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επικαιρότητα

Κομισιόν: Ανοίγουν οι πύλες της ΕΕ για Σκόπια και Αλβανία

«Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στα 
κράτη-μέλη, σύντομα, πιθανότατα μέ-
χρι το καλοκαίρι, την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων» με την Αλβανία και 

την ΠΓΔΜ, δήλωσε ο Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος Επίτροπος 
για την Διεύρυνση, στη γερμανική εφημερίδα «Die Welt».
«Οι πολίτες αυτών των χωρών αξίζουν αυτήν την συγκε-
κριμένη ευρωπαϊκή προοπτική. Πιστεύουμε ότι και οι 
δύο χώρες εφήρμοσαν στο παρελθόν σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις και έτσι απέκτησαν το δικαίωμα για ένα τέτοιο 
βήμα» σχολίασε ο αρμόδιος για την Διεύρυνση κοινοτι-
κός Επίτροπος, για να προσθέσει: «Η Αλβανία για παρά-
δειγμα έκανε μεγάλες προόδους στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος».
Η εκτίμηση αυτή του κ. Χαν, αξίζει να σημειωθεί, έρχε-
ται σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα έλεγε τον περασμένο 
Οκτώβριο ο Αμερικανός πρέσβης στα Τίρανα, Ντόναλντ 
Λου. Όπως έγραφε τότε ο αλβανικός Τύπος, ο πρέσβης 
των ΗΠΑ, ευθέως και ονομαστικά, κατηγόρησε δικαστή-
ρια και γενικότερα το σύστημα Δικαιοσύνης, που αφήνει 
ελευθέρους εγκληματίες και διακινητές ναρκωτικών και 
δεν προστατεύει τους πολίτες.
Επίσης, αναφέρθηκε στην υπόθεση της δικαστού Fildez 
Hafizi, τονίζοντας ότι το σύστημα Δικαιοσύνης την άφησε 
απροστάτευτη.
Αναφερόμενος, δε, στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
τόνισε ότι η Αλβανία αποτελεί κέντρο οργανωμένου 
εγκλήματος, διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και πορ-
νείας, ενώ επισήμανε τη δράση τεσσάρων επικίνδυνων 
μαφιόζικων συμμοριών που δραστηριοποιούνται στην 
Αλβανία, μέσω 20 γνωστών οικογενειών του εγκλήματος.
Σύμφωνα με τον κ. Λου, οι τελευταίες εμπλέκονται σε 
εμπόριο ανθρώπων, εκβιασμούς, κλοπές αυτοκινήτων 
και ξέπλυμα χρήματος.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κ. Χαν θα βρεθεί την 
Κυριακή στα Σκόπια, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Μαζί τους θα βρίσκε-
ται και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτι-
κής, Φεντερίκα Μογκερίνι. Η επίσκεψη γίνεται λόγω των 
προσπαθειών για αναζωπύρωση των προσπαθειών της 
ΕΕ για την ένταξη έξι χωρών των δυτικών Βαλκανίων στις 
τάξεις της. 
Μετά τα Σκόπια, η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα μεταβεί 
στην Αλβανία, ενώ έως την Τετάρτη θα έχει επισκεφτεί τη 
Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και 
το Κόσοβο. 

Ο κ. Γιούνκερ θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στα 
Βαλκάνια την 1η Μαρτίου, με τελευταίο προορισμό τη 
Βουλγαρία, που έχει την εξάμηνη προεδρία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, όπου και θα συναντηθεί με εκπροσώπους 
και των έξι βαλκανικών χωρών που θέλουν να ενταχθούν 
στην ΕΕ.
Πάντως, η ένταξη των κρατών στην ΕΕ έχει ως προαπαι-
τούμενο βαθιές μεταρρυθμίσεις, που θα διασφαλίζουν 
το κράτος δικαίου. Η ΕΕ θεωρεί ότι, μέχρι το 2025, η Σερ-
βία και το Μαυροβούνιο μπορούν να γίνουν κράτη-μέλη, 
ωστόσο δεν έχει δεσμευτεί για το χρονοδιάγραμμα. 
Παράλληλα, θέτει ως προαπαιτούμενο την επίλυση των 
διμερών διαφορών. Μία από αυτές είναι η ονομασία των 
Σκοπίων, αλλά και η διαφορά ανάμεσα σε Σερβία και 
Κόσοβο.
Ενδεικτικά της στάσης της ΕΕ απέναντι στις χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων είναι και όσα είπε η καγκελάριος 
της Γερμανίας, υποδεχόμενη στο Βερολίνο τον Σκοπιανό 
πρωθυπουργό. Χαρακτηριστικά, η Άνγκελα Μέρκελ είπε 

στη συνέντευξη Τύπου με τον Ζόραν Ζάεφ ότι το Βερολίνο 
επιθυμεί να επιλυθεί το πρόβλημα (σ.σ. της ονομασίας 
των Σκοπίων) σύντομα, κάτι που θα ήταν θετικό και για 
την Ελλάδα, αλλά και για τα Σκόπια...

Το ΥΠΕΞ εγκαταλείπει την... προϋπόθεση της 
λύσης 
Στην ανατροπή της πολιτικής που ακολουθούσαν όλες οι 
ανεξαιρέτως οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, η 
οποία προέβλεπε την ένταξη της ΠΓΔΜ στους ευρωατ-
λαντικούς θεσμούς μετά την επίλυση του ζητήματος της 
ονομασίας, προχωρά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. 
Λίγες ώρες μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπου 
ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και κυβερνητικός εταίρος πήρε 
σαφείς αποστάσεις από την πολιτική Τσίπρα -Κοτζιά και 
σημείωσε πως θα κάνει τα πάντα για να μην δοθεί το 
όνομα της Μακεδονίας στην γειτονική χώρα, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος 
γνωστοποίησε στις Βρυξέλλες με σχετική επιστολή που 
απέστειλε ότι η Αθήνα θα στηρίξει την υποψηφιότητα της 
γειτονικής χώρας να ενταχθεί  στη Στρατηγική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 
(EUSAIR).
Να σημειωθεί ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις στο 
παρελθόν απέρριπταν τις αξιώσεις της ΠΓΔΜ να εντα-
χθεί στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και υποστήριζαν 
σταθερά ότι προϋπόθεση για μια τέτοια εξέλιξη ήταν η 
εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα της ονο-
μασίας του γειτονικού κράτους.  Πάνω σε αυτή τη γραμμή 
στηρίχθηκε όπως είναι γνωστό και η απόφαση του Βου-
κουρεστίου. 
Αναλυτικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα 
αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:   
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος 
Κατρούγκαλος, με επιστολή του προς τους αρμόδιους 
Επιτρόπους Διεύρυνσης κ. Γιοχάνες Χαν και Περιφερει-
ακής Πολιτικής κα Κορίνα Κρέτσου, γνωστοποίησε την 
πρόθεση της Ελλάδας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα 
της ΠΓΔΜ στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).
Στην εν λόγω Στρατηγική συμμετέχουν ήδη οι Ελλάδα, 
Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβα-
νία και Βοσνία & Ερζεγοβίνη. H συνεργασία υλοποιείται 
μέσω τεσσάρων πυλώνων οι οποίοι αφορούν την Γαλάζια 
Ανάπτυξη, την Συνδεσιμότητα (Μεταφορές και Ενέργεια), 
το Περιβάλλον και τον Τουρισμό.

Γιοχάνε ς  Χαν:  Η Ευρωπαϊκή 

Επι τ ροπή θα  προτ ε ίν ε ι  σ τα 

κράτη-μέλη, πιθανότατα μέχρι το 

καλοκαίρι, την έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων με την Αλβανία 

και την ΠΓΔΜ
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Α
πειλητικό αρχίζει να υψώνεται το 
κύμα της εποχικής γρίπης στη χώ-
ρα. Σύμφωνα με τη σημερινή επι-
δημιολογική έκθεση του Κέντρου 

Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοση-
μάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 51 άνθρωποι έχουν νο-
σηλευτεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) λογω επιπλοκών που εμφάνισαν μετά 
τη νόσησή τους με εποχική γρίπη, κυρίως α-
πό την αρχή του χρόνου.
Σε 14 περιστατικά γρίπης, ωστόσο, η 
έκβαση ήταν μοιραία, με τους τέσσερις 
νεκρούς να καταγράφονται την τελευταία 
εβδομάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως και τα 14 θύματα 
της εποχικής γρίπης ήταν ανεμβολίαστα, 
παρότι ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την οποία οι γιατροί συνιστούν το αντι-
γριπικόεμβόλιο. 
Οι ειδικοι του ΚΕΕΛΠΝΟ υπογραμμίζουν 
πως επιβάλλεται ο εμβολιασμός με το αντι-
γριπικό εμβόλιο για όσους ανήκουν σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου και πως πρέπει να 
το κάνουν ακόμη και τώρα διότι η κυκλοφο-
ρία των ιών της γρίπης αναμένεται να συνε-
χιστεί έως τα τέλη Μαρτίου. 
Οι ιοί της φετινής γρίπης που κυριαρχούν 
είναι ο τύπος Β και ο Α (Η1Ν1).

επικαιρότητα

«επιβάλλεται ο εμβολιασμός» συστήνει το κεελπνο

Σε έξαρση η γρίπη: Τέσσερις οι 
νεκροί την τελευταία εβδομάδα

Τσακαλώτος για επεισόδιο με 
Ντράγκι: θα διασφαλίσουμε 
τη ροή των πλειστηριασμών

Ντράγκι και Ρέγκλινγκ υπερβολικά απαισιόδοξοι για την έξοδο της Ελλάδας 
στις αγορές, είπε ο υπουργός Οικονομικών - Ομολόγησε ότι προβλέπονται 
νέες μειώσεις «σε ορισμένες συντάξεις»

Ά
κρως αποκαλυπτικά –αν και αρκού-
ντως διπλωματικά- ήταν όσα ανέ-
φερε την Τρίτη το βράδυ ο υπουρ-
γός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακα-

λώτος,  για τους διαλόγους που είχε με τον 
Μάριο Ντράγκι στο Eurogroup της Καθαράς 
Δευτέρας.
Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινο-
βουλίου, ο κ. Τσακαλώτος παρουσίασε τα 
σχέδια της κυβέρνησης εν όψει της εξόδου 
της χώρας από το πρόγραμμα προσαρμογής 
τον ερχόμενο Αύγουστο και στη συνέχεια 
απάντησε σε ερωτήσεις Ευρωβουλευτών – 
μελών της εν λόγω Επιτροπής.
Εκεί ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε 
τις κόντρες, χαρακτήρισε «υπερβολικά απαι-
σιόδοξους» τον Μάριο Ντράγκι και τον Κλά-
ους Ρέγκλινγκ (σσ: ενώ 
ως πρόσφατα τον ρόλο 
του «απαισιόδοξου» 
τον απέδιδε στο ΔΝΤ) 
και προανήγγειλε πως 
θα υπάρξουν και άλλες 
κόντρες στο μέλλον. Επί-
σης άφησε ορθάνοιχτο το 
τι θα γίνει με τα αντίμετρα 
που έχουν τεθεί σαν αντι-
στάθμισμα για τις περικο-
πές των συντάξεων και του αφορολογήτου.
Σχετικά με τη φερόμενη διαφωνία μεταξύ 
του υπουργού Οικονομικών και του επικε-
φαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, και σχετικά με 
τα μέτρα που συμφώνησε να λάβει η κυβέρ-
νηση για το 2019 και 2020, ο υπουργός 
σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Χθες στο Eurogroup έγινε συζήτηση για το 
ομόλογο που εξέδωσε η Ελλάδα την προ-
ηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι και ο 
Mario Draghi και ο Klaus Regling ήταν υπερ-
βολικά απαισιόδοξοι. Εγώ υποστήριξα ότι 
δεδομένης της κατάστασης στις αγορές, η 
έκδοση τα πήγε εξαιρετικά, ότι ήταν επιτυ-
χημένη. Υπήρξε πολύ φιλική συζήτηση πάνω 
σε’ αυτό».
 «Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τα προ-
απαιτούμενα που δεν έχουν ολοκληρωθεί 
και δη επί της ανεμπόδιστης ροής των πλει-
στηριασμών που προβλέπεται να διασφαλι-
στεί. Εγώ θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά για 

να κλείσει αυτό το προαπαιτούμενο και ότι η 
ΕΚΤ ήταν πιο αυστηρή στο θέμα αυτό απ’ όσο 
θα έπρεπε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον 
επικεφαλής της ΕΚΤ, νομίζω ότι είναι αμοι-
βαίος ο σεβασμός».
«Υπήρξαν διαφωνίες και στο παρελθόν και 
είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και στο μέλ-
λον».
 Για τα μέτρα και αντίμετρα για την περίοδο 
μετά τη λήξη του προγράμματος: «Πρόκει-
ται στην πραγματικότητα για ένα δημοσιο-
νομικά ουδέτερο πακέτο. Προβλέπονται 
μεταξύ άλλων μειώσεις σε ορισμένες συντά-
ξεις, αλλά και στήριξη οικογενειών. Δεν έχει 
γίνει συζήτηση με τους θεσμούς επ’ αυτών 
των μέτρων. Είναι πολύ νωρίς να πει κανείς, 
εάν αυτά θα αποτελέσουν μέρος των επερχό-
μενων διαπραγματεύσεων».

Σχετικά με τα μέτρα για την 
ελάφρυνση του χρέους και 
την αξιοπιστία της χώρας 
μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος: «Θεωρώ ότι η Ελλάδα 
έχει οικοδομήσει σημαντική 
αξιοπιστία τα τελευταία 2,5 
χρόνια. Αυτό φάνηκε σε επί-
πεδο αγορών, θεσμών και 
Eurogroup. Έχει βέβαια να 
κάνει και με αδιάσειστα δεδο-

μένα (hard facts), όπως το  γεγονός ότι πετύ-
χαμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και ασφαλώς δεν 
θα υποτιμήσω τις δυσκολίες που πέρασε ο 
ελληνικός λαός. Επιστρέψαμε στην ανάπτυξη. 
Τα «υποκείμενα» στοιχεία για την ελληνική 
οικονομία είναι πολύ ισχυρά. Αυτό είναι ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικό. Οι εξαγωγές είναι σε 
πολύ καλό δρόμο και σε άλλους τομείς που 
δεν είναι εμφανείς τα στοιχεία είναι ισχυρά».
«Δύο πτυχές υπάρχουν στο πρόγραμμα των 
αποκρατικοποιήσεων. Υπάρχουν αυτές που 
ήταν ήδη στο πρόγραμμα αποκρατικοποι-
ήσεων και υπάρχει και το Ταμείο Αποκρα-
τικοποιήσεων. Και στα δύο μέτωπα είχαμε 
πρόοδο. Το Ελληνικό προχωράει πιο γρή-
γορα από την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. 
Υπάρχουν πάντως πολλοί τρόποι για να αξιο-
ποιηθούν τα ακίνητα του Δημοσίου, οι εκμι-
σθώσεις, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιω-
τικού τομέα κ.ά.».
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Για τον Αβραμόπουλο οι περισσότερες ψήφοι (188) - Ακολούθησαν Γεωργιάδης και Λοβέρδος με 186, ενώ 
ο Σαλμάς έλαβε τις λιγότερες (159 ψήφους) - 170 ψήφισαν για παραπομπή Πικραμμένου

Μ
ε το ρολόι να δείχνει ξημε-
ρώματα Πέμπτης (05:40), 
αλλά τις πολιτικές συνθή-
κες που διαμορφώνονται 

εντός Βουλής να προαναγγέλλουν α-
κραίο διχασμό και πόλωση, ανακοινώ-
θηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
για την υπόθεση Novartis, που παραπέ-
μπει και τα δέκα πολιτικά πρόσωπα σε 
Προανακριτική επιτροπή.
Η Ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από 
μαραθώνια συνεδρίαση, που διήρκεσε 
20 ώρες και 30 λεπτά, αποφάσισε:
- Την παραπομπή του κ. Δημήτρη Αβρα-
μόπουλου. Στην κάλπη του Έλληνα επι-
τρόπου της ΕΕ βρέθηκαν 218 ψηφοδέλ-
τια εκ των οποίων 192 έγκυρα και 26 
άκυρα. Υπέρ της παραπομπής του ψήφι-
σαν 188 βουλευτές και «παρών» 4
- Την παραπομπή του κ. Ευάγγελου 
Βενιζέλου. Βρέθηκαν 217 ψηφοδέλ-
τια, εκ των οποίων 191 έγκυρα και 26 
άκυρα. Υπέρ ψήφισαν 185 βουλευτές 
και 6 «παρών».
- Την παραπομπή του κ. Άδωνι Γεωργι-
άδη. Βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια, εκ των 
οποίων 192 έγκυρα και 26 άκυρα. Υπέρ 
186 βουλευτές και «παρών» 6.
- Την παραπομπή του κ. Γιώργου Κου-
τρουμάνη. Βρέθηκαν 217 ψηφοδέλ-
τια εκ των οποίων 192 έγκυρα και 25 
άκυρα. Υπέρ ψήφισαν 180 βουλευτές, 
«κατά» 1 και παρών 11.
- Την παραπομπή του κ. Ανδρέα Λοβέρ-
δου. Βρέθηκαν 217 ψηφοδέλτια εκ των 
οποίων 190 έγκυρα και 27 άκυρα. Ναι 
ψήφισαν 186 βουλευτές και παρών 4.
- Την παραπομπή του κ. Ανδρέα Λυκου-
ρέντζου. Βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια εκ 
των οποίων 190 έγκυρα και 28 άκυρα. 
Υπέρ ψήφισαν 180 βουλευτές, κατά 2 
και παρών 8.
- Την παραπομπή του κ. Παναγιώτη 
Πικραμμένου. Βρέθηκαν 218 ψηφοδέλ-
τια εκ των οποίων 180 έγκυρα και 28 
άκυρα. Ναι ψήφισαν 170 βουλευτές, όχι 
κατά και παρών 12.
- Την παραπομπή του κ. Μάριου Σαλμά. 
Βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια εκ των 
οποίων 192 έγκυρα και 26 άκυρα. Ναι 

ψήφισαν 159 βουλευτές, όχι 17 και 
παρών 16.
- Την παραπομπή του κ. Αντώνη 
Σαμαρά. Βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια εκ 
των οποίων 191 έγκυρα και 27 άκυρα. 
Υπέρ ψήφισαν 182 βουλευτές, 3 κατά 
και 6 παρών
- Την παραπομπή του κ. Γιάννη Στουρ-
νάρα. Βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια εκ των 
οποίων 190 έγκυρα και 28 άκυρα. Ναι 
ψήφισαν 182 βουλευτές, 2 κατά και 6 
παρών.
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά 
της ψηφοφορίας ο κ. Αβραμόπουλος 
συγκέντρωσε τις περισσότερες παρα-
πεμπτικές ψήφους (188). Ακολούθησαν 
οι κ.κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Ανδρέας 
Λοβέρδος με 186, ενώ ο κ. Μάριος Σαλ-
μάς έλαβε τις λιγότερες (159). 
Επίσης, αν και η ψηφοφορία ήταν 
μυστική, φαίνεται ότι στις περιπτώσεις 

των κ.κ. Πικραμμένου και Σαλμά υπήρ-
ξαν διαφοροποιήσεις από το στρατό-
πεδο της πλειοψηφίας.
Τις επόμενες ημέρες τα κοινοβουλευ-
τικά επιτελεία θα καθορίσουν τους 21 
βουλευτές που θα μετέχουν στις εργα-
σίες της επιτροπής, που έχει έναν μήνα 
για να ολοκληρώσει τις εργασίες της, 
αλλά πιθανότατα θα ζητήσει παράταση. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπηθεί από δέκα 
βουλευτές, η ΝΔ από πέντε και από έναν 
τα υπόλοιπα κόμματα.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξή-
χθη με δέκα κάλπες που αριθμήθηκαν, 
προκειμένου να «αντιπροσωπεύουν» 
τα προτεινόμενα για παραπομπή πρό-
σωπα: η κάλπη με το Νο 1 ήταν για τον 
Δημήτρη Αβραμόπουλο, η Νο 2 κάλπη 

για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, η Νο 3 για 
τον Άδωνι Γεωργιάδη, η Νο 4 για τον 
Γιώργο Κουτρουμάνη, η κάλπη με το 
Νο 5 για τον Ανδρέα Λοβέρδο, η Νο 6 
κάλπη για τον Ανδρέα Λυκουρέντζο, η 
κάλπη Νο 7 για τον υπηρεσιακό πρωθυ-
πουργό Παναγιώτη Πικραμμένο, η Νο 
8 κάλπη για τον Μάριο Σαλμά,  η κάλπη 
Νο 9 για τον πρώην  πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά και η κάλπη με το Νο 10 
για τον Γιάννη Στουρνάρα.
Η ΝΔ επέλεξε την άρνηση ψήφου-
αποχή από την ψηφοφορία. Ωστόσο, 
οι βουλευτές της δήλωναν για τα πρα-
κτικά πως θα ψήφιζαν υπέρ Προανακρι-
τικής, που θα στόχευε στην ουσιαστική 
διερεύνηση της υπόθεσης και δεν θα 
στηριζόταν σε «κατασκευασμένο κατη-
γορητήριο».
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπρο-
σώπων των κοινοβουλευτικών κομμά-
των, η «γραμμή» για την ψηφοφορία 
είχε ως εξής:
- Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ για όλα τα πρό-
σωπα
- Οι ΑΝΕΛ ψήφισαν υπέρ για όλα τα 
πρόσωπα, ενώ ο πρόεδρος του κόμμα-
τος, Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι δεν 
θα ψηφίσει για παραπομπή τον Μάριο 
Σαλμά, αλλά ανέφερε ότι οι βουλευτές 
του θα ψηφίσουν κατά συνείδηση.
- Η ΔΗΣΥ έριξε σε όλες τις κάλπες 
ψηφοδέλτιο που αναγράφει «Ναι στην 
σύσταση Επιτροπής για Προκαταρκτική 
Εξέταση (με πλήρεις αρμοδιότητες σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονι-
σμό της Βουλής)», το οποίο καταμετρά-
ται ως άκυρο.
- Η ΧΑ ψήφισε υπέρ για όλα τα πρό-
σωπα
- Το ΚΚΕ ψήφισε υπέρ για όλα τα πρό-
σωπα
- Η Ένωση Κεντρώων ψήφισε «παρών».
- Το Ποτάμι έριξε σε όλες τις κάλπες 
ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφεται 
«Ναι στην σύσταση Επιτροπής για Προ-
καταρκτική Εξέταση (με πλήρεις αρμο-
διότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό 
της Βουλής)» το οποίο καταμετράται ως 
άκυρο.

Υπόθεση Novartis: Και τα δέκα πολιτικά 
πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε προανακριτική

Moody’s: Διπλή 
αναβάθμιση της 
Ελλάδας σε «B3» από 
«Caa2»

Στην έκθεσή του ο οίκος μιλά ουσιαστική 
δημοσιονομική πρόοδο, ενώ βλέπει «καθαρή 
έξοδο» της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης

Σ
την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της Ελλάδος κατά δύο βαθμίδες σε «Β3» από 
«Caa2» προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης ο οί-
κος Moody’s, διατηρώντας θετικές τις προοπτι-

κές (outlook).
Η αναβάθμιση δεν είχε ανακοινωθεί. Το σημαντικότερο 
είναι πως πλέον για πρώτη φορά η Ελλάδα φεύγει από 
τη βαθμίδα «C» στην οποία βρισκόταν από το 2011.
Στην έκθεσή του ο οίκος μιλά ουσιαστική δημοσιονο-
μική πρόοδο, ενώ βλέπει «καθαρή έξοδο» της Ελλάδας 
από το πρόγραμμα στήριξης. 
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο διεθνής οίκος, οι βασι-
κοί λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτήν την κίνηση είναι:
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο διεθνής οίκος, οι βασι-
κοί λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτήν την κίνηση είναι:  
Πρώτο, η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική δημοσιονο-
μική και θεσμική βελτίωση υπό το τρέχον πρόγραμμα 
διάσωσης, η οποία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τα επό-
μενα χρόνια. Οι βελτιώσεις αυτές με την σειρά τους θα 
στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας και τον τραπε-
ζικό τομέα.
Δεύτερο, ο οίκος θεωρεί ότι η χώρα θα ολοκληρώσει 
επιτυχώς το τρίτο πρόγραμμα στήριξης επιστρέφοντας 
στις αγορές και
Τρίτο, ο κίνδυνος μιας νέας χρεοκοπίας ή αναδιάρθρω-
σης χρέους των ιδιωτών έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Υπουργείο Οικονομικών: Ενισχύεται η προ-
οπτική για οριστική έξοδο από την κρίση
Την ικανοποίηση του για την έκθεση του Οίκου Moody’s 
εξέφρασε πριν από λίγο με ανακοίνωση του το υπουρ-
γείο Οικονομικών στην οποία σημειώνεται ότι πλέον ενι-
σχύεται η  προοπτική για οριστική έξοδο από την κρίση.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι το μαξιλάρι 
ρευστότητας συνεχίζει να κτίζεται για την στήριξη της 
οικονομίας και την διασφάλιση σταθερής πρόσβασης 
στις αγορές και ότι η  τεχνική συζήτηση για την ελά-
φρυνση του χρέους βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτε-
λέσματα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Εuroworking 
group της 1ης Μαρτίου.
Ηη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ανα-
φέρει:  «Νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας της χώρας, αυτή τη φορά κατά δύο βαθμίδες (σε Β3 
από Caa2)  με θετικό outlook από τον οίκο Moody’s. 
Ενισχύονται περαιτέρω οι θετικές προσδοκίες για το 
2018 καθώς στους δύο πρώτους μήνες και οι τρεις οίκοι 
έχουν προχωρήσει σε αναβάθμιση της χώρας.  Αισιο-
δοξία η οποία είναι βάσιμη καθώς στηρίζεται σε πολυ-
μέτωπη πρόοδο με προοπτική την οριστική έξοδο από 
την κρίση»
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O Αλέξης Τσίπρας προτίμησε 
να μιλήσει για… πολιτικές 
ευθύνες, υποσχόμενος 
στοιχεία για την υπόθεση 
στο… μέλλον - Πλήρη 
διαλεύκανση και όχι πολιτικό 
σόου λάσπης στην επιτροπή 
ζητούν οι εμπλεκόμενοι

Τ
ις νέες συνθήκες ολοκλη-
ρωτικού πολιτικού πολέ-
μου, που εισάγει η υπόθε-
ση Novartis, επιβεβαίωσε 

η μαραθώνια συνεδρίαση της Ο-
λομέλειας της Βουλής, η οποία έ-
κανε δεκτή τα ξημερώματα της Πέ-
μπτης και μετά από σφοδρή αντι-
παράθεση με απειλές και βαριές 
εκφράσεις, την πρόταση για σύ-
σταση προανακριτικής επιτροπής.
Η εξέλιξη αυτή εγκαινιάζει ένα 
νέο, πρωτόγνωρης σύγκρου-
σης, πολιτικό κύκλο, που φαί-
νεται ότι θα κλείσει μόνο με τις 
επόμενες εθνικές εκλογές, όπου 
έδωσε ραντεβού η αντιπολίτευση 
στην κυβέρνηση, προκειμένου να 
λυθούν οριστικά οι λογαριασμοί.
Ουσιαστικά η ρήξη μεταξύ κυβέρ-
νησης και αντιπολίτευσης δεν επι-
τρέπει καμία άλλη προσέγγιση, 
παρά μόνον τη μάχη μέχρις εσχά-

των. Η δε πολιτική ζωή εισέρχεται 
στον αστερισμό της ποινικοποίη-
σης, με απρόβλεπτες συνέπειες, 
αφού από την αντιπολίτευση αρχί-
ζουν ήδη να ακούγονται φωνές 
για ειδικά δικαστήρια, τα οποία θα 
στραφούν εναντίον όσων πρωτα-
γωνιστούν σήμερα στις πολιτικές 
διώξεις με αφορμή την υπόθεση 
Novartis.
Έτσι κι αλλιώς το πολιτικό κλίμα 
γίνεται βαρύ με δεδομένη πια την 
αδυναμία οποιασδήποτε συνεν-
νόησης σε οποιοδήποτε θέμα.
Οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι 
στην υπόθεση και η αντιπολί-
τευση επέμειναν στην άποψη περί 
σκευωρίας, ενώ δεν έλειψαν τα 
μηνύματα – ιδίως από τον Αντώνη 
Σαμαρά,  τον Ευάγγελο Βενιζέλο 
και τον Ανδρέα Λοβέρδο – ότι οι 
αυτουργοί όλης αυτής της ιστο-
ρίας θα λογοδοτήσουν στο μέλ-
λον, προφανώς μετά από τις εκλο-
γές, εφόσον ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το νέο πεδίο της αντιπαράθεσης, 
όπως διαφάνηκε θα είναι πλέον 
η ίδια η προανακριτική επιτροπή, 
καθώς οι διωκόμενοι θέλουν να 
έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και 
έργο, ώστε να υπάρξει πλήρης 
διαλεύκανση και διαμήνυσαν ότι 
θα αντιδράσουν εάν η κυβέρνηση 

απλώς τη χρησιμοποιήσει για ένα 
πολιτικό σόου και μετά επιστρέψει 
απλώς τη δικογραφία στη δικαιο-
σύνη, με μοναδικό σκοπό να μεί-
νει η «λάσπη» στους πολιτικούς 
της αντιπάλους. Σχεδόν όλα τα 
κόμματα, πλην ίσως της κυβέρ-
νησης, που δεν έκανε γνωστές τις 
προθέσεις της, ζήτησαν να προ-
σέλθουν οι προστατευόμενοι 
μάρτυρες στην επιτροπή να κατα-
θέσουν όσα είπαν και στις εισαγ-
γελικές αρχές.
Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πάντως 

έδειξε, μετά από το διαρκές σφυ-
ροκόπημα που δέχθηκε η κυβερ-
νητική πλειοψηφία για τους χειρι-
σμούς και τις επιδιώξεις της στην 
υπόθεση, να εστιάσει περισσό-
τερο στις πολιτικές ευθύνες για 
όσα έγιναν στο χώρο του φαρμά-
κου την κρίσιμη περίοδο και λιγό-
τερο να αναδείξει την όποια ποι-
νική διάσταση, παρότι το αντικεί-
μενο της προανακριτικής υποτί-
θεται ότι είναι ακριβώς η διερεύ-
νηση ποινικών ευθυνών. Ο πρω-
θυπουργός φάνηκε να είναι προ-

σεκτικός για την εύρεση αποδει-
κτικών στοιχείων για το χρηματι-
σμό πολιτικών προσώπων, λέγο-
ντας ότι είμαστε μόλις στην αρχή 
της έρευνας.
Νωρίτερα πάντως ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής 
φάνηκε να ρίχνει ήδη στην πυρά 
τους εμπλεκόμενους, καθώς αμφι-
σβήτησε έμμεσα το τεκμήριο της 
αθωότητας, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι «ελπίζω ορισμένοι 
εμπλεκόμενοι, αν όχι όλοι, να 
αποδείξουν την αθωότητά τους»!

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση η υπόθεση Novartis - 
Ραντεβού στις… εκλογές δίνει η αντιπολίτευση
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Την ακριτική Κίναρο και τη μοναδική 
κάτοικό της «υιοθετεί» η Ελληνική 
Ένωση Επιχειρηματιών

Τ
η στήριξη της μοναδικής μόνιμης κα-
τοίκου της νήσου Κίναρος ανέλαβε 
η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών. 
Η νήσος Κίναρος είναι ένα από τα 18 

νησιά που η Τουρκία θέτει υπό αμφισβή-
τηση και το επίδομα που καταβαλλόταν στη 
μοναδική κάτοικό του διεκόπη.  Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέ-
χεια της ανάδειξης της είδησης από τηλεο-
πτική εκπομπή η ΕΕΝΕ αποφάσισε να κινη-
τοποιηθεί προς άμεση επίλυση του ζητή-
ματος.
Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΕΝΕ αναλαμβάνει 
την πολυεπίπεδη υποστήριξη της μόνιμης 
κατοίκου του νησιού – από την κάλυψη του 
επιδόματος που κόπηκε, έως και τη συνο-
λική «υιοθεσία» της ακριτικής νήσου.
Τα μέλη της ΕΕΝΕ, προθυμοποιήθηκαν 
να παράσχουν όλα τα αναγκαία μέσα για 
την υποστήριξη της κυρίας Ρηνιώς Κατσο-
τούρχη, μιας πραγματικής ηρωίδας που 

φυλάει «Θερμοπύλες». Συγκεκριμένα, ανα-
λαμβάνουν να συμβάλλουν στην κάλυψη 
των αναγκών σε θέματα υγείας και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, τροφίμων και 
ειδών άμεσης ανάγκης, την όποια αναγκαία 
νομική, λογιστική ή φοροτεχνική υποστή-
ριξη, καθώς και όλες τις τεχνικές ανάγκες 
που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακι-
νήτου και όλων των υποδομών του νησιού.
Είναι σημαντικό να αναδειχθεί και να υπο-
στηριχθεί το κρίσιμο έργο που επιτελούν 
οι σύγχρονοι Έλληνες ακρίτες, οι άνθρω-
ποι εκείνοι που υπερασπίζονται εμπράκτως 
την εθνική μας εδαφική ακεραιότητα, επι-
τελούν έργο και θωρακίζουν τα εξωτερικά 
μας σύνορα.
Η συγκεκριμένη κίνηση, είναι η αρχή μιας 
ευρύτερης στρατηγικής απόφασης της ΕΕΝΕ 
και των μελών της, να υιοθετήσει μια σειρά 
από ακριτικές νήσους, που πολύ συχνά τις 
θυμόμαστε μόνο σε ώρες ανάγκης.

επικαιρότητα

Τ
ο «πράσινο φως» άναψε σήμερα η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της 
τέταρτης αξιολόγησης, καθώς έκρινε νό-

μιμο το σχέδιο προεδρικού Διατάγματος για την 
επένδυση στο Ελληνικό Αττικής.
Υπενθυμίζεται ότι από τα 110 προαπαιτούμενα 
της γ’ αξιολόγησης ήταν σε εκκρεμότητα δύο 
«τεχνικής φύσεως» θέματα, το «Ελληνικό» για 
το οποίο αναμενόταν η απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας και η πορεία των ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών. Ήδη το προαπαιτούμενο 
του «Ελληνικού» καλύφθηκε σήμερα από το ΣτΕ.
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικα-
στηρίου με την 111 σελίδων γνωμοδότησή της 
(29/2018) και με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελ-
λαρίου και  εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη 
Βασιλειάδη επεξεργάστηκε νομοπαρασκευα-
στικά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για 
την «έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανά-
πτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλη-
νικού-Αγίου Κοσμά περιφέρειας Αττικής» και 
αποφάνθηκε ότι δεν προσκρούει σε Συνταγμα-
τικές και νομοθετικές διατάξεις, ενώ έκανε νομο-
τεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.
Πάντως, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι πρέπει 
να τηρηθούν με ευλάβεια οι περιβαλλοντικές, 
πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, κ.λπ. νομοθετικές 
προβλέψεις και διατάξεις, ενώ σημειώνουν ότι 

οι προβλεπόμενες κατασκευές, κ.λπ. είναι σύμ-
φωνες με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.
Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας 
αναφορικά με τους  προβλεπόμενους  ουρα-
νοξύστες οι οποίοι πρόκειται να κατασκευα-
στούν, επισημαίνουν ότι «οι παρεκκλίσεις από 
τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις ως προς 
τους όρους δόμησης και  τη δυνατότητα κατα-
σκευής υψηλών κτιρίων, δικαιολογούνται για 
την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέρο-
ντος («έντονου» κατά τη διατύπωση του νόμου 
4062/2012»).
Το δημόσιο συμφέρον «συνίσταται στη δημι-
ουργία μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λει-
τουργιών εθνικής εμβέλειας και διεθνούς ανα-
φοράς, στην κατασκευή και συντήρηση μητρο-
πολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής στην 
Αττική και στην ίδρυση μητροπολιτικού πόλου 
ανάπτυξης στην περιοχή, με πολλαπλούς ειδι-
κότερους στόχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
την αντιμετώπιση της οξείας οικονομική κρίσης, 
την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αύξηση 
της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του δημοσίου 
χρέους, την ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική 
μητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτι-
νοβολίας, σε σημαντικό κέντρο οικονομικής ανά-
πτυξης και επιχειρηματικότητας κ.ά.».

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την 
επένδυση στο Ελληνικό

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο 
στην προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλο-
γές στην ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οι-
κονομικές επιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά 
ασαφείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον 
αφορά την ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη 
εξήγηση των κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος 
για κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την 
ευθύνη, πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύ-
ψει τα αναγκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστι-
κές, δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας 
εκτίμησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλι-
σής σας. Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια 
εκτίμηση δεν θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπο-
ρεί να επηρεάσει το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκα-
γιές, κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπα-
σμένου ή ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύ-
χημα στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντι-
κατάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, 
ασχέτως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και 
πάνω χρόνια βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελ-
λες ή χαλάζι.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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επικαιρότητα
η συζήτηση είναι προγραμματισμένη για τις 28 φεβρουαρίου
Ο Παπανδρέου ενημερώνει τη Βουλή για 
την κάνναβη - Απορρίφθηκε ο Καρανίκας

Α
ποδεκτή έκανε το προεδρείο της ε-
πιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 
την πρόταση για κλήση σε ακρόαση 
του Γιώργου Παπανδρέου, προκει-

μένου ο πρώην πρωθυπουργός να ενημερώ-
σει τους βουλευτές για τη νομιμοποίηση της 
καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ 
από τον σχετικό κατάλογο λείπει το όνομα του 
Νίκου Καρανίκα, αν και προτάθηκε από βου-
λευτές.
Σύμφωνα δε με πληροφορίες από το περι-
βάλλον του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. 
Παπανδρέου αποδέχθηκε την πρόσκληση και 
την ερχόμενη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου θα 
μιλήσει στην Βουλή για το επίμαχο ζήτημα. 
Μεταξύ άλλων ο κατάλογος των φορέων 
που θα ενημερώσουν τους βουλευτές για το 
ζήτημα της νομιμοποίησης της καλλιέργειας 
της φαρμακευτικής κάνναβης περιλαμβάνει 
και τους εκπροσώπου του Εθνικού Οργανι-
σμού Φαρμάκων, του Πανελλήνιου Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου, Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου, του ΟΚΑΝΑ,  του ΚΕΘΕΑ, του 18 ΑΝΩ, 
της ΕΛΑΣ – Δίωξη Ναρκωτικών, Canabio κ.α.
Την πρόταση κλήσης για ακρόαση του κ. 
Παπανδρέου εξέφρασε ο βουλευτής του 
Ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός, προκαλώντας 
στεντόρεια γέλια στον κ. Ιάσωνα Φωτήλα 
(ΝΔ). «Μη γελάτε κύριε συνάδελφε. Ο κ. 
Παπανδρέου αποτελεί μια προσωπικότητα 
παγκόσμιου βεληνεκούς, που με τις γνώσεις 
του θα φωτίσει την επιτροπή μας» αντέδρασε 
ο κ. Ψαριανός.
Να σημειωθεί ότι ο πρώην πρωθυπουρ-
γός ήταν από τους πρώτους πολιτικούς στην 
Ελλάδα που μίλησε ανοικτά για την νομιμο-
ποίηση της ιατρικής κάνναβης ενώ τον Ιούνιο 
του 2016 είχε συνυπογράψει με 1.000 διεθνείς 

προσωπικότητες κείμενο υπέρ της νομιμοποί-
ησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέ-
χουν κάνναβη. 
Μετά την επίσκεψή του ο κ. Παπανδρέου εξέ-
δωσε και σχετική ανακοίνωση:
«Η αναμόρφωση του τοπίου γύρω από τα 
ναρκωτικά έχει αργήσει πολλές δεκαετίες. 
Το παράδειγμα της ιατρικής κάνναβης, είναι 
σημαντικό.
Προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα ταμπού 
γύρω από τη χρήση της, έχουμε:
– κυκλώματα παράνομης καλλιέργειας και 
εμπορίας από τη μία, με ανεξέλεγκτο προϊόν, 
ως προς την πιστοποίησή του και
– τεράστιες δυνάμεις της αστυνομίας, του 
λιμενικού, του σωφρονιστικού συστήματος 
και άλλων φορέων από την άλλη, να αφιερώ-
νονται στην καταστολή.
Όλο αυτό, είναι ένα πολύ δαπανηρό και 
ακριβό σπιράλ αρνητικών που μπορεί να 
λυθεί μέσα από τη νομιμοποίηση, την πιστο-
ποίηση και τη νόμιμη καλλιέργεια και διά-
θεση της ιατρικής κάνναβης, με ευεργετικά 
αποτελέσματα, τόσο για όσους τη χρειάζο-
νται, αλλά και για τους νόμιμους καλλιεργητές, 
τους γεωργούς και φυσικά την οικονομία και 
τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή φαρμακευ-
τική αγορά.
Είναι αυτονόητο να στηρίζω σήμερα τις πρω-
τοβουλίες που λαμβάνονται προς αυτή την 
κατεύθυνση και στη χώρα μας, όπως κάνω 
σε διεθνές επίπεδο, μέσα από τη Διεθνή Επι-
τροπή για τα Ναρκωτικά (GCDP) και τη Σοσι-
αλιστική Διεθνή. Η αντίληψη για την ιατρική 
κάνναβη όπως και την αντιμετώπιση του ζητή-
ματος της αποποινικοποίησης της χρήσης 
αλλάζει παγκοσμίως και η Ελλάδα δεν πρέπει 
να είναι ουραγός.»
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εδώ Κύπρος

Δ
εν αποχωρεί από την Κύπρο η ιταλική ε-
ταιρία ENI, σύμφωνα με τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο της ΕΝΙ Κλάουντιο Ντε-
σκάλτσι, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται 

το γεωτρύπανο να βάλει πλώρη για το Μαρόκο 
σε αυτό το στάδιο ώστε να συνεχίσει τις προ-
γραμματισμένες του εργασίες με τη χώρα.
«Έπρεπε να αρχίσουμε την γεώτρηση αυτή και 
περιμένουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της ENI. 
«Είναι σαφές ότι από τη στιγμή που μετά από τη 
γεώτρηση αυτή πρέπει να πάμε σε άλλη χώρα, 
είναι πολύ πιθανό ότι τις ημέρες αυτές θα πρέ-
πει να μετακινηθούμε, θέτοντας υπό συνθήκες 
ασφαλείας την αναζήτηση αυτή», είπε ο ίδιος και 
προσέθεσε: «Στη συνέχεια, θα επιστρέψουμε, 
περιμένοντας να βρεθεί μια λύση από την διεθνή 
διπλωματία».
Εξάλλου, σε ερώτηση αν πρόκειται να εγκαταλεί-
ψουν οριστικά τη γεώτρηση στην περιοχή Σου-
πιά, ο Κλάουντιο Ντεσκάλτσι τόνισε: «Όχι, είμα-
στε συνηθισμένοι σε τέτοιες διαφορές. Συνήθως, 
στις περιπτώσεις αυτές, θέτουμε υπό συνθήκες 
ασφαλείας τον στόχο. Δεν φύγαμε από τη Λιβύη 
ή από άλλες χώρες όταν υπήρχαν πολύπλοκες 
καταστάσεις, είμαστε όλοι πολύ νηφάλιοι και 
ήσυχοι».
Η νέα αναζήτηση φυσικού αερίου, δήλωσε τέλος 

ο Ντεσκάλτσι, «μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 
Μαρόκο».
Παράλληλα, πηγές του ιταλικού υπουργείου Εξω-
τερικών διέψευσαν την είδηση που δημοσίευσαν 
τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με ενδεχό-
μενη συνάντηση εκπροσώπων της τουρκοκυπρια-
κής κοινότητας με την ηγεσία της ENI. «Δεν υπήρ-
ξαν συναντήσεις της ιταλικής κυβέρνησης με ιθύ-
νοντες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σχετικά 
με το θέμα του πλοίου της ΕΝΙ, το οποίο βρίσκεται 
ακόμη στ΄ ανοικτά της Κύπρου», αναφέρουν πηγές 
του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Καμία συνάντηση με Οζερσάι διαβεβαιώ-
νει η ΕΝΙ την Κυπριακή Δημοκρατία
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η Πρεσβεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη από την ιτα-
λική εταιρεία ENI δεν έγινε συνάντηση του ‘υπεξ’ 
στα κατεχόμενα Κουντρέτ Οζερσάι με τον CEO της 
ΕΝΙ Claudio Descalzi και άλλα στελέχη της εται-
ρείας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ κυβερνητική πηγή στη 
Λευκωσία, κληθείσα να σχολιάσει σχετικές πλη-
ροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από 
τουρκικά και τ /κ μέσα ενημέρωσης.
Εξάλλου εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΝΙ, κληθείς 
επίσης από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις πληροφορίες 
αυτές ανέφερε πως δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.

ENI: Δεν αποχωρούμε από την Κύπρο 

ΥΠΕΞ: Οι προσπάθειες για λύση με βάση 
το κεκτημένο πρέπει να συνεχιστούν

Ο
ι προσπάθειες για λύση του Κυπριακού 
με βάση το κεκτημένο, που έχει παρα-
χθεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών 
θα πρέπει να συνεχιστούν, τόνισε σε συ-

νέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών 
Ιωάννης Κασουλίδης, επισημαίνοντας ότι η κατά-
σταση που δημιουργήθηκε στην Ανατολική Μεσό-
γειο από την Τουρκία πρέπει να τελειώσει.
Χαρακτήρισε «εντελώς αδικαιολόγητο» τον τρόπο 
με το οποίον αποφάσισαν να ενεργήσουν οι Τούρ-
κοι, λέγοντας ότι κινήθηκαν «ετσιθελικά» με βάση 
τη δύναμη και όχι τη δύναμη του διεθνούς δικαίου.
Τόνισε παράλληλα ότι η Κύπρος δεν θα συναινέ-
σει στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της 
Τουρκίας με την ΕΕ, ούτε στην απελευθέρωση των 
θεωρήσεων που επίμονα ζητά η Τουρκία και ασφα-
λώς ούτε στο άνοιγμα οποιωνδήποτε κεφαλαίων.
Αναφορικά με την ΕΕ και τη συμμετοχή της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας στα θεσμικά σώματα της Ένω-
σης, σημείωσε ότι τα θεσμικά εργαλεία της ΕΕ που 

προσδίδει στην Κύπρο η ιδιότητα του κράτους 
μέλους έχουν ασκηθεί πολλές φορές στο παρελ-
θόν και θα ασκηθούν και στο μέλλον, κυρίως ένα-
ντι της Τουρκίας.
Σε προσωπικό επίπεδο και απαντώντας σε σχε-
τικές ερωτήσεις, είπε ότι δεν μετάνιωσε για την 
απόφασή του να αναμειχθεί στην πολιτική, ότι 
έζησε και πολύ δυσάρεστες και πολύ ευχάριστες 
στιγμές, ενώ χαρακτήρισε «εφιαλτικές» τις ώρες 
κατά την κρίση στα Ιμια και τις νύχτες του κουρέ-
ματος, σημειώνοντας ότι σήμερα φεύγει από το 
Υπουργείο «πάλι με κρίση». Η νύχτα της Κοπεγχά-
γης ωστόσο, είπε, ήταν μία πολύ ευχάριστη στιγμή 
γιατί κλείδωσε η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην ΕΕ.
Είπε ακόμα ότι, με την αφυπηρέτησή του, όταν θα 
έχει χρόνο στη διάθεσή του, θα διαβάσει όλα όσα 
δεν είχε χρόνο να διαβάσει τα τελευταία χρόνια, 
προσθέτοντας ότι παράλληλα θα γράψει τις ιδέες 
και τις σκέψεις του εντελώς ελεύθερα.

Δ
υσεπίλυτο και πολυδάπανο φαίνεται να είναι το ζήτημα της 
υπερχείλισης απορροφητικών λάκκων στους δήμους Λειβα-
διών και Ιδαλίου, όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση στην Ε-
πιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής την Τετάρτη.

Περιγράφοντας το πρόβλημα, σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνε-
δρίας της Επιτροπή, ο Δήμαρχος Λειβαδιών Μάριος Αρμένης, ανέφερε 
ότι το σοβαρό πρόβλημα των λυμάτων που τρέχουν μέσα στις γειτονιές 
αφορά 170 κατοικίες και εξέφρασε την ελπίδα το Συμβούλιο Αποχετεύ-
σεως Λάρνακας να ευαισθητοποιηθεί και να δώσει μια λύση στην επό-
μενη συνεδρία, για να ενταχθούν αυτές οι κατοικίες στο υπάρχον απο-
χετευτικό σύστημα του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Λειβαδιών, που 
υπάρχει στην περιοχή.
Εξήγησε ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι τραγική, με τα παιδιά να 
παίζουν μέσα στα λύματα και παρόλο που ο δήμος επιχορηγεί κατά 
50% την κένωση των λάκκων, το πρόβλημα δεν λύνεται.
Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών Χαρά-
λαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι το θέμα που συζητήθηκε στην Επι-
τροπή είναι ένα από τα θέματα που θα συνεχίσει να συζητείται ακόμα 
περισσότερο. Όπως είπε, έχει δοθεί ανεξέλεγκτη επέκταση οικιστικών 
ζωνών και άδειες για μεμονωμένη κατοικία που αντί μια κτίζονται τέσ-
σερις και βρισκόμαστε στο σημείο να υπάρχουν τόσα πολλά λύματα 
και να στοιχίζει πολύ η επεξεργασία, η συλλογή και συντήρηση των 
συστημάτων.
Έκανε επίσης λόγο για αδιαφορία του κράτους όσον αφορά ιδιαίτερα τη 
διαχείριση του νερού και των λυμάτων.
Όπως είπε, θα έπρεπε να μπει υποχρέωση επεξεργασίας των λυμάτων 
για κατοικίες εκτός οικιστικής περιοχής και μεμονωμένες κατοικίες, 
ώστε να εφαρμοστεί αυτό που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, ότι 
δηλαδή ο «ρυπαίνων πληρώνει».
Είπε επίσης ότι υπάρχουν πολυκατοικίες με μικρούς απορροφητικούς 
λάκκους γιατί δεν υπάρχουν σωστοί κανονισμοί για το μέγεθος των 
λάκκων των πολυκατοικιών και επίσης δεν υπάρχουν κανονισμοί πώς 
επεκτείνεται μια περιοχή όταν γίνεται διαχωρισμός οικοπέδων. Πρό-
σθεσε ότι όταν επεκτείνεται η πόλη επεκτείνεται η ανάγκη για το δίκτυο 
υδροδότησης, το δίκτυο τηλεφώνων και το αποχετευτικό με επιπλέον 
έξοδα, τα οποία όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώ-
νουν αυτά τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν και να εξυπηρετούνται οι 
κατοικίες κάποιου που έκτισε μια έπαυλη στην άκρη της πόλης.
«Αν δεν αλλάξει η πολιτική η οποία έχουμε και εφαρμόζουμε αυτή 
τη στιγμή θα συνεχίσουμε αυτά τα προβλήματα να τα έχουμε και σε 
μεγαλύτερο βαθμό, θα κολυμπούμε στα λύματά μας και θα τα πίνουμε 
σύντομα», ανέφερε.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ευανθία Σάββα ανέφερε ότι ούτε σήμερα υπήρ-
ξαν απαντήσεις για το πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα 
που άπτονται της δημόσιας υγείας. Πρόσθεσε ότι αν υπάρξει μια επιδη-
μία σε μια περιοχή που παίζουν παιδιά θα υπάρχουν μεγάλες ευθύνες.
Ανέφερε επίσης ότι το θέμα δεν έχει καταλήξει πουθενά αφού κάθε 
αρμόδιο τμήμα δηλώνει ότι δεν είναι αρμόδιο και υπάρχει ένας κατα-
κερματισμός αρμοδιοτήτων. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης 
ενός φορέα που να επιλύει όλα αυτά τα ζητήματα.
Σημείωσε επίσης ότι για να γίνει το αποχετευτικό σύστημα στην περι-
οχή Καλλιθέα του Δήμου Ιδαλίου χρειάζονται €26 εκατ. Πρόσθεσε ότι 
το δάνειο με κρατικές εγγυήσεις που θα πάρει το ΣΑΛ Λάρνακας θα 
πρέπει να το επωμιστούν 4,500 νοικοκυριά του δήμου Ιδαλίου.

Δυσεπίλυτο το πρόβλημα 
των λυμάτων σε Δάλι και 
Λειβάδια 
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Τ
ρεις παραλίε ς της 
ε λεύθερης επαρ -
χ ίας Αμμοχώσ του 
είναι ανάμεσα στις 

25 καλύτερες της Ευρώπης, 
σύμφωνα με τον ιστότοπο 
Tripadvisor.
Σε γραπτή ανακοίνωση 
της Εταιρε ίας Τουρισ τ ι -
κής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Αμμοχώστου ανα-
φέρεται ότι «σύμφωνα με 
τις βαθμολογίες που ανα-
κοίνωσε ο γνωστός ιστό-
τοπος tripadvisor (https://
w w w.t r i p a d v i s o r. co m /
TravelersChoice-Beaches), 
τρεις παραλίες της επαρ-
χ ίας Αμμοχώσ του ε ίναι 
ανάμεσα στις 25 καλύτε-
ρες της Ευρώπης, ενώ η μία 
βρίσκεται μεταξύ των 25 
καλύτερων παραλιών του 
κόσμου».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τον ιστότοπο, η παρα-
λία Fig Tree Bay στον Πρω-
ταρά έχει πάρει την 13η 
θέση παγκοσμίως και την 
4η στην Ευρώπη, η παρα-
λία Κόννος στην Αγία Νάπα 
– Πρωταρά έλαβε την 12η 
θέση σ την Ευρώπη, ενώ 
η παραλία Μακρόνησσος 
στην Αγία Ν;aπα κατέλαβε 
την 18η θέση στην Ευρώπη.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας 
Τουρισ τ ικής Ανάπτυξης 
και Προβολής της Επαρ-
χίας Αμμοχώστου, Δήμαρ-
χος Αγίας Νάπας Γιάννης 
Καρούσος ανέφερε ότι «οι 
βραβεύσεις είναι συνεχό-
μενες και αξίζουν τα συγ-
χαρητήρια όλων σ τους 
Δήμους Παραλιμνίου και 
Αγίας Νάπας . Βλέπουμε ότι 
χρόνο με χρόνο η βαθμο-
λόγηση μας βελτιώνεται και 
πλέον έχουμε παραλίες που 
είναι μεταξύ όχι μόνο των 
καλύτερων σ την Ευρώπη 
αλλά και στις καλύτερες του 
κόσμου».

Τρεις παραλίες 
της Αμμοχώστου 
ανάμεσα στις 25 
καλύτερες της 
Ευρώπης 

Ενώπιον των ηγετών των 
κρατών μελών της ΕΕ θέτει 
η Λευκωσία το θέμα των 
τουρκικών προκλήσεων 
στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αξιοποιώντας τη σύνοδο 
του ̀Ατυπου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου που θα 
διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 
23 Φεβρουαρίου.

Σ
υγκεκριμένα, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Προεδρί-
ας της Δημοκρατίας, κατά 
τη διάρκεια των εργασιών 

του Συμβουλίου, οι οποίες θα δι-
εξαχθούν υπό τη μορφή γεύματος 
εργασίας, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα 
ενημερώσει τους ηγέτες των χω-
ρών μελών της ΕΕ για τις τουρκικές 
προκλήσεις στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Θα έχει επίσης χωριστές συναντή-
σεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, 
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκτερ, και 
ανάμεσα σε άλλους Ευρωπαίους 
ηγέτες, με τον Πρόεδρο της Γαλ-
λίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρω-
θυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσί-
πρα, τον Πρωθυπουργό της Ιτα-
λίας Πάολο Τζεντιλόνι.
`Οπως αναφέρεται τις εργασίες 
του Συμβουλίου αναμένεται να 
απασχολήσουν θέματα που άπτο-
νται της μετάβασης στον νέο 
θεσμικό κύκλο από το 2019. Θα 
υπάρξει επίσης ανταλλαγή από-
ψεων αναφορικά με το νέο Πολυ-
ετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται απο-
τελεσματικά στις προτεραιότητες 

της ΕΕ μετά το 2020.
Εξάλλου, κατά την παραμονή του 
στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης θα συμμετάσχει στη 
Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επι-
πέδου για το Σαχέλ η οποία έχει 
στόχο να κινητοποιήσει τις διε-
θνείς προσπάθειες που σχετίζο-
νται με την παροχή πολιτικής στή-
ριξης, καθώς και την ασφάλεια 
και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, και 
να τονίσει τον καίριο ρόλο της ΕΕ 
στην περιοχή.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
που αναχωρεί αύριο για τις Βρυ-
ξέλλες, θα συνοδεύει ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστο-
δουλίδης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα επιστέψει στην Κύπρο στις 24 
Φεβρουαρίου.

Κάθλιν Ντόχερτι: Παρακο-
λουθούμε και ενεργούμε
Παρακολουθούμε τα γεγονότα 
και ενεργούμε αναφορικά με αυτά 
τα γεγονότα, δήλωσε η Αμερικα-
ν ίδα Πρέσβειρα 
σ τ η  Λ ε υ κω σ ία 
Κάθλιν Ντόχερτι σε 
σχέση με τις εξε-
λίξεις στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ, εκφρά-
ζοντας παράλληλα 
την ελπίδα ότι το 
ζήτημα θα επιλυθεί 
και θα μπορέσουν 
να αρχίσουν και πάλι οι συνομι-
λίες για το Κυπριακό.
Η κ. Ντόχερτι μιλούσε σε δημο-
σιογράφους εξερχόμενη από το 
Προεδρικό, όπου έγινε δεκτή από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη.
«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση 
για τα γεγονότα που συμβαίνουν, 
περιλαμβανομένου του ζητήμα-
τος των υδρογονανθράκων και 

μετέφερα στον Πρόεδρο ότι οι 
ΗΠΑ νοιώθουν πολύ έντονα ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το 
δικαίωμα να εξερευνά και να αξι-
οποιεί τους πόρους στην ΑΟΖ και 
επανέλαβα ότι μας ενδιαφέρουν 
τα ζητήματα που σχετίζονται με 
την Ανατολική Μεσόγειο», ανέ-
φερε η Αμερικανίδα Πρέσβειρα.
Πρόσθεσε ότι ο Υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον 
«όταν βρισκόταν στην Άγκυρα την 
προηγούμενη εβδομάδα ήγειρε 
αυτό το ζήτημα με τους Τούρ-
κους».
Οπότε, συνέχισε η κ. Ντόχερτι 
«παρακολουθούμε τα γεγονότα 
και επίσης ενεργούμε για αυτά 
τα γεγονότα», εκφράζοντας την 
ελπίδα ότι «το ζήτημα θα επιλυθεί 
για να μπορέσουμε να προχωρή-
σουμε προς τα μπρος και να αρχί-
σουν και πάλι οι συνομιλίες».
Απαντώντας σε ερώτηση ανα-
φορικά με το γεγονός ότι ανα-
μένεται και παρουσία της Exon-
Mobil στην ΑΟΖ της Κύπρου είπε 

ότ ι  «συζητούμε 
σήμερα τα άμεσα 
ζητήματα και θα 
δούμε τι θα γίνει».
Η  Αμε ρικαν ίδα 
Πρέσβε ιρα ανέ-
φερε ακόμη ότ ι 
σ υγ χάρηκε  τον 
Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη εκ μέρους 

του Λευκού Οίκου για την επα-
νεκλογή του και ότι ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του είχε 
αποστείλει συγχαρητήριο μήνυμα 
πρόσφατα.

Μάρτ ιο  το  DeepSea 
Metro2
Τον Μάρτιο αναμένεται το γεω-
τρύπανο που αγόρασε η Τουρκία 
από την Νότιο Κορέα να ξεκινή-

σει δραστηριότητες στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, σύμφωνα με την 
Χουριέτ. Τούρκος αξιωματού-
χος, ο οποίος δεν κατονομάζε-
ται χαρακτηρίζει ‘απαράδεκτη τη 
στάση των Ε/Κ στο θέμα της ενέρ-
γειας’ και καλεί την ε/κ πλευρά 
“να συνέλθει καθώς το φυσικό 
αέριο είναι κοινή αξία των Τ/Κ 
και των Ε/Κ. Ο τουρκικός Τύπος 
στο σύνολό του αναφέρει ότι 
αυξάνεται η ένταση στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, επικαλούμενο τα 
σημερινά δημοσιεύματα του ε/κ 
Τύπου.
“Πανικό προκάλεσε η κίνηση της 
Τουρκίας…’Το κύρος μας μπορεί 
να διαταραχθεί’, είπαν”, είναι ο 
τίτλος της Χουριέτ, η οποία ανα-
φέρει ότι τον Μάρτιο η Τουρκία 
με το νέο γεωτρύπανο που αγό-
ρασε θα ξεκινήσει δραστηριό-
τητες έρευνας στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Πρόκειται για το DeepSea Metro 
2 που πήρε από την νότιο Κορέα 
προηγμένης τεχνολογίας. Μόλις 
γίνουν οι τεχνικές διαδικασίες και 
οριστεί το νέο όνομα του αναμέ-
νεται να πάει στην περιοχή, σύμ-
φωνα με την τουρκική εφημερίδα, 
η οποία δημοσιεύει και χάρτη για 
την ΑΟΖ που διεκδικεί η Τουρκία 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η εφημερίδα Μιλλιέτ με τίτλο 
“Ελληνικές και ε/κ ιστοσελίδες το 
ανακοίνωσαν. Άρχισε το ξήλωμα 
(της πλατφόρμας)” αναφέρει ότι 
η κρίση συνεχίζεται εδώ και 12 
μέρες.
Η Ακσάμ με τίτλο ο “Ε/κ τύπος: 
48 κρίσιμες ώρες στην Ανατολική 
Μεσόγειο”. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα ο ε/κ Τύπος παραδέχεται 
ότι οι Ε/Κ βρίσκονται σε δύσκολη 
θέση και ότι η Τουρκία εμπόδισε 
τη γεώτρηση και για πρώτη φορά 
δεν τα κατάφεραν.

Ενώπιον ηγετών κρατών μελών ΕΕ οι 
τουρκικές προκλήσεις 



16 23 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Ο
ι γονείς της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, 
Μελάνια Τραμπ, θεωρούνται νόμι-
μοι μόνιμοι κάτοικοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών και είναι εν μέσω διαδι-

κασίας απόκτησης ιθαγένειας, σύμφωνα με τη 
Washington Post.
Ένας πληρεξούσιος για τον Viktor και την 
Amalija Knavs επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι είναι 
«νόμιμα δεκτό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως 
μόνιμοι κάτοικοι», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει 
περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένου του πώς ή 
πότε έλαβαν πράσινες κάρτες, αναφέροντας την 
επιθυμία της οικογένειας για σεβασμό στην ιδι-
ωτική τους ζωή.
Η είδηση έρχεται εν μέσω εικασιών ότι το ζευ-
γάρι έλαβε το νομικό καθεστώς βασιζόμενο 
στην οικογενειακή επανένωση ή τη λεγόμενη 
«αλυσίδα μετανάστευσης», την οποία ο Πρόε-

δρος Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από το 
Κογκρέσο να τερματίσει.
Πηγές με γνώση της μεταναστευτικής κατά-
στασης της οικογένειας δήλωσαν στην Post ότι 
το ζευγάρι περιμένει την ημερομηνία για την 
τελετή ορκωμοσίας τους για να γίνουν Αμερι-
κανοί πολίτες.
Αρκετοί εμπειρογνώμονες στη μετανάστευ-
σης δήλωσαν στην Post ότι είναι πολύ πιθανό η 
Melania Trump να χρηματοδότησε τους γονείς 
της, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, για να πάρουν 
πράσινες κάρτες.
«Αυτός θα ήταν ο λογικός τρόπος για να γίνει 
αυτό, ο προτιμώμενος τρόπος για να γίνει αυτό 
και ίσως ο μόνος τρόπος να το κάνουμε κάτω 
από τα γεγονότα που γνωρίζω», δήλωσε ο 
David Leopold, πρώην πρόεδρος της Αμερικα-
νικής Ένωσης Μετανάστευσης των Δικηγόρων.

διεθνή νέα

Ο 
αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ δήλωσε την Τε-
τάρτη πως ορισμένοι εκπαι-
δευτικοί πρέπει να φέρουν ό-

πλα, προκειμένου να αποτρέπουν μελ-
λοντικές σφαγές σε σχολεία όπως αυτή 
που διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη 
σε λύκειο της πόλης Πάρκλαντ, στην Πο-
λιτεία της Φλόριντας, τασσόμενος υπέρ 
μιας ιδέας που είχε εισηγηθεί η ισχυρό-
τερη οργάνωση του λόμπι της οπλοκατο-
χής, η NRA.
Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη 
διάρκεια μιας ωριαίας, συγκινησιακά 
φορτισμένης συνάντησης με μαθητές που 
σώθηκαν όταν διαπράχθηκε η σφαγή στο 
λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας 
και γονείς παιδιών που σκοτώθηκαν. Εκα-
τοντάδες μαθητές πήραν μέρος σε εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα την 
Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων διαδη-
λώσεων στην Ουάσινγκτον, στο Σικάγο 
και στο Πίτσμπεργκ.
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, θερμός 
υποστηρικτής του δικαιώματος της οπλο-
κατοχής, που υποστηρίχθηκε σθεναρά 
από την NRA κατά τη διάρκεια της προε-
κλογικής εκστρατείας του 2016, δήλωσε 
παράλληλα ότι θα αναλάβει άμεσα δράση 
για να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι του 
ιστορικού των επίδοξων αγοραστών 
όπλων και ότι η κυβέρνησή του θα εξε-
τάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει το όριο 
ηλικίας για την αγορά ορισμένων τύπων 
όπλων, όπως τα τουφέκια εφόδου.
Ο Τραμπ υποστήριξε πως οπλισμένοι 
δάσκαλοι και ιδιωτικοί φρουροί θα μπο-
ρούσαν να εμποδίζουν επίδοξους δρά-
στες επιθέσεων και να αποτρέπουν θανά-
τους μαθητών.
«Αν είχαμε έναν δάσκαλο (...) που ήταν 
πεπειραμένος στα όπλα, θα μπορούσε 
κάλλιστα να τερματίσει την επίθεση πολύ 
γρήγορα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.
Η επίθεση στο λύκειο της Φλόριντας, 
όπου 17 μαθητές και εκπαιδευτικοί σκο-
τώθηκαν τη 14η Φεβρουαρίου από έναν 
19χρονο πρώην μαθητή που χρησιμοποί-
ησε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, επανέ-
φερε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτη-
σης στις ΗΠΑ το ζήτημα της οπλοκατοχής.

Η δεύτερη τροπολογία του αμερικανι-
κού Συντάγματος προστατεύει το δικαί-
ωμα των Αμερικανών να οπλοφορούν, το 
οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτηρίζουν 
ιερό κι απαραβίαστο. 
Όμως ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να 
λάβει μέτρα μετά το δεύτερο πιο πολύ-
νεκρο μακελειό μέσα σε σχολικό ίδρυμα 
στην αμερικανική ιστορία.
Ορισμένοι από τους προσκεκλημένους 
στη συνάντηση τάχθηκαν υπέρ της ιδέας, 
όμως άλλοι εναντιώθηκαν σ’ αυτή.
Ο Μαρκ Μπάρντεν, που έχασε τον γιο 
του το 2012, όταν διαπράχθηκε το μακε-
λειό στο πρωτοβάθμιο σχολείο Σάντι 
Χουκ, εξήγησε πως η σύζυγός του Τζάκι, 
δασκάλα, «θα σας έλεγε ότι οι δάσκαλοι 
έχουν ήδη αρκετές ευθύνες για να τους 
ανατεθεί επιπλέον η τρομερή ευθύνη της 
χρήσης θανατηφόρας βίας για την αφαί-
ρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Κανένας δεν 
θέλει να βλέπει πιστολίδια σε σχολεία».
Η NRA πρότεινε να προσληφθούν οπλι-
σμένοι ιδιωτικοί φρουροί και να οπλι-
στούν δάσκαλοι αμέσως μετά τη σφαγή 
στο Σάντι Χουκ.
Ο Τραμπ άκουσε ιδέες από περίπου 40 
ανθρώπους, ανάμεσά τους έξι μαθητές 
του λυκείου της Πάρκλαντ.
«Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορώ ακόμα να 
μπω σε ένα κατάστημα και να αγοράσω 
ένα πολεμικό όπλο», είπε ο 18χρονος 
Σαμ Ζέιφ με δάκρυα στα μάτια. «Ας μην 
το αφήσουμε να ξαναγίνει αυτό ποτέ σας 
παρακαλώ -- σας παρακαλώ», επέμεινε.
Ο Άντριου Πόλακ, η κόρη του οποίου 
Μίντοου, 18 ετών, σκοτώθηκε στο 
λύκειο, φώναξε «θα έπρεπε να το έχουμε 
λύσει αυτό έπειτα από το πρώτο τουφε-
κίδι σε σχολείο. Κι είμαι έξαλλος επειδή 
η κόρη μου -- δεν θα την ξαναδώ ποτέ».
Ο Τραμπ στεκόταν στη μέση ενός ημι-
κυκλίου στην τραπεζαρία όπου παρατί-
θενται επίσημα δείπνα σε ξένους ηγέτες 
στον Λευκό Οίκο. Φωτογράφοι κατέγρα-
ψαν ορισμένες φράσεις σε κάρτες με χει-
ρόγραφες σημειώσεις που είχε μαζί του, 
στις οποίες υπήρχαν ερωτήσεις όπως «Τι 
είναι αυτό που θέλετε περισσότερο να 
μάθω για την εμπειρία που βιώσατε;» ή 
φράσεις όπως «Σας ακούω».

Τραμπ: Όπλα στους εκπαιδευτικούς 
για να σταματήσουν οι σφαγές στα 
σχολεία!
Ο Τραμπ υποστήριξε πως οπλισμένοι δάσκαλοι και ιδιωτικοί φρουροί θα 
μπορούσαν να εμποδίζουν επίδοξους δράστες επιθέσεων και να αποτρέπουν 
θανάτους μαθητών

Μυστήριο γύρω από τον τρόπο με τον 
οποίο πήραν «πράσινη κάρτα» οι γονείς 
της Μελάνια
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Ζάεφ: Η «Μακεδονία» στηρίζεται στη 
Γερμανία για την ένταξή της σε ΝΑΤΟ, 
ΕΕ - Μέρκελ: Για πρώτη φορά οι δύο 
πλευρές είναι κοντά σε μια λύση για 
το θέμα του ονόματος

Υ
πέρ της εξεύρεσης λύσης στο ζήτη-
μα της ονομασίας τάχθηκε η καγκε-
λάριος Άγγελα Μέρκελ, στην κοινή 
συνέντευξη Τύπου που παραχώ-

ρησε με τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν 
Ζάεφ, τονίζοντας ωστόσο ότι οι πιέσεις κατά 
τις διαπραγματεύσεις ζημιώνουν παρά βο-
ηθούν και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της 
στις δύο κυβερνήσεις. Σημείωσε δε, αποκα-
λώντας «Μακεδονία» την ΠΓΔΜ, ότι οι συμ-
βιβασμοί είναι πάντα επώδυνοι, αλλά πρέ-
πει να είναι και υλοποιήσιμοι.
Στη συνέχεια και πριν αρχίσει να τοποθε-
τείται στη συνέντευξη Τύπου προσφώνησε 
τον Ζάεφ λέγοντας πως «Καλωσορίζω στο 
Βερολίνο τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό».
«Η στάση μου είναι να λυθεί το πρόβλημα, 
είπε η Μέρκελ. Και η πίεση τις περισσότερες 
φορές σε διαπραγματεύσεις δεν είναι ιδι-
αίτερα βοηθητική. Έχω την εντύπωση, εδώ 
και πολύ καιρό για πρώτη φορά, ότι και οι 
δύο πλευρές έχουν ενδιαφέρον για την επί-
λυση αυτού του θέματος και αυτό είναι μια 
καλή προϋπόθεση. Και κατά τα άλλα νομίζω 
γνωρίζετε ότι δημόσιες 
δηλώσεις μερικές φορές 
μπορεί περισσότερο να 
ζημιώσουν παρά να είναι 
χρήσιμες. Και έχω εμπιστο-
σύνη και στις δυο πλευρές 
ότι θα χειριστούν την επι-
θυμία να επιλύσουν αυτό 
το πρόβλημα με μεγάλη 
επιμέλεια και προσοχή.
Ο καθένας πρέπει να ξέρει τι μπορεί να 
κάνει -οι συμβιβασμοί είναι πάντα επώδυ-
νοι, αυτό το γνωρίζει κανείς από την πολι-
τική του ζωή. Όποιο συμβιβασμό και να 
κάνεις, είναι πάντα επώδυνος, αλλά πρέ-
πει είναι και υλοποιήσιμος. Η υψηλή διπλω-
ματική τέχνη είναι να βρεθεί «η τρύπα της 
βέλόνας», και αυτό θα έπρεπε να γίνεται 
εμπιστευτικά παρά σε συνεντεύξεις Τύπου», 
δήλωσε η κ. Μέρκελ, απαντώντας σε ερώ-
τηση σχετικά με το σε ποια πλευρά θεωρεί 

ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση για την λύση.
«Είμαστε έτοιμοι να κανουμε ό,τι μας αναλο-
γεί για να πετύχουμε την ένταξη στο ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ»
 Τη βούληση της κυβέρνησής του να αναλα-
βει τις ευθύνες που της αναλογούν, εφαρ-
μόζοντας μεταρρυθμίσεις και επιλύοντας 
το ζήτημα της ονομασίας, προκειμένου να 
πετύχει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και 
στο ΝΑΤΟ, εξέφρασε από την πλευρά του 
ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε από κοινού με την καγκελάριο 
Άγγελα Μέρκελ.
«Η Μακεδονία αποδίδει πολύ μεγάλη 
σημασία στην στήριξη της Γερμανίας για 
τους στρατηγικούς της στόχους, την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Πρέπει να κάνουμε τη 
δουλειά που μας αναλογεί. Πρέπει να υλο-
ποιήσουμε εντατικές μεταρρυθμίσεις και να 
λύσουμε και το ανοιχτό θέμα του ονόματος 
με την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το 
οποίο έχει αυτή η χώρα με το συνταγμα-
τικό μας όνομα. Αυτά είναι λεπτά, δύσκολα 
θέματα, αλλά θέλουμε να φέρουμε αποτε-
λέσματα και θέλουμε και η αντιπολίτευση 
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συμμε-
τέχουν σε αυτό, και βεβαίως θα παρακαλέ-
σουμε και τους πολίτες για την συγκατάθεσή 
τους», δήλωσε ο κ. Ζάεφ.

Στα Σκόπια την Κυρια-
κή οι Γιούνκερ, Χαν 
και Μογκερίνι
Στα Σκόπια θα βρεθεί την 
Κυριακή ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Μαζί 
του θα βρίσκεται ο επίτρο-
πος διεύρυνσης Γιοχάνες 
Χαν και την επικεφαλής της 

ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι.
Η επίσκεψη γίνεται λόγω των προσπαθειών 
για αναζωπύρωση των προσπαθειών της ΕΕ 
για την ένταξη έξι χωρών των δυτικών Βαλ-
κανίων στις τάξεις της. 
Μετά τα Σκόπια, η ευρωπαϊκή αντιπροσω-
πεία θα μεταβεί στην Αλβανία, ενώ έως την 
Τετάρτη θα έχει επισκεφτεί τη Σερβία, το 
Μαυροβούνιο, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
και το Κόσοβο. 

διεθνή νέα

Μέρκελ σε Ζάεφ: Καλωσορίζω 
στο Βερολίνο τον Μακεδόνα 
πρωθυπουργό 

Τ
ο σατανικό σχέδιο ενός 22χρονου 
άνδρα να σκοτώσει τους πλούσιους 
γονείς του για να τους κληρονομήσει 
απέτρεψε η ρωσική αστυνομία, επι-

στρατεύοντας μάλιστα τη βοήθεια του ίδιου 
του ζευγαριού που είχε μπει στο στόχαστρο 
του παιδιού του.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι Αρχές είχαν 
πληροφορηθεί ότι ο νεαρός «έψαχνε» στον 
υπόκοσμο για έναν εκτελεστή πρόθυμο να 
βγάλει από τη μέση τους γονείς του και τη 
10χρονη αδελφούλα του, ώστε η μεγάλη 
περιουσία της οικογένειας να πέσει στα 
χέρια του.
Έτσι η αστυνομία έβαλε μπρος ένα σχέδιο, 
όχι μόνο για να σταματήσει τον νεαρό και 
να αποτρέψει τη δολοφονία, αλλά και για να 
εξασφαλίσει ότι ο επίδοξος δολοφόνος θα 
περάσει αρκετά χρόνια μέσα στη φυλακή.

Ένας μυστικός αστυνομικός ανέλαβε να υπο-
δυθεί τον ρόλο του πληρωμένου δολοφό-
νου, ο οποίος έλαβε από τον 22χρονο Ρώσο 
αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
που έπρεπε να εκτελέσει το έγκλημα.
Ο γιος του πλούσιου ζευγαριού εξήγησε 
στον «φονιά» πώς έπρεπε να μπει στο σπίτι 
για να μην τον «πιάσουν» οι κάμερες ασφα-
λείας, και φρόντισε να του δώσει το πρό-
γραμμα των γονιών του, ώστε να ξέρει πότε 
θα ήταν μόνοι τους σπίτι μαζί με την αδελ-
φούλα του.
Μετά από τις διαπραγματεύσεις για τα χρή-
ματα, η συμφωνία «έκλεισε» και ο νεαρός 
ζήτησε από τον εκτελεστή να του στείλει 
φωτογραφίες των νεκρών γονιών του μετά 
τη «δουλειά» για να βάλει μπρος τη μετα-
φορά των χρημάτων σε λογαριασμό του 
εξωτερικού.

Πλήρωσε «δολοφόνο» για να σκοτώσει 
τους πλούσιους γονείς του αλλά τελικά 
έπεσε στη δική τους παγίδα!

Διεθνής Αμνηστία: Ο Ερντογάν 
καταστέλλει τους αντιφρονούντες 
και την αντιπολίτευση

Κ
όλαφος ήταν η ετήσια έκθεση 
της Διεθνούς Αμνηστίας για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην Τουρκία για το 

2017. 
Η οργάνωση προειδοποιεί ότι όσο η 
Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια 
για ένταξη στην ΕΕ, παραμένει σε καθε-
στώς έκτακτης ανάγκης, τόσο θα συνεχί-
ζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τα δρακόντεια μέτρα 
κατά της ελευθερίας της έκφρασης. 
Από την απόπειρα πραξικοπήματος του 
2016 και μετά, πάνω από 50.000 άτομα 
έχουν συλληφθεί, ενώ 150.000 άτομα 
έχουν απολυθεί ή έχουν τεθεί σε αργία. 
«Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί την κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης»
Σύμφωνα με τους επικριτές του, ο τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
χρησιμοποιεί εργαλειακά την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για να καταστείλει τους 
αντιφρονούντες και την αντιπολίτευση. Η 
έκτακτη ανάγκη τέθηκε σε ισχύ μετά την 
απόπειρα πραξικοπήματος και έχει ανα-

νεωθεί έξι φορές. 
Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμέ-
νει ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραί-
τητα, δεδομένης της σοβαρότητας των 
απειλών που αντιμετωπίζει.
«Η δυσλειτουργία της κοινωνίας των 
πολιτών και η κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης δημιουργούν το κατάλληλο έδα-
φος για τις παραβιάσεις των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων» σχολίασε ο Άντριου 
Γκάρντνερ, ερευνητής της Αμνηστίας, 
σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε στην Κωνσταντινούπολη. «Δυστυ-
χώς, φαίνεται πιθανόν να συνεχιστούν οι 
παραβιάσεις για όσο παραμένει σε ισχύ 
η κατάσταση έκτακτης ανάγκης», πρό-
σθεσε.
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ο πρόε-
δρος και η κυβέρνηση μπορούν να περ-
νούν νέους νόμους χωρίς να τους εισά-
γουν προηγουμένως στο κοινοβούλιο. Το 
τελευταίο διάστημα έχουν κλείσει περισ-
σότερα από 2.200 ιδιωτικά σχολεία, 19 
εργατικά συνδικάτα, 15 πανεπιστήμια και 
σχεδόν 150 μέσα ενημέρωσης.
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Ο στόχος εκείνων που θέλουν το 
ψήφισμα για την κατάσταση στην 
ανατολική Γούτα δεν συνίσταται στο να 
βοηθηθεί ο άμαχος πληθυσμός, αλλά 
να στρέψουν την προσοχή στο συριακό 
ζήτημα είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής 
διπλωματίας

Ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σερ-
γκέι Λαβρόφ δήλωσε κατά την διάρ-
κεια της επίσκεψης του στο Βελιγράδι 
ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστη-

ρίξει μια εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών στη Συ-
ρία, αλλά μόνο στην περίπτωση που δεν αφορά 
το «Ισλαμικό Κράτος», το «Μέτωπο της Αλ Νόσ-
ρα» και άλλες ομάδες «οι οποίες μοιράζονται τα 
οικοδομικά τετράγωνα της Δαμασκού».
Παράλληλα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη στάση 
της Δύσης στο συριακό ζήτημα, λέγοντας ότι 
η Μόσχα έχει την υπόνοια ότι η Δύση θέλει να 
μετατοπίσει το ενδιαφέρον της από τις συνομι-
λίες της Γενεύης στην υλοποίηση ενός σχεδίου 
«Β», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.
«Ένα σύνολο παραγόντων, μας κάνει να σκε-
φτόμαστε και να λέμε ότι ο στόχος εκείνων 
που θέλουν το ψήφισμα αυτό (για την κατά-
σταση στην ανατολική Γούτα) να ψηφιστεί αυτή 
τη στιγμή χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι δικές 
μας ουσιαστικές τροπολογίες, δεν συνίσταται 
στο να βοηθηθεί ο άμαχος πληθυσμός, αλλά 
να στρέψουν την προσοχή 
στο συριακό ζήτημα, από 
τις συνομιλίες της Γενεύης 
που πρέπει να ξεκινήσουν 
άμεσα... στις κατηγορίες 
κατά της συριακής κυβέρνη-
σης, ώστε να της αποδώσουν 
όλες τις αμαρτίες με σκοπό να 
προωθήσουν το λεγόμενο 
σχέδιο «Β» για την ανατροπή 
της, κατά παράβαση του ψηφίσματος 2254 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο 
απαιτεί απ όλες τις πλευρές να αποδεχθούν ότι 
είναι αναγκαίο οι ίδιοι οι Σύροι να αποφασί-
σουν για το μέλλον της χώρας τους».
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης 
ότι «εάν τα επιχειρήματα μας αγνοηθούν, 
δεν θα έχουμε άλλη επιλογή, από το να σκε-
φτούμε, ότι στόχος των εμπνευστών αυτής της 
πρωτοβουλίας είναι και πάλι να στοχεύσουν τη 
Δαμασκό και να απαλλάξουν από ευθύνες τις 
τρομοκρατικές ομάδες».

Περισσότεροι από 400 άμαχοι σκο-
τώθηκαν από τους βομβαρδισμούς 
στην ανατολική Γούτα
Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι μόνο σήμερα 
έχασαν την ζωή τους 46 άμαχοι
Περισσότεροι από 400 άμαχοι σκοτώθηκαν 
σε διάστημα 5 ημερών κατά τις αεροπορικές 
επιδρομές και τα πλήγματα του πυροβολικού 
των συριακών ενόπλων δυνάμεων και της 
συμμάχου τους Ρωσίας εναντίον της ανατο-
λικής Γούτας, του θύλακα των ανταρτών που 
τελεί υπό πολιορκία ανατολικά της Δαμα-
σκού, ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνη-
τική οργάνωση.
«Πέντε ημέρες αεροπορικών βομβαρδι-
σμών και σφοδρών πληγμάτων του πυρο-
βολικού είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
403 άμαχοι» σημείωσε το Συριακό Παρα-
τηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προ-
σθέτοντας ότι 46 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους 
μονάχα σήμερα.

Οι ρωσικές αρχές απέτρεψαν πολ-
λαπλό τρομοκρατικό χτύπημα
Πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα στην Αγία 
Πετρούπολη απέτρεψαν οι ρωσικές αρχές, 
σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου των 
ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.
Όπως ανέφεραν οι Ρώσοι επιτελείς, οι τρο-
μοκράτες είχαν βάλει στο στόχαστρό τους 
δημόσια κτίρια, υπηρεσίες και σημεία που 

συγκεντρώνεται πολύς 
κόσμος και προγραμμάτι-
ζαν ένα ταυτόχρονο πολλα-
πλό χτύπημα, με στόχο να 
προκαλέσουν εκατόμβες 
νεκρών.
Οι ρωσικές αρχές προχώ-
ρησαν ήδη στη σύλληψη 
ενός υπόπτου, με καταγωγή 
από χώρα της Κεντρικής 

Ασίας. Όπως ενημέρωσαν, βρίσκεται σε εξέ-
λιξη ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη των υπολοίπων μελών του τρο-
μοκρατικού γκρουπ, το οποίο σκόπευε να 
αιματοκυλίσει τη ρωσική πόλη.
Η Αγία Πετρούπολη έχει υποστεί τις συνέ-
πειες της τρομοκρατίας, καθώς το 2017 το 
Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη 
για την επίθεση σε εμπορικό κέντρο, όπου 
δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 
τον Απρίλιο είχε πραγματοποιηθεί επίθεση 
στο μετρό της πόλης, με 15 νεκρούς.

Λαβρόφ: Η Δύση προωθεί σχέδιο 
«Β» για την ανατροπή του Άσαντ

Ν
έα μέτρα για να περιορίσει τον α-
ριθμό των μεταναστών στη Γαλλία 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανου-
έλ Μακρόν. Σύμφωνα με την πρό-

ταση Μακρόν, που αναμένεται να συζητηθεί 
στη Βουλή τον Απρίλιο, αφενός μεν η δια-
δικασία για χορήγηση ασύλου σε όσους το 
δικαιούνται θα πραγματοποιείται με ταχείς 
ρυθμούς, αφετέρου δε όσοι δεν δικαιούνται 
άσυλο θα είναι υποχρεωμένοι να φύγουν α-
πό τη χώρα.
Ένα άτομο που εισέρχεται στη Γαλλία χωρίς 
τα νόμιμα έγγραφα θα μπορεί να φιλοξενεί-
ται σε κέντρο υποδοχής μεταναστών για 90 
ημέρες, χρόνος διπλάσιος από αυτόν που 
ισχύει σήμερα, αλλά ο νέος νόμος θα θεω-
ρεί ποινικό αδίκημα την παράνομη διέλευση 
από τα σύνορα.
Επίσης, μετά την ψήφιση του νόμου, ο χρό-
νος αίτησης για χορήγηση ασύλου θα περιο-
ρίζεται στους έξι μήνες ενώ η διαδικασία θα 
μπορεί να κρατά ένα έτος σε περίπτωση έφε-
σης. Οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα διαμαρτύρονται πως έτσι απειλούνται 
τα δικαιώματα των μεταναστών στη Γαλλία 

ενώ από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός 
Εσωτερικών, Ζεράρ Κολόμπ, υποστηρίζει 
πως η χώρα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές δια-
δικασίες.
Ο παραπάνω νόμος αναμένεται να είναι ο 
πιο διχαστικός στην διάρκεια της προεδρίας 
του Εμανουέλ Μακρόν. Η πλειοψηφία των 
βουλευτών του Μακρόν αποτελείται από 
άτομα με ρίζες στη Δεξιά αλλά και στην Αρι-
στερά, που μέχρι σήμερα έδειχναν να είναι 
ενωμένοι, αλλά ο νέος νόμος για την μετανά-
στευση αναμένεται να δημιουργήσει τριβές 
ανάμεσά τους.
Ήδη, κάποιοι Αριστεροί από το κεντρώο 
κόμμα του Μακρόν La République En Marche 
(Η Δημοκρατία Μπροστά) έχουν εκφράσει 
τις ανησυχίες τους για τον επικείμενο μετα-
ναστευτικό νόμο. Εργαζόμενοι στο Γραφείο 
Προστασίας Μεταναστών (Ofpra) ξεκίνησαν 
απεργία για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο 
νόμο, τον οποίο χαρακτήρισαν «μια ξεκά-
θαρη απόκλιση από τη γαλλική παράδοση 
ασύλου» και εξέφρασαν την ανησυχία τους 
πως ο νόμος προωθείται με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς εξαιτίας της κοινής γνώμης.

Γαλλία: Νέος αυστηρός νόμος του 
Μακρόν για τη χορήγηση ασύλου

Ισπανία: Χιλιάδες πολίτες στους 
δρόμους για «αξιοπρεπή» 
εισοδήματα και συντάξεις

Χ
ιλιάδες συνταξιούχοι διαδήλω-
σαν σήμερα σε πολλές πόλεις της 
Ισπανίας ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα των συνδικάτων για να 

υπερασπιστούν τις συντάξεις τους αξιώ-
νοντας «αξιοπρεπή» εισοδήματα, μετέδω-
σαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτο-
ρείου.
«Οπλισμένοι» με σφυρίχτρες κι έχοντας 
κρεμάσει στα ρούχα τους μια καφέ κορ-
δέλα, σύμβολο των κινητοποιήσεών τους, 
οι διαδηλωτές ζήτησαν από τη συντηρη-
τική κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι την 
αναπροσαρμογή των συντάξεών τους σε 
ετήσια βάση, στο επίπεδο του πληθωρι-
σμού.
Οι τιμές καταναλωτή κατέγραψαν αύξηση 
1,2% το 2017, όμως η κυβέρνηση έχει ανα-
προσαρμόσει τις συντάξεις κατά 0,25% 
τον χρόνο από το 2016.
«Αυτή η αύξηση κατά 0,25% είναι 

ντροπή» δήλωσε ο Χοσέ Μαρία Ελιάς, 
ένας πρώην σερβιτόρος ηλικίας 66 ετών 
που δηλώνει ότι παίρνει σύνταξη 950 
ευρώ τον μήνα και ο οποίος έκανε δηλώ-
σεις στο Γαλλικό Πρακτορείο, μπροστά 
από το ισπανικό κοινοβούλιο. Μαζί του, 
εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το 
μεσημέρι ενώπιον της ισπανικής βουλής.
Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επί-
σης στη Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο, τη 
Σεβίλη και τη Γρενάδα.
«Όλοι οι διεφθαρμένοι να επιστρέψουν 
όσα έκλεψαν και να τα βάλουν πίσω στο 
ταμείο για τους συνταξιούχους» είπε ο 
Ελιάς.
«Ισοπέδωσαν το δημόσιο σύστημα συντά-
ξεων» κατήγγειλε από την πλευρά της η 
Χοσέφα Αλμπάλα, ηλικίας 77 ετών, η 
οποία αφηγείται ότι χάρη στη σύνταξή της 
«δίνει στην κόρη της να φάει», καθώς είναι 
άνεργη και χωρισμένη.
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οικογένεια

Ο
πως είπαμε αυτοεκτίμηση είναι η 
εμπιστοσύνη που έχεις στην αξία 
σου και στις ικανότητές σου σαν 
άτομο. Είδαμε προηγουμένως με-

ρικούς πρακτικούς τρόπους για να καλλιεργή-
σεις την αυτοεκτίμησή σου. Η αυτοεκτίμηση 
ξεκινάει από το νου κάνοντας σωστές επιλο-
γές. Μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί όταν έ-
χεις καλούς φίλους που σε υποστηρίζουν και 
σε ενθαρρύνουν και όταν φροντίζεις να είναι 
σε καλή κατάσταση το σώμα σου, ο συναι-
σθηματικός σου κόσμος και ο πνευματικός. 
Πολλές φορές η έλλειψη αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης επηρεάζει τον/την σύζυγο, 
τα παιδιά και ολόκληρη την οικογένεια με 
διάφορους τρόπους κάθε άλλο παρά επιθυ-
μητούς. Το λυπηρό είναι ότι αυτές οι τάσεις 
και συνήθειες περνούν και στην επόμενη 
γενιά. 
Σήμερα, ο κόσμος πιστεύει ότι η αυτοεκτί-
μηση κατακτιέται με υλικά αγαθά και με την 
ιακνοποίηση των φιλοδοξιών μας. Για μένα 
αυτό είναι ένας μύθος. Κοιτάξτε τους αστέρες 
του Χόλλυγουντ.  Η προσωπική ζωή πολλών 
απ’ αυτούς που είναι διάσημοι και πλούσιοι 
είναι ανικανοποίητη και άδεια. Γιατί άραγε; 
Γιατί πίστεψαν στο μύθο ότι τα υλικά αγαθά 
ή η δόξα φέρνουν την αυτοεκτίμηση και την 
ικανοποίηση.
Πόσο αξίζει η ζωή σου; Αν κάποιος σε απή-
γαγε, τι θα ζητούσε για να σ’ αφήσει ελεύ-
θερο/η; 10.000 δολλάρια; 50.000; 100.000; 
Μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο; Αν οι 
άνθρωποι που σε απήγαγαν ζητούσαν πέντε 
ή δέκα εκατομμύρια θα έλεγες ξέχνα το. Σκο-
τώστε με. Δεν αξίζω τόσα. Τι θα σκεφτό-
σουν αν κάποιος έλεγε στους απαγωγείς σου, 
”Πάρτε τη δική μου ζωή κι αφήστε ελεύθερο 
τον όμηρό σας.” 
Υπάρχει κάποιος που δίνει στη ζωή σου πολύ 
μεγάλη αξία. Δε βλέπει τι αξίζεις όπως βλέ-
πουν οι άνθρωποι. Δεν Τον ενδιαφέρει πόσες 
καταθέσεις έχεις στην τράπεζα. Η αγάπη 
Του για σένα δεν εξαρτάται από την εξωτε-
ρική σου εμφάνιση ή από την εξυπνάδα σου. 
Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν Τον επηρεάζει.
Σε αγαπάει γιατί είσαι δημιούργημά Του. Σε 
γνωρίζει απο την κοιλιά της μητέρας σου. 
Τα ξέρει όλα γύρω από το άτομό σου και σ’ 

αγαπάει όπως είσαι, χωρίς όρους. Ξέρεις για 
ποιον μιλάω. Για το Θεό. Έχεις τόσο μεγάλη 
αξία για Κείνον που έστειλε το Γιο Του να 
πεθάνει στη θέση σου επάνω στο σταυρό.
Ένα από τα πιο αγαπημένα μου εδάφια στην 
Αγία Γραφή είναι το Ιωάννης 3:16. “Διότι 
τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ώστε 
έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή δια να 
μη απολεσθεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν αλλά 
να έχει ζωήν αιώνιον.” Αυτό ακριβώς θεωρώ 
αυτοεκτίμηση. Υπάρχει κάποιος που σ’ αγα-
πάει και σε εκτιμάει πάρα πολύ. Είσαι πολύ-
τιμος γι Αυτόν.
Ίσως να νιώθεις πολύ απογοητευμένος/η 
αυτήν την περίοδο εξαιτίας κάποιας κακής 
σου συνήθειας. Ίσως να είσαι δούλος των 
ναρκωτικών ή του ποτού. Μπορεί να είσαι 
δούλος του σεξ ή της πορνογραφίας και να 
νιώθεις ενοχές ή ότι δεν αξίζεις τίποτε. Ίσως 
να είσαι δέσμιος των τυχερών παιχνιδιών ή 
να μην μπορείς να σταματήσεις να ψωνίζεις 
και να μπαίνεις όλο και πιο πολύ κάτω από 
το χρέος. 
Ο Ιησούς Χριστός σε αγάπησε τόσο πολύ που 
πέθανε για σένα. Η αξία σου για Κείνον είναι 
ανεκτίμητη. Κι ο λόγος που είσαι ανεκτίμη-
τος/η είναι γιατί είσαι δημιούργημά Του. Σε 
αγαπάει όποιος/α κι αν είσαι, όπως είσαι.
Ξέρεις την παραβολή του Ασώτου στην Καινή 
Διαθήκη; Είναι η ιστορία ενός πλούσιου 
πατέρα που είχε δύο γιους. Ο ένας παίρνει 
την περιουσία που του ανήκει και την σπα-
ταλάει ζώντας στην ασωτία και καταλήγει 
να ζει με τα γουρούνια. Τελικά παραδέχεται 
και αναγνωρίζει την κατάντια του και γυρίζει 
πίσω στον πατέρα του ο οποίος τον αγκαλιά-
ζει και πανηγυρίζει για το γυρισμό του.
Είσαι ανεκτίμητος/η. Αν είσαι μακριά από το 
Θεό, τον πατέρα σου, μπορείς να γυρίσεις. 
Σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Δεν έχει 
σημασία τι έχεις κάνει. Δεν έχει σημασία σε τι 
κατάσταση βρίσκεσαι αυτήν τη στιγμή. Εκεί-
νος σου λέει, “΄Ελα σε μένα. Σ’ αγαπώ.”
Αν το κάνεις αυτό θα γίνεις άλλος άνθρωπος, 
καινούργιο κτίσμα. Όλα τα βάρη και τα φορ-
τία του παρελθόντος θα φύγουν. Και νάσαι 
σίγουρος/η ότι η οικογένειά σου και τα αγα-
πητά σου θα ωφεληθούν πάρα πολύ και 
τώρα και στο μέλλον.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Καλλιέργησε την 
Αυτοεκτίμησή σου 

• To παιδί μου και εγώ
Σε τι διαφέρουν τα 

μοναχοπαίδια;

Τ
ελικά είναι αλήθεια; Διαφέρουν τα 
μοναχοπαίδια από τα υπόλοιπα παι-
διά που έχουν ένα ή περισσότερα α-
δελφάκια;

Μπορεί όχι όσο φανταζόμαστε, ωστόσο 
η αντιμετώπιση ενός παιδιού σε διάφορα 
θέματα που αφορούν την διαπαιδαγώγηση, 
την καθημερινότητα και οικογενειακά ζητή-
ματα κλπ, συνήθως είναι διαφορετική από 
αυτή των δύο ή περισσότερων παιδιών.   
Παρακάτω αναφέρουμε τις διαφορές και 
την στάση που πρέπει να τηρούμε εμείς οι 
γονείς στην μια ή στην άλλη περίπτωση.

Μοναχοπαίδι
Παιχνίδι: Πρέπει να αναζητήσετε άλλα παι-
δάκια που θα γίνουν συμπαίκτες του στα 
παιχνίδια.
Μάθηση: Το μοναχοπαίδι μαθαίνει πολλά 
από τους ενήλικους. Προσοχή όμως, γιατί 
υπάρχει ο κίνδυνος συσσώρευσης πολλών 
πληροφοριών. Το παιδί μπορεί να αποκτή-
σει εκφράσεις και τρόπους συμπεριφοράς 
που να μην ταιριάζουν με την ηλικία του.  
Γι’ αυτό λοιπόν, για να υπάρχει ισορροπία, 
είναι απαραίτητο να προτρέπετε το παιδί 
να κάνει παρέα και με συνομήλικούς του, 
ώστε να μαθαίνει πράγματα και συμπερι-
φορές που ταιριάζουν πραγματικά στην 
ηλικία του.
Αυτονομία: Πρότυπο του παιδιού είναι οι 
ενήλικοι του στενού του περιβάλλοντος 
κυρίως  και αυτούς προσπαθεί να αντι-
γράψει. Εσείς θα πρέπει να προσέχετε την 
συμπεριφορά σας και να μην γίνεστε έστω 
άθελά σας υπερπροστατευτικοί με το παιδί.
Συνήθειες: Οι οικογένειες με ένα παιδί 
είναι, σύμφωνα με έρευνες,  πιο κινητι-
κές, έχουν πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα απ’ 
ότι οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά. 
Προσφέρουν στο παιδί μεγαλύτερες ευκαι-
ρίες να αλλάξει παραστάσεις, κάνουν πιο 
πολλά ταξίδια σε διαφορετικά κάθε φορά 
μέρη, βγαίνουν πιο εύκολα από το σπίτι, 
δεν μένουν μέσα τα Σαββατοκύριακα, κλπ. 
Καλό είναι να θυμάστε ότι το παιδί έχει ανά-
γκη και από ηρεμία.
Χωρισμός - Διαζύγιο:  Σε μια τόσο ιδιαί-
τερη κατάσταση, πρέπει να προσέξετε και 
να διατηρήσετε την σταθερότητα στη ζωή 

του παιδιού. Δηλαδή, καλό είναι το παιδί 
να μην αλλάξει  άμεσα σπίτι  ούτε γειτονιά ή 
σχολείο, ενώ είναι αναγκαίο να διατηρήσει 
τακτική και ουσιαστική επαφή και με τους 
δυο γονείς. Δώστε του χρόνο να προσαρ-
μοστεί στις νέες συνθήκες .
Προκαταλήψεις:  Οι οικογένειες που έχουν 
ένα παιδί αναγκάζονται πολλές φορές να 
απολογούνται για τους λόγους που τους 
οδήγησαν να πάρουν αυτήν την απόφαση. 
Στα μοναχοπαίδια αποδίδονται διάφορες 
ιδιότητες για παράδειγμα ότι είναι κακο-
μαθημένα , κτητικά , ανασφαλή κλπ., που 
συνήθως δεν ισχύουν. Να σκέφτεστε ότι 
δεν έχετε λόγο να απολογείστε για κάτι ούτε 
να αμύνεστε σε όλες τις προκαταλήψεις ή σε 
όσα λέγονται…

Δύο ή περισσότερα παιδιά
Παιχνίδι:  Τα αδέλφια έχουν πολλές ευκαι-
ρίες για ομαδικό παιχνίδι. Υπάρχει όμως ο 
κίνδυνος της κακής συνεννόησης μεταξύ 
τους.
Μάθηση: Τα αδέλφια μαθαίνουν το ένα 
από το άλλο. Εσείς όμως πρέπει να προσέ-
ξετε και να μην προσαρμόζετε τις συζητή-
σεις και τα παιχνίδια μόνο στις ανάγκες  του 
μεγαλύτερου παιδιού γιατί έτσι θα παραμε-
λείτε και να φορτώνετε το μικρότερο.
Αυτονομία:  Η προσοχή και η επέμβαση 
των γονιών όταν υπάρχουν δύο ή περισσό-
τερα  αδελφάκια είναι μικρότερη. Επειδή 
όμως τα αδέλφια κανονίζουν σε πολλές 
περιπτώσεις όσα τους αφορούν μόνα τους 
, υπάρχει ο κίνδυνος το μεγαλύτερο  να  
ασκεί εξουσία στο μικρότερο.
Συνήθειες: Η  καθημερινότητα της οικογέ-
νειας συνήθως δεν έχει εκπλήξεις, η ρου-
τίνα βασιλεύει. Πρέπει να προσέξετε λοι-
πόν, γιατί αυτό στερεί από τα παιδιά τη  
δυνατότητα να ζουν συναρπαστικά πράγ-
ματα, να έρχονται σε επαφή με καινούργια 
ερεθίσματα και εμπειρίες που τα βοηθούν 
να εξελιχθούν.
Χωρισμός - Διαζύγιο:  Σε κρίσιμες καταστά-
σεις τα αδέλφια προσφέρουν το ένα στο 
άλλο ασφάλεια, στήριξη και ανακούφιση, 
γιατί συζητούν και μοιράζονται φόβους και 
προβληματισμούς.
Προκαταλήψεις:  Δεν υπάρχουν.
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Η 
υιοθέτηση ενός υγι-
εινού τρόπου ζωής 
μπορεί να μειώσει κα-
τά ένα τρίτο τον κίν-

δυνο ενός ατόμου να αναπτύ-
ξει καρκίνο, δήλωσε η επικεφα-
λής του ειδικού Κέντρου για τον 
Καρκίνο στην Αυστραλία.
Μερικές ημέρες πριν από την 
Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρ-
κίνο, στις 4 Φεβρουαρίου, η 
αρμόδια του κέντρου Έλεν Ζορ-
μπάς συμβουλεύει πώς μπορεί 
να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνι-
σης καρκίνου. Το καλύτερο που 
μπορεί να κάνει κάποιος για να 
αποφύγει τον καρκίνο είναι να 
κόψει το κάπνισμα, να μειώσει 
την κατανάλωση αλκοόλ και του 
κόκκινου κρέατος.
Ο καρκίνος είναι η πιο 
επαχθής ασθένεια στην 
Αυστραλία, όπως δεί-
χνουν τα ποσοστά πρό-
ωρου θανάτου και η 
διάρκε ια επιβίω-
σης μετά την προ-
σβολή από τη νόσο. 
Το Συμβούλιο Καρ-
κίνου της Αυστρα-
λίας εκτιμά ότι ένας στους 
δύο Αυστραλούς θα δια-
γνωσθεί με καρκίνο 
μέχρι την ηλικία των 
85 ετών, ενώ αναμέ-
νεται να εκδηλωθούν 
134.000 νέες περι-
πτώσεις μέσα στο 2018.
Ωστόσο, παρά το γεγο-
νός ότι περισσότεροι 
άνθρωποι από ποτέ 
πεθαίνουν από καρ-
κίνο, ο αριθμός των 
θανάτων ανά 100.000 
ανθρώπους που αποδί-
δονται στη νόσο αυτή, 
μειώθηκε κατά 24%. Στην 
Αυστραλία μειώθηκε επίσης 
και ο αριθμός αυτών που καπνί-
ζουν, ωστόσο το κάπνισμα 
παραμένει ο πιο σημαντικός 
παράγοντας εκδήλωσης καρκί-
νου.
«Στην Αυστραλία, το ποσο-
στό των ενηλίκων που καπνίζει 

καθημερινά μειώθηκε σταθερά 
από 22% το 2001, σε λιγότερο 
από 15% το 2014-15, ποσοστό 
χαμηλότερο σε σύγκριση με 
χώρες όπως ο Καναδάς, η Νέα 
Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο» λέει η κα Ζορμπά.
Ωστόσο, το κάπνισμα εξακο-
λουθεί να συμβάλλει άμεσα σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 13% 
σε όλους τους καρκίνους στην 
Αυστραλία, συμπεριλαμβανο-
μένων του καρκίνου του τρα-
χήλου, του εντέρου, του στο-
μάχου, του παγκρέατος και του 
πνεύμονα, προκαλώντας σχε-
δόν το 1/4 όλων των θανάτων 
από καρκίνο.
Ενώ η διακοπή του καπνίσματος 
μπορεί να αποτελέσει πρόκληση 

για τους ανθρώπους, αποτε-
λεί επίσης ζωτικής σημα-
σίας για τη μείωση εμφάνι-
σης καρκίνου. Άλλοι μεγά-

λοι παράγοντες κινδύ-
νου αποτελούν η κατα-
νάλωση αλκοόλ και η 

παχυσαρκία που έχει λάβει 
διαστάσεις επιδημίας 

στην Αυστραλία.
«Η συνολική κατανά-
λωση οινοπνευμα-

τωδών στην Αυστρα-
λία έχει μειωθεί σημα-

ντικά από τότε που κορυφώ-
θηκε στις αρχές της δεκα-

ετίας του ‘70. Εξακολου-
θεί όμως να είναι υψηλή 
σε σύγκριση με άλλες 

χώρες του ΟΟΣΑ. Το 
2013, το αλκοόλ συνέβαλε 

στην εκδήλωση σχεδόν 3.500 
καρκίνων του μαστού, του 
οισοφάγου και του ήπατος 
στην Αυστραλία» λέει η κα 

Ζορμπά.
Περίπου 1 στους 20 καρκί-

νους στην Αυστραλία συνδέο-
νται με το υπερβολικό βάρος ή 
την παχυσαρκία. Ήδη το 28% 
του ενήλικου πληθυσμού στη 
χώρα χαρακτηρίζεται παχύ-
σαρκο, ποσοστό το οποίο είναι 
ελάχιστα συγκρίσιμο με πολλές 
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Η 
απώλεια των περιττών κιλών δεν είναι πάντα εύκολη υπό-
θεση και χρειάζεται ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα με εντα-
τική άσκηση και σωστή διατροφή. 
Επιπλέον, μπορείτε να εφαρμόσετε και κάποιες έξυπνες 

στρατηγικές για αποτελεσματικότερες καύσεις κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ώστε να καίτε περισσότερες θερμίδες
Δείτε παρακάτω τρία μυστικά που θα σας βοηθήσουν...

1. Περισσότερο κρύο νερό
Το σώμα καταναλώνει ενέργεια, δηλαδή θερμίδες, για να εξισώσει 
τη θερμοκρασία του νερού με τη θερμοκρασία του σώματος και 
παράλληλα το νερό εντείνει το αίσθημα του κορεσμού.

2. Επαρκής ύπνος
Η έλλειψη ύπνου συνδέεται άμεσα με την αύξηση του βάρους και 
την παχυσαρκία. Όταν το σώμα στερείται τον ύπνο, απελευθερώνει 
ορμόνες που επιβραδύνουν το μεταβολικό ρυθμό κι έτσι εμποδί-
ζουν την απώλεια των περιττών κιλών.

3. Ενδυνάμωση των μυών στα πόδια
Κάθε μισό κιλό λίπους στο σώμα καταναλώνει 15 θερμίδες την 
ημέρα, ενώ κάθε μισό κιλό μυϊκής μάζας καταναλώνει 85 θερμίδες 
την ημέρα. Οι μεγαλύτεροι μύες του σώματος βρίσκονται στα πόδια 
κι έτσι η εκγύμνασή τους συνοδεύεται από τόνωση του μεταβολι-
κού ρυθμού.

Π
ολλοί άνθρωποι συνη-
θίζουν να πίνουν τον 
πρωινό τους καφέ με ά-
δειο στομάχι, κάτι που 

δεν είναι καλό για τον οργανισμό 
τους. 
Τι κι αν ο καφές να έχει θετικές 
επιπτώσεις στη διάθεση, τη λει-
τουργία του εγκεφάλου και την 
αθλητική απόδοση. Αν πίνετε 
τον καφέ σας με άδειο στομάχι ή 
αντικαθιστώντας το πρωινό μόνο 
με καφέ, στερείτε από το σώμα 
σας τα θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται.
Ακόμη και αν δεν αισθάνεστε πει-
νασμένοι όταν ξυπνάτε ή πριν 
πιείτε τον καφέ σας, προσπαθήστε 
να φάτε κάτι ώστε να κρατάτε το 
σάκχαρό σας σε σταθερά επίπεδα.
Δείτε άλλες δύο επιπτώσεις της 
κατανάλωσης καφέ με άδειο στο-
μάχι:

Αύξηση βάρους
Μια άλλη σημαντική επίπτωση 
του να πίνει κανείς καφέ με άδειο 
στομάχι είναι η αύξηση των πιθα-
νοτήτων να πάρει βάρος.
Ειδικά αυτοί που θεωρούν ότι 
αντικαθιστώντας το πρωινό με 
καφέ, καταστέλλουν την όρεξή 
τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι 
διαταράσσουν τα επίπεδα της 
ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να 
επιθυμούν τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά και 
ζάχαρη.

Προβλήματα στο στομάχι
Τα αντιοξειδωτικά τέλος, που 
περιέχει σε μεγάλες ποσότητες 
ο καφές σχετίζονται με ένα τύπο 
οξέος (chlorine genic acid) που 
βρίσκεται και σε πολλά φρούτα.
Ένα φλιτζάνι σκέτου καφέ με 
άδειο σ τομάχι διεγείρει την 
έκκριση του υδροχλωρικού 
οξέος σ την πεπτική οδό. Το 
υδροχλωρικό οξύ διασπά τις τρο-
φές στο στομάχι. Όταν όμως το 
στομάχι είναι άδειο είναι πιθανό 
η κατανάλωση καφέ να οδηγήσει 
σε αυξημένο επίπεδο γαστρικού 
οξέος, φούσκωμα και εμετό.

Γιατί δεν 
πρέπει να 
πίνετε καφέ 
με άδειο 
στομάχι

Tips για να καίτε 
περισσότερες θερμίδες 

Ο υγιεινός τρόπος ζωής 
βοηθά στη μείωση κατά 1/3 
του κινδύνου καρκίνου

υγεία

Ο
ι ημικρανίες σχετί-
ζονται με αυξημένο 
κίνδυνο καρδιαγγει-
ακών προβλημάτων 

όπως εμφράγματα, εγκεφα-
λικά, θρομβώσεις και καρδια-
κές αρρυθμίες, σύμφωνα με μια 
νέα δανο-αμερικανική επιστη-
μονική έρευνα.
    
Αν και ο απόλυτος κίνδυνος 
παραμένει μικρός, οι ερευνητές 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου του Ώρχους και του Πανε-
πιστημίου Στάνφορντ της Καλι-
φόρνια, με επικεφαλής τον δρα 
Κάσπερ ‘Αλντερμποργκ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο βρετανικό ιατρικό περιο-
δικό «British Medical Journal», 
τόνισαν ότι «η ημικρανία πρέπει 

να θεωρείται ισχυρός και μόνι-
μος παράγων κινδύνου για τις 
περισσότερες καρδιαγγειακές 
παθήσεις τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες».
    
Περίπου ένα δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι παγκοσμίως 
πάσχουν από ημικρανίες και 
μερικοί έχουν σοβαρές επιπτώ-
σεις στην ποιότητα της ζωής 
τους. Προηγούμενες μελέτες 
είχαν δείξει μια σχέση ανάμεσα 
στις ημικρανίες και στα εγκεφα-
λικά και τα εμφράγματα, ιδίως 
στις γυναίκες. Η νέα μελέτη επι-
βεβαιώνει και επεκτείνει αυτή 
τη συσχέτιση αφενός και στα 
δύο φύλα και αφετέρου σε 
περισσότερα καρδιαγγειακά 
προβλήματα.

Οι ημικρανίες αυξάνουν τον 
κίνδυνο καρδιαγγειακών 
προβλημάτων
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Η 
συνήθεια των μεγαλύτερων να δι-
δάσκουν και να συμβουλεύουν ε-
νοχλεί ιδιαίτερα τους νέους. Ξεχνά-
με ότι τα διδάγματα και τα λόγια δεν 

παιδαγωγούν, παιδαγωγούν και διδάσκουν 
τα παραδείγματα. Οι νέοι έχουν ανάγκη από 
είδωλα. Πρότυπα συμπεριφοράς στην ατο-
μική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. 
Οταν όμως τα είδωλά τους γκρεμιστούν και 
διαλυθούν μέσα στην ανυποληψία, η απογο-
ήτευση τους συντρίβει. Ακόμη ας μην ξεχνά-
με ότι ο νέος αντιμετωπίζει σήμερα περίπλο-
κες δυσκολίες προσαρμογής στον κόσμο που 
τον περιστοιχίζει και η ζωή του δεν είναι τόσο 
ειδυλλιακή όσο μας φαίνεται. Βασανίζονται 
για να εισαχθούν σε μία ανώτερη σχολή, βα-
σανίζονται για να εξασφαλίσουν μία συνή-
θως χαμηλόμισθη εργασία και ακόμη και σε 
προχωρημένη ηλικία εξαρτώνται οικονομι-
κά από το πατρικό σπίτι, ενώ σφύζει η ζωή με 
τις προκλήσεις της και οι πειρασμοί που τους 
κυκλώνουν είναι ακαταμάχητοι. Ετσι πολλές 
φορές τα αδιάκριτα γέλια, η προκλητικότητα 
και η αυθάδεια είναι απλή διέξοδος για την 
πίκρα και την αμηχανία που φουρτουνιάζει 
μέσα τους.
Η ίδια η βιολογική διαφορά των δύο οργανι-
σμών, του παλιού και του νέου, τους οδηγεί 
σε διαφορετική θεώρηση του κόσμου και σε 
ανταγωνιστική στάση μέσα στη ζωή. Ο νέος 
κινείται προς τα εμπρός, ο ηλικιωμένος, όταν 
δεν γυρίζει πίσω, προσπαθεί να συγκρατή-
σει το παρόν, αυτό που του εξασφαλίζει την 
ύπαρξή του, να συντηρήσει όσα κατόρθωσε 
να αποκτήσει.Η νοσταλγία του παρελθόντος 
δεν αποτελεί συναισθηματική κατάσταση 
φευγαλέα και ρομαντική, αποτελεί ανάγκη 
βιολογική για να δικαιώσει ολόκληρη την 
ανθρώπινη ζωή του. Αλλοτε συνειδητά κι 
άλλοτε χωρίς, ίσως, να το συνειδητοποιούμε 
οι ώριμοι ενεργούμε εξουσιαστικά προς τους 
νεότερους. Και είναι ολότελα φυσική η αντιε-
ξουσιαστική αντίδραση των νέων, που εκδη-
λώνεται και σε προσωπικό επίπεδο απέναντι 
στο άμεσο περιβάλλον τους και σε ιδεολογικό 
και πολιτικό απέναντι σε όλες τις μορφές του 
κατεστημένου των ώριμων.
  Ο κόσμος που παραδίδουμε στους επιγό-
νους δεν είναι και ο τελειότερος και θα πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε ότι η παρουσία μας 
στον κόσμο του παιδιού σαν ηθικό αρχέτυπο 
υπήρξε ανεπαρκής. Αντί για τις αρετές της ανι-
διοτέλειας, της ειλικρίνειας και της ανθρωπιάς 
για τις οποίες καυχιόνταν οι μεγάλοι, είδαν να 
βασιλεύει η φιλοχρηματία, η υποκρισία και 
η απανθρωπιά. Είδαν να πληθαίνουν γύρω 
τους οι αρριβίστες, οι ανενδοίαστοι και οι και-
ροσκόποι. Και το παράδοξο είναι ότι οι αμφι-
σβητίες νέοι ήταν  οι σημερινοί ενήλικοι που 
σφυροκοπιούνται κι αυτοί με τη σειρά τους 
από τα κατηγορώ της νέας γενιάς!
Παλαιότερα οι μεγαλύτεροι ήταν σχεδόν από-
λυτα σε θέση να καθοδηγούν τους νέους. 
Δεν είχαν παρά να τους ξαναλένε ό,τι περί-
που άκουσαν κι αυτοί ως νέοι, ενισχυμένο 
και διασκευασμένο από την προσωπική τους 
εμπειρία. Τα συνθήματα ήταν περίπου στα-
θερά, οι εξελίξεις ομαλές, οι αξίες στέρεες. 
Και είναι πολύ μακριά η εποχή που ο πατέ-

ρας έλεγε στο δάσκαλο: ΄΄Σου παραδίδω το 
παιδί μου να το κάνεις άνθρωπο!`` Το ραδιό-
φωνο και η τηλεόραση, οι εφημερίδες και τα 
περιοδικά, ο κινηματογράφος και το θέατρο, 
το γήπεδο και ο δρόμος, η συμμετοχή σε δια-
σκέδαση με παρέες, σε γιορτές νεότητας και 
σε άλλες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, 
δίνουν παραδείγματα. Ειδήσεις και πληρο-
φορίες, συνήθειες, μόδες, τρόποι συμπερι-
φοράς και βιοθεωρίες, μεταφέρονται με την 
ταχύτητα των ερτζιανών κυμάτων από τα 
πέρατα της γης στον τόπο μας, στη γειτονιά 
μας, στα σπίτια μας, και γίνονται παραδείγ-
ματα προς μίμηση.
 Ο νέος ατενίζει το μέλλον και πιστεύει 
πως μπορεί και πρέπει να το κάνει καλύ-
τερο απ’ το παρόν.Ο νέος με ακέραιες όλες 
τις δυνάμεις του, πιστεύει πως έχει τη δύναμη 
και την υποχρέωση να κατακτήσει τον κόσμο 
που ανοίγεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
του. Και προπάντων νιώθει πως μπορεί και 
πρέπει να ζήσει αυτό που λέγεται ζωή. Οι νέοι 
που νοιάζονται για το μέλλον τους μας αντι-
κρύζουν με κριτικό μάτι και πολλή δυσπι-
στία, και αδιαφορούν, έστω από άγνοια, για 
το δικό μας παρελθόν, τα χαμένα όνειρά μας 
ή τις ανεκπλήρωτες ελπίδες μας. Αντί λοιπόν 
για μεγαλόστομους αυτοεπαίνους θα ήταν 
προτιμότερη μία ειλικρινής αυτοκριτική. Το 
να αναγνωρίζουμε τα λάθη και τις αποτυχίες 
μας δεν είναι κακό. Οι νέοι εκτιμούν μια τέτοια 
στάση και φρονηματίζονται απ’αυτήν. Κι αν 
κάτι απομένει μέσα μας από τη νεανική μας 
πίστη και τιμιότητα θα μας βοηθήσει να κατα-
λάβουμε πως το μόνο, που δεν έχουμε δικαί-
ωμα να επιχειρούμε πια είναι να ξεγελάσουμε 
τα παιδιά μας.

 www.raniamesiskli.com
www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗτο  καλο  παραδειΓμα
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Οι επαγγελματίες εκτελεστές που 
παρακολουθούσαν τον Στεφανάκο και γνώριζαν 
τα πάντα για τις κινήσεις και το πρόγραμμά του 
έστησαν ενέδρα θανάτου και τον αιφνιδίασαν. Με 
29 σφαίρες τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ χωρίς να του 
αφήσουν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης

Π
οιος όμως κρύβεται πίσω από το πιο ακριβοπλη-
ρωμένο συμβόλαιο θανάτου; Τα κίνητρα του μα-
φιόζικου χτυπήματος, λένε οι αστυνομικοί, είναι 
αδιευκρίνιστα... Ισως να εντάσσονται στον μακρο-

χρόνιο πόλεμο των ανθρώπων της νύχτας που μετράει πολ-
λούς νεκρούς και τραυματίες για ανοιχτούς λογαριασμούς 
που κλείνουν μόνο με αίμα. Ισως έχει να κάνει με κάτι προ-
σωπικό που κάποιοι ήθελαν να ξεκαθαρίσουν. Μάλιστα οι 
έρευνες δεν εκτείνονται μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσ-
σαλονίκη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν, επισημαίνοντας 
ότι οποιαδήποτε εικασία γίνεται για το ποιος μπορεί να κρύ-
βεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι εντελώς αβάσιμη. 
«Δεν ερευνώνται μόνο οι προφανείς περιπτώσεις ανοιχτών 
λογαριασμών ή, αλλιώς, των ανεξόφλητων γραμματίων που 
είχε ο Στεφανάκος με ανθρώπους της νύχτας. Ψάχνουμε 
στον κύκλο των τελευταίων επαγγελματικών κινήσεων του 
58χρονου, αλλά και στον κόσμο του λαθρεμπορίου καυσί-
μων και τσιγάρων», αναφέρει στο «ΘΕΜΑ» αξιωματικός της 
Ασφάλειας, και προσθέτει: «Το ενδεχόμενο τα νέα επαγγελ-
ματικά του ανοίγματα να ενόχλησαν κάποιους δεν μπορεί να 
αποκλειστεί».
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η «δουλειά» ήταν επαγγελμα-
τικά στημένη. Η ομάδα των εκτελεστών, που πιθανότατα 
«ναυλώθηκε» από το εξωτερικό, παρακολουθούσε το σπίτι 
πολλές ώρες το 24ωρο, έκλεψε τη λευκή Triumph για να τη 

χρησιμοποιήσει ως όχημα διαφυγής μετά την εκτέλεση του 
συμβολαίου και έστησε ένα σχέδιο που περισσότερο θυμί-
ζει τρομοκράτες και όχι κοινούς ποινικούς. 
Ουσιαστικά έψαχναν το κενό των λίγων λεπτών που ο 
58χρονος θα έμενε ακάλυπτος, δηλαδή δεν θα είχε την προ-
στασία του θωρακισμένου οχήματος ή των δύο bodyguards 
που αποτελούσαν την ασπίδα του. Και τα κατάφεραν. Για 
έναν αδιευκρίνιστο λόγο, που οι αστυνομικοί εκτιμούν πως 
οφείλεται στην καθημερινή ρουτίνα και την κοντινή από-
σταση από το γραφείο στο σπίτι, εκείνο το μοιραίο από-

γευμα έφυγε χωρίς τη 
«σκιά» του, δηλαδή τους 
δύο Ελληνες προσωπικούς 
του φρουρούς. Και αυτή 
ήταν η λεπτομέρεια που 
εκμεταλλεύτηκαν οι δολο-
φόνοι για να τον εκτελέ-
σουν. 
Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι 
οι δράστες χρησιμοποίη-
σαν καλάσνικοφ και άδεια-
σαν στο σώμα του 58χρο-
νου τον γεμιστήρα με τις 29 
σφαίρες επειδή γνώριζαν 
ότι η μαύρη BMW που χρη-
σιμοποιούσε για τις μετα-
κινήσεις του ήταν θωρακι-
σμένη και ήθελαν να είναι 
100% σίγουροι ότι θα τον 
βγάλουν από τη μέση. 

Παράλληλα, έχουν ανοίξει όλες οι παλιές δικογραφίες προ-
κειμένου να δουν με ποια άτομα είχε πόλεμο ο Στεφανάκος 
και ήθελαν να τον σβήσουν από τον χάρτη. Μάλιστα, δεν 
αποκλείεται τα πρόσωπα αυτά να κληθούν για κατάθεση 
στα γραφεία του Ανθρωποκτονιών. 

Το χρονικό 
Ο Βασίλης Στεφανάκος βρισκόταν στο γραφείο της εται-
ρείας του, στη λεωφόρο Αθηνών 302 στο Χαϊδάρι, με τη 
σύζυγο και τον αδελφό του, όταν στις 7 το απόγευμα της 
Τετάρτης κατέβηκε για να φύγει με το αυτοκίνητό του. Τα 
δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν από τη στιγμή που βγήκε 
από την εξώπορτα μέχρι να φτάσει στο αυτοκίνητό του 
ήταν αρκετά για τους δύο εκτελεστές που τον «καθάρισαν» 
στη θέση του οδηγού, χωρίς να προλάβει να κλείσει την 
πόρτα της μαύρης θωρακισμένης BMW. Δίπλα του βρή-
καν το 38άρι περίστροφο που δεν πρόλαβε να χρησιμο-
ποιήσει. Οι κάμερες έδειξαν ότι οι δράστες απομακρύν-
θηκαν προς τον Ασπρόπυργο με μια λευκή μοτοσικλέτα 
Triumph, οι πινακίδες της οποίας δείχνουν ότι είχε κλαπεί 
πριν από έναν μήνα από την Ηλιούπολη, ενώ φαίνεται να 
απομακρύνεται  και μία ακόμη μοτοσικλέτα με δύο επιβαί-
νοντες που πιθανότατα αποτελούσαν ομάδα υποστήριξης 
και είχαν εντολές να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που 
κάτι πήγαινε στραβά στο σχέδιο εκτέλεσης του Βασίλη Στε-
φανάκου.
Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, αφού στο σώμα του καρ-
φώθηκαν 26 από τις 29 σφαίρες του καλάσνικοφ, ενώ 4 
αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στους αστυνομικούς της 
Ασφάλειας πώς ακριβώς έγινε το αιματηρό συμβάν.

Βασίλης Στεφανάκος: Η ζωή και το τέλος του Έλληνα Αλ Καπόνε
teleytaia συνεχεια

ιστορίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Α
γαπητοί φίλοι τελικά νομίζω ανακά-
λυψα γιατί υπάρχει τόσο πολλή φα-
γωμάρα μεταξύ μας . Είναι όπως η 
χοληστερίνη δεν οφειλεται κατα κυ-

ριο λογο  απο τη διατροφη αλλα απο τη  κλη-
ρονομικότητα. Και η φαγωμάρα είναι κληρο-
νομική .  Διαβάστε το παρατώ κείμενο και θα 
το διαπιστώσετε μονοί σας 
Η γιαγιά του Μ. Αλεξάνδρου, Ευρυδίκη, ηταν 
παντρεμένη με  τον Αμύντα Γ’ (παππού του Μ. 
Αλεξάνδρου). Η κόρη της Ευρυδίκης , Ευρυ-
ονη και αδελφή του φιλίππου ηταν παντρε-
μένη με τον Πτολεμαίο .
Η γιαγιά Ευρυδίκη λοιπόν με τον εραστή και… 
γαμπρό της Πτολεμαίο, δολοφόνησαν τον 
σύζυγό της Αμύντα Γ’ καθώς και  τον πρωτό-
τοκο γιο της Αλέξανδρο Β .́  Ο γαμπρός Πτο-
λεμαίος καί η γιαγιά  Ευρυδίκη ανέλαβαν την 
εποπτεία του ανήλικου διάδοχου Περδίκκα Γ’. 
Όταν ο Περδίκκας Γ’ ενηλικιώθηκε, μαζί με 
τον Φίλιππο  δολοφόνησαν τον Πτολεμαίο 
(τον εραστή και γαμπρό της μάνας του).  Ο 
Περδίκκας σκοτώθηκε σε μια εκστρατεία, κι 
ο Φίλιππος Β’ βούτηξε τον θρόνο από τον γιο 

του Περδίκκα και ανιψιό του, Αμύντα Δ.́
Ο Φίλιππος Β’ παντρεύτηκε 8 φορές. Η Ολυ-
μπιάδα , μητέρα του Αλέξανδρου, ήταν η 4η 
γυναίκα του. Τελευταία του σύζυγος ήταν η 
17χρονη Κλεοπάτρα από τον οίκο των Ατταλι-
δών. Μαζί της o Φίλιππος Β’ έκανε τον Αρρι-
δαίο τον νεότερο.
Αλλά ο Φίλιππος πάρα τις 8 συζυγούς του 
πήγαινε και με άντρες... Ένας από αυτούς 
ήταν ο αρχηγός της φρουράς του, ο Παυσα-
νίας. Ο Άτταλος, θείος της Κλεοπάτρας, που 
δεν καταλάβαινε γιατί ο Φίλιππος άφηνε τη 
17χρονη ανιψιά του να πάει με τον Παυσα-
νία έβαλε στρατιώτες να βιάσουν ομαδικά 
τον Παυσανία!  Τώρα αν ο  βιασμός ηταν 
εκδίκηση του Άτταλου η κατι που πήγαινε 

γυρεύοντας ο Παυσανίας δεν γνωρίζουμε.  Ο 
Φίλιππος παράτησε τον Παυσανία για χάρη 
άλλου νέου και ο Παυσανίας ο προδομένη 
εραστής τον σκότωσε. Οι αξιωματικοί του 
Φιλίππου Περδίκκας και Λεονάτος, σκότω-
σαν επί τόπου τον βιασμένο και απατημένο 
Παυσανία.
Η Ολυμπιάδα Μάνα του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου διέταξε τη θανάτωση του γιου του 
Φιλίππου Β’ (από την τρίτη γυναίκα του, 
Φιλίνα) και ανάγκασε τη 17χρονη Κλεοπά-
τρα που ήταν λεχώνα να αυτοκτονήσει και 
έκαψε το νεογέννητο! Επίσης η Ολυμπιάδα 
έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Νικάνωρ. 
Ο αδελφός του δολοφονηθέντος  Κασσάν-
δρος, πηρε εκδίκηση και δολοφόνησε την 

Ολυμπιάδα.
Ούτε ταινία τρόμου η σαπουνόπερα να ήταν!  
Όσες φορές κι αν  διαβάζω όλα αυτά δεν 
καταφέρω να θυμάμαι ποιος κοιμόταν με 
ποιον και ποιος σκότωσε τον άλλον. Ήταν 
τόσες πολλές οι ευκαιριακές συμμαχίες, 
τόσοι οι φίλοι που γινόντουσαν την άλλη 
στιγμή εχθροί, τόσες οι ατιμίες, οι προ-
δοσίες, οι αλληλοσφαγές, που χάνεις το 
μέτρημα.  Ετσι δεν κάνουν σημερα τα κόμ-
ματα στην Ελλάδα? Δδιασπόνται δημιουρ-
γούν νέα οι πρώην συνεργάτες γίνονται 
εχθροί και οι πρώην εχθροί συνεργάτες. Ανά-
λογα το πως του  βολεύει.
Χωρίς να σας κουράζω  όλα αυτά δείχνουν  το 
μεγαλείο της Ελληνικής φυλής μας Δυστυχώς 
αγαπητοί φίλοι δεν είμαστε μόνο απόγονοι 
των μεγάλων και ένδοξων αρχαίων Ελλήνων 
είμαστε και απόγονοι του ότι κακό έχουν να 
επιδείξουν . Είμαστε Έλληνες  με τη βούλα 
δηλαδή. Μην αναρωτιέστε λοιπον  γιατί τοση  
φαγωμάρα σε Ελληνικές οικογένειες, φίλους, 
οργανισμούς, και συλλόγους, ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΚΗ!

απόψεις

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΓΩΜΑΡΑ
Ατιμίες, προδοσίες, και αλληλοσφαγές, που χάνεις το μέτρημα!

Μην αναρωτιέστε ποτε γιατί υπάρχει τόση 
φαγωμάρα σε Ελληνικές οικογένειες, φίλους, 

οργανισμούς, και συλλόγους.
ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ!

ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΤΙΕΝ  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΕΣ

Τ
η δεκαετία του 60 οι γυναίκες έκαιγαν τους στηθόδε-
σμους σαν ένδειξη απελευθέρωσης τους και ισότητας με 
το ανδρικό φύλλο.  Μάλιστα οι φανατικές φεμινίστριες 
κυκλοφορούσαν γυμνόστηθες δημοσια όπως κάνουν 

και σήμερα από καιρό σε καιρό διαμαρτυρόμενες για κάθε λογής 
αίτιες.  Κατά κανόνα οι «διαμαρτυρόμενες γυναίκες»  ηταν  λίγο 
πολύ νέες τη ηλικία και είχαν τελος πάντων κάποια «στηθοδεσμι-
κα προσόντα» να επιδείξουν.  Τότε, τη δεκαετία του 60 ήμουν πι-
τσιρικάς και δεν καταλάβαινα πως καίγοντας ένα σουτιέν η πως 
μια τίμια γυναίκα που ξεγυμνώνεται δημόσια απελευθερώνετα.  
Σήμερα βέβαια έχοντας αρκετές στηθοδεσμικες εμπειρίες και 
συμφωνα με το αρχαίο ρητό «γηρασκω αει  διδασκόμενος»  ο 
εστί μεθερμηνευόμενο  «όσο ζω μαθαίνω» αντιλαμβάνομαι τα 
πράγματα διαφορετικά .  H αφαιρεση του σουτιεν υποτιθεται 
οτι δειχνει την ελευθερία και ανεξαρτησια της γυναικας με το να 
είναι φυσικη αντί να ανασηκωνει /αναστηλωνει το στηθος της 
με σουτεν! 
Όψιμα λοιπόν διαπίστωσα ότι η αφαίρεση του σουτιέν από τη 
γκαρνταρόμπα μιας γυναίκας δεν έχει να κάνει τίποτα με την αλε-
λευθέρωση της.  Οι  Ελληνίδες  γιαγιαδες η τουλαχιστον  γυναί-
κες  κάποιας ηλικίας, μεγάλες γυναίκες δηλαδη, κατά κανονα δεν 
φορούν σουτιέν και καθε αλλο παρα την ανεξαρτησια τους υπο-
δηλωνουν. Για να εξηγούμεθα  δεν έκανα καμία εξονυχιστική 
στηθοδεσμικη ερεύνα  σε ολο το γυναίκειο πληθυσμό της Ελλά-
δος, αλλα ειναι σχεδον σιγουρο  ότι οι μεγάλες γυναίκες και οι 
γιαγιάδες στην Ελλαδα  δεν φορούν σουτιέν!  Οχι Βέβαια για να 

υπογραμμίσουν  τη σεξουαλικότητα τους αλλα επειδή έτσι τους 
βολεύει !  Οι λόγοι τους είναι αρκετοί και λογικοί κατά τη γνώμη 
μου.  
«Είναι  μπελάς να το βάλεις και να το βγάλεις αμα είσαι ηλικιω-
μένη, και έχεις ρευματισμούς η αρθρίτιδα». 
«Τώρα το καλοκαίρι με τις ζεστές με ιδρώνει και με κόβει από 
κάτω», 
«Μεσα στο σπιτι νοιώθω πιο άνετα χωρίς αυτό, ε όταν  πάω 
κάπου το φορω» . 
«Έχω μεγάλο στήθος και με κόβει στους ώμους» 
Καθεμία έχει το δικαιολογητικό της .
Βεβαία αν προσθέσουμε στις ηλικιωμένες και τα νεαρά κορίτσια 
που θέλουν ισως να προκαλέσουν και να ενισχυσουν  τη σεξου-
αλικότητα τους κυκλοφορώντας χωρίς στηθόδεσμο καταλήγει 
κανεις στο πρόχειρο συμπέρασμα ότι το σουτιέν είναι πολύ πιο 
προεραιτικο  στη συντηρητική Ελλάδα  από την επαναστατική 
braless Ευρωπαϊκή δύση και Βόρειο Αμερική. Δηλαδη συμπαι-
ραινει κανεις οτι το χωρις σουτιεν  και καθε αλλο παρα επανα-
σταση σημαινει.
Οσον αφορα το καψιμο των σουτιεν ( Bra-Burning) κατα τις μον-
δερνες φεμινιστριες δεν ειναι τιποτα αλλο παρα ενα μυθος. Η 
γνωστη διαδήλωση που γεννήσε αυτο το μυθο  ήταν η διαμαρ-
τυρία του 1968 του διαγωνισμού Miss America. Σουτιέν, ζαρτι-
ερες  κυλοτακια, κορσέδες, νάυλον καλτσες και άλλα γυναικεια-
εσωρουχα  που «ο κυριαρχούμενος από τον άντρα πολιτισμός 
κρατούσε τις γυναίκες περιορισμενες σε άκαμπτες ιδέες ομορ-

φιάς»  ριχτηκαν σε  δοχεία απορριμμάτων. Φεμινίστριες ισχυρί-
ζονται ότι σε καμμια τετοια φεμινιστική διαδήλωση δεν καηκαν  
σουτιέν! Απλα τα  πετούσαν στα σκουπιδια. Απλα  λενε η εικόνα 
του καψιματος του σουτιέν παρέμεινε  σαν ένα σύμβολο μυθος 
γιατι ήταν εύκολο ετσι να υποτιμηθεί αυτη η επανασταση των 
γυναικων σε κάτι ασήμαντο και ισως ανοητο οπως το καψιμο 
ενος σουτιεν.  
Η τοποθέτησης των σουτιεν στους καδους απορριμμάτων κατα 
τη φεμινιστικη θεωρια ηταν μια συμβολική πράξη -  κριτική 
εναντια της σύγχρονης κουλτούρας ομορφιάς, που αποτίμα τις 
γυναικες για την εμφανιση τους αντί για το σύνολο του ειναι τους. 
Ηταν μια επαναστατική πράξη  που υποδηλωνε οτι η γυναικα 
αισθάνεται άνετα και χωρις σουτιεν και οι  κοινωνικές προσδο-
κίες περι ομορφιας δεν ισχυουν .
Δεν νομιζω οτι η θεωρεια απεδωσε καρπους. Το να βγαινει 
μια γυναικα εξω χωρις σουτιεν  εκανε τη γυναικα περισσοτερο 
σεξουαλικο αντικειμεν για τους  άνδρες παρα σοβαρες επανα-
σταριες . Οι ανδρες ειρωνικα και σκοπτικα για να πειραξουν τις 
φεμινιστριες άρχισαν να χρησιμοποιούν το σλογκαν , "Σ 'αγαπώ 
για το μυαλό σου» . Η  φεμινιστική σεξουαλική ελευθέρωση -  
επανάσταση που ακολουθησε σε πολλούς κύκλους ανδρων και 
γυναικων, σήμαινε κυρίως ότι η γυναικα ήταν πιο πολυ σεξουα-
λικά διαθέσιμη για στους άντρες ενω εξακολουθούσε να πλενει  
τα ρούχα, να μαγείρευει και να καθαριζει το σπιτι. 
Γιαγιαδες λοιπον χωρις σουτιεν δεν ειναι οθτε φεμινιστριες ουτε  
επαναστατριες απλα ποιο ανετες, αραχτες, και λαιτ!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας και μόνο υγεία στα σπιτικά σας.
Βρε αδέλφια, τι γκούχου και γκούχου είναι αυτό. Έχει 
αναστενάξει ο πλανήτης Γη. Γιατί μην νομίζετε ότι μόνο 

μερικοί έχετε αυτή την ίωση αυτό τον καιρό με πολύ βήχα 
δηλαδή, πόνο στο σώμα κλπ. Σ’ όλο το πλανήτη Γη λίγο πολύ οι 
περισσότεροι υποφέρουν. Και ρωτώ κάτι που πάντα εγώ κοροϊ-
δεύω «λες βρε αδέλφια να μας ραντίζουν και να μας ξεπαστρέ-
ψουν…»
Τι να πω ρε ο φουκαράς, που προσπαθούμε όλοι εδώ στο γρα-
φείο, μπαίνοντας στην 3η εβδομάδα, μπας κι αναστηθούμε και 
μπορέσουμε να επέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς για να 
μπορούμε έστω να τρέχουμε επί τόπου.  Τέλος πάντων, περα-
στικά σ’ όσους ψιλοϋποφέρετε από αυτήν την επιδημία κι όπως 
έλεγε και η γιαγιά μου «ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ». Και πάμε παρα-
κάτω.
Δύο μήνες περίπου έχουν μείνει για να έλθουν κοντά μας άλλο 
ένα καλλιτεχνικό επιτελείο από τα δεκάδες που έχω φέρει τα 
τελευταία 40 χρόνια κοντά σας. Άντζελα Δημητρίου, Χάρης 

Κωστόπουλος και η γοητευτική Ιωάννα Κουταλίδου, που την 
Παρασκευή 13 Απριλίου (μία εβδομάδα μετά το Άγιον Πάσχα) 
στην μεγαλύτερη αίθουσα των 1500 ατόμων του πανέμορφου 
Riviera Convention Centre, μια αίθουσα που θα εντυπωσιάσει 
και τον πιο απαιτητικό γλετζέ, που θα ξεφαντώσει με φθηνό εισι-
τήριο και πολύ φαγητό σε μια ακόμη ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ του φίλου 
σας, Θανάση Κουρτέση.
Πραγματικά, τα τραπέζια γεμίζουν με γοργούς ρυθμούς και θα 
ήθελα να πω στους αναγνώστες μας ότι πρέπει κάποια στιγμή 
να καταλάβετε ότι πρέπει, διασκεδάζοντας, να υποστηρίζετε 
τις προσπάθειες μας για να συνεχίσουμε να εκδίδουμε αυτήν 
την πανάκριβη έκδοση που σας ενημερώνει και σας κρατάει 
συντροφιά. Δεν γίνεται η προσπάθεια με … κουρκουμπίνια. Δεν 
ξέρω πόσοι από ‘σας συμμερίζεστε τις προσπάθειες του τελευ-
ταίου ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, 
αλλά αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται για να μπορείτε να απολαμ-
βάνετε την HELLAS NEWS.
Τηλεφωνήστε, λοιπόν, σε φίλους και συγγενείς και «κάντε» το 
τραπέζι σας. Ελάτε να περάσουμε άλλη μία αξέχαστη βραδιά.

Η συγκινητική ιστορία ενός ηρωικού σκύλου 
που πέθανε προστατεύοντας το αφεντικό του

Ο
ι ιδιοκτήτες του Πιτ δι-
ατηρούν μία υπηρε-
σ ία γ ια σκύλους (να 
κρατούν σκύλους και 

να τους βγάζουν βόλτα). Ο Στί-
βεν Παρίσι είχε βγει βόλτα με τα 
σκυλιά και τον Πιτ, στην περιοχή 
της λίμνης Γκρινγουντ, στη Νέα Υ-
όρκη, όταν τυχαία τρόμαξαν μία 
μαύρη αρκούδα η οποία βρισκό-
ταν εκεί κοντά. Ενώ ο Παρίσι κα-
τάφερε να διαφύγει οδηγώντας 
τα σκυλιά σε ασφαλές σημείο, ο 
Πιτ έμεινε πίσω για να τους προ-
στατέψει. Τη ιστορία του Πιτ μοι-
ράστηκε ο Στίβεν Παρίσι με τη σύ-
ζυγό του στο Instagram. «Σήμερα 
χάσαμε το γενναίο μας Πιτ» ανα-
φέρει στην ανάρτηση. «Οι σκύ-
λοι τρόμαξαν μία μαύρη αρκού-
δα που βρισκόταν λίγο πιο πέρα 
από το μονοπάτι που κάναμε πεζοπορία. Δεν πρέπει να 
μας είχε ακούσει ή μυρίσει εξαιτίας της βροχής. Ένιω-
σε ότι απειλήθηκε και γύρισε προς το μέρος μας». Και 
συνεχίζει: «Ο Πιτ βγήκε μπροστά και προσπάθησε να 
κρατήσει μακριά από εμάς την αρκούδα μέχρι να κατα-

φέρω να πάω τα σκυλιά σε ασφαλές σημείο. Όταν βε-
βαιώθηκα ότι είναι ασφαλή, γύρισα πίσω για να διώ-
ξω μακριά την αρκούδα όμως ο Πιτ είχε ήδη τραυμα-
τιστεί σοβαρά». «Κατάφερα να τον γυρίσω πίσω στο 
κεντρικό μονοπάτι και χάρη στην Κάθι τον βάλαμε στο 

αυτοκίνητο και τον μεταφέραμε στο κτη-
νιατρείο αρκετά γρήγορα. Στάθηκε σαν 
πραγματικός πολεμιστής και δεν τον αφή-
σαμε στιγμή μόνο του. Οι ακτινογραφίες 
έδειξαν αρκετά μεγάλη ζημιά στη σπον-
δυλική στήλη, πράγμα το οποίο σήμαινε 
ότι δεν θα μπορούσε να ξαναπερπατήσει, 
ακόμη και εάν επιβίωνε από όλες τις εγ-
χειρήσεις (πράγμα καθόλου βέβαιο λόγω 
της ηλικίας του)» γράφει στην ανάρτησή 
του ο Παρίσι. «Αποφασίσαμε ότι θα ήταν 
καλύτερο να τον «αφήσουμε να φύγει»». 
«Τρέξε ελεύθερος Πιτ χωρίς τους πόνους 
της προχωρημένης ηλικίας σου», έγρα-
ψαν οι ιδιοκτήτες του τετράποδου ήρωα 
αποχαιρετώντας τον. Το ζευγάρι ζήτησε 
από τους ακόλουθούς του στο Instagram 
να ανάψουν ένα κερί για τον Πιτ και να 
θυμούνται ότι «φροντίζοντας και σώζο-
ντας ένα σκύλο, αυτό μπορεί να σε σώσει. 
Τα ηλικιωμένα σκυλιά έχουν τόσα πολλά 

να δώσουν». Ο Πιτ ήταν ηλικιωμένος και είχε υιοθετη-
θεί από το ζευγάρι πριν από 18 μήνες. Η ιστορία του 
Πιτ προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον κόσμο, με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν εκατομμύρια 
μηνύματα αγάπης και υποστήριξης.
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κειμενο/φωτογραφιες: γιωργος γκεκας

Απο τo μεγαλο και κεφατο 2018 καρναβάλι
της Λεμεσού στη Κυπρο

Ο
ι πιο πολλοί Κύπριοι φίλοι στον Καναδά δεν ταξι-
δεύουν στην Κύπρο το χειμώνα αλλά τους καλο-
καιρινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο 
και ο καιρός είναι πιο κατάλληλος για μπάνιο στη 

θάλασσα. Έτσι δεν έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το φα-
νταστικό καρναβάλι της Λεμεσού στα μέσα του χειμώνα. Μια 
και βρέθηκα εγώ εδώ σκέφτηκα να γράψω δυο λόγια και να 
σας παρουσιάσω μερικές φωτογραφίες απ’ το θαυμάσιο αυ-
τό Καρναβάλι.
Πρώτα απ’ όλα τα πλήθη που το απόλαυσαν κάτω από 
λαμπρό, γαλανό και  ηλιόλουστο ουρανό με  22 βαθμούς θερ-
μοκρασία ήταν τεράστια! Επειδή ξέρω ότι μόνο ένα εκατομ-
μύριο άνθρωποι ζουν στην Κύπρο συμπεραίνω ότι ολόκληρο 
το νησί ήταν στο καρναβάλι της Λεμεσού! 
Η ποικιλία των κοστουμιών, των χρωμάτων, αρμάτων  μουσι-
κής, και συμμετεχόντων στη καθιερωμένη παρέλαση  αντα-
γωνίζονται το καλύτερο καρναβάλι στην Ελλάδα εκείνο της 

Πάτρας. Εκείνο που η Πάτρα έχει παραπάνω είναι ο «σοκαλο-
τοπόλεμος». Από τα άρματα ρίχνονται μεν κομφετί και σερπα-
ντίνες αλλά όχι σοκολάτες!  
Το καρναβάλι ξεκίνησε με τους «Κανδαδόρους», πάνω σε 
άρματα με καντάδες, τραγούδια και μαντολιναδες που ενθου-
σίασαν τα πλήθη.  Ακολούθησε ο βασιλιάς και βασίλισσα 
Καρνάβαλος, μουσικές μπάντες και μετα  εναλλάξ άρματα και 
πεζοφορα κύματα χιλιάδων συμμετεχόντων.  Ο  θόρυβος και 
μουσική,  ήταν εκκωφαντική και «μπιτατη» για να διευκολύνει 
το χορό συμμετεχόντων και θεατών.
Αρκετές ομάδες  υπηκόων άλλων κρατών που ζουν στην 
Κύπρο προσέθεσαν μια άλλη διάσταση και χρώμα στο καρ-
ναβάλι. Οι Ασιάτες πρωτοστάτησαν ίσως διότι ο Κινέζικος 
νέος χρόνος ήταν μόλις δυο μέρες πριν απ’ το καρναβάλι και 
έδωσε την ευκαιρία για συνέχεια των εορτών του νέου χρό-
νου. Φιλιππινέζες , Κινέζες και Ιάπωνες είχαν τρεις ξεχωριστές 
ομάδες με ζωηρά χρώματα και πολυποίκιλες ενδυμασίες. Οι 

ομάδες αυτές με τις Βραζιλιάνες σίγουρα διεθνοποίησαν το 
καρναβάλι και συνέβαλαν κατά κάποιο τρόπο στην ένταξη 
αλλοδαπών στο Κυπριακά ήθη και έθιμα.
Το καρναβάλι της Λεμεσού συμπεριέλαβε και δυο τρία άρματα 
με πολιτικά μηνύματα. Ξεχωρίσει ένα ενάντια στην τουριστική 
ανάπτυξη του εθνικού πάρκου του Ακάμα, ένα άλλο αναφε-
ρόμενο στο κούρεμα των Καταθέσεων από τη κυβέρνηση του 
Προέδρου Αναστασιάδη, και τις πρόσφατες προεδρικές εκλο-
γές στις οποίες το «Λεμεσιανο Καρναβάλι πήρε πιο πολλούς 
ψήφους και από τους δυο τελικούς υποψήφιους των εκλογών
Στο τέλος του καρναβαλιού οι  δρόμοι ήταν γεμάτοι από σπρέι,  
κομφετί, και αφρούς όλων των ειδών που εκτόξευαν ο ένας 
στον άλλο και το χαρτοπόλεμο. 
Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες η Λεμεσός ξέρει 
να «καρναβαλιζεται» και είναι από τις κορυφαίες καρναβα-
λικές πόλεις στη Μεσόγειο. Καλή Σαρακοστή σ όλους και του 
Χρόνου! 
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Μετανάστευση στον Καναδά

Νομικές συμβουλές για να μην πέφτεται θύματα επιτήδειων

Η 
μετανάστευση σε 
μια νέα χώρα εί-
ναι συναρπαστι-
κή και δεν χρει-

άζεται να σας τρομάζει. Το 
σημαντικό είναι να έχετε 
την κατάλληλη νομική κα-
θοδήγηση, να γνωρίζετε 
και να κατανοείτε το νόμο 
και να έχετε έναν εκπρόσω-
πο που μπορεί να σας βο-
ηθήσει στην επιλογή μετα-
ξύ των σύνθετων και πολύ-
πλοκων μεταναστευτικών 
προγραμμάτων που προ-

σφέρονται στους υποψήφιους μόνιμους κατοίκους. Κατά την 
επιλογή της εκπροσώπησης, οι υποψήφιοι μετανάστες πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικοί. Τα τελευταία χρόνια προτιμάται η 
χρήση ενός σύμβουλου μετανάστευσης ελπίζοντας ότι θα μειω-
θούν τα συνολικά έξοδα. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. 
Να είστε πολύ προσεκτικοί σε κενές υποσχέσεις και εγγυήσεις. 
Όταν επιλέγετε έναν σύμβουλο μετανάστευσης ως αντιπρόσω-
πο, πρέπει να εξετάσετε τα εξής:
1. Εάν ο σύμβουλος μετανάστευσης έχει άδεια να παρέχει την 
υπηρεσία,
2. Εάν ο σύμβουλος μετανάστευσης είναι σε καλή στάση με τη 
ρυθμιστική αρχή,
3. Εάν ο σύμβουλος μετανάστευσης είναι ασφαλισμένος, και
4. Εάν ο σύμβουλος μετανάστευσης έχει την κατάλληλη εμπει-
ρία να σας βοηθήσει.
Το κλειδί για την πλοήγηση των περίπλοκων κανόνων του 
μεταναστευτικού δικαίου στον Καναδά είναι να διασφαλίσετε 
ότι, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αίτηση, ο υποψήφιος 
μετανάστης δικαιούται είσοδο σε συγκεκριμένο ρεύμα ή πρό-
γραμμα μετανάστευσης και ότι αυτό το άτομο είναι νόμιμα απο-
δεκτό στον Καναδά. Το να είσαι νόμιμα αποδεκτός στον Καναδά 

σημαίνει η αίτησή σας για Μόνιμη Διαμονή ή Ιθαγένεια δεν θα 
απορριφθεί εξαιτίας, για παράδειγμα, ποινικού μητρώου.
Οι δικηγόροι στον Καναδά είναι αδειοδοτημένοι και ασφαλι-
σμένοι και τους επιτρέπεται η πρακτική άσκηση στον τομέα της 
μετανάστευσης και του δικαίου των προσφύγων. Εκπαιδεύο-
νται και εξετάζονται στο νόμο περί μετανάστευσης και τα διά-
φορα προγράμματα που προσφέρονται σε πιθανούς υποψη-
φίους. Συχνά, αποτελούν την καλύτερη επιλογή εκπροσώπησή 
σας σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου, διότι μπορούν να 
σας εκπροσωπήσουν άμεσα σε ακροάσεις, προτάσεις ή δίκες 
σε περίπτωση που η αίτησή σας για είσοδο σε συγκεκριμένο 
μεταναστευτικό πρόγραμμα δεν γίνει δεκτή. Ένας δικηγόρος θα 
μπορέσει να σας συμβουλεύσει σωστά και να σας ενημερώσει 
αν πληροίτε τα κριτήρια πριν κάνετε την αίτηση.
Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε σταθερή αύξηση του αριθ-
μού των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά, ιδιαίτερα στο 
Τορόντο. Υπάρχουν διάφορες διαδρομές για τη μετανάστευση 
διαθέσιμες.
Το πρόγραμμα Express Entry, για παράδειγμα, έχει δύο πιθα-
νές ροές για αίτηση. Το ένα είναι το πρόγραμμα εξειδικευμένων 
εργαζομένων (Foreign Skilled Worker Program), ενώ το άλλο 
είναι για πεπειραμένους εργάτες (Experience Class). Σε κάθε 
περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ένα συνδυα-
σμό εκπαίδευσης, γνώσης Αγγλικής γλώσσας και οικονομικών 
πόρων για να πληροί τις προϋποθέσεις. Τα προγράμματα αυτά 
λειτουργούν με ένα σύστημα πόντων.
Υπάρχει επίσης τa πρoγράμματα οικογενειακής ή επιχειρηματι-
κής χορηγίας, καθώς επίσης και το πρόγραμμα φροντιστών που 
πρόσφατα ανασχεδιάστηκε για να απλοποιηθεί. Από το περα-
σμένο έτος, η καναδική κυβέρνηση εισήγαγε επίσης το Work 
Holiday, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 
18-35 ετών σε συμμετέχουσες χώρες, όπως η Ελλάδα, μέσω 
του οποίου άτομα μπορούν να διαμείνουν και να εργαστούν 
νόμιμα στον Καναδά για περίοδο 12 μηνών, σε εργοδότη της 
επιλογής τους, έχοντας έγκυρη άδεια εργασίας.
Η επιλογή του σωστού αντιπροσώπου για να σας εκπροσω-

πήσει και να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία θα σημάνει τη 
διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την απογοήτευση με το 
πολυσύνθετο σύστημα. Καθώς ο Καναδάς καλωσορίζει τους 
μετανάστες για να συνεισφέρουν στον πολυποίκιλο ιστό της 
πολυπολιτισμικότητας, και καθώς οι Έλληνες αρχίζουν να βλέ-
πουν το όφελος μιας ζωής στον Καναδά, οι ροές αιτούντων 
για μόνιμη διαμονή και υπηκοότητα αυξάνονται δραματικά! Η 
κυβέρνηση εντωμεταξύ εκσυγχρονίζει συνεχώς τα προγράμ-
ματα και το νόμο.
Η αίτηση για μετανάστευση είναι μια πολύπλοκη διαδικα-
σία. Για να την κάνετε σωστά, πρέπει να σας συμβουλεύσουν 
σωστά. Το δικηγορικό γραφείο «Kanavas Law Professional 
Corporation» μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση 
προσωρινής διαμονής μέσω αδειών εργασίας ή φοίτησης, προ-
γραμμάτων Express Entry, Business Immigration Streams, Οικο-
γενειακών και Εταιρικών Χορηγιών και Χορηγιών Συζύγου ή 
Κοινής Συμβίωσης. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε 
αν έχετε απορριφθεί και θέλετε να προσφύγετε στο Divisional 
Court του Ανώτατου Δικαστηρίου. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε 
μόνιμος κάτοικος και καναδός πολίτης, επικοινωνήστε μαζί μας 
και θα σας συμβουλέψουμε για την ικανότητα αποδοχής σας 
στα διάφορα προγράμματα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε 
στην επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος για να πετύ-
χετε το στόχο της μετανάστευσης στον Καναδά και στην πλοή-
γηση του περίπλοκου νομικού ιστού. Επικοινωνήστε μαζί μας 
σήμερα για δωρεάν διαβούλευση.
Dimitri Kanavas is a Barrister & Solicitor in Toronto. He 
runs a general practice offering services in immigration 
law, with a team member that has experience from the 
Ontario Ministry of Immigration Express Entry programs 
and business immigration programs.  He also offers legal 
services in civil and corporate litigation, malpractice and 
personal injury.  If you would like tailored legal advice on 
immigration matters, or other legal matters, call the offices 
of Kanavas Law Professional Corporation  at (416) 509-8107 
for assistance.

του δημητρη 
καναβα
B.A., LL.B, LL.M
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Ό
πως είναι γνωστό, η Πατριαρχι-
κή Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδη-
μία Τορόντο (ΠΟΘΑΤ) είναι συμ-
βεβλημένη με το Πανεπιστήμιο 

St. Paul της Ottawa και έτσι το πτυχίο ανα-
γνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια του κό-
σμου.
 Ο νέος κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου St. Paul της Ottawa, π. 
Ivan Mathau, επισκέφθηκε χθες, για πρώτη 
φορά, την Ιερά μας Μητρόπολη και την 
Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδη-
μία Τορόντο.
 Κατ’αρχήν έγινε δεκτός από τον Μητροπο-
λίτη Σωτήριο και είχαν θερμή συνεδρίαση 
με τον Μητροπολίτη και τον Διευθυντή της 
ΠΟΘΑΤ, π. Α. Ζηλιασκόπουλο.
 Στη συνέχεια είχε συνεδρίαση εργασίας με 
τον π. Α. Ζηλιασκόπουλο.
 Ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους της 
Ιεράς Μητρόπολης και της ΠΟΘΑΤ και τελικά 
είχε συζήτηση με τους φοιτητές της ΠΟΘΑΤ.
 Η συνεργασία ΠΟΘΑΤ με την Θεολο-
γική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Paul 
της Ottawa, είναι αρίστη. O Κοσμήτωρ 
π. I. Mathau, συνεχάρη τον Μητροπολίτη 
Σωτήριο και τον Διευθυντή της ΠΟΘΑΤ π. 
Α. Ζηλιασκόπουλο, για το θαυμάσιο έργο 
το οποίο γίνεται στην Θεολογική μας Ακα-
δημία. Τόσο ο π. Α. Ζηλιασκόπουλος, όσο 
και ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ευχαρίστη-
σαν θερμά τον π. Ι. Mathau, για την αρίστη 

συνεργασία μεταξύ της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου του St. Paul και της Θεο-
λογικής μας Ακαδημίας.
 Το βράδυ της Κυριακής, 18 Φεβρουα-
ρίου, έγινε ο πρώτος κατανυκτικός Εσπερι-
νός (Εσπερινός της Συγχώρησης), συνδυα-
σμένος με την γιορτή της Αγίας Φιλοθέης, 
προστάτιδος των Φιλοπτώχων Αδελφοτή-
των του Καναδά, στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου, 
Τορόντο.
 Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. 
Έλαβαν μέρος οι ιερείς, π. Α. Ζηλιασκόπου-
λος, π. Φ. Φιλίππου, π. Φ. Πάππας και π. Σ. 
Βούτος.
 Η εκκλησία ήταν κατάμεστη και η ατμό-
σφαιρα συγκινητική.

 Μετά τον ασπασμό και την συγχώρηση, 
παρετέθη δείπνο για όλους. Οι περισσότε-
ροι τωn ανθρώπων έφυγαν, αλλά και πάλι η 
αίθουσα ήταν γεμάτη. Τα πάντα ήσαν άριστα 
οργανωμένα από τον π. Φ. Πάππα, την πρόε-
δρο κα Α. Σωτηροπούλου, το Διοικητικό της 
Συμβούλιο και την Φιλόπτωχο Αδελφότητα.
 Έλαβαν μέρος τα μέλη των Φιλοπτώχων 
Αδελφοτήτων της περιοχής, με τις προέ-
δρους τους και την πρόεδρο του Μητροπο-
λιτικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου κα Σ. 
Ρασιά.
 Την Δευτέρα το βράδυ, όπως κάθε χρόνο, 
ο Μητροπολίτης Σωτήριος επισκέφθηκε 
το Ελληνικό Σπίτι (Γηροκομείο). Μίλησε με 

όλους τους ηλικιωμένους και τον καθένα 
χωριστά. Στη συνέχεια προέστη του Μ. 
Αποδείπνου και του Μ. Κανόνος, βοηθού-
μενος από τους ιερείς, π. Χ. Σόκοσαν, π. Α. 
Ζηλιασκόπουλο και π. Σ. Βούτου. Ήταν μια 
συγκινητική βραδιά. Αναμετάδοση της τελε-
τής γινόταν σε όλα τα δωμάτια των ηλικι-
ωμένων. Στο τέλος, ο Μητροπολίτης Σωτή-
ριος μίλησε συγκινητικά και με πολλή αγάπη 
προς όλους. Μετά ακολούθησε το νηστίσιμο 
δείπνο (Κούλουμα) για όλους, στη μεγάλη 
αίθουσα του Ελληνικού Σπιτιού, η οποία 
ήταν κατάμεστη. Μίλησε ο αντιπρόεδρος 
του Ελληνικού Σπιτιου κ. Δ. Κάρας και η 
πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος κα Ειρ. 
Ντότσικα. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέ-

φρασε την ευαρέσκεια της Εκκλησίας για το 
άριστο έργο το οποίο γίνεται στο Ελληνικό 
Σπίτι και συνεχάρη και ευχαρίστησε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, τον Γεν. Διευθυντή κ. Κ. 
Κωστούρο, το προσωπικό και τους εθελο-
ντές.
 Την Τρίτη το απόγευμα, 20 Φεβρουαρίου, 
στην Ιερά μας Μητρόπολη, υπό την προε-
δρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου, έγινε η 
μηνιαία σύναξη των ιερέων της περιοχής.
 Προσήλθαν είκοσι δύο (22) ιερείς. Το αγιο-
γραφικό ανάγνωσμα «Σήμερον σωτηρία τω 
οίκω τούτο εγένετο» το ανέπτυξε ο διευθυ-
ντής της Θεολογικής Ακαδημίας π. Α. Ζηλια-

σκόπουλος.
 Η ημερησία διάταξη περιείχε πολλά θέματα. 
Ξεχώριζαν τα θέματα της 20ης επετείου λει-
τουργίας της ΠΟΘΑΤ, Νεολαίας, Θερινών 
Κατασκηνώσεων και ετήσιας Πνευματικής 
Σύναξης των ιερέων του Καναδά. 
Η σύναξη άρχισε και τελείωσε με ύμνους 
του Τριωδίου. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
παρεκάλεσε να εντείνουν οι ιερείς τις προ-
σπάθειές τους για περισσότερη πνευμα-
τική ζωή στις κοινότητές μας και ευχήθηκε 
σε όλους το στάδιο των αρετών να το διέλ-
θουν με πολλή πνευματική ανάταση και 
προσευχή.

Ο κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής St. Paul, 
στην Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο
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Ο 
πρώην ηγέτης των Progressive 
Conservative έθεσε ξανά υπο-
ψηφιότητα για την ηγεσία του 
κόμματος. Ο 39χρονος πολιτι-

κός πριν από περίπου ένα μήνα είχε πα-
ραιτηθεί από την θέση του μετά τις κατη-
γορίες εναντίον του για σεξουαλική πα-
ρενόχληση. Μετά την ανακοίνωση της υ-
ποψηφιότητας του δέχτηκε την κατηγο-
ρία της κακοδιαχείρισης και της διαφθο-
ράς, αλλά και της υπερβολής καθώς μετά 
την αναστάτωση από την παραίτηση του 
διαπιστώθηκε πως το κόμμα έχει περί-
που 67.000 μελή, αντί των 200.000 με-
λών που υποστήριζε πως έχει ο Brown. 
Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες 
εναντίον του και υποσχέθηκε να συνεχί-
σει τον αγώνα από εκεί που σταμάτησε 
με σκοπό να νικήσει το κόμμα του τους 
Liberals στις εκλογές του Ιουνίου. Η ψη-
φοφορία για την ανάδειξη του νέου ηγέ-
τη των PC ξεκινά στις 2 Μαρτίου και τα 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 
Μαρτίου. Οι Christine Elliott, Doug Ford 
και Tanya Granic Allen είναι οι υπόλοιποι 
τρεις υποψήφιοι για την θέση.

Ο
ι Tyrel McLean από το Hamilton 
και Dante Thaxter από το Peel 
Region, και οι δύο στα 18 τους 
χρόνια, συνελήφθησαν από 

την αστυνομία του Τορόντο για εμπόριο 
λευκή σαρκός. Οι δύο νεαροί αιχμαλώ-
τισαν μία 19χρονη από τις 8 Ιανουαρίου 
του 2018, την τράβηξαν φωτογραφίες γυ-
μνή και την «πούλησαν» στο διαδίκτυο 
σε διάφορους «πελάτες» προσφέροντας 
σεξουαλικές υπηρεσίες. Στις 5 Φεβρου-
αρίου η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να 
αντισταθεί και τότε ένας από τους δύο την 
πυροβόλησε κάτω από την μέση. Παρ’ ό-
λα αυτά δεν της παρείχαν την κατάλληλη 
ιατρική περίθαλψη και συνέχισαν να την 
εκδίδουν χρησιμοποιώντας διάφορα σπί-
τια της Airbnb ως τις 10 Φεβρουαρίου.  To 
θύμα, τελικά, κατάφερε να διαφύγει και 
οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη των 
δύο ανδρών την περασμένη Τρίτη, ωστό-
σο, υπάρχει φοβία πως υπάρχουν μάλλον 
περισσότερα θύματα. 

Ο 
Δήμαρχος, Chris Friel, ανακοί-
νωσε πως η πόλη θα παραμείνει 
σε κατάσταση ανάγκης, παρά την 
μείωση στο νερό. Η πόλη κήρυξε 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τετάρ-

τη και σχεδόν 5.000 κατοίκοι σε γειτονιές 
κοντά στον ποταμό Grand River αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Δή-
μαρχος ανέφερε ότι περίπου 1.000 σπίτια 
στην περιοχή είναι χωρίς φυσικό αέριο και 

ηλεκτρικό. Οι αρχές έχουν προειδοποιή-
σει το κοινό να μην πλησιάσει στον ποτα-
μό, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν άλλη 
τραγωδία από τις πλημμύρες. Παράλληλα, 
100χλμ κατά μήκος του ποταμού, κοντά 
στο Orangeville, Ont., η αστυνομία συνε-
χίζει να ψάχνει για ένα αγόρι  3 ετών που 
εξαφανίστηκε την Τετάρτη καθώς στο βαν 
το οποίο οδηγούσε η μητέρα του έπεσε 
στον ποταμό, όταν προσπάθησε να περά-
σει από οδόφραγμα. Η μητέρα κατάφερε 
να απεγκλωβιστεί και να απεγκλωβίσει το 
3χρονο γιο της, ωστόσο, στην προσπάθεια 
της να απομακρυνθεί και με τα ερμητικά 
νερά, το παιδάκι γλίστρησε από την αγκα-
λιά της και χάθηκε. Η αστυνομία πλέον θε-
ωρεί αδύνατο το αγοράκι να έχει επιζήσει 
κι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την α-
νεύρεση του άψυχου σώματος του

Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν για 
εμπόριο λευκής σαρκός 

H κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παραμένει 
στο Brantford μετά τις πλημμύρες, ένα παιδί 

αγνοείται στο Orangeville

Έρχεται το δωρεάν ίντερνετ στα τραίνα και τα 
λεωφορεία του Go Transit

Η 
Υπουργός Μεταφοράς, κα 
Kathryn McGarry, ανακοίνωσε 
πως από τον Μάρτιο ξεκινούν οι 
διεργασίες για να μπει το δωρεάν 

ίντερνετ στα μέσα μαζικής μεταφοράς της 
Go Transit. Ήδη οι περισσότεροι σταθμοί 
στο Great Toronto Area και Hamilton παρέ-
χουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ στους 
επιβάτες που περιμένουν το μέσο μεταφο-

ράς της εταιρείας, ωστόσο θα προστεθεί 
και μέσα σε δύο τραίνα και τέσσερα λεωφο-
ρεία, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των 
επιβατών πιο εύκολη κι αρεστή. Τον Απρίλιο 
θα γίνει η τελική δοκιμή του δικτύου κι ανα-
λόγως τα αποτελέσματα θα επεκταθεί και σε 
περισσότερους σταθμούς, χωρίς όμως να 
γίνεται γνωστός ο χρόνος που θα ολοκλη-
ρωθεί το έργο. 

Υποψήφιος για αρχηγός ξανά ο 
Patrick Brown
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Μ
ε μιά επίλεκτη ομάδα ειδικών 
στον τομέα της παιδικής και ε-
φηβικής ψυχολογίας πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία η ημε-

ρίδα του Λυκείου των Ελληνίδων Μοντρεάλ 
με θέμα : «Πώς να Γίνουμε Καλύτεροι Γονείς 
τον 21ο Αιώνα.»
Η δρ. Σταυρούλα Χριστοπούλου, πρόε-
δρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΛΕΜ 
η οποία συντόνισε την ημερίδα σε συνερ-
γασία με  την δρα Λίλα Αμιράλη, άνοιξε το 
πάνελ των ομιλητών δίνοντας το στίγμα του 
κεντρικού θέματος, εστιάζοντας στις προ-
κλήσεις της γονικής συμπεριφοράς απέναντι 
στα παιδιά που μεγαλώνουν στην ηλεκτρο-
νική εποχή.
Στη συνέχεια η πρόεδρος του ΛΕΜ Ιουστίνη 
Φραγκούλη-Αργύρη ανέφερε ότι η εν λόγω 

επιστημονική ημερίδα αφορά στη νέα γενιά 
των Ελλήνων του Μόντρεαλ, τονίζοντας πως 
η ανατροφή των παιδιών δεν γίνεται μόνο 
με το ένστικτο αλλά με συμβουλές απο ειδι-
κούς που γνωρίζουν το θέμα, ενώ παρό-
τρυνε τους γονείς να «ακούνε προσεκτικά» 
τα παιδιά τους και να τα ακολουθούν στα ιδι-
αίτερα ταλέντα τους.
Ακολούθως το λόγο έλαβε κλινική ψυχολό-
γος δρ. Μαίρη Τσώνης,η οποία μίλησε  με 
αντικείμενο :“Ενσυνείδητη Ανατροφή: Πως 
να Μεγαλώσουμε Παιδιά με Αυτοπεποίθηση 
και Ανθεκτικότητα» Η δρ. Τσώνη με πολύ 
παραστατικό τρόπο αναφέρθηκε στη σπου-
δαιότητα της εξάρτησης του βρέφους από 
το γονικό περιβάλλον και στη σημασία που 
ασκεί η σωστή γονική συμπεριφορά στη δια-
μόρφωση της ψυχικής υγείας ενός παιδιού.
Η δρ. Μαρία Ψυχογιού, εκπαιδευόμενη 
στην παιδιατρική αναφέρθηκε διεξοδικά  
στο θέμα“Μεγαλώνοντας Ψυχικά Υγιή Παι-
διά στον Kόσμο της Τεχνολογίας”. Η δρ. 
Ψυχογιού έδωσε τα στατιστικά στοιχεία που 
συνδέουν το χρόνο χρήσης της οθόνης από 
το παιδί ανά ηλικία , τονίζοντας πως πολλές 
παθήσεις από την παχυσαρκία μέχρι ψυχο-
λογικές διαταραχές οφείλονται εν πολλοίς 
στην κατάχρηση των ηλεκτρονικών μέσων. 
Η δρ. Ψυχογιού έκανε σαφές πως τα παιδιά 
από 0-2 ετών δεν θα πρέπει να έχουν επαφή 
με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις οθόνες».

Η δρ. Θεοδώρα Κατερέλος, Κλινική Ψυχο-
λόγος αναφέρθηκε ενδελεχώς στο θέμα 
“Ο Γιός μου/Η Κόρη μου στην εφηβεία έχει 
άγχος. Πώς Να Το Αντιμετωπίσω;” σκιαγρα-
φώντας με λεπτομέρεια τις φοβίες των εφή-
βων που εκδηλώνονται με διάφορους τρό-
πους και με διάφορα συμπτώματα. Η ομιλία 
της άγγιξε το ακροατήριο καθώς έδωσε με 
σαφήνεια την συμπτωματολογία της εφη-

βικής διαταραχής που μπορεί να οδηγήσει 
στην αυτοκτονία σε ακραίες περιπτώσεις, 
όπως ανέφερε.
Η δρ. Λίλα Αμιράλη, παιδοψυχίατρος έδωσε 
οδηγίες χρήσεως σχετικά με τις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους 
στο Μόντρεαλ, καθοδηγώντας τους γονείς 
στα κρίσιμα ερωτήματά τους σχετικά με το 
δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν 
όταν διαβλέπουν ψυχικές αποκκλίσεις στα 
παιδιά τους.
Ακολούθησε μια περίοδος ερωτήσεων από 
το κοινό, που ήταν νεανικό κι έδειξε θερμό 

ενδιαφέρον για όλες τις παραμέτρους των 
ομιλιών υποβάλλοντας καίριες ερωτήσεις 
στις ειδικούς,παιδοψυχολόγους και παιδο-
ψυχιάτρους.
Οι αντιπρόεδροι του ΛΕΜ Μέλπα Καμα-
τερός και Ματίνα Πριφτάκη προσέφεραν 
δώρα στις ομιλήτριες  ενώ έγινε κλήρωση 
για μια επιταγή του Επιπλοπωλείου ΑΛΤΕΑ 
καθώς και για ένα καλάθι με δώρα, προ-

σφορά της Λίτσας Γκουβούση.
Ο καφές είχε έντονες συζητήσεις και γνωρι-
μία με τις παιδοψυχολόγους και παιδοψυχι-
άτρους, που ανέλυσαν σε λεπτομέρειες ορι-
σμένα απο τα θέματα της εισήγησής τους.
Το εντυπωσιακό της ημερίδας ήταν πως πολ-
λοί νέοι γονείς ήρθαν για να πληροφορη-
θούν περί τα θέματα της ψυχικής υγείας των 
παιδιών, ενώ μια ομάδα επίλεκτων γιατρών 
και ψυχολόγων απο την Ελληνική παροικία 
έδωσαν το παρόν σε ένα άκρως ενδιαφέ-
ρον θέμα, φωτογραφίζοντας την επιτυχη-
μένη νέα γενιά των Ελλήνων του Μοντρεάλ.

 Η Γονική Ευθύνη για Υγιή Παιδιά τον 21ο Αιώνα
Ενα Σεμινάριο του Λυκείου των Ελληνίδων Μοντρεάλ

της ΙουστΙνησ
Φραγκουλη- αργυρη
πηγη: greekpost.ca
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα τα 1980’s

της χριςτιανας κιεςκου

Ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα στην Ελλάδα είναι η πώληση κουλουριών σε κάθε γωνιά της χώρας

Μια παρέα κοριτσιών στα ‘80ς

H Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 1980
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Παραδοσιακός Εορτασμός των Κούλουμων
στο Ελληνικό Σπίτι

Τ
ην Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρου-
αρίου 2018 το Ελληνικό Σπίτι είχε 
την τιμή να φιλοξενήσει τον Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη του Κανα-

δά κ.κ. Σωτήριο, ο οποίος συνοδευόμε-
νος από τον πατέρα Αθηναγόρα Ζηλια-
σκόπουλο, τον πατέρα Σπυρίδωνα Βούτο 
και τον πατέρα Χριστιανό Σοκοσάν, επι-
σκέφτηκε τους ενοίκους και ευχήθηκε σε 
όλους καλή υγεία και Καλή Σαρακοστή. 
Το Μέγα Απόδε ιπνο τ ε λεύτηκε σ το 
εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, που 
στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ελλη-
νικού Σπιτιού.  Ακολούθησε παραδοσι-
ακό Δείπνο στην «Εστία» όπου όλοι μαζί, 
ένοικοι, εθελοντές και πολλά τιμώμενα 
πρόσωπα του Ελληνικού Σπιτιού γιόρ-
τασαν την Σαρακοστή καθώς και τα γενέ-
θλια του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη 
μας κ.κ. Σωτήριου.
Μετά από την προσευχή, ο Σεβασμιότα-
τος ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέ-
θηκαν την γιορτή καθώς και  τον δεύτερο 
Αντιπρόεδρο  του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ελληνικού Σπιτιού  κ. Δημήτριο 
Κάρα, τον Γραμματέα κ. Θωμά Νοΐτση και 
τον κ. Μιχάλη Νερουλά, μέλος του Συμ-
βουλίου, ενώ παράλληλα συνεχάρη το 
προσωπικό για την ποιότητα της φροντί-
δας προς τους ηλικιωμένους. 

Το συντονισμό και την οργάνωση της 
γ ιορτής ανέλαβαν για άλλη μια φορά 
οι πανταχού παρούσες και δυναμικές  
κυρίες του Γυναικείου Τμήματος του 
Ελληνικού Σπιτιού, με προεδρεύουσα την 
κα. Ειρήνη Ντότσικα.
Οι ποικ ιλία των νησ τ ίσ ιμων φαγη-
τών ήταν μία  ευγενική προσφορά των 
Αδελφών Παπαγιάννη, ιδιοκτητών της 
ελληνικής εταιρείας τροφίμων «Kariba 
Foods» καθώς επίσης και του καταστήμα-
τος «Sun Valley», ενώ το εκλεκτό κρασί 
ήταν μία προσφορά του κ. Θωμά Νοΐτση. 
Η εταιρία «Geko Graphics» ήταν χορη-
γός των λαχνών, ενώ ο χρυσός σταυρός 
της λαχειοφόρου αγοράς ήταν μια γεν-
ναιόδωρη προσφορά του κ.Ξανθόπου-
λου, ιδιοκτήτη του γνωστού χρυσοχοείου 
“Trapezus Diamond”.  Την διασκέδαση 
των συνεορταζόμενων  ανέλαβε το γνω-
στό συγκρότημα “Galaxy”   υπό την μου-
σική επιμέλεια του κ. Κεν Κακούλη, ενώ 
η φωτογραφική κάλυψη της γιορτής ήταν 
μία προσφορά του κ. Μάνου.
Τέλος, οι κυρίες του Γυναικείου Τμήμα-
τος θα θέλανε να ευχαριστήσουν όλους 
όσους παρευρέθηκαν καθώς και όλους 
όσους συνέβαλαν με τις χρηματικές τους 
δωρεές, μεταξύ άλλων και  τον κ. Χάρη 
Κωστάλα.
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ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΓΗ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ;

Έλληνας επιχειρηματίας 
ενδιαφέρεται για χωράφια και 

ελαιώνες στη Σπάρτη
& περίχωρα για ενοικίαση 

προς καλλιέργηση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.238.1730 (Τορόντο)
694.632.8262 (Ελλάδα)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΝΩΣΤΟ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΕΓΗ & ΜΙΣΘΟΣ $130 
ΗΜΕΡΙΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Τηλ. για πληροφορίες (κα Σία) 

416.247.3969
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Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996

FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
647.632.3052

EYΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
στο PERFECT LEATHER GooDS LTD.

555 KING STREET WEST

Ζητειται ΓΑΖΩΤΗΣ/ΓΑΖΩΤΡΙΑ
δερματινων ρουΧων 

Για ολικη ή μερικη απασΧοληση

ΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

απαραιτητα τα αΓΓλικα
σιΓουρη δουλεια - καλοσ μισθοσ

τηλ: 416-205-9775 || 416-205-9949
Ζητηστε τον κ. Βασιλη

Αγγελία Πρόσληψης 
Διευθυντή Ελληνικού 

Προγράμματος
 

Η Ελληνο-Kαναδική Κοινότητα του Γιόρκ επιθυμεί να προσλάβει 
Διευθυντή/α Προγράμματος για την διεύθυνση του Ελληνικού 
σχολείου, την Ελληνική Ακαδημία του Γιόρκ στο Richmond Hill.  

 Πρέπει να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με τη διοίκηση και τους δασκάους 
ώστε να δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους μαθητές, το προσωπικό, 

και τους γονείς. Πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγεί και να αναθέτει στους 
εκπαιδευτικούς να παρέχουν ένα ευχάριστο, δημιουργικό και γεμάτο προκλήσεις 

περιβάλλον μάθησης. 

 Πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στο πρόγραμμα διεθνούς γλώσσας. 
Θα προτιμηθούν οι έχοντες πτυχίο στην Εκπαίδευση. Απαραίτητη η άριστη γνώση 

της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Μερική αποσχόληση.

 Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό και τη συνοδευτική σας 
επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hccy.ca   

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο:

905-313-1000

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ηλικιωμενοσ κυριοσ

Ζητει
Για συντροφια 
κυρια ‘η κυριο

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΣΤΗΒ

ΣΤΟ:  416 – 755 - 7816
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Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

«ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ»: Μια γιορτή όνειδος 

για την Ελληνική Παιδεία μου.

Έ
να από τα πικρότερα αισθήματα που απόκτησα στη ζωή 

μου από την χριστιανοσύνη της ελληνικής Εκκλησίας, ώς 

τέκνον προερχόμενο από τους μακαρίους και ανδρείους 

του χρυσού γένους της ανθρωπότητας –τους  Σελλούς = 

Ελλούς = Έλληνες, είναι η αφή του συναισθήματος «ντροπή». Τι 

όνειδος και ασέβεια προς το φώς της αιώνιας πνευματικότητας 

της ανθρωπότητος, τα Ελλνικά Γράμματα, το θράσος και η αναί-

δεια του Αρχιτσοπάνου της  Ορθοδοξίας κ. Βαρθολομαίου, από 

τη μια μεριά να δηλώνει στην εφημερίδα το Βήμα ότι «Η Ορθόδο-

ξος Εκκλησία κατά το ανθρώπινον και ιστορικόν στοιχείον οφεί-

λει πολλά εις τον ελληνισμό, αλλά δεν ταυτίζεται προς αυτόν». Και 

από την άλλη να επίβάλλει στους Εβραιοχριστιανούς Έλληνες να 

δοξάζουν στις 30 του διπροσώπου (αλήθεια+ψεύδος) Θεού Ια-

νού (Ιανουαρίου), μέσα στο Ναό της αληθείας, τους τρεις Καππα-

δόκες (και όχι έλληνες) ως Φωστήρες της Ηλιότητας και επινοητάς 

του πρώτου στο κόσμο φωνιτικού αλφαβήτου που εδημιούργησε 

το 1.000 πΧ η των Αρχαίων Ελλήνων (Σελλών) πνευματική αφο-

σίωση προς την ζωήν και φύσην. Ειλικρινά ομολογώ πως ντρέπο-

μαι να λέγομαι Έλληνας με τον εξευτελισμό που έχουν φέρει στην 

ελληνική οντότητα οι ρασοφόροι του ελληνικού κλήρου, όταν με 

τα άγια στόματά τους κηρύττουν, χωρίς καν να κοκκηνίζουν, πως 

ο δημιουργός και φορέας του υψηλού στοχασμού είναι οι τρεις 

θεολόγοι του 341μΧ, που τσακωνόνταν με το ποιός την εχει πιο 

μεγάλη την ...πνευματικότητα του Χριστού. 

Αφού γνωρίζουν ότι η ανωτέρα  γλωσσική μόρφωση των τριών 

Καππαδόκων της ρωμαϊκής Εκκλησίας οφείλεται στον εμπλου-

τισμό του λεξιλογίου των με λέξεις της ελληνικής  αυτής Γραμ-

ματείας. Και σαν πατέρες της Εκκλησίας είχαν βαθειά γνώση της 

ελληνικής φιλοσοφίας και επιστράτευαν την αρχαία σκέψη μόνον 

για την καλύτερη θωράκιση της χριστιανικής ιδεολογίας και οχι 

δια την διάσωση των Ελληνικών Γραμμάτων, που πραπαγαντίζει 

η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησια. Είναι γεγονός απο τους ισχυρι-

σμούς τους για τη Ελληνική Παιδεία ότι την δαιμονοποίησαν με 

βαρβαρική επιδρομή τους σε μεθόδους που μόνο ο Ναζισμός 

μεταχειρίστηκε. Ανθελληνική εντύπωση προκαλούν η δηλώσεις 

των με τις οποίες καυτηριάζουν τα Ελληνικα Γράμματα. Όπως το: 

«Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζoντας 

με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ. (Βασίλειος Καισαρείας, εις 

Προφήτην Ησαϊα 9.230.8». Επίσης και του Γρηγορίου Νανζια-

ζηνού το: «Η μητέρα μου πρόσεχε να μη φιλήσουν τα χείλη μου 

Ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου Ελληνικά χέρια και 

ούτε Ελληνικά τραγούδια να μολύνουν τα αυτιά και την γλώσσα 

μου». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει στην ομι-

λία του εις Άγιον Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν: «Αν κοιτάξεις στα 

ενδότερα των ελληνικών σκέψεων θα δεις, τέφρα και σκόνη και 

τίποτε υγιές, αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας των Ελλή-

νων φιλοσόφων, όλα δε είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πύον, και 

πάντα τα δόγματά τους βρίθουν από σκουλίκια... Αυτά γέννη-

σαν και αύξησαν οι Έλληνες, παίρνοντας από τους φιλοσόφους 

τους... Εμείς όμως, δεν παραιτούμαστε από την μάχη εναντίον 

τους». Ο δε Γεννάδιος Σχολάριος (ο κατοπινός πρώτος πατριάρχης 

της Οθωμανοκρατίας), όταν ρωτήθηκε, τρία χρόνια πριν απ' την 

Άλωση, αν είναι Έλλην, απάντησε με αποστροφή: «... αν με ρωτή-

σει κανείς τι είμαι απαντώ, Χριστιανός είμαι». Οι Τρεις τιμώμε-

νοι «άγιοι»  αποκαλύπτονται μέσα από τα γραπτά τους, όχι μόνο 

δεν είχαν γνήσιο ενδιαφέρον για τη μελέτη της ελληνικής γραμ-

ματείας, αλλα και ως κήρυκες μίσους αυτής. Γιαυτο και κλείνουν   

το 529 με πρόσταξιν του ορθοδόξου Αυτοκράτορα  Ιουστιανού 

της σχολές της Αθήνας. Αυτός ο χριστιανικός διωγμός του ελλη-

νικού πνεύματος παρατηρήται και στην εγκύκλιο του Αρχιεπι-

σκόπου κ. Τρακατέλη,  που εξαπέλυσε την 26/1/07 για την εορτή 

των Γραμμάτων. Αναφέρει ανάμεσα στ’ άλλα πως οι Τρείς Ιεράρ-

χες δεν αποσκοπούσαν στην (ελληνική) αυτοπροβολή των, αλλά 

εργάσθηκαν για να προάγουν την ευαγγελλική και φιλανθρωπική 

αποστολή της Εκκλησίας. Επίσης γράφει ότι «η γνώση και εμπει-

ρία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι έκδηλη στα γραπτά των 

Τριών Ιεραρχών, βασιζόταν πρωτίστως στη διδασκαλία του Χρι-

στού και της Αγίας Γραφής (και όχι στα Ελληνικά Γράμματα διευ-

κρηνίζω εγώ)». Και συνεχίζει πως ο Μ. Βασίλειος παραθέτει 

εκτεταμένα αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια και τις επιστολές του 

Αποστόλου Παύλου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο, στην τελείωσή 

μας, του Αγίου Πνεύματος (και όχι του Ελληνικού Πνεύματος των 

Ελλήνων φιλοσόφων Λιβάνιο, Αμμώνιο, Σακκά και άλλων στους 

οποίους έτρεχαν οι Πατέρες της Ορθοδοξίας για να αποκτήσουν 

τη θεία γνωση της Ορθοδοξίας). 

Ποιό κάτω δε διαβάζεται πως «Ο Μ. Βασίλειος λέγει ότι όπως 

ακριβώς μια δέσμη ηλιακού φωτός φωτίζει λαμπερά και διά-

φανα σώματα και τα ίδια αυτά μεταβάλλονται σε απαστράπτο-

ντα κέντρα... έτσι και οι ψυχές εντός των οποίων κατοικεί το Άγιο 

Πνεύμα (όχι τα έργα της ελληνικής γραμματείας  και κυρίως αυτά 

των Πυθαγορείων και Πλατωνικών)... γίνονται πνευματικές και 

ακτινοβολούν την χάρη των στους άλλους». Ουδεμία λοιπόν, 

γραπτή αναφορά στο φιρμάνι του καβαλάρη της ελληνικής μας  

Αρχιεπισκοπής των ΗΠΑ για την προσφορά των τριών Ιεραρ-

χών στα Γράμματα της ευαγγελικής γλώσσας του Χριστού. Αλλά 

συνεορτάζει με τα πρόβατά του  –Έλληνες-  διατυμπανίζοντας 

προφορικώς ότι η γιορτή των Ιεραρχών είναι αφιερωμένη στην 

ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας μας. Χλευάζοντας με τόση θρασύ-

τητα την ελληνική ποίμνη του μας διαβεβαιώνει πως και αυτός 

είναι δυνάστης της ελληνικής διανόησης όπως και ο μακαρίτης 

Ιάκωβος. Ο οποίος μας διαβεβαιώνει το 1982 στο “Daily News” 

πως «σύντομα η ελληνική γλώσσα θα καταργηθεί απο τη Θεία 

Λειτουργία (βλέπε Πρακτορικά ΕΚ 3/1/82)». Το 1968 μας λέγει 

στο “Bulletin” το «Ελπίζω και εύχομαι εντός 10ετίας να υπάρ-

χει μία μόνον Εκκλησία, η Αμερικανική Ορθόδοξος, με μιά μόνο 

γλώσσα την Αγγλικήν». Και στις 25/9/67 μας δηλώνει σε συνέ-

ντευξή του στο “NY Times” ότι: «Εκφραζόμεθα ευμενώς δια τον 

αφελληνισμό της Χριστιανοσύνης». Με Δεσποτάδες της αυτής 

νοοτροποίας και με αποφάσεις σαν της 20ης κληρικολαϊκής, δια 

της οποίας επιβάλλονται τα Αγγλικά στη Θεία Λειτουργία, είναι 

φυσικόν στις ΗΠΑ να ομιλούνται 104 γλώσες και μεταξύ αυτών 

που παρακμάζουν να πρωτεύει η ελληνική διαμαντόπετρα στης 

Γής το δακτυλίδι, που είναι η ψυχή της νόησης και λέγεται «Ελλη-

νικά Γράμματα». Δυστυχώς, οι κληρικοί της Ομογένειάς μας στη-

ρούνται τον μεγάλο άνδρα τού Φαναρίου, Μελίτων, πού θα τούς 

καλούσε να μην παίζουν στα ζάρια τον ομφάλιο λώρο ανάμεσα 

στην Ορθοδοξία κι Ομογένεια. Αφού η γήινη σύνθεση Θεού και 

ανθρώπου, ζωής και Φύσης, πολιτισμού και επιστήμης είναι τα 

ελληνικά μας Γράμματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καρβας   

www.spoudasmata  Βασίλης Καρβέλης

Wood Ridge, NJ
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Rosanna Cordoba:
γυναίκα... ηφαίστειο

Τη Ροζάνα 
Κόρδομπα θα τη 
χαρακτηρίζαμε 
άνετα ως το 
κορίτσι-θαύμα της 
Κολομβίας! Αν δεν 
μας πιστεύετε δείτε 
τη παρακάτω!

Η νεαρή καλλονή, 
είναι ένα από τα 
πλέον ανερχόμενα 
μοντέλα στον κόσμο. 
Με κορμάρα που 
«σκοτώνει» και 
ομορφιά από άλλο… 
πλανήτη, έχει 
καταφέρει ήδη να  
προκαλεί… εκρήξεις 
όπου και αν σταθεί.

Σαν ηφαίστειο καλή 
ώρα!
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Δ
ύσκολες στιγ-
μές πέρασαν  
τον περασμέ-
νο Οκτώβριο 

η Σίσσυ Χρηστίδου και 
ο Θοδωρής Μαραντί-
νης καθώς η παρου-
σιάστρια έχασε, στον 
πέμπτο μήνα της εγκυ-
μοσύνης, το μωρό που 
κυοφορούσε.
«Ήταν από εκείνες τις 
στιγμές της ζωής μας 
που φάνηκε πόσο 
ουσιαστική και δυνατή 
είναι η σχέση μας. 
Τόσο δύσκολες στιγμές 
συνήθως χωρίζουν ή 
ενώνουν ακόμα περισ-
σότερο τα ζευγάρια. 
Εμάς το τραγικό αυτό 
γεγονός, όπως είναι 
η αποβολή, ναι, δημι-
ούργησε ένταση και 
μεγάλη στενοχώρια, 
όμως ενωμένοι και 
κοιτάζοντας μπροστά 
με αισιοδοξία το ξεπε-
ράσαμε».

η Άννα που αναστάτωσε 

το Power of love 

Μπορεί να αποχώρησε από 
το Power of love παρότι είχε 
σουξέ στο νέο ριάλιτι, ωστόσο, 
εμείς της βγάζουμε το καπέλο.

Η Άννα Λορένη από το πρώτο 
κιόλας επεισόδιο μπήκε στην 
καρδιά μας με τα αδιανότητα 
προσόντα της.

Ακόμα απορούμε πάντως πως 
μπόρεσαν οι άνδρες του σπι-
τιού να την πετάξουν έξω!

ο δημήτρης αλεξάνδρου 

είναι λάτρης των τατού

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου 
είναι  λάτρης της τέχνης του 
τατού . Το μοντέλο και συνερ-
γάτης τηςΕλένης Μενεγάκη αν 
μπορούσε θα έκανε κι άλλα 
τατού, αλλά όπως είχε δηλώ-
σει παλιότερα δεν τον άφη-
ναν λόγω επαγγέλματος. Ναι 
ασχολείται με το μόντελινγκ 
το παιδί και με αυτό που του 
είπαν του έκοψαν τα φτερά, 
αλλά βρε αδερφέ πόσα 
ακόμα να έκανε;

Η κουκλάρα τραγουδίστρια 
πέραν από φωνή διαθέτει και 
κορμάρα με τις αναλογίες της 
να προκαλούν… εγκεφαλικά 
στους άνδρες! 

Όμως, τα τελευταία της «χτυ-
πήματα» ήταν αυτά που μας 
πήραν την καρδιά, μια και η 
Τίνα Μελά, για την οποία και 
σας γράφουμε, ντύθηκε για 
τις… ανάγκες των αποκριών 
«θλιμμένη χήρα», αλλά με ιδι-
αίτερα καυτή αμφίεση.

Θοδωρής Μαραντίνης: «Η 
αποβολή της Σίσσυς δημιούργησε 
ένταση στη σχέση μας, αλλά…»

Αυτή η Ελληνίδα μάνα έχει 
τα περισσότερα γυμνά στο 
Instagram!

ελληνίδα 

τραγουδίστρια κόλασε 

με αβυσσαλέο μπούστο 

Ο
ι πόζες της Χανιώτισσας κουκλάρας 
που θα σας μείνουν αξέχαστες!
Ο λόγος για την Χανιώτισσα Σύλβια 
Παπαδάκη που αποτελεί μία από 

τις πιο σέξι παρουσίες της εγχώριας σόου-

μπιζ.
Με φονικές αναλογίες και βλέμμα πολλά υπο-
σχόμενο, το μοντέλο από τα Χανιά δεν διστά-
ζει φωτογραφηθεί ακόμα και με τα εσώρουχα 
βγάζοντας όλο τον αισθησιασμό της.

Η Ελληνίδα που ποζάρει και 
σοκάρει! 

Η 
καυτή Ελ-
λ η ν ί δ α 
καλ λονή 
διαθέ τ ε ι 

έναν από τους πιο 
καυτούς, για να μην 
πούμε τον πιο καυ-
τό, λογαριασμό στο 
γνωστό μέσο κοι-
νωνικής δικτύω-
σης. Οι φωτογραφί-
ες που ανεβάζει εί-
ναι αποκαλυπτικές 
και μπορούν να βά-
λουν… φωτιά στους 
άνδρες.
Μάλιστα, η ίδια, 
γνωρίζει πολύ καλά 
και για τον λόγο 
αυτό, δεν σταματά 
τ ις  προκλητ ικέ ς 
πόζες. Άλλωστε η 
Ασημίνα Ιγγλέζου, 
για την οποία και 
σας γράφουμε, δια-
θέτει τρομερή κορ-
μάρα με απίστευτες 
αναλογίες.
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Η 
σύν τ ροφος του Μόροζ ι -
ουκ της Ντ ιναμό Κιέβου, 
δεν σταματάει να προκαλεί 
με τ ις αναρτήσεις της σ το 
instagram!

Ο ποδοσφαιρισ τής της ουκραν ικής 

ομάδας, ε ίναι τρελά ερωτευμένος με 
την Ιρίνα, η οποία σε κάθε της ανάρ-
τηση προκαλεί τον αντρικό πληθυσμό.
Η «καυτή» Ουκρανή μάλισ τα,  έ χε ι 
αρκετές τολμηρές φωτογραφίες, παρέα 
με τον σύντροφο της.

Τ
ην απόφασή τους 
να τραβήξουν χω-
ριστούς δρόμους 
στη ζωή τους ανα-

κοίνωσαν η Τζένιφερ Ανι-
στον και ο Τζάστιν Θερού. 
Οι δύο ηθοποιοί του Χόλι-
γουντ ήταν μαζί για 7 ολό-
κληρα χρόνια, καθώς έγι-
ναν ζευγάρι τον Μάιο του 
2011, αρραβωνιάστηκαν 
τον Αύγουστο του 2012 
και παντρεύτηκαν τρία 
χρόνια αργότερα.
«Σε μια προσπάθεια να 
μειώσουμε κάθε περαι-
τέρω φήμες, αποφασί-
σαμε να ανακοινώσουμε 
τον χωρισμό μας. Η από-
φαση αυτή ήταν κοινή και 
λήφθηκε με αγάπη, στο 
τέλος της περασμένης χρο-
νιάς. Είμαστε δύο πολύ 
καλοί φίλοι, που αποφά-
σισαν να χωρίσουν τους 
δρόμους τους σαν ζευ-
γάρι, αλλά ανυπομονούμε 
να συνεχίσουμε την φιλία 
μας», ήταν η δήλωσή τους 
για το γεγονός.

Χώρισαν Τζένιφερ Άνιστον και 
Τζάστιν Θερού

Έ
τ ο ι μ η  ν α 
προσφέρε ι 
τις… υπηρε-
σίες της για 

την διάσωση της Βι-
τσέντσα είναι η διά-
σημη πορνοστάρ, Α-
μάντα Φοξ.
Η ιταλική ομάδα αντι-
μετωπίζει πολλά οικο-
νομικά προβλήματα, 
τα οποία την ανάγκα-
σαν να κηρύξει πτώ-
χευση.
Ωστόσο, σύμφωνα με 
τα όσα έγιναν γνωστά 
στον Τύπο της γειτο-
νικής χώρας, την λύση 
στην ιστορική ομάδα, η 
οποία έχει κατακτήσει 
το Coppa Italia το 1997, 
είναι έτοιμη να δώσει 
η Αμάντα Φοξ, γνωστή 
από την συμμετοχή της 
σε ταινίες ερωτικού περι-
εχομένου.

Δεν κρατάει ούτε τα… 
προσχήματα! Η ξανθιά καλλονή που σε… 

τελειώνει με τις καμπύλες της!

Ο
ι σέξι πόζες της ανεβάζουν κα-
τακόρυφα τη θερμοκρασία
Η Σίντνεϊ Μάλερ είναι αναμφί-
βολα μέσα στα υπέροχα αυτά 

κορίτσια που τρελαίνουν κόσμο με τα 
υπέροχα… γυμνά τους.
Με το που την δεις πιάνεις αμέσως το 
νόημα. Έχει αυτό το ελαφρύ ξανθό στο 

μαλλί, που εκτονώνεται από το ξεθώ-
ριασμα που φέρνει το θαλασσινό νερό 
και ο καλοκαιρινός ήλιος, έχει το πρό-
σωπο της κοπέλας που φαντάζεσαι ότι 
θα γνωρίσεις σε μία παραλία και θα γεν-
νηθεί… έρωτας, έχει όμως και ένα κορμί 
που δεν το σκέφτεσαι ούτε στα πιο τρελά 
σου όνειρα.

Διάσημη πορνοστάρ θέλει 
να σώσει ιστορική ομάδα!
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Η επίσκεψη σε έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ελλάδας γίνεται η 
αφορμή για μια σειρά από μοναδικές 
διαδρομές στη φύση και στην 
ιστορία.

Σ
τους πρόποδες του Παρνασσού, πε-
ρικυκλωμένος από τη φύση στα κα-
λύτερά της, ο διασημότερος αρχαι-
ολογικός χώρος της Ελλάδας μετά 

την Ακρόπολη των Αθηνών υποδέχεται κά-
θε χρόνο περί τους 500.000 επισκέπτες. 
Καταφτάνουν στους Δελφούς από τα πιο 
απίθανα μέρη του κόσμου, για να βρεθούν 
στο μέρος όπου πριν από χιλιάδες χρόνια 
η Πυθία προφήτευε τα μελλούμενα και τη 
μοίρα των ανθρώπων. Όμως αυτό το μυθι-
κό κομμάτι γης της Φωκίδας δεν προσφέ-
ρει απλώς ένα ταξίδι στον χρόνο και στην 
ιστορία σε όσους αποφασίσουν να φτά-
σουν έως εδώ.
Η δική μας αφετηρία είναι το διατηρη-
τέο χωριό Χρισσό με τα πέτρινα σπίτια, 
τις κεραμοσκεπές και τα υπέροχα νεοκλα-
σικά του 19ου αιώνα. Στην αρχαιότητα ήταν 
σημαντικό πολιτικοοικονομικό κέντρο της 
περιοχής, σήμερα όμως ζει κυρίως από 
την καλλιέργεια ελιάς. Ακολουθούμε τον 
Γιώργο Κοροδήμο κατά μήκος του αρχαίου 
μονοπατιού που οδηγεί στην παραθαλάσ-
σια κωμόπολη της Κίρρας. Η ανθόσπαρτη 
διαδρομή με τα αγριολούλουδα και τα 
αρωματικά φυτά έχει θέα στη σύγχρονη 
Ιτέα. Σταματάμε σε ένα σημείο όπου δίπλα 
δίπλα διακρίνονται καθαρά η Αράχωβα και 
οι Δελφοί – είναι τόσο μικρή η απόσταση 
που τους χωρίζει, αλλά τόσο μεγάλες οι 
διαφορές μεταξύ τους.
Από τη μια η «Μύκονος του χειμώνα», που 
το καλοκαίρι «γειώνεται» και αποχωρίζεται 
το hype του δημοφιλούς χειμερινού προο-
ρισμού, από την άλλη το χωριό-κόμβος για 
τα πλήθη των τουριστών που επισκέπτο-
νται τον αρχαιολογικό χώρο, γεμάτο μαγα-
ζιά με σουβενίρ και καφετέριες βγαλμένες 
λες από τα ’80s. Ο χρόνος εδώ έχει σταμα-
τήσει. Το ίδιο συμβαίνει μερικές δεκάδες 
μέτρα πιο κάτω, στην περιοχή που ορίζε-
ται από το ιερό της Αθηνάς Προναίας, όπου 
στέκει αφημένο στην τύχη του το τουρι-
στικό περίπτερο «Παβίλλιον» που σχεδί-
ασε ο κορυφαίος αρχιτέκτονας Δημήτρης 
Πικιώνης μαζί με τον γιο του Πέτρο Πλά-
τωνα τη δεκαετία του 1950.
Η διαδρομή μας καταλήγει στο υπέροχο 
πέτρινο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. 
Περικυκλωμένο από τα τείχη της αρχαίας 
Κρίσσας,  περιστοιχίζεται από πεύκα, 
πυκνή βλάστηση και κίτρινα αγριολού-
λουδα. Ατενίζουμε τον ατελείωτο Ελαιώνα 
της Άμφισσας από ψηλά και επιστρέφουμε 
στο Χρισσό. Κάτω από τον πλάτανο, στην 
πλατεία του χωριού, ο μερακλίδικος ελλη-
νικός καφές έρχεται ως ανταμοιβή, υπό τον 
ήχο των τρεχούμενων νερών από τις γειτο-
νικές πηγές. Τον καφέ διαδέχονται το τσί-
πουρο και οι μεζέδες, μαζί με τις απαραί-
τητες αμπελοφιλοσοφίες που επιτάσσει η 
περίσταση.

ΔΥΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΙΡΡΑΣ -ΔΕΛΦΩΝ  
Διάρκεια: 3 ώρες Βαθμός δυσκολίας: 2
Πρόκειται για τη διαδρομή που ακολου-
θούσαν στους αρχαίους χρόνους οι προ-
σκυνητές, φτάνοντας από θαλάσσης στο 
λιμάνι της Κίρρας με προορισμό το ιερό 
του Απόλλωνα. Μπορείτε να ξεκινήσετε 
από τον μεσαιωνικό φάρο της πόλης και, 
αφού τη διασχίσετε κάθετα μέχρι τον επαρ-
χιακό δρόμο Ιτέας-Δεσφίνας, να μπείτε 
στο σηματοδοτημένο μονοπάτι που για τα 
πρώτα 600 μ. είναι ασφαλτοστρωμένο. Θα 
περάσετε από τον υπεραιωνόβιο Λόγγο 
(τον μεγάλο ελαιώνα), τον Ναό του Αγίου 
Γεωργίου με τον αμυγδαλεώνα, θα φτάσετε 
στο Χρισσό και στο ξωκλήσι του Αγίου 
Χαραλάμπους. Συνεχίζοντας ανοδικά, θα 
προσπεράσετε το κανάλι του Μόρνου και 
ακολουθώντας το αρχαίο λιθόστρωτο και 
κλιμακωτό μονοπάτι θα βγείτε στο χωριό 
των Δελφών και από εκεί στον αρχαιολο-
γικό χώρο, τον οποίο ασφαλώς, ως σύγ-
χρονοι προσκυνητές, θα επισκεφτείτε.
2. ΔΕΛΦΟΙ- ΚΩΡΥΚΕΙΟ ΑΝΤΡΟ
Διάρκεια: 3½ ώρες Βαθμός δυσκολίας: 2
Από τον μεγάλο πλάτανο των Δελφών (ανα-
ζητήστε το σήμα Ε4, θα σας επιβεβαιώ-
σει ότι βρίσκεστε στα χνάρια του διεθνούς 
μονοπατιού) ξεκινούν σηματοδοτημένες 
σκάλες από τις οποίες το μονοπάτι συνε-
χίζεται προς τα βόρεια της πόλης. Θα προ-
σπεράσετε το Μουσείο Σικελιανού και στο 
ύψος του πάρκινγκ που βρίσκεται λίγο 
πριν από την είσοδο του Αρχαίου Σταδίου 
ξεκινά χωμάτινη ανηφορική διαδρομή με 
μεγάλη κλίση αρχικά. Ακολουθώντας το 
κλιμακωτό λιθόστρωτο μονοπάτι «Σκάλα», 
θα φτάσετε μέσα από μεγάλες ευθείες 
και κλειστές στροφές στον κατασκηνω-
τικό οικισμό «Κρόκι» με τη μαγευτική θέα 
προς τον Κρισσαϊκό κόλπο και την πηγή για 
φρέσκο τρεχούμενο νερό. Θα συνεχίσετε 
μέσα στα έλατα, στην καρδιά του Εθνικού 
Δρυμού Παρνασσού, και μετά τον σταθμό 

«Παλιοπαναγιά» θα ανηφορίσετε με προ-
σοχή στην απότομη πλαγιά μέχρι να φτά-
σετε στο Κωρύκειο άντρο, σε υψόμετρο 
1.300 μ., το σπήλαιο που σύμφωνα με τον 
μύθο αποτελούσε το σπίτι του θεού Πάνα.
– Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την πεζο-
πορία, προτιμήστε να κάνετε τις διαδρομές 
με οδηγό.

Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώ-
ρος Δελφών
Αφιερώστε στο πιο ξακουστό μαντείο του 
αρχαίου κόσμου τον χρόνο που του πρέ-
πει. Υπολογίστε τουλάχιστον 3 ώρες για την 
περιήγησή σας στον αρχαιολογικό χώρο 
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που αφη-
γείται την ιστορία του φημισμένου δελφι-
κού ιερού στην πορεία των αιώνων. Ξεκι-
νήστε από την Κασταλία κρήνη, όπου οι 
προσκυνητές του μαντείου –αλλά και η 
Πυθία και οι ιερείς– πλένονταν πριν επι-
σκεφτούν τον Ναό του Απόλλωνα. Πιείτε 
δροσερό νερό από την πηγή και συνεχί-
στε με κατεύθυνση τη Θόλο της Αθηνάς 
Προναίας, το γυμνάσιο, τον Ναό του Απόλ-
λωνα, όπου η Πυθία έλεγε τους χρησμούς 
της, και το αρχαίο θέατρο, στο οποίο εκτε-
λούνται εργασίες αποκατάστασης.
Τηλ. 22650-82313, 22650-82312, εισιτή-
ρια 12 ευρώ και 6 ευρώ (μειωμένο). Ώρες 
λειτουργίας: Δευτέρα: 10.00-17.00, Τρίτη-
Κυριακή: 08.00-20.00

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών
Ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, με σκοπό να 
λειτουργήσει ως κέντρο γόνιμου πολιτιστι-
κού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ευρώ-
πης. Φιλοξενεί συνέδρια πολιτιστικής θεμα-
τικής, εκθέσεις τέχνης, παραστάσεις μουσι-
κής και θεάτρου, κινηματογραφικές προ-
βολές και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επισκε-
φτείτε το για να θαυμάσετε τους έξοχους 
πίνακες ζωγραφικής και τα γλυπτά που 
φιλοτέχνησαν σπουδαίοι Έλληνες εικαστι-

κοί, πολλοί εκ των οποίων είτε εμπνέονται 
είτε έχουν αφιερώσει το έργο τους στους 
Δελφούς και στο δελφικό πνεύμα.
Τηλ. 22650-82731-2, www.eccd.gr

 Μουσείο Δελφικών Εορτών
Στεγάζεται στη διώροφη οικία του Άγγε-
λου και της Εύας Σικελιανού. Είναι αφιερω-
μένο στο όραμα του ζεύγους για την ανα-
βίωση των Δελφικών Εορτών (1927, 1930) 
και περιλαμβάνει σχετικό υλικό, κοστούμια 
από παραστάσεις αρχαίου δράματος στο 
θέατρο Δελφών και προσωπικά τους αντι-
κείμενα – έπιπλα, φωτογραφίες, ενδύματα 
σε αρχαιοελληνικό ύφος που ύφαινε η ίδια 
η Εύα Σικελιανού με τον περίφημο αργα-
λειό της και τα φορούσε καθημερινά.
Τηλ. 22650-82731-2

Μονή Οσίου Λουκά
Αν έχετε λίγο παραπάνω χρόνο στη διά-
θεσή σας, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας 
από τους Δελφούς στην Αθήνα, αξίζει 
τον κόπο μια μικρή παράκαμψη από την 
κεντρική αρτηρία, στο ύψος του Διστόμου.  
Ανακηρυγμένη από την UNESCO ως μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς, η Μονή Οσίου Λουκά είναι ένα έξοχο 
δείγμα μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής και 
διακόσμησης και ένα από τα τρία σωζό-
μενα μοναστήρια της συγκεκριμένης περι-
όδου στην Ελλάδα. Χτισμένο στους δυτι-
κούς πρόποδες του Ελικώνα, το απαράμιλ-
λης αισθητικής κτιριακό σύμπλεγμα απο-
τελείται από τον Ναό της Θεοτόκου, χρο-
νολογούμενο τον 10ο αιώνα, το Καθολικό, 
ακριβώς δίπλα του, που ανεγέρθηκε για να 
στεγάσει τα λείψανα του οσίου, την Κρύπτη 
της Αγίας Βαρβάρας και μια σειρά ακόμη 
από μικρότερα οικοδομήματα. Εδώ, σε 
ένα ταπεινό κελί, ασκήτεψε ο Όσιος Λου-
κάς ο Στειριώτης (896-953 μ.Χ.), φημισμέ-
νος για το φιλανθρωπικό και θεραπευτικό 
του έργο.
Τηλ. 22670-21305, 22670-22228, www.
osiosloukas.gr

Δελφοί: δεν είναι μόνο το μαντείο



LIFE 5523 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



LIFE 23 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com56 FUN

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυ-
γιεινός τύπος δικαζόταν και ο 
δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν λέει: 
-Κα τηγορε ίσαι  ότ ι  σκότωσε ς μια 
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο... 
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται μια φωνή 
από το βάθος της αίθουσας του δικα-
στηρίου. 
-Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο 
δικαστής, και κοιτάζει πάλι τον 
κατηγορούμενο λέγοντας του: 
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το 
παιδί που μοιράζει τις εφημερίδες με 
ένα φτυάρι... 
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η ίδια φωνή 
από το βάθος της αίθουσας του 
δικαστηρίου. 
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, 
κοιτάζει πάλι τον κατηγορούμενο και 
του 
λέει: 
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες 
και ένα ταχυδρόμο με ένα ηλεκτρικό 
τρυπάνι... 
-Εγωισ τ ικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο 
ίδιος τύπος. 
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε μου; 
Ρωτά ο δικαστής. 
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας του 
κατηγορούμενου 10 χρόνια τώρα, και 
ξέρετε... 
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα εργαλείο 
όταν το χρειαζόμουν

Ο Γιωρίκας επιστρέφει σπίτι νωρίς και 
βρίσκει την γυναίκα του στο κρεβάτι , 
λαχανιασμένη και καταϊδρωμένη . 
- Αχ ! Νομίζω ότι μ έπιασε η καρδιά μου 
, αναφωνεί αυτή .
Τρέχει έξω απ το δωμάτιο ο Γιωρίκας και 
πάει να πάρει τηλέφωνο στις Πρώτες 
Βοήθειες . Εκεί που τρέχει , πετάγεται 
ξαφνικά μπροστά του ο μικρός του υιός 
φωνάζοντας :
- Μπαμπά , μπαμπά , μπαμπά ! Είναι 
ένας γυμνός άνδρας στη ντουλάπα !
Ξανά πίσω στην κρεβατοκάμαρα ο Γιω-
ρίκας , μπαίνει σαν σίφουνας , ανοίγει 
την ντουλάπα και βρίσκει τον Κωστίκα , 
τον καλύτερό του φίλο .
- Καλά ρε Κωστίκα , του λέει . Εδώ η 
γυναίκα μου έχει καρδιακή προσβολή 
και σε κάθεσαι και τρομάζεις τα παιδιά ;

-Γιατρέ κάτι δεν πάει καλά με το στομάχι 
μου.
- Κουμπώστε το σακάκι και κανείς δεν 
θα το καταλάβει.
- Γιατρέ πόσο μπορεί να ζήσει ένας 
άνθρωπος χωρίς εγκέφαλο; 
- Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρονών είστε;
- Η ιατρική έχει κάνει φοβερές προό-
δους στην εποχή μας. Αυτό που κάποτε 
λεγόταν φαγούρα, τώρα λέγεται αλλερ-
γία .

FUN

κριΟΣ
Διακύμανση θα έχετε στην έκβαση των υπο-
θέσέων σας και αυτό σας προκαλεί εσωστρε-
φείς και κυκλοθυμικές τάσεις. Προσέξτε μην 
σας εξαπατήσουν με ψεύτικες υποσχέσεις και 
φυλαχτείτε από τη ρευστότητα της εποχής. 
Πρέπει να αντιληφθείτε το φθόνο του περι-
βάλλοντος για μια σημαντική σας επιτυχία 
και περισσότερο πρέπει να φυλαχτείτε από 
το στενό σας περιβάλλον.

ΤΑΥρΟΣ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες καταστά-
σεις που θα συμβούν, φαίνεται πως θα σας 
δώσουν χρήσιμα μαθήματα ενώ σε μεγάλο 
βαθμό θα αναγεννηθείτε. Καλό θα είναι να 
είστε προσεκτικοί στις συναλλαγές σας και 
να έχετε επιφυλάξεις για κάποια άτομα.

ΔιΔΥμΟι
Πρέπει να δεχθείτε μια καινούργια πραγματι-
κότητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρή-
σετε πολλές απ’ τις απόψεις σας. Αποφύγετε 
κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να σας φέρει 
σε σύγκρουση με τα πρόσωπα που ανήκουν 
στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον.

κΑρκιΝΟΣ
Θα είστε στο επίκεντρο του 
ε νδιαφέρον τος σ τους 
κύκλους που κινείστε. 
Η περίοδος αυτή σας 
βοηθά να γίνετε ιδιαί-
τερα δημοφιλείς, και 
να τραβάτε τα βλέμ-
ματα πάνω σας, ενώ 
φίλοι νέοι και παλιοί 
θα είναι κοντά σας 
όταν τους ζητήσετε. 
Αυτό βέβαια δεν σημαί-
νει πως κάποιοι δεν θα σας 
ζητήσουν και τα απαραίτητα 
ανταλλάγματα.

λΕΩΝ
Δεν νομίζω ότι βρίσκετε αρκετό καιρό για 
ξεκούραση την περίοδο αυτή. Συζητήσεις 
και μετακινήσεις σας κρατούν σε μια διαρκή 
ένταση. Καλό θα ήταν βέβαια να είστε προ-
σεκτικοί στις μετακινήσεις και τις εκφράσεις 
σας. Το αντίθετο θα σας έβλαπτε. Για πολ-
λούς θα υπάρχουν αναπάντεχες οικογενει-
ακές κόντρες. Στη δουλειά σας αξιοποιήστε 
τις επικοινωνιακές σας δραστηριότητες και 
δυνατότητες. Δοθείτε σε νέα επαγγελματικά 
σχέδια και μην παραμελείτε τα οικονομικά 
σας.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά 
καιρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποί-
θησής σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον 
εαυτό σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή 
την άδικη συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα 
και αν δεν πιστεύετε πως μπορείτε περισ-
σότερα, πιέσετε τον εαυτό σας για το αντί-
θετο.

ΖΥΓΟΣ
Σε μια περίοδο αλλαγής για σας, που τα 
επαγγελματικά δεν πηγαίνουν όπως εσείς 
τα θέλετε και η δυσκολία συνεννόησης 
με άτομα που αγαπάτε είναι πάρα πολύ 
μεγάλη, οι φίλοι μπορούν να στηρίξουν τη 
ζωή σας, αρκεί βέβαια να μη σας πιάσει η 
εσωστρεφής διάθεση και κλείσετε τα μάτια 
στις ευκαιρίες και σε ότι καλό προσεγγίζει 
τώρα τη ζωή σας. Στα οικονομικά σας λείπει 
το μέτρο.

ΣκΟρΠιΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 
μέτρια.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απασχολήσει ο 
επαγγελματικός τομέας και κυρίως τα οικο-
νομικά σας όπου μπορεί να παρουσιαστεί 
μία στενότητα χρημάτων. Για αυτό χρειάζε-
ται να προσέξετε τον τρόπο που θα διαχειρι-
στείτε τα χρήματά σας. Δεν είναι κατάλληλη 

η εποχή για καινούρια επαγγελματική 
έναρξη, αλλά είναι αρκετά εποι-

κοδομητική στο να πάρετε 
τις πληροφορίες σας και 

να έρθετε σε επαφή με 
άτομα που σας ενδια-
φέρουν.

ΑιΓΟκΕρΩΣ
Την εποχή αυτή θα 

δεχθείτε μία ευχάρι-
στη έκπληξη. Μπορείτε 

να συζήσετε με αγαπημένα 
σας πρόσωπα, όμως πρέπει 

να αποφύγετε οικονομικού τύπου 
διευθετήσεις. Θα κάνετε συζητήσεις ή θα 
πάρετε αποφάσεις γύρω από οικονομικής ή 
επαγγελματικής φύσεως θέματα. Θα ασχο-
ληθείτε με το χώρο της δουλειάς σας.

ΥΔρΟΧΟΟΣ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελ-
ματικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. 
Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώπους που 
σας περιβάλλουν. Σκεφτείτε πολύ πριν πρά-
ξετε και αποφύγετε συγκρούσεις και αντι-
παραθέσεις.

ιΧΘΕιΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομι-
κές σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικα-
νότητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν. Οι οικογενειακές σας σχέσεις χρειά-
ζονται προσοχή.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις



LIFE 23 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com58

Θα ξεσκεπαστούν τα περίφημα 
ψηφιδωτά με τις κόρες 
και τα λουλούδια και την 
αρπαγή της Ευρώπης, ενώ ο 
επισκέπτης θα μπορεί να δει 
το ήδη αναταγμένο κομμάτι 
του μνημείου, αλλά και τις 
αναστηλωτικές εργασίες

Έ
να κομμάτι πωρόλιθου, πελε-
κημένο με τέχνη και μεράκι, 
προκάλεσε πριν από λίγες μέ-
ρες ενθουσιασμό στον αρχαι-

ολογικό χώρο των Αιγών, στη Βεργί-
να. Η απολάξευσή του είχε ολοκλη-
ρωθεί από εξειδικευμένους τεχνίτες, 
που κατάφεραν να του δώσουν σχή-
μα και μορφή και να το τοποθετήσουν 
ανάμεσα σε δύο αρχαίους σπονδύ-
λους, κομμάτια των κιόνων του ανα-
κτόρου που αναστηλώνεται. 
Το δείγμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επι-
τυχημένο και αυτό είναι αρκετά ελπι-
δοφόρο για τη συνέχεια, καθώς τα 
επόμενα χρόνια αναμένεται να απο-
λαξευτούν αρκετοί ακόμη σπόνδυλοι, 
ώστε να συμπληρωθούν και να ανα-
στηλωθούν περίπου 30 κίονες στο 
περιστύλιο, στις στοές τις πρόσοψης, 
στα πολύστηλα των προθαλάμων και 
στο επιβλητικό κτίριο που ο καθη-
γητής Βόλφραμ Χέφνερ (Wolfram 
Hoepfner) είχε χαρακτηρίσει «Παρθε-
νώνα της Μακεδονίας».
Παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή 
των περίπου 7.000 λίθινων πλίνθων, 
που έχουν μήκος γύρω στο ένα μέτρο, 
ύψος μισό και πλάτος 60 με 70 εκατο-
στών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν 
μαζί με τους αρχαίους που διατηρήθη-
καν, για την ανακατασκευή του τερά-

στιου αναλήμματος, επάνω στο οποίο 
εδράζεται το μνημείο. Οι επιφάνειες 
όλων αυτών των λίθων διαμορφώνο-
νται από τους τεχνίτες με το χέρι και τα 
εργαλεία είναι αντίστοιχα με αυτά που 
χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα.
Στο σημείο αυτό της Βεργίνας, στο 
υπερυψωμένο τμήμα της πλαγιάς 
όπου χτίστηκε το ανάκτορο στα χρό-
νια του Φιλίππου του Β ,́ μόλις βελτιω-
θεί ο καιρός, στις αρχές του Μαΐου, θα 
ξεσκεπαστούν τα περίφημα ψηφιδωτά 
με τις κόρες και τα λουλούδια και την 
αρπαγή της Ευρώπης, ώστε ο χώρος 
να ανοίξει για το κοινό, εφόσον διευ-
θετηθούν τα ζητήματα με την κυκλο-
φορία στον στενό ανηφορικό δρόμο. 
Εκεί ο επισκέπτης θα μπορεί να δει το 
μεγάλο, ήδη αναταγμένο κομμάτι του 
μνημείου, αλλά και τις αναστηλωτικές 
εργασίες που παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον.
«Πλέον όποιος έρχεται στο ανάκτορο 
βλέπει το κτίριο. Το μέγιστο ύψος της 
ανάταξης είναι 1,6 μέτρα» εξηγεί η 
προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτή-
των Ημαθίας, αρχαιολόγος Αγγελική 
Κοτταρίδη. Όπως επισημαίνει, μέχρι 
στιγμής ολοκληρώθηκε η συντήρηση 
και η ανάταξη της δυτικής, της νότιας 
και της νοτιοανατολικής πτέρυγας, 
όπου είναι τα δωμάτια με τα ψηφι-
δωτά, ενώ συντηρήθηκαν τα αρχαία 
δάπεδα και στη συνέχεια θα προχω-
ρήσει η αναστήλωση των κιόνων της 
πρόσοψης στη νότια στοά και στο 
περιστύλιο.
«Στο τέλος θα έχουμε αναστηλωμένο 
το νότιο κομμάτι του περιστυλίου, με 
16 κίονες και τη ζωφόρο στο ύψος των 
οκτώ μέτρων. Έτσι, για πρώτη φορά 
θα προκύψει ολοκληρωμένη η εικόνα 

του κτιρίου, που είναι αντιπροσω-
πευτικό της κλασικής αρχιτεκτονικής 
στη Μακεδονία στη γνωστή της δια-
τύπωση, με τους ορθούς κίονες και το 
επιστύλιο» προσθέτει.
Χαρακτηρίζει άλλωστε, πολύ θετικό 
το γεγονός ότι στο τέλος του προηγού-
μενου χρόνου διπλασιάστηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 
ο προϋπολογισμός για τα έργα ανα-
στήλωσης του ανακτόρου, φτάνοντας 
συνολικά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, 
με χρονικό ορίζοντα περαίωσης το 
τέλος του 2022, οπότε θα κλείσει η 
τρέχουσα περίοδος. «Αυτό σημαίνει 
ότι εκτός από την αναστήλωση του 
περιστυλίου θα αναταχθεί και ολό-
κληρη η βόρεια πλευρά του ανακτό-
ρου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
υνεχίστηκε και το 2017 η έρευνα στη θα-
λάσσια περιοχή της παραλίας Λαμπα-
γιαννά, στη νότια Αργολίδα, κοντά στον 
γνωστό αρχαιολογικό χώρο του σπηλαί-

ου Φράγχθι, όπου τα τελευταία χρόνια αποκα-
λύπτονται τα κατάλοιπα προϊστορικού οικισμού 
της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.
«Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδεικνύ-
ουν την ύπαρξη πιο περίπλοκων κτιρίων, καθώς 
επίσης και πολλών θαμμένων αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων», ενώ «κάτω από το στρώμα της 
Πρώιμης Ελλαδικής ΙΙ (μέσα της 3ης χιλιετίας 
π.Χ., στην οποία αντιστοιχούν τα ορατά αρχι-
τεκτονικά κατάλοιπα στο βυθό) ανακαλύφθηκε 
ένα τείχος της Πρωτοελλαδικής Ι (πρώιμη 3η 
χιλιετία). Ένα άλλο παλαιότερο στρώμα ερευνή-
θηκε το οποίο θα μπορούσε να χρονολογηθεί 
ακόμη και στη μεταβατική περίοδο μεταξύ της 
Νεολιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. 
Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότη-

τες οστράκων πορφύρας. Είναι ωστόσο αδύνα-
τον ακόμα να προσδιοριστεί σε τι χρησίμευαν».
Τα παραπάνω αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε 
ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αναφερόμενο στην έρευνα του 
2017, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος «Όρμος της Κοιλά-
δας», υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων με τη συνεργασία του Πανεπιστη-
μίου της Γενεύης, υπό την αιγίδα της Ελβετικής 
Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα. Στόχος του 
η μελέτη βυθισμένων προϊστορικών θέσεων 
στον μικρό κόλπο της νότιας Αργολίδας.
 «Η έρευνα του 2017 ξεκίνησε με υποθαλάσ-
σια τοπογραφία και γεωφυσικές μετρήσεις. Σε 
συνέχεια των προηγούμενων εργασιών στην 
παραλία Λαμπαγιαννά, τα ορατά στο βυθό 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα χαρτογραφήθηκαν 
περαιτέρω και η τομογραφία ηλεκτρικής ειδι-
κής αντίστασης συνεχίστηκε προς τα βόρεια της 

παραλίας, σε αβαθή νερά», αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι έγιναν επίσης 
«υποβρύχιες ανασκαφές σε μια μεγαλύτερη επι-
φάνεια από το 2016 και με βελτιωμένες μεθό-
δους».

Η Θεσσαλία 
αποκαλύπτεται

Η 
εμπειρία από το Δια-
χρονικό Μουσείο 
Λάρισας σε διαπερνά 
και θέτει ερωτήματα. 

Πώς γίνεται ένα τέτοιας ποιότη-
τας μουσείο να μην είναι γνω-
στό στο πανελλήνιο κι ας εγκαι-
νιάστηκε μόλις τον Νοέμβριο 
του 2015, παρότι ο αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός είχε προκη-
ρυχθεί το 1984; Είναι ένας περί-
πατος στο παρελθόν της Θεσσα-
λίας, με έναν τρόπο σύγχρονο 
και αφυπνιστικό, και αν τύχει 
να έχετε ξεναγό την προϊστα-
μένη της Εφορείας Λάρισας, 
αρχαιολόγο Σταυρούλα Σδρό-
λια, με ειδίκευση στα βυζαντινά, 
θα ανοίξει το μυαλό σας σε μια 
νέα ανάγνωση του παρελθό-
ντος. Το Διαχρονικό Μουσείο 
Λάρισας, στην κορυφή πευκό-
φυτου λόφου στις νότιες παρυ-
φές της πόλης, είναι φέτος υπο-
ψήφιο από την Ελλάδα, μαζί με 
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Θήβας, για το Ευρωπαϊκό 
Μουσείο της Χρονιάς (ΕΜΥΑ). 
«Τα διαχρονικά μουσεία είναι 
ακόμη κάτι σχετικά καινούρ-
γιο στον κόσμο των μουσείων», 
λέει η Σταυρούλα Σδρόλια. «Επι-
χειρούν να δείξουν πώς ενώνο-
νται οι περίοδοι και τι σημαί-
νει αυτό σήμερα. Μας ενδια-
φέρει η εξέλιξη της κοινωνίας, 
η μεταβολή, η κίνηση μπροστά. 
Μας ενδιαφέρει να διηγούμα-
στε ανθρώπινες ιστορίες ή να 
φωτίζουμε κοινωνικά ζητή-
ματα ακόμη ανοικτά». Η περι-
ήγηση από τα νεολιθικά ώς τα 
πρόσφατα χρόνια, στις αχανείς 
αίθουσες, είναι σαν ταξίδι στο 
παρελθόν, με στόχο την «εμπει-
ρία». «Εγινε αυστηρή επιλογή 
των εκθεμάτων από τον θεσσα-
λικό χώρο στη διαχρονία του, με 
γνώμονα να επικοινωνούν με το 
σύγχρονο κοινό».
Η Λάρισα, με την ολοένα και 
πιο ενδιαφέρουσα πολιτιστική 
ζωή, διαθέτει ένα από τα άρτια 
μουσεία της Ελλάδας, που μαζί 
με τα παλαιότερα μουσεία της 
πόλης αποτελεί ισχυρή παρα-
καταθήκη πολιτισμού, οικονο-
μίας και ανάπτυξης.

Βεργίνα: ανοίγει για το κοινό τον μάιο το ανάκτορο 
των αιγών, ο «παρθενώνας της μακεδονίας»

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην παραλία 
Λαμπαγιαννά Αργολίδας
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Ε
ίναι από αυτά τα βράδια. Που δεν σου πά-
νε τίποτα καλά. Είτε γιατί είσαι άτυχος. Εί-
τε γιατί δεν είσαι στη βραδιά σου. Η ΑΕΚ 
τα είχε όλα. Και την ατυχία και την αστοχία 

των ποδοσφαιριστών της. Η ομάδα του Μανόλο 
Χιμένεθ κατάφερε να μη σκοράρει (γιατί περί κα-
τορθώματος πρόκειται) και ν’ αποκλειστεί όπως 
ακριβώς ζούσε στην Ευρώπη. Με ισοπαλία. Λευκή 
αυτήν την φορα... Οπως και το σκηνικό στο Κίεβο.

Μία ΑΕΚ αποφασισμένη για πρό-
κριση
Κι όμως ο Μανόλο Χιμένεθ εξέ-
πληξε τους πάν τε ς.  Οχ ι μόνο 
επειδή παρουσίασε την καλύτερη 
δυνατή 11αδα που θα μπορούσε 
να βάλει. Την πρόκριση έψαχνε ο 
Ισπανός τους καλύτερους θα έβαζε. 
Η έκπληξη είχε να κάνει με το πως 
μπήκε στο ματς. Παρά το γεγονός ότι 
έπαιζε σε κλιματολογικές συνθήκες που 
δεν είχε συνηθίσει, εντούτοις είχε τον αέρα του 
φαβορί!
Κατοχή μπάλας, πίεση στο μισό της Ντιναμό και 
προσπάθεια για γρήγορο γκολ. Ενα πλάνο που 
εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους 
παίκτες της ΑΕΚ. Ευκαιρία στο 4’ (ο Καντάρ παρα-
λίγο να βάλει αυτογκόλ στη σέντρα του Χριστο-
δουλόπουλου), τετ-α-τετ του Αραούχο στο 6’ με 
τον Μπόικο να βγαίνει γρήγορα και να τον εμπο-
δίζει, σουτ του Μπακασέτα (8’) και Λάζαρου (12’) 
που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας των Ουκρανών.
Και όσο πέρναγε η ώρα η ΑΕΚ αποκτούσε αυτοπε-
ποίθηση. Για να φτάσουμε στο 24’ και στη μεγα-
λύτερη φάση της «Ενωσης» στο πρώτο ημίχρονο. 
Μία φάση που μπορεί να προήλθε από λάθος των 
Μπόικο και Χαρμάς αλλά η μπάλα πήρε πορεία 
προς το τέρμα μέχρι να βρεθεί ο Μορόζιουκ να 
διώξει πάνω στη γραμμή. Στο υπόλοιπο του ημι-
χρόνου η Ντιναμό απείλησε μόνο με δύο κεφαλιές 
με τον Αραούχο να διώχνει τη μία σχετικά εύκολα 
μιας και είχε σωστή θέση στο δοκάρι...

Χάθηκαν τα... άχαστα
Οσοι νόμιζαν πως η ΑΕΚ θα μείνει από δυνάμεις 
στο δεύτερο διαψεύστηκαν. Η «Ενωση» έκανε 
ένα άψογο 25λεπτο (45-70) στο οποίο «έπνιξε» 
τη Ντιναμό Κιέβου. Την κόλλησε στα σκοινιά 
όπως και στο ΟΑΚΑ και άρχισε να την γρονθο-
κοπεί. Ομως για κακή της τύχη δεν βρέθηκε ο 
παίκτης που θα την έριχνε νοκ άουτ. Ο Μπακά-
κης στο 51’ με μονοκόμματο είδε τον Μπόικο 
να κάνει σπουδαία επέμβαση. Από το κόρνερ ο 

Μασούντ βρέθηκε μόνος του σε κενή εστία 
από το μισό μέτρο κι έστειλε την μπάλα 

άουτ!
Η Ντιναμό θα μπορούσε να σκορά-
ρει στο 53’ (τρομερή ατομική ενέρ-
γεια του Μοράες που έσωσε πάνω 
σ τη γραμμή ο Μπακάκης) αλλά 
μετά δεν μπορούσε να βγάλει την 

μπάλα από την περιοχή της. Κάθε διώ-
ξιμο κατέληγε στα πόδια των παικτών 

της ΑΕΚ η οποία προσπαθούσε με γεμί-
σματα, κοντινές πάσες και πλαγιοκοπήσεις να 
βρει τρόπο να σκοράρει. Στο 62’ Αραούχο και 
Μασούντ δεν μπορούσαν να σουτάρουν σωστά 
μέσα από την περιοχή και στο 63’ ξανά ο Μπόικο 
έβγαλε το φάουλ του Λάζαρου.

Οι αλλαγές δεν βοήθησαν
Εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε να πιέζει και να απειλεί 
ήρθαν οι αλλαγές από τον πάγκο. Και σε αυτό το 
ματς δεν βοήθησαν. Ο Κλωναρίδης (αντί Μπακα-
σέτα) δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ματς, ο Γιακου-
μάκης (αντί του Λάζαρου) επίσης δεν μπήκε ποτέ 
στο παιχνίδι ενώ ο Αϊντάρεβιτς (αντί του Γαλανό-
πουλου) δεν ήρθε πολλές φορές σε επαφή με τη 
μπάλα.
Μάλιστα εάν δεν ήταν ο Μπάρκας σε δύο περί-
πτωσεις στο τέλος του αγώνα η ΑΕΚ θα έχανε και 
το ματς. Εν τέλει το παιχνίδι έμεινε χωρίς σκορ. 
Και μπορεί η Ενωση να φεύγει από την Ευρώπη 
αλλά σίγουρα της μένει η πίκρα του αποκλει-
σμού και με τον τρόπο που ήρθε.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Όσιμ την είχε πει πόρνη! Τέτοια ήταν η μπάλα στο Κίεβο! Η ΑΗΤΤΗΤΗ ΑΕΚ έδωσε ποδοσφαιρική 
παράσταση στα χιόνια, αλλά γυρίζει στην Αθήνα αποκλεισμένη από την Ντιναμό (0-0) αφού αν κι 
έχασε ένα... τσουβάλι ευκαιρίες δεν βρήκε το γκολ της πρόκρισης.

Αμαρτία και περίφανο 
αντίο! Μετά από τρία ματς χωρίς νίκη (2 ισοπαλίες και 1 ήττα) ήθελε 

απλά τη νίκη. Το 1-0 φαντάζει φτωχό αλλά η στατιστική έδειξε 
πως ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με 26 τελικές! Απλά ο 

Ανσαριφάρντ δεν μπορούσε να νικήσει με τίποτα τον Κότνικ, ο Μιρα-
λάς δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα εντός εστίας και εν τέλει το 
παιχνίδι κρίθηκε με το γκολ του Οφόε στο 48’. Σκοπός επετεύχθη και 
οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να προετοιμαστούν με μεγαλύτερη ηρε-
μία για το ντέρμπι της Τούμπας την επόμενη αγωνιστική...

Με κατοχή αλλά λίγες φάσεις...
Χωρίς να αλλάξει το 4-2-3-1 ο Οσκαρ Γκαρθία ο οποίος επέστρεψε 
στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή 
απέναντι στον Πανιώνιο που έπαιξε με σύνθεση ανάγκης. Σταυρό-
πουλος, Πινιώτης και Νίλσεν πήραν φανέλα βασικού και οι «κυανέ-
ρυθροι» είχαν σε όλο το παιχνίδι παθητικό ρόλο. Πιθανότατα να βλέ-
παμε κι ένα διαφορετικό παιχνίδι εάν στο 6’ δινόταν το πέναλτι στον 
Ανσαριφάρντ (από τον Κότνικ) ή τελείωνε στη συνέχεια τη φάση ο 
Ιρανός στη κενή εστία.
Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο 25λεπτο έχασαν καλές φάσεις κυρίως 
με τον Οτζίτζα (17’ και 22’) αλλά στη συνέχεια έγιναν φλύαροι με απο-
τέλεσμα να χάσουν ένα ολόκληρο ημίχρονο απέναντι στον Πανιώνιο 
που απείλησαν μόνο στο 30’ αλλά ο Χατζισαφί πρόλαβε τον Λάμπρου 
στην μικρή περιοχή.

Με ηγέτη Ταχτσίδη και πολλές χαμένες ευκαιρίες
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. 
Με μεγαλύτερη όρεξη, περισσότερη πίεση. Αυτό μεταφράστηκε σε 
δεκάδες χαμένες ευκαιρίες. Ευκαιρίες που βγήκαν μετά το μοναδικό 
γκολ του αγώνα στο 48’.
Ο Ταχτσίδης ο οποίος είχε ηγετική παρουσία στο ματς έκλεψε την 
μπάλα κι έβγαλε την ασίστ στον Οτζίτζα για το 1-0 και στη συνέχεια 
οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί αλλά απελπιστικά άστοχοι. Ο Κότ-
νικ είχε σπουδαίες επεμβάσεις στον Ανσαριφάρντ (σε τρεις περιπτώ-
σεις) και στον Τζούρτζεβιτς (σε μία περίπτωση). Ο Μιραλάς παρά τις 
πολλές ευκαιρίες που είχε να σκοράρει δεν μπορούσε να βρει εστία 
κι έτσι ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-0 το οποίο ωστόσο τον επαναφέ-
ρει στις νίκες...
MVP: Ταχτσίδης. Ο μέσος του Ολυμπιακού έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι 
και φυσικά το μισό γκολ του Οτζίτζα είναι δικό του μιας και κλέβει την 
μπάλα και δίνει την ασίστ.
Αδύναμος κρίκος: Ανσαριφάρντ. Παρά το γεγονός ότι ήταν σε πολ-
λές φάσεις μέσα εντούτοις δεν βρέθηκε σε καλή μέρα κι έχασε σπου-
δαίες φάσεις.
Στο ύψος του: Κότνικ. Εβγαζε ότι μπορούσε. Εχει σπουδαίες επεμβά-
σεις που κρατούσε τον Πανιώνιο μέσα στο παιχνίδι.
Ολυμπιακός (Οσκαρ Γκαρθία): Προτό, Ομάρ, Μποτία, Νικολάου, 
Χατζισαφί, Ταχτσίδης, Ζιλέ, Μάριν (65’ Ανδρούτσος), Οφόε (85’ Μάρ-
τινς), Μιραλάς και Ανσαριφάρντ (74’ Τζούρτζεβιτς).
Πανιώνιος (Μιχάλης Γρηγορίου): Κότνικ, Βλάχος, Γκιοατά, Σταυ-
ρόπουλος, Σαραμαντάς, Ουέλιγκντον, Πινιώτης, Μασούρας (56’ 
Μακρύλλος), Λάμπρου, Μπραχίμι (56’ Σπιριντόνοβιτς) και Νίλσεν.

ολυμπιακός - πανιώνιος 1-0
Ηρεμία πριν την Τούμπα
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Χ
ρειάστηκε 22 αγωνι-
στικές, όμως ο Πανα-
θηναϊκός κατάφερε να 
νικήσει για πρώτη φο-

ρά μακριά από την έδρα του, ε-
πικρατώντας της ΑΕΛ (1-0) στη 
Λάρισα! Ο Λουντ το γκολ έπει-
τα από ασίστ του Δώνη.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ξεκί-
νησε με τον Βλαχοδήμο στην 
εστία. Αριστερό μπακ τον 
Ινσούα, δεξί τον Γιόχανσον και 
τον Αυλωνίτη με τον Οικονό-
μου στο κέντρο της άμυνας. 
Τζανδάρης και Κάτσε οι κεντρι-
κοί μέσοι, με τον Λουντ μπρο-
στά τους. Αριστερό εξτρέμ ο 
Χατζηγιοβάνης, δεξί ο Κου-
λιμπαλί και στην κορυφή της 
επίθεσης ο Δώνης. Στην αντί-
περα όχθη, ο Ηλίας Φυντάνης 
εμπιστεύθηκε τον Μπόζοβιτς 
κάτω από τα δοκάρια. Γκοϊκο-
βιτς και Ζίζιτς οι δύο στόπερ, 
αριστερό μπακ ο Γουάλας, δεξί 
ο Ρέντζας. Λαγός και Φατιόν 
οι δύο «κόφτες». Μασούρας, 
Κριζμάν και Μιλοσάβλιεβιτς η 
μεσοεπιθετική τριπλέτα πίσω 
από τον Ναζλίδη.

Μία συνεργασία έφτα-
νε...
Ο Παναθηναϊκός από το πρώτο 
λεπτό πατούσε καλύτερα πάνω 
στο χορτάρι, είχε καλύτερη 
κυκλοφορία και έφτανε με σχε-
τική ευκολία έξω από την περι-
οχή της ΑΕΛ, χωρίς όμως να 
μπορεί να δημιουργήσει επικίν-
δυνες καταστάσεις για την εστία 
των γηπεδούχων, καθώς είναι 
γνωστό πως του λείπει η ποιό-
τητα στο δημιουργικό κομμάτι.
Το «τριφύλλι» είχε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, κέρδιζε τις 
περισσότερες μονομαχίες και 
μια συνεργασία στο 20’ έφτανε 
και περίσσευε για να μπει μπρο-
στά στο σκορ και να πάρει προ-
βάδισμα για το «τρίποντο».
Ο Τζανδάρης σήκωσε την μπάλα 
για το κεφάλι του Δώνη, ο νεα-
ρός άσος πήρε την κεφαλιά και 
στην πλάτη της άμυνας ο Λουντ 
βγήκε μόνος του απέναντι στον 
πορτιέρο της ΑΕΛ. Η άμυνα των 

«βυσσινί»... πετούσε χαρταετό 
στην φάση αυτή, ο Φινλανδός 
βρήκε την μπάλα στρωμένη και 
με δεξί πλασέ την έστειλε στο 
πλεκτό!
Οι «πράσινοι» είχαν άριστη 
συμπεριφορά στο ανασταλτικό 
κομμάτι απέναντι σε μια ΑΕΛ 
που ήταν εκτός παιχνιδιού, δεν 
μπορούσε να φτιάξει φάσεις και 
δεν είχε πλάνο να επιτεθεί μετά 
το 1-0 του Παναθηναϊκού που 
ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

«Διπλό» μετά από εννιά 
μήνες!
Με την έναρξη του δευτέρου 
μέρους, ο Φυντάνης προσπά-
θησε να αλλάξει την εικόνα 
της μεσαίας του γραμμής με 
τον Αγκάνοβιτς να παίρνει την 
θέση του Λαγού, στην συνέ-
χεια πέρασε τον Γκόλια και στο 
65’ έκλεισε τις αλλαγές του με 
την είσοδο του Περόνε στο ματς, 
ώστε να βρει ένα σημείο αναφο-
ράς στην επίθεσή του. Οι γηπε-
δούχοι πήραν την κατοχή και τον 
έλεγχο της μπάλας, με τον Πανα-
θηναϊκό να αφήνει στα αποδυ-
τήρια την καλή εικόνα του πρώ-
του μέρους και να περιορίζεται 
σε παθητικό ρόλο, ψάχνοντας 
να βρει ένα δεύτερο γκολ στους 
χώρους που άφηνε στα μετό-
πισθεν η ομάδα του Φυντάνη. 
Παρόλα αυτά το «τριφύλλι» 
είχε την καλύτερη φάση με την 
συνεργασία Δώνη-Λουντ και το 
σουτ του Χατζηγιοβάνη στο 57’ 
που κατέληξε στην αγκαλιά του 
Μπόζοβιτς.
Ο Παναθηναϊκός από το 75’ και 
μετά πάτησε καλύτερα, άφησε 
την κατοχή στους «βυσσινί», οι 
οποίοι απείλησαν μοναχά με 
δύο κεφαλιές και το 1-0 έμεινε 
μέχρι το τέλος για την ομάδα του 
Μαρίνου Ουζουνίδη.
Οι «πράσινοι» νίκησαν μακριά 
από την Λεωφόρο μετά από 
εννιά μήνες. Τελευταία φορά 
ήταν στις 31 Μαϊου στην Τού-
μπα. Με αυτό το «τρίποντο» ο 
Παναθηναϊκός πλησίασε στο -4 
από την πέμπτη θέση και τον 
Πανιώνιο...

αελ - παναθηναϊκός 0-1
Επιτέλους διπλό!

Η Λαμία κράτησε για 45 λεπτά τον ΠΑΟΚ 
στο μηδέν, όμως οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν 
αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος, πέτυχαν 
δύο γκολ σε ένα πεντάλεπτο και συνέχισαν 
(2-0) την ξέφρενη πορεία τους προς τον 
τίτλο!

Ο
κτώ στροφές πριν από το τέλος του πρω-
ταθλήματος ο ΠΑΟΚ πέρασε κι από τη 
Λαμία δείχνοντας, με το έκτο σερί «δι-
πλό», ότι είναι το φαβορί για τον τίτλο. 

Μια χούφτα φίλοι του, που κατάφεραν να βρουν 
τρόπο πρόσβασης στο ΔΑΚ Λαμίας, πανηγύρισαν 
τρελά τη 10η νίκη (στο πρωτάθλημα) και τη 15η συ-
νολικά, σ’ ένα τρελό σερί που «τρέχει» από τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο. Το μόνο που ζητούσαν ήταν 
«πρωτάθλημα και κύπελλο στον Πύργο τον Λευκό»!

ΜΕ 4-2-3-1 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
Και οι δύο προπονητές επέλεξαν το 4-2-3-1 για να 
κατεβάσουν τις ομάδες του στον αγωνιστικό χώρο 
του ΔΑΚ Λαμίας. Ο Μπάμπης Τενές επέλεξε τον Νίκο 
Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τους Βασι-
λαντονώπουλο (δεξιά), Ασίγκα, Αναστασιάδη (στό-
περ), Παντελιάδη (αριστερά) στην άμυνα. Οι 
Ομο και Μπλάζιτς ήταν οι δύο αμυντικοί 
μέσοι, την τριάδα της μεσοεπιθετικής 
γραμμής αποτελούσαν οι Βάντερσον, 
Πίτι, Ακόστα και μοναδικός προωθη-
μένος ο Μπούτνικ.  
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε μια 
ενδεκάδα πάνω κάτω γνωστή, από τις 
τελευταίες δοκιμές, με το κλασικό 4-2-
3-1 να αποτελείται κατά τα 9/11 με τους 
ίδιους ποδοσφαιριστές, που ξεκίνησαν στον 
αγώνα της περασμένης Δευτέρας κόντρα στην ΑΕΛ.
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν κάτω από τα δοκά-
ρια, η τετράδα της άμυνας αποτελούταν από τους 
Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Βιεϊρίνια, οι δύο εσω-
τερικοί μέσοι ήταν οι Κάνιας (αντί του τιμωρημένου 
Σάχοφ), Μαουρίσιο, ενώ ο Ρόμπερτ Μακ έπαιξε το 
ρόλο του αντί-Κάμπος, ο Πέλκας ήταν στο «δέκα» 
και ο Μπίσεσβαρ ξεκίνησε και πάλι στο αριστερό 
άκρο της επίθεσης. Στην κορυφή της επίθεσης ο 
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς.

ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΛΛΑ…
Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα 
από το ξεκίνημα, είχε την κατοχή της μπάλας, προ-
σπαθώντας να ανταποκριθεί και να απαντήσει στην 

πίεση των ποδοσφαιριστών της Λαμίας, που είχαν 
προφανή εντολή να κρατήσουν τους φιλοξενούμε-
νους μακριά από την περιοχή του Παπαδόπουλου.
Παρά το υπέρ του 70%-30% στην κατοχή της μπά-
λας, ο «Δικέφαλος» δεν μπορούσε να βρει τρόπο 
και να γίνει απειλητικός για την εστία της Λαμίας, 
με εξαίρεση την εντυπωσιακή επέμβαση του Παπα-
δόπουλου στην προσπάθεια του Βαρέλα (24’) και 
το σουτ του Μακ (29’) που έδιωξε ο γκολκίπερ των 
γηπεδούχων.

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ» ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
O ΠΑΟΚ πέταξε τα πρώτα 45 λεπτά μένοντας 
μακριά από τον καλό εαυτό, που είχε παρουσιά-
σει στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ευτύχησε 
να βρει νωρίς στο β’ μέρος το γκολ από τον Δημή-
τρη Πέλκα (56’). Ο Μακ σέντραρε ωραία από αρι-
στερά, ο Μαουρίτσιο κοντρόλαρε και πάσαρε 
δίπλα του στον Μπίσεσβαρ, αυτός σέντραρε στη 
μικρή περιοχή αμέσως για τον Πέλκα κι εκείνος 
από κοντά είχε εύκολο έργο με κεφαλιά να ανοίξει 
το σκορ (0-1)!
Μέσα σε πέντε λεπτά ο «Δικέφαλος» ξαναχτύ-
πησε., με τον Μαουρίσιο, που εκμεταλλεύτηκε το 
λάθος του Ασίγκμπα και με κεφαλιά έστειλε την 

μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του 
Παπαδόπουλου κάνοντας το 2-0 για τον 

ΠΑΟΚ.
MVP: Ο Δημήτρης Πέλκας εκτός από 
το γκολ που πέτυχε (φθάνοντας τα 
9 στη σεζόν) ήταν μέσα σ’ ότι καλό 
έκανε ο ΠΑΟΚ στο β’ μέρος.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Αθανασιάδης 

πάλεψε και κέρδισε κατά κράτος κάθε 
μονομαχία από τον Πρίγιοβιτς.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Πίτι είναι ότι 
ποιοτικότερο έχει να επιδείξει η Λαμία, αλλά σε 
ολόκληρο το ματς ήταν εξαφανισμένος και χωρίς 
δυνάμεις στο δεύτερο μισό του αγώνα.   
Η ΓΚΑΦΑ: Στη φάση του 2-0 για τον ΠΑΟΚ ο Ασί-
γκμπα βρίσκει τη μπάλα και μπερδεύει τον Παπα-
δόπουλο με αποτέλεσμα ο Μαουρίτσιο με κεφαλιά 
«ψαράκι» να έχει εύκολο έργο.
Λαμία (Μπ. Τεννές): Παπαδόπουλος, Παντελιάδης, 
Αναστασιάδης, Ασίγκμπα, Βασιλαντωνόπουλος, 
Μπλάζιτς, Ομο (67’ Μπεν Τζεμιά), Βάντερσον, Πίτι, 
Ακόστα, Μπούτνικ (60’ Αστσεριτς).
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κάνιας, Μαουρίσιο, 
Μακ (89’ Κουλούρης), Πέλκας (78’ Μουλέν), Μπί-
σεσβαρ (72’ Λημνιός), Πρίγιοβιτς.

λαμία - παοκ 0-2

Ασταμάτητος!
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«Διαλύεται» στα εξ ων συνετέθη 
η Βέροια, μετά τη νέα αφαίρεση 
βαθμών, με τους παίκτες να μην 
προπονούνται και να αποχωρούν από 
το γήπεδο μαζεύοντας τα προσωπικά 
τους αντικείμενα και χαιρετώντας ο 
ένας τον άλλον.

Τ
ραγική είναι η κατάσταση στη «Βασί-
λισσα», με τους παίκτες να παίρνουν 
μάλλον απόφαση πως μετά τη νέα α-
φαίρεση βαθμών δεν υπάρχει μέλλον 

στον σύλλογο.
Οι παίκτες της Βέροιας βρέθηκαν την Τετάρτη 
(21/2/) στο γήπεδο, όχι όμως για να προπο-
νηθούν, αλλά για να μαζέψουν τα πράγματά 
τους και να φύγουν. Μάλιστα, χαιρετήθηκαν 
μεταξύ τους κι όπως όλα δείχνουν, δεν θα 
κατέβουν στον αγώνα της 18ης αγωνιστικής 
της Football League με αντίπαλο τον Απόλ-
λωνα Πόντου.
Η Βέροια βρίσκεται πλέον στην προτελευ-
ταία θέση της βαθμολογίας, πάνω μόνο από 
τον μηδενισμένο Αχαρναϊκό, με 11 βαθμούς 
σε 16 αγώνες κι όπως όλα δείχνουν, τα οικο-
νομικά προβλήματα δεν θα την αφήσουν να 
ολοκληρώσει τη σεζόν.

ΑΟΧ Κισσαμικός - Καλλιθέα 2-0
Στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας βρίσκε-
ται ο ΑΟΧ Κισσαμικός, ο οποίος κατάφερε να 
κερδίσει και την Καλλιθέα στην Κρήτη σχε-
τικά εύκολα με 2-0, συνεχίζοντας την πολύ 
καλή του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.
Οι Κρητικοί, ευτύχησαν να προηγηθούν στο 
23’ στο παιχνίδι με σουτ του Τόλι. Αυτή ήταν 
και η μόνη φάση ουσιαστικά στο πρώτο 
μέρος το οποίο ήταν μέτριο κι έφερε τους 
γηπεδούχους μπροστά στο σκορ. Ένα γρή-
γορο τέρμα στην επανάληψη ήταν αυτό που 
τελείωσε ουσιαστικά και το παιχνίδι...
Συγκεκριμένα, στο 58’ ο Ξύδας από κοντά 
μετά το σουτ του Φουάση, πλάσαρε για το 
2-0... κλειδώνοντας τη νίκη για τον ΑΟΧ Κισ-
σαμικό. Η Καλλιθέα έφτασε κοντά στη μεί-
ωση του σκορ στο 83’, όταν μετά από σουτ 
του Σμυρλή ο Λαζαρίδης απομάκρυνε, 
η μπάλα έφτασε στον Γκέτσι, το σουτ του 
οποίου κόντραρε στον Τόλι κι έφυγε κόρνερ.
Τελικά μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα δεν 
άλλαξε κάτι, με το 2-0 να μένει μέχρι το τέλος 
και ο ΑΟΧ Κισσαμικός να παίρνει ακόμα μια 
σημαντική νίκη. Ενώ από την άλλη η Καλλι-
θέα παραμένει σε πολύ δύσκολη θέση.

ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Γιώργος Πετράκης): 
Λαζαρίδης, Τόλι, Παντελάκης, Ζιούλης, Φου-
άσης, Σελινιωτάκης (73’ Γκίνη), Λεμονής, 
Ξύδας (66’ Αποστολίδης), Σάλιακας, Χαλκια-
δάκης, Λέο (84’ Νικόλτσης).
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Γιώργος Κορακάκης): Θεοδω-
ράκης, Ντιακιτέ, Παπαγγελής, Συριόπου-
λος, Σεζάι, Καντέ, Σμυρλής, Μίγγος (59’ Γλυ-
νός), Μήλιος (75’ Παυλής), Ζυγκερίδης (63’ 
Χοτζάλι), Γκέτσι.

Συνεχίζουν από κοντά τα Τρίκαλα...
Σημαντικό διπλό για τα Τρίκαλα που συνέ-
χισαν να κοιτάζουν από κοντά την πρώτη 
τριάδα του πρωταθλήματος, μιας και πέρα-
σαν από το Ηράκλειο επικρατώντας 0-2 του 
Εργοτέλη.
Οι φιλοξενούμενοι, ευτύχισαν να σκορά-
ρουν μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέ-
τρησης. Τότε ήταν ο Σαχινίδης με σουτ στη 
κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι 
άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι 
είχαν τον έλεγχο και πίεσαν για την ισοφά-
ριση, όμως ο Κάιπερς σε όσες ευκαιρίες του 
παρουσιάστηκαν δεν μπόρεσε να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα.
Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τον 
Εργοτέλη και πάλι να είναι καλύτερος και να 
ψάχνει το γκολ δίχως όμως να τα καταφέρει 
και χωρίς να χάνει κάποια τεράστια ευκαι-
ρία. Τελικά τα Τρίκαλα ήταν εκείνα που βρή-
καν τον δρόμο για τα δίχτυα και πάλι, όταν 
στο 92’ ο Τόμιτς έφυγε στην κόντρα και την 
κατάλληλη στιγμή πέρασε στον Γιαννιτσάνη 
ο οποίος δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το 
τελικό 0-2.

Βέροια - Παναιγιάλειος 3-1
Κόντρα στα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι παίκτες της Βέροιας όχι 
μόνο κατέβηκαν στην αναμέτρηση με τον 
Παναιγιάλειο αλλά και επικράτησαν αρκετά 
εύκολα και δίκαια με 3-1. Για τους γηπεδού-
χους τα γκολ έβαλαν οι: Δαμιανάκης με κεφα-
λιά στο 30’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του 
Λίταινα, Μπλέτσας με σουτ στο 59’ μετά από 
φάουλ του Μπαστιάνου και κεφαλιά του 
Βανκεβάι που δεν έδιωξαν οι αμυντικοί του 
Παναιγιάλειου και αυτογκόλ με τον Γραμμα-
τίκα στο 75’. Ο Μπαστιάνος ήταν και στην 
φάση του 3-1 καθώς από δική του σέντρα 
- σουτ και προσπάθεια του Γραμματίκα να 
διώξει μπήκε το αυτογκόλ.
Ο Παναιγιάλειος είχε προηγηθεί με πλασέ του 
Αγιούμποφ στο 2’ με τον σκόρερ του να κάνει 

το ντεμπούτο του. Οι φιλοξενούμενοι πάντως 
έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 67’ μετά 
την αποβολή του Γκούμα. Στο 88’ υπήρξε απο-
βολή και για τη Βέροια με τον Δόρη.

Δόξα Δράμας – Πανσερραϊκός 3-1
Η Δόξα Δράμας πέτυχε μία ακόμα εντός 
έδρας νίκη της στην φετινή κατηγορία με 
πρωταγωνιστή τον Κάσες που μπήκε αλλαγή 
στο 54’ και σκόραρε με κεφαλιά στο 55’ και 
με σουτ ένα λεπτό μετά! Το 1-0 το έκανε από 
σέντρα του Βιτλή και το 2-0 μετά από μπαλιά 
του Κουσκουνά και σουτ του στην κίνηση. 
Στο 77’ μείωσε στο σκορ ο Ρούτσης αφού 
πήρε το... ριμπάουντ έπειτα από διώξιμο του 
Βούρα σε σουτ του Ενομό. Οι Δραμινοί πέτυ-
χαν και ακόμα ένα τέρμα. Στο 92’ μετά από 
πάσα Γεωργιάδη στον Κουσκουνά και συρτό 
σουτ του Κουσκουνά για το τελικό 3-1.

Άρης - Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Σταθερά και χωρίς απώλειες συνεχίζει την 
πορεία του για την επιστροφή στη Σούπερ 
Λιγκ ο Άρης! Οι «κιτρινόμαυροι», ήταν ανώ-
τεροι σε όλο το ματς με την Αναγέννηση Καρ-
δίτσας και σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν 
ανοίξει το σκορ πολύ νωρίτερα... Όμως στο 
πρώτο ημίχρονο έχαναν την μία ευκαιρία 
πίσω από την άλλη.
Αρχικά στο 15’ ο Μπαστακός από πολύ 
κοντά έκανε την κεφαλιά και ο Γκέκας έσωσε, 
στο 20’ οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον 
Χαντί αλλά λανθασμένα το γκολ δεν μέτρησε 
ως οφσάιντ. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 

23’ ο Δεληζήσης είδε και πάλι τον Γκέκα να 
σώζει, ενώ στο 31’ ο Σόουζα από την μικρή 
περιοχή πλάσαρε ψηλά άουτ. Τελευταία καλή 
στιγμή στο πρώτο μέρος για τον Άρη ήταν 
στο 35’, όταν ο Πασάς επίσης από την μικρή 
περιοχή κατάφερε να πλασάρει άουτ. Κάπως 
έτσι το 0-0 έμεινε στο πρώτο ημίχρονο με 
την Αναγέννηση δεδομένα να πρέπει να 
αισθάνεται πολύ τυχερή...
Τελικά ό,τι δεν κατάφερε στο πρώτο μέρος 
ο Άρης, το έκανε με την επανέναρξη του 
δεύτερου 45λέπτου. Συγκεκριμένα, στο 
47’ ο Σόουζα μετά από εκτέλεση κόρνερ με 
προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0. Από εκεί και πέρα το άγχος 
έφυγε από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι 
οποίοι δεν έχασαν όσες ευκαιρίες στο πρώτο 
ημίχρονο, αλλά στην δεύτερη φάση που τους 
δόθηκε... κλείδωσαν το παιχνίδι.
Στο 62’ ο Καραγιάννης ανέτρεψε τον Πασά 
μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής έδειξε σωστά 
την άσπρη βούλα και ο Πλατέλλας έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα του Γκέκα για το 2-0. 
Ίδια εικόνα και στα υπόλοιπα λεπτά, με τους 
γηπεδούχους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο 
αλλά να κατεβάζουν ρυθμούς και στην τελευ-
ταία τους φάση να φτάνουν στο 3-0, με τον 
Μιλούνοβιτς με σουτ μέσα από την περιοχή 
να σκοράρει.
Ο Άρης με τη νίκη αυτή παρέμεινε αήττητος 
και στο +6 και +8 από τον δεύτερο ΟΦΗ και 
την τρίτη Παναχαϊκή και φαίνεται πως μετρά 
αντίστροφα για την επιστροφή του στη Σού-
περ Λιγκ.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

μάζεψαν τα πράγματά τους στη Βέροια
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Η 
ελληνικής καταγωγής Γκαμπριέλα 
Παπαδάκη μαζί με τον παρτενέρ 
της Γκιγιόμ Σιζερόν, κατέκτησαν το 
ασημένιο μετάλλιο στο ντουέτο του 

καλλιτεχνικού πατινάζ στους Χειμερινούς Ο-
λυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ.
 Η -ελληνική καταγωγής- Γαλλίδα πρωτα-
θλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ με τον 
παρτενέρ της, συμμετείχαν για πρώτη φορά 
σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και 
κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο, πίσω από 
τους Καναδούς, Τέσα Βίρτσουϊ και Σκοτ 
Μόϊρ.
Η «μάχη» των δύο κορυφαίων ζευγαριών 
ήταν συγκλονιστική, καθώς οι Παπαδάκη/
Σιζερόν εκτέλεσαν άψογα το πρόγραμμα τους 
υπό τους ήχους της «Σονάτας του σεληνό-
φωτος» και κατέρριψαν το παγκσμιο ρεκόρ 
βαθμολογικής συγκομιδής με 205,28 βαθ-
μούς. Στην συνέχεια, οι Καναδοί πήραν θέση 

στην πίστα και κατάφεραν με μία εντυπω-
σιακή παρουσία να καταρρίψουν το ρεκόρ, 
να συγκεντρώσουν 206,07 βαθμούς και να 
κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Αμερι-
κανοί, Μαϊα και Αλεξ Σιμπουτάνι με 192,59 
βαθμούς.
Η 22χρονη Παπαδάκη και ο 23χρονος Σιζε-
ρόν,  προπονούνται στον Καναδά από τον 
Ρομέν Χαγκενάουερ και είναι το πρώτο 
ζευγάρι στην Ιστορία του αθλήματος, που 
«έσπασε το φράγμα» των 200 βαθμών. Η 
Παπαδάκη γεννήθηκε στο Clermont-Ferrand 
της Γαλλίας, είναι κόρη της Κατερίνας, προπο-
νήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ, και του Εμμα-
νουήλ, από το Ώστιν του Τέξας, που είναι από 
τον Κορυδαλλό και η οικογένειά του έχει 
ρίζες στην Κρήτη. Mε τον Γκιγιόμ Σιζερόν, 
αποτελούν ένα από τα κορυφαία δίδυμα στην 
Ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ. 

Aσημένια ολυμπιονίκης η 
παπαδάκη

Ο 
Κώστας Μπανιώτης ολοκλήρωσε σήμερα τις εμφανίσεις του στον κλειστό 
στίβο με ρεκόρ στη σεζόν, χωρίς να καταφέρει να πάρει την πολυπόθητη 
πρόκριση για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Μπέρμιγχαμ. 
Ο έμπειρος άλτης μετείχε στο μίτινγκ κλειστού στο Βελιγράδι και ήταν 

νικητής στο ύψος με 2,26 μέτρα. Ο πρωταθλητής μας στη συνέχεια δοκίμασε για μία 
ακόμη φορά φέτος στα 2,30 μ., όπου είχε καλά άλματα, όμως ο πήχης δεν του έκανε 
και σήμερα το χατήρι.
Σε κάθε περίπτωση ο Μπανιώτης έδειξε πως το καλοκαίρι θα είναι και πάλι ανταγω-
νιστικός και σε θέση να διεκδικήσει μια καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στο Βερολίνο. «Παρά το γεγονός ότι ήμουν κουρασμένος από τα διαδοχικά ταξίδια 
ήμουν σε καλή κατάσταση.
Σίγουρα θα ήθελα να έχω κλείσει τη σεζόν με ένα καλύτερο άλμα, όμως, τώρα προ-
χωράμε μπροστά με στόχο τη θερινή σεζόν», είπε ο αθλητής μετά την σημερινή του 
παρουσία στο Βελιγράδι. 

Στόχος ο ανοικτός από δω και 
πέρα για Μπανιώτη

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague



6723 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Ο «Γηραίος» γνώρισε την ήττα στην 
έδρα του Μακεδονικού (1-0) και 
σε συνδυασμό με τη νίκη του Αρη 
Παλαιοχωρίου έπεσε στη δεύτερη 
θέση...

Η
θελε τη νίκη για να παραμείνει στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ομως 
ο Ηρακλής γνώρισε την ήττα στην έ-
δρα του Μακεδονικού με 1-0 και πλέ-

ον βρίσκεται στην δεύτερη θέση μιας και ο Αρης 
Παλαιοχωρίου πήρε το τρίποντο. Οι γηπεδού-
χοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 34’ με την 
κεφαλιά του Αντωνιάδη στο πρώτο κακό ημί-
χρονο του αγώνα και κατάφεραν να κρατήσουν 
το σκορ μέχρι το τέλος.
Ο Ηρακλής έχει παράπονα από την διαιτησία 
για το γκολ που ακυρώθηκε στο 37’ (ως επιθε-
τικό φάουλ) αλλά και για πέναλτι που δε δόθηκε 
στον Ρόβα στο 52’.
Μακεδονικός: Γουμάγιας, Τουμανίδης, Τσου-
κάνης, Αντωνιάδης (78’ Βόσδου), Τσιαμπάζης, 
Ζαφειρίδης (82’ Καπτιέφ), Λύρας, Γαρύφαλος, 
Μούσα (67’ Στασινόπουλος), Διαμαντίδης, 
Παπαποστόλου
Ηρακλής: Βοσνιάδης, Ρεβυθόπουλος, Κυρια-
κίδης, Καραντασιάδης, Γιαννίτσης, Αθανασίου 
Α., Ρόβας, Παναγιωτίδης, Παπαδόπουλος, Πτη-
νόπουλος (71’ Μεντί), Κωστούλας (80’ Αμαρα-
ντίδης)

1ος όμιλος – 17η αγωνιστική
ΑΕ Διδυμοτείχου-Ελπίδα Σκουτάρεως 2-2 
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-Ορφέας 
Ξάνθης 0-0 
Δόξα Προσκυνητών-Καβάλα 1-2 
Αρής Αβάτου-Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 4-0 
Αετός Ορφανού-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 3-1 
Απόλλων Παραλιμνίου-Νέστος Χρυσούπολης 
2-1 

2ος όμιλος – 24η αγωνιστική
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων-Άρης Παλαιοχω-
ρίου 0-1 
Νάουσα-Καμπανιακός 1-2 
Αγροτικός Αστέρας-Αλμωπός Αριδαίας 2-1 
Μακεδονικός-Ηρακλής 1-0 
ΑΕ Καρίτσας-Πιερικός 0-0
ΑΟ Καρδίας-ΑΠΕ Λαγκαδά 0-1 
Κιλκισιακός-Φίλιππος Αλεξάνδρειας 1-0

3ος όμιλος – 20η αγωνιστική
ΑΕ Λευκίμμης-ΑΕΠ Καραγιαννίων 1-0 

Δόξα Κρανούλας-Θεσπρωτός 2-0 
Μακεδονικός Φούφα-Τηλυκράτης Λευκάδας 
1-1 
Καστοριά-Νέος Αμφίλοχος 0-3 α.α
Πανλευκάδιος-Ερμής Αμυνταίου 1-1 
Εθνικός Φιλιππιάδας-Σκουφάς Κομποτίου 0-0
Ρεπό: Αστέρας Παραποτάμου

4ος όμιλος – 20η αγωνιστική
ΝΠΣ Βόλος-Οπούντιος Μαρτίνου 3-0 
Διγενής Νεοχωρίου-Αστέρας Ιτέας 0-2 
Νίκη Βόλου-Αμβρυσσέας Διστόμου 0-0 
ΑΠΟΚ Βελούχι-Ρήγας Φεραίος 2-3 
Θήβα-Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
ΓΣ Αλμυρός-ΑΟ Σελλάνων 1-1
Ρεπό: Αχιλλέας Φαρσάλων

5ος όμιλος – 16η αγωνιστική
Αστέρας Βλαχιώτη-Ζάκυνθος 4-0 
Διαγόρας Βραχνέικων-Αχαϊκή 0-0
ΠΑΟ Βάρδας-Παλληξουριακός 4-0 
Παναρκαδικός-Πανηλειακός 2-0 
Καλαμάτα-Τσικλητήρας Πύλου 0-0 
Αστέρας Αμαλιάδας-Λεωνίδιο 3-0

6ος ομιλος – 16η αγωνιστική
Ασπρόπυργος-Προοδευτική 1-1 
Πέλοπας Κιάτου-Κερατσίνι 1-2
Εθνικός-Ιάλυσος 2-0 
Ιωνικός-Λουτράκι 2-0 
Διαγόρας-Ρόδος 1-0
Ρεπό: ΑΟ Ζευγολατιού

7ος όμιλος – 16η αγωνιστική
Πανθηραϊκός-Ερμιονίδα 2-1 
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Χαλκίδα 0-0 
Θύελλα Ραφήνας-Τριγλία Ραφήνας 1-0 
Ταμυναϊκός-Αήττητος Σπάτων 0-2 
Παναργειακός-Αιολικός (Κυριακή 18/2-13:15)
Ρεπό: Ερμής Κιβερίου

8ος όμιλος – 16η αγωνιστική
ΑΟ Παλαιοχώρας-Ηρόδοτος 1-0 
Ερμής Ζωνιανών-Αιγάλεω 1-5
Αγιός Ιερόθεος-Φωστήρας 0-0 
Ηλυσιακός-Κηφισιά 2-0 
ΟΦ Ιεράπετρας-Ατσαλένιος 0-0 
Ρεπό: ΑΕ Μυλοποτάμου

“Τσέκαρε” το εισιτήριο με “Δράκο”!
Την παρουσία της στον τελικό του Κυπέλλου 
Χανίων για δεύτερη φορά στην ιστορία της εξα-
σφάλισε η Παλαιόχωρα, μετά το τελικό 1-0 και 
στο δεύτερο παιχνίδι της με τον αξιόμαχο Κρ. 

Αστέρα, στο γήπεδο της Καντάνου (συνολικό 
σκορ 2-0). Το πρώτο μέρος δεν είχε σκορ με τις 
δύο ομάδες να περιορίζονται κυρίως σε κάποια 
καλά σουτ, η μεν Παλαιόχωρα με τον  Προβα-
τίδη, ο δε Κρητικός σε δύο τελικές με τον Νικη-
τόπουλο, η μία εντός και η άλλη εκτός εστίας.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρό-
νου υπήρξαν οι κυριότερες φάσεις, στο 82’ η 
Παλαιόχωρα είχε μία πολύ καλή στιγμή μέσα 
στην περιοχή με τον Κουλούρη που είχε περά-
σει αλλαγή νωρίτερα,  ενώ οι φιλοξενούμε-
νοι απείλησαν λίγο μετά με σε μία διπλή φάση 
αρχικά με τον Χαραλαμπάκη και στη συνέχεια 
με τον Μεγαλακάκη, όμως ο Γύπαρης έδιωξε 
σωτήρια σε κόρνερ από πλευράς Παλαιόχωρας.
Τελικά, όπως και στο πρώτο ματς, ο Γιάννης 
Δρακάκης έκρινε ξανά την αναμέτρηση με γκολ 
που πέτυχε στο 88ο λεπτό με προσπάθεια μέσα 
από την περιοχή και ενώ ο Κρητικός έπαιζε 
ουσιαστικά ψηλά σε αυτό το διάστημα για να 
βρει την ισοφάριση.
Η ομάδα του Δημήτρη Μαγκαφίνη θα βρει απέ-
ναντί της την πρωτοπόρο της Α’ Κατηγορίας, 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ σε έναν αν μη τι άλλο πολύ ενδια-
φέρον παιχνίδι.

Κυπελλούχος Ευρυτανίας ο ΑΠΟΚ!
Στο τελευταίο μισάωρο του ματς ο ΑΠΟΚ 
έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Αίολου 
και επικράτησε με 2-0, κατακτώντας για 19η 
φορά το κύπελλο Ευρυτανίας.

Ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Ευρυτανίας πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη (21/2) στο Δημοτικό 
στάδιο Καρπενησίου και άρχισε στις 14:30 το 
μεσημέρι. Έγινε κάτω από συννεφιά και ψιλό-
βροχο στα τελευταία λεπτά και παρουσία περί-
που 150 θεατών.
Ο ΑΠΟΚ του Γιάννη Φλωράκη είχε την κατοχή 
της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινή-
σεων σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ωστόσο 
δυσκολεύτηκε από την σφιχτή άμυνα του αντι-
πάλου. Το προβάδισμα στο σκορ ήρθε στο 64΄ 
με τον Άλεξ Μπακαλίδη και τον Γιάννη Κακ-
κάβα στο 84΄ να διαμορφώνει το τελικό απο-
τέλεσμα.
Ο Αίολος του Δημήτρη Τσιγαρίδα παρατάχτηκε 
με συνοχές στην γραμμή και με αμυντικές βλέ-
ψεις και κέρδισε τις εντυπώσει,ς κοντράροντας 
στα ίσα μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. 
Παράλληλα μέσα από αντεπιθέσεις και στημέ-
νες φάσεις επιτέθηκε, χάνοντας και δυο σημα-
ντικές ευκαιρίες με κεφαλιές των: Βασίλη Μετα-
ξούλη και Δημήτρη Μπισμπίκη. Παράλληλα ο 
Αίολος διαμαρτυρήθηκε για τον μη καταλογι-
σμό πέναλτι στο 48σ́ε μαρκάρισμα του Βασίλη 
Μεταξούλη μέσα στην περιοχή.
Το Βελούχι στις 11 Απριλίου θα συνεχίσει στον 
θεσμό του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος. 
Όσον αφορά το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής 
αγωνίζεται την Κυριακή(25/2) εκτός έδρας με 
τα Σέλλα. Ο Αίολος έχει ρεπό και θα ξεκινήσει 
τα play off σε 10 ημέρες κόντρα στη Μυρίκη.

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

επεσε από την κορυφή ο ηρακλής
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Ε
ίναι ο Ντε Χέα ο καλύτερος γκολ-
κίπερ στον πλανήτη; Ισως ο Ι-
σπανός να έδωσε απόψε την α-
πάντηση! Ο τερματοφύλακας της 

Μάντσεστερ με εξαιρετικές επεμβάσεις 
κράτησε το μηδέν και έδωσε στη Μά-
ντσεστερ το πάνω χέρι για την πρόκριση 
στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η 
Σεβίλλη ήθελε, έπαιξε καλύτερα, έκανε 
φάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει το 
πολυπόθητο τέρμα. Παράλληλα, ο Ισπα-
νός έγινε ο πρώτος γκολκίπερ της Γιου-
νάιτεντ έπειτα τον Φαν ντερ Σαρ το 2011 
που κάνει οκτώ επεμβάσεις σε ένα παι-
χνίδι του Champions League.  
Η Σεβίλλη μπήκε πιο ορεξάτη στο ματς 
και προσπάθησε να φανεί απειλητική 
με δυο καλά σουτ των Μουριέλ, Νάβας. 
Τα πλάνα του Μουρίνιο άλλαξαν μόλις 
στο 17’ όταν είδε τον Ερέρα να τραυ-
ματίζεται και τον Πογκμπά να περνάει 
στο ματς. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν... μπήκε 
ποτέ στο ρυθμό της αναμέτρησης. Η 
Γιουνάιτεντ ήταν κακή, η ομάδα κομ-
μένη και μόνο οι Μάτιτς, ΜακΤόμινεϊ 
προσπαθούσαν να μαζέψουν την κατά-
σταση. Αλλωστε, οι δυο τους πιστώ-
νονται το... κλείδωμα του Μπανέγα. 
Μοναδική φάση για τους φιλοξενούμε-
νους στο α’ μέρος, η προσπάθεια του 
Λουκάκου στο 25’, αλλά το τελείωμά 
του ήταν άσχημο. Η Σεβίλλη ανέβασε 
την απόδοσή της μετά το 30ο λεπτό κι 
έβαλε δύσκολα στους φιλοξενούμενους. 
Στο 42’ ο Κορέα βρέθηκε σε θέση βολής, 
όμως ο Ντε Χέα μπλόκαρε το πλασέ του. 
Οι Σεβιγιάνοι πίεσαν ασφυκτικά και στο 
45’ είχαν δυο τεράστιες ευκαιρίες. Στην 
κεφαλιά τον Ν’Ζονζί ο Ντε Χέα έβγαλε 
υπέροχα και λίγο αργότερα στην κεφα-
λιά του Μουριέλ έκανε την επέμβαση 
της χρονιάς! Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός πως ο Αλέξις Σάντσες σε ολό-
κληρο το πρώτο ημίχρονο δεν είχε 
επαφή με τη μπάλα μέσα στο κουτί! Το 
σκηνικό στην επανάληψη δεν άλλαξε, 
η Γιουνάιτεντ ήταν στημένη για... αντε-
πιθέσεις, αλλά ο Λουκάκου δεν μπό-
ρεσε μόνος να κάνει τη διαφορά. Οσο 
για τον Πογκμπά; Είχε σωστές μεταβι-
βάσεις, αλλά καθόλου όρεξη και φαντα-
σία για το κάτι παραπάνω. Η Σεβίλλη 
έψαξε περισσότερο το γκολ, ο Μοντέλα 

προσπάθησε να ρισκάρει, αλλά τόσο 
ο Μουριέλ στο 71’ όσο και ο Σαρά-
μπια στο 73’ δεν μπόρεσαν να βρουν 
δίχτυα. Μαρσιάλ και Ράσφορντ πήραν 
θέση στο ματς, χωρίς όμως να κάνουν 
το κάτι παραπάνω. Ο Λουκάκου στο 83’ 
σκόραρε, αλλά ακυρώθηκε σωστά το 
γκολ, ενώ ο Ράσφορντ στο 88’ έστειλε 
τη μπάλα άουτ. Η Σεβίλλη κέρδισε τις 
εντυπώσεις, αλλά η Γιουνάιτεντ που δεν 
έκανε σουτ εντός στόχου,  κράτησε το 
μηδέν και πήρε το πάνω χέρι!

Σαχτάρ – Ρόμα 2-1
Η Ρόμα προηγήθηκε, αλλά οι Ουκρανοί 
που έκαναν φοβερό β’ μέρος, έβαλαν 
γκολάρες για το 2-1, ενώ άξιζαν μεγαλύ-
τερο προβάδισμα.
Ηταν πολύ ωραίο παιχνίδι και ειδικά 
στα πρώτα 45 λεπτά με την μπάλα να 
πηγαίνει πάνω κάτω. Εκεί η Ρόμα προ-
ηγήθηκε, έβγαλε φάσεις, έπαιζε εξαι-
ρετικά. Ξαφνικά όμως στην επανάληψη 
κατέρρευσε. Η Σαχτάρ που μπήκε φου-
ριόζα, άξιζε την ανατροπή που πέτυχε, 
ενώ θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο 
προβάδισμα από το τελικό 2-1, το οποίο 
αφήνει ανοικτούς τους λογαριασμούς 
για τη ρεβάνς του «Ολίμπικο».
Στο 6’ ο Πιατόβ έβγαλε στη γραμμή την 
προβολή του Τζέκο, αλλά ο Βόσνιος 
φορ πέρασε τέλεια κάθετη τρύπα και 
ο Ουντέρ (42’) πετάχτηκε, πλάσαρε όχι 
τόσο καλά, με τον Πιατόβ να μην τον 
αποτρέπει από το να συνδυάσει ντε-
μπούτο με γκολ στο Champions League. 
Ωστόσο, στο 52’ από 40άρα μπαλιά 
του Ρακίτσκι από την άμυνα, ο Φερέιρα 
έτρεξε στην πλάτη της άμυνας, έσκασε 
ποδιά στην κίνηση στον Μανωλά και 
νίκησε τον Αλισον.
Ο Βραζιλιάνος πορτιέρο πάντως είχε 
δύο εκπληκτικές επεμβάσεις απέναντι 
σε Μάρλος (55’) και Τάισον (63’). Λίγο 
αργότερα όμως δεν μπόρεσε να κάνει 
τίποτα στην τρομερή εκτέλεση φάουλ 
του Φρεντ στο παράθυρο, με την μπάλα 
να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να 
κλειδώνει την ανατροπή. Η Ρόμα δεν 
είχε αντιδράσεις σε όλα αυτά και στο 
93’ ήταν ο Μπρούνο Πέρες που τη γλί-
τωσε από το τρίτο πεσμένος πάνω στη 
γραμμή.

σεβίλλη - μαν. Γιουνάιτεντ 0-0

Δεν χάνει με Ντε Χέα!

Η Μπεσίκτας έμεινε με δέκα παίκτες 
από το 16’ (κόκκινη στον Βίντα) και η 
Μπάγερν έκανε... πάρτι, φτάνοντας 
στη νίκη με 5-0.

Η 
Μπάγερν κατάφερε να καθαρί-
σει την πρόκριση από το πρώτο 
παιχνίδι, κερδίζοντας με 5-0 την 
Μπεσίκτας. Βέβαια, σε αυτό με-

γάλο ρόλο έπαιξε και ο Βίντα, που αποβλή-
θηκε μόλις από το 16’ για φάουλ στον Λεβα-
ντόφσκι λίγο έξω από την περιοχή, με τους 
Βαυαρούς να κυριαρχούν, να πιέζουν και να 
χάνουν ευκαιρίες μέχρι το τέλος.
Από το ξεκίνημα οι παίκτες του Χάινκες 
μπήκαν με διάθεση να δείξουν ποιος είναι 
το αφεντικό, με τους Μίλερ (6’), Κομάν (9’) 
και Μίλερ (14’) και πλησιάζουν στο γκολ, 
πριν έρθει η αποβολή του Κροάτη, που 
ανάγκασε τους Τούρκους να παίξουν απλά 
άμυνα. Η πίεση των γηπεδούχων συνε-
χίστηκε, οι φιλοξενούμενοι κατά-
φεραν να απειλήσουν μόνο με 
τους Λοβ και Κουαρέσμα, 
αλλά όλα ήταν θέμα μέχρι 
να έρθει το πρώτο γκολ. Και 
αυτό ήρθε στο 43’ με τον 
Μίλερ από κοντά.
Όπως ήταν λογικό, οι Βαυα-
ροί έπαιξαν στην επανάληψη 
με στόχο να τελειώσουν τα πάντα 
από το πρώτο παιχνίδι και μάλλον τα κατά-
φεραν. Στο 52’ ο Κομάν έκανε το 2-0, στο 
66’ ο Μίλερ το 3-0, ενώ στη συνέχεια ανέ-
λαβε δράση ο Λεβαντόφσκι, που συνεχί-
ζει να σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο 
στο Μόναχο, κάνοντας το τελοκό 5-0 με τέρ-
ματα στο 79’ και στο 88’. Αυτή η νίκη ήταν 
14η συνεχόμενη για την Μπάγερν σε όλες 
τις διοργανώσεις, επίδοση με την οποία ισο-
φάρισε την καλύτερη στην ιστορία της από 
το 1980.
Μπάγερν (Γιουπ Χάινκες): Ούλραϊχ, Κίμιχ, 
Μπόατενγκ, Χούμελς, Αλάμπα, Βιδάλ (83’ 
Τολισό), Μαρτίνεθ, Χάμες (44’ Ρόμπεν), 
Μίλερ, Κομάν (81’ Ριμπερί), Λεβαντόφσκι
Μπεσίκτας (Σενιόλ Γκιουνές): Φάμπρι, 
Αντριάνο, Πέπε, Βίντα, Ερκίν (69’ Γκοκάν), 
Μεδέλ (85’ Αρσλάν), Χάτσινσον, Κουαρέ-
σμα, Ταλίσκα, Μπάμπελ, Βάγκνερ Λοβ (57’ 
Τόσιτς)

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 1-1
Αν και δεν φάνηκε στο ματς, είχε τον τρόπο 
να είναι καθοριστικός. Απλά επειδή είναι 
ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σκόραρε και 

έσπασε ακόμα μία κατάρα καθώς χρειά-
στηκε το 9ο ματς του κόντρα στην Τσέλσι 
για να σκοράρει και έστειλε την ομάδα του 
Ερνέστο Βαλβέρδε στη ρεβάνς του Camp 
Nou με προβάδισμα πρόκρισης στους «8». 
Πρωταγωνιστής της βραδιάς - παρά το 1-1 
που παραχώρησαν οι Μπλε - ήταν ο Γουί-
λιαν, ο οποίος έσπασε και τα δύο δοκάρια 
πριν ανοίξει το σκορ. Βάσει των ιστορικών 
αποτελεσμάτων στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, οι Καταλανοί έχουν 73% πιθανότη-
τες πρόκρισης και οι Λονδρέζοι 27%, όμως 
η Τσέλσι έχει φέρει τέσσερις φορές 1-1 
στο πρώτο ματς στο Stamford Bridge στην 
Ευρώπη και τις τρεις έχει περάσει.
Η Τσέλσι μπήκε λίγο πιο καλά στο ματς και 
είχε μικροφάσεις με Αζάρ και Ρούντιγκερ, 
όμως μετά το δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα 
έδειξε να παίρνει την κατοχή και τον έλεγχο. 
Στο 16’ ο Μέσι έκανε σέντρα ακριβείας για 
τον Παουλίνιο, ο οποίος δεν έκανε καλή 

κεφαλιά και στη συνέχεια οι Blaugrana
συνέχισαν να έχουν την μπάλα, 

όμως το γκολ το άγγιξε δύο 
φορές η ομάδα του Αντόνιο 
Κόντε. Στο 33’ ο Γουίλιαν 
συνέκλινε και έπιασε τρελό 
δεξί, το οποίο άφησε όρθιο 
τον Τερ Στέγκεν και στο 41’ ο 

Βραζιλιάνος είχε τρελό deja vu 
νέο δυνατό σουτ εκτός περιοχής 

το οποίο πήγε στο άλλο δοκάρι του 
Γερμανού keeper. Το πρώτο μέρος έφυγε με 
0-0 αφού στο 42’ το βολέ του Αζάρ μέσα 
από την περιοχή πέρασε πάνω από τα δοκά-
ρια.
Στην επανάληξη η πρώτη φάση ήταν για 
τους Blaugrana, όταν ο Σουάρες [είχε τις 
λιγότερες επαφές απ’ όλους στο πρώτο 
μέρος] έκανε στο 53’ το αριστερό σουτ το 
οποίο πέρασε παράλληλα. Το ματς πήγε να 
πάρει ρυθμό, όμως η Μπαρτσελόνα φαι-
νόταν ότι είναι εκείνη που θέλει να τον κρα-
τήσει χαμηλά. Στο 61’ ο Γουίλιαν βρήκε την 
τρίτη και φαρμακερή με ένα ακόμα τρο-
μερό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο πήγε 
τηλεκατευθυνόμενα στη γωνία του Τερ 
Στέγκεν για το 1-0 το οποίο οι Μπλε ήλεγ-
χαν μάλλον εύκολα κόντρα σε έναν μέτριο 
αντίπαλο, όμως μία φάση αρκούσε. Στο 
75’ ο Κρίστενσεν έκανε πάσα που δεν γίνε-
ται ούτε στα μικρά τμήματα, ο Αθπιλικου-
έτα δεν κατάφερε να διορθώσει, ο Ινιέστα 
πήρε και έδωσε στον Μέσι και ο μεγάλος 
Αργεντινός νίκησε στα ανάποδα βήματα 
τον Κουρτουά για το 1-1 που έμεινε μέχρι 
το τέλος.

«Καθάρισε» η Μπάγερν
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O ΑΠΟΕΛ κέρδισε εύκολα τον Ερμή 
με 5-1 και πήρε την πρόκριση στα στα 
προημιτελικά του κυπέλλου. Εκεί όπου θα 
αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού 
Σαλαμίνα – Ολυμπιακός (3-3 το πρώτο 
παιχνίδι). Σκόρερ για τους γαλαζοκίτρινους 
οι Ποτέ, Μακρής και Ντελατόρε (3),  ενώ 
για τους φιλοξενούμενους σκόρερε ο 
Μοντέιρο.

Τ
ο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα(0-2) σε 
συνδυασμό με το… μέγεθος των δύο ομά-
δων έχρισε ακλόνητο φαβορί για την πρό-
κριση στην προημιτελική φάση του κυπέλ-

λου τον ΑΠΟΕΛ. Οι Γαλαζοκίτρινοι μπήκαν στον α-
γώνα με σκοπό να αυξήσουν νωρίς τις πιθανότητες 
πρόκρισης και το κατάφεραν με ένα γρήγορο γκολ 
κόντρα στον Ερμή. Ο Μίκαελ Ποτέ στο 7’ έπειτα από 
σέντρα του Αλωνεύτη άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.
Οι ποδοσφαιριστές του Ερμή επιδίωξαν να αντι-
δράσουν και στο 14’ ο Μοντέιρο με προβολή ισο-
φάρισε σε 1-1. Σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό οι 
δύο ομάδες συνέχισαν με επιθετικό προσανατολι-
σμό στο παιχνίδι τους. Ο ΑΠΟΕΛ πριν την ολο-
κλήρωση του πρώτου ημιχρόνου πήρε εκ 
νέου το προβάδισμα όταν έπειτα από 
χαμηλή σέντρα του Ορ από δεξιά, ο 
Μακρής με προβολή διαμόρφωσε 
το 2-1, σκορ με το οποίο πήγαν στα 
αποδυτήρια οι δύο ομάδες.
To δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ευκαι-
ρία για τον Ερμή όταν στο 47’ ο Μαρ-
τίνιουκ απείλησε με απευθείας φάουλ, 
ωστόσο η μπάλα έφυγε έξω. Στο 59’ οι φτε-
ροπόδαροι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να φέρουν το 
παιχνίδι στα ίσα όταν μετά από σέντρα του Μοντέ-
ιρο, ο Κυπριανού έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα 
σταμάτησε στο δοκάρι και στην συνέχεια στον 
Γκουτίνιο.
Στο 75’ ο ΑΠΟΕΛ έφτασε και σε τρίτο τέρμα όταν 
ο Αλωνεύτης έδωσε στον Ντελατόρε ο οποίος με 
σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο σκόρερ ήταν 
ελαφρά μπροστά σε θέση οφσάιντ. 4 λεπτά αργό-
τερα οι γαλαζοκίτριννοι έκαναν το 4-1 και πάλι με 
πρωταγωνιστή τον Ντελατόρε. Ο Σάλαϊ έφευγε τετ 
α τετ με τον τερματοφύλακα αλλά προτίμησε να 
δώσει έτοιμο γκολ στον Ντελατόρε.
Το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στο 90’ με δράστη και 
πάλι τον Ντελατόρε ο οποίος με πλασέ έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα, και παράλληλα χατ τρικ.
ΑΠΟΕΛ: Γκουτίνιο, Αντωνίου, Βούρος, Καρλάο, Αλε-
ξάνδρου, Φαρίας, Εμπεσίλιο (64’ Ντελατόρε), Ορ 

(70’ Σάλαι), Αλωνεύτης, Μακρής (64’ Σόουζα), Ποτέ
Ερμής: Αραμπατζής, Ταραλίδης (64’ Εμεγκάρα), 
Μαρτίνιουκ, Τσούμου, Κωνσταντίνου (57’ Κυπρι-
ανού), Ζαχάρια, Αρτάμπε, Νταμτσέφκσι, Ψάλτης, 
Μπάουμαν (70’ Κέζος), Μοντέιρο

Δόξα-Ομόνοια 1-1: Στους «8» η Δόξα, α-
πέκλεισε την Ομόνοια!
Η Δόξα πήρε την πρόκριση στην προημιτελική 
φάση του κυπέλλου καθώς εξήλθε ισόπαλη 1-1 με 
την Ομόνοια στο Μακάρειο και την απέκλεισε σε 
συνδυασμό με την νίκη της στο ΓΣΠ (2-3).
Η Δόξα έχοντας προίκα την νίκη με 2-3 στον 
πρώτο αγώνα ξεκίνησε την αναμέτρηση… παίζο-
ντας παθητικό ρόλο με την Ομόνοια να έχει τον 
έλεγχο των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας 
στα αρχικά στάδια.
Με την πάροδο του χρόνου η ομάδα της Κατωκο-
πιάς με την μορφή αντεπιθέσεων επιδίωξε να κάνει 
τη ζημιά, κάτι που κατάφερε τελικά μετά από εκτέ-
λεση φάουλ. Ο Σαντίκ μετά την εκτέλεση νίκησε 
αμυντικούς και τερματοφύλακα της Ομόνοιας και 
άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Προηγουμένως οι γηπε-
δούχοι είχαν στείλει τα πρώτα… απειλητικά μηνύ-

ματα ωστόσο υστέρησαν στην τελική προσπά-
θεια.

Οι φιλοξενούμενοι στην συνέχεια έψα-
ξαν τρόπους γ ια να αντιδράσουν 
όμως η απουσία φαντασίας και η 
αναποτελεσματικότητα διατήρησαν 
το 1-0 μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους με την Δόξα να διατηρεί το 

προβάδισμα για την πρόκριση.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Δόξα διαχειρί-

στηκε τα υπέρ της δεδομένα με την Ομό-
νοια να ψάχνει… διακαώς το γκολ.  Στο 70’ μετά 

από εκτέλεση κόρνερ του Τζαρσίνιο ο Γουίλιαμ 
Σοάρες ισοφάρισε με κεφαλιά ωστόσο το Τριφύλλι 
δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω με τους γηπε-
δούχους να είναι αφενός αποτελεσματικοί στον 
ανασταλτικό τομέα και αφετέρου στις αντεπιθέσεις 
προσπάθησαν να σκοτώσουν το ματς.
Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα με την Δόξα 
να πανηγυρίζει την πρόκριση στην προημιτελική 
φάση του κυπέλλου!
Δόξα(Λ.Χατζηλούκας): Χατζηφραγκίσκου, Που-
τζιουρής, Άδωνη, Ρεδόνδο, Ιωάννου, Ροντρί-
γκες(Ναρ 67’), Κιφουετί(Σισοκό 71’), Ασαμόα, Κάρ-
λος(Παπαφώτης 90’), Κένιντι, Σαντίκ
Ομόνοια( Ι.Πέ τεφ): Χρισ τοδούλου, Ζαΐ λσον, 
Καντέ(Μαργκάσα 59’), Γουίλιαμ, Βύντρα, Μπρέε-
βελντ, Άλεξ Σοάρες, Σόλομον(Κανού 46’), Τζαρσί-
νιο, Λόπες, Νταρμπισάιαρ

αθλητικά

αποελ-ερμής 5-1

Άνετη πρόκριση με πεντάρα

Στα πλέι οφ θα διεκδικήσει την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία ο 
Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του στη Λεμεσό με 0-1 χάρη σε γκολ του 

Τόρες στο 63’. Στη δεύτερη κατηγορία υποβιβάστηκε ο Άρης που ακολουθεί τον 
Εθνικό Άχνας. Ακυρώθηκαν άλλα δύο γκολ του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε από το ξεκίνημα 
να σκοράρει. Και το κατάφερε μόλις στο 5’ με τον Σωτηρίου, αλλά το γκολ του 
ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ, αν και δεν φάνηκε στο ριπλέι να υπάρχει παρά-
βαση.
Ο ίδιος παίκτης βρέθηκε σε θέση βολής και στο 10’, αλλά δεν μπόρεσε να σουτά-
ρει και τον πρόλαβε ο Νουρεντινόφσκι. Δεν υπήρχαν πολλές φάσεις στο πρώτο 
ημίχρονο, στο οποίο οι “μαυροπράσινοι” έδειχναν να στέκονται καλύτερα στον 
αγωνιστικό χώρο.
Με γκολ ξεκίνησε και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, αλλά ακυρώθηκε 
κι αυτό ως επιθετικό φάουλ του σκόρερ Τόρες, αν και δεν φάνηκε στο ριπλέι αν 
υπήρχε παράβαση. Πέτυχε και τρίτο γκολ η ομάδα της Λευκωσίας και μ’ αυτό 
πήρε τελικά προβάδισμα στο σκορ στο 63’, με τον Τόρες να πλασάρει και να αξι-
οποιεί την εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Μιγκελίτο!
Ο Άρης ήταν πλέον με την πλάτη στον τοίχο, αφού με ήττα ακολουθούσε τον 
Εθνικό Άχνας στη δεύτερη κατηγορία. Οι γηπεδούχοι, που είχαν μία καλή στιγμή 
στο 61’ με τον Γιούσεφ, “γέμισαν” μεσοεπιθετικά με τις αλλαγές τους και είχαν μία 
μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 78’ με τον Γιούσεφ (απέκρουσε ο Χίντι) που 
ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Άρη από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι.
Ο Άρης πίεσε πολύ στο τελευταίο τέταρτο για την ισοφάριση, αλλά βρήκε απένα-
ντί του έναν εξαιρετικό Χίντι. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού απέκρουσε και την 
κεφαλιά του Κούσα στο 83’. Στο 87’ ο Χίντι είχε άστοχη έξοδο, αλλά δεν την εκμε-
ταλλεύτηκε ο Πάγκαλος.
Ο Ολυμπιακός που προσπάθησε να κρατήσει την πολύτιμη νίκη του είχε την 
ευκαιρία να κλειδώσει το “διπλό” στο 88’, αλλά ο Νουρεντινόφσκι κράτησε 
στο παιχνίδι τον Άρη με την επέμβασή του σε πλασέ του Μιγκελίτο. Ο Γιούσεφ 
είχε και νέα μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στο 94’, αλλά τον σταμάτησε και πάλι 
ο Χίντι.

Άρης-ολυμπιακός 0-1
Ηρωικός Ολυμπιακός, έπεσε ο Άρης
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αθλητικά
ολυμπιακός - Βαλένθια 80-70

Του Αγ. Βασιλείου, Φλεβάρη μήνα

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βαλένθια με 80-70 χάρη στον Βασίλη Σπανούλη που είχε 25 πόντους, 9 
ασίστ κι ένα λάθος.  

Ο 
Ολυμπιακός αγχώθηκε αλλά νίκησε τη 
Βαλένθια με 80-70 και παρέμεινε στην 
δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην 
Euroleague. Η ν ίκη είχε γ ια μεγάλο 

πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη με 25 πό-
ντους και 9 ασίστ.
Ο «Kill Bill» ξεκίνησε την αναμέτρηση με 7 
πόντους και 4 ασίστ και ο Ολυμπιακός γρήγορα 
προηγήθηκε με 15-5 (6’). Οι Πειραιώτες 
έπαιζαν καταπληκτική άμυνα δυσκο-
λεύοντας τους Ισπανούς να εκδηλώ-
σουν επίθεση υπό καλές προϋποθέ-
σεις. Ο Παπανικολάου είχε «δέσει» 
τον Γκριν και μοναδική απειλή ήταν 
ο Σαν Εμετέριο.
Οι αλλαγές του Γιάννη Σφαιρόπου-
λου δεν αν ταποκρίθηκαν ειδικά 
στην άμυνα. Οι παίκτες της Βαλέν-
θια σημάδευαν τους Ουίλτζερ και 
Ρόμπερτς και βγήκαν κερδισμένοι (24-19, 
13’). Ο Σαν Εμετέριο είχε συνδεθεί με το καλάθι 
(28-26, 15’), ωστόσο η αντίδραση δεν άργησε 
να έρθει και με μπροστάρη πάλι τον Σπανούλη ο 
οποίος μοίραζε συνεχώς εύκολα καλάθια στους 
συμπαίκτες του η διαφορά πήγε στο +8 (40-32, 
19’). Η άμυνα όμως σε αυτό το δεκάλεπτο ήταν 
τραγική και πολύ γρήγορα η διαφορά επέστρεψε 
στο όριο (40-39).
Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί 
στα αμυντικά τους καθήκοντα ενώ στην επίθεση ο 
αρχηγός τους με 7 συνεχόμενους πόντους έστειλε 
τη διαφορά στο +13 (57-44, 26’). Η Βαλένθια 
έδειξε διάθεση να αντιδράσει, όμως η άμυνα των 
παικτών του Σφαιρόπουλου φρόντιζε να μην φτά-
σει σε επικίνδυνα όρια (62-55, 30’).
Αυτό όμως συνέβη στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το 
second unit των γηπεδούχων δε βοήθησε καθό-
λου ενώ κι η άμυνα έγινε πιο ευάλωτη με απο-
τέλεσμα ο Τόμας να μειώσει σε 62-61 (33’). Οι 
φιλοξενούμενοι παρέμεναν κολλημένοι στο σκορ 
και άγχωναν τον Ολυμπιακό (68-67, 37’). Για μία 
ακόμη φορά όμως ο Σπανούλης πήρε την ομάδα 
στην πλάτη του και μόνος του έκανε το 72-67 στο 
38’.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Τη διαφορά την έκανε η προσωπι-
κότητα του Σπανούλη και η συνολική άμυνα στο 
τελευταίο τρίλεπτο. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος 
σε δίποντα (63.2%-47.7%), ριμπάουντ (34-24) και 
ασίστ (14-10).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βασίλης Σπανούλης σε 

28:39 είχε 25 πόντους (9/13δ. 1/3τρ., 4/4β.), 9 
ασίστ, ένα λάθος κι ένα κλέψιμο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τίμπορ Πλάις 
σε 8 λεπτά έμεινε άποντος και πήρε μόλις 2 ριμπά-
ουντ.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 68-67 και 3’ 
για τη λήξη ο Σπανούλης σκόραρε 7 σερί πόντους 
και το μετέτρεψε σε 75-67 χαρίζοντας τη νίκη στην 

ομάδα του.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑ Σ»: Ο Βαγ γέ λης 

Μάντζαρης βοήθησε αρκετά παί-
ζοντας καλή άμυνα και προσφέρο-
ντας 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 
μία ασίστ.
Βοήθησε αρκετά και ο Μιλουτί-
νοφ με 15 πόντους (7/8δ) και 6 
ριμπάουντ.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η πάσα του 
Σπανούλη από το κέντρο στον Κώστα 

Παπανικολάου ο οποίος κάρφωσε πιάνο-
ντάς την στον αέρα για το 13-3.

TI ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός την τραγική του εικόνα 
στην επίθεση όσο ο Σπανούλης ήταν στον πάγκο. 
Η Βαλένθια τις λίγες ασίστ (10) και τις κακές επιλο-
γές στο τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 40-39, 62-55, 80-70
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΜακΛίν 2, Παπαπέτρου 2, Σπα-
νούλης 25 (9/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 
9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Μιλουτίνοβ 15 
(7/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Στρέλνιεκς, Πρίντε-
ζης 8 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Παπανικολάου 
11 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Μάντζαρης 11 (1), 
Ρόμπερτς 4, Ουίλτζερ, Τόμπσον 2.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Τόμας 11 ( 5 ριμπάουντ) Γκαρθία, 
Αμπάλντε 7, Ντούμπλιεβιτς 4 (ριμπάουντ), Μαρτί-
νεθ 2, Σαν Εμετέριο 19 (3), Πλάις, Σάστρε 2, Γκριν 
13, Ντόρνεκαμπ 7 (1).

Σπανούλης: «Θέλαμε να αντιδράσουμε»
Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο κορυφαίος παίκτης 
του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Βαλένθια και 
στάθηκε στην αντίδραση των Πειραιωτών μετά 
από τον χαμένο τελικό Κυπέλλου.  
«Προσπαθήσαμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και 
να πάρουμε τη νίκη. Θέλαμε να αντιδράσουμε 
μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου. Προχω-
ράμε βήμα-βήμα» εξήγησε ο αρχηγός και ηγέτης 
του Ολυμπιακού στα κανάλια NOVASPORTS μετά 
τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί των πρωταθλη-
τών Ισπανίας.

Η 12άδα της Εθνικής με την 
Εσθονία

Η 
Εθνική ομάδα έχει 
μπροστά της την ανα-
μέτρηση με την Εσθο-
νία για την προκριματι-

κή φάση του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου 2019 και ο Θανάσης Σκουρ-
τόπουλος ενημέρωσε για τη 12ά-
δα που θα παραταχθεί στο πρώ-
το παιχνίδι στα «Δυο Αοράκια».  
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την 
Εσθονία (23/2) και τη Μεγάλη 
Βρετανία (25/2) για το δεύτερο 
«παράθυρο» της FIBA ενώ ο 
Θανάσης Σκουρτόπουλος γνω-
στοποίησε τους τρεις παίκτες που 
θα μείνουν εκτός 12άδας από το 
πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο: 
«Θα είναι έξω ο Λαρεντζάκης με 
τον Κόνιαρη, που αντιμετώπισαν 
κάποια προβλήματα τραυματι-
σμών αλλά και ο Χαραλαμπόπου-
λος. Και οι τρεις όμως θα παίξουν 
στο παιχνίδι της Κυριακής με τη 
Μεγάλη Βρετανία».
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα της Εθνικής 
θα αποτελείται από τους Γιάννη 
Αθηναίου, Παναγιώτη Βασιλό-
πουλο, Χάρη Γιαννόπουλο, Νίκο 
Γκίκα, Λεωνίδα Κασελάκη, Δημή-
τρη Κατσίβελη, Μιχάλη Λούντζη, 
Δημήτρη Μαυροειδή, Βαγγέλη 
Μαργαρίτη, Γιάννη Μπουρούση, 
Λευτέρη Μποχωρίδη και Ντού-
σαν Σάκοτα.
Από ‘κει και πέρα, ο ομοσπονδια-
κός προπονητής ανέφερε: «Δου-
λέψαμε εδώ με ηρεμία και αφο-
σίωση και αυτό μας βοήθησε να 
είμαστε έτοιμοι σε μεγάλο βαθμό. 
Απόλυτα έτοιμοι δεν μπορώ να 
πω ότι είμαστε, γιατί πρέπει οι 
παίκτες μέσα σε λίγες μέρες να 
διαγράψουν την ταυτότητα που 
έχουν μέσα από τη συμμετοχή 
τους στο πρωτάθλημα κι αυτό 
είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε κάνει 
καλή δουλειά και θα παρουσια-
στούμε όπως πρέπει».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η 
Εσθονία παίζει με διαφορετικό 
στιλ από εμάς. Έχει ελαφρά παι-
διά, δεν χρησιμοποιεί κλασικό 
σέντερ και παίζει πολύ με το 
περιφερειακό σουτ. Μπορούν να 
γίνουν επικίνδυνοι αν τους το επι-

τρέψεις. Πρέπει να είμαστε σοβα-
ροί, δυνατοί σε όλες τις επαφές, 
να κυριαρχήσουμε στα ριμπά-
ουντ και από εκεί και μετά το ένα 
θα φέρει το άλλο».

Γκίκας: «Όλα εξαρτώνται 
από μας!»
Ο Νίκος Γκίκας μίλησε για τα 
δύο παιχνίδια των Προκριματι-
κών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
κόντρα σε Εσθονία και Μεγάλη 
Βρετανία και μεταξύ άλλων 
ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου 
στην Κρήτη.
Ο διεθνής γκαρντ θεωρεί πως η 
απόδοση της Εθνικής Ανδρών θα 
καθορίσει το αποτέλεσμα στο παι-
χνίδι της Παρασκευής με την Εσθο-
νία (18:30) για τα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.
Ο Νίκος Γκίκας καλεί το κοινό της 
Κρήτης να στηρίξει την προσπά-
θεια της ελληνικής ομάδας στα 
«Δύο Αοράκια». 
«Η ομάδα έχει ήδη αρκετά καλή 
χημεία. Με λίγες προσθήκες 
είμαστε ίδια ομάδα σε σχέση με 
το πρώτο παράθυρο του Νοεμ-
βρίου, οπότε θα διατηρήσουμε 
αρκετά στοιχεία από τότε και θα 
προσθέσουμε κάποια καινού-
ρια», τόνισε. 
Όσο για την Εσθονία, ανέφερε: 
«Είναι μια ομάδα που σουτάρει 
αρκετά, αυτό είναι το όπλο της. 
Θα μας αναλύσουν το παιχνίδι οι 
προπονητές και θα είμαστε πλή-
ρως προετοιμασμένοι για το παι-
χνίδι της Παρασκευής». 
Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Γκίκας 
εκτιμά πως η ελληνική ομάδα θα 
καθορίσει την έκβαση του αγώνα. 
«Θεωρώ πως όλα εξαρτώνται από 
μας. Σίγουρα είμαστε καλύτερη 
ομάδα και θεωρώ πως αν είμα-
στε σοβαροί και ακολουθήσουμε 
το πλάνο μας δεν θα έχουμε πρό-
βλημα. Με αυτές τις ομάδες η επι-
κινδυνότητα είναι μεγάλη, δεν 
επιτρέπεται να μπεις χωρίς συγκέ-
ντρωση. Όμως όλα τα παιδιά είναι 
επαγγελματίες, ξέρουμε τι πρέπει 
να κάνουμε και θα μπούμε όλοι 
συγκεντρωμένοι». 
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