς ἐξαρτᾶται νὰ ἀνταποκριθοῦμε καὶ νὰ
οἰκειωθοῦμε τὸ πρόσταγμά Του. Νὰ ζήσουμε
κοντὰ στὸν ᾿ Αναστάντα, ὡς «υἱοὶ τῆς ᾿ Αναστάσεως».

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν
αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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Περιοδεία Υφυπουργού Εξωτερικών
Αν. Κατσανιώτη στον Καναδά

υναντήσεις με τους εκπροσώπους και τα μέλη των
Ελληνικών κοινοτήτων Μόντρεαλ, Οττάβας και Τορόντο περιελάμβανε το πρώτο μέρος της επίσκεψης
του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα
Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη στον Καναδά.
Στο πλαίσιο της περιοδείας στην Βόρεια Αμερική ο κ. Κατσανιώτης πραγματοποίησε συναντήσεις και Ελληνοκαναδούς
επιχειρηματίες οι οποίοι εξέφρασαν θερμό ενδιαφέρον για
επενδύσεις στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας την σημαντική
πρόοδο που παρουσιάζει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα.
Στο Μόντρεαλ (8 & 9/4) ο κ. Κατσανιώτης είχε την ευκαιρία
να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας
Ανδρέα Κριλή, το ιστορικό στέλεχος της κοινότητας Νικόλαο
Παγώνη και τα υπόλοιπα δραστήρια μέλη του Συλλόγου. Ο
Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με τους Ελληνικής καταγωγής βουλευτές Εμμανουέλα Λαμπροπούλου
και Αννυ Κουτράκη και τους ομογενείς Δημοτικούς Συμβούλους Μαίρη Ντέρου, Εφη Γιάννου, Δέσποινα Σούριας, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Αναστασία Ασημακοπούλου, Βασίλειο
Καρυδόγιαννη, Αγλαϊα Ρεβελάκη και Δημήτριο Μπέη με
τους οποίους συζήτησαν μεταξύ άλλων την δημιουργία διεθνούς δικτύου Ελλήνων αιρετών της Διασποράς. Τέλος, ο κ.
Κατσανιώτης επισκέφθηκε το σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης» που λειτουργεί υπο την διοίκηση της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ.
Αναχωρώντας από το Μόντρεαλ, ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε

«εκφράζω την υπερηφάνειά μου για όσα έχουν καταφέρει
τα μέλη της Ελληνικής παροικίας. Τους ευχαριστούμε που
διατηρούν και προβάλλουν τις αξίες της Πατρίδας και της
πίστης μας»
Στην Οττάβα (10 & 11/4) τον Υφυπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Κωνσταντίνα Αθανασιάδου. Ο κ. Κατσανιώτης συναντήθηκε με
την Καναδή ομόλογό του Sandra McCardell με την οποία
συμφώνησαν ότι η Ελληνική ομογένεια αποτελεί γέφυρα
ισχυρής φιλίας Ελλάδας – Καναδά. Παράλληλα, με αφορμή
την συμπλήρωση 80 ετών διπλωματικών επαφών των δύο
χωρών συμφώνησαν στην περεταίρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ο κ. Κατσανιώτης και η κα. McCardell αναφέρθηκαν και στην Ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, της προστασίας των αμάχων και των Ελλήνων ομογενών της περιοχής. Επίσης, τον Υφυπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Οττάβας
Jim Watson ο οποίος αποτελεί σταθερός υποστηρικτής της
ελληνικής παροικίας.
Στο Τορόντο (12 &13/4) τον κ. Κατσανιώτη υποδέχθηκε
ο Γενικός Πρόξενος Βίκτωρας Μαλιγκούδης. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο
Καναδά κ. Σωτήριο ο οποίος τον ξενάγησε στην Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία και στο Ελληνορθόδοξο σχολείο «Metamorphosis» που επιτελεί σημαντικό έργο διδάσκοντας στα Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς την

Από την συνάντηση μας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κατσανιώτη, με τα
ΜΜΕ στο Τορόντο στο Γενικό Προξενείο. Από τα αριστερά ο κ. Κουρτέσης,
ο κ. Κατσανιώτης, η κα Γερασκλή, ο κ. Σάρας και ο κ. Μαλιγγούδης

γλώσσα και τον πολιτισμό της πατρίδας.
Παράλληλα, ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε το Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο Μπέττυ Σκουτάκη
και τον ξενάγησε στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με την βουλευτή
του κυβερνόντος κόμματος στο Οντάριο και Αντιπρόεδρο
Πα.Δ.Ε.Ε κυρία Effie Triantafilopoulos, τον Πρόεδρο THI
Καναδά κ. John Sotos, το ιδρυτικό στέλεχος του Hellenic
Heritage Foundation κ. Steve Mirkopoulos και την κυρία
Marie Bountrogianni πρώην Υπουργό της κυβέρνησης του
Οντάριο. Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Royal Ontario Museum όπου φιλοξενείται προσωρινά μια από τις Κόρες της Ακρόπολης και μεταφέρει
στην Βόρεια Αμερική την ακτινοβολία του Ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση της Κόρης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF). Από την
Οττάβα ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «συνάντησα
Έλληνες που κρατούν στην καρδιά τους αναμμένη τη φλόγα
της πατρίδας και μεταλαμπαδεύουν τις αξίες του πολιτισμού
και της πίστης μας στα παιδία τους».
Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του Υφυπουργού Εξωτερικών στον Καναδά είναι το Κάλγκαρι (14/4) όπου θα
συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Ελληνικής κοινότητας
και το Βανκούβερ (15 &16/4) όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφθεί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» του Simon Fraser University
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Progress is always in season at Audi Uptown

Audi Q3

Audi Q5

Audi A3

Lock in up to 1% Loyalty-rate reduction on select models.
2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

$208 4.48%
†

bi-weekly

†

for 48 months with
$4,188 down payment

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

$558 4.48%
†

monthly

†

for 48 months with
$5,668 down payment

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

$798 3.98%
†

monthly

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

†

for 48 months with
$8,288 down payment

all-wheel-drive

Hurry, oﬀer ends May 2nd

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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

©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.

Division of DFC Auto Group

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

38

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

15 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Η

περίοδος της νηστείας που διανύουμε, η Σαρακοστή, για άλλους είναι «ευκαιρία» πνευματικής και θρησκευτικής κάθαρσης και για άλλους
πάλι μία ιδανική ευκαιρία αποτοξίνωσης. Ό,τι
και αν ισχύει, η αλήθεια είναι, ότι τα νηστίσιμα φαγητά είναι ευεργετικά για τον οργανισμό.
Με την κρεατοφαγία να υπερισχύει στο σύγχρονο διατροφολόγιο, η περίοδος αποχής
φαντάζει παράδεισος. Η χορτοφαγική (κυρίως)
νηστεία της Σαρακοστής αποτελεί, αν μη τι
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άλλο, μία ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε τη
διατροφή σας. Ας δούμε λοιπόν, τα οφέλη της.
1. Οι διατροφικές επιλογές της νηστείας αποτελούνται κυρίως από ψωμί, φρούτα, όσπρια,
ξηρούς καρπούς, θαλασσινά και λαχανικά. Μία
δίαιτα που μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως μια
παραλλαγή της χορτοφαγίας.
2. Ωστόσο, πολλοί παρερμηνεύουν τη νηστεία
με τη δίαιτα. Καμία ένδειξη δεν υπάρχει που
να αποδεικνύει, ότι η νηστεία συνεπάγεται και
απώλεια βάρους. Μάλιστα, όσον αφορά το
ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας, φαίνεται
πως κατά τη διάρκεια της νηστείας αυξάνεται
η πρόσληψη υδατανθράκων και μειώνεται η
πρόσληψη λίπους. Ωστόσο, εάν ακολουθήσετε
μία αρμονική διατροφική νηστεία, τότε ενδέχεται να επιτύχετε και απώλεια βάρους.
3. Ένα από τα κυρίαρχα οφέλη της νηστείας
είναι η αποτοξίνωση. Καθώς το σώμα διασπά
τα αποθέματα λίπους του, κινητοποιείται και
εξαλείφει τις αποθηκευμένες τοξίνες. Σε αυτό
φυσικά, βοηθά και η αποχή από το κόκκινο
κρέας, τα έτοιμα λιπαρά φαγητά κλπ.
4. Η νηστεία δίνει στο πεπτικό σύστημα την
ξεκούραση, που τόσο χρειάζεται, μετά από
μήνες κρεατοφαγίας. Μετά από κάθε περίοδο
νηστείας, τόσο η διαδικασία πέψης όσο και
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αποβολής είναι ανανεωμένες.
5. Η νηστεία συμβάλει στην επίλυση των φλεγμονωδών διεργασιών, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, ενώ βοηθά στον έλεγχο των αλλεργικών αντιδράσεων, περιλαμβανομένου του
άσθματος και της αλλεργικής ρινίτιδας.
6. Προάγει την ξήρανση των ανώμαλων συσσωρεύσεων υγρού στο σώμα, όπως είναι το
οίδημα στους αστραγάλους και στα πόδια και
πρήξιμο στην κοιλιά.
7. Είναι η φυσική απάντηση στην αρτηριακή πίεση. Πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και
θαλασσινά, η νηστεία συμβάλει στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης, άρα και του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων. Καλό θα ήταν βέβαια,
ορισμένες διατροφικές επιλογές της νηστείας,
να τις διατηρήσετε και μετά το Πάσχα.
8. Ένα ακόμα όφελος της νηστείας είναι η επανεκτίμηση της καλής γεύσης. Με απλά λόγια,
μετά από μία περίοδο νηστείας, έχει παρατηρηθεί, ότι οι γευστικοί κάλυκες ανανεώνονται
και τα τρόφιμα γίνονται πιο νόστιμα.
9. Στον τομέα απώλεια βάρους ωστόσο, είναι
γεγονός, ότι η νηστεία συρρικνώνει το στομάχι.
Αυτό που συμβαίνει στην ουσία, είναι ότι επαναφέρει το στομάχι στο κανονικό του μέγεθος,
απαλλαγμένο από τα λίπη και τα ανθυγιεινά
συστατικά της σύγχρονης διατροφής.
10. Στην Ελλάδα, σε μελέτη που έγινε υπό το
τμήμα Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, φάνηκε ότι
όσοι κάνουν αυστηρά τις νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας (περίπου οι μισές του χρόνου), παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά σε
χοληστερίνη (κατά 20%), δεν επηρεάζεται η
ανάπτυξη των παιδιών εφόσον καλύπτουν τις
ενεργειακές απαιτήσεις και έχουν χαμηλότερο
βάρος (είτε οι ενήλικοι, είτε τα παιδιά).
11. Με τη νηστεία επιτυγχάνεται η απουσία
κορεσμένων λιπαρών οξέων (κόκκινο κρέας,
ζωικά προϊόντα κλπ), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει
υπερεπάρκεια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα
(ελαιόλαδο, ελιές).
Προσοχή όμως:
1. Επειδή πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, στη διάρκειά της νηστείας ελαττώνονται τα επίπεδα
ασβεστίου στο αίμα, τα οποία πρέπει να ανα-
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πληρώνονται με αυξημένη κατανάλωση γάλακτος, γιαουρτιού κ.τ.λ. στα μεσοδιαστήματα
των νηστειών.
2. Καταναλώστε τα θαλασσινά με μέτρο και επιλέξτε να μην είναι τηγανητά, καθώς μπορεί να
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος, είναι
ωστόσο πλούσια σε χοληστερίνη.
3. Έχετε κατά νου, ότι τα κονσερβοποιημένα
τρόφιμα, είναι πλούσια σε συντηρητικά και
νάτριο.
4. Επειδή η νηστεία δεν περιλαμβάνει πολλές πρωτεϊνικές πηγές, υπάρχει περίπτωση ο
καταναλωτής να καταφύγει στην κατανάλωση
περισσότερων θερμίδων από αυτές που χρειάζεται. Αυτό γιατί ως γνωστόν, η παρουσία της
πρωτεΐνης στο φαγητό συμβάλλει στην ανάπτυξη του αισθήματος του κορεσμού, κάτι που
δεν πετυχαίνουν τα τρόφιμα της νηστείας, που
στη συντριπτική τους πλειοψηφία περιέχουν
υδατάνθρακες.
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι Ανάσταση ελπίδας για όλους, για ένα κόσμο πιο
ανθρώπινο, πιο ειρηνικό, για ένα κόσμο
δημιουργικό και ευτυχισμένο. Είθε η φετινή
Λαμπρή να αποτελέσει ένα μήνυμα αναγέννησης για τον τόπο μας.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους.

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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O Γοργορό-φτερος

Της Εύας Πετροπουλου Λιανού - Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας

Ο

Αργύρης ξύπνησε από τις φωνές της
μητέρας του. Ειχε γίνει συνήθειο πια. Το
ρολόι χτυπούσε ασταμάτητα:
-Σήκω παιδί μου, η ώρα πήγε εφτά . Δεν
ακούς το ξυπνητήρι σου, θα αργήσεις πάλι στο
σχολείο.
Το πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ότι καλύτερο για το
μικρό Αργύρη. Είχε γίνει συνήθεια να αργεί πλέον
όλες τιs πρώτες ώρες. Πράγμα που δε χαροποιούσε ιδιαίτερα ούτε τους γονείς του , ούτε τη
δασκάλα του.
Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι του , πλύθηκε ,
ντύθηκε και μπήκε σα σίφουνας στη κουζίνα , πήρε
τη τσάντα του , άνοιξε την εξώπορτα , καβάλησε
το ποδήλατο του και βουρρρρρρ για το σχολείο.
-Αργύρηηη , το κολατσιο σου , μάταια φώναζε η
μητέρα του, ήταν ηδη μακριά για να την ακούσει.
Η κυρία Κατερίνα , η δασκάλα του Αργύρη , δεν
ήταν και τόσο χαρούμενη, όταν τον είδε να μπαίνει στη τάξη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για
διάλειμμα.
-Αργύρη , είναι η ένατη φορά που αργείς στο
μάθημα μου . Θα μείνεις μετά στο σχολείο για μια
ώρα παραπάνω, να γράψεις τιμωρία.
Το στομάχι του μικρού γουργούριζε υπερβολικά,
δεν είχε προλάβει να φάει το πρωινό του και το
σώμα του τώρα παραπονιόταν , επιπλέον είχε και
την τιμωρία και έπρεπε να πάει νωρίς στο σπίτι .
Πότε θα τα προλάβαινε όλα ; Είχε κανονίσει με τη
παρέα , να βρεθούν για ποδόσφαιρο . Ηταν και ο
τερματοφύλακας….
-Αργύρη, έρχεσαι αργά, και μπαίνεις και με το
ποδήλατο στη τάξη . Παιδί μου εσύ , δεν είσαι
καλά. Θα ήθελα να μιλήσω στους γονείς σου
αύριο, είπε πάλι η δασκάλα.
Αυτή η κουκουβάγια είναι ικανή να με κρατήσει
στο σχολείο μέχρι να γεράσω, σκέφτηκε ο Αργύρης. Βγαίνοντας στο προαύλιο, για να αφήσει το
ποδήλατο του. Είχε ήδη χτυπήσει το κουδούνι, κι
όλα τα παιδιά έβγαιναν από τις τάξεις του, για διάλειμμα, αυτός έμπαινε στη τάξη και ξεκίνησε να
γράφει τη τιμωρία. Έπρεπε να γράψει καμιά διακοσαριά φορές , «δεν θα αργήσω ξανά , να έρθω
στο σχολείο».
Η Φιλιώ μπήκε στη τάξη, παρέα με το Πέτρο. Είδαν
τον Αργύρη στο θρανίο του να γράφει και κατάλαβαν ότι πάλι εχει πάρει τιμωρία.
Μήπως πρέπει να πεις στους γονείς σου , να σου
αγοράσουν κι άλλο ξυπνητήρι , είπε η Φιλώ ή έστω
ένα σκυλί , πρόσθεσε ο Πέτρος.
Ο Ηρακλής , το σκυλί μου με ξυπνάει , πρωι πρωι ,

γλύφοντας τις πατούσες μου , στην αρχή με γαργαλάει , αλλα τουλάχιστον σηκώνομαι ….
Εεε Πέτρο , ξέχασες ότι είναι αλλεργικός ο Αργύρης στα ζώα;
Σωστά , το είχα ξεχάσει, παρόλα αυτά επιμένω ότι
χρειάζεται ένα δεύτερο ξυπνητήρι…
Παιδιά , παιδιά μη τσακώνεστε, λογαριάζετε
μήπως χωρίς το ξενοδόχο ; Μπορώ να έχω άποψη
μια και εγω έχω το πρόβλημα ; είπε ο Αργύρης.
Θα προσπαθήσω να ξυπνάω πιο νωρίς, και δε θα
διαβάζω μέχρι αργά τις περιπέτειες του σούπερ
Ήρωα, αλλά είναι τόσο συναρπαστικά όλα αυτά τα
πράγματα που κάνει.
Δε μπορώ να κοιμηθώ μετά , θα ήθελα τόσο
πολύ να του μοιάσω. Με φαντάζομαι με τα σούπερ πέδιλα όταν τα φορώ, και σκέφτομαι το μέρος
που θέλω να πάω, ευθύς βρίσκομαι εκεί και μετά
ακούω κάποιον να φωνάζει βοήθεια και….
- Κουραφέξαλα. Παιδί μου εσύ έχεις σοβαρό πρόβλημα και δε σου χρειάζεται ξυπνητήρι αλλά γιατρός. Να του μοιάσεις, αυτός παιδάκι μου , είναι
ένα κινούμενο σχέδιο . Ένας χάρτινος ήρωας. Σε
τι να του μοιάσεις . Όλα αυτά που διαβάζεις είναι
ψέματα. …τον διέκοψε η Φιλιώ.
Δεν καταλαβαίνεις , τι περιμένει κανείς , από
εσένα που νομίζει ότι τα αγόρια ενδιαφέρονται
μόνο για το ποδόσφαιρο , επειδή κλωτσάμε τη
μπάλα..
Γιατί, για αυτό δεν παίζετε συνέχεια, σας αρέσει να κυνηγάτε ένα στρόγγυλο πράγμα , που ποτέ
δε κατάλαβα, τι του βρίσκετε ..
Είσαι χαζή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό
παιχνίδι. Ο καθένας έχει μια θέση , και βοηθάει το
συμπαίκτη του , για ενα σκοπό , να βάλει αυτό το
στρογγυλό πράγμα, όπως λές στα δίχτυα της αντίθετης ομάδας, αυτό εγώ το λέω στρατηγική.
Ελατέ τώρα , παμε , τους διεκοψε ο Πέτρος,
χτύπησε το κουδούνι και πρέπει να μπούμε στις
τάξεις μας . Δε πρέπει να πάρει κι άλλη τιμωρία ο
Αργύρης.
Τα παιδιά έφυγαν κι έμεινε ο Αργύρης μόνος στη
τάξη να ζωγραφίζει τον σούπερ ήρωα του, ξεχνώντας την τιμωρία του και τη δασκάλα …έξαφνα το
ανθρωπάκι με τα φτερωτά πέδιλα που είχε κάνει
στο χαρτί, άρχισε να του χαμογελάει .
Ο Αργύρης έτριψε τα μάτια του, νομίζοντας ότι κάτι
έχουν , κι όμως όχι ..πράγματι το ανθρωπάκι του
χαμογελούσε και του μιλούσε κιόλας.
Ελα, μαζί μου Αργύρη, είπε το ανθρωπάκι της
ζωγραφιάς και τον τράβηξε από το χέρι.
Ο Αργύρης βρέθηκε ανάμεσα σε χαρτιά και χρώματα και σ ένα τόπο παράξενο, με το ανθρωπάκι με
τα φτερωτά πέδιλα να του κρατά το χέρι.
Μη φοβάσαι , Αργύρη . Ακουσα την επιθυμία
σου και αποφάσισα να την πραγματοποιήσω!
Μα ποιος είσαι; Δε μπορεί να συμβαίνει
αυτό; Νομίζω ότι πετάμε …
Όχι δε μπορεί να είναι αλήθεια , τώρα θα ανοίξω
τα μάτια μου και θα είμαι πάλι στην τάξη μου, με
τους συμμαθητές μου και τη Κουκουβάγια στην
έδρα.
Οσο όμως κι αν ανοιγόκλεινε τα μάτια του, τίποτα
δεν άλλαζε. Η Ζωγραφιά του με τα φτερωτά πέδιλα
, τον κρατούσε από το χέρι και τον οδηγούσε σε
άγνωστα μέρη, που είχαν μια όψη εξωτική, από
ψηλά έβλεπε τη θάλασσα που είχε ένα χρώμα βιολετί και τα βουνά είχαν ροζ κορυφές κι όχι άσπρες.
Ολόγυρα πετούσαν κι άλλοι που έμοιαζαν με τη
ζωγραφιά του κι όλοι είχαν πράσινα φτερωτά
πέδιλα.
Μα που βρίσκομαι επιτέλους; αναρωτήθηκε

πάλι ο Αργύρης.
Είμαι ο Γοργο-Φτερος , ο αρχηγός της φυλής
των ηρώων με τα γρήγορα πράσινα φτερωτά
πέδιλα .
Είστε σούπερ – ήρωες λοιπόν;
Μπορείς να το πεις κι έτσι. Είμαστε οι εκλεκτοί.
Τι σημαινει εκλεκτοί ; ρώτησε ο Αργυρης.
Θα πηγαίνουμε όπου μας έχουν ανάγκη. Θα
πρέπει να ορκιστούμε σε κάτι πολυ σημαντικό και
να εχουμε και μια στολή.
Μα σε τι θα ορκιστούμε; Μπορούμε και στις
μπίλιες και στα παιχνίδια μας ;
Μα ναι φυσικά. Τότε ακου καλή μου ζωγραφιά.
Ορκιζόμαι στις μπίλιες που ειναι οι καλυτεροι
φίλοι μου και στα στρατιωτάκια μου, οτι απο δω
και στο εξής θα τρέχω σε όποιον με χρεαιστει στο
σχολείο, κανένα παιδι δε θα πληγωθεί , ούτε θα
νιώσει άσχημα στην ώρα του διαλλειματος η την
ώρα του μαθηματος. Ακόμα κανενας ηλικιωμένος
δε θα κινδυνεύει από τους τρελλούς «ραλιστες»
που τρεχουν καθημερινά στους δρόμους.
Ορκίζομαι , ορκίζομαι κι εγω στα ζωηρά χρώματα
και σε ολα τα μπλοκ ζωγραφικής.
Ειδάλλως εαν καποιος ή καποιοι τολμήσουν να
πειράξουν τους αδύναμους μαθητές , θα πέσει η
αόρατη καρπαζια.
Ναι , ναι ορκιζομαι , θα πεσει η αόρατη καρπαζια.
Ο Αργύρης ζωγράφισε ενα χέρι ακριβώς δίπλα

από τη ζωγραφιά του κι αφού έγινε η απαραίτητη
χειραψία , για να σφραγιστεί η συμφωνία τους.
Η Ζωγραφιά πήδηξε και πάλι εξω από το χαρτί και
πήρε και τον Αργυρη μαζι της . Ο αργύρης πλέον
φορούσε μια ολοσωμη γκρι και ασημι στολή,
μεμια μάσκα .Πεταξαν μαζι προς αγνωστη κατευθυνση .
Πολλοί όμως λένε ότι από την εξαφάνιση του
Αργύρη κι επειτα, στα σχολεια όλης της χώρας ,
επικρατει ειρηνη και σεβασμός. Τα παιδιά ζουν
αρμονικά. Καποιες στιγμές εχουν ακουστεί για
καποια παράξενα συμβάντα, όπως αόρατες καρπαζιές πεφτουν σε καποιους απροσάρμοστους
στην τάξη και στους νταήδες της ζωή αλλά για την
ώρα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Ακόμη και
οι επιθεωρητές της Αστυνομίας δήλωσαν άγνοια.
Μερικές φορές όταν εχει καλό καιρό και κανένα
σύννεφο στον ουρανό , αρκετες μαρτυριές μιλούν
για ενα παιδί που πετάει με μια τεραστια ζωγραφιά
πιασμένοι χέρι – χέρι κανόντας στριφογυριστες
τούμπες στον αερα, αλλά εγω δεν ημουν παρούσα
οπότε δε μπορώ να πω εαν είναι αλήθεια η ψεμματα !!!!
Και η παρέα του Αργύρη καθώς και ο ίδιος τηρούν
σιγή ιχθύος για αυτά τα περιστατικά και ξεκίνησαν και τις καλοκαιρινές διακοπές τους , οπότε
όλα αυτά θα παραμέινουν ενα άλυτο μυστήριο ή
μήπως οχι;;;
Κι εζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακομη καλύτερα
Τελος
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποκλειστικη ζητάει εργασία
για φροντίδα ηλικιωμένων
για live-in.
Με περισσότερα από 15 χρονια
εμπειρία στην Ελλάδα, στον τομέα.
προτίμηση πληρωμής μόνο Cash.

Για περισσότερες
πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο (416)801-5844
ζητήστε την Betsy

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

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
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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
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

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
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«Καράβια αλήτες»
Μουσική: Μάνος Λοΐζος - Στίχοι: Φώντας Λάδης - Α! Ερμηνεία: Γιάννης Πουλόπουλος 1965

Τ

ο «καράβια αλήτες» είναι ένα από
τα θαυμάσια τραγούδια του Μάνου
Λοΐζου σε στίχους Φώντα Λάδη που
ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Πουλόπουλος, το 1965 Το τραγούδι γράφτηκε
μέσα στο πατσατζίδικο του «Νώντα». στέκι
εκείνης της εποχής, στις αρχές της λεωφόρου Αλεξάνδρας ανάμεσα στα θέατρα Μετροπόλιταν και Πάρκ
Το Πατσατζίδικο του «Νώντα» λειτουργούσε μέχρι τα χαράματα και το είχαν σαν
στέκι κυρίως ηθοποιοί, τραγουδιστές, μου-

σικοί και άλλοι.
Εκεί πήγαιναν συχνά ο Μάνος Λοΐζος με
τον Φόντα Λάδη, πίνοντας και τρώγοντας
ολίγη πατσά!
Ο Λοϊζος με τον Λάδη δεν είχαν συνεργαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στη δισκογραφία, όμως ο Μάνος γνώριζε το πόσο αξιόλογος ποιητής ήταν ο Φώντας, αφού είχε
διαβάσει ποιήματα του, τα οποία είχαν
δημοσιευτεί στο περιοδικό επιθεώρηση
της τέχνης.
Κάποια στιγμή εκεί μέσα στο πατσατζίδικο
και πάνω σε μια συζήτηση που
είχαν ήδη ξεκινήσει ο Λοΐζος
πρότεινε σ τον εμβρόντητο
Φώντα Λάδη να γράψουν ένα
τραγούδι:
Εδώ; Τώρα;
Τώρα, γιατί όχι; .απάντησε ο
Λοΐζος
Έτσι ο Λάδης άρχισε να γράφει …..
Το θέμα της συζήτησης ήταν
από τα αγαπημένα του ποιηΓιάννης Πουλόπουλος
τικού ρεπερτορίου: Λιμάνια,

«Νώντα». Με τα πολλά, κόβοντας και ράβοντας και κυρίως κουτσοπίνοντας μέχρι τα
ξημερώματα, δημιουργήθηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι «Καράβια αλήτες», για τους
νοσταλγούς της θάλασσας, των καραβιών,
των ταξιδιών και των ανεκπλήρωτων ονείρων! Έπειτα ήρθε και η μοναδική ερμηνεία
του Γιάννη Πουλόπουλου , για να το «απογειώσει» και να γίνει ένα από τα κλασσικά
τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.
Καράβια αλήτες μας σφύριξαν κάτι,
μας είπαν ελάτε, μας κλεισαν το μάτι,
μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε
τα άσπρα πανιά τους, δεν ήταν για μας.

Μάνος Λοΐζος - Φώντας Λάδης

καράβια, νοσταλγία και άνθρωποι που
θέλουν να ταξιδέψουν …!
Ο Λάδης έγραφε ενώ συγχρόνως ο Λοϊζος
έβαζε σιγοψιθυρίζοντας τη μουσική!
Όλα αυτά μέσα στο πατσατζίδικο του

Στο να μου χέρι το τσιγάρο,
μοιάζει με χαμένο φάρο
κι άμα θα σβήσει θα’ ρθει μπόρα
σχόλασε, σχόλασε το γλέντι τώρα.
Καράβια περάσαν χαθήκαν στα βάθη,
γιατί μας γελάσαν κανείς δεν θα μάθε,ι
ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα,
σ’ αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς.
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Η αστυνομία του Τορόντο αποκαλύπτει
τη μεγαλύτερη ημερήσια κατάσχεση
παράνομων ναρκωτικών στην ιστορία της

Η

ασ τυνομία του Τορόν το απήγγειλε κατηγορίες σε έναν
29χρονο, αφού εντόπισε περισσότερα από 280 κιλά ναρκωτικών σε κρυφό σπίτι, κάτι που, όπως
λέει, είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων ναρκωτικών στην ιστορία της
δύναμης.
«Ενώ έχουμε κάνει μεγάλες κατασχέσεις
στο παρελθόν, αυτές έχουν συμβεί σε
αρκετούς μήνες. Τα ναρκωτικά πριν από
εμένα λήφθηκαν από ένα άτομο μέσα σε
μια μέρα», δήλωσε η Staff Supt. Lauren
Pogue σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της
Πέμπτης.
Μπροστά της, οι ερευνητές εμφάνισαν
189 κιλά κοκαΐνης σε σκόνη και 97 κιλά
κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, που οι
αστυνομικοί πιστεύουν ότι αξίζει 28 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με την Pogue, μέλη της ομάδας
ναρκωτικών της αστυνομίας του Τορόντο διεξήγαγαν έρευνα κοντά στις οδούς
Yonge και The Esplanade στις 2 Απριλίου. Ένας 29χρονος ύποπτος, ο οποίος
είχε στην κατοχή του 50 κιλά κοκαΐνης σε
σκόνη, σταμάτησε σε υπόγειο πάρκινγκ και τέθηκε
υπό κράτηση.
Μ ε τ ά τ ην ε ξ α σ φ ά λισ η
εντάλματος, οι ερευνητές
ερεύνησαν μια μονάδα
διαμερισμάτων που σχετίζεται με τον ύποπτο, η
οποία πισ τεύουν ότι είναι
χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών. Εκεί
βρήκαν την υπόλοιπη κοκαΐνη και την
κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.
«Πιστεύουμε ότι το κρησφύγετο χρη-
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Το νέο μοντέλο υποδηλώνει ότι οι
νοσηλείες λόγω COVID-19 είναι πιθανό να
ξεπεράσουν τις 3.000 τον Μάιο

Η

σιμοποιήθηκε για να στεγαστούν αυτά
τα ναρκωτικά και να διανεμηθούν στις
τοπικές μας γειτονιές και στις γύρω κοινότητες», είπε ο επιθεωρητής Mandeep
Mann.
Πάνω από το κρησφύγετο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 50.000 δολάρια στην
κατοικία του υπόπτου και ανακάλυψαν
μια επαγ γε λματικά κατασκευασμένη
«παγίδα» μέσα στο αυτοκίνητό του, η
οποία, όπως λένε, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά μεγάλων
ποσοτήτων ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων.
«Ο λόγος για τον οποίο απευθύνουμε
έκκληση σ την κοινότητα είναι να
μας βοηθήσει να εντοπίσουμε αυτό
το δίκτυο (ο ύποπτος) με το οποίο
συνεργαζόταν επειδή δεν πιστεύουμε ότι δούλευε μόνος του. Αλλά
σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε κανένα
σ τοιχείο που να εμπλέκει κάποιον
άλλο», είπε ο Mann.
Ο ύποπτος, τον οποίο η αστυνομία
έχει ταυτοποιήσει ως τον Devante
Moores, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κατοχή κοκαΐνης με σκοπό
τη διακίνηση και μία κατηγορία για
κα τοχή μεθαμφε ταμίνης με
σκοπό τη διακίνηση. Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί
στο δικαστήριο.
Οι ερευνητές ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό άλλων μελών αυτού
του δικτύου ναρκωτικών
και ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Ομάδα
Ναρκωτικών ή τους Crime Stoppers.

κοινοτική μετάδοση του COVID-19
μπορεί να έχει κορυφωθεί, αλλά η
νέα μοντελοποίηση από τον επιστημονικό πίνακα του Οντάριο προειδοποιεί ότι η πληρότητα των νοσοκομείων είναι
«πιθανόν να συνεχίσει να αυξάνεται για κάποιο
χρονικό διάστημα» και θα μπορούσε να πλησιάσει τα επίπεδα που βιώθηκαν κατά την κορύφωση του πέμπτου κύματος της πανδημίας αυτό τον περασμένο χειμώνα.
Η ομάδα επιστημόνων και επιδημιολόγων
που συμβουλεύουν την κυβέρνηση του Ford
για την αντιμετώπιση της πανδημίας δημοσίευσε νέες προβλέψεις, οι οποίες υποδηλώνουν
ότι ο αριθμός των κατοίκων του Οντάριο που
νοσηλεύονται με COVID-19 θα μπορούσε να
ξεπεράσει τους 3.000 έως τον Μάιο στο πιο

πιθανό σενάριο. Οι επιστήμονες λένε ότι σε
ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο είναι πιθανό
περισσότερα από 4.000 άτομα να νοσηλευτούν με COVID-19 μέχρι τον Μάιο, πλησιάζοντας το αποκορύφωμα που έφτασε στις 18
Ιανουαρίου, όταν το 56 τοις εκατό όλων των
ασθενών στα νοσοκομεία στο Οντάριο ήταν
θετικοί για COVID-19 . Οι τελευταίες προβλέψεις δίνουν μια πολύ πιο ανησυχητική εικόνα
από τη μοντελοποίηση που δημοσίευσε ο
πίνακας τον περασμένο μήνα, ο οποίος υπολόγιζε ότι θα υπήρχαν περίπου 800 ασθενείς
με COVID-19 στο νοσοκομείο μέχρι τον Μάιο.
Αυτό συνέβη πριν το Οντάριο άρει την εντολή
της μάσκας στις περισσότερες ρυθμίσεις, μαζί
με ορισμένους άλλους περιορισμούς για τη
δημόσια υγεία.

Αστυνομικός κατηγορείται για κλοπή,
παραβίαση εμπιστοσύνης αφού φέρεται να
έδωσε τη χρεωστική κάρτα αγνοούμενου
σε άλλον άνδρα

Έ

νας αστυνομικός του Τορόντο αντιμετωπίζει 10 κατηγορίες επειδή φέρεται να χρησιμοποίησε μια χρεωστική κάρτα που ανήκε σε έναν αγνοούμενο για δόλιους σκοπούς.
Η αστυνομία λέει ότι ο αστυνομικός ερευνούσε έναν αγνοούμενο στο 53 Division στις
17 Φεβρουαρίου, όταν πήρε στην κατοχή
του τα υπάρχοντα του ατόμου στο πλαίσιο
της έρευνας.
Εικάζεται ότι ο αστυνομικός έδωσε στη
συνέχεια μια χρεωστική κάρτα που ανήκε
στον αγνοούμενο σε άλλον άνδρα, ο οποίος
με τη σειρά του τη χρησιμοποίησε για να
κάνει μια αγορά σε ένα κατάστημα στη

Μισισάγκα.
Επίσης, φέρεται ότι ο αστυνομικός και ο
άλλος άνδρας απέκτησαν με δόλο μηχανοκίνητα οχήματα.
Ο αστυφύλακας Μπόρις Μπορίσοφ, 48
ετών, συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορήθηκε για πολλά αδικήματα, όπως κλοπή,
απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης.
Η αστυνομία λέει ότι ο Μπορίσοφ, ο οποίος
έχει 16 χρόνια υπηρεσία στη δύναμη, έχει
ανασταλεί με αμοιβή σύμφωνα με τους
όρους του νόμου περί αστυνομικών υπηρεσιών. Έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να απαντήσει στις
ποινικές κατηγορίες στις 27 Μαΐου.
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Η ξανθιά καλλονή
κατάγεται από το Χιούστον
του Τέξας και είναι διάσημη
ηθοποιός, παρουσιάστρια
και μοντέλο, η οποία
έχει απασχολήσει έντονα
το ανδρικό κοινό με τις
σέξι φωτογραφίσεις στο
Playboy Italia και το
Maxim Australia, για να
αναφέρουμε μερικά. Έχει
μια εντυπωσιακή καριέρα,
καθώς έχει συμμετάσχει
σε αρκετές ταινίες ενώ
έχει κάνει εντυπωσιακές
φωτογραφίσεις με αρκετά
δημοφιλή brands.
H Brennah σίγουρα δεν
είναι ντροπαλή απέναντι
στις κάμερες, καθώς δεν
διστάζει να αποκαλύπτει τις
πλούσιες καμπύλες της ανά
τακτά χρονικά διαστήματα
στους ακόλουθους της, οι
οποίοι πραγματικά δεν την
χορταίνουν.

Brennah Black:
Η Τεξανή καλλονή που μας έχει πάρει
τα μυαλά!

50 GOSSIP
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Το ατύχημα της Φουρέιρα πάνω
στη σκηνή: «Η πιο αστεία τούμπα
που έχω φάει ποτέ»
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Ο Νίκος Κοκλώνης λέει
καλημέρα ημίγυμνος από το
κρεβάτι του

Ο
Μ

άλλον τη ματιάσαμε! Το πρωί του
Σαββάτου την αποθεώσαμε και το
βράδυ η Ελένη Φουρέιρα είχε ατύχημα στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Συ γ κε κ ριμ έ να, η δ ημ ο φιλ ή ς τ ρ α γο υ δί-

σ τρια έ χασε τον βηματισμό της πάνω σ τη
σ κην ή, με απ οτ έ λ εσ μα να π έσ ε ι και να
ανησυχήσουν οι χορεύτριες της.
Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και, μάλισ τα, η
Ε λ έ ν η Φουρέ ιρα δημο σ ίευσ ε τ ο βίν τ εο
σ το Instagram, γράφον τας: «Η πιο ασ τεία
τούμπα που έ χω φάει ποτέ»!

Νίκος Κοκλώνης
είναι πρωινός τύπος και ξυπνάει
πρωί για να προλάβει όλες του τις υποχρεώσεις. Ο CEO της Barking Well,
ξάφνιασε ευχάριστα τους διαδικτυακούς του φίλους ανεβάζοντας μία φωτογραφία
στο Instagram με την εικόνα
του. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με καλυμμένο το μισό του
κορμί με ένα σεντόνι, ο Νίκος
Κοκλώνης είναι στα καλύτερά του κι αυτό βγαίνει προς
τα έξω. Φανερά αδυνατισμένος, καλημέρισε τους διαδικτυακούς του φίλους, γράφοντας: «Πάντα early bird γιατί
έτσι η μέρα μοιάζει μεγαλύτερη -κ πάλι δεν φτάνει! Καλημέρα!».

Η Χριστίνα Μουστάκα 10 χρόνια
μετά την εξαφάνισή της είναι μία
άλλη

Η

Οι ολόγυμνες
φωτογραφίες της
Ευρυδίκης

Πετρετζίκης: Οι
δηλώσεις για το
δεύτερο παιδι

Πιο αποκαλυπτική
από ποτέ η Κόνι
Μεταξά

Στη φόρα γυμνές φωτογραφίες
της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου
πριν μπει στο Survivor! Φέτος,
συμμετέχει στο Survivor, μάλιστα
χτες έφτασε στην Ελλάδα από τον
Άγιο Δομίνικο, καθώς αποχώρησε από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ.
Η Ευρυδίκη Παπαδοούλου είναι
μια εντυπωσιακή γυναίκα, ξανθιά με καλλίγραμμο σώμα το
οποίο δεν διστάζει να το αναδείξει και στο instagram της ποζάροντας εντελώς γυμνή.

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

Το κορίτσι έχει κέφια και θέλει
να αναστατώσει για μια ακόμα
φορά με την παρουσία της.
Η Κόνι Μεταξά ανανεωμένη
και χωρίς τα προβλήματα του
παρελθόντος να την αναστατώνουν δίνει για ακόμα μια
φορά τον καλύτερο της εαυτό
και όλα μοιάζουν διαφορετικά! Η παρουσιάστρια είναι
για ακόμα μια φορά εκθαμβωτική και αυτό που την κάνει
πολύ ξεχωριστή και μοναδική
είναι η εναλλακτική της σκέψη
και ο έντονος αέρας επανάστασης που αποπνέει.

Χριστίνα Μουστάκα, έδινε πάντα μια
διαφορετική νότα
στους “Ράδιο Αρβύλα“, τόσο με την παρουσία
της, όσο και με τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της. Η εμφάνιση της στην εκπομπή, έκανε τον ανδρικό πληθυσμό
να έχει τους δέκτες του πάντα
στον ΑΝΤ1, αρχικά τα απογεύματα και στη συνέχεια τα βράδια. Από τότε μέχρι σήμερα,
το μελαχρινό κορίτσι έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και
έχει αποκτήσει έναν γιο, ενώ
είναι εμφανής η αλλαγή στην
εμφάνισή της. Πλέον, βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση και προκαλεί χαμό με κάθε
δημοσίευση που κάνει στον
προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram. Έχει ρίξει μεγάλο βάρος στα επιχειρηματικά της σχέδια, καθώς διατηρεί
εταιρία ρούχων, ενώ ασχολείται και με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ παραμένει
κούκλα.
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Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ πόζαρε με σέξι
μπικίνι αλλά προκάλεσε οργή

Σ

τα 56 της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ διαθέτει ένα κορμί που
θα ζήλευαν πολλές
γυναίκες με τα μισά (και
βγάλε) χρόνια. Η Αγγλίδα
μοντέλο και ηθοποιός κατά την προσφιλή της συνήθεια πόζαρε αποκαλυπτικά
φορώντας σέξι μπικίνι, ωστόσο πέρα από πολλά likes
για την εμφάνισή της συγκέντρωσε την οργή πολλών
followers. Ο λόγος; Στα χέρια
της κρατούσε κάποια σπάνια
είδη αστερία, που όμως όταν
βγαίνουν από τη θάλασσα
δεν μπορούν να επιβιώσουν.
«Μόλις σκότωσες τους αστερίες», «Δεν επιβιώνουν έξω
από το νερό, είναι εξαιρετικά
ευαίσθητα! Θα έπρεπε να το
ξέρεις πριν κάνεις κάτι τέτοιο»
και «Είναι όμορφοι, αλλά τους
σκοτώνεις», ήταν μερικά από
τα πιο κόσμια σχόλια που έλαβε. H ίδια διαβεβαίωσε πως επέστρεψε τους αστερίες ασφαλείς στον βυθό της θάλασσας,

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

Λ

ίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο Σαμ Ασγκάρι αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο ευτυχές αυτό γεγονός. Ο 28χρονος ηθοποιός
μοιράστηκε τις σκέψεις του
για την πατρότητα με τους διαδικτυακούς του φίλους στο
Instagram. Συγκεκριμένα, ανάρτησε ένα στιγμιότυπο, πάνω στο απεικονίζεται μία οικογένεια λιονταριών και το συνόδευσε με την εξής λεζάντα:
«Ο γάμος και τα παιδιά είναι η
φυσική εξέλιξη για μία δυνατή
σχέση, γεμάτη αγάπη και σεβασμό. Η πατρότητα είναι κάτι, για το οποίο ανυπομονούσα
πάντα και ποτέ δεν το είδα ως
κάτι απλό. Είναι το πιο σημαντικό επάγγελμα που θα κάνω
ποτέ». Θα είναι η πρώτη φορά
για εκείνον που θα γίνει πατέρας. Από την άλλη μεριά, η ποπ
σταρ έχει ήδη δύο γιους, τον
16χρονο Σιν Πρέστον και τον
15χρονο Τζέιντεν Τζέιμς από
τον προηγούμενο γάμο της με
τον Κέβιν Φέντερλαϊν.
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Προκαλεί ταραχή η Γουάντα
Νάρα: Τα… πέταξε όλα έξω!

Η

Wanda Nara, εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι αστραπή της για
τα γενέθλια της ανιψιάς της
Malaika , κόρης της Zaira και
του Jakob Von Plessen , για να επισκεφτεί
τις εγκαταστάσεις που άνοιξε στα τέλη
της περασμένης χρονιάς σε δημοφιλές εμπορικό κέντρο της Αργεντινής.
Η πανέμορφη σύζυγος και μάνατζερ του
Μάουρο Ικάρντι δέχτηκε με χαρά να
φωτογραφηθεί παρέα με τους θαυμαστές
της που βρέθηκαν στα εγκαίνια του καταστήματος της, έβγαλε φωτογραφίες με
όλους όσους της το ζήτησαν και μάλιστα
ήταν ευγενική και φιλική με όλους.

Η ίδια μάλιστα έκανε και δηλώσεις και
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που την ρωτούσαν φυσικά για
την σχέση της με τον σύζυγο της Μάουρο
Ικάρντι, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Ιταλίας όπου έχει γραφτεί σε διάφορες εφημερίδες και ιστοσελίδες ότι
ήταν η πέτρα του σκανδάλου σε παράνομη σχέση. Η ίδια δεν φοβήθηκε να
απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και ήταν
ευδιάθετη όλη την ώρα που βρέθηκε
εκεί. Μάλιστα κατάφερε και να δώσει
ένα δωράκι μέσα απο τον λογαριασμό
της στο instagram κάνοντας τους πάντες
χαρούμενους με αυτά που είδαν!

Σε τρομερή φόρμα η σύζυγος του
Σέρχιο Ράμος

Τ

ην ώρα που ο
Σ έ ρχ ιο Ρ ά μ ο ς
α π ο δ ο κ ιμ ά ζ εται από το κοινό
της Παρί λόγω των ελαχίστων συμμετοχών του
και της πενιχρής προσφοράς του στην ομάδα,
η σύζυγός του… αποθεώνεται. Η Πιλάρ Ρούμπιο
με την τελευταία αποκαλυπτική της ανάρτηση στο
Instagram, με see-through
εσώρουχα, κέρδισε δεκάδες χιλιάδες likes και εγκώμια από τους fans της.
Η 44χρονη, που παντρεύτηκε τον 36χρονο Ισπανό
στόπερ πριν δέκα χρόνια
και μαζί έχουν αποκτήσει
τέσσερις γιους, συνεχίζει να
ασχολείται.
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΚΡΙΟΣ

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

ΤΑΥΡΟΣ

LIFE

ΖΥΓΟΣ

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα
οικονομικά σας. Θα παρουσ ιασ τούν
κάποιες δυσκολίες. Είναι θέμα δικού
σας χειρισμού αν θα επωφεληθείτε από
ευκαιρίες που έρχονται. Καιρός να επανορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος.
Πάντως πολλά έχουν αλλάξει στις συνθήκες εργασίας σας και μάλισ τα οριστικά.

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

ΔΙΔΥΜΟΙ

Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει όμως
ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. Ένταση
και αντιπαλότητα μπορεί να γεννήσουν οι
μόνιμες συνεργασίες ή οι μακροχρόνιες
φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να είναι
πολύ εύκολη και να προσφέρει ευχάριστες στιγμές όμως
μπορεί εύκολα να γκρεμίσει όσα πολύ εύκολα
φτιάξατε.

Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώνεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκολύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικονομικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως
έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολογικό
κυρίως αλλά άλλες φορές και
πρακ τικό. Οι κοινων ικέ ς
προτάσεις θα έχουν ενδιαφέρον και το ενδεχόμενο μιας μετακίνησης
ή ενός ταξιδιού, θα
σας δώσει την ευκαιρία της ψυχικής ανανέωσης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Δύσκολα ή εύκολα
θα κάνετε αυτό που
θέλετε. Αποδεχθείτε
αυτά που δεν μπορείτε
να αλλάξετε και χαλαρώστε με φίλους. Η περίοδος
αυτή θα σας κάνει λίγο περισσότερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι
πολύ καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέπουν επιτυχημένες συμφωνίες και συναλλαγές. Η εποχή είναι ιδανική για να οργανώσετε τα οικονομικά σας και να προγραμματίσετε τις μετακινήσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τις επόμενες μέρες ένα άτομο από τον επαγγελματικό σας χώρο θα σας πλησιάσει με
σκοπό να μοιραστεί μαζί σας τα μελλοντικά
του σχέδια και στόχους. Η εκμυστήρευση
αυτή θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέπει σε εσάς κάποια χαρακτηριστικά που σας
κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο για την επίτευξη του στόχου του. Ακούστε με σοβαρότητα ότι έχει να σας πει και εξετάστε προσεκτικά την πρότασή του!

Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέσεις και έξοχοι στην προσπάθεια να αυτοπροβληθείτε... και μάλιστα χαριτωμένα.
Η περίοδος είναι η καλύτερη για να διαπιστώσετε τις ικανότητές σας που θα
σας γεμίσουν αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται όμως να δουλέψετε πιο σκληρά για να
πετύχετε τους στόχους σας. Μην αδρανήσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Εξορμήσεις και ταξιδάκια θα είναι το επίκεντρο των ενδιαφερόντων σας αυτή
την εποχή. Προσοχή στις υπερβολές και
τις σπατάλες. Θα αντιμετωπίσετε οικονομικά προβλήματα. Προσέξτε να είστε
νομικά κατοχυρωμένοι για τα οποιαδήποτε ανοίγματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε
το περιβάλλον σας γιατί έχουν τη διάθεση
να σας βοηθήσουν και χρησιμοποιήστε τη
λογική σας οπωσδήποτε.

Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη διατροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολικές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν να
σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρκώς
μετράτε τα συν και τα πλην και βγάζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν σας κολακεύει. Γεγονός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε μία φάση που
αισθάνεστε γενικώς πιο γενναιόδωροι απέναντι στο ανθρώπινο είδος.

ΙΧΘΕΙΣ

FUN

Μια πεθερά που είχε τρεις γαμπρούς
έψαχνε τρόπο για να μάθει ποιος την
αγαπάει πιο πολύ. Οπότε της ήρθε η
ιδέα να πάει για μπάνιο στη θάλασσα
με τον καθένα ξεχωριστά… Πάει με τον
πρώτο, αρχίζει να κολυμπάει, κάνει
πως πνίγεται και ο γαμπρός της την
σώζει. Το επόμενο πρωί βρίσκει έξω
από το σπίτι του μια μηχανή κι ένα
γράμμα να λέει:
«Ένα δώρο για σένα επειδή με έσωσες,
η πεθερά σου.»
Κανονίζει μετά από λίγες μέρες να πάει
για μπάνιο με τον δεύτερο γαμπρό και
εφαρμόζει το ίδιο σχέδιο. Και αυτή τη
φορά την έσωσε ο γαμπρός της. Οπότε
το επόμενο πρωί βρίσκει κι εκείνος
έξω από το σπίτι του μια μηχανή κι ένα
γράμμα να λέει:
«Ένα δώρο για σένα επειδή με έσωσες,
η πεθερά σου.»
Περνάει ο καιρός και συναντιέται με
τον τρίτο γαμπρό στην παραλία… Πήγε
σ τα βαθιά, έκανε πάλι πως πνίγεται
αλλά αυτός δεν την έσωσε και η πεθερά
πνίγεται στ’ αλήθεια. Το επόμενο πρωί
πριν την κηδεία βρίσκει έξω από το
σπίτι του μια Porsche κι ένα γράμμα να
λέει: «Ένα δώρο για σένα επειδή με
έσωσες, ο πεθερός σου.»
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Απίστευτο αυτό που μου συνέβη χθες
το απογευμα! Με σταματάει κοπελα στο
δρόμο, γύρω στα 20 και ακολουθεί ο
παρακάτω διάλογος:
– Γειααααα, εσύ δεν είσαι ο Στράτος
που έχεις το στο ινσταγραμ 400.000
followers;;;
– Ναι, εγώ είμαι αυτος
– Τέλεια! Θέλω χάρη, pleeeeease, γλυκέ
μου! – Εξαρτάται, αν μπορώ… Για πες!
– Έχω πιάσει δουλειά ως promoter σε
μια εταιρεία με προϊόντα καθαρισμού
και οικιακής υγιεινής και χρειάζομαι τη
βοήθειά σου! απλά έλεγα επειδή έχεις
πολλούς φίλους και followers στα social
media, αν θα μπορούσες να μας κάνεις
διαφήμιση με κάποια ανάρτηση ή κάτι
τέτοιο…
– Ξέχνα το, κορίτσι μου, δεν κάνω εγώ
τέτοια πράγματα… Αν ήταν επαγγελματική πρόταση, με λεφτά, να το συζητούσαμε.
– Κι αν πάμε τώρα σε ένα ξενοδοχείο να
το κανουμε… τι λες;! Φυσικά και ΔΕΝ
δέχτηκα μιας και είμαι παντρεμένος και
θέλω καθαρή την συνείδησή μου… Τόσο
καθαρή όσο και το μπάνιο σας με τη νέα
Klinex Ultra τριπλής δράσης, με υπέροχο
άρωμα λεμονιού, που καθαρίζει βρωμιές
και βακτήρια από πλακάκια και μπανιέρες με ένα μόλις πέρασμα! Klinex, αυτήν
ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε!
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...
Η Βαρβάκειος
αγορά το 1903

Πωγώνι Ιωαννίνων.
Συγκέντρωση και ομιλία στο
Οικοτροφείο της Πωγωνιανής

Κρητικός
χωροφύλακας στη
Θεσσαλονίκη, φωτο
του 1919
Σύνδεσμος Υπαλλήλων
Τροχιοδρόμων Αθηνών Πειραιώς και Προαστείων

EΒΡΟΣ. Ελληνοτουρκικά
σύνορα κοντά στο
Διδυμότειχο

Παρέα ανδρών σε
καφενείο στο Αίγιο το
1934

ΜΕΤΣΟΒΟ. Γαμήλια
πομπή με όργανα,
φωτοκάρτα
ταχυδρομημένη το
1942

Επίδαυρος το
1900 περίπου

ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Σταθμός
Χωροφυλακής
Κοροφασίου, φωτο
του 1931
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Βόνιτσα: Βενετσιάνικο μπαλκόνι στον Αμβρακικό
Δεν είναι από τα μέρη της Ελλάδας
που πρωταγωνιστούν στα
τουριστικά δρώμενα της χώρας. Οι
περισσότεροι την έχουν ακουστά,
άλλοι ίσως δεν γνωρίζουν ακριβώς
πού βρίσκεται. Κι όμως, όσοι την
ανακαλύψουν, γοητεύονται αμέσως
από την γραφικότητά της

Χ

τισμένη σε προνομιακό σημείο,
στη νότια άκρη του Αμβρακικού,
η κωμόπολη των περίπου 5.000
κατοίκων απέχει μόλις 20 λεπτά από τη Λευκάδα και την Πρέβεζα και δίκαια
αποτελεί την ιδανική βάση για εξορμήσεις
στην περιοχή. Φτάνοντας στην Αμφιλοχία,
απομένουν ακόμα 35 χιλιόμετρα μέχρι τη
Βόνιτσα. Η διαδρομή δίπλα στη θάλασσα
είναι υπέροχη, καταπράσινη και σε αναγκάζει να κόψεις ταχύτητα για να απολαύσεις τα τελευταία αυτά χιλιόμετρα ως τον
προορισμό σου. Γραφικά χωριουδάκια όπως το Σπάρτο, ο Δρυμός, το αρχαίο Θύρρειο, τα Παλιάμπελα και τέλος, η Βόνιτσα.
Ξεπροβάλει γαλήνια και αγναντεύει τον Αμβρακικό, στη σκιά του βενετσιάνικου κάστρου, ενός από τα πιο καλοδιατηρημένα
της Ελλάδας.
Η κωμόπολη αποτελεί έδρα του Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας και η ιστορία της ξεκινά
το 630 π.Χ. όταν και οι Κορίνθιοι ίδρυσαν
το αρχαίο Ανακτόριο. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο πως λίγα χιλιόμετρα από την πόλη,
στο Άκτιο, έγινε το 31 π.Χ. η ομώνυμη ναυμαχία ανάμεσα στους στόλους του Οκτάβιου, του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας που καθόρισε τη πορεία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τον 11ο αιώνα οι Βενετοί χτίζουν το κάστρο της ενώ το 1204,
μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Σταυροφόρους, η Βόνιτσα υπάγεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. Σειρά πήραν κι άλλοι
κατακτητές όπως Φράγκοι, Σλάβοι, Ναπολιτάνοι, ξανά Βενετοί, Οθωμανοί για να
περάσει οριστικά στο ελληνικό κράτος το
1832. Η θέα στον Αμβρακικό κόλπο από το
κάστρο είναι η καλύτερη της περιοχής ενώ
εκεί σώζεται και το εκκλησάκι της Αγίας
Σοφίας, του 12ου αιώνα. Από τις παλιές
γειτονιές θ’ ανηφορίσετε το λιθόστρωτο
δρομάκι που καταλήγει στην είσοδο του
Κάστρου, που από το 1922 έχει χαρακτηριστεί ως “προέχον βυζαντινόν μνημείον” με
Βασιλικό Διάταγμα.

Το Κάστρο

Κτισμένο πάνω σε ένα λόφο ύψους 65 μ.,
και πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό
τοπίο, το κάστρο της Βόνιτσας αποτελεί
σημείο αναφοράς της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής της πόλης. Η στρατηγική
θέση του προστάτευε αποτελεσματικά
τους κατοίκους απ’ τις πειρατικές επιδρομές καθώς επέτρεπε την εποπτεία μεγάλου μέρους της θαλάσσιας συγκοινωνίας
Αμβρακικού-Ιονίου. Χτίστηκε τον 11ο
αι. μ.Χ. από τους Ενετούς πάνω σε βυζαντινά ερειπωμένα τείχη που προϋπήρχαν. Μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα το

κάστρο βρίσκονταν στον έλεγχο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ενώ έκτοτε αποτέλεσε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης Ενετών
και Τούρκων και γνώρισε πολλούς διαδοχικούς κατακτητές μέχρι να αποδοθεί η
Βόνιτσα στο ελληνικό κράτος το 1832.Η
σημερινή μορφή του κάστρου διαμορφώθηκε από τον 17ο έως και τον 18ο αιώνα,
με την ενίσχυση των λεπτών οχυρώσεων
της προυπάρχουσας αμυντικής δομής. Το
κάστρο είναι χωρισμένο στην άνω ακρόπολη, την κάτω ακρόπολη και τη χώρα,
σύμφωνα με τυπική τριμερή διάταξη
των μεσοβυζαντινών καστροπολιτειών.
Σήμερα στο εσωτερικό του φρουρίου
σώζονται το επίμηκες τετραμερές κτίριο,
ίχνη φυλακίου της κεντρικής πύλης, ένα
μονόχωρο κτίσμα στην κάτω ακρόπολη
και η εκκλησία στη νοτιοδυτική πλευρά
που είναι αφιερωμένη στην Αγία Σοφία.
Με βασιλικό διάταγμα του 1922 το κάστρο
έχει χαρακτηριστεί ως ‘’προέχον βυζαντινόν μνημείον’’.
Κάτω από το κάστρο απλώνεται η πολυσύχναστη προκυμαία με τα cafe και τα εστιατόρια, τα καΐκια που ξεφορτώνουν τους
περίφημους θησαυρούς του Αμβρακικού
όπως γαρίδες, σαρδέλες και κουτσομούρες αλλά και τα ιστιοπλοϊκά που δένουν
στη μαρίνα. Από το απόγευμα το σκηνικό
αλλάζει στην παραλία: η κίνηση των οχημάτων απαγορεύεται και όλη η προκυμαία
ανήκει στους πεζούς και στους ποδηλάτες που απολαμβάνουν την περαντζάδα
από τη μαρίνα ως το γραφικό φάρο και
από εκεί ως το έτερο στολίδι της πόλης, το
νησάκι του Αγίου Νεκταρίου ή Κουκουμίτσα, όπως θα σας το συστήσουν οι ντόπιοι.

Κουκουμίτσα

Ανατολικά από το λιμάνι βρίσκεται η Κουκουμίτσα, το γραφικό κατάφυτο νησάκι
που συνδέεται με μια νεόκτιστη πέτρινη
πεζογέφυρα με την απέναντι στεριά και
αποτελεί ιδανική επιλογή για έναν αναζωογονητικό απογευματινό περίπατο. Ανάμεσα
στα καταπράσινα πεύκα, μικρό και ταπεινό
«κρύβεται» το εκκλησάκι του Αγίου Νεκτά-

ριου, στο οποίο παλαιότερα οι πιστοί έφταναν με τα πόδια, διασχίζοντας τα νερά. Αν
θελήσετε να δροσιστείτε από τον καλοκαιρινό ήλιο, τότε στην επιστροφή σας από τη
νησίδα στο λιμάνι, μπορείτε να επιλέξετε
μια τοποθεσία στην παραλία που αναπτύσσεται ανάμεσα και να απολαύσετε ανενόχλητοι το μπάνιο σας.
Ακολουθώντας την πέτρινη πεζογέφυρα
θα φτάσετε στο καταπράσινο νησάκι όπου
δεσπόζει, κρυμμένο μέσα σε θεόρατους
ευκαλύπτους και κυπαρίσσια, το εκκλησάκι
του Αγίου Νεκταρίου. Το νησάκι είναι το
αγαπημένο σημείο ντόπιων και επισκεπτών
για ποδηλασία, ιππασία, ψάρεμα, βόλτες με
ποδήλατα θαλάσσης και κανό ενώ τα καλοκαίρια φιλοξενεί εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εδώ η θέα στην πόλη, ιδιαίτερα
την ώρα του ηλιοβασιλέματος, είναι μαγευτική.
Η περιοχή κρύβει πολλές ομορφιές που
αξίζουν την προσοχή σας: ο ίδιος ο Αμβρακικός κόλπος που αποτελεί σημαντικό
υδροβιότοπο όχι μόνο της χώρας αλλά
και της Μεσογείου, η λίμνη Βουλκαριά
λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά απ’ τη Βόνιτσα
στον δρόμο για Λευκάδα, που φημίζεται
για τα χέλια της, τα Ακαρνανικά Όρη από
όπου πηγάζουν τα μεταλλικά νερά Κορπή,
το “αυλάκι της Κλεοπάτρας” στο χωριό
Άγιος Νικόλαος (10 χλμ. από τη Βόνιτσα),
από όλου λέγεται ότι πέρασε το στόλο της
η βασίλισσα της Αιγύπτου, αποφεύγοντας
τα στενά της Πρέβεζας, προκειμένου να
πάρει μέρος στη ναυμαχία του Ακτίου, στο
πλευρό του εραστή της Ρωμαίου στρατηγού Μάρκου Αντώνιου. Μπορεί οι παραλίες της να μην συγκρίνονται με την ομορφιά των νερών του Ιονίου, σ τα οποία
βέβαια θα βρίσκεστε σε μόλις 20 λεπτά, η
περιοχή όμως έχει να επιδείξει καθαρά και
ρηχά νερά ιδανικά για οικογένειες. Εκτός
από την κεντρική παραλία της πόλης θα
βρείτε τη γαλήνια παραλία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και το Βαρκό με χαλικάκι και άφθονο πράσινο λίγα λεπτά από
τη Βόνιτσα προς την Αμφιλοχία αλλά και
την πολυσύχναστη παραλία της Παναγιάς

(8 χλμ. στα βόρεια της πόλης).

Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου

Πρόκειται για μεταβυζαντινό ναό με σχήμα
ελεύθερου ναού που βρίσκεται στο δρόμο
προς το φρούριο. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος τοποθετεί την οικοδόμηση του ναού
στον 18ο αιώνα, δυστυχώς όμως μεγάλο
μέρος των τοιχογραφιών καταστράφηκε με
το πέρασμα του χρόνου.

Οι λίμνες

Νότια και δυτικά της πόλης Βόνιτσας, υπάρχουν τρεις μικρές λίμνες με κοινό χαρακτηριστικό τα αρκετά ψηλά τοιχώματα, που
είναι πάνω από την στάθμη του νερού…
Η πρώτη λίμνη είναι στα αριστερά του
εθνικού δρόμου Βόνιτσας-Λευκάδας,
λίγο έξω από την Βόνιτσα και ονομάζεται
«λιμνοβρόχι» παραφθορά της λέξης «λινοβρόχι». H ονομασία προέρχεται από την
χρήση των νερών της λίμνης για την επεξεργασία λιναριού.
Η δεύτερη λίμνη είναι σχεδόν στο ίδιο
χιλιόμετρο του ιδίου δρόμου αλλά στα
δεξιά της κατεύθυνσης προς την Λευκάδα
και τη τρίτη λίμνη θα την συναντήσουμε
στα αριστερά μας, καθώς πηγαίνουμε στον
δρόμο Βόνιτσα-Άκτιο, στην θέση Λειβαδάκια.
Η μορφή των λιμνών, το σχήμα τους, τα
«φρύδια» γύρω από αυτές, το βάθος τους,
η ποιότητα των νερών, αλλά και οι άλλες
παρόμοιες υπόγειες λίμνες που υπάρχουν
στην περιοχή, οδηγούν άμεσα στο συμπέρασμα ότι η προέλευσή τους δεν δύναται να ανήκει σε γεγονός πτώσης μετεωρίτη, αλλά πτώση των πέτρινων θόλων που
υπήρχαν πάνω από αυτές.

Παραλίες

Η παραλία σ το λιμάνι, η παραλία του
Σωτήρα και η παραλία της Παναγιάς: Μπορεί να μη συγκρίνονται με τις παραλίες του
Ιονίου ωστόσο οι μικρές παραλίες της Βόνιτσας είναι καταγάλανες, με ρηχά νερά και
πεντακάθαρες. Σίγουρα μια σύντομη στάση
για μια δροσιστική βουτιά αξίζει τον κόπο.
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1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής: Η Αθήνα πλημμυρίζει
με κατανυκτικές μελωδίες τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ξεκινά το 1ο
Φεστιβάλ εφηβικών
θεατρικών ομάδων
Θεσσαλονίκης

Περισσότεροι από 400
καλλιτέχνες συμμετέχουν
στις εκδηλώσεις που
διοργανώνοvται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, την Εθνική
Λυρική Σκηνή και την
Eurolife FFH

Έ

νας μαραθώνιος 62 συναυλιών και καλλιτεχνικών δράσεων που προσεγγίζουν τις σχέσεις της
θρησκευτικής λατρείας με τη
μουσική, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες, δρόμους και πλατείες: Αυτό είναι το
προφίλ του 1ου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, που διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. η Εθνική
Λυρική Σκηνή και η Eurolife FFH
από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη
Μεγάλη Τετάρτη σε 17 ιστορικά τοπόσημα της Πλάκας και του
κέντρου της Αθήνας.
Ολόκληρη η πόλη, από το Μουσείο της Ακρόπολης, τη Μητρόπολη Αθηνών, το Φετιχιέ Τζαμί,
το Λουτρό των Αέρηδων, το
Μουσείο Ελ λην ικών Λαϊκών
Μ ουσ ικών Οργά νων «Φ οίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο
Εθνομουσικολογίας, το Μετόχι
του Παναγίου Τάφου μέχρι τον

Π

πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το Μουσείο Ισ τορίας Πανεπισ τημίου Αθηνών,
τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, το
εκκλησάκι του Παπαδιαμάντη
(Ναός Αγίου Ελισαίου), το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανε λ λοπούλου, τον Καθο λικό Καθεδρικό Ναό Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, αλλά και
σε τρεις διαδρομές με τις Μπάντες του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού σε Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Αποστό-

λου Παύλου – Πλατεία Καπνικαρέας και τον Περιφερειακό
Ακρόπολης και Μητροπόλεως
– Μονασ τηράκι, θα πλημμυρίσουν με κατάνυξη και μελωδίες και σπουδαία έργα που είτε
γράφτηκαν γ ια θρησκευτική
χρήση είτε υπηρετούν έννοιες
οι οποίες άπτον ται της θρησκείας όπως η μετάνοια, η ευλάβεια, η λύτρωση, η εξιλέωση και
φυσικά η Ανάσταση
Πάνω από 400 Έλ ληνες καλλιτέχνες, μουσικοί, χορωδοί,
τ ραγουδισ τ έ ς, ψάλτ ε ς, σ υνθέτε ς, ηθοποιοί, αρχιμουσ ι-

κοί συμμετέχουν σε αυτή την
πρωτόγνωρη βιωματική εμπειρία κατάνυξης φέρνοντας στο
π ρ ο σ κήν ιο σ π ουδ α ία έ ργα
της παγκόσμιας μουσικής, της
παράδοσης και της σύγχρονης
δημιουργίας με θεματικό άξονα
τη λατρεία, με τις υπογραφές
σπουδαίων δημιουργών όπως
οι Ροσσ ίν ι, Σοπέ ν, Μέ ν τ ε λσον, Παλεστρίνα, Θεοδωράκη,
Χατζιδάκι, πιανιστικά των Μπαχ
/ Χάυντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν,
Ραβέ λ, Μεσσ ιάν, Κούρταγκ,
Βέρν τι, Πουλένκ, Ντεμπυσσύ
κ.ά.

Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης στον αρχαιολογικό
χώρο των Θερμοπυλών

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωρά το
σχέδιο για την ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου
των Θερμοπυλών, της ιαματικής
πηγής και των κτιριακών εγκαταστάσεών της μέσα από τη συντονισμένη δράση των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομικών.
Ο δρόμος για την ολιστική διαχείριση του χώρου
των Θερμοπυλών, μέσω και της αξιοποίησης της
ιαματικής πηγής, κτιριακών εγκαταστάσεων και
αδόμητης γης άνοιξε τον περασμένο Δεκέμβριο
με τη θετική γνωμοδότητη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) επί της επικαιροποιημένης μελέτης «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Ήπιας
Ανάπλασης – Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου
Θερμοπυλών» και με την έγκριση του Ειδικού
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ιαματικής
Πηγής Θερμοπυλών από το Κεντρικό Συμβούλιο
Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ).
Σήμερα, τέσσρις μήνες μετά, έχει εκπονηθεί μία
σειρά μελετών που αφορούν στην ανάδειξη του
ίδιου του πεδίου της μάχης - συμπεριλαμβάνοντας τα αρχαία και σύγχρονα μνημεία - και στην
αναβάθμιση του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρω-

σης Θερμοπυλών, με σκοπό την παροχή εμπλουτισμένης και καθολικής πληροφορίας στον επισκέπτη για τον χώρο και την ιστορία του.
Η πρόταση ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου
κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Σχετικά με την
πρώτη που αφορά στον χώρο Θερμοπυλών, έχει
εγκριθεί, στις 16 Μαρτίου 2022, μετά από αρκετές τροποποιήσεις και κατόπιν γνωμοδότησης
του ΚΑΣ, η «Μελέτη Βελτιωτικών Παρεμβάσεων
Ήπιας Ανάπλασης - Ανάδειξης Αρχαιολογικού
Χώρου Θερμοπυλών». Με τη μελέτη αυτή επι-

χειρείται ο ανασχεδιασμός του χώρου, όπου και
όσο είναι δυνατόν, ώστε να δημιουργηθούν διαδρομές για τη διακίνηση των επισκεπτών στον
χώρο, με παράλληλη μέριμνα για κατάλληλη
φύτευση και φωτισμό, στοχεύοντας στη διακριτική ανάδειξη της ιστορικής τοπογραφίας της
περιοχής και στην κατανόηση από τον επισκέπτη της αρχαίας εικόνας του τόπου, η οποία είναι
σήμερα κατά πολύ μετασχηματισμένη. Ο προϋπολογισμός όλου του έργου υπολογίζεται σε
1.650.000 ευρώ.

ερισσότεροι από 300
έφηβοι από σ χο λεία της Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας
δεκαεννιά θεατρικές ομάδες
της πόλης, ανεβαίνουν για δύο
Σαββατοκύριακα στη σκηνή του
«Ολύμπιον», στο πλαίσιο του
1ου Φεστιβάλ εφηβικών θεατρικών ομάδων, «U_th festival».
Μαζί με τους μαθητές και τις
μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη,
τα έργα τους θα παρουσιάσουν
και θεατρικές ομάδες από σχολεία της Ιταλίας, της Γαλλίας, της
Ισπανίας, της Πολωνίας και της
Ρουμανίας.
Το «U_th festival», που θα
πραγματοποιηθεί σ τις 9-10
και στις 16-17 Απριλίου 2022,
είναι μια συνδιοργάνωση του
Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και της Εταιρείας Θεάτρου αντίqρηση, με την υποστήριξη του
Φεσ τιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης.
Συμμετέχουν οι εφηβικές θεατρικές ομάδες - όμιλοι:
-1ο Γυμνάσιο Πυλαίας, 2o ΓΕΛ
Αμπελοκήπων, 2ο Πρότυπο ΓΕΛ
Θεσσαλονίκης «Λευκός Πύργος»
-2o Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Πειραματικό Σχολείο
Πανεπισ τημίου Θεσσαλονίκης Γυμνάσιο-Λύκειο, ΚΗΠΟΣ
ΑΜΚΕ, Λυρικός Μικρός Πλανήτης,
-Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πειραματικό Σχολείο ΑΠΘ,
-ΧΑΝΘ, Crazy theater του Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου «Εν δράσει»,
-Θίασος των Ονείρων του Συλλόγου Τεχνών «Μουσών Δράσις»,
-«Με λίνα Μερκούρη» του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών,
-«Γεια χαρά» του Συλλόγου
Παρανεστιωτών Θεσσαλονίκης,
-Ο Κύκλος της Μελπομένης,
«Ανδρέας Βουτσινάς», 2o ΓΕΛ
Ωραιοκάστρου,
-Εταιρεία Θεάτρου αντίqρηση
και Erasmus group (από σχολεία της Ιταλίας, της Γαλλίας, της
Ισπανίας και της Πολωνίας.
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ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Tennis

Τσιτσιπάς - Τζέρε 2-0: Σίφουνας
στα προημιτελικά του Μόντε
Κάρλο ο Στέφανος

ΠΑΟΚ - Μαρσέιγ 0-1: Την κοίταξε
στα μάτια και άξιζε κάτι καλύτερο
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσια την Μαρσέιγ στην Τούμπα, είχε τις ευκαιρίες του ακόμα και για να πάρει
την πρόκριση, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό από τους Γάλλους μετά το 0-1 με
το γκολ του Παγέτ στην Τούμπα.

Η

αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ ξεκίνησε με
ένα κακό μαντάτο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου λίγα λεπτά πριν την έναρξη του και ο
ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους
Γάλλους με την ίδια ενδεκάδα όπως στο Βελοντρόμ.
Συγκεκριμένα και ενώ ο Ρουμάνος είχε επιλέξει τον
Καντουρί για το αρχικό σχήμα ο Μαροκινός ένιωσε
κάποιες ενοχλήσεις στην προθέρμανση και έτσι μπήκε στο ματς ο Τσιγγάρας με τον ΠΑΟΚ να παίζει με
την ίδια ενδεκάδα όπως στη Γαλλία.
Ο Πασχαλάκης ήταν κάτω από τα γκολπόστ. Ο Λύρατζης πήρε θέση στο δεξί άκρο και ο Βιεϊρίνια στο
αριστερό με τους Ίνγκασον - Κρέσπο να είναι οι δύο
στόπερ. Μπροστά τους αγωνίστηκαν οι Τσιγγάρας Κούρτιτς με τον Ζίβκοβιτς να καλύπτει το δεξί άκρο,
τον Μπίσεσβαρ το αριστερό και τον Αουγκούστο να παίζει πίσω από τον Άκπομ.
Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με
τρεις αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση του πρώτου αγώνα. Οι
Ουντέρ και Κολάσινατς ήταν στον
πάγκο ενώ ο Ζέρσον εκτός αποστολής καθώς είχε δεχτεί κόκκινη
κάρτα στο Βελοντρόμ. Αντίθετα
στην ενδεκάδα ήταν οι Αρίτ, Πέρες
και Ρονζιέρ.
Οι Γάλλοι έπαιξαν με τον Μανταντά
κάτω από τα γκολπόστ. Στην τετράδα
της άμυνας θα είναι οι Ρονζιέρ, Σαλιμπά,
Τσαλέτα-Τσαρ, Πέρες. Στο χώρο του κέντρου
θα παίξουν οι Λιρόλα, Γκουεντουζί με τον Αρίτ και
τον Γκουέιγ να παίζουν στην πλευρά και δίδυμο στην
επίθεση τους Αρίτ και Παγέτ.

Τρεις ευκαιρίες σε δεκαπέντε λεπτά οι
γηπεδούχοι

Ο ΠΑΟΚ παρά το... σοκ από τον τραυματισμό του
Καντουρί και την αλλαγή των αρχικών πλάνων του
Λουτσέσκου μπήκε στο ματς κοιτάζοντας στα μάτια
τη Μαρσέιγ και κατάφερε να της βάλει δύσκολα στην
αρχή της αναμέτρησης.
Στο πρώτο 15’ ο Δικέφαλος βρέθηκε κοντά στο γκολ
αλλά είτε λόγω δικής του αστοχίας, είτε του Μανταντά έμεινε στο μηδέν. Στο 5’ ο Βιεϊρίνια βρέθηκε με

τη μπάλα στα αριστερά, έκανε τη σέντρα σουτ και ο
Τσιγγάρας από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε
«τσαφ» και δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα
δίχτυα.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και βρέθηκαν εκ νέου κοντά στο γκολ με διπλή ευκαιρία.
Αρχικά ο Άκπομ μπήκε στην περιοχή έκανε το διαγώνιο σουτ και ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων
έδιωξε σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του κόρνερ και
την ωραία κομπίνα των γηπεδούχων, ο Κρέσπο βρέθηκε τετ α τετ με τον Μανταντά έκανε την σκαστή
κεφαλιά αλλά ο έμπειρος γκολκίπερ έδιωξε και πάλι
τη μπάλα.

Δύο λάθη ο ΠΑΟΚ, ένα γκολ η Μαρσέιγ

Η πρώτη απειλή της Μαρσέιγ ήρθε στο
26’ μετά από ένα λάθος του Ίνγκασον
ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ με
τη μπάλα να του φεύγει να πηγαίνει
προς το αριστερό κάθετο δοκάρι
και εν συνεχεία τον αμυντικό του
ΠΑΟΚ να διώχνει.
Στο 30’ ο Κούρτιτς προσπάθησε
να εκμεταλλευτεί αυτός το λάθος
διώξιμο του Μανταντά, καθώς
έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο
κάτω από τη σέντρα, επιχείρησε να
κρεμάσει τον Γάλλο γκολκίπερ αλλά
η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι της Μαρσέιγ.
Ένα δεύτερο λάθος των γηπεδούχων, αυτή τη φορά
από τον Κρέσπο στο 34’ έδωσε την ευκαιρία στη
Μαρσέιγ να βρεθεί μπροστά στο σκορ. Ο στόπερ
του ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανέβει στην επίθεση, επιχείρησε να κάνει την μπαλιά, ο Γκουεντουζί έκοψε,
έδωσε στον Μπακαμπού ο οποίος έδωσε ξανά στον
Γάλλο μέσο που γύρισε τη μπάλα προς τον Παγέτ ο
οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.
Το πρώτο μέρος έκλεισε με μια ακόμη καλή στιγμή
για τον ΠΑΟΚ όταν στο 44’ λεπτό μετά την εκτέλεση
κόρνερ από τα αριστερά ο Άκπομ μετά την πάσα του
Ίνγκασον βρέθηκε σε θέση βολής αλλά το πλασέ που
επιχείρησε βρήκε πάνω στον Κρέσπο και δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά του χωμάτινου
τουρνουά στο Μόντε Κάρλο πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς
(Νο5), ο οποίος απέκλεισε με 2-0 σετ τον Σέρβο, Λάσλο Τζέρε
(Νο62) και συνεχίζει το ταξίδι του, όπου θα αντιμετωπίσει τον
Αργεντινό, Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο16).
Ο πρωταθλητής μας χρειάστηκε κάτι λιγότερο από δύο ώρες για να φτάσει στη νίκη, την δεύτερή του απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Η
πρώτη ήταν στο Ακαπούλκο, όπου και πάλι ο Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0
σετ σε ένα κλειστό ματς.
Ο Τζέρε πάλεψε όμως το ματς και δυσκόλεψε τον Στέφανο. Εντούτοις,
στις κρίσιμες στιγμές μίλησε η εμπειρία και η κλάση του Τσιτσιπά, ο
οποίος έκανε μπρέικ στο 12ο και τελευταίο γκέιμ του πρώτου σετ, το
οποίο έκανε δικό του με 7-5, μπαίνοντας σε θέση οδηγού.
Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι - χέρι, κρατούσαν το σερβίς τους, έφτασαν στο 6-6 και όλα κρίθηκαν στη ρώσικη ρουλέτα του
τάι μπρέικ. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε κανένα περιθώριο στον
Σέρβο, προηγήθηκε 5-0 και τελικά με 7-1 έκανε το 2-0 και πανηγύρισε
την πρόκρισή τους στην οκτάδα του τουρνουά.
Ο Νο5 του κόσμου έφτασε στην 19η νίκη του στη σεζόν (19-7), αλλά και
στην 7η συνεχόμενη στο Μόντε Κάρλο, δείχνοντας συνέπεια στο σερβίς του, το οποίο τον βοήθησε όσες φορές βρέθηκε σε δύσκολη θέση.
Παράλληλα, αντεπεξήλθε στην πίεση που δέχθηκε στο backhand, ενώ
ήταν ουσιαστικός στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Τσιτσιπάς: «Έπρεπε να δουλέψω σκληρά για να φτάσω
στη νίκη»

«Ήξερα ότι θα έπρεπε να είμαι σε αφύπνιση διότι ο Τζέρε παίζει πολύ
καλά στο χώμα, έπρεπε να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό. Είναι σταθερός παίκτης και επιστρέφει πολλές μπάλες. Έπρεπε να δουλέψω σκληρά
για τη νίκη».
Ο Έλληνας τενίστας συνέχισε σημειώνοντας:
«Το ξεκίνημα στο τάι μπρέικ ήταν σημαντικό και μετά προσπάθησα να
μείνω στα ράλι και να βρω τις ευκαιρίες. Κατάφερα α κυριαρχήσω και να
πάρω το αβαντάζ».
Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας:
«Ήξερα από την αρχή ότι δεν θα είχα εύκολο έργο, αλλά τα κατάφερα.
Είμαι πολύ χαρούμενος με το επίπεδό μου στην αρχή του τάι μπρέικ.
Πήρα νωρίς το προβάδισμα και δημιούργησα πολλές ευκαιρίες, κλείνοντάς το σε δύο σετ με καλής ποιότητας τένις αι συγκέντρωση».
Τον εξαιρετικό στο χώμα και Νο16 τενίστα στην παγκόσμια κατάταξη της
ΑΤΡ, Ντιέγκο Σβάρτσμαν, θα αντιμετωπίσει Στέφανος Τσιτσιπάς στα προημιτελικά του Monte Carlo Masters.
Ο βραχύσωμος Αργεντινός πραγματοποίησε σπουδαία ανατροπή
κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι, αφού βρέθηκε να χάνει με set και break
(2-6, 1-3), πριν ανεβάσει κατακόρυφα ρυθμό, κερδίσει 11 από τα επόμενα 15 games του ματς και φτάσει στην πολύ σημαντική πρόκριση για
τους «8» του τουρνουά.

62

αθλητικά

15 Απριλίου 2022
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός 0-0

ΑΕΚ - Άρης 1-2

Καλύτερο αλλά άτυχο και
άστοχο το τριφύλλι

Άλωσε το ΟΑΚΑ, ανέβηκε
τρίτος και σε τροχιά Ευρώπης

Ο

Παναθηναϊκός παρά το γεγονός
ότι ήταν καλύτερος από τον ΠΑΣ
Γιάννινα ήταν παράλληλα άστοχος και άτυχος και δεν μπόρεσε σε ένα ακόμη ματς στους «Ζωσιμάδες»
να κερδίσει. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν με
δέκα παίκτες την αναμέτρηση μετά την αποβολή του Χουάνκαρ που έφερε έντονες
αντιδράσεις από το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι ήταν καλύτερος
από τον ΠΑΣ Γιάννινα σε όλη τη διάρκεια
της αναμέτρησης στους «Ζωσιμάδες» ήταν
παράλληλα άστοχος και άτυχος με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 και να αφήσει δύο
πολύτιμους βαθμούς ενόψει της συνέχειας
των playoffs.
Οι πράσινοι που είχαν δοκάρι, χαμένες
ευκαιρίες και την ίδια ώρα απειλήθηκαν
ελάχιστα ολοκλήρωσαν με δέκα παίκτες
την αναμέτρηση μετά την αποβολή του
Χουάνκαρ στου 80’. Μια αποβολή που
έφερε έντονες αντιδράσεις από το τριφύλλι
με τον διαιτητή αν μην αλλάζει την απόφαση του και τον Ισπανό μπακ να χάνει
και το ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας
κόντρα στον Ολυμπιακό.

Άτυχος και άστοχος στο πρώτο
45λεπτο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην αναμέτρηση
με σκοπό να πιέσει ψηλά, να κλέψει μπάλες, να παίξει με τη μπάλα κάτω και να
προσπαθήσει να βρει από νωρίς ένα γρήγορο γκολ με το οποίο θα έπαιρνε το προβάδισμα. Το τριφύλλι ήταν κυρίαρχο απείλησε αρχικά με τον Μαουρίσο στο 12’ ενώ
εν συνεχεία μια εξαιρετική στιγμή με τον
Αϊτόρ στο 23’. Ο Ισπανός έκανε το σουτ
μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του
Χουάνκαρ αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από
το δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν.
Στο 31’ της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός
θα μπορούσε να αλλάξει το σκορ αλλά στάθηκε άτυχος καθώς ο Μαουρίσιο σημάδεψε το δοκάρι. Σε σέντρα του Αϊτόρ από
τα δεξιά η άμυνα του ΠΑΣ Γιάννινα δεν
απομάκρυνε σωστά, η μπάλα έφτασε στον
Βραζιλιάνο μέσο που έκανε το σουτ από το
ύψος του πέναλτι και με τέσσερις παίκτες
μπροστά του αλλά αυτό τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν.
Πέντε λεπτά αργότερα το τριφύλλι είχε

μια ακόμη καλή στιγμή όταν ο Βέλεθ που
είχε μείνει στην επίθεση μετά από κόρνερ
άλλαξε ωραία τη μπάλα με τον Παλάσιος. Ο
Ισπανός στόπερ την έφερε στο δεξί, έκανε
το σουτ με τη μπάλα να φεύγει εκτός εστίας
του Λοντίγκιν.
Η πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων στο
πρώτο 45λεπτο ήρθε λίγο πριν το φινάλε
όταν ο Πίρσμαν έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο
σουτ με τον Μπρινιόλι να μπλοκάρει σταθερά.

Είχε και πάλι τις στιγμές του το
τριφύλλι

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός
είχε και πάλι την υπεροχή αλλά όχι τον ίδιο
ρυθμό με το πρώτο μέρος. Πάλι όμως είχε
τις στιγμές του για να μπορέσει να βρει το
γκολ που έψαχνε. Αρχικά στο 51’ ο Μαουρίσιο πήρε την κεφαλιά την οποία έστειλε
πάνω στον Λοντίγκιν. Δύο λεπτά αργότερα
ο Μορέιρα έκανε το σουτ από μακριά με τη
μπάλα να φεύγει εκτός εστίας του Μπρινιόλι.
Στο 62’ σε σέντρα από τα δεξιά ο Εραμούσπε δεν απομάκρυνε σωστά με τη μπάλα
να φτάνει στον Αϊτόρ στο ύψος της μικρής
περιοχής, ο Ισπανός έκανε το κοντρόλ
και το σουτ αλλά έστειλε τη μπάλα εκτός
εστίας.

Με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός

Στο 80’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα
παίκτες μετά την αποβολή του Χουάνκαρ
με απευθείας κόκκινη κάρτα. Σε βαθιά
μπαλιά οι Περέα και Χουάνκαρ διεκδίκησαν τη μπάλα, ο Ισπανός στην προσπάθεια
του να μείνει όρθιος άπλωσε το χέρι του
και βρήκε τον πρώην επιθετικό του τριφυλλιού στο πρόσωπο. Ο Ούγγρος Βαντ
έβγαλε την κόκκινη κάρτα και την έδειξε
στον Ισπανό μπακ χωρίς η απόφαση του να
αλλάξει εν συνεχεία ούτε από το VAR.
Η αποβολή αυτή έφερε νεύρα στους παίκτες και των δύο ομάδων, υπήρξαν εν
συνεχεία αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα
και ελάχιστες προϋποθέσεις για τις δύο
ομάδες ώστε να βρουν ένα γκολ για να
πάρουν τη νίκη. Με αποτέλεσμα το 0-0 να
μείνει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ο

Άρης άλωσε το ΟΑΚΑ επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-1 για
την τέταρτη αγωνιστική των
playoffs της Super League
Interwetten. Ο Λουίς Πάλμα στο ντεμπούτο του στην ενδεκάδα χρίστηκε σκόρερ
στο 20’, έπειτα από σοβαρό λάθος του
Τσιντώτα. Ο Ρότα με έναν κεραυνό έφερε
το παιχνίδι στα ίσια στο 28’, όμως ο Σάσα
με περιπετειώδη τρόπο στο 58’ έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα, με το VAR να του
προσμετρά το γκολ που σημείωσε, καθώς
ο βοηθός στην αρχή υπέδειξε παράβαση
οφσάιντ.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Άρης ανέβηκε
στην τρίτη θέση, έχοντας 50 βαθμούς,
ενώ η ΑΕΚ πέφτει στην πέμπτη θέση,
ούσα σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό
στους 48 βαθμούς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν χορταστικό με τις
δύο ομάδες να σημειώνουν από ένα γκολ και
να έχουν ευκαιρίες
για περισσότερο. Στο
δεύτερο ημίχρονο ο
Άρης βρήκε το γκολ
που έψαχνε και με
έλεγξε τον ρυθμό
στο δεύτερο μέρος.
Οι κίτρινοι άνοιξαν το
σκορ με τον Πάλμα στο
20’. Ο Ιτούρμπε εκτέλεσε
το κόρνερ από τα δεξιά, ο Τσιντώτας δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, κάνοντας άσχημη έξοδο
και ο μεσοεπιθετικός από την Ονδούρα με
κεφαλιά έκανε το 1-0 από κοντά. Ο Σιμάνσκι προσπάθησε να απομακρύνει την
μπάλα στη γραμμή, δίχως αποτέλεσμα.
Η ΑΕΚ δεν άργησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και το πέτυχε με τον κεραυνό
του Ρότα από μακρινή απόσταση στο 28ο
λεπτό. Ο Έλληνας διεθνής πανηγύρισε σαν
τρελός το γκολ που πέτυχε, βάζοντας τη
μούρι μέσα στην κάμερα.
Στο δεύτερο ημίχρονο αν και η ΑΕΚ μπήκε
καλύτερα στο παιχνίδι ο Άρης σκόραρε
στην πρώτη του τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από
τα αριστερά, ο Καμαρά έκανε το σουτ από
πλάγια θέση στο δεύτερο δοκάρι.
Ο Τσιντώτας έκανε την επέμβαση, όμως
ο Κριχόβιακ δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα κάνοντας τσαφ και στρώ-

νοντας την μπάλα στον Σάσα, ο οποίος με
το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
στο 58’. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για
οφσάιντ, όμως το VAR το μέτρησε, καθώς
δεν υπήρχε κάποια παράβαση.
Η Ένωση έφτασε μια ανάσα από το να
φέρει το παιχνίδι στα ίσια, όμως η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λιβάι Γκαρσία στο 71ο λεπτό κατέληξε στο οριζόντι
δοκάρι του Κουέστα.
Η ΑΕΚ απείλησε μέχρι τέλους και προσπάθει να βρει το γκολ της ισοφάρισης, δίχως
όμως αποτέλεσμα με το 1-2 να παραμένει
μέχρι το φινάλε.

Με Βράνιες παρέταξε την Ένωση ο Οφρυδόπουλος, έκπληξη
με Πάλμα ο Μπούργος

Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος παρέταξε την ΑΕΚ στο καθιερωμένο 4-2-3-1, χρησιμοποιώντας τον Βράνιες
στο πλευρό του Τζαβέ λ λα, που επέστρεψε στην ενδεκάδα της Ένωσης.
Η ΑΕΚ είχε και την
ατυχία με τον Στάνκοβιτς να αισθάνεται ενοχλήσεις στον
προσαγωγό και να μην
μπορεί να αγωνιστεί, με
τον Τσιντώτα να τον αντικαθιστά.
Από την άλλη πλευρά ο Μπούργος παρέταξε με τον ίδιο σχηματισμό με τον Πάλμα
για πρώτη φορά βασικό πίσω από τον
φορ Καμαρά, ενώ ο Εμπακατά «κέρδισε»
τον Σούντγκρεν και αγωνίστηκε στο δεξί
άκρο της άμυνας. Οι υπόλοιπες επιλογές
του Αργεντινού τεχνικού, ήταν λίγο πολύ
αναμενόμενες.
Στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ πίεσε με όλες τις της δυνάμεις,
ενώ ο Άρης αμύνθηκε σθεναρά παίζοντας
και με τον χρόνο. Τελευταία καλή στιγμή
για τους παίκτες του Οφρυδόπολου ήταν
στο 90+4’.
Ο Κριχόβιακ σε φάση διαρκείας στα καρέ
του Άρη, είδε την μπάλα να του στρώνεται
μέσα στην περιοχή, ωστόσο ο Πολωνός
πριν εκτελέσει, γλίστρησε και έχασε την
ισορροπία του, με αποτέλεσμα η μπάλα
να καταλήγει άουτ.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !
47’ αντίστοιχα πήραν «βαθιά» βαθμολογική ανάσα και βγήκαν από την επικίνδυνη
ζώνη. Πάντως στο 0-0 η Ζάκυνθος έφτασε
μια ανάσα από το γκολ όταν το σουτ του
Κάρλος Εντουάρντο αποκρούστηκε από το
οριζόντιο δοκάρι του Μπίντσι.

Καβάλα - Ολυμπιακός Β 0-0: Βαθμός παραμονής για τους «Αργοναύτες»

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!

Μ

ε γκολ των Κυνηγόπουλου
και Μουνιέ, η Καλλιθέα επικράτησε με 0-2 του Εργοτέλη
στο Παγκρήτιο και παραμένει
στο κυνήγι του Λεβαδειακού, μειώνοντας
στους πέντε βαθμούς από την κορυφή του
Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Η ήττα του Λεβαδειακού με 1-0 από την
Καλαμάτα, έδινε την ευκαιρία στην Καλλιθέα να μειώσει κι άλλο τη διαφορά από
την κορυφή με τέσσερα ματς να απομένουν. Και η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου
δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
Πέρασε νικηφόρα με 0-2 από το Ηράκλειο
επί του Εργοτέλη με τα γκολ των Κυνηγόπουλου και Μουνιέ, μειώνοντας στους
πέντε βαθμούς από τον πρωτοπόρο Λεβαδειακό και διατηρώντας έτσι τις ελπίδες
της.
Η Καλλιθέα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στην πρώτη καλή στιγμή της στο ματς.
Συγκεκριμένα στο 14’ ο Κυνηγόπουλος
στην πλάτη της άμυνας του Εργοτέλη έπιασε
το πλασέ στην κίνηση και νίκησε τον Τζελέπη για το 0-1. Ο Εργοτέλης προσπάθησε
να απαντήσει άμεσα και στο 25’ έφτασε μια
ανάσα από την ισοφάριση, αλλά η εκτέλεση
φάουλ του Άmπι σταμάτησε στο αριστερό
κάθετο δοκάρι του Στρέζου. Οι Κρητικοί
πίεζαν ψηλά δυσκολεύοντας την Καλλιθέα,
ενώ στο 39’ είχαν τη δεύτερη καλή ευκαιρία τους στο παιχνίδι όταν ο Πέιος με γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή ανάγκασε
τον Στρέζο να αποκρούσει με διπλή προσπάθεια.
Ο Εργοτέλης συνέχιζε να είναι πιο απειλητικός και στο δεύτερο μέρος, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σερβιλάκη στο
59’ πέρασε πάνω από το οριζόντιο, όμως η
Καλλιθέα ήταν αποτελεσματική φτάνοντας
στο 0-2 στο 63’. Ντεμέτριους και Μουνιέ,
οι οποίοι μόλις είχαν περάσει στο παιχνίδι
συνδυάστηκαν στην περιοχή, με τον δεύτερο να πλασάρει και να βάζει τις βάσεις
της νίκης. Η Καλλιθέα το μόνο που χρεια-

ζόταν ήταν να ελέγξει το προβάδισμα, κάτι
που έκανε απόλυτα επιτυχημένα και έφυγε
με το τρίποντο παραμένοντας ζωντανή στο
κυνήγι του Λεβαδειακού.

Καλαμάτα - Λεβαδειακός 1-0: Aνέβηκε δεύτερη η «Μαύρη Θύελλα», στο +8 οι πρωτοπόροι Βοιωτοί

Ο Λεβαδειακός μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΚ Β’ είχε δεύτερη διαδοχική απώλεια βαθμών, καθώς ηττήθηκε με
1-0 στην Καλαμάτας. Η «Μαύρη Θύελλα»
έφτασε τους 52 βαθμούς και ανέβηκε στη
δεύτερη θέση, καθώς υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία με την Καλλιθέα και τα
Χανιά, ενώ οι Βοιωτοί βρίσκονται στην
πρώτη θέση του Νοτίου Ομίλου της Super
League 2 και απέχουν οκτώ βαθμούς από
τους διώκτες τους, έχοντας 60 βαθμούς.
Οι Μεσσήνιοι μπήκαν από το πρώτο μέρος
πιο δυνατά στο παιχνίδι, όμως δεν μπορούσαν να φτάσουν με αξιώσεις την εστία
του Μάρκοβιτς.
Το παιχνίδι έκρινε στο 68΄ ο έμπειρος
Ανδρέας Τάτος, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διαχειρισ τούν
το προβάδισμα τους
και «έσπασαν» το αήττητο σερί που έτρεχε ο
Λεβαδειακός τις τελευταίες εννέα αγωνιστικές.

Διαγόρας Ρόδου-Ζάκυνθος 2-0

Με καθυσ τέρηση μίας ώρας
ξεκίνησε το ματς της Ρόδου, όπου
ο Διαγόρας επικράτησε 2-0 της Ζακύνθου. Ο λόγος ήταν πως ο πρώτος βοηθός
Μπαλιάκας άργησε να φτάσει στο νησί
και αυτόματα ήταν αδύνατον να αρχίσει το ματς. Ετσι αντί για 15:00 η σέντρα
πήγε για τις 16:00 και το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα βρήκε τους φιλοξενούμενους και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική,
καθώς απώλεσαν και τις τελευταίες τους
ελπίδες για παραμονή. Οι γηπεδούχοι αντίθετα που κέρδισαν χάρις στα τέρματα των
Μπαστιανού και Τσιαντούλα στο 43’ και το

Σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια να μείνει στην κατηγορία εξασφάλισε η Καβάλα,
η οποία στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής
της Super League 2 αναδείχθηκε ισόπαλη
0-0 με τον Ολυμπιακό Β. Ο ΑΟΚ έφτασε
τους 27 βαθμούς και βρίσκεται στο -1
από τη θέση παραμονής, τον 13ο Απόλλωνα Λάρισας. Οι «ερυθρόλευκοι» από την
πλευρά τους βρίσκονται στην 9η θέση με
36 βαθμούς, με απολογισμό 9 νίκες, 9 ισοπαλίες και 9 ήττες.
Το παιχνίδι στο «Ανθή Καραγιάννη» ήταν
φτωχό σε φάσεις. Οι γηπεδούχοι, που
εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του Πανσερραϊκού και την ισοπαλία του Απόλλωνα Λάρισας, έχοντας μάλιστα ματς λιγότερο, επεδίωκαν να απειλήσουν τον Τζολάκη με
μακρινά σουτ.

Παναθηναϊκός Β΄- Ηρόδοτος 1-2:
Bαθμολογική «ανάσα» για τους
Κρητικούς

Ο Ηρόδοτος μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας πήρε διαδοχικό τρίποντο, καθώς
επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού
Β’ στον Ασπρόπυργο και παραμένει στο
«κόλπο» της παραμονής στη Super League
2. Οι Κρητικοί βρίσκονται στη 14η θέση
με 30 βαθμούς, απέχουν δύο από τον 11ο
Αστέρα Βλαχιώτη και τρείς από τον 10ο ΟΦ
Ιεράπετρας. Οι «πράσινοι» παραμένουν
στη 12η θέση με 31 βαθμούς, όμως θυμίζουμε πως οι ομάδες Β’ δεν μπορούν να
υποβιβαστούν ή να ανέβουν κατηγορία.
Oι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 19’
όταν ο Χαλκιαδάκης κέρδισε πέναλτι και
ο Κόρτσαμ νίκησε τον Ξενόπουλο
από τα έντεκα βήματα. Ο Ηρόδοτος διπλασίασε το προβάδισμα του στο 24’ όταν
ο Ποζατζίδης έκλεψε από
τον Ηλιάδη, πάτησε περιοχή και με πλασέ έκανε
το 0-2. Οι νεαροί «πράσινοι» κατάφεραν στο
δεύτερο μέρονς μόνο να
μειώσουν το σκορ, στο
90+1’ με τον Τσιριγώτη.
Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν
το ματς με παίκτη λιγότερο,
καθώς ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, Κόρτσαμ , αποβλήθηκε αμέσως
μετά το γκολ του Παναθηναϊκού Β’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

ΑΕΚ Β’ - Ρόδος 5-0: Δύο στα δύο
στο «Σεραφείδειο» για την Ένωση, υποβιβάστηκαν οι Ροδίτες

Χωρίς να συναν τήσει την παραμικρή
δυσκολία, η ΑΕΚ Β’ έκανε το δύο στα δύο
στο «Σεραφείδειο» (μετά τη νίκη της επί
του Ηρόδοτου) επικρατώντας με 5-0 της
ουραγού της κατηγορίας Ρόδου των πάρα
πολ λών προβλημάτων, με την ομάδα

από τα Δωδεκάνησα να υποβιβάζεται και
τυπικά στη Γ’ Εθνική, αν και εκκρεμεί η
έφεση για την αφαίρεση των οκτώ βαθμών που της έχει επιβληθεί. Σκόρερ οι Γιούσης, Κορομηλάς (2), Γεωργέας και Κοσίδης για τους κιτρινόμαυρους, με τον Κορομηλά μάλιστα να πραγματοποιεί εξαιρετική
εμφάνιση και να έχει και δοκάρι εκτός από
τα δύο τέρματα που σημείωσε. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στο γκολ που σημείωσε ο
Γεωργέας αποθεώθηκε από τους φίλους
της Ένωσης, οι οποίοι τραγούδησαν και
το γνωστό σύνθημα για την Καλαμάτα που
ακουγόταν στο παρελθόν για τον πατέρα
του όταν αγωνιζόταν στην ΑΕΚ.
Η Ρόδος, η οποία είχε μόλις 12 παίκτες
στην αποστολή, ξεκίνησε για ακόμα ένα
παιχνίδι με τερματοφύλακα έναν αμυντικό
και συγκεκριμένα τον Σουλάι, ο οποίος
έχει υπερασπιστεί σε διάφορα ματς την
εστία της ομάδας του. Ο χορός των γκολ
άνοιξε στο 6’ με τον Γιούση, ο οποίος με
πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0.
Η Ένωση είχε την απόλυτη υπεροχή και στο
35’ ο Κορομηλάς με πλασέ από τα όρια της
μεγάλης περιοχής βρήκε δίχτυα για το 2-0.
Ο ίδιος παίκτης μάλιστα με τη συμπλήρωση
των πρώτων 45 λεπτών με σουτ σημείωσε
το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Η ΑΕΚ Β’ είχε ουσιαστικά καθαρίσει τη νίκη
από το πρώτο μέρος και όπως ήταν φυσιολογικό οι παίκτες του Νίκου Παναγιωτάρα
άφησαν το... πόδι από το γκάζι στο δεύτερο
45λεπτο. Ο τεχνικός της Ένωσης πέρασε
τους Γεωργέα και Πάπα στο παιχνίδι, ενώ
λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας
έβαλε και τον Κοσίδη, που πήρε θέση στην
κορυφή της επίθεσης. Ο ρυθμός παρέμενε
χαμηλός, με τους κιτρινόμαυρους απλά
να διαχειρίζονται το προβάδισμα και τον
Παναγιωτάρα να ολοκληρώνει τις αλλαγές
του στο 68’ με τους Παρρά και Απ. Χριστόπουλο να περνάνε και αυτοί στο παιχνίδι.
Στο 74’ ο Κορομηλάς άγγιξε το χατ-τρικ,
αλλά το αριστερό του σουτ βρήκε στο
δοκάρι μετά την απόκρουση του Σουλάι και
στο τελευταίο τέταρτο η ΑΕΚ Β’ ανέβασε
ρυθμούς βρίσκοντας άλλα δύο τέρματα.
Ο Γεωργέας στο 77’ μετά από γύρισμα του
Πάπα έκανε το 4-0, ενώ ο Κοσίδης στο 79’
με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 5-0 στα
Σπάτα, μέσα σε αποθεωτικό τόνο για τα 98α
γενέθλια του συλλόγου.

Πιερικός - Βέροια 2-1

Ο Πιερικός αιφνιδίασε τη Βέροια στην
Κατερίνη, τη νίκησε 2-1 και όχι μόνο έκανε
σημαντικό βήμα για την παραμονή του,
αλλά έβαλε σε μπελάδες τη Βασίλισσα
του Βορρά στην προσπάθεια που κάνει να
καταλάβει την πρώτη θέση του Βορείου
ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της
Ημαθίας, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τον
πρώτο της σκόρερ, Γιάννη Πασά, άνοιξε
το σκοτ στο 23’ με πλασέ του Γαβριηλίδη,
αφού πρώτα το σουτ του Γιακουμάκη βρήκε
το δοκάρι. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο
54’ με κεφαλιά του Κανούλα ύστερα από
κόρνερ του Κριμιτζά, ενώ το 2-1 έγινε στο
77’, όταν ο Σουντάρ εκτέλεσε φάουλ που
πήγε στο δοκάρι και ο επερχόμενος Δεμηρτζόγλου δεν δυσκολεύτηκε να στείλει από
κοντά τη μπάλα στα δίχτυα.
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Ομόνοια – ΑΕΛ 0-0: Λευκή ισοπαλία
«χρυσάφι»

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Ομόνοια!

Ο

ι πράσινοι έμειναν στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην ΑΕΛ, για τον επαναληπτικό αγώνα
των προημιτελικών, και σε συνδυασμό με το
1-1 του πρώτου αγώνα, εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, χάρις στο εκτός έδρας γκολ.
Έχασαν πληθώρα ευκαιριών (19 τελικές προσπάθειες) οι
παίκτες του Νιλ Λένον, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.
Είχαν δύο δοκάρια και απώλεσαν αρκετές κλασικές
ευκαιρίες, όμως στο τέλος δεν «τιμωρήθηκαν» και ήταν
αυτοί που πανηγύρισαν την πρόκριση.
Έμεινε χωρίς στόχους στη σεζόν, από νωρίς, η ομάδα της
Λεμεσού, η οποία εμφάνισε ένα άλλο «πρόσωπο» στο
δεύτερο ημίχρονο. Σε αντίθεση με το πρώτο, δημιούργησε καλές ευκαιρίες, έψαξε το γκολ της νίκης-πρόκρισης, χωρίς όμως επιτυχία.
Το «τριφύλλι» είναι η τέταρτη ομάδα που συμπληρώνει
το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Κύπρου, μετά τις
Ανόρθωση, ΑΕΚ και Εθνικό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (19/4).

Το ματς

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο
δεκαπεντάλεπτο, στο οποίο Ομόνοια
και ΑΕΛ κατέγραψαν από μια καλή
ευκαιρία (8’ Μιλιντσεάνου / 14’
Μάταβζ), οι πράσινοι ανέλαβαν την
πρωτοβουλία των κινήσεων. Έκλεισαν τους φιλοξενούμενους στην
περιοχή τους και δημιούργησαν
σωρεία ευκαιριών, με κορυφαίες το
δοκάρι του Λέτσγιακς με απευθείας
εκτέλεση φάουλ (43’) και το τετ α τετ
του Μάταβζ (45’). Συνολικά εννέα τελικές προσπάθειες είχαν οι παίκτες του Νίλ
Λένον στο πρώτο ημίχρονο, έναντι μόλις
μιας των γαλαζοκιτρίνων, οι οποίοι υστέρησαν
σημαντικά στο κράτημα της μπάλας και στην επιθετική
ανάπτυξη.
Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος έτσι ξεκίνησε και το
δεύτερο, με φάση δηλαδή για την Ομόνοια, ενώ στο
57’ απείλησε ξανά με τον Λοίζου από κοντά να αστοχεί. Σταδιακά η ΑΕΛ ανέβασε ρυθμό. Ο Παντελίδης από
τον πάγκο πήρε ρίσκα κάνοντας την ομάδα του πιο επιθετική. Από το 60ο λεπτό και έπειτα το ματς πήρε με
«άγρια» ομορφιά με εκατέρωθεν μεγάλες ευκαιρίες.
Έουλερ (61’), Μαρόσα (76’), Σάντος (79’ / δοκάρι) Ριέρα
(82’) έφτασαν κοντά στο γκολ για τους φιλοξενούμενους.
Μάταβζ (72’ / δοκάρι) και Γιούστε (85’) το «άγγιξαν» επίσης για την ομάδα της Λευκωσίας. Το 0-0 έμεινε μέχρι
τέλους, με την Ομόνοια να πανηγυρίζει την πρόκριση.
Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του, στάθηκε
ο προπονητής της Ομόνοιας, Νιλ Λένον, μετά την ισο-

παλία (0-0) κόντρα στην ΑΕΛ. «Δεν το πιστεύω», είπε
χαρακτηριστικά, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον
κόσμο που ήταν στο γήπεδο, στο οποίο φαινόταν σαν να
υπήρχαν… 60-70 χιλιάδες.
Μίλησε επίσης για τη συνέχεια, λέγοντας, ότι μπορεί
η Ομόνοια να μην είναι Λίβερπουλ ή Ρεάλ Μαδρίτης,
όμως, όταν παίζει έτσι θα είναι πολύ δύσκολο για τον
αντίπαλο να την κερδίσει..

Όσα δήλωσε ο Νιλ Λένον:

Αρχικά είπε: «Επιτύχαμε τον κύριο στόχο να περάσουμε
στα ημιτελικά. Μπαίνουμε σε μια συναρπαστική φάση
του θεσμού. Η ομάδα ήταν εξαιρετική. Φτιάξαμε πολλές
ευκαιρίες, δεν το πιστεύω που δεν σκοράραμε 3-4 γκολ
σήμερα. Ευχαριστώ τον κόσμο, είχαμε 12 χιλιάδες στο
γήπεδο αλλά φαινόταν σαν να είχαμε 60-70 χιλιάδες,
μου θύμισε το Σέλτικ Παρκ».
Για το ότι η ομάδα δεν σκόραρε με τόσες ευκαιρίες και
την εικόνα του παιχνιδιού στο τελευταίο ημίωρο: «Την
περασμένη εβδομάδα με ρωτούσατε για το μηδέν
παθητικό, σήμερα με ρωτάτε για τις χαμένες ευκαιρίες. Η απόδοσή μας ήταν εξαιρετική, ήμασταν κυρίαρχοι και ο αγώνας ήταν μονόλογος. Όταν προηγείσαι πρέπει να
σκοράρεις, αλλά το μόνο που κάναμε
ήταν να δώσουμε ελπίδα στην ΑΕΛ
ότι μπορεί να περάσει. Θα ήταν
άδικο να μην περάσουμε, παίξαμε πολύ καλά. Ο τερματοφύλακάς τους έκανε θαύματα. Όλη η
ομάδα ήταν εξαιρετική και όταν
χρειαστήκαμε τον τερματοφύλακά
μας έκανε σπουδαίες αποκρούσεις. Δεν είμαστε η Λίβερπουλ και
η Ρεάλ Μαδρίτης, είμαστε η Ομόνοια,
αλλά όταν παίζουμε έτσι θα είναι πολύ
δύσκολο να μας κερδίσουν».
Για τα έντονα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Ήταν εκπληκτικό ότι δεν σκοράραμε.
Μου ράγισε την καρδιά να χάνονται αυτές οι ευκαιρίες.
Τα μαλλιά μου έγιναν από κόκκινο γκρίζο. Ήμασταν
πολύ καλοί στη δημιουργία ευκαιριών, οι παίκτες έκαναν όλα όσα τους ζήτησα εκτός από το να σκοράρουν. Ο
Λοΐζου πρέπει να είναι αναστατωμένος με τον διαιτητή
που δεν του έδινε φάουλ. Ήταν μια σπουδαία νύχτα για
μένα, ανυπομονούμε για τους ημιτελικούς».
Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και το πόσο ικανοποιημένος είναι από το πόσο αφομοίωσαν οι παίκτες τα
θέλω του: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την ένταση και την
ταχύτητα που παίξαμε, αλλά και την ποιότητα των ευκαιριών που είχαμε.
Ανησυχείς όταν μένει το 0-0 γιατί με μια αντεπίθεση ή
μια μεγάλη μπαλιά μπορείς να δεχτείς ένα γκολ, αλλά
αξίζαμε να περάσουμε».
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Ανόρθωση – Άρης 1-1: Της πήρε
τον βαθμό μέσα από τα… χέρια
του Λόρια

Μέσα από τα… χέρια του Λόρια πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας
ο Άρης από την Ανόρθωση. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας είχε
τραγική αντίδραση, στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόγκναρ (89’), έχασε την μπάλα και έτσι οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες με 1-1, για την πέμπτη αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος. Με δέκα έπαιζαν οι γηπεδούχοι από το 10’, ενώ για την
«Κυρία» άνοιξε το σκορ ο Αμπαρτζουμιάν στο 53′. Χαμένο πέναλτι στο
11′ για τους κυανόλευκους, με τον Βανά να λέει «όχι» στον Χριστοφή.
Πλήρωσε την αστοχία της η προσφυγική ομάδα, η οποία δημιούργησε
ευκαιρίες, που όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει και να «τελειώσει» το
ματς. Άφησε στο παιχνίδι τους γηπεδούχους που στο τέλος την τιμώρησαν. Με 44 βαθμούς, η Ανόρθωση, παρέμεινε στην τέταρτη θέση της
βαθμολογίας και έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών του Απόλλωνα και να μειώσει από την κορυφή. Επόμενος αντίπαλος, είναι η ΑΕΚ, τη Δευτέρα 18 Απριλίου, την οποία αντιμετωπίζει στην
«Αρένα».
«Παλικαρίσιος» βαθμός για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» που αγωνίστηκε με
δέκα παίκτες για περισσότερα από 80 λεπτά. Με 45 βαθμούς παραμένει στην τρίτη θέση και στο -6 από την κορυφή. Επόμενος αντίπαλος των
πρασίνων ο ΑΠΟΕΛ, την Κυριακή 17 Απριλίου στο Τσίρειο.

Το ματς

Από νωρίς με παίκτη λιγότερο έμεινε ο Άρης, όταν στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης ο Κβασιούκ ανέκοψε με το χέρι το γύρισμα του Χριστοφή.
Μετά από παρέμβαση του Ισίδορο Ντίας (VAR) ο Χριστοφόρου πήγε στο
on field review τιμωρώντας τον Ουκρανό και με κόκκινη κάρτα. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Χριστοφή, με τον Βανά να πέφτε σωστά και
να του λέει «όχι». Στην επαναφορά ο Νόβοτνι ήταν άστοχος.
Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε η
Ανόρθωση. Κράτησε μπάλα στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όμως πατούσε με δυσκολία στην αντίπαλη περιοχή. Μοναδική
καλή στιγμή της μετά την αποβολή, ήταν ξανά με τον Χριστοφή, που βρέθηκε αφύλαχτος σε καλή θέση και έκανε την κεφαλιά, ήταν όμως άστοχος. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», από την πλευρά της, στάθηκε καλά και προσπάθησε να απειλήσει μέσω αντεπιθέσεων, χωρίς όμως να καταφέρει
κάτι αξιόλογο.
Λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (53’) η
«Κυρία» κατάφερε να μπει σε θέση οδηγού, χάρις την πανέμορφη κεφαλιά του Αμπαρτζουμιάν, μετά από σέντρα του Χριστοδουλόπουλου.
Ρίσκαρε στη συνέχεια ο Άρης, άφησε χώρους, με τους κυανόλευκους να
δημιουργούν καλές ευκαιρίες, όμως να είναι σπάταλοι και να μην μπορούν να διπλασιάσουν τα τέρματα τους. Νόβοτνι (58’, 63’), Ρουσιάς (71’,
84’) και Ντέλετιτς (86’) άφησαν μέχρι τέλους στο παιχνίδι τους γηπεδούχους.
Και αυτοί το «εκμεταλλεύτηκαν». Στο 89’ ο Λόρια είχε τραγική αντίδραση στη μακρινή εκτέλεση φάουλ του Μπόγκναρ, η μπάλα του έφυγε
μέσα από τα χέρια και κατέληξε στα δίκτυα της ομάδας του. Το 1-1 που
διαμορφώθηκε ήταν και το τελικό αποτέλεσμα…
Τα είχε με τους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης ο Τιμούρ Κετσπάγια,
μετά το 1-1 με τον Άρη Για το αν υπάρχει κούραση στην ομάδα: «Αν ήταν
11 με 11 να το δικαιολογήσω. Αλλά και το προηγούμενο παιχνίδι παίξαμε με μισή ομάδα, σήμερα με έναν λιγότερο και δεν τα καταφέραμε.
Δεν ελέγξαμε τον ρυθμό. Σίγουρα υπάρχει κούραση, όχι μόνο φυσική
αλλά και ψυχολογική. Περιμέναμε να έχουμε συνέχεια αλλά κάποιοι ήθελαν να το παίξουν ήρωες».
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ΑΕΚ - Λαύριο 90-75: Ο
Κολόμ έκανε τα πάντα πιο
απλά

Παρά τα πολλά προβλήματα και
τις απουσίες, η ΑΕΚ έχει την ποιότητα και τον τρόπο να κερδίζει αγώνες σαν κι αυτόν απέναντι στο Λαύριο. Η Ένωση ήταν
απολαυστική από το 15’ μέχρι
το 25’ του αγώνα, στηρίχθηκε
στο ταλέντο του Κίνο Κολόμ (20
πόντοι και 2 ασίστ στο πρώτο
μέρος) και πήρε τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Χρήστου
Σερέλη (90-75) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Basket
League.
Οι κιτ ρινόμαυροι διατηρήθηκαν, έτσι, στο κυνήγι μιας
θέσης στην πρώτη τετράδα της
regular season, εν αναμονή της
επιστροφής βασικών παικτών
στο rotation, όπως ο Μπράιαν
Ανγκόλα, ο Έρικ Γκρίφιν και ο
Νίκος Παππάς.
Όσο για το Λαύριο; Η νέα ήττα το
διατηρεί κάτω από την οκτάδα,
με τα περιθώρια πρόκρισης στην
post season να στενεύουν πλέον
-ειδικά από την στιγμή που η
Λάρισα μαζεύει τη μία νίκη μετά
την άλλη.

Ο αγώνας
Το Λαύριο ξεκίνησε τον αγώνα
με εξαιρετικό επιθετικό ρυθμό,
σκόραρε στις πέντε πρώτες κατοχές και πολύ γρήγορα έφτασε στο
+7 (10-17 στο 5’), δείχνοντας από
νωρίς πως η ΑΕΚ θα πρέπει να
κάνει πολλά για να πάρει τη νίκη.
Παρά το γεγονός πως η άμυνα
των γηπεδούχων δεν ήταν συνεπής, η δράση όλων των παικτών
του Κούρο Σεγκούρα στην επίθεση αποτελούσε το αντίβαρο.
Με τον Κίνο Κολόμ σε τρομερή
βραδιά (20 πόντοι με 6/8 σουτ
και 3/4 βολές), η ΑΕΚ γύρισε γρήγορα την κατάσταση, φτάνοντας
μέχρι το +13 (48-35) του ημιχρόνου, κερδίζοντας πολλά (και)
από τα λάθη (11) των παικτών του
Χρήστου Σερέλη.
Η επιθετική δυστοκία του Λαυ-

ρίου που ξεκίνησε στο 17’ κράτησε μέχρι το 23’ δεδομένου ότι
οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν μόλις
ένα πόντο σε αυτό το διάστημα,
επιτρέποντας στους γηπεδούχους να «χτίσουν» την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή τους.
Με τον Γιάννη Κουζέλογλου να
κάνει μάλιστα ένα βήμα μπροστά, η Ένωση δεν δυσκολεύτηκε να προστατεύσει το διψήφιο
προβάδισμα μέχρι το 30ό λεπτό
(66-52).
Αυτό ήταν! Οι φιλοξενούμενοι
δεν είχαν άλλες δυνάμεις (και
επιλογές) για να κυνηγήσουν την
ανατροπή, κυρίως γιατί η άμυνά
τους αδυνατούσε να περιορίσει
την δράση των γηπεδούχων. Όσο
κι αν πάλευε κοντά στο καλάθι
ο Αλ Αΐντ Αμίνου, η ουσία ήταν
ίδια, με την ΑΕΚ να διατηρεί τη
διαφορά ασφαλείας μέχρι το
τέλος και να παίρνει τη νίκη.

ΑΕΚ: Εκτός ομάδας ο Νίκος
Παππάς μετά από επεισόδιο
με τον Κούρο Σεγκούρα
Εκτός ομάδας τέθηκε ο Νίκος
Παππάς στην ΑΕΚ, μετά από επεισόδιο με τον προπονητή της ομάδας, Κούρο Σεγκούρα.
Εκτός ομάδας μέχρι νεωτέρας
τέθηκε ο Νίκος Παππάς στην
ΑΕΚ, έπειτα από επεισόδιο με τον
προπονητή, Κούρο Σεγκούρα. Ο
Ισπανός τεχνικός βρίσκεται στον
πάγκο της Ένωσης εδώ και τρία
ματς, με τον Παππά να μην έχει
αγωνιστεί σε κανένα από αυτά.
Συγκεκριμένα στο ματς με τον
Παναθηναϊκό ο Παππάς ήταν
στην δωδεκάδα της Ένωσης αλλά
ο Σεγκούρα αποφάσισε να μην
τον χρησιμοποιήσει, ενώ στο πιο
πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στο
Λαύριο, ο έμπειρος γκαρντ ήταν
εκτός δωδεκάδας.
Η περίπτωση θυμίζει εκείνη του
Γιώργου Μπόγρη, με την ομάδα
να εξηγεί πως ο Παππάς βρίσκεται σε άδεια.
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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 62-68: Οι
ερυθρόλευκοι άλωσαν το ΟΑΚΑ και
κλείδωσαν το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός κέρδισε για τέταρτη σερί φορά τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (68-62), αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ
και κλείδωσε επί της ουσίας το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Stoiximan Basket League.
Το ντέρμπι δεν είχε καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά,
αλλά ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε τον τρόπο να διατηρεί μικρό προβάδισμα. Οι πράσινοι επιτέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από την περιφέρεια (η παρουσία του
Μουσταφά Φαλ στην καρδιά της ρακέτας απαγόρευε
οποιαδήποτε σκέψη για διείσδυση), με τον Νεμάνια
Νέντοβιτς να ξεκινά ζεστός μέχρι το +4 (13-9 στο 8’).
Σταδιακά όμως, η πολύπλευρη δράση του Σάσα Βεζένκοβ (είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στο πρώτο
δεκάλεπτο) έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό, που
-αν και κακός στο μπροστινό μέρος του παρκέ- έκλεισε
την πρώτη περίοδο, έχοντας αυτό το προβάδισμα (1315 στο 10’).
Ο χαμηλός ρυθμός και ο περιορισμένος αριθμός κατοχών ήταν όμως κάτι που ευνοούσε τους γηπεδούχους. Ο Ντάριλ Μέικον πήρε την μπαγκέτα από τον
Νεμάνια Νέντοβιτς (με προσωπικές φάσεις
ως επί το πλείστον) και σε συνεργασία
με τον Ιωάννη Παπαπέτρου βοήθησαν την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη να φτάσει μέχρι το +6 (3024 στο 17’), σε ένα διάστημα
που ο προπονητής του τριφυλλιού έβλεπε τον Λευτέρη
Μαντζούκα να κάνει σπουδαία
δουλειά στο πίσω μέρος του
γηπέδου. Το όποιο μομέντουμ
είχε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
όμως διεκόπη εντός μερικών
δευτερολέπτων. Ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα βήμα μπροστά,
έβαλε προσωπικά καλάθια, ο Σακίλ
ΜακΚίσικ σκόραρε για τρεις και κάπως
έτσι ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι σε
ισορροπία στην ανάπαυλα (34-34). Όλα αυτά
σε ένα ημίχρονο, όπου ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε 12
ασίστ για 1 λάθος (αλλά και 6/18 τρίποντα), ενώ ο Ολυμπιακός μετρούσε 7 ασίστ για 5 λάθη, πλην όμως ήταν
πιο συνεπής τόσο στο δίποντο (8/14) όσο και στο τρίποντο (5/12).
Ο χαμηλός ρυθμός συνεχίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο,
με τον Ολυμπιακό να λειτουργεί καλύτερα πλέον. Μπορεί ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ να πήρε εκ νέου μικρό προβάδισμα (42-39 το 24’), αλλά σταδιακά οι παίκτες του
Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αυτοί που λειτουργούσαν με
μεγαλύτερη συνέπεια στο παρκέ. Κυρίως γιατί ήταν η
σειρά τους να πάρουν πράγματα από παίκτες που έχουν
δευτερεύοντα ρόλο στο επιθετικό μισό του γηπέδου.
Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε την αρχή, ο Σακίλ ΜακΚίσικ
πήρε την σκυτάλη αμέσως μετά και κάπως έτσι οι ερυθρόλευκοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο, όντες μπροστά

με +2 (50-52 στο 30’). Ένα δεκάλεπτο που έβρισκε τον
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να έχει 2 ασίστ για 7 λάθη, αλλά
και 7/21 τρίποντα (11 ασίστ για 9 λάθη και 7/22 τρίποντα
ο Ολυμπιακός).
Το μπρα ντε φερ έγινε ακόμη πιο έντονο στην τελευταία περίοδο, εκεί όπου κι η κούραση άρχισε να γίνεται παράγοντας του ντέρμπι. Ιδίως για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να πάρει όσα
περισσότερα γινόταν από την «Big Three» του (Νεμάνια
Νέντοβιτς, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης). Στην απέναντι πλευρά, τα πράγματα ήταν πιο ευανάγνωστα όμως. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ συνέχισε να δίνει
πόντους (αυτούς που έλειπαν επί της ουσίας από το παιχνίδι του Τάιλερ Ντόρσεϊ) και να καθοδηγεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατηρούσε μικρό προβάδισμα παρά τις
προσπάθειες του Νεμάνια Νέντοβιτς και του
Ιωάννη Παπαπέτρου (60-66 στο 38’).
Σε εκείνο το σημείο, ο Δημήτρης
Πρίφτης πήρε τάιμ άουτ για να
παίξει μια τελευταία ζαριά. Το
αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό
που περίμενε όμως. Ο
Ολυμπιακός έβγαλε δύο
σπουδαίες άμυνες, ο
Κώστας Σλούκας έβαλε
δύο βολές στο 1’24’’ και
κάπου εκεί γράφτηκε επί
της ουσίας ο επίλογος
του ντέρμπι. Οι ερυθρόλευκοι έχουν άλλωστε την
ποιότητα, την ποσότητα και
την σκληράδα που απαιτείται για να διαχειριστούν τέτοιες
καταστάσεις, εν αντιθέσει με τους
πράσινους που είχαν μείνει από δυνάμεις
και καθαρό μυαλό.

Ο MVP

Είναι λες και το κάνει επίτηδες! Κάθε φορά που παίζει απέναντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ παρουσιάζει μια (ακόμη) καλύτερη εκδοχή του
εαυτού του. Το αυτό έκανε το βράδυ της Δευτέρας 11
Απριλίου στο ΟΑΚΑ, όντας η διαφορά που χώρισε τις
δύο ομάδες -ιδίως στο δεύτερο μέρος. Δεν είναι μόνο
ότι αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού (κι
ας πήρε μόλις 7 εντός παιδιάς προσπάθειες), όσο ότι
έδωσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα τους πόντους και τα...
σουτ που έλειψαν από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 31χρονος
φόργουορντ έμεινε για 25’43’’ στο παρκέ του ΟΑΚΑ,
διάστημα στο οποίο πρόλαβε να γράψει 18 πόντους
(με 4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 7/7 βολές), 1 ασίστ, 5
λάθη και 1 κλέψιμο.
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ΠΑΟΚ – Μαρσέιγ 0-1: Λάθος,
Μανταντά και αστοχία του
έσβησαν το όνειρο!

σελ. 61

Άλωσε το ΟΑΚΑ και σε
τροχιά Ευρώπης

σελ. 62

Οι ερυθρόλευκοι
άλωσαν το ΟΑΚΑ

σελ. 68

