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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Τι κέρδισα,
τι έχασα,

τι θά’ ρθει,
τι θα φύγει,
έπαψε να

μ’ απασχολεί
γιατί
η ζωή

είναι λίγη

… THN ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Πέρασε ένας χρόνος και κάτι που άρχισε 
αυτή η δοκιμασία στον πλανήτη Γη, 

που άλλαξε τα πάντα στη ζωή μας. Αγαπημένα 
μας πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι αποδήμησαν 
από τον μάταιο τούτο κόσμο μη μπορώντας να 
ξεπεράσουν αυτήν την ασθένεια, τον COVID-19. 
Όλον αυτόν τον καιρό από οποιοδήποτε μέσον 
ενημέρωσης ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 
ακούμε γνώμες, συμπεράσματα, συμβουλές και 
νόμους που στην κυριολεξία έρχονται στιγμές που 
νομίζεις ότι μπορεί να είσαι ζόμπι.
Κι ενώ έχεις τις απόψεις και τις αντιλήψεις σου 
για να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα σου, 
οι χιλιάδες διαφορετικές γνώμες κορυφαίων 
επιστημόνων, πολιτικών, ειδικών ή του 
κάθε «παπάρα» που κάθεται μπροστά σε ένα 
κομπιούτερ και γράφει ό,τι γουστάρει και πιστεύει 
αυτός κι εσύ κάθεσαι και διερωτάσαι «ρε συ, μπας 
κι έχει δίκαιο αυτός κι εγώ είμαι σε λάθος δρόμο;»
Ευγενικοί μου φίλοι, περνάμε μια πρωτοφανή 
δοκιμασία που αλλάζει πλέον όλων των ειδών 

τις σχέσεις, κοινωνικές, επαγγελματικές, 
οικογενειακές, φιλικές κλπ. Ας προσπαθήσουμε 
ψύχραιμα και με όσα δράμια μυαλό έχουμε να 
κάνουμε υπομονή, μέρα με τη μέρα μέχρι να 
περάσουμε αυτήν την καταιγίδα. Δεν μπορεί, 
κάποτε θα τελειώσει και τότε θα κάνουμε 
απολογισμό στην νέα πραγματικότητα 
για το ποιοι μας δούλευαν, ποιοι μας 
παρέσυραν σε λάθος κατευθύνσεις και θα 
τους αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Γιατί το να 
είναι η ζωή σου δύσκολη και κάποιος κάπου 
κάποτε να στην κάνει ανυπόφορη, αυτό δεν το 
θέλει κανένας. Λίγο υπομονή αδέλφια και θα 
«ελευθερωθούμε», φυσικά δεν θα είναι το ίδιο, 
αλλά μετά από χρόνια από καιρούς, πάλι δικά μας 
θα ́ναι. 
Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Ευγενικοί εκατοντάδες αναγνώστες κι αναγνώστριες:

Την ερχόμενη εβδομάδα πριν το Άγιον Πάσχα 
πάντα εκδίδουμε μια μεγάλη έκδοση κοντά στις 130-140 σελίδες 

που οι επιχειρήσεις, οι οικογένειες κι απλοί φίλοι 
μας στέλνουν τις ευχές τους στους συμπάροικους μας. 

Σε αυτές τις δύσκολες εποχές η HELLAS NEWS δεν σταμάτησε 
ούτε μια ημέρα, ούτε μείωσε σελίδες και με την ενδιαφέρουσα 

ειδησεογραφία συνέχισε για κάθε εβδομάδα. 
Σας παρακαλούμε όσο μπορείτε και θέλετε να μας δώσετε 
κουράγιο να δημοσιεύσετε μια ευχή που στοιχίζει πολύ 

ελάχιστα αλλά προσφέρει τόσα πολλά. 
Μην το αμελείτε, δείχτε την αγάπη σας στον αγώνα μας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Τηλεφωνήστε στο 416-421-5562 ή στο 647-718-8012
 ή στείλτε μας e-mail στο info@hellasnews-radio.com
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επικαιρότητα

Βολές Ερντογάν μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας 
των Αρμενίων από τις ΗΠΑ

Α
ντιδρώντας στην επικείμενη αναγνώριση της Γε-
νοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, ο Τούρκος 
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως δεσμεύ-
εται να υπερασπιστεί «την αλήθεια ενάντια στη 

συκοφαντία».
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ευρεία 
σύσκεψη του Τούρκου προέδρου με στενούς του συνερ-
γάτες, με μοναδικό θέμα την αναγνώριση της γενοκτονίας 
των Αρμενίων, από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κίνηση αυτή θα γίνει με 
κάθε επισημότητα το Σάββατο 24 Απριλίου, που σε όλον 
τον κόσμο θα τιμηθεί η θλιβερή επέτειος.
«Θα συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε την αλήθεια ενά-
ντια στο λεγόμενο ψέμα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, και 
εκείνους που υποστηρίζουν αυτή τη συκοφαντία με πολι-
τικούς υπολογισμούς», σχολίασε ο Ερντογάν που -ακο-
λουθώντας την πάγια τουρκική θέση- δεν αναγνωρίζει τα 
γεγονότα του 1915-1923 ως οργανωμένη γενοκτονία των 
Αρμενίων.
Η Τουρκία αποδέχεται πως πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε συγκρού-
σεις με Οθωμανικές δυνάμεις την περίοδο εκείνη, ωστόσο 
αμφισβητεί τις εκτιμήσεις ιστορικών για τον αριθμό των 
θυμάτων, ενώ διατείνεται πως δεν επρόκειτο για συστη-
ματική, ενορχηστρωμένη εξολόθρευση του πληθυσμού 
εξαιτίας της εθνικής του ταυτότητας που θα συνιστούσε 
γενοκτονία.

Μια χώρα σε άρνηση
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να χρη-
σιμοποιήσει τη λέξη «γενοκτονία» σε ανακοίνωση που θα 
δημοσιοποιήσει την 24η Απριλίου, ανήμερα της ημέρας 
μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας βρίσκονται στο προσκήνιο από 
τότε που οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν τον Λευκό Οίκο και τα 
δύο σώματα του Κογκρέσου. Λίγες μέρες μετά τον διορι-
σμό του από τον Πρόεδρο Μπάιντεν, ο υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Αντόνι Μπλίκεν αναφέρθηκε στην Τουρκία 
ως «αποκαλούμενο σύμμαχο», προκαλώντας μια τεράστια 
αντίδραση. Εκτός αυτού ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν περιμένει ακόμα τηλεφώνημα από τον πρόε-
δρο Μπάιντεν. Μάλιστα, μόλις χτες, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν 
επίσημα την Τουρκία ότι αποτελεί παρελθόν από το πρό-
γραμμα για τα μαχητικά F-35.

Δεν είναι μυστικό ότι ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
είχε φιλική σχέση με τον Ερντογάν, ακόμη και όταν οι σχέ-
σεις ΗΠΑ-Τουρκίας αντιμετώπιζαν προβλήματα, αλλά είναι 
προφανές ότι ο Μπάιντεν είναι φανερά επικριτικός προς 
τον Ερντογάν και δεν δίστασε να τον αποκαλέσει «αυταρ-
χικό» πριν τις προεδρικές εκλογές.
Σύμφωνα με τον Ερέν Κεσκίν, δικηγόρο και εξέχοντα υπε-
ρασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, 
«αριστεροί και δεξιοί πολιτικοί και άλλες πολιτικές ομάδες 
στην Τουρκία αξιοποιούν την τουρκική εθνικιστική ιδεο-
λογία. Η άρνηση γενοκτονίας ήταν η θεμελιώδης βάση της 
Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923. Εάν ο Μπάιντεν, πρό-
εδρος της πιο ισχυρής χώρας του κόσμου, χρησιμοποιεί 
τη λέξη «γενοκτονία», θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις 
στον κόσμο και στην Τουρκία. Αλλά με αυτό το βήμα από 
πλευράς ΗΠΑ, η Τουρκία, δυστυχώς, δεν θα προσπαθήσει 
να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, να κάνει αυτοκριτική 
και να ανοίξει μια νέα σελίδα για την αναγνώριση της γενο-
κτονίας των Αρμενίων. Από την άλλη πλευρά, ο αντι-αμε-
ρικανισμός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς με την 
εξαίρεση του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος [HDP], τα 

περισσότερα από τα κόμματα χρησιμοποιούν μια κοινή 
ρητορική απέναντι στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Κεσκίν σε συνέ-
ντευξη σε τουρκικό μέσο.
Τον Μάρτιο, ένας διμερής συνασπισμός 38 γερουσιαστών 
με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενεντέζ, προέτρεψε 
τον Μπάιντεν να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία. 
«Συντασσόμεθα με την αρμενική κοινότητα στις ΗΠΑ και 
σε όλο τον κόσμο για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των 
θυμάτων και στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στις προσπά-
θειες να προσποιηθούμε ότι αυτή η σκόπιμη, οργανωμένη 
προσπάθεια καταστροφής του αρμενικού λαού ήταν κάτι 
διαφορετικό από γενοκτονία», ανέφεραν οι γερουσιαστές 
σε μια επιστολή προς τον πρόεδρο Μπάιντεν.
«Οι διοικήσεις και των δύο κομμάτων έχουν σιωπήσει για 
την αλήθεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Σας παροτρύ-
νουμε να σπάσετε αυτό το μοτίβο συνενοχής αναγνωρίζο-
ντας επίσημα ότι η Γενοκτονία των Αρμενίων ήταν γενοκτο-
νία», πρόσθεσαν οι γερουσιαστές.
Ο Αρίς Ναλτζί, ένας Τουρκο-Αρμένιος δημοσιογράφος στις 
Βρυξέλλες, πιστεύει ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για το 
τι αποκαλούν άλλες χώρες «τα γεγονότα του 1915». Αλλά 
οι άνθρωποι στην Τουρκία, ακόμη και οι Τούρκοι-Αρμέ-
νιοι, έχουν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα να κατανοήσουν.
«Οι Αρμένιοι της Διασποράς των οποίων οι οικογένειες 
σκοτώθηκαν στη γενοκτονία και που τώρα διαμένουν σε 
διάφορα μέρη του κόσμου δεν θέλουν πλέον να ζήσουν σε 
αυτή την άρνηση Οι Αρμένιοι της Διασποράς δεν μπορούν 
να ανεχθούν την άρνηση της ιστορίας και της ταυτότητάς 
τους στις χώρες στις οποίες ζουν. Προσβάλλονται από την 
άρνηση γενοκτονίας στην Τουρκία και παλεύουν για ανα-
γνώριση της γενοκτονίας στις χώρες στις οποίες είναι πολί-
τες. Εν ολίγοις, αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική για 
αυτούς», δήλωσε ο Ναλτζί κατά τη διάρκεια συνέντευξης. 
Μέχρι σήμερα, 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας, του Καναδά, της Ρωσίας και της Ελβε-
τίας, έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η 
Τουρκία παραδέχεται ότι πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε συγκρού-
σεις με Οθωμανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Α 
‘Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αμφισβητεί τα στοιχεία και 
αρνείται ότι οι δολοφονίες ενορχηστρώθηκαν συστημα-
τικά ή ότι αποτελούν γενοκτονία. Επίσης αρνείται το γεγο-
νός ότι διήρκεσαν πολλά χρόνια και στην επίσημη ρητο-
ρική κάνουν λόγο για «τα γεγονότα του 1915».

Η Τουρκία αποδέχεται πως 
πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις 
με Οθωμανικές δυνάμεις 
την περίοδο εκείνη, ωστόσο 
αμφισβητεί τις εκτιμήσεις 
ιστορικών για τον αριθμό των 
θυμάτων
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Θ
ρίλερ στην Βούλα με τον θάνατο 
ενός ρουμανικής καταγωγής άν-
δρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός 
το βράδυ της Τρίτης, στο πολυ-

τελές διαμέρισμα ενός πλούσιου Ελληνοα-
μερικανού.
Ο 31χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος στον 
καναπέ του σπιτιού, από τον Ελληνοαμε-
ρικανό, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις 
αρχές. Η παρέα τον ανδρών φαίνεται πως 
έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, γι αυτό 
και με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέ-
σματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα 
ρίξουν φως στις πραγματικές αιτίες θανάτου 
του 31χρονου, με την υπερβολική δόση να 
θεωρείται ως το πιο πιθανό σενάριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.
gr στην πρώτη του κατάθεση στους αστυνο-

μικούς, ο πλούσιος ιδιοκτήτης του διαμερί-
σματος ανέφερε πως τον 31χρονο τον γνώ-
ρισε πριν από τρεις εβδομάδες. Ξεκίνησαν 
να κάνουν παρέα χωρίς όμως να ξέρει, πέρα 
ότι εργαζόταν ως σεφ, περισσότερες λεπτο-
μέρειες για εκείνον όπως το που μένει ή αν 
έχει οικογένεια.
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιο-
κτήτης του διαμερίσματος γιατί μετά από 
έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος 
Ασφαλείας Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμέ-
νης στο διαμέρισμα βρέθηκαν ποσότητες 
ναρκωτικών. Ο ελληνοαμερικανός ιδιοκτή-
της ο οποίος τις επόμενες ώρες αναμένε-
ται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα ήταν 
γνώριμος των Αρχών, ενώ είχε καταδικα-
στεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, 
προ 15ετίας.

Βούλα: Πιθανόν από 
υπερβολική δόση ο θάνατος 
του 31χρονου

«Η πρωτοποριακή και προοδευτική 
του σκέψη, αλλά και το θάρρος, το 
ήθος, η θέληση, η αισιοδοξία, και 
η πειθαρχία του ήταν ο πυρήνας 
της προσωπικότητας του και οι 
κινητήριες δυνάμεις της λαμπρής του 
πορείας», αναφέρει η Έλενα Φιλίππου 
για τον εκλιπόντα πατέρα της

«
Με λίγα λόγια, αλλά σοφά, ενέπνεε 
την εμπιστοσύνη όλων όσοι των 
γνώριζαν. Ήταν φυσικός ηγέτης, ο-
ραματιστής και καινοτόμος, μπρο-

στά από την εποχή του», αναφέρει μεταξύ 
άλλων η Έλενα Φιλίππου για τον εκλιπόντα 
πατέρα της.
«Υπήρξε ένας αυθεντικός άρχοντας, δίκαιος 
και αξιοπρεπής, που με λίγα λόγια, αλλά 
σοφά, ενέπνεε την εμπιστοσύνη όλων όσοι 
των γνώριζαν. Ήταν φυσι-
κός ηγέτης, οραματιστής 
και καινοτόμος, μπροστά 
από την εποχή του». Με 
αυτά τα λόγια να ξεχωρί-
ζουν στο κείμενο που υπο-
γράφει, η Έλενα Φιλίππου 
Κουμαντάρου αποχαιρετά 
τον πατέρα της Κυριάκο 
Φιλίππου, που έφυγε τη 
Δευτέρα από τη ζωή.
«Με βαριά καρδιά και μεγάλη συγκίνηση 
θέλω να σας ενημερώσω ότι έφυγε από τη 
ζωή ο λατρεμένος μου πατέρας και ιδρυτής 
της εταιρίας μας» αναφέρει στο συγκινητικό 
μήνυμά της η πρόεδρος της Elbisco.
Το μήνυμα απευθύνεται στους συνεργάτες 
της Elbisco, μιας εταιρείας στην οποία ο εκλι-
πών άφησε βαθιά το στίγμα του, και περιέ-
χει αρκετά προσωπικά στοιχεία.
Γράφει η κα Φιλίππου:
«Αγαπητοί μου συνεργάτες,
Με βαριά καρδιά και μεγάλη συγκίνηση 
θέλω να σας ενημερώσω ότι έφυγε από τη 
ζωή ο λατρεμένος μου πατέρας και ιδρυτής 
της εταιρίας μας.
Ο Κυριάκος Φιλίππου γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το 1939. Μαθήτευσε στο 8ο γυμνά-
σιο Πατησίων, όπου παρουσίασε εξαιρετι-
κές επιδόσεις στα μαθηματικά, την φυσική 
και τη χημεία, επιστήμες που αγαπούσε 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Στη συνέ-
χεια, αποφοίτησε από το τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου.
Τα όνειρα του και το όραμα του για το επι-
χειρηματικό του μέλλον είχαν αρχίσει να 
διαμορφώνονται, όταν ακόμα ήταν ένας 
νέος, πανύψηλος, αριστούχος απόφοιτος 
του Πολυτεχνείου, που μόλις ξεκινούσε τη 
στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό της 
πατρίδας μας.
Πάντα πρώτα από όλα ο επιστήμων, σχεδί-
ασε μηχανολογικά την σύγχρονη μέθοδο 
βιομηχανικής παραγωγής γιαουρτιού, και 
πέτυχε για αυτήν του την εφεύρεση δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Έτσι ξεκίνησε η εκπληκτική 
εκτόξευση της εταιρίας ΦΑΓΕ, από μικρή 
οικογενειακή βιοτεχνία, στην πασίγνωστη 
εταιρία που είναι σήμερα.
Τολμηρός και αποφασιστικός προχώρησε 
στη εξαγορά και συγχώνευση της ELITE με 
τα μπισκότα και το αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ και 
τα ψωμιά Κρις Κρις. Έτσι γεννήθηκε η εται-

ρία μας. Ορμώμενος 
από την πίστη του στη 
δύναμη της καινοτομίας, 
το όραμα του για την 
ELBISCO ήταν η παρα-
γωγή και διάθεση και-
νοτομικών προϊόντων 
υψηλής ποιότητας, προ-
ϊόντων που όπως του 
άρεσε να λέει, θα δίναμε 
όλοι στα παιδιά μας.

Ο Κυριάκος Φιλίππου υπήρξε ένας σπάνιος 
σε ήθος, διαύγεια και ευφυΐα επιχειρημα-
τίας, και εξίσου εξαιρετικός οικογενειάρ-
χης, πατέρας και σύζυγος. Κάθε πρωί ανελ-
λιπώς οδηγούσε τον αδελφό μου κι εμένα 
στο σχολείο. Θυμάμαι με τρυφερότητα και 
συγκίνηση πως με βοηθούσε όταν ήμουν 
μικρό παιδί με τα μαθηματικά, και πως του 
άρεσε να μου δείχνει τρόπους διαφορετι-
κούς επίλυσης των προβλημάτων. Όπως 
αντιμετώπιζε τα μαθηματικά, έτσι αντιμε-
τώπιζε και τη ζωή. Για κάθε πρόβλημα, με 
συμβούλευε, υπάρχει και η λύση. Πρέπει 
να ψάξεις να την βρεις! Πίστευε ακράδαντα 
στην παιδεία. Η μόρφωση, δεν είναι συν-
θήκη ικανή αλλά πάντα αναγκαία, μας έλεγε.
Υπήρξε ένας αυθεντικός άρχοντας, δίκαιος 
και αξιοπρεπής, που με λίγα λόγια, αλλά
σοφά, ενέπνεε την εμπιστοσύνη όλων όσοι 
των γνώριζαν. Ήταν φυσικός ηγέτης, ορα-
ματιστής και καινοτόμος, μπροστά από την 
εποχή του.
Έλενα Φιλίππου Κουμαντάρου»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της 
κόρης του Κυριάκου Φιλίππου: 
«Υπήρξε ένας αυθεντικός άρχοντας, 
δίκαιος και αξιοπρεπής» 
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Τα ξενοδοχεία στη Βομβάη έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία

Τ
ο πιο σκληρό πρόσωπο της παν-
δημίας γνωρίζει η Ινδία, που 
βρίσκεται στο έλεος της υγειο-
νομικής κρίσης, με την εικόνα της 

να θυμίζει απέραντο νεκροταφείο. Ο 
σπαραγμός από την απώλεια χιλιάδων 
ζωών σε ημερήσια βάση γίνεται σε κάθε 
πτυχή της καθημερινότητας φανερός. Τα 
βλέμματα πόνου, οι κραυγές αγωνίας, το 
κλάμα της απογοήτευσης που φέρνει η 
ήττα από τον κορωνοϊό, όλα συνθέτουν 
το δράμα που βιώνει η χώρα.
Τη στιγμή που έχει σημάνει συναγερ-
μός εξαιτίας της ταχείας διασποράς της 
ινδικής μετάλλαξης σε όλο τον κόσμο, 
που θέτει νέους συντελεστές στην πολυ-
παραγοντική εξίσωση διαχείρισης του 
κορωνοϊού, η Ινδία δέχεται ισχυρό σφυ-
ροκόπημα από την παραλλαγή του ιού, 
σε τέτοιο τραγικό βαθμό που καθημε-
ρινά καταλήγουν περίπου 2.000 άνθρω-
ποι.
Ίλιγγο προκαλεί και ο αριθμός των ημε-
ρήσιων κρουσμάτων που κυμαίνε-
ται κοντά στις 300.000. Οι σκηνές που 
εκτυλίσσονται καθημερινά στην Ινδία 
συγκλονίζουν ολόκληρο τον πλανήτη, 
θυμίζοντας εμπόλεμη ζώνη.
Τα νοσοκομεία έχουν λυγίσει από τις 
δραματικές ελλείψεις, κρεβάτια για 
νοσηλείες δεν υπάρχουν, οξυγόνο και ο 
απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός εκλεί-
πουν εξαιτίας της ασφυξίας στην οποία 
έχει παραδοθεί το σύστημα υγείας.
Οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες εάν σκε-
φτεί κανείς ότι στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έχει αρχίσει ένας αγώνας 
ώστε να ενισχυθεί το ιατρικό σύστημα 
υγείας της Ινδίας, με χιλιάδες χρήστες 
να απευθύνουν δραματικό κάλεσμα για 
συγκέντρωση του απαραίτητου εξοπλι-
σμού.
Στην τραγωδία που εκτυλίσσεται καθη-
μερινά στην Ινδία, μια από τις σκηνές 
που συγκλονίζουν είναι η καύση δεκά-
δων χιλιάδων νεκρών.
«Δεν υπάρχουν κρεβάτια με οξυγόνο. Η 
ιατρική περίθαλψη έχει φτάσει στα όρια 
της. Τα ξενοδοχεία στη Βομβάη έχουν 
μετατραπεί σε νοσοκομεία. Δεν μπο-
ρούμε να βγούμε από το σπίτι», τα λόγια 

της Ελληνίδας γιατρού, Ευγενία Βλαχο-
πούλου, που ζει και εργάζεται τα τελευ-
ταία τρία χρόνια στο Νέο Δελχί.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κατάσταση 
δεν είναι διαχειρίσιμη, ενώ η κοινωνία 
βρίσκεται υπό την ομηρία του «αόρα-
του εχθρού».
Αυτόματα γεννάται το ερώτημα πώς 
έφτασε η Ινδία στο σημείο να καταλαμ-
βάνει την αρνητική πρωτιά στον παγκό-
σμιο κατάλογο, ως η χώρα που έχει πλη-
γεί περισσότερο από την πανδημία.
Από εκεί που τα βλέμματα ήταν στραμ-
μένα στη Βραζιλία και στις ανυπολόγι-
στες ζημιές που άφησε πίσω της η παν-
δημία, πλέον η Ινδία απασχολεί τα πρω-
τοσέλιδα των μεγαλύτερων μέσων ενη-
μέρωσης διεθνώς.
«Σε αυτό lockdown που διανύουμε ο 

ιός είναι πιο μεταδοτικός, προσβάλλει 
νεότερους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο 
θανατηφόρος», επισημαίνει η Ελληνίδα 
γιατρός εξηγώντας πώς ο υψηλός βαθ-
μός της διασποράς δημιούργησε ένα 
καθεστώς απόλυτου πόνου.
Όπως τονίζει, παράλληλα, το πρόβλημα 
εντοπίζεται και στο γεγονός ότι μέχρι 
τώρα η πλειονότητα του κόσμου έτρεφε 
φόβο απέναντι στα εμβόλια, με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρχουν εμβολιασμοί 
και η ανοσία να αποτελεί πολύ μακρινό 
στόχο.
Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι από 1ης 
Μαΐου θα αρχίσουν να προσέρχονται 
για εμβολιασμό οι ενήλικοι άνω των 18 
ετών.
Την ίδια ώρα, ενδέχεται να υπάρξει 
σύσταση από το ινδικό κράτος προς 
τους ξένους να επιστρέψουν στις πατρί-
δες τους.

Η σαρωτική επέλαση της πανδημίας 
στην Ινδία γίνεται αντιληπτή και μέσα 
από τα λεγόμενα του Γρηγόρη Ζαχα-
ριάδη, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια 
ζει και εργάζεται στη χώρα, ως σύμβου-
λος σε έργα Μετρό, σε ορεινό χωριό, 
στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.
Όπως επισημαίνει, η μετάδοση του ιού 
είναι τόσο απειλητική που από τα 200 
τεστ, τα οποία έγιναν στους υπαλλήλους 
της εταιρείας, στην οποία εργάζεται, οι 
40 βγήκαν θετικοί.
Τα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδη-
μίας έχουν ενισχυθεί, όπως προσθέτει, 
με την απαγόρευση της κυκλοφορίας να 
ξεκινά από τις 7 το απόγευμα, ενώ για 
την Κυριακή έχει επιβληθεί ολική απα-
γόρευση μετακινήσεων.
Το σημαντικό, όπως τονίζει ο κ.Ζαχα-
ριάδης, είναι ότι οι ξένοι που διαμένουν 
στην Ινδία, όπως εκείνος, έχουν εμβολι-
αστεί με σκεύασμα που παράγεται από 
εργοστάσιο της AstraZeneca στη χώρα.
Αγωνία επικρατεί και για την έλευση των 
μουσώνων στην Ινδία, σε μια περίοδο 
που το τοπίο μοιάζει απόλυτα ρημαγ-
μένο.
H Burkha Dutt είναι μια από τις πιο διά-
σημες δημοσιογράφους της Ινδίας, 
κόρη ανώτατου αξιωματούχου της 
αεροπορίας της Ινδίας, και δημοσιο-
γράφου της μεγαλύτερης εφημερίδας 
Hindustan Times. Η ίδια αρθρογράφος 
στη Washington Post, με δική της εκπο-
μπή στο μεγαλύτερο κανάλι της Ινδίας, 
και με ΕΜΜΥ award.
Σε χθεσινη της ανάρτηση στο twitter 
δημοσιοποιησε το προσωπικο της 
δράμα καθώς δεν μπορεί να βρει κρε-
βάτι σε νοσοκομείο για τον πατέρα της. 
Και δεν ειναι το μοναδικό περιστατικό.
Η Ινδία είναι χώρα παραγωγός υγρού 
οξυγόνου για τα νοσοκομεία παγκο-
σμίως και μαλιστα μία από τους τρεις 
μεγαλυτερους παραγωγούς στον κόσμο, 
έχει 1.366 δισεκατομμύρια πληθυσμό 
και την προηγούμενη χρονιά εξήγαγε 
9500 τόνους υγρού οξυγόνου σε άλλες 
χώρες. Μια αύξηση εξαγωγών πάνω 
από 700%. Κάποιοι είπαν ότι οι εξαγω-
γές είναι το πρόβλημα.

Κορωνοϊός - Έλληνες στην Ινδία: Δεν 
υπάρχουν κρεβάτια με οξυγόνο! Δεν 
βγαίνουμε από το σπίτι

Γιάννης Λαγός: Η Επιτροπή 
νομικών θεμάτων της 
Ευρωβουλής εισηγήθηκε 
την άρση ασυλίας του 

Σ
την τελική ευθεία εισέρχεται η άρση ασυλίας 
του πρώην Χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή Γιάννη 
Λαγού.  Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης τα 
μέλη  της επιτροπής νομικών θεμάτων του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της άρσης α-
συλίας του.
Πιο συγκεκριμένα υπερ τάχθηκαν 22 ευρωβουλευτές 
και κατά δύο.  Η συγκεκριμένη ψηφοφορία αφορά την 
καταδίκη Λαγού για διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης. Όσον αφορά το αίτημα της άρσης ασυλίας του για 
το σκίσιμο της τουρκικής σημαίας υπέρ τάχθηκαν 23 
και κατά ένας.
Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ψηφοφορία στην Ολο-
μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση 
ασυλίας του.  Η συγκεκριμένη κίνηση θα βάλει τέλος 
σε μία πολύμηνη διαδικασία που κρατάει από το τέλος 
της δίκης της Χρυσής Αυγής μέχρι και σήμερα. Σημει-
ώνεται πως ακόμα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της 
ψηφοφορίας, κάτι που αναμένεται να γίνει γνωστό τα 
επόμενα 24ωρα.

Οι New York Times επικρίνουν το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο για τον Γιάννη Λαγό
Άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας, The New York 
Times, αφιερώνει εκτεταμένο ρεπορτάζ για τον Γιάννη 
Λαγό ασκώντας κριτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αφού παρά την καταδίκη του από την ελληνική Δικαιο-
σύνη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παραμέ-
νει σε ισχύ η ασυλία του, ενώ οι διαδικασίες καθυστε-
ρούν σε προβληματικό βαθμό.
Η αρθρογράφος, αναφέρει και το  περιστατικό στο τέλος 
του Νοεμβρίου όταν το προεδρείο του επέτρεψε να 
πάρει τον λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την 
τουρκική παραβατικότητα. Η σφοδρή αντίδραση του 
Έλληνα ευρωβουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής, Νίκου 
Ανδρουλάκη ήταν χαρακτηριστική. Ζητώντας τον λόγο 
αμέσως μετά, εξοργισμένος αναρωτήθηκε «πώς είναι 
δυνατόν κάποιος που καταδικάζεται για τέτοια σοβαρά 
εγκλήματα να πάρει τον λόγο του μοναδικού δημοκρα-
τικά εκλεγμένου θεσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση;» 
σημειώνοντας ότι είναι ντροπή αυτό που συνέβη.
Η Ελλάδα, όπως αναφέρεται στο άρθρο, ζήτησε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του έτσι 
ώστε οι βελγικές αρχές να τον συλλάβουν και να εκτί-
σει την ποινή του στη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι έχει 
καταδικαστεί σε 13 χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, η δια-
δικασία καθυστερεί λόγω γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών αλλά και λόγω της πανδημίας, που έχει πάει τις 
διαδικασίες πίσω.
Ο Ιωάννης Λαγός μάλιστα, είχε στείλει mail στους The 
New York Times, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να 
γίνει η άρση της ασυλίας του διότι όπως λέει είναι πολι-
τική η δίωξη εις βάρος του, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει ο ισχυρισμός του πως ευρωπαϊκή χώρα έχει δηλώ-
σει πρόθυμη να του δώσει πολιτικό άσυλο, χωρίς όμως 
να την κατονομάζει.
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Η υπόθεση ξεκίνησε από αναφορά  
24 θανάτων που σήμερα έχουν 
φτάσει τους 68 - Τι αναφέρει 
το έγγραφο που εστάλη σαν 
κατεπείγον από την Ασφάλεια 
Χανίων στα ληξιαρχεία όλης 
της Κρήτης για την παροχή των 
ληξιαρχικών πράξεων θανάτων 
των ηλικιωμένων  - Όλοι οι νεκροί 
αναφέρεται πως κατέληξαν από 
ανακοπή

Σ
το μικροσκόπιο της Ασφάλειας 
Χανίων εδώ και ένα μήνα βρί-
σκεται ο ιδιωτικός οίκος ευγη-
ρίας, ο οποίος μετά από καταγ-

γελία οικογένειας τρόφιμου, που έφυγε 
από την ζωή πριν από 11 μήνες, ερευ-
νάται από τις αρχές για αξιόποινες πρά-
ξεις, όπως την συγκρότηση και σύνταξη 
σε εγκληματική οργάνω-
ση, τις σωματικές βλά-
βες αδύναμων ατόμων 
και την ανθρωποκτονία 
τελεσθείσα με δόλο δια 
παραλείψεως κατά συρ-
ροή.
Νωρίτερα το μεσημέρι 
ολοκληρώθηκε σε χωριό 
της Κισσάμου η εκταφή 
της ηλικιωμένης γυναί-
κας που φιλοξενούνταν στην συγκε-
κριμένη δομή, καθώς η οικογένειά της 
δίνει μεγάλη μάχη, προκειμένου να 
αποδειχτεί η αλήθεια αναφορικά με τα 
πραγματικά αίτια του θανάτου της.
Η εκταφή πραγματοποιήθηκε παρουσία 
αστυνομικών της Ασφάλειας, τεσσάρων 
ιατροδικαστών και πραγματογνωμό-
νων, τόσο από την πλευρά της οικογέ-
νειας που έχει προχωρήσει στη σχετική 
καταγγελία όσο και της δομής.
Το θέμα ε ίχε αναδε ίξε ι πρώτο το 
Parakritika.gr όταν σε πρώτο στάδιο 
είχαν ξεκινήσει οι έρευνες για 24 περι-
πτώσεις θανάτων γερόντων που σημει-
ώθηκαν σ την δομή μέσα σ τον ίδιο 
χρόνο και σήμερα ανέρχονται στους 68. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ως αιτία θανά-
του αναγράφεται η ανακοπή καρδιάς 
χωρίς καμία επιπλέον πληροφορία.
Μετά την σχετική καταγγελία οι Αρχές 
αποφάσισαν να ρίξουν φως στην υπό-

θεση με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να 
δόσει την εντολή ώστε να γίνει σήμερα 
η εκταφή της σορού της ηλικιωμένης 
γυναίκας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η 
εξέλιξη της υπόθεσης.
Το θέμα επιβεβαιώνεται και από το 
κατεπείγον email στις 23 Μαρτίου, όταν 
η Ασφάλεια Χανίων ζητούσε από τα 
ληξιαρχεία όλης της Κρήτης (Χανίων, 
Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου) 
να αποστείλουν τις δηλωθείσες ληξι-
αρχικές πράξεις θανάτου ηλικιωμέ-
νων ατόμων στις οποίες αναφέρεται ως 
στοιχεία θανάτου και συγκεκριμένα ως 
τόπος-μέρος η Μονάδα Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων το διάστημα από 1-1-2020 
έως σήμερα.
Παράλληλα ζητούνται τα ιατρικά πιστο-
ποιητικά θανάτου των τεθνεώτων ατό-
μων.
«Ζητήθηκαν κάποιες ληξιαρχικές πρά-

ξ ε ι ς  θ α νά τ ων  π ου 
σημειώθηκαν, καθώς 
ερευνών ται  κάποια 
αδικήματα, τα οποία, 
π ιθανότα τα,  έ χουν 
τελεσ τεί. Ήταν ληξι-
αρχικές πράξεις που 
συγκεντρώθηκαν, 24 
τον αριθμό, και συνο-
λικά ερευνών ται 68 
θάνα τοι  συνολικά» 

ανέφερε στο protothema.gr ο Αντιδή-
μαρχος Χανίων Νίκος Χαζιράκης. 

Μόνο για σοβαρούς λόγους δί-
νεται εντολή για εκταφή σο-
ρού
Η σοβαρότητα της υπόθεσης μπορεί να 
κριθεί από το γεγονός ότι παραγγελ-
θηκε εκταφή σορού, κάτι που δεν συμ-
βαίνει συχνά και χωρίς να συντρέχουν 
ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.
Η έρευνα επικεντρώνεται στους θανά-
τους που έχουν σημειωθεί το τελευταίο 
έτος στον οίκο ευγηρίας. Ο αριθμός 
των νεκρών δεν είναι ευκαταφρόνητος, 
καθώς συνολικά 68 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει μέσα σε ένα έτος στον συγκε-
κριμένο οίκο ευγηρίας. Πληροφορίες 
του zarpanews.gr αναφέρουν ότι σχε-
δόν όλες καταγράφουν ως αιτία θανά-
του καρδιακή ανακοπή, χωρίς περαι-
τέρω διευκρινίσεις.

επικαιρότητα

Θρίλερ στα Χανιά: Για συγκρότηση 
εγκληματικής οργάνωσης ερευνάται 
το γηροκομείο με τους 68 νεκρούς 

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για 
αποφυγή της Ελλάδας και άλλων 
130 χωρών λόγω Covid-19

Π
ερίπου 100 χώρες, ανάμεσά 
τους και η Ελλάδα, μπήκαν από 
το «Επίπεδο 3» στο «Επίπεδο 4» 
(από σύσταση για επανεξέταση 

του ταξιδιού σε σύσταση για αποφυγή του 
ταξιδιού) του καταλόγου των ταξιδιωτικών 
οδηγιών του αμερικανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, εξαιτίας της πανδημίας του 
COVID-19.
Σύμφωνα με την οδηγία, το State 
Department καλεί τους Αμερικανούς να 
μην ταξιδεύουν στις συγκεκριμένες χώρες, 
καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω 
COVID-19. Σε αυτόν τον αναθεωρημένο 
κατάλογο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, το 
Μεξικό, η Γαλλία, η Γερμανία και οι περισ-
σότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών των 
ΗΠΑ είχε προαναγγείλει ότι σκόπευε να 
αυξήσει τον αριθμό των χωρών που βρί-
σκονται στην υψηλότερη βαθμίδα («Επί-
πεδο 4»), βασιζόμενο στις τρέχουσες εκτι-
μήσεις των Αμερικανών ειδικών σε θέματα 
υγείας. Ως αποτέλεσμα, στη βαθμίδα 
αυτή βρέθηκε σχεδόν το 80% όλων των 
χωρών παγκοσμίως. Μέχρι την Τρίτη 20 
Απριλίου, το State Department κατέτασσε 
μόνο 34 χώρες (σε σύνολο περίπου 200) 
στην κατηγορία 4, ενώ από σήμερα έχουν 
αυξηθεί στις 131.
Εκπρόσωπος του State Department, μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να υπάρξει νέα επικαιροποίηση 
των ταξιδιωτικών οδηγιών. «Εξετάζουμε 
τακτικά τις συνθήκες ασφάλειας σε προ-
ορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και θα 

επικαιροποιούμε τις πληροφορίες σχετικά 
με συγκεκριμένους προορισμούς όταν 
αυτό κρίνεται κατάλληλο» είπε.
Υπενθυμίζεται ότι οι ταξιδιώτες από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον υπο-
χρεωμένοι να μπαίνουν σε καραντίνα όταν 
φθάνουν στην Ελλάδα. 
Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω οδηγίες 
δεν έχουν καμία σχέση με τις οδηγίες που 
δόθηκαν από το State Department όσον 
αφορά στην Τουρκία, σύμφωνα με τις 
οποίες καλούνται οι Αμερικανοί πολίτες 
να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία για τρεις 
βασικούς λόγους.
Ο πρώτος λόγος αφορά στην τεράστια δια-
σπορά του κορωνοϊού , που καθιστά την 
Τουρκία μια εξαιρετικά επικίνδυνη χώρα 
με αυξημένο κίνδυνο επιμόλυνσης από 
τον ιό.
Ο δεύτερος λόγος αφορά στις επαρχίες 
που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη 
Συρία, στις οποίες υπάρχει μεγάλη δρα-
στηριότητα τρομοκρατικών ομάδων και 
ένοπλων συλλογικοτήτων που καθιστούν 
πολύ επικίνδυνη την παρουσία Αμερικα-
νών πολιτών.
Ο τρίτος όμως λόγος, τον οποίο επικα-
λείται το επίσημο έγγραφο του State 
Department, αποτελεί πρωτοφανή εξέ-
λιξη για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών 
προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες 
πως στην Τουρκία έχουν συλληφθεί δεκά-
δες χιλιάδες άτομα με την κατηγορία πως 
ανήκουν σε τρομοκρατικές ομάδες και με 
στοιχεία που παραπέμπουν μόνο σε πολι-
τική σκοπιμότητα.
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επικαιρότητα

Σ
υνεχίζει να διδάσκει στην δραματική 
σχολή του Εθνικού Θεάτρου ο Γιάννης 
Λιγνάδης, αδελφός του πρώην καλλι-
τεχνικού διευθυντή του θεάτρου και 

προφυλακισμένου πλέον Δημήτρη Λιγνάδη. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο υφυπουρ-
γός Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρο-
μανωλάκης, στην έγγραφη απάντησή του σε 
σχετική ερώτηση 24 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 
η σύμβαση του Γιάννη Λιγνάδη η οποία λήγει 
στις 31 Μαίου, δεν έχει καταγγελθεί από την 
διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου, τη μόνη που 
δικαιούται να προβεί σε τέτοια ενέργεια.
Η συνεργασία του Γιάννη Λιγνάδη  με την 
δραματική σχολή του Εθνικού Θέατρου, 
επί καλλιτεχνικής διεύθυνσης του αδελφού 
του, είχε έρθει στην δημοσιότητα λίγες ημέ-
ρες μετά τις πρώτες καταγγελίες εναντίον 
του γνωστού γνωστού σκηνοθέτη – ηθο-
ποιού. Τότε μάλιστα είχε σχολιαστεί έντονα 
το γεγονός πως είχε προσληφθεί όχι με την 
πραγματική του ιδιότητα, αυτή του κλασι-
κού φιλολόγου, εκπαιδευτικού και θεατρο-
λόγου αλλά ως ηθοποιός. Απαντώντας ο 
Δημήτρης Λιγνάδης σε επίμονες ερωτήσεις 
που δέχτηκε σχετικά με το θέμα είχε δηλώ-
σει μεταξύ άλλων πως «ο κ. Γιάννης Λιγνά-
δης, εκτός από αδελφός του, είναι εκπαιδευ-
τικός, κλασικός φιλόλογος και δρ. Θεατρολο-
γίας στο επιστημονικό πεδίο 
του Αρχαίου Ελληνικού Δρά-
ματος, έχει εργαστεί, επίσης, 
σε Δραματικές Σχολές καθώς 
και στη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου, προσελή-
φθη με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου οκτάμηνης διάρκειας 
ως επιστημονικός συνεργά-
της, εντασσόμενος στο τμήμα Δραματολογί-
ο»αλλά και ότι «ο τύπος αυτής της σύμβασης 
συνεπάγεται σημαντικά χαμηλότερο κόστος 
για το Εθνικό Θέατρο καθώς αν, βάσει των 
τυπικών προσόντων του, εντασσόταν στην 
ισχύουσα μισθολογική κλίμακα,θα λάμβανε 
το ποσό των 2.204 ευρώ ενώ με την επιλογή 
που έγινε το κόστος διαμορφώθηκε σε 1.705 
ευρώ».
Μαζί με την έγγραφη απάντησή του στα 
επιμέρους ερωτήματα των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης διαβί-
βασε στη Βουλή τις 13 συνολικά συμβάσεις 
εργασίας που αφορούν στην συνεργασία του 
Γιάννη Λιγνάδη με το Εθνικό Θέατρο υπο-

γραμμίζοντας, ωστόσο, πως «η πρόσληψη, 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Εθνι-
κού Θεάτρου, με συμβάσεις εργασίας ορι-
σμένου χρόνου ή με συμβάσεις έργου, του 
καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού 
ή ειδικών συνεργατών είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο 
οποίος αποφασίζει για την πρόσληψή τους» 
και ότι « το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού εκ του νόμου και διαχρονικά δεν προ-
βλέπεται και δεν δύναται να γνωρίζει οποια-
δήποτε πληροφορία σχετικά με όσους συνά-
πτουν σύμβαση εργασίας ή έργου με τον 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεά-
τρου, αλλά ούτε και το περιεχόμενο των συμ-
βάσεων αυτών, δεδομένου ότι το Εθνικό 
Θέατρο παρότι συνιστά εποπτευόμενο από 
το ΥΠΠΟΑ φορέα, απολαμβάνει διοικητικής 
αυτοτέλειας».
Επιπλέον ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολι-
τισμού ενημέρωσε πως το Εθνικό Θέατρο, 
όπως υποχρεούται εκ του νόμου, είχε ενη-
μερώσει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών 
για τη σύμβαση του Γιάννη Λιγνάδη ως ηθο-
ποιού στις 5 Ιανουαρίου του 2021 στο πλαί-
σιο του μαθήματος «Αρχαίο Δράμα» ενώ 
ενημέρωσε πως «οι ερωτώντες βουλευτές 
έχουν κάθε δικαίωμα να προβούν σε οποια-
δήποτε καταγγελία/αναφορά ενώπιον της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για 
προσλήψεις, διορισμούς, επι-
τροπές εξετάσεων, εξετάσεις 
που γίνονταν στο Εθνικό Θέα-
τρο τουλάχιστον κατά το διά-
στημα που ήταν καλλιτεχνι-
κός διευθυντής ο Δημήτρης 
Λιγνάδης, ούτως ώστε να διε-
ρευνηθεί αν έχουν τηρηθεί 

όλες οι νόμιμες διοικητικές διαδικασίες».
Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το πώς 
σκοπεύει, από δω και στο εξής, το υπουργείο 
Πολιτισμού να αντιμετωπίσει πιθανά φαινό-
μενα αδιαφάνειας στους εποπτευόμενους 
φορείς του, ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης επα-
νέλαβε την ήδη δημοσιοποιημένη απόφαση 
του υπουργείου για την άμεση «δημιουρ-
γία και υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας και 
μηχανισμού εφαρμογής του σε επίπεδο επο-
πτευόμενων από το ΥΠΠΟΑ φορέων, συμπε-
ριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών δομών, 
ο οποίος θα διασφαλίζει τη διαμόρφωση 
ενός διαφανούς και ασφαλούς εργασιακού 
και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος».

Παραμένει καθηγητής στη σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου ο αδελφός 
του Δημήτρη Λιγνάδη 

Europe Elects: Στις 14,7 
μονάδες το προβάδισμα της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 

Μ
ία συνολική εικόνα του πολιτι-
κού σκηνικού στην Ελλάδα, με 
τις διακυμάνσεις της δύναμης 
των πολιτικών κομμάτων στο 

πέρασμα του χρόνου, βάσει των δημοσκο-
πικών δεδομένων, παρουσιάζει στη σελίδα 
της η ομάδα του Europe Elects.
Ο οργανισμός, με έδρα τη Γερμανία, συλ-
λέγει τα αποτελέσματα των εθνικών δημο-
σκοπήσεων στις ευρωπαϊκές χώρες και ενο-
ποιεί σε μία συνολική εικόνα, χρησιμοποι-
ώντας στατιστικές τεχνικές για την παρου-
σίαση των μέσων επιδόσεων των πολιτικών 
κομμάτων.
Για την Ελλάδα, συγκεκριμένα, η εικόνα από 
το σύνολο δεδομένων όλων των δημοσκο-
πήσεων τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 
είναι η ακόλουθη:
Βάσει των τελευταίων δεδομένων του 
Europe Elects (11 Απριλίου 2021) η ΝΔ βρί-
σκεται στο 42,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 27,7%, το 
ΚΙΝΑΛ 7,9%, το ΚΚΕ 6,3%, η Ελληνική Λύση 
4,4% και το ΜέΡΑ25 3,9%.
Εντωμεταξύ, σύγκρουση μεταξύ κυβέρνη-
σης και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε στην Ολομέλεια 
της Βουλής η διάταξη για το ακαταδίωκτο 
των επιστημόνων που συγκροτούν τις επι-

τροπές για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
και τον σχεδιασμό της εμβολιαστικής στρα-
τηγικής.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ 
Θάνος Πλεύρης εξήγησε πως οποιαδήποτε 
μήνυση κατά των μελών της επιτροπής ειδι-
κών θα καταπέσει καθώς εκφράζουν επιστη-
μονική γνώμη (δεν ασκούν διοίκηση) πρό-
σθεσε όμως ότι το πολιτικό σύστημα οφείλει 
να τους προστατέψει «από τον κανιβαλισμό 
των ψεκασμένων και των αρνητών που ήδη 
έχουν ξεκινήσει φάμπρικα μηνύσεων και οι 
επιστήμονες θα πρέπει να πηγαίνουν στην 
δικαιοσύνη και να εξηγούν ότι οι μάσκες και 
τα εμβόλια δεν έχουν τσιπάκια».
Από την άλλη πλευρά ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης 
ζήτησε την απόσυρση της «ενοχικής» - όπως 
την χαρακτήρισε – τροπολογίας και αναρω-
τήθηκε τι θέλουν να κρύψουν τα μέλη των 
επιτροπών. Σε διαφορετική γραμμή πάντως 
κινήθηκε η τοποθέτηση του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλου Ξανθόπουλου ο οποίος 
είπε για την ρύθμιση «δεν είμαστε επι της 
αρχής αντίθετοι. Όμως η κυβέρνηση όφειλε 
να ενημερώσει τα κόμματα για την σκοπιμό-
τητα της τροπολογίας».
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Ζήτησε συγγνώμη ο Φορντ μετά 
τις αντιδράσεις για την εξουσία 
της αστυνομίας

Ο 
πρωθυπουργός του Οντά-
ριο, που βρίσκεται σε 
καραντίνα καθώς ένα από 
τα μέλη του προσωπικού 

του διαγνώστηκε με τον ιό, ζήτησε 
συγγνώμη για το γεγονός πως την 
περασμένη εβδομάδα έδωσε στην 
αστυνομία του Οντάριο περισσότε-
ρες δυνάμεις εξουσίας για να επιβάλ-
λουν την εντολή για την παραμονή 
στο σπίτι.Συγκεκριμένα, 
είχε δώσει το ελεύθερο 
στην αστυνομία να στα-
ματάει  πεζούς και αυτο-
κίνητα και να ρωτούν 
τους κατοίκους για ποιο 
λόγο δεν βρίσκονται στα 
σπίτια τους και ανάλογα 
τις περιπτώσεις να επι-
βάλλουν πρόστιμα που 
θα ανέρχονταν μέχρι και τα $750. 
Η κυβέρνηση του Ον τάριο προ -
σπαθούσε να περιορίσει την κινη-
τ ι κό τ η τ α  σ τ η ν  ε π α ρ χ ί α ,  ε ί π ε . 
«Α λ λά  προχω ρήσαμε  πολύ  γρή -
γορα»,  ε ίπε ο Φoρν τ ,  με κάποια 
μέ τρα να πηγαίνουν πολύ μακριά. 

«Με απλά λόγ ια, το κάναμε λάθος. 
Κάναμε ένα λάθος. Αυτές οι αποφά-
σεις, έκαναν τους κατοίκους να ανησυ-
χήσουν», είπε ο Ford.
«Για αυτό λυπάμαι και ζητώ ειλικρινά 
συγνώμη», κατέληξε.
Ο πρωθυπουργός και ορισμένοι από τους 
κορυφαίους υπουργούς του υπουργικού 
συμβουλίου δέχτηκαν πυρά μετά την ανα-
κοίνωση την περασμένη Παρασκευή ότι η 

επαρχία θα κλείσει παιδι-
κές χαρές και θα παραδώ-
σει αυθαίρετες δυνάμεις 
της αστυνομίας, μεταξύ 
άλλων πρόσθετων μέτρων, 
σε μια προσπάθεια να περι-
οριστεί το τρίτο κύμα της 
πανδημίας.
H δημόσια κατακραυγή 
ήταν τόσο έντονη που η 

κυβέρνηση άλλαξε στάση μέσα σε μια 
μέρα με τους ειδικούς της υγειονομικής 
περίθαλψης να λένε σε συνεντεύξεις πως 
ποτέ δεν πρότειναν κάτι τέτοιο. Αλλά και 
η αστυνομία παράλληλα δήλωσε πως δεν 
πρόκειται να σταματάει ανθρώπους στο 
δρόμο χωρίς λόγο.

Ζητά συγγνώμη ο βουλευτής του Bloc 
Quebecois που τράβηξε τη φωτογραφία του 
γυμνού Liberal συναδέλφου του

Έ
νας βουλευτής του Bloc Quebecois 
ζήτησε συγγνώμη για την λήψη ε-
νός στιγμιότυπου οθόνης ενός φι-
λελεύθερου συναδέλφου που εμ-

φανίστηκε ακούσια γυμνός κατά τη διάρ-
κεια εικονικών διαδικασιών στη Βουλή 
των Κοινοτήτων την περασμένη εβδομά-
δα.
Ο βουλευτής Sebastien Lemire ζήτησε 
συγγνώμη για παραβίαση των κοινοβου-
λευτικών κανόνων, οι οποίοι απαγορεύ-
ουν τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο της 
διαδικασίας.
Δεν ονόμασε συγκεκριμένα τον εμπλεκό-
μενο βουλευτή - τον Φιλελεύθερο William 
Amos, που εκπροσωπεί το Pontiac.
«Σήμερα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη 
από το Σώμα για την παραβίαση των 
κανόνων, τραβώντας μια φωτογραφία 
ενός συναδέλφου κατά την περίοδο των 

ερωτήσεων στις 14 Απριλίου», δήλωσε ο 
Lemire στα γαλλικά.
Ο Lemire είπε ότι έχει ήδη ζητήσει συγ-
γνώμη προσωπικά από τον Amos, αλλά 
πρόσθεσε: «Ωστόσο, θέλω να το επανα-
λάβω δημοσίως, σε αυτόν προσωπικά, 
στην οικογένειά του, σε συναδέλφους και 
σε οποιονδήποτε ίσως έχω προσβληθεί».
Ο Amos αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγ-
γνώμη του Lemire. «Είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε πού έστειλε αυτή η φωτογρα-
φία ο κ. Lemire», είπε ο Holland σε μια 
συνέντευξη. «Δεν δεχόμαστε ότι δεν πρό-
κειται να πει πού το έστειλε».
Η κυβέρνηση ζήτησε από τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Κοινοτήτων Άντονι Ρότα 
να διερευνήσει το θέμα. Ερωτηθείς εάν 
οι Φιλελεύθεροι ζήτησαν επίσης αστυνο-
μική έρευνα, ο Holland  είπε «εξετάζουμε 
τώρα όλες τις επιλογές μας».

`Η MBDA επιβεβαιώνει το συμβόλαιο 
πυραύλων για τον Καναδά

Καναδάς: Στοχεύει στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 40-45%

Ο 
Καναδάς θα δεσμευτεί 
να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκη-

πίου κατά 40 έως 45% έως το 2030 
συγκριτικά με το 2005, αντί για 30% 
παλαιότερα, στη σύνοδο κορυφής για 
το κλίμα που οργανώνει ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μετέδωσε 
σήμερα το Radio-Canada.
Αυτό το «εύρος» μείωσης των αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 
το πρωί από τον πρωθυπουργό Τζάστιν 
Τριντό στη διαδικτυακή σύνοδο κορυ-
φής, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο, επι-
καλούμενο κυβερνητικές πηγές.
Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτο-
ρείο, το γραφείο του πρωθυπουργού 
δεν θέλησε να σχολιάσει αυτές τις πλη-
ροφορίες.
Τη Δευτέρα, καταθέτοντας τον προϋ-
πολογισμό του, ο Καναδάς είχε ήδη 
αναθεωρήσει προς τα πάνω τον στόχο 
μείωσης των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, 
ορίζοντας τον σε 36% έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 2005.
Το Radio-Canada προσθέτει ότι η 
κυβέρνηση Μπάιντεν κατέστησε σαφές 
στην Οτάβα ότι ένας στόχος κάτω από 
40% θα προξενούσε δυσαρέσκεια. 
Αυτό το όριο του 40% θα μπορούσε να 
είναι ένα είδος «εισιτηρίου εισόδου» 
που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 
τις χώρες που καλούνται να συμμετά-
σχουν στη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα 
με το κανάλι.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ 
Γκορ ευχήθηκε από την πλευρά του την 
Τρίτη μέσω Twitter, ο Τζάστιν Τριντό να 
δεσμευτεί για μια μείωση «τουλάχιστον 
50% έως το 2030».
Σύμφωνα με το Radio-Canada, ο Τριντό 
θα προσπαθήσει στη σύνοδο κορυφής 
να παρουσιάσει ένα ισχυρό πρόγραμμα 
για να πείσει τους διεθνείς εταίρους του 
«ότι ακόμη και μια χώρα παραγωγός 
πετρελαίου μπορεί να έχει συγκεκρι-
μένο σχέδιο».
Ο Καναδάς είναι ο τέταρτος μεγαλύ-
τερος παραγωγός πετρελαίου στον 
κόσμο.
Οι μεγάλες δυνάμεις που έχουν προ-
σκληθεί, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
μαζί το 80% των παγκόσμιων εκπο-
μπών αερίων που είναι υπεύθυνες για 
την υπερθέρμανση, έχουν ετοιμαστεί 
γι αυτήν τη σύνοδο κορυφής, η οποία 
θέλει να δείξει ότι η Αμερική επιστρέ-
φει σε αυτό τον αγώνα μετά την αποδέ-
σμευση του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευτεί 
να μειώσουν τις εκπομπές τους από 26 
έως 28% έως το 2025, σε σύγκριση με 
το 2005.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
θα μπορέσει να προβάλλει ένα γεν-
ναίο πρόσωπο μετά τη συμφωνία για 
καθαρή μείωση του «τουλάχιστον 
55%» των εκπομπών της αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990.
Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να μειώσει 
τις εκπομπές κατά 78% έως το 2035 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η 
MBDA ανακοίνωσε στις 19 Απρι-
λίου ότι έχει αναλάβει συμβόλαιο 
από τη Lockheed Martin Canada 
για να εφοδιάσει τις καινούργιες 

φρεγάτες Type 26 του Καναδικού Ναυτικού 
με τον Α/Α πύραυλο Sea Ceptor.
Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή εταιρεία 
αναφέρει πως το όπλο θα ενσωματωθεί στο 
CMS 330 και θα τοποθετηθεί σε συστήματα 
κάθετης εκτόξευσης ExLS, τα οποία παρά-

γονται από τη Lockheed Martin. Κάθε κανα-
δική Type 26 θα έχει 24 Sea Ceptor.
Ο πύραυλος Sea Ceptor, πιο γνωστός ως 
CAMM, έχει εκτιμώμενη εμβέλεια 25km 
και η MBDA υποστηρίζει πως έχει τη δυνα-
τότητα να αναχαιτίζει και να εξουδετερώ-
νει το πλήρες φάσμα των τρεχουσών και 
μελλοντικών εναέριων απειλών, συμπερι-
λαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών και 
νέας γενιάς υπερηχητικών πυραύλων.

καναδάς
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Ο
ι υγειονομικές Αρχές του Καναδά ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εντόπισαν τη δεύ-
τερη περίπτωση εμφάνισης σπάνιας θρόμβωσης στο αίμα και χαμηλών αιμοπε-
ταλίων μετά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού, τη 
χρήση του οποίου πάντως εξακολουθούν να συνιστούν. Πρόκειται για πρόσωπο 

που ζει στην επαρχία Αλμπέρτα (δυτικά) και έλαβε το εμβόλιο της AstraZeneca που παράγε-
ται από Serum Institute of India, διευκρίνισαν. Στο πρόσωπο αυτό «χορηγήθηκε θεραπεία 
και αναρρώνει», διευκρίνισαν.
Η πρώτη περίπτωση ανακοινώθηκε την Τρίτη επρόκειτο για μια κάτοικο Κεμπέκ, που έχει 
λάβει το ίδιο εμβόλιο. Οι αρχές του Καναδά συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα 
των εμβολίων για την προστασία έναντι του κορωνοϊού ξεπερνούν τους δυνητικούς κινδύ-
νους», σημείωσαν.
Ωστόσο θα συνεχίσουν «να παρακολουθούν στενά τη χρήση όλων των εμβολίων (…) και να 
αξιολογούν κάθε νέο πρόβλημα ασφάλειας» που εγείρει η αξιοποίησή τους, πρόσθεσαν.
Έπειτα από την κατά γενική ομολογία αργή έναρξή της, η εκστρατεία ανοσοποίησης οδεύει 
να επιταχυνθεί στον Καναδά. Μέχρι χθες, το 23,3% του καναδικού πληθυσμού είχε λάβει 
τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Όμως ταυτόχρονα, η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με 
τρίτο κύμα της πανδημίας, που ανάγκασε το τελευταίο διάστημα τις επαρχίες να επιβάλουν 
εκ νέου αυστηρά περιοριστικά μέτρα.
Το Οντάριο – που καταγράφει μέχρι εδώ τον μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων – ανακοίνωσε 
την Παρασκευή ότι παρατείνει το lockdown ως τη 19η Μαΐου. Τα σύνορα ανάμεσα στο 
Κεμπέκ και στη Μανιτόμπα θα είναι κλειστά – δεν θα επιτρέπονται παρά μόνο οι απολύτως 
απαραίτητες μετακινήσεις – από αύριο Δευτέρα. Ως χθες, ο απολογισμός της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού στον Καναδά ανερχόταν σε 23.500 νεκρούς επί συνόλου 1,1 εκατ. κρου-
σμάτων.

AstraZeneca: Δεύτερη 
περίπτωση σπάνιας θρόμβωσης 
μετά από εμβόλιο στον Καναδά

Διαγωνισμός για την προώθηση του 
ελαιόλαδου στον Καναδά

Έ
ως τις 30 Απριλίου θα είναι ανοιχτή 
η πλατφόρμα για την εκδήλωση εν-
διαφέροντος για τη συμμετοχή στον 
Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου Κα-

ναδά «CIOOC 2021- Canada International 
Olive Oil Competition» Canada IOOC 2021, 
ενώ τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν 
στο Μόντρεαλ μέχρι την 10η Μαΐου 2021.
Φέτος, υπάρχει ένας νέος τρόπος για τους 
παραγωγούς και τις εταιρείες ελαιολάδου 
να προσελκύσουν την προσοχή Καναδών 
καταναλωτών: ο Διεθνής Διαγωνισμός Ελαι-
ολάδου Καναδά (CIOOC 2021- Canada 
International Olive Oil Competition). Όπως 
σημειώνει ο διοργανωτής του διαγωνισμού, 
Γιώργος Κουβέλης, «Για όσους είναι έτοιμοι 
να επεκταθούν παγκοσμίως, ο Καναδάς μπο-
ρεί να είναι μια ιδανική χώρα για να ξεκινή-
σουν. Η λέξη Canada είναι παγκόσμιο εμπο-
ρικό σήμα.»
Ο διαγωνισμός Canada IOOC 2021 θα βοη-
θήσει επίσης τους αγοραστές να μάθουν τις 
επωνυμίες των υψηλής ποιότητας εξαιρετι-
κών παρθένων ελαιόλαδων (EVOO). Όπως 
επισημαίνει ο Γιώργος Κουβέλης, “Eαν ένας 
παραγωγός ελαιολάδου ή 
μια εταιρεία ελαιολάδου 
κερδίσει ένα Καναδικό 
βραβείο CIOOC 2021, το 
προϊόν τους θα γίνει διά-
σημο σε όλο τον κόσμο. Τα 
αποτελέσματα του διαγω-
νισμού θα δημοσιευτούν 
σε εφημερίδες-περιοδικά 
και θα προωθηθούν μέσω 
δελτίων ειδήσεων και ανακοινώσεων.”
Ο Καναδάς είναι μια χώρα που πρέπει προ-
σέξουμε. Κατατάχθηκε στην θέση Νο2 για 
τις Καλύτερες Χώρες του 2020 από την Αμε-
ρικανική Έκθεση Ειδήσεων & Παγκόσμιας 
κατάταξης, κατατάχθηκε στην θέση Νο3 
για Open for Business και στην θέση Νο6 
της λίστας Forbes για Best Countries for 
Business. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβού-
λιο Ελαιολάδου, οι εισαγωγές ελαιολάδου 
στον Καναδά έχουν αυξηθεί σημαντικά από 
το 2005 με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.
«Οι Καναδοί καταναλωτές περισσότερο 
τώρα από ποτέ ψάχνουν να αγοράσουν εξαι-
ρετικής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα ελαι-
όλαδα», επιβεβαιώνει η κριτής του διαγω-
νισμού ελαιολάδου Καναδά CIOOC 2021, 
Karen Rapp από το Τορόντο του Καναδά. 
Προσθέτει, «διαγωνισμοί όπως ο CIOOC 
συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών και στην αναγνώριση της βιο-

μηχανίας των ελαιόλαδων. Είναι η αφορμή 
σε περισσότερους παραγωγούς ή εταιρείες 
ελαιολάδου να επεκταθούν στην καναδική 
αγορά. «
Ένας άλλος κριτής του Canada IOOC 2021 
από το Τορόντο, ο οποίος είναι πιστοποιημέ-
νος από το ONAOO, Fil Bucchino, προσθέτει 
άλλο ένα χρήσιμο σημείο: “Καθώς όλο και 
περισσότεροι παραγωγοί ελαιολάδου επικε-
ντρώνονται στην ποιότητα και η παραγωγή 
τους επεκτείνεται σε νέες χώρες, οι διεθνείς 
διαγωνισμοί αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο 
ευαισθητοποίησης για τους καταναλωτές. 
Σαν Καναδός πολίτης και δοκιμαστής-κριτής 
ελαιολάδου, είναι τιμή μου να υποστηρίζω 
αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης παράλ-
ληλα με τον διαγωνισμό CIOOC. « 
Με κριτές από εννέα διαφορετικές χώρες, 
η κριτική επιτροπή του Canada IOOC 2021 
συγκεντρώνει μια εντυπωσιακή ομάδα καλά 
καταρτισμένων ειδικών-experts ελαιολά-
δου. Άλλος κριτής είναι ο Ehud Soriano από 
το Ισραήλ, σύμβουλος και κριτής διεθνών 
διαγωνισμών ελαιολάδου και εμπειρογνώ-
μονας πιστοποιημένος από το Πανεπιστήμιο 

του Jaén.
Ακόμη ένας κριτής του 
CIOOC από τη Βικτώ-
ρια -Καναδά ε ίνα ι  η 
Emily Lycopolus, olive oil 
sommelier επιπέδου 2. Η 
Emily προσθέτει ακόμη ένα 
χρήσιμο σημείο: “Η εύρεση 
ποιοτ ικού ελαιολάδου 
στον Καναδά είναι συχνά 

δύσκολη, ο διαγωνισμός CIOOC 2021 προ-
σθέτει αξιοπιστία στις μάρκες-brands ελαι-
ολάδου, επιτρέπει στους παραγωγούς να 
ξεχωρίζουν σε ένα ράφι deli καταστήμα-
τος ή super market και αυξάνει την εμπιστο-
σύνη των καταναλωτών. Αυτός ο διαγωνι-
σμός είναι μια υπέροχη προσθήκη στο τρέ-
χον διεθνές τοπίο διαγωνισμών ελαιολάδου 
παγκοσμίως. «
Στον Canada IOOC επιτρέπεται η συμμετοχή 
οποιουδήποτε τυποποιημένου εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου από κάθε χώρα του 
πλανήτη και πωλείται νόμιμα σε καταστή-
ματα λιανικής πώλησης, αρκεί να παράχθηκε 
από ελιές που συγκομίστηκαν κατά την περί-
οδο καλλιέργειας 2020-21. 
Η εγγραφή στον Canada IOOC 2021 είναι 
ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, τα δείγματα θα 
πρέπει να αποσταλούν στο Μόντρεαλ μέχρι 
την 10η Μαΐου 2021. Περισσότερες πληρο-
φορίες και η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέ-
σιμες εδώ www.Canadaiooc.com

Ο Μπάιντεν μίλησε στο Trudeau για 
περισσότερα εμβόλια

Ο 
Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να παρέ-
χουν στον Καναδά περισσότερη βοήθεια στην προμήθεια εμβολίων COVID-
19.
Είπε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει τι να κάνει με εμβόλια που δεν χρησιμοποιού-

νται επί του παρόντος στις ΗΠΑ.
Αυτή είναι πιθανώς μια αναφορά στο εμβόλιο  Oxford-AstraZeneca, το οποίο έχει εγκρι-
θεί για χρήση από την Health Canada αλλά όχι από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων.
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη παράσχει στον Καναδά περίπου 1,5 εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου 
AstraZeneca και έδωσαν 2,5 εκατομμύρια δόσεις στο Μεξικό.

καναδάς
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Ε
ίναι προφανές «ότι τα πράγματα έχουν ξεφύ-
γει από τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και 
δεν σας κρύβω ότι η ανησυχία μας είναι πάρα 
πολύ μεγάλη», είπε ο Γενικός Γραμματέας Κ.Ε. 

ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, απαντώντας σε ερώτηση 
για τη διαχείριση της πανδημίας, μετά την επίσκεψή 
του στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
«Χρειάζεται αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων 
όπως έχω ήδη πει και το πιο σημαντικό είναι να προ-
χωρήσουμε με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς στο θέμα 
των εμβολιασμών. Η ίδια η ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν 
έχει ένσταση να προμηθευτούμε εμβόλια και από 
άλλες πηγές. Διερωτώμαι λοιπόν γιατί η κυβέρνηση 
προχωρεί με τόσο αργούς ρυθμούς. Δεν δεχόμαστε 
το επιχείρημα ότι είμαστε μέσα στις πρώτες χώρες», 
πρόσθεσε
Αντιθέτως, συνέχισε ο κ. Κυπριανού, «τα στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πολύ πίσω, πιο πίσω 
από την Τουρκία ακόμα και να πω επίσης ότι άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι  η Μάλτα, όπως είναι 
η Δανία έχουν καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό του πλη-
θυσμού τους».
«Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε με πολύ πιο 
αποφασιστικό τρόπο στα ζητήματα των εμβολιασμών 
και επαναλαμβάνω το δεύτερο μέτρο είναι η αυστηρή 
εφαρμογή των πρωτοκόλλων με την προϋπόθεση 

βέβαια ότι αυτά είναι σωστά. Θα πρέπει να τα τηρή-
σουμε όλοι και θα πρέπει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο 
του Πάσχα, ναι να βρεθούμε οικογενειακά, να συνα-
ναστραφούμε οικογενειακά αλλά λαμβάνοντας όλα τα  
απαραίτητα μέτρα τα οποία απαιτούνται να προστα-
τεύσουμε ο ένας τον άλλο», συμπλήρωσε.
Αναφορικά με το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ο κ. Κυπριανού συνεχάρη το Δίκτυο για την 
πρωτοβουλία να στηρίξει συμπολίτες μας, οι οποίοι 
έχουν ανάγκη για να περάσουν όσο το δυνατόν πιο 
καλά αυτές τις γιορτινές μέρες.
«Να συγχαρώ ιδιαίτερα τους πολλούς νεαρούς εθε-
λοντές οι οποίοι βοηθούν στην προετοιμασία των 
πακέτων. Εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια την οποία 
καταβάλλει το Λαϊκό Δίκτυο. Έχουμε δώσει  μια  συμ-
βολική εισφορά από πλευράς του ΑΚΕΛ προς το 
Δίκτυο εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας και τα συγχα-
ρητήρια μας ξανά. Να πω ότι θα είναι πολύ σημαντική 
η βοήθεια, πλησιάζει τις 20.000 ευρώ για να δοθούν 
τα πακέτα σε αυτές τις οικογένειες που έχουν ανάγκη 
στήριξης, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό», πρό-
σθεσε.
Όπως είπε, η πολιτεία θα πρέπει να δει πως καθορί-
ζει κοινωνική πολιτική που να στηρίζει όλους αυτούς 
τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν τερά-
στιες δυσκολίες λόγω και της πανδημίας. 

ΓΓ ΑΚΕΛ: Τα πράγματα «έχουν ξεφύγει 
από τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας 

Το ΑΚΕΛ δημιουργεί αρνητικό κλίμα για ένα 
βήμα προόδου στον πολιτισμό, λέει ο ΥΠΠΑΝ 

Π
αρά τους προεκλογικούς ισχυρισμούς με λογι-
κή άρνησης, παραμένει γεγονός ότι η Κυβέρ-
νηση υλοποιώντας το Πρόγραμμα Διακυβέρ-
νησης του Προέδρου της Δημοκρατίας έφερε 

νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου 
Πολιτισμού, αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδροος Προδρόμου.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, σε δήλωσή του, ο 
κ. Προδρόμου αναφέρει ότι προωθείται στην πράξη μια 
από δεκαετιών αναμενόμενη εξέλιξη προ πολλού ανα-
μενόμενη.
“Με αιτιάσεις και ανακριβείς ισχυρισμούς το ΑΚΕΛ επα-
νέρχεται και προσπαθεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα 
γύρω από ένα αδιαμφισβήτητο βήμα προόδου στο χώρο 
του πολιτισμού, για το οποίο εδώ και δεκαετίες υπήρχε 
ανάγκη, αλλά και επιζητούσε η κοινωνία” προσθέτει.
Η Κυβέρνηση, αναφέρει ο κ. Προδρόμου, υλοποιώντας 
την πολιτική της και το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει ετοιμάσει και καταθέ-
σει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουρ-
γείου για τον Πολιτισμό και πιστεύουμε ότι αυτό ανταπο-

κρίνεται και στις διακηρυγμένες θέσεις όλων των πολι-
τικών δυνάμεων, που αναγνωρίζουν αυτή την αναγκαι-
ότητα.
“Η ουσία είναι ότι έτσι ανοίγει μια νέα εποχή για την 
πολιτική και τη φροντίδα της Πολιτείας για τον πολιτι-
σμό και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί καμία προε-
κλογική σκοπιμότητα”, συνεχίζει.
Με αφορμή “σημερινό δημοσίευμα και σε επανάληψη 
ισχυρισμών του ΑΚΕΛ” ο Υπουργός αναφέρει ότι απά-
ντηση δίνουν τα γεγονότα.
Πρώτον, σημειώνει, “ό,τι και αν ισχυρίζεται το ΑΚΕΛ 
και όποιες και αν είναι οι ανάγκες της προεκλογικής 
εκστρατείας του, γεγονός είναι ότι η Κυβέρνηση, στην 
προσπάθεια της να στηρίξει τους ανθρώπους που 
ασχολούνται επαγγελματικά με τον πολιτισμό, απο-
φάσισε στις 3 Φεβρουαρίου 2021 και υλοποιεί σχέ-
δια στήριξης διαθέτοντας συνολικά για το 2021 ποσό 
4.045.000 ευρώ για τον κόσμο και τις δραστηριότητες 
του πολιτισμού, επιπρόσθετα από τα κονδύλια που 
προβλέπονται ήδη στον Προϋπολογισμό του κρά-
τους”.

Η 
Ολομέλεια της Βουλής με 48 ψήφους υπέρ και 6 αποχές ψή-
φισε νόμο για αναστολή των εκποιήσεων ακινήτων από ενυ-
πόθηκο δάνειο μέχρι 31 Ιουλίου 2021.
 Η αναστολή των εκποιήσεων αφορά κύρια κατοικία αξίας 

μέχρις €500.000, καθώς και επαγγελματική στέγη πολύ μικρής επι-
χείρησης που εργοδοτεί λιγότερα από δέκα άτομα προσωπικό και έχει 
ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομ. ευρώ, αλλά 
και αγροτεμαχίων μέχρι €250.000. 
Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή από τους 
Γιώργο Λουκαΐδη, Στέφανο Στεφάνου, Άριστο Δαμιανού και Αντρέα 
Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστε-
ρά-Νέες Δυνάμεις και την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 
Τοποθετούμενος στην Ολομέλεια ο εκ των εισηγητών Βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι λήφθηκαν υπόψη οι συνθήκες 
που δημιούργησε η πανδημία και κρίθηκε αναγκαίο να προστατευ-
θεί ο κόσμος, παρόλο που όπως είπε η προσωρινή αυτή ρύθμιση δεν 
απαντά στα προβλήματα των δανειοληπτών τα τελευταία χρόνια. 
Η Βουλευτής των Ανεξάρτητων Άννα Θεολόγου τάχθηκε κατά της τρί-
μηνης αυτής αναστολής αναφέροντας ότι δεν τυχαίνει οποιασδήποτε 
προστασίας δανειολήπτης αφού πάλι οι τράπεζες θα μπορούν να προ-
χωρούν σε διαδικασίες όπως η αποστολή επιστολών για τα δάνεια.
 Ο κ. Λουκαΐδης, απάντησε ότι πρόκειται για οριζόντια αναστολή όλων 
των διαδικασιών εκποιήσεων.
 Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι η αναστολή δεν 
είναι λύση και ότι για να προστατευθούν οι δανειολήπτες η λύση είναι 
η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ για σύσταση ειδικής δικαιοδοσίας στο 
δικαστήριο ώστε να παρέχεται μια ισχυρή νομική αρωγή, μετά και την 
απόσυρση της σχετικής πρότασης νόμου από την Κυβέρνηση. 
Εκ μέρους της «Αλληλεγγύης» ο Βουλευτής Μιχάλης Γιωργάλλας είπε 
ότι έγινε μια σημαντική δουλειά στο νόμο περί δικαστηρίων από τη 
Βουλή αλλά «το απέσυρε προκλητικά» η Κυβέρνηση λίγες ώρες πριν 
από την Ολομέλεια. Είπε ότι θα τηρήσουν αποχή στην πρόταση νόμου, 
αφού στόχος δεν είναι η τρίμηνη αναστολή αλλά να δημιουργηθεί 
αυτό το πλέγμα δυνατοτήτων και ευκαιριών για να λειτουργήσει ως 
δίχτυ προστασίας των πολιτών που είναι απροστάτευτοι απέναντι στη 
λαίλαπα των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. 
Εκ μέρους της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων ο Άγγελος 
Βότσης είπε ότι παρόλο που οι ίδιοι έβαλαν πιο ολοκληρωμένες προ-
τάσεις για τις εκποιήσεις, θα στηρίξουν την πρόταση νόμου που θα 
είναι ένα μαξιλαράκι ως τον Ιούλιο, με την ελπίδα ότι δεν θα αναπεμ-
φθεί.
 Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Γιώργος 
Περδίκης είπε ότι το Κίνημα έχει συγκεκριμένη πρόταση για τις εκποι-
ήσεις από τον Ιανουάριο του 2019 αλλά θα υποστηρίξει και όλες τις 
προτάσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση της 
στήριξης των δανειοληπτών, για να έχουν δικαιώματα απέναντι σε ένα 
αδηφάγο απάνθρωπο τραπεζικό σύστημα. 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι η αναστολή των 
εκποιήσεων δεν επιλύει το πρόβλημα αλλά πρέπει να κερδίσουμε 
χρόνο για να μπορέσει η νέα Βουλή να επεξεργαστεί τα ζητήματα και 
να βρει λύσεις. Πρόσθεσε ότι αν επιμένουν όλοι στις δικές τους προ-
τάσεις στο τέλος δεν θα περάσει τίποτε και θα μείνουν εκτεθειμένοι οι 
δανειολήπτες στον χειρισμό των τραπεζών. Είπε ότι θα στηρίξουν την 
πρόταση νόμου για να δοθεί περισσότερος χρόνος. «Σταματούμε την 
αιμορραγία μέχρι να φτάσουμε στο χειρουργείο», είπε.

Η Βουλή ψήφισε νόμο για 
αναστολή εκποιήσεων μέχρι 
31 Ιουλίου 
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O Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης και 
η δική μας πλευρά, έχουν 
προετοιμαστεί ορθά για να 
αντιμετωπίσουν την όποια 
εξέλιξη στην πενταμερή 
διάσκεψη, με την ελπίδα να 
ανατραπεί η απαισιόδοξη 
εικόνα και τα πράγματα να 
προχωρήσουν θετικά, με 
την προσδοκία της επίτευξης 
προόδου στο εθνικό μας 
ζήτημα, δήλωσε ο Επίτροπος 
Προεδρίας, Φώτης Φωτίου, σε 
χαιρετισμό του σε διαδικτυακή 
συνάντηση με τις οργανώσεις 
και τα μέλη της Ομοσπονδίας 
Κυπρίων Διασποράς 
Αυστραλίας – Νέας Ζηλανδίας.

Ο 
κ. Φωτίου ανέφερε πως 
“δυστυχώς τα μηνύματα 
από την άλλη πλευρά δεν 
είναι ελπιδοφόρα, καθώς 

εκφράζονται και υποστηρίζονται θέ-
σεις που κάθε άλλο παρά προοιω-
νίζουν τη θετική κατάληξη της νέας 
πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμμα-
τέα”.
Σημείωσε πως στην Πενταμερή, θα 
τεθούν επί τάπητος από δικής μας 
πλευράς οι προϋποθέσεις για την 
επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργι-
κής λύσης βασισμένης στις αποφά-
σεις και τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών, και ευχήθηκε οι προσπάθειες 
που καταβάλλει η πλευρά μας να ευο-
δωθούν επιτέλους προκειμένου η 
πατρίδα μας να εισέλθει σε μια νέα 
εποχή, η οποία να υπόσχεται περισ-
σότερα σε όλους τους συμπολίτες 
μας, μέσα σε συνθήκες, βέβαια, ελευ-
θερίας, ειρήνης, ασφάλειας και κοινής 
δημιουργίας. 
Αναφερόμενος στην πανδημία του 
κορωνοϊού, ο κ. Φωτίου είπε πως 
“έκκληση μας προς όλα τα μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπείτε, είναι 
να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης 
από την πανδημία, τόσο για τους σκο-

πούς της ατομικής προστασίας όσο 
και για την προστασία των γύρω μας, 
ιδιαίτερα των δικών μας ανθρώπων”.
Κάθε μέτρο προφύλαξης, συνέχισε, 
είναι σημαντικό. “Να μην το υποτι-
μούμε. Είναι κάτι που το επαναλαμ-
βάνουμε συνεχώς και στην Κύπρο. 
Εφαρμόζοντας τα μέτρα, περιορί-
ζουμε την επέκταση της πανδημίας 
και σώζουμε ζωές. Εύχομαι πολύ 
γρήγορα η θλιβερή αυτή κατάσταση 
να αλλάξει και όλα πλέον να ακολου-
θήσουν μια πιο θετική και αισιόδοξη 
πορεία”, σημείωσε.
Ο Επίτροπος Προεδρίας είπε πως 
“τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε 
μαζί στην προώθηση και υλοποίηση 
σημαντικών ενεργειών και δράσεων 
στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγι-
κής που ετοιμάσαμε 
και η οποία λειτουρ-
γεί ως ο επιχειρησι-
ακός μας χάρτης για 
τους απόδημους. Και 
αυτό, ως επιβεβαί-
ωση και υπογράμ-
μιση του γεγονότος 
ότι η Κυβέρνηση και 
ειδικότερα ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία έναντι των αποδήμων μας 
και επιθυμεί τη συνεχή αναβάθμιση 
και την ενεργότερη εμπλοκή μας στα 
θέματα που τους αφορούν και μπο-
ρούμε μέσω της συνεργασίας μας να 
προωθήσουμε”.
Επεσήμανε πως “η συμμετοχή των 
νεότερων σε τέτοιες πρωτοβουλίες 
και δράσεις, μας δίνει την ελπίδα ότι 
μπορούμε να επιτύχουμε πολλά, όσα 
με κόπους και θυσίες εγκαινίασαν οι 
προηγούμενες γενιές των αποδήμων 
μας. Γι’ αυτό και προσδίδουμε ιδι-
αίτερα σημασία στα ζητήματα που 
αφορούν τους νέους αποδήμους μας, 
τόσο με τα προγράμματα για ενθάρ-
ρυνση της ανάμειξης τους στα παροι-
κιακά δρώμενα των τόπων διαμο-
νής τους, όσο και με τα προγράμματα  

της πιο συχνής επαφής και γνωριμίας 
τους με την Κύπρο, δίνοντας έμφαση 
στην εκμάθηση της γλώσσας, της 
ιστορίας και του πολιτισμού μας”.
Γενικότερα, ανέφερε, “επενδύουμε 
πολλά στους απανταχού της γης νέους 
μας και θέτουμε στην προμετωπίδα 
του ενδιαφέροντος και των δράσεων 
μας τα θέματα που κατά πρώτο λόγο 
τους αφορούν. Αυτοί, εξάλλου, απο-
τελούν το μέλλον της πατρίδας μας και 
της διασποράς μας”.
“Ο ρόλος γενικότερα της διασποράς 
μας όλα αυτά τα χρόνια μετά την τουρ-
κική εισβολή αποδείχθηκε αποφα-
σιστικής σημασίας, ενώ συγκινητική 
είναι παράλληλα και η προσήλωση 
των αποδήμων μας στη διατήρηση 
των παραδόσεων και της εθνικής μας 

ταυτότητας μέσω των 
διαφόρων εκδηλώ-
σεων και του τρόπου 
ζωής τους στις χώρες 
διαμονής τους. Την 
ίδια ώρα βλέπουμε 
με θαυμασμό τις επι-
τυχίες και την πρό-
οδο που σημειώνουν 
στις χώρες διαμονής 

τους. Θερμές και ολόψυχες είναι οι 
ευχαριστίες μας προς όλους”, είπε ο 
κ. Φωτίου.

Η ΕΕ δεν έλαβε μέχρι σήμερα 
πρόσκληση από ΗΕ για την 
πενταμερή, λέει ο Πήτερ Στά-
νο
Η ΕΕ δεν έλαβε μέχρι σήμερα πρό-
σκληση από ΗΕ για την πενταμερή, 
λέει ο Πήτερ Στάνο
Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομι-
σιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Πήτερ 
Στάνο, απαντώντας σε ερώτημα του 
ΚΥΠΕ κατά την καθημερινή ενημέ-
ρωση των συντακτών στις Βρυξέλλες, 
δήλωσε ότι η ΕΕ δεν έχει λάβει μέχρι 
σήμερα πρόσκληση για συμμετοχή 
στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη, που 
συγκαλούν τα ΗΕ για το Κυπριακό στη 

Γενεύη την επόμενη εβδομάδα.
Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η πρό-
σκληση, που όπως εξήγησε απευ-
θύνει ο Γενικός Γραμματέας, δεν έχει 
έρθει για την ΕΕ σε αυτό το στάδιο. 
Υπενθύμισε ότι η ΕΕ καλωσορίζει τη 
διάσκεψη, ευελπιστεί σε βιώσιμη 
λύση με βάση, όπως ανέφερε, τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των ΗΕ και επανέλαβε την ετοι-
μότητα της Ένωσης να υποστηρίξει 
τη διαδικασία επίλυσης.
Συγκεκριμένα, ο Πήτερ Στάνο 
δήλωσε ότι, “τονίσαμε αρκετές 
φορές και νομίζω ότι η τελευταία 
φορά που διατυπώθηκε με σαφή-
νεια ήταν όταν ο Ύπατος Εκπρόσω-
πος Μπόρελ ήταν στη Λευκωσία 
τον περασμένο μήνα, ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση καλωσορίζει τις επι-
κείμενες συνομιλίες σχετικά με το 
Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
και εμείς ως ΕΕ, παραμένουμε πλή-
ρως δεσμευμένοι για μια συνολική 
διευθέτηση του Κυπριακού σύμ-
φωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών”.
Τώρα, σημείωσε, “προσβλέπουμε 
στην επανάληψη των διαπραγμα-
τεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμέ-
νει έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό 
ρόλο στη στήριξη των διαπραγμα-
τεύσεων, συμπεριλαμβανομένου 
του διορισμού εκπροσώπου στις 
αποστολές καλών υπηρεσιών του 
ΟΗΕ”. Οπως τόνισε, “η θέση αυτή 
είναι πάγια, και είμαστε έτοιμοι να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορώ 
μόνο να προσθέσω ότι, μια ολοκλη-
ρωμένη διευθέτηση, που σημαίνει 
συμφωνία και από τις δύο πλευρές, 
θα είναι επωφελής για την Κύπρο 
και για την ΕΕ και για την ασφάλεια 
και σταθερότητα στην περιοχή. 
Όσον αφορά το τεχνικό ζήτημα της 
πρόσκλησης σε αυτό το στάδιο, δεν 
μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε 
λάβει πρόσκληση σε αυτό το στάδιο”.

Με ένα «ευχαριστώ» για την εμπι-
στοσύνη και την τιμή να τον ανα-
δείξουν Βουλευτή και στη συνέ-
χεια Πρόεδρο της Βουλής και ένα 
«συγνώμη» για όσα δεν κατάφερε 
να κατάφερε να πράξει κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, ο απερ-
χόμενος Πρόεδρος της Βουλής 
Αδάμος Αδάμου αποχαιρέτισε το 
σώμα κατά την τελευταία του Ολο-
μέλεια.
Στην αποχαιρετισ τήρια του 
δήλωση, ο κ. Αδάμου εξέφρασε 
αρχικά ένα τεράστιο «ευχαρι-
στώ» από καρδιάς. «Αυτό θέλω 
να είναι ο επίλογος της πολύχρο-
νης παρουσίας μου στα έδρανα 
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
του λαού. Ένα τεράστιο ευχαριστώ 
στους πολίτες, σε εσάς, που με 
τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε με 
την ψήφο σας. Με επιστέγασμα, να 
με ανεβάσατε στον ύψιστο θώκο 
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, 
αυτόν του Προέδρου της Βουλής. 
Χωρίς καν να περάσει ποτέ απ’ το 
μυαλό μου, να το επιδιώξω ή να 
παλέψω να το κατακτήσω», είπε.
Ο κ. Αδάμου δήλωσε πως το μόνο 
για το οποίο πάλευε μια ζωή ήταν 
-και είναι- να είναι δίπλα στον 
Άνθρωπο, με οποιοδήποτε τίμημα 
και προσωπικό κόστος. «Αυτός 
ήταν και ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο ήξερα να ασκώ την ιατρική 
και την πολιτική τόσα χρόνια, και 
μπορώ να έχω πια την πεποίθηση, 
συνηθίζω μάλιστα να το λέω και 
να το εκφράζω πολύ συχνά, ότι ο 
κόσμος σου επιστρέφει απλόχερα, 
στο εκατονταπλάσιο, ό,τι του έδω-
σες», πρόσθεσε.
«Με αναδείξατε στην προεδρία 
του Σώματος», συνέχισε, «σε μια 
δύσκολη στιγμή και όπως είχα 
υποσχεθεί από αυτό εδώ το βήμα 
θα ριχνόμουν μαζί σας στη δου-
λειά για να ανεβάσουμε το κύρος 
της Βουλής, διεκδικώντας ξανά 
την εμπιστοσύνη του λαού. Αυτό 
έβαλα ως προσωπικό στόχο και 
γι’ αυτό πάλεψα: Να τιμήσω τον 
θεσμό και να ανταποκριθώ επά-
ξια στο αξίωμα αυτό. Εάν τα κατά-
φερα; Θα με κρίνετε εσείς, θα με 
κρίνει ο λαός, όπως και όλους 
μας», πρόσθεσε.

Αδάμος Αδάμου: Με 
ένα «ευχαριστώ» 
και ένα «συγνώμη» 
αποχαιρέτισε τη 
Βουλή

Φωτίου: Έχουμε προετοιμαστεί ορθά για 
αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Πενταμερή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Περισσότερο από το ένα τέταρτο 
των υψηλόβαθμων στελεχών 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα προτιμά την 
Αναλένα Μπέρμποκ για καγκελάριο

Η 
ελίτ των γερμανικών επιχειρήσε-
ων προτιμά την Πράσινη υποψή-
φια καγκελάριο Αναλένα Μπέρ-
μποκ για διάδοχο της νυν καγκε-

λαρίου Μέρκελ, σύμφωνα με έρευνα.
Περισσότερο από το ένα τέταρτο των υψη-
λόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων του ιδι-
ωτικού και του δημόσιου τομέα προτιμά 
την Αναλένα Μπέρμποκ για καγκελάριο. 
Δεύτερος στις προτιμήσεις τους έρχεται ο 
Φιλελεύθερος ηγέτης Κρίστιαν Λίντνερ και 
έπονται, με μεγάλη διαφορά από την Μπέρ-
μποκ, οι υποψήφιοι του Χριστιανοδημο-
κρατικού (CDU) και του Σοσιαλδημοκρατι-
κού κόμματος (SPD) Άρμιν Λάσετ και Όλαφ 
Σολτς.
Αυτό προκύπτει από την 
αντιπροσωπευτική έρευνα, 
η οποία διεξήχθη στις 20 
και 21 Απριλίου μεταξύ 
1500 υψηλόβαθμων στε-
λεχών γερμανικών εται-
ρειών από το Ινστιτούτο 
Civey για λογαριασμό του 
οικονομικού περιοδικού 
«Wirtschaftswoche».
Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποια/ποιον 
θα ψηφίζατε για καγκελάριο αν ήταν δυνατή 
η απευθείας εκλογή της/του το 26,5% των 
στελεχών απάντησε την Αναλένα Μπέρ-
μποκ.
Ακολουθεί ο πρόεδρος του Φιλελεύθερου 
κόμματος (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ με 16,2% 
και μόλις στην τρίτη θέση βρίσκεται ο υπο-
ψήφιος καγκελάριος Χριστιανοδημοκρα-
τών και Χριστιανοκοινωνιστών Άρμιν Λάσετ 
με 14,3%. Ο υποψήφιος καγκελάριος των 
Σοσιαλδημοκρατών έρχεται τέταρτος στην 
προτίμηση της οκονομικής ελίτ και θα τον 
ψήφιζε το 10,5%.
Πάντως το 32,5% των ερωτηθέντων εξακο-
λουθεί να είναι αναποφάσιστο, σύμφωνα 
με την έρευνα.

«Κόλαφος» για τον Άρμιν Λάσετ - 
Καταλαμβάνει την τρίτη θέση
«Mπαστούνια» τα βρίσκει στις δημοσκοπή-
σεις ο εκλεκτός υποψήφιος καγκελάριος της 

Χριστιανικής Ένωσης (CDU- CSU), Άρμιν 
Λάσετ, την ώρα που στο κόμμα του, τους 
Χριστιανοδημοκράτες (CDU), υπάρχει γκρί-
νια και απογοήτευση βλέποντας ότι οι Γερ-
μανοί ψηφοφόροι δεν τον θεωρούν ιδανικό 
για διάδοχο της Μέρκελ.
Οι συμπολίτες του εμπιστεύονται περισσό-
τερο τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημο-
κράτες απ’ ότι τους Χριστιανοδημοκράτες, 
σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτού-
του ΙNSA που διεξήχθη για λογαριασμό της 
εφημερίδας «Bild». Mόνο το 18% των Γερ-
μανών θεωρούν τον Άρμιν Λάσετ ως τον 
πιο ικανό υποψήφιο για Καγκελάριο της 
Γερμανίας.
Στη δημοσκόπηση, ο υποψήφιος καγκε-
λάριος της Χριστιανικής Ένωσης κατα-
λαμβάνει την τρίτη θέση, πολύ πίσω από 
τους υποψηφίους των Σοσιαλδημοκρατών 
(SPD) και τους Πράσινους (Die Gruenen). 
H 40χρονη υποψήφια των Πρασίνων, 
Aναλένα Μπέρμποκ, βάζει τα... γυαλιά 

και στους δύο πολιτικούς 
άνδρες κατακτώντας την 
πρώτη θέση με ποσοστό 
25%. Ο 62χρονος υποψή-
φιος καγκελάριος του κόμ-
ματος των Σοσιαλδημο-
κρατών (SPD) Όλαφ Σολτς 
έρχεται στη δεύτερη θέση 
με ποσοστό 21%.
Πάντως, ο «μερκελικός» 
Λάσετ έχει κάνει άσχημο 

ξεκίνημα, όπως σχολιάζει η γερμανική εφη-
μερίδα. Το 52% των ερωτηθέντων πιστεύ-
ουν ότι οι πολιτικές του ικανότητες είναι 
υπερεκτιμημένες ενώ, το 25% θεωρεί ότι 
είναι υποτιμημένος. Την ίδια ώρα, το 20% 
δηλώνει αβεβαιότητα για τις ικανότητές 
του.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σχεδόν το 
ένα τέταρτο (24%) των ερωτηθέντων εξα-
κολουθούν να είναι αναποφάσιστοι για το 
ποιος είναι ικανός υποψήφιος για Καγκελά-
ριος της χώρας. Για τον Λάσετ, υποψήφιο 
καγκελάριο των Χριστιανοδημοκρατών και 
Χριστιανοκοινωνιστών, είναι το δεύτερο 
χαστούκι που δέχεται από τους δημοσκό-
πους, αφότου το κόμμα του ανακοίνωσε ότι 
τον θεωρεί ιδανικό για να διεκδικήσει το 
αξίωμα της Μέρκελ.
Σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου «Forsa», 
η Πράσινη Αναλένα έρχεται πρώτη με 
ποσοστό 28% ενώ ο Άρμιν Λάσετ με ποσο-
στό μόλις 21%.

Τ
ο εν λόγω ποσό θα μπορούσε 
να συνεχίσει να αυξάνεται αν έ-
να περιστατικό που συνέβη στη 
ζωή της δεν στεκόταν η αφορμή 

για να πάρει στα σοβαρά την αποπληρω-
μή των χρεών της
Με πιστωτικές κάρτες, φοιτητικά δάνεια 
τόσο για το προπτυχιακό όσο και για το 
μεταπτυχιακό της, ένα δάνειο αυτοκι-
νήτου, η 34χρονη Έιζα Ντανγκ έφτασε 
τελικά να χρωστάει σχεδόν 200.000 
δολάρια. Κι όμως κατάφερε να τα εξο-
φλήσει όλα μέσα σε μόλις δύο χρόνια.
Αν και το ταξίδι αποπληρωμής του χρέ-
ους της Ντανγκ μπορεί να είναι μονα-
δικό, δεν είναι ασυνήθιστο. Το χρέος 
φοιτητικών δανείων βρίσκεται στο 
υψηλό όλων των εποχών, με 45 εκατομ-
μύρια δανειολήπτες να έχουν συνολικά 
σχεδόν 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 
χρέος φοιτητικών δανείων.
Πώς λοιπόν εκείνη κατάφερε να αντα-
πεξέλθει; 
1. Επέλεξε μια στρατηγική αποπλη-
ρωμής χρέους που θα ταίριαζε στην 
προσωπικότητά της
«Χρειάζομαι κίνητρα για να λειτουρ-
γήσω.» παραδέχτηκε η Ντανγκ. Ήθελε 
να δει τα αποτελέσματα των προσπα-
θειών της γρήγορα. Για αυτόν ακριβώς 
τον λόγο και ξεκίνησε με τα μικρότερα 
ποσά και την πιστωτική της κάρτα για 
παράδειγμα, την οποία μπόρεσε να εξο-
φλήσει σε ένα βράδυ. Η νεαρή παρέ-
μεινε προσκολλημένη στο στόχο της 
γιορτάζοντας τις νίκες της κάθε φορά 

που κατάφερνε να αποπληρώσει μια 
πηγή χρέους από τη λίστα της.
Στη συνέχεια, εξόφλησε το δάνειο αυτο-
κινήτου της, ακολουθούμενο από τα 
υποβαθμισμένα δάνεια συνολικού 
ύψους περίπου 30.000 δολαρίων και, 
τέλος, πλήρωσε 150.000 δολάρια σε 
μεταπτυχιακά φοιτητικά δάνεια, σύμ-
φωνα με το BusinessInsider.
2. Ο προϋπολογισμός είναι το παν
«Ο προϋπολογισμός είναι το παν» απο-
κάλυψε η ίδια. Κάθε μήνα, υπολόγιζε 
τα έσοδα και τα έξοδά της. Είναι δημι-
ουργός ψηφιακού περιεχομένου στο 
Youtube, το μηνιαίο εισόδημά της λοι-
πόν δεν ήταν σταθερό. Αυτό ίσως ήταν 
ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς το 
ποσό που θα έβαζε στην άκρη για την 
αποπληρωμή των χρεών της διέφερε 
κάθε μήνα.
Συνήθως, όμως εφάρμοζε τη μέθοδο: 
περίπου το τριπλάσιο του ελάχιστου 
οφειλόμενου. Πραγματοποιούσε πληρω-
μές δύο φορές το μήνα, μία φορά στην 
αρχή μετά την πληρωμή του ενοικίου 
της και μία στο τέλος αφού λάμβανε τον 
μισθό της. Και κάπως έτσι τα κατάφερε
3. Αύξησε το εισόδημά της
Η αύξηση του εισοδήματός της δια-
δραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξό-
φληση του χρέους της. Η επιτυχία των 
vlog της στο Youtube συνέβαλε στην 
αύξηση του μηνιαίου εισοδήματός της 
γεγονός που τη βοήθησε να αποπληρώ-
σει τα φοιτητικά της δάνεια νωρίτερα 
από ότι υπολόγιζε.

Youtuber εξόφλησε χρέος $200.000 
και πιστωτικές σε δύο χρόνια 
ακολουθώντας 3 απλούς κανόνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Νέα δημοσκόπηση: Η ελίτ προτιμά 
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Τ
ηλεφωνική επικοινωνία με τη Βασίλισ-
σα Ελισάβετ είχε η δούκισσα του Σά-
σεξ, Μέγκαν Μαρκλ και ο γιος της Άρτσι 
πριν την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου 

στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κά-
στρο του Ουίνδσορ.
Όπως αναφέρει το περιοδικό «People», επι-
καλούμενo βασιλική πηγή, η σύζυγος του πρί-
γκιπα Χάρι και ο δίχρονος γιος της μίλησαν στο 
τηλέφωνο με τη μονάρχη πριν την κηδεία του 
Δούκα του Εδιμβούργου.
Η «αντάρτισσα των βρετανικών ανακτό-
ρων» ήξερε ότι το ταξίδι στη Βρετανία θα ήταν 
δύσκολο για τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι. 
Aπό την ώρα που βρέθηκε στη Βρετανία για την 

κηδεία του παππού του, Μέγκαν και Χάρι είχαν 
καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία.
Από χθες ο δούκας του Σάσεξ επέστρεψε στη 
βάση του, την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, απουσι-
άζοντας από τα 95α γενέθλια της Βασίλισσας 
Ελισάβετ.
Στο μεταξύ, δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Sun» επικαλούμενο φίλο της βασιλικής οικο-
γένειας αναφέρει ότι κατά την παραμονή του 
στη Βρετανία, ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε 
«τουλάχιστον δύο φορές» με τη γιαγιά του και 
είχε συνομιλίες με τον πατέρα του, πρίγκιπα 
Κάρολο και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουί-
λιαμ μετά την κηδεία του Φιλίππου το περα-
σμένο Σάββατο.

διεθνή νέα

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν 
«πράξεις» και όχι «λόγια» εκ μέ-
ρους της Ρωσίας, μετά την ανακοί-
νωση ότι ξεκινά η απόσυρση των 

στρατιωτικών μονάδων που είχαν συγκε-
ντρωθεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία 
και στη χερσόνησο της Κριμαίας.
Ο εκπρόσωπος του State Department, Νεντ 
Πράις, είπε στους δημοσιογράφους ότι η 
Ουάσινγκτον «θα συνεχίσει να παρακολου-
θεί από κοντά την κατάσταση (…) σε στενό 
συντονισμό» με τις ουκρανικές αρχές και 
τους άλλους συμμάχους των ΗΠΑ.
«Ακούσαμε την ανακοίνωση που έκανε η 
Ρωσία, ότι θα ξεκινήσει να αποσύρει τους 
στρατιώτες της από τα σύνορα με την Ουκρα-
νία, ακούσαμε τα λόγια αυτά, τώρα αυτό που 
περιμένουμε είναι οι πράξεις», σημείωσε. 
«Θα διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα τηρήσει 
τη δέσμευσή της», πρόσθεσε ο Πράις.
Νωρίτερα σήμερα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι 
από αύριο θα ξεκινήσει η αποχώρηση των 
στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να 
δεχτεί «οποιαδήποτε στιγμή» τον Ουκρανό 

ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλή-
σουν για τις διμερείς σχέσεις τους.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος 
να συναντηθεί με τον Ζελέσνκι στη 
Μόσχα
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 
δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να συνα-
ντηθεί στη Μόσχα με τον Ουκρανό ομόλογό 
του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να συζητήσει 
μαζί του τις σχέσεις των δύο χωρών «ανά 
πάσα στιγμή» όποτε εκείνος μπορεί, αλλά 
παράλληλα τον παρέπεμψε στις ηγεσίες των 
αυτονομιστών για να συζητήσουν τη διένεξη 
στην ανατολική Ουκρανία.
«Εάν πρόκειται για την ανάπτυξη των διμε-
ρών σχέσεων, τότε παρακαλώ, θα δεχθούμε 
τον πρόεδρο της Ουκρανίας στη Μόσχα 
σε όποια χρονική στιγμή τον εξυπηρετεί», 
δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια 
των συνομιλιών που είχε με τον πρόεδρο της 
Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, σχο-
λιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρό-
ταση που του έκανε πρόσφατα ο Ζελένσκι να 
συναντηθούν στο Ντονμπάς.

ΗΠΑ: «Αναμένουμε πράξεις και 
όχι λόγια από τη Μόσχα»

Κηδεία πρίγκιπα Φιλίππου: Η 
Μέγκαν και ο γιος της Άρτσι 
μίλησαν τηλεφωνικά με την 
Ελισάβετ πριν την τελετή 

Ρωσία: Εντολή υποχώρησης  στρατευμάτων 
από τα σύνορα με την Ουκρανία 

Η 
Ρωσία διέταξε την κορυφαία 
στρατιωτική διοίκησή της να 
αρχίσει από αύριο, Παρα-
σκευή, την επιστροφή των 

στρατευμάτων στις μόνιμες βάσεις τους 
στο εσωτερικό της χώρας λέγοντας πως 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η «αιφνιδια-
στική επιθεώρηση» των δυνάμεων στις 
νότιες και τις δυτικές περιοχές της, κοντά 
στα σύνορα με την Ουκρανία, μετέδωσε 
το πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Η ανακοίνωση προκάλεσε την απότομη 
αύξηση της ισοτιμίας του ρουβλίου, 
έπειτα από εβδομάδες εντάσεων με τη 
Δύση για τη μεγάλη συγκέντρωση ρωσι-
κών στρατευμάτων κοντά στην Ουκρα-
νία.
Δεν είναι σαφές αν η διαταγή καλύπτει 
όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν σ’ 
αυτή την αύξηση των στρατευμάτων.
«Πιστεύω πως οι στόχοι της αιφνιδιαστι-
κής επιθεώρησης επιτεύχθηκαν πλήρως. 
Τα στρατεύματα κατέδειξαν την ικανό-
τητά τους να εξασφαλίσουν μια αξιόπιστη 
άμυνα για τη χώρα», φέρεται να δήλωσε 

ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σόι-
γκου. «Ως εκ τούτου, αποφάσισα να ολο-
κληρώσω τις επιθεωρήσεις στη νότια και 
τη δυτική στρατιωτική περιφέρεια».
Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα στρατεύματα 
θα έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους 
μέχρι την 1η Μαΐου.
Ο Σόιγκου, αφού παρακολούθησε 
σήμερα ασκήσεις στην προσαρτημένη 
Κριμαία κοντά στα νότια σύνορα της 
Ουκρανίας, δήλωσε εντούτοις πως οι 
ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοι-
μες να απαντήσουν ταχέως σε περίπτωση 
«μη ευνοϊκής» εξέλιξης της κατάστασης 
στην άσκηση του ΝΑΤΟ Defender Europe, 
μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.
Η άσκηση Defender Europe είναι πολυ-
εθνή κοινά στρατιωτικά γυμνάσια του 
ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις αμερικανικές 
δυνάμεις, τα οποία διεξάγονται κάθε 
χρόνο. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, 
περισσότεροι από 28.000 στρατιωτικοί 
από 26 χώρες θα πραγματοποιήσουν 
ασκήσεις σε περισσότερες από 30 περιο-
χές εκπαίδευσης σε δώδεκα χώρες.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Tips για να σταματήσει το παιδί 
να πιπιλάει το δάχτυλό του

Π
ολλά μωρά και νήπια πιπιλάνε 
το δάχτυλό τους και συγκεκρι-
μένα τον αντίχειρά τους. Πρό-
κειται για μια συνήθεια που τα 

βοηθά να ηρεμήσουν όταν είναι εκνευ-
ρισμένα, νυστάζουν ή πεινούν. Τα περισ-
σότερα παιδάκια από μόνα τους σταμα-
τούν αυτή τη συνήθεια στην ηλικία των 
3-6 ετών και αν το παιδί δεν έχει αρχίσει 
να βγάζει δόντια δεν υπάρχει λόγος ανη-
συχίας.
Ωστόσο, αν το παιδί συνεχίζει να πιπι-
λάει το δάχτυλό του ενώ έχει βγάλει τα 
μόνιμα δόντια του, μπορεί να εμφα-
νίσει οδοντικά προβλήματα, αφού τα 
δόντια του ενδεχομένως δεν θα μπο-
ρούν να ευθυγραμμιστούν σωστά ή 
μπορεί να ωθούνται προς τα έξω. Τα 
οδοντικά προβλήματα με τη σειρά 
τους μπορεί να προκαλέσουν δυσκο-
λίες στην ομιλία και συγκεκριμένα να 

έχουν επιπτώσεις στην άρθρωση ορι-
σμένων γραμμάτων.
Άλλωστε, όταν το παιδί πιπιλάει το 
δάχτυλό του, υπάρχει κίνδυνος να μετα-
φέρει μικρόβια στο στόμα του, ανεξαρ-
τήτως της ηλικίας στην οποία βρίσκεται. 
Ορίστε λοιπόν όσα μπορούμε να κάνουμε 
ως γονείς ώστε να βοηθήσουμε τα παι-
διά μας να αφήσουν πίσω τους αυτή τη 
συνήθεια.

Του εξηγούμε γιατί πρέπει να στα-
ματήσει
Αντί απλά να γκρινιάζουμε στο παιδί ώστε 
να σταματήσει, του δίνουμε τη δυνατό-
τητα να κατανοήσει γιατί αυτό που κάνει 
δεν είναι σωστό. Φροντίζουμε λοιπόν να 
του εξηγούμε με απλά και κατανοητά για 
την ηλικία του λόγια ότι η συνήθεια αυτή 
κάνει κακό στα δόντια του και μεταφέρει 
μικρόβια στο στόμα του. Δεδομένου ότι 
πρόκειται για μια πρακτική που το χαλα-
ρώνει, είναι σημαντικό να καταλάβει γιατί 
πρέπει να τη σταματήσει.

Επαναλαμβανόμαστε
Χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας και 
χωρίς φωνές ή εκνευρισμό, θυμίζουμε 
στο παιδί όσες φορές χρειαστεί ότι δεν 
πρέπει να πιπιλάει το δάχτυλό του. Επειδή 
είναι μια κίνηση που κάνει ασυνείδητα, 
πρέπει κάθε φορά να του θυμίζουμε ότι 
έχει συμφωνήσει να τη σταματήσει.

Εντοπίζουμε το μοτίβο συμπερι-
φοράς του
Δίνουμε προσοχή ώστε να καταλάβουμε 
πότε το παιδί συνηθίζει να πιπιλάει το 
δάχτυλό του. Συμβαίνει όταν είναι κουρα-
σμένο; Τότε δοκιμάζουμε να το βάζουμε 
για ύπνο νωρίτερα. Πιπιλάει το δάχτυλό 
του όσο βλέπει τηλεόραση; Τότε του 
δίνουμε ένα παιχνίδι που θα κρατήσει τα 
χέρια του απασχολημένα.

Δεν το τιμωρούμε
Το να γκρινιάζουμε στο παιδί για αυτή 
του τη συνήθεια ή -ακόμη χειρότερα- το 
να το τιμωρούμε προκειμένου να στα-
ματήσει, δεν πρόκειται να βοηθήσει την 
κατάσταση. Μάλιστα, η προσπάθεια να 
το αποτρέψουμε τοποθετώντας έναν ελα-
στικό επίδεσμο στον αντίχειρά του θα του 
φανεί σαν άδικη τιμωρία, ειδικά αφού το 
παιδί επιδίδεται στη συνήθεια αυτή για 
να βρει άνεση και ασφάλεια.

Απευθυνόμαστε στην παιδοδοντί-
ατρο
Μπορεί το παιδί να μην δίνει ιδιαίτερη 
σημασία σε όσα του λέμε για στραβά 
δόντια, αλλά η γνώμη και το κύρος της 
γιατρού με τη λευκή ποδιά, μπορεί να λει-
τουργήσει καλύτερα. Την επόμενη φορά 
που θα κλείσουμε ραντεβού, ζητάμε 
από την παιδοδοντίατρο να εξηγήσει 
στο παιδί  γιατί πρέπει να σταματήσει να 
πιπιλάει το δάχτυλό του και έπειτα φρο-
ντίζουμε να του θυμίζουμε όσα του είπε 
(«θυμάσαι που το είπε και η γιατρός;» )

Σ
ε μια πρόσφατη δημοσίευση το Περι-
οδικό της Πειραματικής Κοινωνικής 
Ψυχολογίας  αποκάλυψε μία μελέτη 
σχετικά με το φόβο του ανθρώπου 

για την αλλαγή. Έδωσαν σε σπουδαστές την 
επιλογή ανάμεσα σε ένα γνωστό πρόγραμμα 
μαθημάτων και σε ένα καινούργιο. Αν και το 
καινούργιο πρόγραμμα απαιτούσε πολύ λι-
γότερη δουλειά , οι σπουδαστές διάλεξαν 
το γνωστό. Η μελέτη απέδειξε μια μεγάλη 
αλήθεια: Μας αρέσει το γνωστό και μας φο-
βίζει το άγνωστο. Γιατί άραγε φοβόμαστε το 
άγνωστο και αντιστεκόμαστε στην αλλαγή; 
Πρώτον, γιατί η επιθυμία μας για αλλαγή δεν 
είναι πιο δυνατή από το φόβο μας να κάνου-
με την αλλαγή. Δεύτερον, η αλλαγή προϋ-
ποθέτει  ρίσκο. Το να μένεις σε μια άσχημη, 
αλλά γνωστή κατάσταση μερικές φορές το 
προτιμούμε από μια καινούργια και άγνω-
στη κατάσταση.

Μήπως αποθαρρύνεις τα παιδιά σου;
Πολλοί γονείς έχουν καλές προθέσεις αλλά 
μερικές φορές , χωρίς να το θέλουν, απο-
θαρρύνουν τα παιδιά τους. Με ποιον τρόπο; 
Πρώτον, τους βοηθάνε με το παραπάνω. Ως 
αποτέλεσμα, το παιδί μπορεί να σκεφτεί ότι 
ο γονιός του αμφισβητεί την ικανότητά του. 
Έτσι, όταν το παιδί σου  μαθαίνει ποδήλατο, 
δείξτου πώς, δώστου το κράνος, και άφησέ 
το. Είναι φυσιολογικό  να πέσει μια και δυο 
φορές. Δεύτερον, οι γονείς συγκρίνουν τα 
παιδιά τους με άλλα παιδιά. Η σύγκριση 
μπορεί να του κόψει τη διάθεση. Πάντα θα 
υπάρχει κάποιος πιο έξυπνος /η ...πιο όμορ-
φος/η ...πιο γυμνασμένος/η. Το παιδί σου 
θέλει να τονίζεις τι είναι αυτό που το κάνει 
ξεχωριστό. 

Ποια είναι μερικά από τα πράγματα 
που καταστρέφουν το γάμο;
Η γυναίκα μου κι εγώ χαιρόμαστε πολύ όταν 
βλέπουμε φίλους που ο γάμος τους διαρ-
κεί πολλά χρόνια  αλλά λυπούμαστε όταν 
βλέπουμε γάμους που φαίνονταν πετυχημέ-
νοι να καταλήγουν σε άσχημο τέλος.  Σ’ έναν 
αποτυχημένο γάμο, υπάρχουν συνήθως ένα 
ή περισσότερα πράγματα που τον καταστρέ-
φουν. Για παράδειγμα, κάτι που καταστρέφει 
το γάμο είναι  η σύγκριση. Ο ένας από τους 
δύο συζύγους ίσως  να λέει κάτι σαν κι αυτό, 
“Γιατί δε γίνεσαι σαν τον/την ...;” Ή, “Γιατί 

δεν είμαστε σαν εκείνο το ζευγάρι;” Όταν 
χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις, είναι 
σα να λένε, “Δεν είμαι ευχαριστημένος/η με 
σένα.” Υποτιμάει τον άλλον που ακούει αυτά 
τα λόγια. Γιαυτό να αποφεύγετε τη σύγκριση 
που κυριολεκτικά σκοτώνει το γάμο.

Μήπως το παιδί σου κοντεύει να εθι-
στεί στα video games (βιντεοπαιχνί-
δια);
Πολλά παιδιά θα προτιμούσαν να έχουν 
τα μάτια τους προσηλωμένα σε μια οθόνη 
παρά στις σελίδες ενός βιβλίου. Και όταν να 
παίζουν video games τους γίνεται έμμονη 
ιδέα και μοναδική, σύντομα θα ακολουθή-
σουν τα προβλήματα. Τα σημεία του εθι-
σμού είναι ολοφάνερα. Είναι το 8χρονο 
αγόρι που καταρρέει όταν του λένε να αφή-
σει το iPad του. Είναι ο έφηβος που οι βαθ-
μοί του όλο και πέφτουν γιατί δεν μπορεί να 
κλείσει το Xbox. Για να σας βοηθήσουμε να 
θέσετε υπό έλεγχο αυτό το διαρκώς αυξανό-
μενο πρόβλημα, σας παραθέτουμε τρόπους 
για να μην εθιστεί το παιδί σας στα video 
games. Πρώτα, πρώτα, να βάλετε χρονικά 
όρια που θα παίζει -- και να τα τηρείτε. Δεύ-
τερον, να του πάρετε τα video games αν δε 
συμμορφώνεται με τους κανόνες του σπι-
τιού. Τρίτον, φροντίστε να ασχοληθεί με 
κάποιο άθλημα ή κάποια άλλη δραστηριό-
τητα.

Έχετε τα εφόδια για να προστατεύετε 
την κόρη σας σωστά;
Μέσα σ’ έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους και 
δυσκολίες, οι κόρες μας χρειάζονται την 
προστασία μας. Χρειάζονται ένα καταφύ-
γιο με θεμέλιό του την αγάπη, με πλαίσιο 
την πιστότητα, και στέγη την εμπιστοσύνη. 
Επειδή ο ρόλος μας ως γονείς είναι να προ-
στατεύουμε τις κόρες μας κάθε μέρα, είναι 
στο χέρι μας να το επιδιώκουμε με τους εξής 
δύο τρόπους. Πρώτα, πρώτα, εξασφάλισέ 
της τη φυσική προστασία. Με άλλα λόγια, 
μάθε της να κάνει ασφαλείς επιλογές και να 
αποφεύγει τον κίνδυνο. Επίσης φυσική προ-
στασία σημαίνει να είσαι σε ετοιμότητα όταν 
η κόρη σου σου τηλεφωνήσει ότι σε χρειά-
ζεται. Δεύτερον, εξασφάλισέ της συναισθη-
ματική  προστασία. Να μην παραλείπεις να 
της το επιβεβαιώνεις τακτικά ότι θα την αγα-
πάς πάντοτε και θα είσαι στο πλευρό της.

Γιατί φοβόμαστε την αλλαγή; 
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Μ
ια επικίνδυνη νόσος η 
πρόληψη της οποίας 
συχνά αμελείται λόγω 
ελλιπούς ενημέρωσης 

είναι ο καρκίνος του στόματος. Η πά-
θηση που μπορεί να εκδηλωθεί στον 
στοματοφάρυγγα (μάγουλα, γλώσ-
σα, χείλη, υπερώα, αμυγδαλές) και 
τον λαιμό (τράχηλος), δυσκολεύει α-
κόμη περισσότερο τον εντοπισμό της 
καθώς τα συμπτώματά της, μεταξύ 
των οποίων αιμορραγία και πληγές 
στη στοματική κοιλότητα, μούδια-
σμα στο κάτω χείλος και το πηγούνι ή 
αλλοιώσεις στη φωνή, δεν είναι πά-
ντα ευδιάκριτα και ιδιαίτερα στα αρ-
χικά στάδια, εξηγεί ο Δρ Al-Khudari, 
χειρουργός κεφαλής και τραχήλου 
στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστη-
μίου Rush.
Αν και κάποια στοιχεία σχετικά με 
την ασθένεια είναι ανησυχητικά – 
αυξανόμενος επιπολασμός σε ηλι-
κίες κάτω των 50 ετών -ακόμη και 
σε νέους 20 έως 40 ετών-, μεγα-
λύτερες πιθανότητες εμφάνισης 
άλλου παρεμφερούς τύπου 
καρκίνου για πρώην ασθε-
νείς με καρκίνο του στό-
ματος -, τα ευχάριστα νέα 
είναι ότι ακόμη και σε προχω-
ρημένο στάδιο κάποιοι τύποι 
καρκίνου του στόματος είναι 
ιάσιμοι, ενώ στην αποτροπή 
εμφάνισής τους μπορούν να 
συμβάλουν απλές παρεμβά-
σεις στον καθημερινό τρόπο 
ζωής, σύμφωνα με τον Δρ  
Al-Khudari.

1. Πείτε όχι στο κάπνισμα
Η διάρκεια και η συχνότητα του 
καπνίσματος αυξάνει αναλογικά 
τον κίνδυνο κεφαλής και τραχήλου. 
Πρoϊόντα όπως ο καθαρός καπνός 
υπό μορφήν σκόνης καπνού που 
εισπνέεται από τη μύτη ή μασώμε-
νου καπνού που άρχονται σε άμεση 
επαφή με τη στοματική κοιλότητα 
μπορούν να προκαλέσουν λευκο-
πλακία, ένα είδος προκαρκινικής 
βλάβης που μοιάζει με λευκή πλάκα. 
Επιπλέον, ο καθαρός καπνός περιέχει 
χημικές ουσίες καταστρέφουν ένα 
συγκεκριμένο αντικαρκινικό γονίδιο.

2. Μετριάστε την κατανάλωση 
αλκοόλ
Η συχνότητα κατανάλωσης και η 
ποσότητα αλκοόλ αυξάνει τις πιθα-

νότητες καρκίνου όπως και το κάπνι-
σμα, αναλογικά. Το αλκοόλ δρα 
αρνητικά στην αντικαρκινική άμυνα 
του οργανισμού. Όπως επισημαί-
νουν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, 
πάνω από 3,5 ποτά την ημέρα διπλα-
σιάζουν ή τριπλασιάζουν ακόμα τον 
κίνδυνο καρκίνου του στόματος.

3. Μην αμελείτε τον οδοντία-
τρο
Οι οδοντίατροι μπορούν συχνά να 
εντοπίσουν προειδοποιητικά σημά-
δια όπως βλάβες και να σας κατευ-
θύνουν προς την κατάλληλη ιατρική 
ειδικότητα για να προλάβετε κάποια 
αρνητική εξέλιξη. Επιπλέον, ο Δρ 
Al-Khudari υπενθυμίζει τη σημασία 
του τακτικού βουρτσίσματος των 
δοντιών και της χρήσης οδοντικού 
νήματος για υγιή δόντια και στόμα.

4. Εμβολιαστείτε έναντι του 
ιού HPV
O ιός των ανθρωπίνων θηλωμά-
των (HPV) σχετίζεται άμεσα με 

στοματοφαρυγγικούς καρ-
κίνους, ιδιαίτερα στο πίσω 

μέρος του στόματος. Η επί-
πτωση της πάθησης είναι 
μεγαλύτερη για τους άνδρες 
ηλικίας περίπου 50 έτων και 

τα συμπτώματα είναι συνή-
θως περιορισμένα, όπως ένα 
μόνιμο οίδημα στον λαιμό.
Το εμβόλιο κατά του HPV που 

προφυλάσσει από δύο επι-
κίνδυνα στελέχη του ιού και 
συστήνεται πριν την έναρξη της 

σεξουαλικής ζωής, αποτελεί ένα 
σημαντικό όπλο για τη μείωση των 

περιστατικών καρκίνου.

5. Προφυλάξτε τα χείλη σας 
από τον ήλιο
Ο καρκίνος χειλέων  συνδέεται 
άμεσα με την υπεριώδη ηλιακή ακτι-
νοβολία, επομένως όσοι εκτίθενται 
για πολλές ώρες ή έχουν ιστορικό 
εγκαυμάτων πρέπει να δείξουν ιδι-
αίτερη προσοχή, επισημαίνει ο Δρ 
Al-Khudari και συστήνει αποφυγή 
της έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες 
αιχμής (10 π.μ. – 2 μ.μ.), χρήση προ-
στατευτικού βάλσαμου για τα χείλη 
με δείκτη αντηλιακής προστασίας 
στους εξωτερικούς χώρους και επά-
λειψη ξανά μετά το φαγητό ή το ποτό 
και, τέλος, χρήση καπέλων που σκιά-
ζουν επαρκώς το πρόσωπο.

Α
κόμα μια έρευνα μεγάλης κλίμακας τονίζει 
τα οφέλη της άσκησης σε ασθενείς με υψη-
λό κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
επιβεβαιώνοντας ότι η σωματική δραστη-

ριότητα είναι το «φάρμακο» για τη μακροζωϊα. Η υ-
πέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, και ο σακχαρώδης 
διαβήτης αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρ-
διαγγεικών νοσημάτων, όμως, τα ευρήματα μεγάλης 
κλίμακας έρευνας αποκαλύπτουν ότι εάν αυτοί α-
σθενείς αυξήσουν την συχνότητα της άσκησης, μει-
ώνουν τις πιθανότητες καρδιαγειακών επεισοδιών 
αλλά και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής. Η μελέτη 
παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό επιστημονικό συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας.
Η συγκεκριμένη έρευνα κρίνε-
ται ιδιαίτερα σημαντική διότι 
το δείγμα δεν αποτελείτο από 
άτομα του γενικού πληθυσμού, 
αλλά από ασθενείς που διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων, όπως είναι 
όσοι πάσχουν από υπέρταση, 
υψηλή χοληστερόλη και σακχα-
ρώδη διαβήτη. Πιο συγκεκρι-
μένα, μελετήθηκαν 88.320 άτομα 
από την υπάρχουσα μελέτης κοόρτης LifeLines. 
Οι συμμετέχοντες εκτός από τις εξετάσεις που 
υποβλήθηκαν, συμπλήρωσαν και ερωτηματολό-
για σχετικά με το ιατρικό τους ιστορικό και τον 
τρόπο ζωής τους και το κατά πόσο αυτός συμπε-
ριλαμβάνει την τακτική άσκηση. Τα ερωτημα-
τολόγια αυτά επαναλαμβάνονταν περίπου κάθε 
τέσσερα χρόνια.
Οι συμμετέχοντες  χωρίστηκαν σε πέντε διαφο-
ρετικές ομάδες με βάση τη συχνότητα της σωμα-
τικής άσκησης αυτά τα τέσσερα χρόνια θέτοντας 
την εξής κλίμακα: μεγάλη μείωση, μέτρια μεί-
ωση, καμία βελτίωση, ήπια βελτίωση και μεγάλη 
βελτίωση. Μετά τα την πρώτη αξιολόγηση παρα-

κολουθήθηκαν για εφτά χρόνια για να ελεγθεί 
εάν εμφανίστηκε κάποια καρδιαγγειακή νόσος ή 
ακόμα και θάνατος.
Στην αρχή της έρευνας, 18.502 (21%) των συμμε-
τεχόντων έπασχαν από υπέρταση, υψηλή χολη-
στερόλη ή σακχαρώδη διαβήτη, με τη μέση ηλι-
κία τα 55 έτη. Μετά την προσαρμογή για την ηλι-
κία, το φύλο και τη βασική σωματική δραστηρι-
ότητα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εκείνοι με 
μέτρια έως μεγάλη βελτίωση στη σωματική δρα-
στηριότητα είχαν περίπου 30% λιγότερες πιθα-
νότητες να αναπτύξουν καρδιαγγειακά νοσήματα 
(όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό 

επεισόδιο) ή να καταλήξουν κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθη-
σης σε σύγκριση με εκείνους που 
δεν άλλαξαν καθόλου τη συχνό-
τητα της σωματικής άσκησης. Οι 
υπόλοιποι 69,808 (79%) δεν έπα-
σχαν από κάποια από τις παρα-
πάνω νόσους στην αρχή της έρευ-
νας και είχαν μέση ηλικία τα 43 
έτη. Κάνοντας τις ίδιες προσαρμο-
γές σχετικά με το φύλο, την ηλικία 
και τη βασική σωματική άσκηση, 
οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όσοι 

μείωσαν αρκετά τη σωματική άσκηση είχαν 40% 
μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποιο 
καρδιαγγειακό νόσημα ή να καταλήξουν πρό-
ωρα σε σχέση με εκείνους που δεν άλλαξαν την 
ποσότητα της άσκησης.
Ακόμα κι αν όμως δεν έχετε καμία επαφή με τη 
γυμναστική, η δρ. Bakker συστήνει να ξεκινή-
σετε με το περπάτημα και σιγά σιγά να αυξάνετε 
την ποσότητά του. Για την πρόληψη καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων, οι ευρωπαϊκές οδηγίες προ-
τείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα 
μέτριας έντασης άσκηση ή 75 λεπτά την εβδο-
μάδα έντονης αερόβιας σωματικής δραστηριό-
τητας ή ισοδύναμο συνδυασμό.

Έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο: Η κίνηση 
που μειώνει κατά 30% τον κίνδυνο

Καρκίνος Στόματος: Πέντε 
τρόποι να τον προλάβετε

Όσες φορές έχουμε αναζητήσει στον… Dr Google τι σημαίνουν τα συμπτώματα που παρουσιάζουμε, 
ακόμα κι αν είναι κάτι απλό όπως ένα μούδιασμα στο χέρι, ο νους μας θα πάει πάντα στη χειρότερη 
δυνατή διάγνωση.  Η συγκεκριμένη έρευνα επιστημόνων από το Brigham and Women’s Hospital της 

Βοστώνης και το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ χρησιμοποίησε κάποια χρονογραφήματα για 
να διερευνήσουν την επίδραση των… ιντερνετικών αυτών αναζητήσεων στην ικανότητα των ασθενών να κάνουν 
σωστή διάγνωση. Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι τελικά μάλλον μια αναζήτηση στο ίντερνετ δεν είναι και τόσο 
κακή, καθώς οι συμμετέχοντες είχαν βελτιωθεί στην επίτευξη μιας ακριβούς διάγνωσης μετά από την αναζήτηση 
των συμπτωμάτων στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο JAMA Network Open. 
Οι 5.000 συμμετεχόντες κλήθηκαν να διαβάσουν ένα χρονογράφημα που περιέγραφε μια σειρά συμπτωμά-
των και να φανταστούν ότι κάποιος κοντινός τους άνθρωπος βιώνει αυτά τα συμπτώματα. Αυτό που έπρεπε να 
κάνουν είναι να βγάλουν κάποια διάγνωση βασισμένη σε αυτές τις πληροφορίες και μετά να ψάξουν στο δια-
δίκτυο και να αναθεωρήσουν τη διάγνωση. Οι περιπτώσεις αυτές των συμπτωμάτων ήταν από ήπιες μέχρι και 
σοβαρές αλλά περιέγραφαν ασθένειες που υπάρχουν ευρέως στην καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα 

τον ιό της γρίπης, καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Εκτός από τη διάγνωση, οι συμμετέχοντες 
κλήθηκαν να διαλέξουν μια επιλογή σε μια κλίμακα που ξεκινούσε από τη φράση «αφήνουμε 

το πρόβλημα υγείας και θα περάσει μόνο του» μέχρι και «καλέστε ασθενοφόρο». 
Αργότερα μέτρησαν και τα επίπεδα του στρες. Συγκεκριμένα, οι επικεφαλής της 

έρευνας David Levine, γιαΥπάρχει όμως ένας περιορισμός που σημειώνουν 
οι ερευνητές σχετικά με αυτή τη μελέτη: οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

προσποιηθούν ότι ένα αγαπημένο τους πρόσωπο είχε τα συμπτώματα 
που περιέχονται στο χρονογράφημα. Δεν είναι απολύτως σαφές ότι οι 

άνθρωποι θα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν βιώνουν οι 
ίδιοι τα ίδια τα συμπτώματα. Επιπλέον, οι συγγραφείς σημειώνουν 
ότι αυτή η μελέτη δεν είναι αντιπροσωπευτική όλων των ατόμων 
που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πράγματα 
που τους απασχολούν σχετικά με την υγεία τους.

Η επίσκεψη σ’ αυτόν τον αμφιλεγόμενο γιατρό 
τελικά μας κάνει καλό – Έρευνα αποκαλύπτει

υγεία
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Ελληνική μαφία της Νέας Υόρκης που δεν έχετε ακούσει ποτέ
O έλληνας «νονός» Spiros Velentzas, η Κόζα Νόστρα και η κληρονομιά του

Hταν 20 Ιουνίου 1992 όταν οι «New York Times» φιλοξένη-
σαν το άρθρο που έδινε τέλος στα έργα και τις ημέρες του 
«νονού» Βελέντζα: «Άντρας που συνδέεται με τη Μαφία ένο-
χος για 10 εγκλήματα» ήταν ο τίτλος.

Ο λόγος για το 57χρονο τότε αφεντικό του ελληνικού υπο-
κόσμου του Κουίνς και του Μπρούκλιν, ο οποίος είχε μόλις 
καταδικαστεί για τζόγο, εκβιασμούς, τοκογλυφία και φοροδι-
αφυγή, μεταξύ άλλων, από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του 
Μπρούκλιν.
Η έδρα δεν κατάφερε μάλιστα να καταλήξει σε ετυμηγορία για 
το βαρύτερο αδίκημα που τον βάρυνε, τον φόνο ενός κλέφτη 
κοσμημάτων.
Οι εισαγγελείς Kevin McGrath and Elizabeth Lesser 
δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο Velentzas 
ήταν επικεφαλής ενός σημαντικού 
δικτύου τζόγου και τοκογλυφίας στη 
Νέα Υόρκη και κυρίως στην ελλη-
νική παροικία της Αστόρια. Αλλά 
και πως το εγκληματικό του συν-
δικάτο είχε στενές επαφές με 
την ιταλική μαφία και ειδικά 
την οικογένεια Lucchese.
Μαζί του στην πολύκροτη 
δίκη των 12 εβδομάδων 
καταδικάστηκαν και τα δύο 
πρωτοπαλίκαρά του, οι Peter 
Drakoulis και Michael Grillo, ο 
αδερφός του ωστόσο Dimitrios 
τη γλίτωσε. Αυτός κατηγορούνταν 
άλλωστε μόλις με μία κατηγορία, για 
παράνομο τζόγο.
Ο Spyredon «Spiros» Velentzas, όπως είναι 
γνωστός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
αποδείχτηκε πως ήταν πράγματι ο έλληνας «νονός» της 
Νέας Υόρκης. Το είπε μετά και ο ίδιος. Ήταν όμως και προσω-
πικός φίλος και συνέταιρος του άλλου «νονού», του «νονού 
των νονών» John Gotti, του διαβόητου αφεντικού της οικο-
γένειας Gambino που έφτασε να ελέγχει όλη τη Νέα Υόρκη 
και ακόμα πιο μακριά. Κολλητοί από παιδαρέλια, όταν μεγά-
λωναν στους δρόμους του Κουίνς και όλοι τους ήξεραν ως ο 
Έλληνας και ο Ιταλός, ανήλθαν αμφότεροι τα σκαλιά της ιεραρ-
χίας των δικών τους συνδικάτων. Και ήταν τελικά ο Velentzas 
ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόταν ο Gotti όταν διαβόητα 
διακήρυξε: «Πες σε αυτόν τον αλήτη πως εγώ, ο John Gotti, θα 
του ξεριζώσω το γαμ… το κεφάλι του!». Ο Velentzas κράτησε 
μεν το κεφάλι του, έμελλε ωστόσο να έχει την ίδια μοίρα με τον 
«αρχηγό των αρχηγών».
Πίσω από τα κάγκελα σήμερα εκτίοντας ισόβια κάθειρξη, ο 
έλληνας μαφιόζος συνεχίζει να διαμηνύει πως είναι αθώος για 
τον φόνο που τον βαρύνει, λέγοντας πως περνά τη ζωή του στη 
φυλακή για ένα έγκλημα που ορκίζεται πως δεν έχει κάνει…

Ποιος είναι ο Spiro Velentzas
Ο Velentzas παραμένει σχεδόν άγνωστος ακόμα και στις ΗΠΑ. 
Αυτή ήταν πάντα η μεγάλη ικανότητά του, να περνά απαρατή-
ρητος. Ένα καλό μέρος των βιογραφικών πληροφοριών που 
τον αφορούν έχει αποκαλύψει ο μαχόμενος δημοσιογράφος 
Jerry Capeci στο βιβλίο του «Gang Land».
Ο αστυνομικός συντάκτης Capeci έγραφε για το οργανωμένο 
έγκλημα της Νέας Υόρκης από το 1975 τόσο στη «New York 
Post» όσο και τη «New York Daily News» και ήξερε τα πράγ-
ματα καλύτερα από τον καθένα. Αυτός λοιπόν μας λέει πως ο 
Σπύρος καταφτάνει παιδί ακόμα, 14 χρονών, με την οικογένειά 
του στον Νέο Κόσμο στα τέλη της δεκαετίας του 1940, τους 
γονείς του, τις αδερφές και τον αδερφό του Δημήτρη δηλαδή, 
αναζητώντας καλύτερη μοίρα.
Ο πατέρας του άνοιξε μια ταβέρνα στη Βοστόνη, την έκλεισε 
ωστόσο κάποια στιγμή και μετακόμισαν οικογενειακώς στη 
Νέα Υόρκη στη δεκαετία του 1950. Και βρήκαν νέο καταφύγιο 
στην «ελληνική πόλη», όπως αποκαλεί ο Capeci την Αστόρια 
του Κουίνς. Ο πατέρας άνοιξε ένα ακόμα εστιατόριο εκεί, ο γιος 
δεν θέλει ωστόσο να ακολουθήσει τα βήματά του και ανοίγει 

ένα «kafenion».
Στο οποίο παίζουν τις μεταμεσονύκτιες ώρες ένα ελληνικό 
τυχερό παιχνίδι με ζάρια, το «barbut», όπως αποκαλεί ο δημο-
σιογράφος το μπαρμπούτι. Η τοπική ιταλική μαφία δεν τον 
αφήνει όμως να προκόψει, θέλοντας το μερίδιό της από την 
τζογαδόρικη πίτα. Οι Lucchese του είχαν γίνει στενός κορσές, 
ήθελαν «10 χιλιάρικα τον μήνα για ‘‘προστασία’’».
Και ο τρόπος που τα ζητούσαν δεν άφηνε περιθώρια στον γιο 
των ελλήνων μεταναστών να πει όχι. Η συμφωνία ολοκληρώ-
θηκε τελικά και δούλεψε στην εντέλεια για τα επόμενα 20 χρό-
νια. Μέχρι να γίνει «νονός» ο Βελέντζας. Την ώρα όμως που το 
συνεταιράκι του John Gotti δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του μέσα 
από το κελί του στις φυλακές του Ιλινόις, καμιά 300αριά χιλιό-

μετρα μακριά, σε σωφρονιστικό κατάστημα της 
Ιντιάνα, ο Βελέντζας άρχισε να «κελαηδά» 

το 1994. Σε ποιον άλλο, τον Jerry Capeci!
«Ήμουν ο βασιλιάς στους δικούς μου, 

τους Έλληνες», είπε καυχησιάρικα 
στην πρώτη συνέντευξη εφ’ όλης 

της ύλης που έδωσε ποτέ στις 12 
Οκτωβρίου 1994 στην «Daily 
News», «μεγαλώσαμε μαζί, 
όλοι με ήξεραν. Εγώ έδινα τις 
εντολές. Εγώ ήμουν το αφε-
ντικό στην Αστόρια».
Και ο John Gotti τον ήξερε 

στα σίγουρα: «Ξέρω αυτόν τον 
Spiro καλά. Είναι ο αρχηγός των 

Ελλήνων», ακούγεται να λέει το 
1990 σε ηχογραφημένη μαγνητο-

ταινία από κοριό του FBI στον μαφι-
όζο Salvatore «Sammy Bull» Gravano. 

«Αναμφίβολα», συμφωνεί ο τελευταίος.
Το αφεντικό του οργανωμένου εγκλήματος στην 

ελληνική παροικία της Αστόρια δεν τα έκανε όμως όλα 
μόνος. Η περιουσία και η δύναμή του είχαν πολύ μαφία εντός 
τους, τους πανίσχυρους ιταλούς «νονούς» της Νέας Υόρκης. 
«Δούλευα στην οικοδομή, είχα εστιατόρια, είχα ενεχυροδα-
νειστήρια, είχα κουλουράδικα, είχα μακαρονάδικο», επέμενε 
αυτός στη συνέντευξή του, «δεν έχασα ποτέ ούτε μια μέρα 
δουλειάς».
Αυτά που δεν απαρίθμησε ο Βελέντζας ήταν οι άλλες δουλειές 
του, αυτές που έκανε για δεκαετίες και του εξασφάλισαν παρα-
δάκι για μια ζωή. «Έβγαλα πολλά λεφτά στον τζόγο. Τα έχασα 
όλα στον ιππόδρομο», είπε στον Capeci με ένα αδιόρατο 
χαμόγελο που έκανε τον δημοσιογράφο να παρατηρήσει πως 
σίγουρα δεν τα είχε χάσει όλα. Κολλητός του Gotti για περισ-
σότερο από 25 χρόνια, προστατευόμενος των Lucchese και με 
ισχυρούς δεσμούς ακόμα και με την οικογένεια Gambino, ο 
Βελέντζας ήταν όλο αυτό τον καιρό στο απυρόβλητο, έχοντας 
την κάλυψη της Κόζα Νόστρα. Στην εποχή της ακμής του, είχε 
μπαρμπουτιέρες σε όλη την Αστόρια, χαρτοπαικτικές λέσχες 
σε Κουίνς και Μπρούκλιν και ένα πυκνό δίκτυο από παράνο-
μες δραστηριότητες. Ο Βελέντζας έγινε Βελέντζας δουλεύοντας 
πλάι στον ξακουστό έλληνα μαφιόζο «Pete The Greek», τον 
Μανιάτη Peter Kourakos, τα μαφιόζικα πλοκάμια του οποίου 
είχαν απλωθεί σε όλη τη Νέα Υόρκη. «Όταν πέθανε, κληρο-
νόμησα τις μπαρμπουτιέρες του», επιβεβαίωσε ο ίδιος στον 
Capeci. Κάτω από τις ευλογίες των Lucchese, έστησε τη δική 
του μικρή αυτοκρατορία: «Τους έδινα 10.000 δολάρια τον 
μήνα για τις αίθουσες με τις ιπποδρομίες, τις μπαρμπουτιέρες 
και τα μηχανήματα του πόκερ», είπε στη διαβόητη συνέντευξη 
επιβεβαιώνοντας τις υποψίες του FBI.
«Πραγματικά», σημείωνε ο Capeci μετά τη συνομιλία τους στο 
κελί, «ο Velentzas, ο οποίος δεν συνεργάζεται με την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση, επιβεβαίωσε σχεδόν τα πάντα από όσα λένε 
οι ομοσπονδιακοί και οι πρώην μαφιόζοι των Lucchese για τον 
ίδιο και τις τζογαδόρικες επιχειρήσεις του». Μόνο τον φόνο 
δεν θα παραδεχτεί ποτέ… Παρά την πολυετή κάθειρξη με την 
οποία ήρθε αντιμέτωπος ο Βελέντζας, αυτό που τον έστειλε 
ισόβια στη στενή ήταν ένας φόνος. Ένας φόνος του 1988, στον 
οποίο τον κατονόμασε ως δράστη ο Peter «Fat Pete» Chiodo, ο 
θηριώδης μπράβος των Lucchese που ήξερε τον Βελέντζα εδώ 

και δεκαετίες, μιας και ήταν ο άνθρωπος που πήγαινε κάθε 
μήνα για να εισπράξει τα λεφτά της «προστασίας». Ο πανύψη-
λος και 180 κιλών Fat Pete έγινε παπαγαλάκι της αστυνομίας 
όταν οι Lucchese υποπτεύθηκαν αδίκως πως τους κάρφωνε 
στο FBI και αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και έγινε 
παπαγαλάκι γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή, ανεπιτυχώς 
ευτυχώς, να σκοτώσουν ακόμα και την αδερφή του.

Η υπόθεση που τον έστειλε για πάντα πίσω από τα 
κάγκελα
«Ο Pete Chiodo μου την έστησε», ισχυριζόταν, ο Βελέντζας, 
«σε όλο τον κόσμο, είμαι ο άνθρωπος που μισεί περισσό-
τερο. Με παγίδευσε». Τον Chiodo θεωρεί επίσης υπεύθυνο 
για εκείνο τον σχεδόν φονικό καυγά που είχε με τον «νονό των 
νονών» το 1990 και λίγο έλειψε να προκαλέσει ελληνο-ιταλική 
σύρραξη! Ο Chiodo τον είχε παραπλανήσει, λέει πάντα ο Βελέ-
ντζας, ώστε να ανοίξει εκείνη την μπαρμπουτιέρα σε μέρος 
που δεν έπρεπε, σε περιοχή των Gambino δηλαδή, οι οποίοι 
θεώρησαν πως οι Lucchese έμπαιναν στα εδάφη τους και απει-
λήθηκε η πάντα εύθραυστη ειρήνη της Κόζα Νόστρα. Ο Gotti 
θύμωσε τόσο με τον Βελέντζα που ξεστόμισε τη θρυλική πια 
ατάκα με το κεφάλι που θα ξερίζωνε.
«Ήταν ο Fat Pete αυτός που το άνοιξε», λέει ο Βελέντζας, 
«παραλίγο να με σκοτώσουν. Και μετά κατηγόρησε εμένα». 
Είναι γεγονός πως το μόνο που είχε ο εισαγγελέας για να τον 
καταδικάσει για φόνο ήταν η μαρτυρία του Fat Pete. Άντε και 
του ίδιου του… θύματος! Στη δίκη πάντως για τα 10 εγκλήματά 
του, η έδρα τον αθώωσε για τον φόνο, καταλήγοντας σε σωστό 
αδιέξοδο. 
Ο φόνος αφορούσε σε έναν παλιό φίλο του έλληνα «νονού», 
τον Sarecho «Sammy the Arab» Nalo, έναν θρυλικό κλέφτη 
κοσμημάτων που είχε ενορχηστρώσει το τρανό ριφιφί στο 
ξενοδοχείο Pierre Hotel το 1972 με λεία 4 εκατ. δολαρίων. Ο 
Nalo πυροβολήθηκε λοιπόν την ώρα που μιλούσε στο τηλέ-
φωνο στο γραφείο του Βελέντζα σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο 
του «νονού» στο Κουίνς. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν 
ο ίδιος ο Βελέντζας, από το σπίτι του αυτός, ο οποίος άκουσε 
μάλιστα τους θανάσιμους πυροβολισμούς.
Ο Nalo δεν πέθανε αμέσως. «Φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, 
δεν νομίζω να τα καταφέρω», είπε στους αστυνομικούς που 
κατέφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. 
«Ποιος το έκανε;», τον ρώτησε ένας αστυφύλακας. «Spiro 
Velentzas», απάντησε ο Nalo. Η μαρτυρία του ωστόσο δεν 
έγινε αποδεκτή ως πειστήριο στο πρωτόδικο δικαστήριο.
Μόνο που ο Βελέντζας είπε να ρίξει μια ζαριά ακόμα. Και 
έχασε. Ο Βελέντζας ήταν αντιμέτωπος με κάθειρξη 8-20 ετών 
για τα αδικήματά του. Ποινή πολύ μικρή γι’ αυτόν, θεώρησε ο 
κατήγορος Kevin McGrath, γι’ αυτό και ζήτησε από τον δικαστή 
να συμπεριλάβει και τον φόνο του Nalo στην ετυμηγορία του 
για τον Βελέντζα, προσθέτοντας έτσι χρόνια στην τελική ποινή.
Ο «νονός» έριξε τη στερνή του τη ζαριά: ζήτησε εκ νέου εκδί-
καση της υπόθεσης του φόνου, για την οποία είχε αθωωθεί 
με ψήφους 8-4 όπως είπαμε, μόνο που στη νέα δίκη κρίθηκε 
ένοχος και έφαγε ισόβια. Και ήταν τα ισόβια δεσμά αυτά που 
τον ώθησαν να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει στον δημο-
σιογράφο που ήξερε τη μαφία απέξω και ανακατωτά. Κατά τη 
δική του εκδοχή για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα της 6ης Οκτω-
βρίου 1988, ήταν και πάλι ο Chiodo αυτός που έβγαλε από τη 
μέση τον κλέφτη, καθώς δεν μπορούσε να ξεπληρώσει δάνειο 
100.000 δολαρίων. Γιατί κατονόμασε όμως αυτόν ως δράστη ο 
Nalo και όχι τον Fat Pete;
«Για έξι μήνες αναρωτιόμουν γιατί ο Sammy the Arab να πει 
κάτι τέτοιο», εκμυστηρεύτηκε ο Βελέντζας, «υποθέτω ότι 
εκείνη την ώρα πίστεψε πως του την είχα στήσει εγώ, γιατί 
κανείς δεν γνώριζε πως θα συναντιόμασταν παρά μόνο εγώ». 
Το Εφετείο δεν μείωσε την ποινή του, καθώς δεν έκανε δεκτή 
τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Κανείς δεν ξέρει τι έχει απο-
γίνει σήμερα το παντοδύναμο στις δεκαετίες του 1980 και του 
1990 εγκληματικό συνδικάτο του Βελέντζα. Πέρασε σε άλλα 
χέρια ελληνικά; Απορροφήθηκε τελικά από τους ιταλούς γκά-
γκστερ; Πιθανότατα όχι, καθώς όπως είχε παραδεχτεί ιταλός 
μαφιόζος λίγα χρόνια πρωτύτερα: «Αυτοί οι Έλληνες ξέρουν 
το παιχνίδι τόσο καλά που θα μας αφήσουν χωρίς δουλειά!»…

ιστορίες
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ΔΩΡΕΑΝ τσουρέκι και προσωπικό μήνυμα με
κάθε πακέτο!

 
Διαθέτουμε επίσης παιδικά πακέτα και

λαμπάδες.
 

Παραγγείλτε τώρα στο KolonakiFineWines &
KolonakiFineFoods.com

 
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή για παραγγελίες άνω των $99 

σε Καναδά και ΗΠΑ.
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…ΕΦΥΓΕ Ο ΤΑΣΟΣ… ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ…
…Τάσο, ήσουνα μια εποχή που την δημιούργησες μόνος σου και που όλοι που είχανε 
την τύχη να σε γνωρίσου από κοντά, πόσο μάλλον να συνεργαστούνε, με αυτό το 
τέλος είναι συντετριμμένοι. 
Καλοί μου φίλοι, ανέκαθεν την ιστορία, είτε πολιτική, είτε αθλητική, είτε κοινωνική, 
την γράφουν απλοί άνθρωποι που είναι μεταξύ μας. Ο Τάσος είχε όνειρα και τα πραγ-
ματοποίησε, και σίγουρα είχε πολλά ακόμα.
Έφυγε φτωχαδάκι απ’ την Πέλλα και δημιούργησε έναν κολοσσό επιχειρήσεων που 
είχε να μιλάει όλος ο πλανήτης, γιατί ο Τάσος ήταν παντού και πρόκοβε, και όσο πρό-
κοβε τόσο βοηθούσε τον συνάνθρωπό του. Ο Τάσος όταν είχε ελεύθερο χρόνο τον 
αφιέρωνε με τους φίλους του που ήταν αμέτρητοι. Ερχότανε παντού με ένα χαμό-
γελο, με τα αστεία του αλλά και την μεγάλη του αδυναμία, το τραγούδι. Αυτή ήταν 
η ακριβή του διασκέδαση, να βρίσκεται ταπεινά με φίλους και να ξεσκάει, αλλά…
…Αλλά για να είναι έτσι ο Τάσος, είχε δίπλα του έναν άνθρωπο που ήταν μαζί από 
παιδιά και ήταν πάντα δίπλα του, κοντά του. ΚΥΡΙΑ με κεφαλαία γράμματα, η μονα-

δική Ντίνα. Εργατική, υπομονετική αλλά, το κυριότερο, του έφερε στην ζωή τα υπέ-
ροχα παιδιά τους, τον Στάθη και την Μαρία του, που συνεχίζουν με σκληρή εργασία 
και αγάπη την διαιώνιση αυτής της αυτοκρατορίας… και το αποκορύφωμα, του έδω-
σαν τα πέντε εγγόνια του που τα λάτρευε.
Τάσο μου, έχω γνωρίσει στη ζωή μου, λόγω της δουλειάς μου, δεκάδες πετυχημέ-
νους Έλληνες σε Καναδά και ΗΠΑ που μας κάνουν περήφανους στις κοινωνίες που 
ζούμε. Είμαι πολύ τυχερός που σε είχα φίλο και θα μας λείψεις. Θα μας λείψεις πολύ.
Ευγενική μου Ντίνα, καθώς και Μαρία και Στάθη, να είστε καλά, να έχετε υγεία και να 
συνεχίσετε αυτό το μεγάλο έργο. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε ακόμα μεγαλύτερο 
και αυτός από πάνω θα σας βλέπει και θα χαίρετε γι’ αυτήν την ξεχωριστή οικογένεια 
που δημιούργησε.
Τάσο, φίλε, θα μπορούσα να γράψω δεκάδες σελίδες για την «εποχή σου», την 
«εποχή Τάσος Μιχαλόπουλος», που να είσαι σίγουρος ότι θα μνημονεύεται σαν 
παράδειγμα εργατικότητας και επαγγελματισμού στις επερχόμενες γενιές.

ΤΑΣΟ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ 
ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ.

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ!!!

ΤΑΣΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 71 ΕΤΩΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΟΣ) & ΣΤΑΘΗΣ (ΕΛΕΝΑ)

& ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΤΑΣΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΦΙΛΟΙ

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, 
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΝΑ ΕΝΥΣΧΗΣΕΤΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ»
www.hellenichome.org

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
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Μ
όνον τα τελευταία πενήντα 
χρόνια, αγαπητοί μου συμπα-
τριώτες, έχουμε δεχθεί τόσες 
και τόσες ταπεινώσεις από 

τους σελτζούκομογγόλους, ή αν προτιμάτε 
Νεότουρκους, που είναι εθνική καταισχύνη  
να ζητωκραυγάζουμε και να αποθεώνου-
με τον υπουργό των εξωτερικών μας που 
έπραξε το αυτονόητο. Υπερασπίστηκε την 
πατρίδα του και για μία και μοναδική φο-
ρά ύψωσε το ανάστημα του και αντιμίλησε 
στον ομότιμο συνομιλητή του ως ίσος προς 
ίσον και όχι ότι πεις αφέντη, όπως διαχρο-
νικά μας έχουν συνηθίσει  οι εκάστοτε εκ-
πρόσωποι μας . 
Ο Υπουργός υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα εκεί μέσα στην Άγκυρα, 
και εξέπληξε τους πάντες, άλλα η επίσημη 
κυβερνητική εκπρόσωπος του πρωθυ-
πουργού μας τα μπουρδούκλωσε όσον 
αφορά τα θαλάσσια σύνορα μας εκεί ανοι-
χτά της Κρήτης  στην Ανατολική  Μεσόγειο 
και μας μπέρδεψε έτι περισσότερο και μας 

προσγείωσε στην  επώδυνη πραγματικό-
τητα. 
Να συνεχίζουμε να υπερηφανευόμαστε 
και να θριαμβολογούμε για το κατά λάθος 
εκτός έδρας τέρμα που πετύχαμε ή να ξανα-
βάλουμε την ουρά μας ανάμεσα στα σκέ-
λια μας και όπως η βρεγμένη γάτα να κου-
λουριαστούμε  στην γωνιά μας να λια-
στούμε κάτω από τον κατ’ άλλα καταγάλανο 
ουρανό μας και να μην ξανατολμήσουμε να  
το κουνήσουμε από τον ορισμένο, περι-
ορισμένο και αμφισβητήσιμο  χώρο που 
μας “παραχώρησε” ο ψευτοπαλληκαράς 
της περιοχής μας; 
Δυστυχώς, αυτά είναι τα καυτά ερωτήματα 
που μας ταλανίζουν και μας προβληματί-
ζουν. Μας έχουν μετατρέψει, αυτοί που 
διαχρονικά λανθασμένα επιλέγουμε σε 
επαίτες και παρακαλητές των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων. Αυτή είναι είτε μας αρέ-
σει  είτε όχι η σκληρή πραγματικότητα. Έτσι 
μας έχουν καταντήσει οι κυβερνώντες μας.  
 Όλους αυτούς που μας έχουν δρομολογή-

σει να επιλέγουμε έχουν πρόβλημα και με 
την ιστορία μας, με την γεωγραφία μας και 
την πατριδογνωσία μας.  
Ενώ λοιπόν στα χαρτιά φαίνονται να είναι 
μορφωμένοι, Έχουν αποφοιτήσει από καλά 
σχολεία και πήγαν και στας εξωτερικάς και 
παραμορφώθηκαν, αλλά σύμφωνα με τον 
θυμόσοφο λαό μας, “εάν δεν γνωρίζεις 
ιστορία και γεωγραφία είσαι αμόρφωτος” . 
Τώρα πως γίνεται αυτός ο πολύπαθος και 
πολύπειρος λαός να εκλέγει αμόρφω-
τους ηγέτες είναι θέμα για διατριβή και εκ 
βάθους ανάλυση. 
 Η κυρία εκπρόσωπος μάλλον στο σχο-
λείο που πήγε δεν διδάχθηκε Γεωγραφία 
και κανείς στου Μαξίμου δεν βρέθηκε να 
την βοηθήσει και να δώσει την σωστή απά-
ντηση, όσον αφορά το Γαλλικό ερευνητικό.  
Την εξέθεσαν την καημένη και την άφη-
σαν μετεξεταστέα. Ή λέτε να προσπάθησε 
να ξεπεράσει τον Αλέκσις που και αυτός 
δεν τα πήγαινε καλά στο μάθημα της Γεω-
γραφίας. Θα ενθυμείστε ασφαλώς αυτό 
το εντυπωσιακό που είπε, “ από πότε οι 
θάλασσες έχουν σύνορα”; 
Για την ανιστόρητα τους, νομίζω πως δεν 
χρειάζεται να αραδιάσουμε τα μαργαριτά-
ρια τους με τις παραχαράξεις, τις προδοτι-
κές συμφωνίες και τις ανεκδιήγητες παρα-
χωρήσεις τους. 
Τώρα, πως τα καταφέρνουμε και εκλέγουμε 
να μας κυβερνούν αγεωγράφητοι και ανι-
στόρητοι είναι κάτι που πρέπει να μας απα-
σχολήσει τα μέγιστα. 
Μήπως θα πρέπει ο επόμενος πρωθυ-
πουργός μας να υποχρεούται να δίνει εξε-
τάσεις στην Γεωγραφία, Ιστορία και Πατρι-
δογνωσία και εάν πετυχαίνει, τότε και 
μόνον τότε να ορκίζεται και να αναλαμβά-
νει τα ύψιστα καθήκοντα του; 
Ενώ λοιπόν κάπως έτσι έχουν τα πράγματα 
με τους διοικούντες μας και μείς όμως δια-
πράττουμε καθημερινά, ίσως από υπερβο-
λική καταναλωτική μανία, αθώα προδο-
σία  προς την πατρίδα μας και στην εγχώρια 
οικονομία μας. 
Τις προάλλες έπεσε στην αντίληψη μου, μία 
ομιλία του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης, 
του κυρίου Βελόπουλου  στην βουλή των 
Ελλήνων και έμεινα άφωνος με την απο-
κάλυψη. 
Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία και 
τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης την προ-
ηγούμενη χρονιά η Ελλάδα εισήγαγε από 
την Τουρκία προϊόντα αξίας εξακοσίων 
εκατομμυρίων ευρώ.  
Άκουσον, άκουσον!  
Και εγώ που μια μέρα ξέμεινα από ελλη-
νικό καφέ και πήγα στο παντοπωλείο της 
περιοχής μου εδώ στο Τορόντο να προμη-

θευτώ καφέ και δεν είχε παρά μόνον τούρ-
κις, έστησα καβγά με τον διευθυντή του 
που δεν είχε ελληνικό παρά μόνον τούρ-
κικο καφέ  και φυσικά αρνήθηκα να το αγο-
ράσω και το επόμενο πρωί ήπια βουνήσιο 
τσάι. 
Ή μιαν άλλη φορά που ήθελα να ταξιδέψω 
στην πατρίδα και ένας φίλος ταξιδιωτικός 
πράκτορας  για να γλυτώσω κάποιες εκατο-
σταριές δολάρια μου πρότεινε να ταξιδέψω 
με την τούρκις αεροπορική εταιρεία και του 
απάντησα ούτε δωρεάν. 
Περιττό να σας αναφέρω ότι τα ξηρά σύκα 
είναι από τα πιο αγαπημένα μου, αλλά πριν 
τα αγοράσω βλέπω την προέλευση και αν 
είναι ανατολικά από το Αιγαίο δεν τα αγο-
ράζω με τίποτε. 
Όταν λοιπόν άκουσα το αστρονομικό αυτό 
ποσό που πληρώνει η ελλαδίτσα μου και 
εισάγει τουρκικά προϊόντα, πόνεσα  βαθιά 
μέσα στην ψυχή μου. 
 Όλο μου το σόι ανασκίρτησε. Όλοι οι αδι-
κοχαμένοι και κατακρεουργημένοι συμπα-
τριώτες μου με έγνεψαν με παράπονο. Τα 
εκατομμύρια θύματα της τουρκικής θηρι-
ωδίας ξεπρόβαλαν μπροστά μου και με τα 
κατακόκκινα  και καταπονημένα  μάτια τους 
με κοιτούσαν απορημένα.  
Πώς μπορείτε και ξεχνάτε τόσο γρήγορα με 
ρωτούσαν απεγνωσμένα; 
Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να 
διαφημίζουν ταξιδιωτικές εκδρομές στις 
χαμένες πατρίδες μας και αναρωτιέμαι πώς 
είναι δυνατόν εμείς τα παιδιά των θυμάτων 
να υποστηρίζουμε και να βοηθούμε οικο-
νομικά τους εγκληματίες των γονιών μας; 
Όταν φίλοι πόντιοι μου προτείνουν να 
πάμε να επισκεφτούμε την Τραπεζούντα, 
ή την Πόλη ή την Σμύρνη. Τους απαντώ 
ποτέ, όσο οι αλύτρωτες πατρίδες μας είναι 
κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Μόνον όταν 
και άμα και εάν ελευθερωθούν θα πάω να 
προσκυνήσω τους τόπους των προγόνων 
μου. 
Δεν προτείνω φίλοι μου μίσος και εκδί-
κηση στους σελτσοκομογγόλους, πάρα 
μόνον σεβασμό και αγάπη στους προγό-
νους μας που υπέφεραν τα πάνδεινα και 
στο τέλος μας έκλεψαν και την πατρίδα μας. 
Την επόμενη φορά που θα πάτε στην αγορά 
πριν δώσετε το ευρώ σας και να αγοράσετε 
ένα τούρκικο προϊόν, αναλογιστείτε τα πολ-
λαπλά εγκλήματα τους εναντίον του έθνους 
μας και πράξτε ανάλογα. 
Και ίσως αυτό να βοηθήσει και τους ανι-
στόρητους, αγεωγράφητους και απάτρι-
δες ηγέτες μας και ευθυγραμμιστούν με την 
βούληση του λαού.  

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Τούρκικα Προϊόντα  

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News
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W
hen most people mention 
the word ‘Construction’, the 
images that often come to 
mind are of strong, resilient, 

blue collared men and women, braving 
the elements to build houses, high rises, 
and critical infrastructure projects.  In a 
highly competitive industry that is focused 
on getting the job done quickly, and 
‘toughing it out’, it is easy to see how the 
mental health of workers can be put on 
the backburner. The reality is that mental 
health has been largely overlooked by the 
construction industry for far too long.  
According to Industry Consultant  Mark 
Breslin, the ‘tough guy’ culture has yet to 
fully change  and many industry and site 
leaders still take the position that workers 

‘don’t get paid to think – or feel’ , but 
thankfully that attitude is being challenged 
daily.
 Trends and statistics that have surfaced 
recently have made the mental health 
crisis in construction impossible to ignore.  
Statistics Canada estimates that 33% 
of workers in the construction industry 
reported poor mental health. In addition, 
64% of construction workers wished their 
employers did more to support mental 
health initiatives. The question then 
becomes, why is poor mental health so 

prevalent in the construction industry?  
There are several factors unique to the 
construction industry that can negatively 
impact the mental health of our workers 
such as: the seasonality and unpredictability 
of employment; the expectation of overtime 
and working long hours; the exhausting 
physicality of the work; and workplace 
injuries/illness that can lead to chronic 
pain and psychological trauma.  Perhaps 
the greatest factor is the still prevalent 
“macho” culture in which men are reticent 
to acknowledge psychological stressors.  
All construction workers for the most part 
work in high pressure environments where 
the name of the game is productivity. In 
addition, workers often have little control 
over their workload, especially in non-
unionized environments. Workers also often 
lack influence in decision making processes 
and over the way a job is done. Lastly, the 
project-to-project nature of construction 
employment contributes to job insecurity 
concerns.  These factors compounded on 
one another lead to heavy levels of stress 
and anxiety. 
Mental Health is not just a concern 
for mature workers; it is af fecting 
our apprentices as well.  In a 2020 
study conducted by the International 
Foundation of Employee Benefits across 
35 Canadian Apprenticeship programs, 
68% of respondents reported suffering 
from anxiety disorders, and 51% reported 
experiencing depression.  Sometimes 
these conditions can lead to damaging 
attempts at self-medication through 
alcohol or drugs.  Forty six percent of 
apprentice respondents reported alcohol 

abuse and/or drug addiction as being 
prevalent in their lives.  Aside from the 
obvious physical health risks these habits 
pose, other possible consequences include: 
absenteeism, tardiness, low morale, poor 
job performance, and an increased risk of 
injury at work.   Frank Hawk, Chief Officer 
of the Southwest Regional Council of 
Carpenters, based in Las Vegas, Nevada, 
notes, “We are losing more members due 
to substance use and suicide than from 
jobsite accidents! Clearly some changes are 
needed!”

The Federation of Canadian Municipalities 
has called on a national response from 
all levels of government, as opioids have 
ravaged large cities like Toronto to small 
towns like Thunder Bay. The reality is opioid 
deaths have disproportionately affected 
the construction industry.  In 2017-2018, 
the Ontario government conducted a study 
that analyzed opioid deaths by profession. 
Of those who were employed at the time 
of their deaths due to opioids, 31% were 
people who worked in the construction 
industry. In addition, construction workers 
are also more likely to sustain work related 
injuries. Doctors often prescribe various 
types of opioids to help people cope with 
the pain they may be experiencing, which 
allows people to become more easily 
addicted to opioids, and turn to illicit drug 
markets once their prescriptions run out. US 
researchers found that there were high rates 
(42.8%) of chronic musculoskeletal disorders 
among construction workers of whom 
24.1% received new opioid prescriptions 
and 6.3% received long-term opioid 
prescriptions per year ( National Library of 
Medicine –Jan 2021)
A recent article in the Globe and Mail 
(Portraits of Loss, February 12th, 2021) 
highlighted this crisis in Canada, and, of the 
100 individuals profiled in the story- many 
were from the construction trades. Upon 
review of the article, John Gaal of the St 
Louis Carpenters (an education  leader in our 
union on the issue of Mental Wellness) told 

us ‘the stories are all too familiar’ to what he 
is seeing in the US. 
The reality is that construction work 
will always be uniquely laborious, high 
pressured, and cyclical in nature. We 
have long known that the job takes its 
toll physically on workers, but it is now 
time to acknowledge that it takes its toll 
mentally as well.  The question remains; 
what are we doing as an industry to address 
this silent crisis? The Carpenters Union 
has begun to step up and answer the 
call. General President McCarron noted 
that the International Training Centre 
(ITC) in Las Vegas has begun to develop 
training programs on suicide and opioid 
abuse prevention. The Carpenters District 
Council of Ontario has also taken initial 
steps to support our staff and members 
through Mental Health First Aid training 
programs for staff and Members’ Assistance 
Programs (MAPs) for members that are 
offered through health and welfare benefit 
plans.  Our industry has come a long way in 
prioritizing and establishing best practices 
to preserve the physical health and safety of 
our workers.  Mental Health must become 
part of that focus.  Attention to physical and 
mental wellness can both save lives.
Mike Yorke – President, Carpenters’ 
District Council of Ontario     www.
thecarpentersunion.ca
Cristina Selva – Executive Director, 
College of Carpenters & Allied Trades    
www.theccat.ca

Mental Health and Addiction in the Construction Industry

MIKE YORKE
PRESIDENT

CARPENTERS’ DISTRICT COUNCIL 
OF ONTARIO
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«Δεῦρο ἔξω»

TΕΤΟΙΟ ΘΑΥΜΑ δὲν εἶχε ξανα-
συμβῆ. Πρωτοφανὴς ἡ ἀνά-
σταση τοῦ Λαζάρου, Καὶ ἄλλες 
ἀναστάσεις εἶχαν πραγματο-

ποιηθῆ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Νεκρὸς 
ὅμως τεσσάρων ἡμερῶν, ποὺ εἶχε ἀρχί-
σει νὰ ἀποσυντίθεται, γιὰ πρώτη φορά. 
Γἰ  αὐτὸ καὶ τὸ θαῦμα ἀποκτᾶ μοναδικὴ 
ἀξία.
᾿Αλλὰ καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀναστάσεως 
εἶναι χαρακτηριστικός. Ενα ἁπλὸ πρό-
σταγμα ἀπὸ τὸν Σωτήρα Κύριο ἦταν 
ἀρκετό: «Φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε, 
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω». Μὲ τὸ πρόσταγμά 
Του αὐτὸ δείχνει τὴν κυριαρχικὴ ἐξου-
σία Του πάνω στὸν θάνατο. Ὁ θάνατος, ὁ 
μέχρι τότε τρομερός, ὑποχωρεῖ μπροστὰ 
στὸν Παντοδύναμο. Ο Χριστὸς φανερώ-
νεται ἀδιάψευστα, πὼς εἶναι ὄχι μόνον ἡ 
πηγὴ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ κάθε πνευμα-
τικῆς 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 βοή-
θεια. Τελείως ὑγιής, σὰν νὰ σηκώθηκε 
ὕστερα ἀπὸ ὕπνο. «Καὶ ὁ διαλελυμένος 
ὠρθοῦτο, καὶ ὁ σεσηπὼς ἠσθάνε το· ὁ 
νεκρὸς ὑπήκουεν, καὶ ὁ δεσμώτης ἔτρε-
χεν, καὶ ὁ θρηνούμενος ἐσκίρτα» (Χρυ-
σόστομος).
Μοναδικὸ πράγματι γεγονός. Δὲν εἶπε 
πρῶτα λῦστε τον. Βγάλτε του τὰ περι-
τυλίγματα. 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 ἀπρα-
ξίας, τῆς ἀδιαφορίας μας στὶς ἀνάγκες 
τοῦ πλησίον. Νὰ βγοῦμε ἀπὸ τοὺς καθη-
μερινοὺς φόβους μας, ἀπὸ τὶς ὀλιγοπι-
στίες μας, ποὺ ναρκώνουν τὸ πνεῦμα καὶ 
νεκρώνουν τὴν ψυχή. Νὰ ἀπαλλαγοῦμε 
ἀπὸ τὶς ἐγωιστικὲς ἀντιδράσεις μας, ἀπὸ 
τὸ τυραννικὸ ἐγώ μας, ποὺ μᾶς κατα-
δικάζει 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 σηκω-
θοῦμε, 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 καταταλαιπω-
ρεῖ 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. 
Ἀπὸ ὅλα ὅσα καταδικάζουν τὴν ψυχὴ σὲ 
πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ μαρασμό.
Ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς λαούς καὶ τὰ ̓́ Εθνη 
καὶ τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς ἀπευθύ-
νεται τό «δεῦρο ἔξω». Βγές, ἐπὶ τέλους, 
ἔξω ἀντηχεῖ ἡ θεία προσταγὴ σ̓  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 κυβερ-
νήτης, ὁ κάθε ἀξιωματοῦχος τῆς Δυτι-
κῆς Εὐρώπης, πού «ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς 
καὶ νεκρὸς εἶσαι» ( Ἀποκάλ. γ́  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, συμφο-
ρές. Βγῆτε ἀπὸ τὴν ἀπάθειά σας καὶ παύ-
σατε νὰ ἐρεθίζετε καὶ τοὺς πιὸ ὑπομο-
νητικούς.
᾿Αναπνεῦστε τὸν ἀέρα τῆς ἐντιμότη-
τος, τῆς εἰλικρινείας, τῆς ἀλήθειας, τῆς 
δικαιοσύνης. Τὸν ἀέρα ὄχι τῶν ἑρπετῶν, 
ἀλλὰ τῶν ἀετῶν, τῶν ἡρώων, τῶν ἀλη-
θινῶν ἀνθρώπων. ̓ Αντιληφθῆτε, πὼς 
τὸ νὰ μένετε κλεισμένοι στὸν τάφο τοῦ 
στενόψυχου συμφέροντός σας, τοῦ ἐγω-
ισμοῦ, τῆς κακίας, τῆς ἁμαρτίας, ὑπο-
γράφετε τὴν δική σας αὐτοκαταδίκη. 
Κινδυνεύετε νὰ μείνετε γιὰ πάντα θαμ-
μένοι 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 
Ἀνάστασή Του ἀνορθώνει τὸν πεσμένο 
ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς 
πιὸ μεγάλης ἐλπίδος. Ἡ νίκη Του εἶναι 
καὶ δική μας νίκη. «Συνήγειρε καὶ συνε-
κάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. β́  
6) καὶ μᾶς. Τό «δεῦρο ἔξω» ἦταν ὁ τύπος 
τῆς διπλῆς ἀναστάσεως, τῆς σωματικῆς 
καὶ ψυχικῆς ὅλων μας. ᾽Απὸ μᾶς ἐξαρ-
τᾶται νὰ ἀνταποκριθοῦμε καὶ νὰ οἰκει-
ωθοῦμε τὸ πρόσταγμά Του. Νὰ ζήσουμε 
κοντὰ στὸν ̓ Αναστάντα, ὡς «υἱοὶ τῆς 
Ἀναστάσεως».

ΠΛΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(Μία μοναδική ίσως ευκαιρία)

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΆΝΤΏΝΗΣ ΠΆΡΆΠΆΝΗΣΙΟΣ
ΔΙΔΆΚΤΏΡ ΤΟΥ ΠΆΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Π
ριν 3-4 ημέρες σε πρωινή καθημερινή 
ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1, συζη-
τήθηκαν τα προβλήματα της ελληνικής 
ακτοπλοΐας με ένα γνώριμο γνώστη αυ-

τών τον κο Βερνίκο, ο οποίος ανέπτυξε τα θέματα 
που ανέκυψαν στο τομέα λόγω της πανδημίας του 
COVIT 19, ενώ μεταξύ αυτών τέθηκε και το ερώ-
τημα της τουριστικής δραστηριότητας με έμφαση 
σε εκείνη που συνδέεται με τα κρουαζιερόπλοια.
Ειπώθηκε συγκεκριμένα ότι στη  Λεμεσό αγκυρο-
βολούν σήμερα 4-5 κρουαζιερόπλοια που προο-
ρίζονται να οδηγηθούν στην Ασία για να μεταβλη-
θούν σε  scrap (παλιοσίδερα), αφού αγορασθούν 
σε τιμές σχεδόν εξευτελιστικές, προκειμένου αφ’ 
ενός να μην απαξιωθούν εντελώς διαρκούσης της 
κρίσης στον τομέα της κρουαζιέρας και αφ’ ετέ-
ρου να μην επιβαρύνουν συνεχώς  τους ιδιοκτή-
τες τους με έξοδα συντήρησης, μισθούς προσω-
πικού κλπ, αλλά να εξασφαλίσουν το ταχύτερο μια 
συμφέρουσα πώληση, κατώτερη όμως κατά πολύ 
της πραγματικής τους αξίας.
Προβληματίστηκα με αυτή τη λογική που δεν 
παύει όμως ν’ αποτελεί μία παλιά πολιτική του 

σύγχρονου οικονομικού επιχειρησιακού γίγνε-
σθαι και διερωτήθηκα αν πράγματι υπάρχει 
κάποια επωφελέστερη λύση αξιοποίησης έστω 
και οριακά, κάποιων από αυτά τα υπερπολυτελή 
σκάφη που άλλοτε απέδιδαν πολλά οφέλη στις 
εταιρείες τους..
Σκέφθηκα λοιπόν ότι, μια «πολυνησιακή χώρα» 
όπως η Ελλάδα, δημιουργεί εκ των πραγμά-
των απαιτήσεις εξυπηρέτησης των νησιών της 
κυρίως σε κοινωνικές παροχές που είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να υπάρξουν σε κάθε νήσο ή νησίδα 
που κατοικείται έστω και οριακά, για πληθώρα 
ευνόητων λόγων.
Έτσι λοιπόν εκτίμησα ότι ενδεχομένως άξιζε 
να προταθεί μια προς διερεύνηση ιδέα που θα 
αφορά την απόκτηση ενός τουλάχιστον τέτοιου 
σκάφους από το ΥΠΕΘΑ ή το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη ή του Υπουργείου Υγείας ή 
και από κοινού μεταξύ αυτών των Υπουργείων, 
προκειμένου μετά από κάποιες περιορισμένης 
κλίμακας μετατροπές ν’  αποδοθεί ένα πλήρες 
(polyvalent) πλωτό νοσοκομείο, που θα συνδρά-
μει τους νησιώτες αλλά και κατοίκους παράλιων 
πόλεων της χώρας μας, δεδομένου ότι  οι περισ-
σότερες  πόλεις της χώρας είναι παράλιες.
Οι μετατροπές αυτές εντοπίζονται στην δυνατό-
τητα ύπαρξης ελικοδρομίου και του συνοδευτι-
κού του υπόστεγου,  καθώς και  δυνατότητα φιλο-

ξενίας εντός αυτού πλωτού μέσου της τάξης των 
±15  μέτρων, για να μεταφέρει ανθρώπους και 
υλικά προσεγγίζοντας ακτές και λιμενίσκους, 
νήσων και νησίδων στις οποίες δεν υπάρχουν 
κατάλληλες υποδομές για τον ελλιμενισμό του 
πλωτού νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι αυτές οι 
περιπτώσεις είναι και οι περισσότερες. Επίσης θα 
χρειαστούν και κατάλληλες εσωτερικές διαμορ-
φώσεις που θα το καταστήσουν πλήρες πλωτό 
νοσοκομείο, κατά την έννοια ενός τυπικού «Γενι-
κού Νοσοκομείου», ενώ θα σχεδιασθούν με επι-
μέλεια από ειδήμονες στο τομέα, για να υλοποιη-
θούν από  ελληνικά ναυπηγεία.
Η στελέχωση του ιατρικού προσωπικού θα μπο-
ρούσε να βασισθεί σε γιατρούς και νοσηλευτές 
από τις ένοπλες δυνάμεις, από ιδιώτες επαγγελ-
ματίες υπό όρους, καθώς και από ασκούμενους 
– ειδικευόμενους, ενώ για τον κατάλληλο ιατρικό 
εξοπλισμό η συνδρομή και των ελλήνων του εξω-
τερικού εκτιμώ ότι θα είναι δεδομένη.  
Αλλά και γενικότερα, αναφορικά με την εξεύρεση 
των απαραίτητων κονδυλίων, εκτιμώ βάσιμα ότι 
η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει σε σημαντικό ποσοστό 

μία τέτοια άξια λόγου προσπάθεια, που θ’ αφορά 
την υγεία ενός απομονωμένου σχετικά πληθυ-
σμού, αλλά και των ευρωπαίων τουριστών που 
κατακλύζουν όλα τα νησιά συμπεριλαμβανομέ-
νων των μικρών και μεσαίου μεγέθους κατά τις 
περιόδους κυρίως των διακοπών.
Η συνδρομή επίσης του πλωτού νοσοκομείου θα 
μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμη ως άμεση 
παρέμβαση και σε περιπτώσεις τραυματισμών 
(και όχι μόνο), από φυσικές καταστροφές (σει-
σμοί, πλημμύρες, φωτιές, κατολισθήσεις, κλπ).
Θα μπορούσε επίσης να συνδράμει και άλλες 
μεσογειακές χώρες που χρήζουν σχετικής έκτα-
κτης βοήθειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και 
στην αναβάθμιση της εθνική μας «διπλωματι-
κής αλληλεγγύης». Στη προκειμένη περίπτωση 
η Κύπρος εξαιρείται «ως ενιαία εθνική περιοχή 
προσφερόμενης υπηρεσίας», μολονότι πρόκειται 
για ανεξάρτητο  κράτος.
Γνωρίζω ότι η χώρα μας σε τέτοιες περιπτώσεις 
κινείται αργά και ράθυμα, ή παραμένει ακίνητη, 
αφού οι «αυτόματα ενεργοποιούμενες αντιδρά-
σεις», μετατρέπουν τα πάντα σε μή προσεγγίσι-
μους  στόχους  για διάφορους γνωστούς λόγους. 
Η καλλίτερη στη περίπτωση αυτή απάντηση θα 
μπορούσε να εκμαιευθεί, αν ερωτώντο οι νησιώ-
τες πριν αλλά και μετά από τους «προτρέχοντες 
ειδικούς».
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 2% rate reduction.

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$2,618 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$750
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,188 down payment

Lease from

per month

Lease from

$438† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$728† 3.48%†

Audi Uptown
Spring Credit

$2,000
Includes

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

Enhanced rates from 0.48%.
Up to $20,000 off select models.

The new all electric e-tron GT

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2021 Audi Q3 45 TFSI quattro komfort/Q5 45 TFSI quattro Komfort/ Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=3.48%/Q3=3.98% for Q3 
& Q5 - 36, Q7 - 48 months, with monthly payments of Q7=$728/Q5=$438/month/Q3=$198/bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,588/Q5=$6,188/Q3=$2,618 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, 
options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$41,558/Q5=$27,255/Q3=$23,175 (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, Up to an additional 2% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who 
finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q7 and e-tron and 2020 Q8 models. Credit amounts vary to a maximum of $20,000 available on new unregistered 2020 A8 models. Offer available on approved credit only and to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, 
and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. Rate reduction is not eligible on 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-exchange-
able nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. 0% financing for up to 24 months available on all Certified Pre-Owned inventory. Offer expires on April 30th, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. 

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

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για την ποδά-
γρα (Gout).
Η ποδάγρα ή ουρική αρθρίτιδα 
(gout), είναι μια μορφή αρθρίτιδας. 

Προκαλείται από την εναπόθεση κρυστάλ-
λων ουρικού οξέος στις αρθρώσεις. Έχει 
επικρατήσει ο όρος ποδάγρα επειδή το 50% 
των περιπτώσεων εκδηλώνεται στην μετα-
ταρσοφαλλαγική άρθρωση στη βάση του 
μεγάλου δακτύλου του ποδιού.
Είναι περίπου 3 φορές πιο συχνή στους 
άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες.  Το 90% των 
ατόμων με ποδάγρα είναι άνω των 40 ετών.  
Ο αριθμός των νέων περιστατικών ποδά-
γρας κάθε χρόνο παρουσιάζει σημαντική 
αύξηση. Στις τελευταίες δεκαετίες, λόγω 
αφθονίας και υπερφαγίας, τα περιστατικά 
ποδάγρας αυξάνονται τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες.

Συμπτώματα
Τα σημεία και συμπτώματα που χαρακτηρί-
ζουν την ποδάγρα είναι:
Ξαφνική έναρξη δυνατού πόνου, συνήθως 
τη νύχτα σε μια άρθρωση χωρίς να υπάρ-
χουν προειδοποιητικά συμπτώματα από 
πριν
Η άρθρωση που προσβάλλεται με τη μεγα-
λύτερη συχνότητα είναι αυτή του πρώτου 
δάκτυλου των ποδιών (big toe). Μπορεί 
επίσης να εμφανιστεί σε άλλες αρθρώσεις 
των ποδιών, στα γόνατα, στους καρπούς και 
στα χέρια.  Η άρθρωση που προσβάλλεται 
παρουσιάζει εκτός από τον πόνο και άλλα 
σημεία φλεγμονής, κοκκίνισμα, πρήξιμο και 
γίνεται πιο θερμή.  Εάν δεν δοθεί θεραπεία, 
ο πόνος διαρκεί για 10 περίπου μέρες και 
μετά υποχωρεί.

Αιτία
Η αιτία της ποδάγρας σχετίζεται με το 
ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ είναι προϊόν του 
μεταβολισμού των πρωτεϊνών.  Το ουρικό 
οξύ διαλύεται συνήθως στο αίμα και περ-
νάει από τα νεφρά στα ούρα.  Το ουρικό οξύ 
μπορεί να αυξηθεί στο αίμα για διάφορους 
λόγους. Η διατροφή πλούσια σε πρωτε-
ΐνες ιδιαίτερα όταν είναι ζωικής προέλευ-
σης, συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγή 

ουρικού οξέος από τον οργανισμό. Επίσης 
το ουρικό οξύ μπορεί να αυξάνεται στο αίμα 
σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας.
Στα άτομα με ποδάγρα το περίσσιο ουρικό 
οξύ μπορεί να συσσωρευτεί και να σχημα-
τίσει αιχμηρούς κρυστάλλους, που συσσω-
ρεύονται στην άρθρωση και στους περιβάλ-
λοντες ιστούς προκαλώντας πόνο και πρή-
ξιμο ως αποτέλεσμα φλεγμονώδους αντί-
δρασης από τον οργανισμό.
Οι καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 
προσβολής από ποδάγρα είναι:

 ª Οικογενειακό ιστορικό ποδάγρας
 ª Το ανδρικό φύλο
 ª Ηλικία: Οι άνδρες παρουσιάζουν σε 

μικρότερη ηλικία την πάθηση, συνήθως 
μεταξύ 40 και 50 ετών. Οι γυναίκες προ-
σβάλλονται συχνότερα σε μεγαλύτερη ηλι-
κία και μετά από την εμμηνόπαυση

 ª Παχυσαρκία, υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ, ανεξέλεγκτη ψηλή πίεση, διαβήτης, 
ψηλή χοληστερόλη αίματος, ψηλά τριγλυκε-
ρίδια, αθηρωμάτωση

 ª Ορισμένα φάρμακα: Διουρητικά (ιδιαί-
τερα τα θειαζιδικά), η βιταμίνη Β3, η ασπι-
ρίνη σε χαμηλές δόσεις, η κυκλοσπορίνη και 
μερικά αντικαρκινικά φάρμακα

 ª Διατροφή πλούσια σε ζωικής προέ-
λευσης πρωτεΐνες, κρέας, κυνήγι, συκώτι, 
θαλασσινά, σολομό, σαρδέλες και ρέγκα.

Διάγνωση
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο ιστο-
ρικό και στην κλινική εξέταση που θα κάνει 
ο γιατρός. Οι αναλύσεις αίματος γίνονται για 
να αξιολογηθούν τα επίπεδα αίματος του 
ουρικού οξέος και άλλοι παράμετροι όπως 
η νεφρική λειτουργία, τα λιπίδια αίματος 
(χοληστερόλη, τριγλυκερίδια).
Τα επίπεδα του ουρικού οξέος δεν σχετί-
ζονται πάντοτε με την ποδάγρα. Υπάρχουν 
περιπτώσεις ασθενών με χαμηλό ουρικό 
οξύ που έχουν ποδάγρα και ασθενών με 
ψηλό ουρικό οξύ που δεν παρουσιάζουν 
ποδάγρα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν 
είναι μόνο το ουρικό οξύ που παίζει ρόλο 
στη γένεση της ποδάγρας αλλά ότι πρόκειται 
για πολύπλοκη νόσο στην οποία εμπλέκο-
νται και άλλοι προδιαθεσικοί η κληρονομι-
κοί παράγοντες.

Θεραπεία
Ο στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση 
του ασθενούς από τον πόνο και η μείωση 
του ουρικού οξέος στο αίμα.  Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φάρμακα κατά του πόνου 
και της φλεγμονής όπως η ιβουπροφένη 
(advil), η ναπροξένη (aleve) και άλλα μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Επίσης 
είναι δυνατόν να χορηγηθούν στεροειδή 
φάρμακα όπως η πρεδνισολόνη.
Σε μερικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα εάν ο 
ασθενής δεν μπορεί να πάρει φάρμακα των 
δύο προηγούμενων κατηγοριών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η κολχικίνη.

Η αλλοπουρινόλη είναι φάρμακο που εμπο-
δίζει τη σύνθεση ουρικού οξέος. Για αυτό 
χορηγείται για τη μείωση των επιπέδων 
ουρικού οξέος στο αίμα.

Πρόληψη
Ο πάσχων από ποδάγρα έχει στα χέρια του 
ένα ισχυρό όπλο για την αντιμετώπισή της 
που δεν είναι άλλος από τη διατροφή.
Βασική οδηγία είναι ο αποκλεισμός τροφών 
πλούσιων σε πουρίνες.
Οι πουρίνες είναι τμήμα των πρωτεϊνών των 
τροφών που μετατρέπονται σε ουρικό οξύ 
στον οργανισμό μας.
Αυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται 
είναι οι εξής:

-Εντόσθια (συκώτι, μυαλά, νεφρά), ζωμός 
κρέατος, σάλτσες κρέατος, γλυκάδια
-Κυνήγι, χήνα
-Αμύγδαλα
-Θαλασσινά (μύδια, χτένια, αυγοτάραχο), 
σαρδέλες, σκουμπρί, ρέγκα, αντσούγιες
-Μαγιά

Γενικές οδηγίες:
-Μειώστε την πρόσληψη λιπαρών. Επιλέξτε 
άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά.
-Μειώστε την κατανάλωση κόκκινου κρέα-
τος και προτιμήστε πουλερικά και ψάρια στις 
ποσότητες που ορίζει ο γιατρός.
-Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ. Αυξή-
στε την κατανάλωση υγρών στη διάρκεια 
της μέρας.
-Αυξήστε την κατανάλωση τροφίμων πλού-
σιων σε υδατάνθρακες (ψωμί, ζυμαρικά, 
ρύζι, φρούτα).
-Προσπαθήστε να αποκτήσετε σταδιακά και 
να διατηρήσετε ένα φυσιολογικό σωματικό 
βάρος. Αποφύγετε την απότομη απώλεια 
βάρους.
-Αποφύγετε μεγάλα και βαριά γεύματα αργά 
τη νύχτα.

Τρόφιμα που επιτρέπονται
-Γάλα
-Γιαούρτι
-Τυρί
-Αβγά
-Ψωμί άσπρο
-Δημητριακά (όχι τα ολικής αλέσεως)
-Ζυμαρικά
-Φρούτα
-Ξηροί καρποί (εκτός από τα αμύγδαλα)
Τρόφιμα που επιτρέπονται σε μικρές ποσό-
τητες
-Κοτόπουλο, γαλοπούλα, κόκκινο κρέας 
(μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι), μπέικον
-Ψάρια, οστρακοειδή (εκτός από αυτά που 
απαγορεύονται), αστακός, καβούρια στρεί-

δια
-Αρακάς, φασόλια, σπανάκι, φακές, σπα-
ράγγια, μανιτάρια, κουνουπίδι, σπαράγγια
-Πατάτες τηγανητές, ψωμί και δημητριακά 
ολικής αλέσεως.

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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

23 Απριλίου 2021
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 41TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
23 Απριλίου 2021

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

H Ελλάδα στα σχολεία όλου του κόσμου 
μέσα από το Θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ

O 
COVID-19 τύλιξε την ανθρωπό-
τητα σε ένα πυκνό γκρίζο σύν-
νεφο με πολλές απώλειες. Οι άν-
θρωποι όμως βρίσκουν τρόπους 

πάντα να δημιουργούν. Γιατί είναι στη φύ-
ση του ανθρώπου παρά τα πισωγυρίσμα-
τα να πηγαίνει μπροστά για να αντικρύσει 
τον ήλιο.
Για το θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ήταν μια πρό-
κληση: Να βρει τρόπους να επικοινωνήσει 
με το κοινό και κυρίως τα παιδιά. Ήταν από 
τα πρώτα θέατρα που βρήκαν τρόπους να 
μπουν στη νέα εποχή και με την βοήθεια της 
πιο προηγμένης τεχνολογίας να φτάσει στο 
πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδα και 
από κει σε όλη την υφήλιο!
Το μήνυμα μας θέλουμε να φτάσει στα σχο-
λεία και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμΟ!
Το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ έχει αναπτύξει ένα 
σύστημα Live streaming παρουσίασης των 
παραστάσεων για παιδιά, με υψηλής ποι-
ότητας αποτελέσματα, σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν Έλλη-
νες. Μπορούμε έτσι σαν καλλιτέχνες να επι-
κοινωνούμε και να περνάμε το Ελληνικό 
πνεύμα, την Ελληνική γλώσσα, κουλτούρα, 
παράδοση και πνεύμα στα παιδιά των Ελλή-
νων.
Σας προτείνουμε λοιπόν να παίξουμε για τα 
σχολεία ή τις κοινότητες/συλλόγους/μεμο-
νωμένες οικογένειες Ελλήνων στο σχολείο ή 

σε σύνδεση με κάθε σπίτι, μια από τις παρα-
στάσεις μας. Μπορείτε να διαλέξετε σύμ-
φωνα με τα εκπαιδευτικά θέματα που ται-
ριάζουν στο δικό σας πρόγραμμα μια από 
τις παραστάσεις μας. Η δαπάνη είναι ελά-
χιστη και το όφελος μεγάλο. Τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν στους ηθο-
ποιούς στα Ελληνικά η στα Αγγλικά.
Οι δύο από τις παραστάσεις μας, ακριβώς 
διότι παρουσιάζουμε τις παραστάσεις μας 
εκτός Ελλάδος, είναι υποτιτλισμένες στα 
Αγγλικά διότι παρουσιάζονται όπως προ-
αναφέραμε σε Αγγλόφωνο αλλά Ελληνικό 

κοινό στις άλλες χώρες.
Έτσι τα παιδιά ακούν την Ελληνική γλώσσα 
από τους ηθοποιούς ενώ για την κατανόηση 
υπάρχουν και οι αγγλικοί υπότιτλοι.
«Αγαπητοί φίλοι, Πιστεύουμε ότι οι 
παραστάσεις μας θα είναι μία ευχάριστη 
έκπληξη/διασκέδαση για τα παιδιά και μια 
δυνατή εμπειρία να μιλήσουν με ηθοποι-
ούς σκηνοθέτη και σκηνογράφος από την 
πατρίδα και να ακούσουν την Ελληνική 
γλώσσα. Αυτές τις δυνατότητες μας τις 
δίνει η νέα τεχνολογία. Ας τις εκμεταλλευ-
τούμε για καλό σκοπό.

Με εκτίμηση,
Νίκος Καμτσής,
Σκηνοθέτης -Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Aeroplio theater for children- Athens»
Ελάτε λοιπόν σε μία συνάντηση με την 
Ελλάδα και την σύγχρονη θεατρική δημι-
ουργία για παιδιά.
Τη μέρα και την ώρα που θέλετε (παρ΄ όλη 
την διαφορά ώρας) εμείς θα είμαστε εκεί, 
θα παίξουμε και θα μιλήσουμε μαζί σας και 
τα παιδιά σας. Σε μία εκδήλωση που πάει 
πέρα από τα πλαίσια μιας θεατρικής παρά-
στασης
και πλησιάζει την επαφή με τις ρίζες. Τις 
δικές μας, τις δικές σας και κυρίως των παι-
διών. Το τεχνικό κόμματι το αναλαμβάνουμε 
εμείς όπου σε επικοινωνία μαζί σας θα συν-
δεθούμε και θα δείτε την παράσταση σχε-
δόν σαν να ήσασταν στην Ελλάδα στο θέα-
τρό μας.
Το οικονομικό θέμα ισοδυναμεί με ένα απλό 
εισιτήριο θεάτρου και μπορεί να διαμορ-
φωθεί ακόμη πιο κάτω αν ο αριθμός των 
θεατών είναι μεγάλος.
Στε ίλτε μας ένα mail σ τα nkar iel@
g m a i l . c o m ,  t o p o s a l l o u @ a o l .
com, theat reaeroplio@gmail .com, 
aeropliolivestreaming@gmail.com και θα 
οριστούν οι λεπτομέρειες της σύνδεσης. 
Μια κατ΄ ιδίαν συζήτηση μπορεί επίσης να 
γίνει μέσα από το skype η zoom.
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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

Αποκλειστικη ζητάει 
εργασία για φροντίδα 

ηλικιωμένων
 για live-out

Με περισσότερα από 15 
χρονια εμπειρία στην Ελλάδα

στον τομέα.
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε 

ήμερα της εβδομάδας, 
προτίμηση πληρωμής μόνο 

Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΣΗΤΕ ΜΕ ΤΟΝ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

416.266.9699

ΕΙΣΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ;

ΘΕΛΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

ΣΕ CONSTRUCTION
KAI INTERLOCKING;
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ $35 ΤΗΝ ΩΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
416-605-6363

Ζητούνται εργάτες 
με εμπειρία στα 

πλακάκια
Ένας πλακάς

 κι ένας βοηθός 
για να στοκάρει.

Απαραίτητη η γνώση 
ελληνικών.

Για πληροφορίες καλέστε 
τον κ. Άνταμ

416-875-8143

ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΖΗΤΑ ΧΑΣΑΠΗ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ
ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416.602.2739

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ
 ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ 

ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΗ DANFORTH 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ CHESTER

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
ΤΗΛ. 416.303.1554

ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ κα ΕΦΗ

ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  & ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416.725.0815

ή janinemanikis@gmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 

ΧΑΛΚΙΔΑ
2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι 
άδειες οικοδομής.

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό 
δρόμο

Η συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποηθεί 
και εδώ στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν σ το 
Οντάριο 3,682   νέα κρούσμα-
τα.
Yπήρξε σημαντική μείωση στα 

κρούσματα σε σχέση με μία ημέρα 
πριν, όπου είχαν σημειωθεί 4,212.
Στα αρνητικά, σημειώθηκαν 40 νέοι 
θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας στην 
επαρχία και πλέον συνολικά στο Οντά-
ριο έχουν χάσει τη ζωή τους 7,829 

άνθρωποι από την έναρξη της πανδη-
μίας. 
Στο Τορόν το σημε ιώθηκαν 1,131 
κρούσματα, στη περιοχή του Πιλ 507 
και στην περιοχή του Γιορκ 436.
Εν τω μεταξύ, και οι 34 μονάδες δημό-
σιας υγείας ανέφεραν τουλάχιστον μία 
υπόθεση, πρώτη φορά που συμβαίνει 
κάτι τέτοιο σε περισσότερο από μία 
εβδομάδα.

3,682 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 40 νέοι θάνατοι

Συνελήφθη άνδρας στο αεροδρόμιο του 
Τορόντο με πλαστό έγγραφο COVID-19

Έ
νας κάτοικος του Whitby χρεώ-
θηκε αφού φέρεται να χρησιμο-
ποιεί ψεύτικο έγγραφο COVID-19 
μετά την άφιξή του στο Τορόντο 

από διεθνή πτήση.
Την Τρίτη, λίγο πριν τις 5 μ.μ., κλήθηκε 
η αστυνομία του Peel στο Αεροδρόμιο 
Τορόντο Pearson για να βοηθήσει τον 
Οργανισμό Συνόρων του Καναδά (CBSA) 
με ένα περιστατικό σχετικά με ένα αμφι-
λεγόμενο έγγραφο COVID-19.
Ένας αξιωματικός της CBSA διεξήγαγε 
έλεγχο επιθεώρησης των εγγράφων εισό-
δου ενός άνδρα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός εγγράφου COVID-19.
Η αστυνομία του Peel είπε ότι το έγγραφο 
περιελάμβανε τα αποτελέσματα δοκιμών 
COVID-19.
Ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Δημό-
σιας Υγείας του Καναδά εξέτασε επίσης το 

έγγραφο του άνδρα και θεώρησε ότι είναι 
πλαστό, ανέφερε η αστυνομία.
Στη συνέχεια συνελήφθη ένας 57χρονος 
άνδρας από το Whitby και κατηγορήθηκε 
για παραπλανητικό έγγραφο.
Ο άνθρωπος επέστρεψε τελικά στην Υπη-
ρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά για 
εξετάσεις.
Είναι άγνωστο αν ο άντρας έπρεπε να 
μπει σε  καραντίνα σε ένα από τα ομο-
σπονδιακά ξενοδοχεία. Έχει προγραμμα-
τιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 
5 Ιουλίου.
Οι Καναδοί ταξιδιώτες σε διεθνές ταξίδι 
πρέπει να κάνουν τεστ COVID-19 72 ώρες 
πριν από την πτήση τους στο σπίτι τους 
και  για να επιστρέψουν στη χώρα θα πρέ-
πει να φέρουν μαζί τους και τα αποτελέ-
σματα αρνητικού τεστ από την χώρα επί-
σκεψης.

Έ
να νέο πρόγραμμα, με τον ί-
διο στόχο όπως πάντα: να κερ-
δίσει τον αγώνα ενάντια στο 
COVID-19 και τις παραλλαγές.

Η Πόλη του Τορόντο εντείνει τις προ-
σπάθειές της για εμβολιασμό περισ-
σότερων κατοίκων που ζουν σε κοι-
νότητες hotspot, εισάγοντας μια νέα 
στρατηγική εμβολιασμού με σκοπό 
να τριπλασιαστεί η ποσότητα εμβο-
λίου σε αυτές τις γειτονιές.
Ο Tory λέει ότι ο στόχος είναι να δια-
σφαλιστεί ότι αυτή η αυξημένη προ-
σφορά εμβολίων θα προσφέρεται 
σε επιλέξιμους κατοίκους, ειδικά σε 
αυτούς που ζουν σε 13 συγκεκρι-
μένα σημεία, το συντομότερο δυνατό 
μέσω κινητών και αναδυόμενων κοι-
νοτικών κλινικών εμβολιασμού.

H Δημόσια Υγεία του Τορόντο εντόπισε αυτούς τους 13 ταχυδρομικούς 
κώδικες:
 - Northwest: M9W, M9V, M9L, M9M, M9N, M6M, M3K, M3J, M3N, M3M
 - Central: M4H
-  East: M1J, M1G

Το Τορόντο θα τριπλασιάσει την 
πρόσβαση στο εμβόλιο σε 13 
ταχυδρομικούς κώδικες

Η 
αστυνομία του Τορόντο ανα-
φέρει ότι θα ξεκινήσει μια νέα 
προσέγγιση για την επιβολή 
του νόμου παραμονής στο σπίτι 

του Οντάριο από την Πέμπτη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπηρεσία 
θα ξεκινήσει μια ειδική ομάδα επιβολής 
σε όλα τα δεκαέξι τμήματα των οποίων η 
«κύρια λειτουργία θα είναι να ανταπο-
κρίνεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις τόσο 
σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 
χώρους».
Η αστυνομία είπε ότι θα επικεντρωθεί σε 
μεγάλες συγκεντρώσεις που δεν συμμορ-
φώνονται με τις εντολές έκτακτης ανά-
γκης, με «ιδιαίτερη εστίαση σε εσωτερι-
κές συγκεντρώσεις, όπως πάρτι σε σπίτια 

ή σε μπαρ και εστιατόρια». Οι νέες ομά-
δες επιβολής θα ξεκινήσουν στις 5 μ.μ. 
στις 22 Απριλίου.
Η αστυνομία τόνισε ότι δεν θα πραγματο-
ποιούν τυχαίες στάσεις ατόμων ή αυτοκι-
νήτων και ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις 
εξουσίες τους.
«Τα άτομα δεν είναι υποχρεωμένα να 
εξηγήσουν γιατί βγαίνουν από την 
κατοικία τους, ούτε το να είναι έξω 
είναι απόδειξη πως δεν ακολουθούν 
το νόμο», αναφέρει η αστυνομία.
Η αστυνομία είπε επίσης ότι οι εργα-
ζόμενοι δεν απαιτείται να έχουν απο-
δείξεις από τον εργοδότη τους ότι 
ταξιδεύουν προς ή από το χώρο εργα-
σίας τους.

Η αστυνομία του Τορόντο ξεκινά ειδικές 
ομάδες στοχεύοντας μεγάλες συγκεντρώσεις
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Alana Campos:
 Η φλογερή Βραζιλιάνα

Αν θέλετε ακόμη μία 
απτή απόδειξη πως η 
Βραζιλία βγάζει τα πιο 
εκρηκτικά κορίτσια, 
κάνετε μία βόλτα στο 
Instagram της Alana 
Campos.

Το μελαχρινό μοντέλο 
διαθέτει ένα κορμί 
που τα… σπάει 
και σε συνδυασμό 
με το πανέμορφο 
πρόσωπό της, γίνεται 
ακαταμάχητη. Οι 
καλογυμνασμένοι 
κοιλιακοί της είναι 
σκέτη κόλαση, αλλά 
και το μεγάλο της 
ατού.

Η Βραζιλιάνα έχει 
μία αξιοσημείωτη 
καριέρα στο 
μόντελινγκ, ενώ 
οι φωτογραφίες 
της που ανεβάζει 
στο Instagram 
προκαλούν 
αναστάτωση στο 
ανδρικό κοινό.
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Τ
ην γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks, 
από το οποίο και κατάφερε να ξεχωρίσει! 
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έφτασε μέ-
χρι τον τελικό του ριάλιτι, ενώ αμέσως με-

τά αποφάσισε να επικεντρωθεί στην προσωπική 
της ζωή.
Η ίδια εξάλλου μετρούσε αρκετά χρόνια σχέσης με 
τον Αριστομένη Γιαννόπουλο με τον οποίο και ανέ-
βηκαν μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας.
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, 
πριν από 2,5 περίπου χρόνια και με μια λαμπερή 

τελετή η οποία σχολιάστηκε έντονα από τα Media.
Μια δυσάρεστη είδηση ωστόσο ξάφνιασε αρκε-
τούς το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Αλεξάνδρα 
επιβεβαίωσε τις φήμες του χωρισμού της, λέγο-
ντας πως μετακόμισε μόνη της σε νέο διαμέρισμα 
στο κέντρο της Αθήνας.
Φυσικά η είδηση του χωρισμού σχολιάστηκε έ-
ντονα με την πρώην παίκτρια του ριάλιτι να απα-
ντά για όλα, άνετη και χαλαρή. Αυτή τη φορά η Α-
λεξάνδρα απάντησε στις ερωτήσεις των διαδικτυ-
ακών της φίλων και έκανε νέες αποκαλύψεις.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Σε νέα σχέση 
ή single; 

«Απογειώνει» το Insta-
gram με τις... γιορτινές 
φωτογραφίες της

Πρόκειται για μία από πιο «καυτές» 
παρουσίες που έχει εμφανιστή στην 
κρητική τηλεόραση, αλλά και μία 
από τις ωραιότερες φωνές των FM. 
Η Χρύσα Κυρατζή είναι γνωστή 
στην Κρήτη από τα καλλιστεία 
αλλά και τις εμφανίσεις της στο 
Κρήτη TV, εδώ και λίγα χρόνια 
όμως την καρδιά της έχει κλέψει το 
ραδιόφωνο. Η εκρηκτική καλλονή 
έχει τη δική της καθημερινή 
εκπομπή στον Sfera 98,7 του 
Ηρακλείου και εκτός από τα FM, 
φροντίζει να την απολαμβάνουν οι 
θαυμαστές της και στο Instagram. 

«Κόλαση» η Ιωάννα 
Τούνη  αποχαιρέτησε το 
2020

 Η Ιωάννα Τούνη συχνά 
ανεβάσει «καυτές» φωτογραφίες 
στο προσωπικό της προφίλ στο 
Instagram, όμως αυτή τη φορά 
το… τερμάτισε. Φορώντας ένα 
άκρως αποκαλυπτικό μαγιό, 
ψηλοτάκουνες μπότες, γάντια 
και έχοντας την κοτσίδα της 
ως… μαστίγιο, η ξανθιά in-
fluncer είπε το δικό της «αντίο» 
στο 2020, κάνοντας τους άνδρες 
να παραληρούν.

Ο Γκότσης τρολάρει 
τους Διάσημους για τις 
επιδόσεις τους

Το Survivor επέστρεψε ανανεωμένο 
και με νέο παρουσιαστή. Ο Γιώργος 
Λιανός ήταν και ο καταλληλότερος 
να αναλάβει το κενό που άφησε 
ο Σάκης Τανιμανίδης για την 
παρουσίαση του Survivor 4. Από 
νωρίς και τα social media “πήραν 
φωτιά” με τα σχόλια και τα memes, 
αφού η ομάδα των Διάσημων δεν 
δείχνει να έχει βρει τα δυνατά της 
σημεία, αφήνοντας τους Μαχητές 
να βγουν μπροστά στα αγωνίσματα. 
Αρκετοί μάλιστα από τους πρώην 
συμμετέχοντες σχολίασαν την 
επιστροφή του Survivor, ενώ 
φανατικός τηλεθεατής παραμένει και 
ο Ηλίας Γκότσης.

V
iral έχουν γίνει τα 
τελευταία 24ωρα 
οι κοιλιακοί του 
Γιώργου Ασημα-

κόπουλου στο ριάλιτι επι-
βίωσης “Survivor”. Είναι τε-
λικά ψεύτικοι οι κοιλιακοί 
του «Μαχητή» Γιώργου ή 
όχι; Ο γνωστός πλαστικός 
χειρουργός κύριος Αθανά-
σιος Αθανασίου μας εξή-
γησε βήμα – βήμα τη μέ-
θοδο που χρησιμοποίησε 
στον Γιώργο Ασημακόπου-
λο για να αναδείξει τους 
κοιλιακούς του καλύτερα! 
Ο influencer Γιώργος Αση-
μακόπουλος φροντίζει τον 
εαυτό του και γι’ αυτό επι-
σκέπτεται συχνά το Athens 
Beverly Hills. Ο επιτυχημέ-
νος επιχειρηματίας κατάφε-
ρε λίγο πριν το lockdown να 
επισκεφτεί την αγαπημένη 
του κλινική ομορφιάς και 
να απολαύσει μια θερα-
πεία από τα έμπειρα χέρια 
του πλαστικού χειρούργου 
Δρ. Αθανάσιο Αθανασίου.

Η αλήθεια για τους «πλαστικούς» 
κοιλιακούς του Ασημακόπουλου! 

Η Ελληνίδα DJ που «έκαψε» το 
Ντουμπάι

Έ
νας χαμός έχει 
προκληθεί αυτές 
τις ημέρες έπει-
τα από τις εικόνες 

και τα βίντεο των Ελλή-
νων διασήμων, που θέ-
λησαν να περάσουν τις 
μέρες της Πρωτοχρονιάς 
στο Ντουμπάι. Καλοκαι-
ρινή διάθεση, υπαίθρια 
πρωτοχρονιάτικα πάρτι 
και συναυλίες, ήταν αυ-
τά που είδαμε στα social 
media και ήδη σύμφω-
να με τις πρώτες πληρο-
φορίες, ένα κρούσμα κο-
ρονοϊού εντοπίστηκε σε 
συνολικά 207 rapid test, 
που πραγματοποιήθη-
καν χθες στους ταξιδιώ-
τες που επέστρεψαν. Η 
σαγηνευτική Άντζελα Πα-
ντελή είναι από τις πλέον 
περιζήτητες DJ παγκοσμί-
ως και βρέθηκε στο «Λας 
Βέγκας» της Μέσης Α-
νατολής αυτές τις μέρες, 
διασκεδάζοντας όσους 
βρέθηκαν εκεί.
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Δ
ιαθέτει ένα ε-
ντυπωσιακά κα-
λογυμνασμένο 
κορμί, το οποίο 

φροντίζει να αναδεικνύ-
ει μέσα από τις σέξι πόζες 
της με μικροσκοπικά μαγιό 
ή εσώρουχα κι εφαρμοστά 
ρούχα. Ο λόγος για τη Nina 
Serebrova, η οποία περνά-
ει πολύ χρόνο στα γυμνα-
στήρια και το αποτέλεσμα 
μπορούμε να το δούμε. Το 
μοντέλο από τη Ρωσία, ό-
μως, πέρα από κορμί,  δια-
θέτει κι ένα εκρηκτικό μπού-
στο και είναι και αυτό στα α-
τού της εμφάνισής της. Δεν 
είναι άλλωστε, τυχαίο το γε-
γονός ότι ο λογαριασμός της 
στο Instagram μετράει πε-
ρισσότερους από 2,8 εκατ. 
followers, τους οποίους φρο-
ντίζει να αναστατώνει με τις 
προκλητικές της αναρτήσεις.

Η εκρηκτική Ρωσίδα που τρελαίνει 
κόσμο

Το εντυπωσιακό μοντέλο από Το εντυπωσιακό μοντέλο από 
την Τσεχίατην Τσεχία

Ε
ίναι από τις παρουσίες που δεν 
περνούν απαρατήρητες. Και φρο-
ντίζει και η ίδια με τις αναρτήσεις 
της στο Instagram να τραβά πά-

νω της τα βλέμματα των διαδικτυακών 
της φίλων.
Ο λόγος για την Veronika Thielova, 
το μελαχρινό μοντέλο από την Τσε-
χία με τ ις σέξι αναρτήσεις της σ το 
Instagram. Άλλωστε, διαθέτει ένα 

εν τυπωσιακό κορμί και καμπύλες, 
προσόντα τα οποία φροντίζει να ανα-
δεικνύει μέσα από τα σέξι μαγιό της.
Μάλισ τα,  σ το Instagram αρκε τά 
συχνά ανεβάζει σέξι φωτογραφίες 
της που ενθουσιάζουν τους followers 
της. 
Ωστόσο, η Veronika δεν είναι μόνη. 
Είναι σύντροφος του οδηγού Moto 
GP, Johann Zarco.

Ο 
Όγκνιεν Βράνιες 
αναφέρθηκε για 
μια ακόμα φορά 
στην σχέση που 

είχε με την Γέλενα Καρλέου-
σα. Την περίοδο όπου διατη-
ρούσε παράνομο δεσμό με 
την γυναίκα του Ντούσκο Τό-
σιτς Γέλενα Καρλέουσα θυ-
μήθηκε σε τηλεοπτικό σταθ-
μό της Βοσνίας ο πρώην παί-
κτης της ΑΕΚ και νυν της Ά-
ντερλεχτ Όγκνιεν Βράνιες. 
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε: 
«Δεν μπορώ να πω ότι δεν 
πέρασα ωραία. Τώρα πλέον 
δεν την κατηγορώ για τίποτα, 
γιατί καταλαβαίνω πως ήθε-
λε να το σώσει. Δεν μπορεί 
να κατηγορεί εμένα επειδή 
βρήκε ο σύζυγός της τα μη-
νύματά μας. Αυτή ανταπο-
κρίθηκε σε μένα. Δεν έπρε-
πε να με συκοφαντεί και να 
λέει είμαι έτσι, έτσι, έτσι και 
έπρεπε να το λύσει η ίδια με 
την οικογένειά της!»

Βράνιες για Καρλέουσα: «Δεν μπορώ 
να πω ότι δεν πέρασα ωραία»

Δ
ιαθέτει ένα απί-
στευτα καλογυ-
μνασμένο κορ-
μί με χυμώδεις 

καμπύλες. Άλλωστε, εί-
ναι μοντέλο fitness και γυ-
μνάστρια. Ο λόγος για την 
Valkiria Caetano την καυ-
τή Βραζιλιάνα, που όταν δεν 
φωτογραφίζεται για γνω-
στά περιοδικά, παραδίδει 
online ασκήσεις γυμναστι-
κής. Η Valkiria έκανε το ντε-
μπούτο της στο Instagram 
το 2014, ανεβάζοντας φωτο-
γραφίες της την ώρα που γυ-
μναζόταν. Σύντομα έγινε γνω-
στή και με «όπλα» το γυμνα-
σμένο της κορμί και την εντυ-
πωσιακή της εμφάνιση τής, 
είδε τους δρόμους του μόντε-
λινγκ, να ανοίγουν για εκείνη. 
Η εκρηκτική Βραζιλιάνα ανε-
βάζει συχνά σέξι φωτογραφί-
ες της στο λογαριασμό της στο 
Instagram, αναστατώνοντας 
τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η εκρηκτική Βραζιλιάνα με το 
γυμνασμένο κορμί
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Ποντιακή 
λαμπροκουλούρα 

ΥΛΙΚΆ

 ª Διαλύουμε τη μαγιά σε χλιαρό νερό και ρίχνουμε λίγο αλεύρι κάνοντας χυλό. 
Τον αφήνουμε σκεπασμένο με μεμβράνη να ανέβει για 20’λεπτά σε ζεστό μέρος. 
Αφού φουσκώσει, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από σουσάμι και 
ζυμώσουμε καλά. Τοποθετούμε το ζυμάρι σε αλευρωμένο πάγκο και συνεχί-
ζουμε το ζύμωμα. Αφήνουμε τη ζύμη σε ζεστό μέρος να φουσκώσει για 2 ώρες. 
Μπορούμε να θερμάνουμε το φούρνο στους 130°Φαρενάιτ κι όταν βάλουμε το 
ζυμάρι μέσα να τον σβήσουμε το φούρνο μας έτσι θα φουσκώσει γρηγορότερα.

 ª Όταν φουσκώσει το χωρίζουμε στα τρία. Φτιάχνουμε τρεις λωρίδες και πλέ-
κουμε κοτσίδα και ενώνοντας τις άκρες κάνουμε κύκλο. Άλλος τρόπος είναι να 
του δώσουμε το σχήμα καρβελιού, βάζοντας επάνω δύο λωρίδες από ζύμη – 
σταυρωτά. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί. Με πινέλο αλείφουμε την επι-
φάνεια με νερό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Αν θέλουμε στη μέση μπορούμε 
να τοποθετήσουμε ένα κόκκινο αυγό.

 ª Ψήνουμε στους 392° Φαρενάιτ μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια της λαμπροκου-
λούρας. Όταν ψηθεί σε 40-45′ περίπου (να ροδίσει πάνω – κάτω), μπήγουμε το 
μαχαίρι κι αν βγει καθαρό είναι έτοιμη η Λαμπροκουλούρα μας. Την τοποθε-
τούμε σε σχάρα και την σκεπάζουμε με πετσέτα, για να κρυώσει και να μην ξερα-
θεί. Βγάζουμε τη Λαμπροκουλούρα από το ταψι και την αφήνουμε να κρυώσει, 
σκεπασμένη με πετσέτες κουζίνας.

 ª 1 κιλό αλεύρι 
 ª 30 γραμμάρια μαγιά.
 ª 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό.
 ª ½ φλιτζάνι χλιαρό γάλα.
 ª 1 αυγό.

 ª 60 γραμμάρια λιωμένη μαργα-
ρίνη.

 ª 1 κουταλιά ζάχαρη.
 ª 1 κουταλάκι σούπας αλάτι.
 ª Σουσάμι και  λίγος γλυκάνισος.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Στάση λεωφορείου, ένα ζευγάρι με τα δέκα 
παιδιά τους περιμένουν το λεωφορείο!
Σε λίγο καταφθάνει και ένας τυφλός.
Ερχεται το λεωφορείο αλλά επειδή είχε υπε-
ράριθμους μπαίνει η σύζυγος με τα δέκα 
παιδιά και μένουν έξω ο σύζυγος και ο 
τυφλός.
Αποφασίζουν να το κόψουν σιγά σιγά με το 
πόδι.
Στο δρόμο ο σύζυγος αρχίζει να εκνευρίζε-
ται από το τίκι-τίκι που κάνει το μπαστου-
νάκι το τυφλού στο πεζοδρόμιο και του λέει:
-Ρε συ μεγάλε δεν μπορείς να βάλεις ένα 
λαστιχάκι στο μαρκούτσι σου να μη μας 
σπας τ’@ρχιδι@ με το τίκι-τίκι?
Και ο τυφλός απατάει:
-Ναι ρε μ@λ@κ@, αν είχες βάλει εσύ ένα 
λαστιχάκι στο δικό σου μαρκούτσι τώρα θα 
πηγαίναμε με το λεωφορείο!

‘Μια γυναίκα απελπισμένη πάει στο για-
τρό :
- Γιατρέ έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν 
με ικανοποιεί ο άντρας μου.
- Αυτό κυρία μου είναι σοβαρό, μήπως 
όμως θα έπρεπε να δοκιμάσετε και με 
κάποιον άλλο; Έναν εραστή μήπως;
- Γιατρέ μου, για να σου πω την αλήθεια, 
έχω δοκιμάσει και με άλλον αλλά ούτε κι 
εκείνος με ικανοποιεί.
Μήπως κυρία μου ήσασταν απλώς άτυχη, 

ίσως αν δοκιμάσετε και με κάποιον τρίτο;
- Γιατρέ μου και με τρίτο δοκίμασα και με 
τέταρτο και με πέμπτο...αλλά τίποτα.
- Ε τότε κυρία μου έχετε σοβαρό πρό-
βλημα, είσαστε σοβαρά άρρωστη!
- Αυτό, αυτό το τελευταίο γιατρέ, μπορείτε 
να το γράψετε σε ένα χαρτί, γιατί στην γει-
τονιά π....με ανεβάζουν π.... με κατεβά-
ζουν!!!

Ο σύζυγος κάθεται στον καναπέ στο 
σαλόνι
κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε 
δυο κανάλια...
Aπό το βάθος ακούγεται η φωνή της 
συζύγου :
-Τι κάνεις??? θα την κάψεις την τηλεό-
ραση!!!
-Τι να κάνω ρε γυναίκα?? αφού βάλανε το 
μπάσκετ μαζί με τσόντα, δεν ξέρω ποιο 
από τα δυο να δω...
-Την τσόντα δες! Μπάσκετ ξέρεις...

Του Chuck Norris η λαμπάδα δεν λιώνει 
πότε!

Του Chuck Norris το one night stand 
κρατά 2 νύχτες!

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

ΤΆΥΡΟΣ
Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα 
οικονομικά σας. Θα παρουσιασ τούν 
κάποιες δυσκολίες. Είναι θέμα δικού 
σας χειρισμού αν θα επωφεληθείτε από 
ευκαιρίες που έρχονται. Καιρός να επα-
νορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος. 
Πάντως πολλά έχουν αλλάξει στις συν-
θήκες εργασίας σας και μάλιστα ορι-
στικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώ-
νεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκο-
λύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικονο-
μικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως 
έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολογικό 
κυρίως αλλά άλλες φορές και 
πρακτικό. Οι κοινωνικές 
προτάσεις θα έχουν ενδι-
αφέρον και το ενδεχό-
μενο μιας μετακίνησης 
ή ενός ταξιδιού, θα 
σας δώσει την ευκαι-
ρία της ψυχικής ανανέ-
ωσης. 

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

ΛΕΏΝ
Τις επόμενες μέρες ένα άτομο από τον επαγ-
γελματικό σας χώρο θα σας πλησιάσει με 
σκοπό να μοιραστεί μαζί σας τα μελλοντικά 
του σχέδια και στόχους. Η εκμυστήρευση 
αυτή θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέ-
πει σε εσάς κάποια χαρακτηριστικά που σας 
κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο για την επί-
τευξη του στόχου του. Ακούστε με σοβαρό-
τητα ότι έχει να σας πει και εξετάστε προσε-
κτικά την πρότασή του!

ΠΆΡΘΕΝΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν να 
σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρκώς 
μετράτε τα συν και τα πλην και βγάζετε ισο-
λογισμούς, κάτι που δεν σας κολακεύει. Γεγο-
νός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε μία φάση που 
αισθάνεστε γενικώς πιο γενναιόδωροι απένα-
ντι στο ανθρώπινο είδος. 

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

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυ-
ται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει όμως 
ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. Ένταση 
και αντιπαλότητα μπορεί να γεννήσουν οι 
μόνιμες συνεργασίες ή οι μακροχρόνιες 

φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να είναι 
πολύ εύκολη και να προσφέ-

ρει ευχάριστες στιγμές όμως 
μπορεί εύκολα να γκρε-

μίσει όσα πολύ εύκολα 
φτιάξατε.

ΆΙΓΟΚΕΡΏΣ
Δύσκολα ή εύκολα 
θα κάνετε αυτό που 

θέλετε. Αποδεχθείτε 
αυτά που δεν μπορείτε 

να αλλάξετε και χαλαρώ-
στε με φίλους. Η περίοδος 

αυτή θα σας κάνει λίγο περισσό-
τερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι 

πολύ καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέ-
πουν επιτυχημένες συμφωνίες και συναλ-
λαγές. Η εποχή είναι ιδανική για να οργα-
νώσετε τα οικονομικά σας και να προ-
γραμματίσετε τις μετακινήσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέ-
σεις και έξοχοι στην προσπάθεια να αυτο-
προβληθείτε... και μάλιστα χαριτωμένα. 
Η περίοδος είναι η καλύτερη για να δια-
πιστώσετε τις ικανότητές σας που θα 
σας γεμίσουν αυτοπεποίθηση. Χρειάζε-
ται όμως να δουλέψετε πιο σκληρά για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Μην αδρανή-
σετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Εξορμήσεις και ταξιδάκια θα είναι το επί-
κεντρο των ενδιαφερόντων σας αυτή 
την εποχή. Προσοχή στις υπερβολές και 
τις σπατάλες. Θα αντιμετωπίσετε οικο-
νομικά προβλήματα. Προσέξτε να είστε 
νομικά κατοχυρωμένοι για τα οποιαδή-
ποτε ανοίγματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε 
το περιβάλλον σας γιατί έχουν τη διάθεση 
να σας βοηθήσουν και χρησιμοποιήστε τη 
λογική σας οπωσδήποτε.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Χίος , 1890 περίπου

Παιδιά ελληνικού 
σχολείου με τα 

βιβλία τους στην 
κατοχή . 1941

Σύμη . Λιμάνι, π. 1920

Σαντορίνη 1939

Οι κοτούλες είναι στη 
Μύκονο το 1950 κι είχαν 

καλύτερο καλοκαίρι από ότι 
εγώ το 2020

Βοσκοί με το κατσικάκι τους 
στη Κρήτη το 1964

Φωτογραφία από το Ράλι 
« ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» το 1963 

Αγρότες στην Αττική, 
1950-55.

Βούλα Παπαϊωάννου

Σφουγγαράδες το 1953

Κέρκυρα 1937 . 
Αχίλλειο
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Αν επιζητάτε ηρεμία και ατέλειωτους 
περιπάτους στη φύση, ο Πόρος θα 
σας ανταμείψει με το παραπάνω από 
τους κουκλίστικους οικισμούς του, 
τη Σφαιρία και την καταπράσινη 
Καλαυρεία, μέχρι το περίφημο 
Λεμονοδάσος.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πόρος: η “μικρή Βενετία” του Αργοσαρωνικού

ΤΑΞΙΔΙ
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Δημιουργείται ειδική Δομή 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Μαθητείας 

Έ
να ολοκληρωμένου και βι-
ώσιμο σχέδιο για τη δια-
φύλαξη της ξυλοναυπηγι-
κής τέχνης και των παρα-

δοσιακών σκαφών αναλαμβάνει 
να σχεδιάζει το υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού. Σήμερα 
μάλιστα δρομολογήθηκε η δημι-
ουργία Δομής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Μαθητείας στην 
Ξυλοναυπηγική Τέχνη.
Οι σχετικές απόφάσεις ελήφθη-
σαν κατά την διάρκεια τηλεδιά-
σκεψης που πραγματοποιήθηκε 
υπό υπό την υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, 
με τη συμμετοχή του προέδρου 
του Τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθ. 
Ανδρέα Παπασαλούρο, τον μελε-
τητή της Ιστορίας της Ξυλοναυ-
πηγικής Δρ Κώστα Δαμιανίδη, 
υπεύθυνο του Μουσείου Ναυ-
πηγικών και Ναυτικών Τεχνών 
Αιγαίου, και την προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς Βίλλυ Φωτο-
πούλου.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-

δώνη «Η διαφύλαξη της πολύτι-
μης τεχνογνωσίας της ξυλοναυ-
πηγικής επιβάλλει την προστα-
σία αλλά και την ανάδειξή της στο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό, οικο-
νομικό και κοινωνικό περιβάλ-
λον, με αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Η οργανωμένη δομή μαθητείας, 
θα συμβάλει στη διαφύλαξη και 
ανάδειξη της ξυλοναυπηγικής 
τέχνης, στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, στην κοινω-
νική και οικονομική ανάπτυξη 
των τοπικών κοινωνιών. Στις περι-
οχές όπου συντηρούνται ακόμη 
παλιά καρνάγια, είναι δυνατή η 
δημιουργία θεματικών Πολιτιστι-

κών Διαδρομών. Η διάσωση της 
ξυλοναυπηγικής τέχνης και παρά-
δοσης και η αναγέννησή της μέσα 
σε ένα εκσυγχρονιστικό πλαίσιο 
είναι άμεσα συνυφασμένη με 
την πολιτιστική ταυτότητα ενός 
έθνους ναυτικού, όπως το ελλη-
νικό. Για χιλιετίες τα ξύλινα σκα-
ριά συνδέθηκαν με όλες τις μικρές 
και τις μεγάλες στιγμές ενός λαού 
θαλασσινού με μοναδική παρά-
δοση στη ναυτοσύνη, στη ναυ-
πηγική και τις ναυτικές τέχνες του 
Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυ-
τικών Τεχνών του Αιγαίου».
Ένας από τους παράγοντες που 
απειλούν σοβαρά την ξυλοναυπη-
γική τέχνη είναι η εκ νέου ενεργο-

ποίηση του μέτρου της επιδοτού-
μενης καταστροφής σκαφών στο 
πλαίσιο των πολιτικών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, για τη μείωση 
των επαγγελματιών αλιέων και τη 
λελογισμένη διαχείριση των αλι-
ευτικών αποθεμάτων. Τα τελευ-
ταία 25 χρόνια έχουν χαθεί περί-
που 11.000 σκάφη, πολλά από τα 
οποία αποτελούσαν μνημεία της 
λαϊκής παραδοσιακής ναυπηγι-
κής. Το ΥΠΠΟΑ -στο μέτρο των 
αρμοδιοτήτων του- επιδιώκει 
σταθερά τη διάσωση των ελάχι-
στων πλέον παραδοσιακών σκα-
φών και συγκεκριμένα εκείνων 
που αποτελούν τεκμήρια της ναυ-
πηγικής παράδοσης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δ
ύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα τόσο 
για τις υπηρεσίες που άπτονται του τομέα 
του Πολιτισμού όσο και για τους πολίτες 
επιτέλους, ολοκληρώνονται μετά από κα-

θυστερήσεις χρόνων αλλά και σκληρές πολιτικές και 
επιχειρηματικές αντιπαραθέσεις. Ο λόγος για τις δι-
αδικτυακές πύλες του «Αρχαιολογικού Κτηματολο-
γίου» και του «Εμπλουτισμού Ψηφιακών Συλλογών 
των Κινητών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Ανάπτυξης νέου Πληροφορια-
κού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» 
που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πολιτική ηγεσία 
με προοπτική να παραδοθούν στο κοινό τον Ιούνιο.
Μια ολόκληρη δεκαετία χρειάστηκε για την ολο-
κλήρωσή των δυο αυτών απαραίτητων αλλά και 
πολυδάπανων αυτών έργων με προϋπολογισμό 
5.255.758,80€ και 10.069.057,97 € αντίστοιχα, που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα «Ανταγω-
νιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Αναμφισβήτρητα αποτελούν σημαντικά εργαλεία 
για την πλήρη και διαφανή εποπτεία της πλούσιας 
εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς ενώ παράλληλα 
δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώ-
νονται άμεσα για και χωρίς κόπο, για οποιαδήποτε 
πράξη αφορά στην προσωπική τους ακίνητη περι-
ουσία ή σχετίζεται με αδειοδότηση από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό καταργούνται 

πλέον οι μακροχρόνιες και κουραστικές γραφειο-
κρατικές διαδικασίες του παρελθόντος.
Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη «απώ-
τερος στόχος είναι να μπορεί ο πολίτης να παραλαμ-
βάνει από τον εκτυπωτή του σπιτιού του το πιστο-
ποιητικό, το οποίο χρειάζεται, για οποιαδήποτε 
αδειοδότηση σχετική με τις χρήσεις γης αφορά στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Πιο συγκεριμένα το έργο του Αρχαιολογικού Κτη-

ματολογίου, στο οποίο έχουν ήδη καταχωρη-
θεί 18.600 ακίνητα μνημεία, 3.400 αρχαιολογικοί 
χώροι και ιστορικοί τόποι και 844 ζώνες προστα-
σίας, προσφέρει σε δημόσιους φορείς, ιδιώτες 
αλλά και επενδυτές άμεση και έγκυρη ενημέρωση 
για το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορι-
κών τόπων, των μνημείων της επικράτειας, καθώς 
και των ζωνών προστασίας τους, αλλά και για τυχόν 
δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ο «Επιτάφιος» 
του Α.Τάσσου 
κοσμεί το 
σταθμό Μετρό 
της Νίκαιας 

Το εμβληματικό τρίπτυχο του 
χαράκτη Α. Τάσσου που έγινε 
γνωστό ως «Επιτάφιος» αν και 
ο ίδιος το είχε ονομάσει «Λεπτο-
μέρεια Εμφύλιου Πολέμου», 
κοσμεί εδώ και λίγες μέρες τον 
σταθμό του Μετρό στη Νίκαια. 
Πρόκειται για την πρώτη μεγά-
λου μεγέθους ξυλογραφία του, 
μήκους 2,70 μέτρων που ο Α. 
Τάσσος φιλοτέχνησε το 1961 
και δώρισε ο ίδιος στη Νίκαια 
το 1964 για τα 20 χρόνια από το 
Μπλόκο της Κοκκινιάς. 
Ο δήμος έκανε αποδεκτή τη 
δωρεά το 1965 και το έργο βρι-
σκόταν στο γραφείο δημάρ-
χου Νίκαιας έως το Νοέμβριο 
του 1967 όταν καταστράφηκε 
κατά τη περίοδο της δικτατο-
ρίας. Δέκα χρόνια αργότερα ο 
χαράκτης ξανατύπωσε ένα αντί-
τυπο και το δώρισε ξανά στον 
δήμο και έως σήμερα βρίσκεται 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
δημαρχείου. Το νέο αντίτυπο 
που εκτυπώθηκε τοποθετήθηκε 
στη στάση του Μετρό της πόλης.
«Η απόφαση του Α. Τάσσου να 
δωρίσει δυο φορές στην πόλη 
ένα από τα σημαντικότερα έργα 
του, εκτός από τιμή μας έδωσε 
και το χρέος να το αναδείξουμε 
ως έναν ζωντανό οργανισμό 
όπου η τέχνη ενσωματώνεται 
στη ζωή και λειτουργεί αμφί-
δρομα με τους περαστικούς, 
δημότες και επισκέπτες», σημει-
ώνει ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. 
Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.
«Σε μια εποχή που η κοινω-
νική απομόνωση είναι έντονη, 
ο «Επιτάφιος» του Α. Τάσσου 
δίνει την αφορμή για αναστο-
χασμό και το ερέθισμα για μια 
διαφορετική παρατήρηση της 
καθημερινότητας με τη μνήμη 
να πρωταγωνιστεί», προσθέ-
τει ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέ-
ντη, εκφράζοντας ευχαριστίες 
στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα 
Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών 
«Α. Τάσσος» και την «Αττικό 
Μετρό» για τη συνεργία τους, 
ώστε το έργο να τοποθετηθεί σε 
δημόσιο χώρο. 

Το υπουργείο Πολιτισμού αναβιώνει την 
ξυλοναυπηγική τέχνη 

Υπουργείο Πολιτισμού: Τον Ιούνιο παραδίδεται στο 
κοινό το ψηφιακό κτηματολόγιο
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Σ
τα δύο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας της φετι-
νής Super League Interwetten ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να 
κυνηγάει στο σκορ απέναντι στον Άρη, όμως στο 
πρώτο ραντεβού των δύο αιωνίων της Θεσσαλο-

νίκης στα play offs το σενάριο γράφτηκε διαφορετικά, με 
τον Δικέφαλο να παίρνει προβάδισμα. Αυτό έγινε μαλιστα 
πολύ νωρίς, στο 6ο λεπτό και στην πρώτη του μεγάλη ευ-
καιρία. Ο Σβιντέρσκι πάτησε στην περιοχή από τα δεξιά, 
σύγκλινε και με έξυπνη μπαλιά βρήκε τον Σβαμπ, ο οποίος 
τσίμπησε την μπάλα προλαβαίνοντας Σάκιτς και Κουέστα 
για το 1-0. Με το τέρμα αυτό επέστρεψε στα γκολ μετά α-
πό εννέα ματς ενώ έγινε ο τρίτος σκόρερ για την ομάδα του 
Πάμπλο Γκαρσία στα play offs μετά από τους Ζίβκοβιτς και 
Σβιντέρσκι.
Το γκολ αυτό διευκόλυνε τον ΠΑΟΚ καθώς 
του έδωσε τη δυνατότητα να δώσει γήπεδο 
στον Άρη και να τον περιμένει, με τους 
φιλοξενούμενους να είναι μάλιστα εξαι-
ρετικοί στην αμυντική λειτουργία τους 
και ουσιαστικά να κρατούν τους παίκτες 
του Άκη Μάντζιου εκτός της μεγάλης περι-
οχής του Πασχαλάκη. Οι κίτρινοι είχαν μεν 
την κατοχή (κοντά στο 60% στο πρώτο μέρος) 
που όμως δεν τους προσέφερε κάτι το ουσιαστικό, 
με τους ασπρόμαυρους να ελέγχουν το ρυθμό και με το 
δίδυμο Βαρέλα-Κρέσπο να σκουπίζει τα πάντα δεν ανη-
συχούσαν.
ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΟΚ, ΑΝΟΥΣΙΑ 
ΚΑΤΟΧΗ ΓΙΑ ΑΡΗ
Η κεφαλιά του Μπερτόγλιο μέσα από την περιοχή στο 12’ 
και το σουτ του Μανσίνι από το ημικύκλιο στο 29’ ήταν ό,τι 
καλύτερο είχε να επιδείξει επιθετικά ο Άρης στο πρώτο 
ημίχρονο, που ενώ κυκλοφορούσε καλά τη μπάλα εκτός 
περιοχής έδειχνε εγκλωβισμένος στο τελευταίο τρίτο του 
γηπέδου απέναντι στον συμπαγή ΠΑΟΚ.
Μάλιστα στο 44’ θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα το 0-2, 
με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πιο κλασική φάση 
στο πρώτο ημίχρονο πέρα από το γκολ, αλλά τον Κουέστα 
να εκτινάσσεται εντυπωσιακά και να διώχνει σε κόρνερ με 
τις άκρες των δαχτύλων του, μετά την ευφυέστατη λόμπα 
εκτός περιοχής με την οποία προσπάθησε να τον νικήσει ο 
Καντουρί. Το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο δεν 
άλλαξε το παραμικρό στο παιχνίδι, με το ΠΑΟΚ να συνεχί-
ζει να έχει τον έλεγχο και να μην απειλείται, αλλά να χάνει 
στο 57’ λόγω τραυματισμού τον Κρέσπο και τη θέση του 

παίρνει ο Μιχαηλίδης. Από την πλευρά του ο Μάντζιος 
θέλησε να βελτιώσει την ομάδα του ως προς τη δημιουρ-
γία βάζοντας τους Γκάμα και Ματίγια αντί των Τζέγκο και 
Μανσίνι, ωστόσο ήταν ο Δικέφαλος εκείνος που απείλησε 
δις να σκοράρει από το 60’ μέχρι το 70’.
Ο ΚΟΥΕΣΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕ ΟΡΘΙΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΤΟ 
69’
Στο 62’ ο Σβαμπ στόπαρε εξαιρετικά μέσα στην περιοχή 
αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι 
ενώ στο 69’ είχε τεράστια ευκαιρία για να αγκαλιάσει το 
τρίποντο, όταν από γύρισμα του Ελ Καντουρί ο Ζίβκοβιτς 
βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο Κουέστα κατέβασε τα ρολά 
με εντυπωσιακή απόκρουση. Λίγα λεπτά αργότερα (72’) 

ο Πάμπλο Γκαρσία θέλησε να θωρακίσει ακόμα 
περισσότερο την ομάδα του μεσοαμυντικά, 

με τους Ουάρντα και Τσιγγάρα να αντικα-
θιστούν τους Σβιντέρσκι και Ελ Καντουρί. 
Στο 79’ ο Μάντζιος απάντησε στην σκα-
κιέρα των πάγκων περνώντας στον αγω-
νιστικό χώρο τους Μήτρογλου και Σίλβα 
αντί των Μάνου και Γκαρσία, με την ελπίδα 

να ασκήσει πίεση στον Δικέφαλο από τη 
στιγμή που οι γηπεδούχοι δεν είχαν ούτε μία 

τελική εντός εστίας στο δεύτερο 45λεπτο και ήταν 
πολύ λιγότερο κινητικοί σε σχέση με το πρώτο μέρος. 
Με το ματς να μπαίνει στην τελική ευθεία πάντως ο Άρης 
δέχτηκε ένα απρόσμενο δώρο, με τον Αμρ Ουάρντα -που 
τον έβαλε ο Γκαρσία στο ματς για να παίξει το ρόλο του 
μοναδικού προωθημένου- να δέχεται δύο κίτρινες κάρτες 
για ισάριθμα φάουλ σε αντιπάλους του μέσα σε δύο λεπτά 
(84’ και 86’) και να αφήνει τον Δικέφαλο με δέκα παίκτες 
μέχρι το φινάλε.
Ο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ 
ΟΥΑΡΝΤΑ
Η «τιμωρία» μάλιστα για τον ΠΑΟΚ για την απερισκε-
ψία του Ουάρντα θα μπορούσε να έρθει στο 91’, όπου 
από πάσα του Σάσα ο Μπερτόγλιο έκανε το πλασέ από 
πλεονεκτική θέση, με τον Πασχαλάκη να κάνει όμως απί-
στευτη επέμβαση κρατώντας το 0-1. Αυτή ήταν η πρώτη 
και τελευταία τελική εντός εστίας για τον Άρη στο δεύτερο 
ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά του να αντέχει στο 
φινάλε έστω με αριθμητικό μειονέκτημα και με όπλο την 
άριστη αμυντική του διάταξη να υπερασπίζεται εξαιρετικά 
το υπέρ του 1-0 από το 6ο λεπτό για να πάρει ένα σπου-
δαίο τρίποντο στην οικονομία των play offs.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Άρη για την 5η αγωνιστική των play offs 
επικρατώντας 1-0 και πιάνοντας τους κίτρινους στη 2η θέση. Χρυσός σκόρερ ο Σβαμπ στο 6’, 
αποβλήθηκε με δύο κίτρινες ο Ουάρντα λίγο πριν το φινάλε

Έπρεπε να νικήσει και Έπρεπε να νικήσει και 
νίκησε...νίκησε...

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-1
Ο Γκαρσία την κράτησε στο +5

Η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό που είχε προηγηθεί 
λίγο πριν το φινάλε με τον Λιβάι Γκαρσία και με το τέρμα αυτό διατηρή-
θηκε στο +5 από τους πράσινους στη μάχη που δίνουν οι δύο ομάδες 
για ένα Ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Iσόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό 

για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs με το τελικό αποτέλεσμα να ευνοεί 
τους κιτρινόμαυρους που διατηρήθηκαν στο +5 από τους πράσινους στη 
μάχη που δίνουν οι δύο ομάδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν αυτός που με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα ισο-
φάρισε για την ομάδα του και της έδωσε το δικαίωμα να φύγει από τον αγω-
νιστικό χώρο του ΟΑΚΑ με έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί πολύτι-
μος. Για τους πράσινους είχε σκοράρει στο πρώτο μέρος, στην δεύτερη του 
τελική ο Ιωαννίδης. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, ιδίως στο δεύτερο 45λεπτο, όπου 
απείλησε, πίεσε, έφτιαξε πολλές τελικές αλλά δεν κατάφερε να βρει νωρί-
τερα το γκολ που έψαχνε και θα της έδινε το δικαίωμα ακόμα και για να κάνει 
την ανατροπή. Με βάση την εικόνα της ίσως να ήταν αυτή που δικαιούνταν 
τη νίκη στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.
Είναι χαρακτηριστικό πως η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ματς με είκοσι τελικές, οι 
πέντε στην εστία του Διούδη την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε μόλις τέσσε-
ρις, εξ αυτών οι δύο προς την εστία.

ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ
Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκαν με αρκετές αλλα-
γές στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Οι δύο προπονητές θέλησαν 
να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι και να προσπαθούν 
να εκπλήξουν ο ένας τον άλλο. Οι πράσινοι είχαν τέσσερις αλλαγές σε 
σχέση με την αναμέτρηση με τον Άρη καθώς επανήλθαν στο αρχικό 
σχήμα οι Πούγγουρας, Σάντσες, Καρλίτος και Ιωαννίδης.
Το παιχνίδι στο πρώτο 45λεπτο δεν είχε καλό ρυθμό. Η ΑΕΚ απείλησε 
πρώτη με τον Παναθηναϊκό να απαντάει με κεφαλιά του Καρλίτος. Το τρι-
φύλλι βρήκε το γκολ και πήρε προβάδισμα στο 36’ στη δεύτερη τελική 
του όταν ο Καρλίτος έκανε τη σέντρα με τον Ιωαννίδη να παίρνει την 
κεφαλιά και να κάνει το 1-0.
Μέχρι τη λήξη του πρώτου 45λεπτου η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να απειλήσει 
ουσιαστικά και το ημίχρονο βρήκε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.

ΑΛΛΗ ΑΕΚ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Με την έναρξη του δευτέρου μέρος η ΑΕΚ εμφανίστηκε εντελώς διαφο-
ρετική. Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν τις γραμμές τους, πήραν περισσό-
τερα ρίσκα και άρχισαν να απειλούν με κάθε τρόπο, είτε από τον άξονα, 
είτε από τις δύο πλευρές την εστία του Διούδη.
Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός είχε κλειστεί πίσω, προσπαθούσε να 
αμυνθεί αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει τρίτη πάσα και όσο περνούσε η 
ώρα τόσο η ΑΕΚ έμπαινε μέσα στην περιοχή του τριφυλλιού και το γκολ 
ήταν θέμα χρόνου. Και αν αρχικά οι πράσινοι το γλίτωσαν αυτό καθώς 
το πέναλτι που υπόδειξε αρχικά ο ρέφερι της αναμέτρησης έγινε φάουλ 
λίγο έξω από την περιοχή ο Λιβάι Γκαρσία είχε άλλα σχέδια.
Λίγο πριν το φινάλε έκανε μια τρομερή κούρσα αλλά δεν μοίρασε τη 
μπάλα με αποτέλεσμα το σουτ που έκανε να αποκρούσει ο Διούδης. Στο 
92’ όμως ο Μαχαίρας έκανε τη σέντρα με τον Γκαρσία να μπαίνει στη 
μικρή περιοχή και με κεφαλιά έκανε το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ 
της αναμέτρησης.
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Σιάκαμ εκτέλεσε τους Νετς

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Oι τρεις καναδικές ομάδες του MLS 
έλαβαν τον πρώτο εμβολιο COVID-19

Ο
ι Whitecaps του Βανκούβερ, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το «σπί-
τι» τους στο «σπίτι» της Real Salt Lake στη Γιούτα λόγω περιορισμών 
σ τα σύνορα που σχετίζονται με πανδημία, έλαβαν τους εμβολια-
σμούς τους την Τρίτη.

Σε αντίθεση με το Βανκούβερ, το Τορόντο FC και η CF Montreal έχουν έδρα τη 
Φλόριντα.
Η TFC δημοσίευσε βίντεο την περασμένη εβδομάδα των παικτών που έλαβαν 
τους εμβολιασμούς COVID-19. Ένας εκπρόσωπος του CF Montreal είπε ότι η 
ομάδα του είχε επίσης λάβει τον πρώτο γύρο εμβολιασμών.
Η  μ ε τ ά β α σ η  σ τ ι ς  ΗΠ Α  μ π ο ρ ε ί  να  ε ί χ ε  τ α  ο φ έ λ η  τ ο υ  ε μ β ο λ ίο υ. 
Όλοι οι κάτοικοι της Φλόριντα ηλικίας 18 ετών και άνω δικαιούνται πλέον εμβο-
λιασμό. Στη Γιούτα, το εμβόλιο είναι διαθέσιμο σε όλους ηλικίας 16 ετών και 
άνω.
Ο TFC GM Ali Curtis είπε, ενώ η ομάδα MLS ενθάρρυνε όλους να κάνουν το 
εμβόλιο, δεν ήταν υποχρεωτικό. Το κλαμπ πραγματοποίησε μια κλήση Zoom 
για όλους τους παίκτες και το προσωπικό με τέσσερις γιατρούς, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός ειδικού για τις μολυσματικές ασθένειες, να απαντήσουν σε ερω-
τήσεις σχετικά με τα εμβόλια.
«Αισθάνομαι καλά», δήλωσε ο προπονητής Marc Dos Santos στους δημοσι-
ογράφους την Τετάρτη. «Το χέρι μου απλά αισθάνεται πόνο, σαν να σηκώνεις 
βάρη στο γυμναστήριο. Αλλά αυτό είναι όλο.»

Μ
ε ηγέτη τον Σιάκαμ οι Ράπτορς επιβλήθηκαν με 114-103 των χτυπημένων 
από τραυματισμούς Νετς.
Οι Ράπτορς είναι απελπισμένοι για νίκες. Για καλή τους τύχη, βρήκαν 
απέναντί τους ένα Μπρούκλιν χτυπημένο από τραυματισμούς και δεν 

έχασαν την ευκαιρία τους, επικρατώντας με 114-103.
Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 27 πόντους και ο Ότζι Ανουνόμπι με 25 πόντους ήταν οι κορυ-
φαίοι των νικητών, που επέστρεψαν από το 23-36 της πρώτης περιόδου και ουσια-
στικά καθάρισαν το παιχνίδι χάρη σε ένα επιμέρους σκορ 69-45 στην δεύτερη και την 
τρίτη περίοδο.
Για τους Νετς, που παρατάχθηκαν χωρίς τους Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ, ο 
Καϊρί Ίρβινγκ είχε 28 πόντους και ο Μπρους Μπράουν 21 πόντους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2 βαθμολογία: Στα play offs ο Διαγόρας

H λήξη της κανονικής περιόδου 
έφερε τους Ροδίτες στην πρώτη 
εξάδα, καθώς έχασαν τόσο εκείνοι 
όσο και η Παναχαϊκή. «Γκέλα» 
για τον Ιωνικό, νίκες για Ξάνθη, 
Λεβαδειακό 

Ο
λοκληρώθηκε σήμερα (21/4) η 
κανονική διάρκεια της Super 
League 2 και «ξεκαθάρισε» ορι-
στικά το τοπίο αναφορικά με τα 

play offs και τα play out, όπου «εκκρεμού-
σε» ένα «εισιτήριο». Το οποίο και κατέλη-
ξε στον Διαγόρα Ρόδου παρά την ήττα (2-1) 
που γνώρισε από την ΑΕ Καραϊσκάκης, κα-
θώς την ίδια στιγμή η Παναχαϊκή που τον 
«κυνηγούσε» έχασε (4-0) στην Ξάνθη. Η ο-
ποία μαζί με τον Λεβαδειακό που επικράτη-
σε (4-0) της Δόξας μείωσε στους 6 βαθμούς 
τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Ιωνικό 
λόγω του 1-1 που παραχώρησε στα Χανιά. 
Στα άλλα ματς ο Εργοτέλης κέρδισε στη 
Φιλιππούπολη τον Απόλλωνα Λάρι-
σας (3-0), ενώ τα Τρίκαλα παραχώρησαν 
«λευκή» ισοπαλία στον ΟΦ Ιεράπετρας. 
Ετσι στα play offs θα συμμετάσχουν   Ιωνι-
κός, Λεβαδειακός, Ξάνθη, Εργοτέλης, 
Χανιά, Διαγόρας και μετά από 5 αγώνες 
που θα δώσουν (μονοί μεταξύ τους), ο πρώ-
τος θα ανέβει στη μεγάλη κατηγορία και ο 
2ος θα δώσει διπλό μπαράζ με τον 13ο της 
Super League 1. 
Στα play out, επίσης 5 αγώνες (μονοί μεταξύ 
τους) θα έχουμε τους ΟΦ Ιεράπετρας, ΑΕ 
Καραϊσκάκης, Δόξα Δράμας, Τρίκαλα, 
Απόλλων Λάρισας και Παναχαϊκή. Θα υπο-
βιβαστούν οι 2 τελευταίοι.

Τρίκαλα - ΟΦΙ 0-0: Συμβιβάστη-
καν με το «Χ»
Σε ένα πολύ κακό παιχνίδι που δεν είχε ούτε 
μία ευκαιρία άξια αναφοράς, Τρίκαλα και 
Ιεράπετρα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στη 
Θεσσαλία για την 22η αγωνιστική της Super 
League 2. 
Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι στα Τρίκαλα 
ανάμεσα στον ΑΟΤ και στον ΟΦ Ιεράπε-
τρας, για την 22η και τελευταία της κανο-
νικής περιόδου αγωνιστικής στη Super 
League 2. Οι δύο ομάδες δεν έκαναν καμία 
άξια αναφοράς ευκαιρία μπροστά από τις 
δύο εστίες.
Το ματς ήταν μοιρασμένο και η «λευκή» 

ισοπαλία δίκαιο αποτέλεσμα. Τα Τρίκαλα θα 
μπουν στα play out από την 8η θέση με 24 
βαθμούς, ενώ η Ιεράπετρα ως τελευταία με 
13.

Ιωνικός - Χανιά 1-1: Φινάλε με ι-
σοπαλία
Ο Ιωνικός κρατούσε μέχρι τα τελευταία 
λεπτά τη νίκη στα χέρια του αλλά τα Χανιά 
κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση 
χάρη στο γκολ του Τριανταφυλλάκου, με 
αποτέλεσμα να φύγουν με τον βαθμό της 
ισοπαλίας από το γήπεδο της Νεάπολης. Στο 
+6 από Ξάνθη και Λεβαδειακό ο Ιωνικός.
Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τα Χανιά λίγο 
πριν τη συμπλήρωση δέκα λεπτών. Ο Βασι-
λόγιαννης εκτέλεσε απευθείας αλλά ο Γκίνης 
αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του. 
Στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού «άναψαν» τα 
αίματα. Ο Μπραμπίγια έπεσε μέσα στην 
περιοχή του Ιωνικού, οι φιλοξενούμενοι 
ζήτησαν πέναλτι, οι γηπεδούχοι εξέφρασαν 
τα παράπονά τους στον διαιτητή για θέατρο, 
αλλά τελικά δεν δόθηκε πέναλτι.
Στο 32’ ήταν σειρά του Ιωνικού να απειλή-
σει. Ο Ομάρ γύρισε από τα αριστερά 
στον Ρόλε, ο οποίος από καλό 
σημείο έστειλε την μπάλα 
πάνω στον Κουτζαβα-
σίλη, ο οποίος μπλόκαρε. 
Τελικά, το γκολ για την 
ομάδα της Νίκαιας ήρθε 
στο 48’. Ο Παπαγεωρ-
γίου έκανε τη σέντρα 
στο δεύτερο δοκάρι, 
ο Βλαχομήτρος έβγαλε 
στον Κάστρο και ο τελευ-
ταίος, από κοντινή από-
σταση έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0.
Τα Χανιά στη συνέχεια ανέβασαν 
ρυθμό και κατάφεραν να φτάσουν μάλι-
στα και στην ισοφάριση στο 88’. Ο Τρια-
νταφυλλάκος με ωραία κεφαλιά νίκησε τον 
Γκίνη και πέτυχε το 1-1, το οποίο ήταν και 
το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομά-
δων.
Μετά από αυτή την ισοπαλία ο Ιωνικός 
έφτασε τους 47 βαθμούς και τερμάτισε 
στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκεια 
του πρωταθλήματος. Από την άλλη τα Χανιά 
«σκαρφάλωσαν» στην 5η θέση με 35 βαθ-
μούς.

ΑΕ Καραϊσκάκης - Διαγόρας 2-1
Ο Καραϊσκάκης επέστρεψε στις νίκες μετά 
από έναν μήνα εναντίον του Διαγόρα (2-1) 
και μπαίνει στα play-out από το -5 για την 
αποφυγή του υποβιβασμού. Ήττα που δεν 
κόστισε για τους Ροδίτες, οι οποίοι παρέμει-
ναν 6οι και θα παίξουν στα play-offs.
Αυτό που της στέρησε στο 87’ η Δόξα Δρά-
μας την περασμένη αγωνιστική, το πήρε 
λίγες μέρες αργότερα ο Καραϊσκάκης. Η 
ομάδα της Άρτας πέτυχε σπουδαία ανα-
τροπή και επικράτησε του Διαγόρα με 2-1 
στο φινάλε της κανονικής περιόδου και σε 
συνδυασμό με τη βαριά ήττα των Δραμινών 
από τον Λεβαδειακό, μείωσε την ψαλίδα 
που τους χωρίζει στους 5 βαθμούς, ενόψει 
των play-out.
Οι Ροδίτες χρειάζονταν με τη σειρά τους 
ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα με την Παναχα-
ϊκή (ηττήθηκε 4-0 από την Ξάνθη) και η νίκη 
θα τους εξασφάλιζε χωρίς άγχος την είσοδο 
στα play-offs. Και ξεκίνησαν με τον καλύ-
τερο τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση, με 
τον Γεωργίου να ανοίγει το σκορ στο 27’, 
την ώρα που η Παναχαϊκή ήταν ήδη πίσω 
στο σκορ.
Ωστόσο, η χαρά δεν κράτησε για πολύ. Στο 
αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ναζίμ έφερε το 
ματς στα ίσα για τους Αρτινούς, οι οποίοι 
στο 2ο ημίχρονο σφράγισαν την ανατροπή 
με πρωταγωνιστή τον Θεολόγου. Ο 30χρο-
νος αμυντικός σκόραρε για δεύτερο σερί 
παιχνίδι (51’) και έγραψε το τελικό 2-1, το 
οποίο έστειλε την ομάδα του Γιάννη Μάγ-
γου στους 16 βαθμούς (3η νίκη στη σεζόν) 
και η σωτηρία, πια, απέχει -5.

Απόλλων Λάρισας – Εργοτέλης 
0-3: Εύκολο απόγευμα για τους 
Κρητικούς
Η ομάδα του Ηρακλείου πέρασε σαν... 
σίφουνας από τη Φιλιππούπολη, με τον 
Κόνραντ μεγάλο πρωταγωνιστή (2 γκολ) 
Εύκολο απόγευμα πέρασε ο Εργοτέλης στη 
Φιλιππούπολη, καθώς επικράτησε με 3-0 
του Απόλλωνα Λάρισας και... ετοιμάζεται 

για τα play offs.
 Οι Κρητικοί  άνοιξαν το σκορ 

στο 21’ με πλασέ του Κόν-
ραντ ύστερα από πάσα του 
Μανουσάκη και «καθά-
ρισε» τη νίκη στο δεύ-
τερο ημίχρονο χάρις 
στα τέρματα των Κόν-
ραντ, ξανά, στο 55’ και 
Κοκκίνη στο 76’. Πάντως 

η εξέλιξη της αναμέτρη-
σης ίσως και να ήταν δια-

φορετική εάν οι γηπεδούχοι 
εκμεταλλεύονταν ορισμένες 

ευκαιρίες που δημιούργησαν στο 
πρώτο μισό και με το αποτέλεσμα ακόμη 

στο 0-1, οπότε και μεταξύ άλλων είχαν 
δοκάρι με τον Σέχου (41’).

Ξάνθη - Παναχαϊκή 4-0
Η Παναχαϊκή έψαχνε πάση θυσία νίκη για 
να μπει στην εξάδα, αλλά η Ξάνθη δε χαρί-
στηκε και με εμφατική τεσσάρα (4-0) την 
έστειλε στα play-out και ξεκινά με τη σειρά 
της τα play-offs από τη 2η θέση.
Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος της. Κι 
αυτό διότι η υπόθεση «play-offs» δεν περ-
νούσε πια από τα πόδια της, με τον Διαγόρα 

να έχει τον πρώτο λόγο. Και παρά το ότι τα 
νέα από την Άρτα και το ματς κόντρα στον 
Καραϊσκάκη ήταν ευχάριστα, η Παναχαϊκή 
βρήκε μπροστά της μια αγριεμένη Ξάνθη, 
η οποία δεν έδειξε οίκτο και μοιραία την 
άφησε εκτός συναγωνισμού για την πρώτη 
εξάδα.
Οι Ακρίτες ολοκλήρωσαν την κανονική 
διάρκεια με εμφατική τεσσάρα (4-0), έμει-
ναν αήττητοι για 11ο διαδοχικό παιχνίδι και 
μπαίνουν στη μάχη των play-offs εξαιρετικά 
φορμαρισμένοι.
Ο Καπνίδης άνοιξε το σκορ από το 20ο 
λεπτό και έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο 
προσωπικό τέρμα στο 36’, όταν στη διεκ-
δίκηση με τον Πλιάτσικα η μπάλα κατέληξε 
στο δοκάρι του Κολοβούρη. Οι Αχαιοί, έτσι, 
έμειναν «ζωντανοί» αλλά μόνο προσωρινά. 
Με το… καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, 
ο Ανδρέας Τάτος επιχείρησε δυνατό και 
χαμηλό σουτ από το όριο της από το όριο 
της περιοχής και βρήκε δίχτυα, ανοίγοντας 
ολοκληρωτικά τον δρόμο για την επικρά-
τηση.
Τελικά, ο Καπνίδης πέτυχε το 2ο γκολ του 
στο 57’, για να ακολουθήσει η «χαριστική 
βολή» από τον Μικελτάτζε, η οποία σφρά-
γισε το 4-0.
Στους 41 βαθμούς οι Ακρίτες, ισόβαθμοι με 
τον Λεβαδειακό και στο -8 από τον Ιωνικό,. 
Αντίθετα η Παναχαϊκή έμεινε στους 29 και 
θα παίξει εκ του ασφαλούς στα play-out, 
αφού απέχει 13 βαθμούς από την προτε-
λευταία θέση.

Δόξα Δράμας - Λεβαδειακός 0-4: 
Ανετο πέρασμα από την Δράμα 
για τους Βοιωτούς
Με το 4-0 και τους τρεις βαθμούς έφυγε ο 
Λεβαδειακός, από την έδρα της Δόξας Δρά-
μας με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 3η 
θέση με 41 βαθμούς, στην κανονική διάρ-
κεια του πρωταθλήματος.
Το σκορ άνοιξε από νωρίς ο Λεβαδειακός, 
καθώς πριν τη συμπλήρωση πέντε λεπτών 
ο Γιώργος Μαρίνος, πάτησε περιοχή και με 
διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
του Στεφανάκου. Η ομάδα της Βοιωτίας δεν 
έμεινε εκεί και στις καθυστερήσεις κατά-
φερε να διπλασιάσει τα τέρματα της, χάρη 
στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Θεο-
χάρη.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο 
δεύτερο ημίχρονο. Ο Λεβαδειακός είχε το 
πάνω χέρι και τις περισσότερες πρωτοβου-
λίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα. 
Τελικά το τρίτο γκολ για την ομάδα του 
Σανίνο ήρθε στο 58ο λεπτό της αναμέτρη-
σης, όταν ο Κωστή εξαπέλυσε ένα δυνατό 
σουτ εκτός περιοχής και πέτυχε το 3-0 για 
τον Λεβαδειακό. Οι γηπεδούχοι προσπάθη-
σαν να μειώσουν στο 66’ αλλά το σουτ του 
Μαυρία σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι 
του Μένκα.
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 69’ ο 
Πολέτο με δυνατό σουτ κι έτσι ο Λεβαδει-
ακός κατέκτησε την 11η του νίκη στο πρω-
τάθλημα. Μετά από αυτό το τρίποντο τερ-
μάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 
41 βαθμούς, μαζί με την Ξάνθη, ενώ η Δόξα 
έμεινε στην 10η θέση με 21 βαθμούς.
Ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την επό-
μενη αγωνιστική στην πρεμιέρα των Play 
Off εκτός έδρας με τον πρωτοπόρο Ιωνικό.
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Τ
α ξημερώματα της Τετάρτης (21/4) ό-
λες οι αγγλικές ομάδες με επίσημες 
ανακοινώσεις τους έκαναν γνωστό 
πως αποχωρούν από τη European 

Super League.
ι έξι ομάδες από την Αγγλία (Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, 
Τότεναμ, Άρσεναλ, Τσέλσι) ανακοίνωσαν 
την αποχώρηση τους από τη European 
Super League τα ξημερώματα της Τετάρτης 
(21/4).
Τα όσα έγιναν από τη στιγμή που έγινε γνω-
στό πως ιδρύεται η ESL και οι αντιδράσεις 
που υπήρξαν σε όλο τον κόσμο αλλά και 
από τους ίδιους τους οπαδούς των ομάδων 
ανάγκασαν τους συλλόγους να σκεφτούν 
ξανά τη συμμετοχή τους και τελικά να απο-
συρθούν.
Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η πρώτη που έκανε 
γνωστή την αποχώρηση της από την ESL με 
σχετική ανακοίνωση για να ακολουθήσουν 
εν συνεχεία οι υπόλοιπες αγγλικές ομάδες 
με ανακοινώσεις τους την ίδια ώρα.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ α-
ναφέρει:
«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 
η συμμετοχή μας στα προτεινόμενα 
σχέδια για τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής Super League διε-
κόπη. Τις τελευταίες ημέρες, 
ο σύλλογος έχει λάβει αρκε-
τές απόψεις από διάφορα 
βασ ικά ενδιαφερόμενα 
μέρη, τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά, και θα θέλαμε 
να τους ευχαριστήσουμε για την 
πολύτιμη συμβολή τους».

ΑΡΣΕΝΑΛ: «ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΟΣ ΖΗ-
ΤΑΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ»
Η Άρσεναλ ζήτησε συγνώμη από τον κόσμο 
της για το λάθος που έκανε ενώ στο λογα-
ριασμό της στο twitter έγραψε: «Ως αποτέ-
λεσμα των όσων μας είπατε και της ευρύτε-
ρης κοινότητας ποδοσφαίρου τις τελευταίες 
ημέρες αποχωρούμε από την Super League. 
Κάναμε ένα λάθος και ζητούμε συγγνώμη 
για αυτό».

ΤΟΤΕΝΑΜ: «ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»
Όσο για την Τότεναμ θέλησε μέσω της ανα-
κοίνωσης της να εξηγήσει και τους λόγους 
για τους οποίους αρχικά είπε ναι. Αυτή ανέ-
φερε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 
έχουμε ξεκινήσει επισήμως διαδικασίες 
για απόσυρση από την ευρωπαϊκή Super 
League» και στην ίδια ανακοίνωση υπάρχει 

δήλωση του προέδρου της ομάδας, Ντάνιελ 
Λίβι που είπε: «Λυπούμαστε για το άγχος 
και την αναστάτωση που προκλήθηκε από 
την πρόταση του ESL.
Θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να συμμε-
τάσχει ο σύλλογός μας στην ανάπτυξη μιας 
πιθανής νέας δομής που επιδίωκε να εξα-
σφαλίσει καλύτερα τη χρηματοοικονομική 
ισορροπία και την οικονομική βιωσιμότητα 
παρέχοντας παράλληλα σημαντικά αυξη-
μένη υποστήριξη για την ευρύτερη ποδο-
σφαιρική πυραμίδα.
Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει ποτέ να παρα-
μένουμε ακίνητοι και ότι το άθλημα πρέ-
πει να ελέγχει διαρκώς τους διαγωνισμούς 
και τη διακυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι 
το παιχνίδι που όλοι αγαπάμε συνεχίζει να 
εξελίσσεται και να ενθουσιάζει τους οπα-
δούς σε όλο τον κόσμο. Θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε όλους τους υποστηρικτές που 
παρουσίασαν τις απόψεις τους».

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: «Α-
ΚΟΥΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΜΑΣ»
Στην αντίδραση των οπαδών της στέκεται 
στην ανακοίνωση της και η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ που σημειώνει:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν 
θα συμμετέχει στην Ευρωπα-

ϊκή Super League. Ακούσαμε 
προσεκτικά την αντίδραση 
των οπαδών μας, της βρε-
τανικής κυβέρνησης και 
άλλων βασικών ενδιαφε-
ρομένων.

Παραμένουμε δεσμευμένοι 
να συνεργαζόμαστε με άλλους 

στην ποδοσφαιρική κοινότητα 
για να βρούμε βιώσιμες λύσεις για τις 

μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει το παιχνίδι».

ΤΣΕΛΣΙ: «Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ 
ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΜΑΣ»
Τελευταία ανακοίνωσε την αποχώρησή της 
η Τσέλσι, η οποία ανέφερε σχετικά: «Όπως 
αναφέρθηκε νωρίτερα, η Τσέλσι επιβεβαι-
ώνει πως έχει ξεκινήσει όλες τις επίσημες 
διαδικασίες για την αποχώρησή της από το 
γκρουπ που προχωράει τα πλάνα για την 
European Super League.
Έχοντας συμμετάσχει στο γκρουπ την περα-
σμένη εβδομάδα, είχαμε τον χρόνο να σκε-
φτούμε το θέμα και να αποφασίσουμε πως 
η παρουσία μας σε τέτοια πλάνα δεν θα 
ήταν προς το συμφέρον της ομάδας, των 
φιλάθλων μας και της ποδοσφαιρικής κοι-
νότητας».

European Super League: Αποχώρησαν 
όλες οι αγγλικές ομάδες και η Ίντερ

Μπαρτσελόνα: Επιμένει στην European 
Super League, ζητάει την έγκριση των 

Μ
παρτσελόνα είναι από τα ιδρυ-
τικά μέλη της European Super 
League, η οποία προκάλεσε σει-
σμό στο παγκόσμιο ποδόσφαι-

ρο. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες ομά-
δες υπό το βάρος των πιέσεων αποχώρησαν 
από το εγχείρημα, οι Καταλανοί πιστεύουν στο 
πλάνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρ-
τσελόνα:
«Η Μπαρτσελόνα μοιράζεται την άποψη των 
μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων και ακόμη 
περισσότερο με τις δεδομένες κοινωνικο-οι-
κονομικές συνθήκες, υπάρχει ανάγκη δομικών 
αλλαγών για την εγγύηση της οικονομικής στα-
θερότητας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βελ-
τιώνοντας το προϊόν που προσφέρεται στους 
φιλάθλους και διευρύνοντας τη βάση των φιλά-
θλων, από την οποία συντηρείται το άθλημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της Μπαρτσε-
λόνα αποδέχθηκε, ως ζήτημα επείγουσας ανά-
γκης, την πρόταση να συμμετέχουμε ως ιδρυ-
τικό μέλος της Super League, μίας διοργάνω-
σης που είναι σχεδιασμένη για να βελτιώσει 
την ποιότητα του προϊόντος που προσφέρε-
ται στους φιλάθλους και ως μία από τις αρχές 
της Μπαρτσελόνα να αναζητήσει νέους τρό-
πους αλληλεγγύης μεταξύ της ποδοσφαιρικής 
οικογένεια συνολικά. Η απόφαση ελήφθη με 
την λογική ότι θα ήταν ένα ιστορικό λάθος να 
απορρίψουμε την ευκαιρία να είμαστε μέλος 
αυτού του πρότζεκτ ως ιδρυτές. Ως ένα από 
τα κορυφαία αθλητικά κλαμπ, η πρόθεση μας 
θα είναι πάντα να είμαστε στο μέτωπο, αυτό 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της 
ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η Μπαρτσελόνα, ως ένας 

σύλλογος που πάντα θα ανήκει σε κάθε μέλος 
του, θα διατήρησε το δικαίωμα μίας τόσο 
σημαντικής απόφασης να έχει την στήριξη από 
τα μέλη του (socios) που θα μελετήσουν προ-
σεχτικά την πρόταση.
Δεδομένης της δημόσιας αντίδρασης που προ-
κάλεσε το προαναφερθέν πρότζεκτ σε πολλούς 
και διάφορους τομείς, δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι η Μπαρτσελόνα εκτιμά ότι απαιτεί-
ται πολύ πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των 
λόγων που προκάλεσαν αυτήν την αντίδραση 
προκειμένου να επανεξεταστεί, εάν είναι απα-
ραίτητο, και στον απαιτούμενο βαθμό, η πρό-
ταση όπως διατυπώθηκε αρχικά, ώστε να επι-
λύει όλα αυτά τα ζητήματα, πάντα προς όφελος 
του γενικού συμφέροντος του ποδοσφαίρου. 
Αυτή η εις βάθος ανάλυση χρειάζεται χρόνο 
και την απαραίτητη ψυχραιμία για να αποφευ-
χθεί η λήψη βεβιασμένης απόφασης.
Νιώθουμε ότι είναι επίσης σημαντικό να υπο-
γραμμίσουμε το αντικειμενικό γεγονός ότι 
Δικαστήριο μας έχει εγγυηθεί ήδη την νομική 
προστασία όπως ζητήθηκε, επιβεβαιώνοντας 
έτσι το δικαίωμα της πρωτοβουλίας ως ένα από 
τα ιδρυτικά μέλη της Super League. Από αυτήν 
την άποψη, η Μπαρτσελόνα θεωρεί ότι θα ήταν 
ακατάλληλο να καθοριστεί η διαδικασία βάσει 
κριτηρίων αδικαιολόγητης πίεσης και εκφο-
βισμού. 
Παρά το γεγονός ότι έχει απόλυτη επίγνωση 
της σημασίας και του ενδιαφέροντος που προ-
κύπτει από αυτό το θέμα, καθώς και την ανά-
γκη να υπάρχει πάντα η μέγιστη δυνατή δια-
φάνεια, η Μπαρτσελόνα θα ενεργεί πάντα 
με σύνεση και ζητά την απόλυτη κατανόηση, 
τον σεβασμό και κυρίως την υπομονή μεταξύ 
των υποστηρικτών της και της κοινής γνώμης 
γενικά».

Euro 2020: Η UEFA απέκλεισε το 
Μπιλμπάο 

Τ
ο Μπιλμπάο ήταν μία από τις 
πόλεις που θα φιλοξενούσαν παι-
χνίδια για το Euro 2020. Συγκεκρι-
μένα στο Σαν Μαμές η Ισπανία θα 

αντιμετώπιζε την Πολωνία, τη Σουηδία 
και την Σλοβακία, ενώ θα γινόταν και ένα 
παιχνίδι για τη φάση των 16.
Οι Αρχές του Μπιλμπάο ενημέρωσαν με 
ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν επιστολή απ’ 
την UEFA για τον αποκλεισμό τους από τις 
διοργανώτριες πόλεις, καθώς δεν μπορούν 
να εγγυηθούν παρουσία κόσμου στο 25% 
της χωρητικότητας.
Στο Μπιλμπάο είναι έξαλλοι με την από-
φαση, κατηγορούν την UEFA για μονομερή 
ενέργεια και τονίζουν πως θα κινηθούν 

νομικά για την αποζημίωση των χρημάτων 
που ξόδεψαν για το τουρνουά.
Ανακοίνωση από την UEFA δεν υπάρχει 
ακόμη, καθώς η ευρωπαϊκής Ομοσπονδία 
θα αποφασίσει οριστικά την Παρασκευή 
(23/4) για τις πόλεις που δεν έχουν ακόμη 
εγγυηθεί για την παρουσία κόσμου στις κερ-
κίδες. Εκτός από το Μπιλμπάο, στην κατηγο-
ρία αυτή ανήκουν επίσης Μόναχο και Δου-
βλίνο.
Σύμφωνα με την Ισπανική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία (RFEF) είναι ακόμη δυνατό να 
φιλοξενηθούν παιχνίδια του Euro σε ισπα-
νικό έδαφος με το Εστάντιο Ντε Λα Καρτούχα 
της Σεβίλλης να είναι υποψήφιο για την διε-
ξαγωγή αγώνων.
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αθλητικά

Την τύχη του στα πόδια του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 
εξακολουθεί να έχει ο Απόλλων. Οι γαλάζιοι της Λεμεσού παρά το 
γεγονός ότι κτυπήθηκαν από τον κορωνοϊό παραμονές του κρίσιμου 
ντέρμπι με την ΑΕΛ κατάφεραν να επικρατήσουν 2-1 στο ντέρμπι της 
7ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος.
Ήταν η πρώτη επιτυχία για τον Απόλλωνα επί της συμπολίτισσας 

μετά από έξι αποτυχημένες προσπάθειες και απολογισμό τέσσερις ήττες 
και δύο ισοπαλίες σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Τελευταία φορά που κέρ-
δισαν την ΑΕΛ ήταν στις 9 Μαρτίου 2019, πριν 25 μήνες δηλαδή. Η ομάδα 
του Γιάννη Πετράκη εκμεταλλεύθηκε τα «δώρα» της ΑΕΛ, ένα σε κάθε 
ημίχρονο, και πέτυχε μια σπουδαία νίκη, χάρη στα γκολ των Ντιγκινί με 
πέναλτι στο 30’ και Μπίσεσβαρ στο 73’. Στο πρώτο τέρμα ο Χάρης Κυριά-
κου φέρθηκε σας πρωτάρης ανατρέποντας τον Πέδρο, ενώ στο δεύτερο 
ο Βοζίνια υπόπεσε σε τραγικό λάθος, δίνοντας γκολ στο πιάτο στον Μπί-
σεσβαρ.Οι γαλαζοκίτρινοι μείωσαν σε 2-1 με τον Ντανίλο στο 88’, ενώ 
στο 90+1 έχασαν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν με τον Γιοβάνοβιτς 
να πραγματοποιεί την απόκρουση του αγώνα σε δυνατό σουτ του Μαέ.
Ο Απόλλων ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 69 βαθμούς, τρεις λιγότερους 
από την πρωτοπόρο Ομόνοια και εξαρτάται από τα δικά του αποτελέ-
σματα. Με τρεις νίκες στις εναπομείνασες τρεις αγωνιστικές θα στεφθεί 
πρωταθλητής καθότι υπερτερεί των πρασίνων σε περίπτωση ισοβαθμίας. 
Η ΑΕΛ υποχώρησε στην τρίτη θέση με 68 βαθμούς και βλέπει το όνειρο 
για κατάκτηση του τίτλου να ξεθωριάζει για τα καλά.

Το ματς
Σε δύο μέρη χωρίζεται το πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι της Λεμεσού. Στα 
πρώτα 20′ δεν καταγράφηκε καμία φάση με τις δύο ομάδες να είναι ιδι-
αιτέρως προσεχτικές στα μετόπισθεν και τις προσωπικές μονομαχίες να 
είναι σε πρώτο πλάνο. Στη συνέχεια ο αγώνας πήρε «φωτιά» και ιδίως 
μετά την επίτευξη του τέρματος από τους γαλάζιους με το πέναλτι του Ντι-
γκινί στο 30′, σε ανατροπή του Πέδρο από τον Χάρη Κυριάκου. Ο Πορ-
τογάλος έγινε κάτοχος της μπάλας, έβαλε το σώμα και την κάλυψε με τον 
αρχηγό της ΑΕΛ να τον ανατρέπει. Ο αρχηγός του Απόλλωνα με την εμπει-
ρία και την εξυπνάδα του κέρδισε το πέναλτι και ο πρώτος σκόρερ του 
πρωταθλήματος Νικολά Ντιγκινί με το 17ο τέρμα του έβαλε σε θέση οδη-
γού τους γαλάζιους.
Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες 
για να σκοράρουν, με πιο ξεκάθαρες αυτές του Απόλλωνα με τους Ντιγκινί 
στο 32′ και το 45′. Σπουδαία απόκρουση έκανε ο Γιοβάνοβιτς σε εξ επαφής 
σουτ του Ριέρα στο 38′. Ναι μεν καταλογίστηκε οφσάιντ στον Τόρες, όμως 
ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ δεν ήταν εκτεθειμένος και εάν η μπάλα κατέ-
ληγε στα δίχτυα θα γινόταν έλεγχος VAR.
Διαφορετική ήταν η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΛ να κερδίζει 
μέτρα στο γήπεδο και να βάζει πίεση στον Απόλλωνα που περιορίστηκε 
σε παθητικό ρόλο, στο πρώτο εικοσιπεντάλεπτο της επανάληψης. Ο Τόρες 
στο 48’ έκανε συρτό σουτ αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ ο Ντανίλο στο 61’ 
δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιοβάνοβιτς παρά την καλή ατομική του προ-
σπάθεια. 
Ο Γιάννης Πετράκης βλέποντας την αδυναμία της ομάδας του να κρατήσει 
μπάλα προχώρησε σε διπλή αλλαγή, με τους Μπίσεσβαρ και Μπένσχοπ 
να αντικαθιστούν τους Ματέι και Μπένσοπ. Κόντρα στη ροή του αγώνα, 
στο 73’ ο Απόλλων πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων μετά την γκάφα 
ολκής του Βοζίνια. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ έπαιξε με τη φωτιά έχοντας 
την μπάλα στα πόδια υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του, έχασε το κοντρόλ 
και ο Μπίσεσβαρ πέτυχε το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του.
Η ΑΕΛ δεν τα παράτησε. Αντιθέτως πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερό-
λεπτο για βαθμολογικό κέρδος, μείωσε με δυνατό σουτ του Ντανίλο από 
το ύψος της περιοχής στο 88’ και «άγγιξε» την ισοφάριση στο 90+1’ με 
τον Μαέ, όμως ο Γιοβάνοβιτς οριζοντικοποιήθηκε και έδιωξε τον κίνδυνο.

Με δύο ασίστ του Νιγηριανού μπακ και 
τέρματα των Τιάγκο και Τσέποβιτς οι πράσινοι 
επικράτησαν 2-0 της Ανόρθωσης κάνοντας 
άλλο ένα βήμα προς τον τίτλο

Μ
ε κορυφαίο του γηπέδου τον Αμπντουλα-
χί Σέχου, ο οποίος πιστώθηκε και τις δύο 
ασίστ στο δεύτερο, η Ομόνοια επικράτη-
σε 2-0 της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Πα-

παδόπουλος» για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος. Οι πράσινοι πανηγύρισαν την πρώτη τους επιτυχία 
επί της «Κυρίας» στη Λάρνακα μετά τις 8 Φεβρουαρίου 
2018. Ήταν το πρώτο «διπλό» επί θητείας του Χένινγκ 
Μπεργκ στην έδρα της Ανόρθωσης με την οποία το 
«τριφύλλι» θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολο-
γίας και μετά το πέρας της αγωνιστικής με 72 βαθμούς. 
Μάλιστα, θα περιμένει τις απώλειες βαθμών που δεδο-
μένα θα προκύψουν από το ντέρμπι της Λεμεσού 
την Κυριακή, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλωνα. 
Τιάγκο (44’) και Τσέποβιτς (78’) πέτυχαν τα 
γκολ της δίκαιης νίκης της Ομόνοιας, η ο-
ποία ήταν καλύτερη και μάλιστα πέραν 
των τερμάτων είχε δοκάρι με τον Σέχου 
στο 35’. Η Ανόρθωση είχε το μυαλό στον 
επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου της Τετάρ-
της με τον ΑΠΟΕΛ και αυτό φάνηκε τόσο α-
πό τις αρχικές επιλογές του Κετσπάγια (εκτός 
αποστολής ο Κβιλιτάια, στον πάγκο οι Καλτσάς 
και Κορέια), όσο και από τις κινήσεις του Γεωργιανού 
στο ημίχρονο, όταν απέσυρε τους Μίχα και Οκριασβίλι.
Η «Κυρία» έκανε ελάχιστες φορές στον αγώνα έκανε 

αισθητή την παρουσία της στο μεσοεπιθετικό κομμάτι 
και έτσι συνεχίζει να αγνοεί τη νίκη στη δεύτερη φάση 
του πρωταθλήματος. Η σημερινή ήταν η τέταρτη ήττα 
στα πλέι οφ, ενώ μετρά τρεις ισοπαλίες και είναι στην 4η 
θέση με 54 βαθμούς, εφτά περισσότερους από την 5η 
ΑΕΚ που παίζει αύριο με τον Ολυμπιακό.

Το ματς
Αργός ρυθμός και καθόλου ευκαιρίες ήταν η εικόνα 
της αναμέτρησης στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο. Σταδι-
ακά η Ομόνοια κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο και γινόταν 
απειλητική επιτιθέμενη από τα άκρα και κυρίως από τα 
δεξιά. Ο Σέχου όσες φορές προωθήθηκε σε ολόκληρο 
το πρωτάθλημα συνολικά, άλλες τόσες το έκανε κατά τη 
διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.
Το σουτ του Λέτσγιακς στο 26’ που έφυγε δίπλα από 

το αριστερό δοκάρι του Λόρια ήταν η πρώτη 
καλή προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο 32’ ο 

Λόρια απέκρουσε το σουτ του Μπο-
τεάκ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο 
Σέχου με δυνατό σουτ τράνταξε 
το οριζόντιο δοκάρι του Γεωργια-
νού διεθνούς τερματοφύλακα. 
Στο 42’ ο Μίχα μπήκε επικίνδυνα 

στην περιοχή της Ομόνοιας όμως 
ο  Λούφτνερ έδιωξε σε κόρνερ. 

Η Ομόνοια δευτερόλεπτα πριν τη 
λήξη του πρώτου ημιχρόνου ευτύχησε 

να μετουσιώσει την υπεροχή της σε προβάδι-
σμα σε μία καθοριστική φάση. Ο Σέχου εκμεταλλεύτηκε 
το χαλαρό μαρκάρισμα του Πηλέα έκανε σέντρα από 

δεξιά και ο Τιάγκο με σουτ στην κίνηση, 
προτού τον μαρκάρει ο Μαργκάσα, 
νίκησε τον Λόρια για το 1-0.
Η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφορο-
ποιήθηκε και πολύ στο δεύτερο σαρα-
νταπεντάλεπτο. Στο 60’ ο Λόρια έκανε 
σωτήρια απόκρουση σε κοντινό πλασέ 
του Τσέποβιτς, μετά από σέντρα του 
Μποτεάκ, και κράτησε την Ανόρθωση 
στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρ-
δους. Παρά το ρευστό 1-0 οι γηπεδού-
χοι δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα 
στην ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ, η 
οποία «σκότωσε» το παιχνίδι στο 78’ με 
το όγδοο φετινό τέρμα του Μάρκο Τσέ-
ποβιτς. Ο Σέχου έκανε σέντρα από δεξιά 
και ο Σέρβος φορ αφού ψύχραιμα σταμά-
τησε την μπάλα, την έστειλε με πλασέ στα 
δίχτυα του Λόρια και αφιέρωσε το τέρμα 
στον Ασάντε. 
Τραυματίας αποχώρησε στο 77′ του 
αγώνα ο Ιωάννης Κούσουλος, τη θέση 
του οποίου πήρε ο Γκόμες. Eκ πρώτης 
φαίνεται πως ήταν ένα σφίξιμο που δεν 
εμπνέει ανησυχία.

Ανόρθωση – Ομόνοια 0-2: Σέχου… 
κάνει Θεό!

ΑΕΛ – Απόλλων 1-2: Έτοιμος  
για τον τίτλο! 
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Ηρακλής - Παναθηναϊκός 66-100: Το 
τριφύλλι κλείδωσε την πρωτιά

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν κυρίαρχος απέναντι στον 
Ηρακλή, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (100-66) σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 20ή 
αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

ΟΠαναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκανε τη δουλειά απένα-
ντι στον Ηρακλή (100-66) σε εξ αναβολής αναμέ-
τρηση για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Basket 
League και «κλείδωσε» την πρωτιά της regular 
season.
Οι πράσινοι ήταν ευάλωτοι αμυντικά στο πρώτο 
δεκάλεπτο, σταδιακά όμως ανέβασαν την απόδοσή 
τους και με όπλο τη διαφορά μεγέθους κοντά στο 
καλάθι (σ.σ.: απών για τον Ηρακλή ο Βασίλης Καβ-
βαδάς) έχτισαν διψήφιο προβάδισμα, το οποίο δια-
τήρησαν μέχρι τέλους, δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα.
Μέσα σε όλα πάντως, ο Όντεντ Κάτας είδε τον 
Γιώργο Παπαγιάννη να μην αγωνίζεται (προλη-
πτικά) στο δεύτερο μέρος λόγω διαστρέμματος, 
αλλά και τον Λευτέρη Μαντζούκα να αποχωρεί 
λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα.

Ο MVP
Ο Μάριο Χεζόνια είχε διάθεση, ενέρ-
γεια και όρεξη να κάνει τα... δικά 
του, στον αγώνα με τον Ηρακλή. 
Παρά το γεγονός πως η διαφορά 
άνοιξε γρήγορα, ο 26χρονος 
γκαρντ/φόργουορντ δεν στα-
μάτησε να παίζει στα «κόκ-
κινα» με αποτέλεσμα να κλεί-
σει την αναμέτρηση με 17 
πόντους (από 3/6 δίποντα, 
3/4 τρίποντα και 2/3 βολές), 4 
ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο 
και 1 λάθος σε 19’54’’ συμμετοχής.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και 
με όπλο την ευστοχία από την περιφέρεια (4/4 τρίπο-
ντα στο πρώτο δεκάλεπτο) πήρε το προβάδισμα, το 
οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου 
(24-22). Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ όμως 
ήταν άμεση, με τους πράσινους να κρατούν στους 
δύο πόντους για πέντε λεπτά τον Γηραιό, με αποτέλε-
σμα να ξεφύγουν με +9 (26-35 στο 15’) και εν συνε-
χεία με +14 (36-50), χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα 
του Λευτέρη Μποχωρίδη. Με 72% στα δίποντα και 
50% στα τρίποντα, οι πράσινοι είχαν βρει τον τρόπο 
να κάνουν τη ζημιά στην άμυνα των γηπεδούχων, 
οι οποίοι -από την πλευρά τους- είχαν 6/23 δίποντα 
στην ανάπαυλα.
Όσο κι αν προσπαθούσε να συμμαζέψει την κατά-
σταση ο Ηρακλής, ήταν εμφανές πως δεν μπορούσε 
να αλλάξει την ιστορία της αναμέτρησης. Πολύ απλά 
γιατί τα ποσοστά του έπεφταν διαρκώς (έκλεισε το 

τρίτο δεκάλεπτο με 8/32 δίποντα), την ίδια ώρα που 
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε σταθερά πάνω από 50% 
στα τρίποντα. Το +25 (53-78) του 30ού λεπτού έγραψε 
επί της ουσίας τον επίλογο στην αναμέτρηση, με τον 
Όντεντ Κάτας να χρησιμοποιεί το υπόλοιπο του σαρα-
νταλέπτου για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους 
τους παίκτες του. Ο MVP
Ο Μάριο Χεζόνια είχε διάθεση, ενέργεια και όρεξη να 
κάνει τα... δικά του, στον αγώνα με τον Ηρακλή. Παρά 
το γεγονός πως η διαφορά άνοιξε γρήγορα, ο 26χρο-
νος γκαρντ/φόργουορντ δεν σταμάτησε να παίζει στα 
«κόκκινα» με αποτέλεσμα να κλείσει την αναμέτρηση 
με 17 πόντους (από 3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 2/3 
βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος 
σε 19’54’’ συμμετοχής.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Γουίλιαμ Χάτσερ δεν κατάφερε να αποτελέ-

σει παράγοντα του αγώνα για τον Ηρακλή, 
σε ακόμη μία περίπτωση. Ο έμπει-

ρος περιφερειακός βρέθηκε στο 
παρκέ για 11’28’’ έχοντας μόλις 2 
πόντους (με 0/2 δίποντα και 2/2 
βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕ-
ΧΩΡΙΣΕ
Από το πρώτο κιόλας δεκά-

λεπτο, τα ποσοστά των γηπε-
δούχων στα δίποντα ήταν πολύ 

χαμηλά. Η απουσία του Βασίλη Καβ-
βαδά στη ρακέτα έπαιξε ρόλο προκει-

μένου η συνέπεια στην εκτέλεση να μην 
βελτιωθεί μέχρι το τέλος του αγώνα, που βρήκε 

την ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου να κλείνει τον 
αγώνα με 11/41 δίποντα (26%). Το τριφύλλι πήρε εν 
τέλει τη νίκη (100-66) στην εξ αναβολής αναμέτρηση 
της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Basket League 
και «κλείδωσε» την πρωτιά στη regular season.
Χεζόνια σε Δίπλαρο: «Κακός είσαι ρε μαλ****»
ΟΝίκος Δίπλαρος ήταν εξαιρετικός στην άνετη εκτός 
έδρας νίκη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ επί του Ηρακλή, 
προσφέροντας ουσία και θέαμα. Ήταν μάλιστα αυτός 
που έκανε το highlight της αναμέτρησης χάρη στην 
«ποδιά» στον Γιώργο Φίλλιο, με τον Μάριο Χεζόνια 
να τον αποθεώνει δημόσια μετά το φινάλε της ανα-
μέτρησης. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος γκαρντ/φόρ-
γουορντ αποθέωσε τον συμπαίκτη του με χαρακτηρι-
στικό ελληνικό τρόπο. «Κακός είσαι ρε μαλ**** Νικ 
Διπ» έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του 
λογαριασμό.

ΑΕΚ: Αγγέλου και επίσημα

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την πρό-
σληψη του Βαγγέλη Αγγέλου 
στον πάγκο της ομάδας, επιση-
μοποιώντας την συμφωνία των 
δύο πλευρών.
ΟΒαγγέλης Αγγέλου είναι και 
επίσημα ο νέος προπονητής της 
ΑΕΚ, προς επιβεβαίωση των 
πληροφοριών που έκαναν λόγο 
για συμφωνία των δύο πλευρών.
Λίγο μετά την ανακοίνωση του 
Ιωνικού BC με την οποία γνω-
στοποίησε την αποδέσμευση 
του έμπειρου τεχνικού, η ΑΕΚ 
επισημοποίησε με δική της ανα-
κοίνωση την συμφωνία, με τον 
Αγγέλου να υπογράφει συμβό-
λαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση:
«Η AEK ΒC ανακοινώνει σήμερα 
(15/04) την έναρξη συνεργα-
σίας με τον προπονητή Βαγγέλη 
Αγγέλου. Οι δύο πλευρές συνή-
ψαν συμφωνία έως το τέλος της 
τρέχουσας αγωνιστικής περι-
όδου. Ο Χαλκιδαίος τεχνικός 
επιστρέφει στην οικογένεια της 
ΑΕΚ μετά από 13 χρόνια (από 
την περίοδο 2007-2008), και 
αναλαμβάνει τα ηνία της ομά-
δας έως το τέλος της τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου. Υπήρξε 
προπονητής στη Χαλκίδα κι 
ακολούθησαν η ΑΕΚ, τα Τρί-
καλα, ο Άρης, ο Προμηθέας και 
η Λάρισα. Διετέλεσε προπονη-
τής της Anadolu Efes, ενώ εργά-
στηκε και ως assistant coach στο 
πλευρό του Ντούσαν Ίβκοβιτς. 
Μέχρι πρότινος υπήρξε προπο-
νητής του Ιωνικού Hellenic Coin.
Το τεχνικό επιτελείο του θ’ 
απαρτίζεται και από τους Mάριο 
Μπατή, Διονύση Αγγέλου. Βιο-
γραφικό Μ. Μπατή: Υπήρξε 
μέχρι πρότινος συνεργάτης του 
Βαγγέλη Αγγέλου στον Ιωνικό. 
Ως αθλητής αγωνίσ τηκε σε 
Φάρο, Πανιώνιο, Ηράκλειο, 
Νήαρ Ηστ, Ηλυσιακό, Ολύμπια 
Λ. , Μαρούσι, Απόλλωνα Π., 
Ιωνικό Ν., Μεγαρίδα.
Βιογραφικό Δ. Αγγέλου: Υπήρξε 
μέχρι πρότινος συνεργάτης του 
Βαγγέλη Αγγέλου στον Ιωνικό. 
Υπήρξε επίσης μέλος του τεχνι-
κού επιτελείου του Άρη και της 
Ελπίδας Αμπελοκήπων. Τη διετία 

2016-18 δούλεψε στο προπονη-
τικό πρόγραμμα της Α.Κ. Αστέ-
ρια του Θόδωρου Ροδόπουλου. 
Διετέλεσε προπονητής σ την 
Ομάδα Παίδων της Νέας Ραιδε-
στού. Παραμένουν στο τεχνικό 
επιτελείο της «Βασίλισσας» οι 
μέχρι πρότινος συνεργάτες του 
Ηλία Παπαθεοδώρου, Σάββας 
Συμεωνίδης και Βαγγέλης Τσε-
πέλης».

Αγγέλου: «Δεν κοιτάζω 
την επόμενη σεζόν, παρά 
μόνο τις επόμενες σαρά-
ντα μέρες»
Ο Βαγγέλης Αγγέλου έπιασε 
δουλειά στην ΑΕΚ εν όψει της 
τελικής ευθείας της Stoiximan 
Basket League, κάνοντας τις 
πρώτες του προπονήσεις με 
τους κιτρινόμαυρους. Ο έμπει-
ρος τεχνικός μίλησε στο Pick N’ 
Roll της Cosmote TV για τους 
στόχους που έχει για τη δεύ-
τερη θητεία του στον πάγκο της 
Ένωσης, αλλά και την κατάσταση 
που καλείται να διαχειριστεί.

Αναλυτικά όσα δήλω-
σε στην κάμερα της 
Cosmote TV:
«Οι πρώτες αυτές δέκα μέρες 
μέχρι το πρώτο επίσημο παι-
χνίδι θα είναι για να κάνουμε 
περισσότερο και να μιλάμε λιγό-
τερο. Έχουμε ήδη φτιάξει ένα 
πλάνο γνωριμίας με τους παί-
κτες. Να συζητήσουμε πώς 
κινείται ο καθένας, ποιες είναι 
οι απόψεις τους. Η ΑΕΚ έχει παί-
κτες με διαμορφωμένη μπα-
σκετική προσωπικότητα, οπότε 
σε πρώτη φάση αυτές οι δέκα 
μέρες είναι να μιλάμε λιγότερο 
και να κάνουμε περισσότερο. 
Σε μια χαρά κατάσταση είναι 
η ομάδα, δεν υπάρχει αυτό 
που λέμε καμένη γη. Υπάρχει 
μια αλλαγή, θα δούμε σε δέκα 
μέρες. Δεν είναι ώρα για αποφά-
σεις, αλλά για γνωριμία και δου-
λειά». Ενώ σε ερώτηση για το αν 
βλέπει τον εαυτό του στον πάγκο 
της ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, απά-
ντησε: «Όχι, βλέπω τον εαυτό 
μου σε αυτή την προσπάθεια 
των σαράντα ημερών και μένω 
εκεί».

αθλητικά
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Η σειρά σας  
έρχεται 

σύντομα.

To πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19 του Οντάριο 
βοηθά να σταματήσει η εξάπλωση και να σωθούν ζωές.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την επαρχία εμβολιάζονται 
κάθε μέρα.
Ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται, πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα, να πλένουμε 
τα χέρια μας και να διατηρούμε την απόστασή μας.

Μάθετε περισσότερα στο ontario.ca/covidvaccineplan ή τηλεφωνείστε στο 1-888-999-6488 για 
βοήθεια σε 300 γλώσσες.

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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