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ZHTOYNTAI… LEADERS
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Συμπάροικοι, σύντροφοι, συναγωνιστές κι ανταγωνι-
στές. Πλούσιοι, πληβείοι, εργαζόμενοι και μη… Γεια 
σας! Κι αυτή την εβδομάδα από το Τορόντο μας το χιο-

νισμένο, κρύο και καταταλαιπωρημένο από τον χιονιά που 
έχει κάνει την ζωή δύσκολη στους κατοίκους κι έχει ψιλοκατα-
στρέψει δεκάδες μικρές επιχειρήσεις.
Με ρωτάνε διάφοροι συμπολίτες, λες και είμαι ο πολιτικός της 
γειτονιάς, «πού πάνε τόσα λεφτά, που πληρώνουμε φόρους 
και δεν μας καθαρίζουν ούτε τους δρόμους;…» Τι να απα-
ντήσω; Μην τους ξαναψηφίσετε; Και τι θα γίνει, δηλαδή, οι 
επόμενοι θα είναι καλύτεροι;
Αδέλφια, πολιτικά, κοινωνικά, ομογενειακά ΣΤΕΡΕΨΑΜΕ ΑΠΟ 
ΑΡΧΗΓΟΥΣ. Κανένας δεν θέλει να αναλαμβάνει ευθύνες κι 
αυτοί που τολμούν στην πρώτη στραβοτιμονιά εξαφανίζονται 
ή μπλέκουν σε περιπέτειες «διαφάνειας». Έτσι, λοιπόν, πολ-
λοί αξιόλογοι συμπολίτες μας ακούγοντας διάφορες ιστορίες 
για διάφορα τεκταινόμενα στην παροικία μας την «κάνουν» 
με ελαφρά πηδηματάκια κι εξαφανίζονται, αφήνοντας έδα-
φος σε αρκετούς «δήθεν έξυπνους» αετονύχιδες να κινούν 

τα νήματα όπως αυτοί γουστάρουν (μιας και αυτοί έχουν δικό 
τους γερό κομπόδεμα) και  κυκλοφορούν με ύφος χιλίων καρ-
διναλίων, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύουν διάφορες κατηγο-
ρίες του ελληνισμού. Κι άντε τώρα εσύ να πάρεις ένα «κανα-
δεζάκι», όπως αποκαλούν τα παιδιά σας που μεγάλωσαν και 
σπούδασαν σε υγιή οικογενειακή κατάσταση, να συνεργα-
στεί. 
Αυτά τα παιδιά, είτε είναι δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες 
και θέλουν να προσφέρουν για τις ρίζες τους, τα ήθη και τα 
έθιμα τους, να κάνουν τους γονείς του να είναι υπερήφανα για 
αυτά με κάποια «μεγάλα ομογενειακά κεφάλια» και να συνερ-
γαστούν. ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ, λοιπόν, ΕΓΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ…
Ευγενικοί μου αναγνώστες, δυστυχώς, σε αυτές τις παροικίες 
που ζούμε δεν μπορούμε να εξασκήσουμε το λειτούργημα 
της δημοσιογραφίας, δηλαδή να «ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΕ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ». Και ο νοών νοείτο…
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ 
ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

Η συγκινητική ιστορία της ομάδας 
που δεν είχε γήπεδο

T
o μικρό ψαροχώρι της Ταϊλάνδης Koh Panyee είναι 
ένα από τα ωραιότερα “πλωτά” χωριά στον κό-
σμο, η δομή του οποίου στηρίζεται εξ ολοκλήρου 
σε ξύλινους πασσάλους. Πουθενά 

γη, πουθενά έδαφος! Μόνο νερό…

Έτσι τα παιδιά του χωριού δεν είχαν που-
θενά έναν δικό τους χώρο για να παίζουν 
ποδόσφαιρο όπως κάνουν τα παιδιά της 
ηλικίας τους σε άλλα μέρη του κόσμου. 
Γιατί αυτό που οι περισσότεροι γνωρί-
ζουμε ως “αλάνα”, εκεί ήταν μια άγνω-
στη λέξη.

Μια ιδέα πέρασε από το μυαλό των 
κατοίκων και με τη βοήθεια των παιδιών 
έγινε σιγά σιγά πράξη: Ένα πλωτό γήπεδο 
ποδοσφαίρου εξ ολοκλήρου από ξύλα, 
το οποίο στηρίζεται σε “ξυλοπόδαρα”! 
Τα παιδιά μάζεψαν ξύλινες σανίδες και με 
τη βοήθεια των μεγάλων κατασκεύασαν 
μια πλωτή δομή για να προπονούνται.

Κάθε μέρα, μετά το τέλος του σχολείου, η ομάδα του 
χωριού έτρεχε στο γήπεδο… Οι συνθήκες ήταν δύσκολες 
καθώς τα παιδιά έπαιζαν ξυπόλητα πάνω στο ξύλο, που 
πολλές φορές ήταν γεμάτο νερά από τις συχνές βροχές 
που επικρατούν στην περιοχή.

Και το σημαντικότερο; Η μπάλα έπεφτε συχνά μέσα στο 
νερό και οι βουτιές ήταν κάτι συνηθισμένο πια για τους 
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές τού Koh Panyee. Δεν το 

έβαλαν, όμως, κάτω. Άλλωστε η επίπονη προπόνηση σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες τούς βοήθησε να γίνουν οι 
καλύτεροι στη νότια Ταϊλάνδη και σύντομα η μία διάκριση 
διαδεχόταν την άλλη!

Πιο συγκεκριμένα, στο τοπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά 
κερδίζουν διαρκώς το Πρωτάθλημα Νέων από το 2004-

2010, κάνοντας υπερήφανους τους 2.000 και πλέον κατοί-
κους του χωριού τους. Πρόσφατα, μάλιστα, το ιδιόμορφο 
αυτό γήπεδο απέκτησε… φράχτη αλλά και μία αντιολι-

σθητική επίστρωση με την κατάλληλη 
σήμανση!

“Τα παιδιά έπεφταν συνέχεια στο νερό 
για να πιάνουν την μπάλα. Αυτό ήταν εξο-
ντωτικό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά και 
οι θεατές βουτούσαν! Έτσι κατασκευά-
σαμε έναν μεταλλικό φράχτη ολόγυρα 
για να τα… ξεκουράσουμε αλλά και για 
να παρακολουθούμε και εμείς με την 
ησυχία μας το παιχνίδι!”, λέει ένας εκ 
των κατοίκων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από 
την κατασκευή του ξύλινου “πλωτού” 
γηπέδου, τα παιδιά στο χωριό έπαιζαν 
πού και πού ποδόσφαιρο σε μια μικρή 
λωρίδα άμμου, αλλά αυτό γινόταν μόνο 

κατά τη διάρκεια της άμπωτης, αλλά και πάλι υπήρχε 
αρκετό νερό πάνω στην άμμο.

Έτσι η ιδέα ενός γηπέδου πάνω στο νερό όχι μόνο τους 
προσέφερε ό,τι επιθυμούσαν αλλά τους έκανε και πρω-
ταθλητές για πολλά χρόνια. Και σίγουρα έπεται και συνέ-
χεια…

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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επικαιρότητα

Υπό στενή παρακολούθηση από τους Ευρωπαίους ο 
διορισμός Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Τ
α έργα και οι ημέρες της έως πρότινος συμβούλου 
του πρωθυπουργού Βασιλικής Θάνου ξεπέρασαν 
τα ελληνικά σύνορα και απασχολούν πλέον τους Ευ-
ρωπαίους.

Μέχρι τώρα η Βασιλική Θάνου είχε προκαλέσει έντονες 
πολυεπίπεδες δικαστικό-πολιτικές αντιδράσεις, αλλά μετά 
την τοποθέτησή της ως επικεφαλής της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού, δρομολογήθηκαν και αντιδράσεις των Ευρω-
παίων εταίρων.  Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι διαβεβαιώνουν 
ότι η Βασιλική Θάνου θα είναι υπό παρακολούθηση για την 
τήρηση των αναγκαίων εγγυήσεων της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού.
Στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας αναφέρεται ρητά 
ότι ο διορισμός της στενής συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα 
στην ανεξάρτητη Αρχή, υπονομεύει την ανεξαρτησία του 
θεσμού.
Παράλληλα, η αρμόδια ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού 
Margrethe Vestager, στην απαντητική της επιστολή προς 
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη 
ο οποίος είχε θέσει υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 
προσπάθεια ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής, επισημαίνει 
ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα ανα-
φορικά με την τήρηση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο πρόσφατος διορισμός της 
Βασιλικής Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού -η οποία 
εποπτεύει την εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθε-
σίας- εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων, 
δεδομένου ότι υπήρξε διορισμένη, στενή σύμβουλος του 
πρωθυπουργού. Ο διορισμός τελικά αμφισβητεί την ίδια 
την ανεξαρτησία του θεσμικού οργάνου».
Η Ευρωπαϊκή αυτή θέση έδωσε αφορμή στην Νέα Δημο-
κρατία να κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση των επιχειρη-
μάτων της, ότι δηλαδή ο διορισμός της Βασιλικής Θάνου ως 
επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπονομεύει την 
ανεξαρτησία του θεσμού, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθε-
σης της Διεθνούς Διαφάνειας.
Όμως θέμα της ημέρας δεν γίνεται πρώτη φορά η Βασιλική 
Θάνου, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι η πλέον πολυσυζη-
τημένη δικαστική λειτουργός.
Η δημόσια προβολή της Βασιλικής Θάνου ξεκίνησε όταν 
ανέλαβε πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 
θέση από την οποία δρομολόγησε -σε μια μεταμεσονύκτια 
σύγκληση του υπουργικού συμβούλιου- την επιλογή της 
στην θέση της προέδρου του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, 
αφού διετέλεσε υπηρεσιακή Πρωθυπουργός επέστρεψε 
στον Άρειο Πάγο.

Μετά την συνταξιοδότησή της ανέλαβε άμισθη επικεφαλής 
της νομικής υπηρεσίας του Πρωθυπουργού και στην συνέ-
χεια μετά από πρόταση της Κυβέρνησης ανέλαβε επικεφα-
λής της ανεξάρτητης Αρχής της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Κατά την διάρκεια της θητείας της ως πρόεδρος της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά και του Αρείου Πάγου, 
προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις τόσο από την πλευρά 
των συναδέλφων της όσο και από την πλευρά της αντιπο-
λίτευσης.
Έχει μείνει στην ιστορία η πρωτοβουλίας της να στείλει 
επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ (13 Φεβρουαρίου του 2015) προκειμένου 
να παρέμβει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις άλλες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπέρ των προτάσεων της ελληνι-
κής κυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλισθεί λύση για 
την ανάπτυξη χωρίς παράταση μνημονίων προκειμένου ο 
Ελληνικός λαός να ξαναβρεί την αξιοπρέπειά του. Και κατά 
σύμπτωση στην συνεχεία επελέγη από το υπουργικό Συμ-
βούλιο πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Είναι η πρώτη συνδικαλίστρια δικαστικός η οποία σε δύο 

τουλάχιστον γενικές συνελεύσεις της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων εμφανίστηκε με την τήβεννο.
Ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου έστειλε επιστολή σε όλους 
τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής ¨ Ένωσης, το καλοκαίρι του 2015 
(μετά το γνωστό δημοψήφισμα), με την οποία ανέφερε ότι οι 
Έλληνες δεν επιθυμούν έξοδο από το ευρώ.
Πριν αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα λόγω συμπλη-
ρώσεως του ορίου ηλικίας, προσπάθησε με κάθε τρόπο και 
παρά την αντίθεη Συνταγματική απαγόρευση να παρατείνει 
τη θητεία εξόδου των δικαστικών λειτουργών από το δικα-
στικό σώμα, κάτι όμως που δεν μπόρεσε να το πετύχει.
Όταν παραιτήθηκε από τη θέση της προέδρου της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων ίδρυσε διασπαστική δικαστική 
συνδικαλιστική Ένωση, την Ένωση Ανωτέρων και Ανωτά-
των Δικαστικών Λειτουργών, η οποία ήρθε σε σύγκρουση 
με τις άλλες δικαστικές Ενώσεις και στην συνέχεια έπεσε σε 
αδράνεια.
Μόλις συνταξιοδοτήθηκε η Βασιλική Θάνου τοποθετήθηκε 
αμισθί επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας του Πρωθυπουρ-
γού στο Μαξίμου, προκαλώντας και πάλι σφοδρές αντιδρά-
σεις, ενώ στην συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα στην εν λόγω 
ανεξάρτητη Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΝΔ
«Ο σκανδαλώδης διορισμός της κ. Βασιλικής Θάνου ως επι-
κεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού διασύρει διεθνώς τη 
χώρα μας. Στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που δημο-
σιεύθηκε χθες, αναφέρεται ρητά ότι ο διορισμός της στενής 
συμβούλου του κ. Τσίπρα στην Ανεξάρτητη Αρχή, υπονο-
μεύει την ανεξαρτησία του θεσμού, δικαιώνοντας απόλυτα 
τις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας.
Στις διαπιστώσεις της Έκθεσης της Διεθνούς Διαφάνειας 
για τον διορισμό της κ. Θάνου, προστίθεται σήμερα και η 
τοποθέτηση της αρμόδιας ευρωπαίας Επιτρόπου Ανταγω-
νισμού. Η κ. Margrethe Vestager, στην απαντητική της επι-
στολή προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος 
είχε θέσει υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προσπά-
θεια ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής, προανήγγειλε ότι θα 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα αναφορικά 
με την τήρηση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.
Δεν περιμένουμε, βέβαια, από τον κ. Τσίπρα να αντιληφθεί 
τώρα που φεύγει τη σημασία των Ανεξάρτητων Αρχών σε 
μία Δημοκρατία. Έχει άλλωστε αποδείξει εδώ και 4 χρό-
νια ότι το μόνο που τον απασχολεί είναι η συγκέντρωση της 
εξουσίας στον ΣΥΡΙΖΑ και τον εαυτό του.»

Η αρμόδια ευρωπαία Επίτροπος 
Αν ταγων ισμού επισημαίνε ι 
ότι θα παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα αναφορικά 
με την τήρηση των εγγυήσεων 
ανεξαρτησίας της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού
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επικαιρότητα

Στη συνάντηση συζητήθηκε και 
το θέμα της Αυτοκεφαλίας της 
Εκκλησίας της Ουκρανίας

Τ
ο θέμα της Αυτοκεφαλίας της Εκκλη-
σίας ης Ουκρανίας συζήτησε ο Οι-
κουμενικής Πατριάρχης με τον υφυ-
πουργό Εξωτερικών του Καναδά.

Συγκεριμένα  συνάντηση και μακρά συνο-
μιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο είχε σήμερα,  , ο υφυπουργός 
Εξωτερικών του Καναδά,  Ian Shugart. O κ. 
Shugart, που συνοδευόταν από την Διευ-

θύντρια Ανατολικής Ευρώπης και Ευρασίας 
του Καναδικού Υπουργείου Εξωτερικών 
κ.Alison Grant, τον Πρέσβη του Καναδά 
στην Άγκυρα κ. Chris Cooter και τον Γενικό 
Πρόξενο της χώρας στην Πόλη κ. Ulric 
Shannon, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με 
τον Παναγιώτατο για τις πρωτοβουλίες της 
Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, 
τα ζητήματα που απασχολούν το ποίμνιό 
της, το ευρισκόμενο στην Έδρα της αλλά και 
εκείνο στον Καναδά, καθώς και το θέμα της 
αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρα-
νίας. Στη συνάντηση παρέστη ο Μητροπο-
λίτη Προύσης Ελπιδοφόρος.

O υφυπουργός Εξωτερικών 
του Καναδά στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο 

Γκλέτσος για Συμφωνία των 
Πρεσπών: Καραμανλή σώσε μας 
από τον εμφύλιο

Τ
η μεγάλη αγωνία του αναφορικά 
με τις εξελίξεις ενόψει της ψήφισης 
της Συμφωνίας των Πρεσπών μοι-
ράστηκε ο Δήμαρχος Στυλίδας και 

υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δας, Απόστολος Γκλέτσος, μέσω των social 
media, καλώντας τον πρώην πρωθυπουρ-
γό, Κώστα Καραμανλη, να αναλάβει άμε-
σα πρωτοβουλίες για να σώσει τη χώρα 
απο τον εθνικό διχασμό και τον επικείμε-
νο εμφύλιο.
Δείτε την ανάρτηση του κ. Γκλέτσου στη 
σελίδα του στα social media:
«Είμαι βαθιά δυστυχής, κάποιοι λίγοι 
ε κ τό ς  Ε λ λάδας ,  τα 
κα τάφε ραν,  ουσ ια -
στικά, μιλάμε για την 
άτυπη αλ λά ουσ ια-
στική, έναρξη εμφυ-
λίου. ΧΑΘΗΚΑΜΕ. Κάνω 
έκκληση στον πρώην 
πρωθυπουργό Καρα-
μανλή Κώστα να αναλά-
βει πρωτοβουλίες να σωθούμε από την 
κατάρα της φυλής, τον διχασμό. Είναι κατά 
την γνώμη μου ο μόνος Έλληνας που μπο-
ρεί να μας ενώσει».

Τη Δευτέρα στη Βουλή των Ελ-
λήνων το πρωτόκολλο ένταξης 
στο ΝΑΤΟ
Την ερχόμενη Δευτέρα θα κατατεθεί στη 
Βουλή το πρωτόκολλο για την είσοδο των 
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ σύμφωνα με ενημέ-
ρωση των μελών της Διάσκεψης των Προ-
έδρων του κοινοβουλίου.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το νομοσχέ-
διο θα ακολουθήσει κανονική διαδικασία 
συζήτησης και πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί 
εως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
Παράλληλα την ερχόμενη εβδομάδα θα 
συζητηθούν στην Ολομέλεια αλλαγές στον 
Κανονισμό της Βουλής και θα έχει ιδιαί-
τερο  ενδιαφέρον εάν θα προστεθεί τρο-
ποποίηση που θα επιτρέψει στους ΑΝΕΛ 
να διατηρήσουν την Κοινοβουλευτική 
τους Ομάδα.
Όλα τα νομοσχέδια θα εγκρίνονται με ονο-
μαστικές ψηφοφορίες.
Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βού-

τσης επανέλαβε την πρόταση για διεξα-
γωγή ονομαστικών ψηφοφοριών για όλα τα 
νομοσχέδια που θα έρχονται στην Ολομέ-
λεια προκειμένου να εκφράζουν την ψήφο 
τους και οι 16 ανεξάρτητοι βουλευτές.
Επίσης, τα μέλη της Διάσκεψης προγραμ-
μάτισαν πως μεταξύ 11 και 13 Φεβρου-
αρίου θα γίνει η πρώτη συζήτηση και 
ψηφοφορία για την Συνταγματική Ανα-
θεώρηση για να ακολουθήσει η δεύτερη 
ένα μήνα μετά. Υπενθυμίζεται πως χθές η 
αρμόδια επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργα-
σίες της και διαφάνηκε σύγκλιση μεταξύ 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για την ανάγκη αναθεώ-

ρησης τουλάχισ τον επτά 
άρθρων.
Μεταξύ αυτών εν τοπίζε-
ται και το άρθρο 32 για την 
αλλαγή εκλογής του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας με 
αποσύνδεση απο τις εθνικές 
εκλογές. Εαν η σύγκλιση επι-
βεβαιωθεί και στην ψηφοφο-

ρία που θα γίνει τον ερχόμενο Φεβρουά-
ριο και το άρθρο λάβει τουλάχιστον 180 
θετικές ψήφους τότε η επόμενη Βουλή θα 
μπορεί να αναθεωρήσει το περιεχόμενό 
του με 151 ψήφους. Κατ επέκταση η επό-
μενη κυβέρνηση θα μπορεί να αποσυνδέ-
σει την εκλογή Προέδρου που θα γίνει τον 
Φεβρουάριο του 2020 απο πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες.

Απτόητος ο Ζάεφ: Ας φέρουμε 
την Ευρώπη στη «Μακεδονία»
Νέες αναρτήσεις στις οποίες επιμένει να 
μιλά για «Μακεδονία» έκανε ο πρωθυ-
πουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.
Επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι δεν 
προτίθεται - παραβιάζοντας τους όρους 
της Συμφωνίας των Πρεσπών - να στα-
ματήσει ποτέ να αποκαλεί τη χώρα του 
«Μακεδονία», ο Ζάεφ έκανε δύο αναρτή-
σεις στο Twitter.
Στην τελευταία χρονικά αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν διαφωνίες 
με τους γείτονες, ήρθε η ώρα για ευημε-
ρία. Ας φέρουμε την Ευρώπη στη «Μακε-
δονία»».
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Ιδιαίτερη, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατά την οποία εισηγήθηκε και εγκρίθηκε η αύξηση του 
κατώτατου μισθού στη χώρα στα 650 ευρώ από τον Φεβρουάριο

Κ
ατά την εισήγησή του, ο πρω-
θυπουργός ανέφερε ότι είναι 
η πρώτη συνεδρίαση μετά 
την επαναβεβαίωση της εμπι-

στοσύνης τού Κοινοβουλίου στην κυ-
βέρνηση «να προχωρήσει και να ολο-
κληρώσει ένα εξαιρετικά σημαντικό 
για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα 
έργο, με ορίζοντα καθαρό που είναι το 
τέλος της συνταγματικά προβλεπόμε-
νης θητείας της κυβέρνησης, δηλαδή 
το φθινόπωρο του 2019».
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η πλειο-
ψηφία των βουλευτών έδωσε ψήφο 
εμπιστοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι η 
χώρα και η οικονομία έχουν ανάγκη 
από πολιτική σταθερότητα και, ταυ-
τόχρονα, ότι «οι μεγάλες θεσμικές και 
κοινωνικές τομές που έχουμε μπρο-
στά μας πρέπει να υλοποιηθούν από 
μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι 
ξέρει και μπορεί να τις υλοποιήσει».
«Από την κυβέρνηση που κατάφερε 
να οδηγήσει τη χώρα έξω από το καθε-
στώς των μνημονίων. Από την κυβέρ-
νηση που κατάφερε να αποκαταστή-
σει την εμπιστοσύνη και τη σταθερό-
τητα στην ελληνική οικονομία. Από την 
κυβέρνηση που κατάφερε να ρυθμί-
σει το δημόσιο χρέος, καθιστώντας το 
βιώσιμο και να δημιουργήσει όρους 
για την ομαλή αναχρηματοδότηση 
του» τόνισε.
Κατά την εισήγησή του στο υπουργικό 
συμβούλιο, ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας, ενημέρωσε ότι σήμερα ανα-
κοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους πως η Ελλάδα 
εκκίνησε τη διαδικασία έκδοσης νέου 
πενταετούς ομολόγου στις αγορές 
χρήματος.
Όπως τόνισε, αυτή η εξέλιξη «αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί 
κατεδαφίζει άλλο ένα από τα επικοι-
νωνιακά πυροτεχνήματα, άλλο ένα 
από τα ψευδοεπιχειρήματα της αντι-
πολίτευσης σχετικά με τις δυνατότητες 
της χώρας να έχει πρόσβαση στο διε-
θνή δανεισμό».
Και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα και η 

κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν το 
ζήτημα του δανεισμού με όρους επι-
κοινωνιακούς αλλά «με σχέδιο και με 
τη σοβαρότητα και την τεχνική αρτιό-
τητα που του αρμόζει».
«Η κυβέρνησή μας συνεχίζει με απο-
φασιστικότητα και επιμονή, με στοχο-
προσήλωση και σκληρή δουλειά, το 
έργο της ανασυγκρότησης της ελλη-
νικής οικονομίας με βασικό προσανα-
τολισμό, με όραμά μας, τη δίκαιη ανά-
πτυξη» ανέφερε ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, στο υπουργικό συμ-
βούλιο.
«Στόχος μας, τον Οκτώβριο του 2019 

οι Έλληνες πολίτες να μπορούν πολύ 
ξεκάθαρα να συγκρίνουν την Ελλάδα 
τού σήμερα με τη χώρα που μας παρέ-
δωσαν οι κυβερνήσεις του παλιού 
πολιτικού συστήματος τέσσερα χρό-
νια πριν» πρόσθεσε.
«Όλοι ήδη έχουν αρχίσει να βλέπουν 
ότι η Ελλάδα είναι μία διαφορετική 
χώρα» υπογράμμισε ο πρωθυπουρ-
γός και σημείωσε ότι πρόκειται για μία 
χώρα, «στην οποία δημιουργούνται 
όροι και προϋποθέσεις για να αφή-
σουμε πίσω μας την κρίση».
«Να αφήσουμε πίσω την Ελλάδα της 
παρακμής, της χρεοκοπίας και του 
εκφυλισμού και να οικοδομήσουμε 
μία χώρα δυναμική, με αυτοπεποί-
θηση. Μία χώρα που στηρίζεται πια 
στις δικές της δυνάμεις.
Μία χώρα πρωταγωνίστρια στην 
ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και την 
Ευρώπη» τόνισε.
Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι η 
σημερινή συνεδρίαση του Υπουργι-

κού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερη διότι 
λαμβάνει χώρα λίγα μόνο 24ωρα μετά 
την κύρωση από τη μεριά του ελληνι-
κού Κοινοβουλίου, της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.
Είπε ότι είναι ένα πολιτικό, ιστορικό 
γεγονός που σηματοδοτεί: «Την επί-
λυση μιας ιστορικής εκκρεμότητας με 
τους γείτονές μας, με τη Βόρεια Μακε-
δονία. Το πέρασμα σε μια νέα εποχή 
συνεργασίας, αλληλεγγύης και φίλιας 
στα Βαλκάνια.
Την ήττα του εθνικισμού, των εθνι-
κισμών, και από τις δύο μεριές των 
συνόρων που είναι την ίδια στιγμή 
η νίκη των δυνάμεων που δεν έχουν 
σκοπό να αφήσουν το μέλλον των δύο 
λαών στους πατριδοκάπηλους και τους 
εμπόρους του μίσους».
Η σημερινή συνεδρίαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου είναι ιδιαίτερη για 
ακόμη έναν λόγο, ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός, Αλέξης Τσίπρας, επειδή «η 
ημερήσια διάταξη έχει να κάνει με ένα 
θέμα που ακουμπά τον πυρήνα του 
πολιτικού μας σχεδίου, των στρατη-
γικών μας στοχεύσεων, αλλά κυρίως 
ακουμπά τον πυρήνα του κοινωνικού 
ζητήματος και των κοινωνικών σχέ-
σεων» δηλαδή το ζήτημα του μισθού, 
του κατώτατου μισθού.
«Από την πρώτη στιγμή της δικής 
μας διακυβέρνησης είχαμε επισημά-
νει την κομβική σημασία που έχει για 
εμάς ο μισθός. Είχαμε επισημάνει ότι 
η στρατηγική της δίκαιης ανάπτυξης 
και ο στρατηγικός στόχος περιορισμού 
των ανισοτήτων περνά μέσα από την 
αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά 
και την ενίσχυση της μισθωτής εργα-
σίας, της διαπραγματευτικής δύναμης 
των εργαζομένων» υπογράμμισε ο 
πρωθυπουργός.
«Σας καλώ, λοιπόν, σήμερα, μετά 
από 10 ολόκληρα χρόνια μειώσεων 
μισθών να προβούμε σε ένα ακόμη 
ιστορικής σημασίας βήμα. Να εγκρί-
νετε την πρότασή μου να διαμορφω-
θεί ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ 
μηνιαίως» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τσίπρας: Ο κατώτατος μισθός στα 650 
ευρώ μικτά

H Ελληνίδα γιατρός 
που συγκίνησε την 
Ιταλία 

Ή
ταν Τρίτη 22 Ιανουαρίου του 2019 ό-
ταν στις 8.30 το πρωί, στο αεροδρό-
μιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, μια Βρα-
ζιλιάνα επιβάτιδα, έγκυος στον ένατο 

μήνα, βρισκόταν στην αίθουσα transit και ετοι-
μαζόταν να  αναχωρήσει με πτήση για τη χώ-
ρα της. Ένα ταξίδι το οποίο θα διαρκούσε αρ-
κετές ώρες. Όπως αποδείχθηκε όμως, η τύχη 
της Κριστίνα, (είναι το όνομά της), της χτύπησε 
την πόρτα, αφού αισθάνθηκε πως θα πρέπει να 
γεννήσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που 
έχουν γίνει γνωστά, η ετοιμόγεννη γυναίκα, 
προφανώς λόγω πόνων και δυσχέρειας, κάθισε 
στο πάτωμα του αεροδρομίου.
Εκείνη την ώρα επικρατεί συναγερμός. Η τύχη 
όμως συνεχίζει να βρίσκεται με το μέρος της. Η 
Δρ. Ιωάννα Γαλανού, ιατρός- ειδική χειρουρ-
γός μαστού, βρίσκεται εντός του αεροδρομίου. 
Μαζί με έναν νοσοκόμο αντιλαμβάνονται το τι 
συμβαίνει και σπεύδουν στο σημείο να βοηθή-
σουν.
Η Ιωάννα Γαλανού, όπως περιγράφει σ το 
zougla.gr, βλέπει να προεξέχει το κεφάλι του 
νεογέννητου και αμέσως πραγματοποιεί ενέρ-
γειες έτσ ι ώστε να ξεγεννήσει την 38χρονη 
κοπέλα, κάτι τελικά που το καταφέρνει με επι-
τυχία, δεδομένου του ότι δεν είναι γυναικολό-
γος.
Μια σκηνή βγαλμένη από κινηματογραφική 
ταιν ία διαδραματίζεται εκείνη την ώρα σ το 
αεροδρόμιο, με τον κόσμο να έχει κάνει κύκλο 
γύρω από το σημείο και να παρακολουθεί 
ζωντανά μια γέννα σε ένα εντελώς διαφορετικό 
περιβάλλον.
Η Δρ. Γαλανού επισημαίνει στο zougla.gr πως 
υπήρξαν δυσκολίες, αφού ο ομφάλιος λώρος 
του μικρού Αντριάν ( το όνομα που δόθηκε στο 
νεογέννητο) ήταν τυλιγμένος δύο φορές γύρω 
από το κεφάλι του. Όμως χάρη στις προσπά-
θειες της χειρουργού, η διαδικασία είχε αίσια 
κατάληξη.
Το γεγονός αυτό δεν άργησε να μαθευτεί, με 
τον ιταλικό τύπο να αφιερώνει δημοσιεύματα 
γ ια την Ελληνίδα γ ιατρό που ξεγέννησε την 
Βραζιλιάνα επιβάτιδα εντός του αεροδρομίου. 
Στο ίδιο μήκος κύματος και η ιταλική τηλεό-
ραση. Επίσης την είδηση μετέδωσαν Ισπανικά 
αλλά και Βραζιλιάνικα Μέσα Ενημέρωσης.
Όσον αφορά στον μικρό Αντριάν, χαίρει άκρας 
υγείας. Όπως λέει η γιατρός, μετά τη γέννα, η 
μητέρα και το νεογνό μεταφέρθηκαν στο νοσο-
κομείο της Όστια γ ια περαιτέρω εξετάσεις. 
Βέβαια κατά την ίδια, η γυναίκα ήταν τυχερή, 
αφού εάν γεννούσε κατά τη διάρκεια της πτή-
σης θα υπήρχαν προφανώς σοβαρές επιπλοκές.

επικαιρότητα
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Εντός του στόχου της 
αυτοδυναμίας στο 39,2% η 
ΝΔ  - Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται πολύ 
μακριά, στο 25% - Πρόβλεψη 
για πεντακομματική βουλή, με 
τη Λαϊκή Ενότητα και την Ένωση 
Κεντρώων να διατηρούν ισχυρές 
ελπίδες υπέρβασης του ορίου 3%

Έ
ρευνα του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου, για τις ευρωεκλογές 
καταγράφει ενδιαφέρουσες, έ-
ως συγκλονιστικές τάσεις του ε-

κλογικού σώματος ενόψει της αναμέ-
τρησης του Μαΐου.
Η έρευνα από το ευρωκοινοβούλιο 
αφορά κάθε χώρα ξεχωριστά, έγινε με 
την αξιοποίηση και των ευρημάτων από 
εθνικές δημοσκοπήσεις και δεν πρόκει-
ται για κλασικό γκάλοπ, αλλά για πρό-
βλεψη των αποτελεσμάτων με βάση όσα 
φαίνονται (ή και δεν φαίνονται με την 
πρώτη ματιά) από τα στοιχεία έως τις 23 
Ιανουαρίου.
Οι τάσεις, που καταγράφονται έχουν 
μεν εφαρμογή πρωτ ί-
σ τως σε ευρωεκλογές, 
που θα γίνουν τον Μάιο 
σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά αφορούν 
ασφαλώς και σε εθν ι-
κές εκλογές, εφόσον μία 
χώρα βρίσκεται περισ-
σότερο ή λιγότερο κοντά 
σε εθνικές κάλπες.
Το άκρως ενδιαφέρον για την Ελλάδα 
είναι ότι η έκθεση του ευρωκοινοβου-
λίου βλέπει πολύ ψηλά τη ΝΔ, εντός του 
στόχου της αυτοδυναμίας και συγκεκρι-
μένα στο 39,2%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται πολύ μακριά, στο 
25%, ενώ η βασική πρόβλεψη λέει για 
πεντακομματική βουλή, με τη Λαϊκή 
Ενότητα και την Ένωση Κεντρώων να 
διατηρούν ισχυρές ελπίδες υπέρβασης 
του ορίου 3%.
Ν.Δ. 39.2%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 25.0%
Χρυσή Αυγή 7.0%
ΚΙΝΑΛ 6.8%
ΚΚΕ 6.4%
ΛΑΕ 2.6%
Ένωση Κεντρώων 2.3%

ΑΝΕΛ 1.3%
Άλλο 9.2%

Μητσοτάκης: Οι εθνικές εκλο-
γές θα γίνουν στις 26 Μαϊου
Την πρόβλεψη ότι οι εθνικές εκλογές 
θα διενεργηθούν στις 26 Μαϊου, ταυ-
τόχρονα δηλαδή με τις ευρωεκλογές,  
έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια σύσκε-
ψης με τους νέους γραμματείς του κόμ-
ματος. 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο 
κ.Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος 
στα στελέχη της ΝΔ: 
«Να πω καλή συνέχεια στους παλιούς 
και καλή δύναμη στους καινούργιους. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά τα νέα 
μέλη του κομματικού μας επιτελείου 
για τη συμμετοχή σε αυτήν την κοινή 
προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε. 
Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, 
έχουμε κάτι παραπάνω από 100 ημέ-
ρες μέχρι το ορόσημο των εκλογών της 
26ης Μαΐου διότι εκεί ξέρουμε μετά 
βεβαιότητας ότι θα γ ίνουν εκλογές. 

Δική μου εκτίμηση είναι 
ότι θα έχουμε και εθνι-
κές εκλογές οι οποίες θα 
συμπέσουν με τις ευρωε-
κλογές. Και έχουμε πάρα 
πολλή δουλε ιά μπρο-
στά μας σε όλα τα πεδία 
οπότε να πω και πάλι 
καλή δύναμη και θα με 
βλέπετε και εμένα πολύ 

συχνά, και θα σας κρατάμε σίγουρα σε 
εγρήγορση.
Είστε όλοι έμπειρα στελέχη και χαίρο-
μαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί. 
Και ειδικά, τώρα, για το κομμάτι της 
νέας Γραμματείας Ποιότητας Ζωής, χαί-
ρομαι ιδιαίτερα που έχουμε μαζί μας 
την Ξένια (Παπασταύρου)και πιστεύω 
ότι με αυτό το τρίγωνο το οποίο συνδυ-
άζει την ποιότητα ζωής, την εξαιρετική 
δουλειά την οποία έχει κάνει ο Γιώργος 
(Σταμάτης) με την Γραμματεία την οποία 
μετονομάσαμε -νομίζω, με το σωστό 
της όνομα- και τη δουλειά που έχει 
κάνει η Μαρία (Συρεγγέλα) στο κομμάτι 
της οικογενειακής πολιτικής αποδεικνύ-
ουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας πρό-
σωπο».

Έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου: 
Αυτοδυναμία ΝΔ και με μεγάλη 
διαφορά από ΣΥΡΙΖΑ 

Με βάση τις αποκαλύψεις του «Πρώτου ΘΕΜΑτος», η εισαγγελέας Ξένη 
Δημητρίου παρήγγειλε στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά 
τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για τον «εκλεκτό» του Πολάκη, 
Δημήτρη Μπούτο

Κρατικό Νίκαιας: Παρέμβαση 
Αρείου Πάγου για τα πλαστά 
πτυχία του διοικητή 

Μ
πορεί ο αναπληρωτής υ-
πουργός Υγείας Παύλος Πο-
λάκης να τηρεί σιγή ιχθύος 
για τα τέσσερα πλαστά πτυ-

χία του μέχρι πρότινος διοικητή του κρα-
τικού νοσοκομείου Νικαίας, Δημήτρη 
Μπούτου, όμως, προ του θορύβου που 
έχει δημιουργηθεί από τις αποκαλύψεις 
του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑτος» της περασμέ-
νης Κυριακής, παρενέβη η εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.
Η Ξένη Δημητρίου έδωσε παραγγελία 
στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πειραιά για τη διενέργεια ποινι-
κής προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαί-
σιο της οποίας θα ερευνηθεί η ενδεχό-
μενη τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκομένων 
αξιοποίνων πράξεων.
Το «Πρώτο ΘΕΜΑ» και ο δημοσιογράφος 
Μανώλης Γαλάνης αποκάλυψαν την περα-
σμένη Κυριακή το 29σέλιδο πόρισμα του 
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημό-
σιας Διοίκησης για τον Δημήτρη Μπούτο, 
εκλεκτό του αναπληρωτή υπουργού 
Υγείας, Παύλου Πολάκη.
Ο Δημήτρης Μπούτος διορίστηκε τον 
Αύγουστο του 2016 στη θέση του διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας 
Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»-Γενικό 

Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία 
Βαρβάρα» με τριετή θητεία. Στη σχετική 
υπουργική απόφαση, η οποία υπογρά-
φεται από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα 
Ξανθό και τον αναπληρωτή του, ο Δημή-
τρης Μπούτος αναφέρεται ως πτυχιούχος 
Οικονομικών του Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όμως, τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
ύστερα από καταγγελίες το Σώμα Επιθε-
ωρητών Δημόσιας Διοίκησης ξεκίνησε 
έλεγχο των τίτλων σπουδών του Δημή-
τρη Μπούτου, όπου και αποκαλύφθηκε η 
πλαστότητά τους. Το πόρισμα του Σώμα-
τος, όπως προβλέπει ο νόμος, διαβιβάζε-
ται στον εισαγγελέα Εφετών και από εκεί 
στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών 
για την περαιτέρω έρευνα.
Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου 
Νικαίας, πάντως, μετά τη δημοσιοποί-
ηση της πλαστότητας των πτυχίων του, 
αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υπο-
στηρίζοντας ότι αποχώρησε από τη θέση 
του λόγω συνταξιοδότησης. Παράλ-
ληλα, μετά τις αποκαλύψεις του «ΠΡΩΤΟΥ 
ΘΕΜΑτος», 11 βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας κατέθεσαν επίκαιρη ερώτηση 
στη Βουλή προς την ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας.



111 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εως την περασμένη 
εβδομάδα είχαν καταγραφεί 
συνολικά 6 θάνατοι 
από την εποχική γρίπη - 
Δεκάδες νοσηλεύονται στις 
εντατικές - Με βεβαρυμένο 
ιατρικό ιστορικό τα τρία 
παιδιά που νοσηλεύονται 
σε ΜΕΘ

Σ
τους 18 ανέρχονται πλέ-
ον οι νεκροί από την επο-
χική γρίπη. Στις υγειονο-
μικές αρχές έχει σημάνει 

συναγερμός για την έξαρση της 
μετάδοσης του ιού, αφού μέσα 
σε μία μόλις εβδομάδα πέθαναν 
12 άνθρωποι. Τα νέα κρούσμα-
τα που χρειάστηκαν νοσηλεία σε 
ΜΕΘ την περασμένη εβδομάδα 
ανήλθαν σε 40, μεταξύ των οποί-
ων και τρία παιδιά με βεβαρυμέ-
νο ιατρικό ιστορικό.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το νεό-
τερο δελτίο επιδημιολογικής 
επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ την 
εβδομάδα 21–27 Ιανουαρίου 
2019 οι επισκέψεις σε γιατρό 
για γριπώδη συνδρομή παρου-
σιάζουν αύξηση ιδιαίτερα στις 
ηλικιακές ομάδες 0-4 και 5-14 
ετών. Το ίδιο χρονικό διάστημα 

στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρί-
πης ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 
συνολικά 291 κλινικά δείγματα 
όλα από νοσοκομεία. Τα 141 
(48,5%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά 
για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα 
τα 139 (98,6%) ήταν τύπου Α και 
τα 2 (1,4%) ήταν τύπου Β. Τα 119 
στελέχη τύπου Α υποτυποποιή-
θηκαν, εξ΄ αυτών τα 30 (25,2%) 
ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) 
και τα 89 (74,8%) στον υπότυπο 
Α(Η1Ν1)pdm09.
Από την αρχή της εποχικής γρί-
πης μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου 
έχουν καταγραφεί 117 σοβαρά 
κρούσματα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένης γρίπης, εκ των 
οποίων τα 112 με νοσηλεία σε 
ΜΕΘ. Εξ’ αυτών εμβολιασμένα 
ήταν τα 20 (18%).
Όσον αφορά στα κρούσματα 
με νοσηλεία σε ΜΕΘ, πρόκειται 
για 65 άνδρες και 47 γυναίκες, 
με εύρος ηλικιών από 0 έως 90 
έτη. Τα 111 (99,1%) από τα προα-
ναφερόμενα κρούσματα οφείλο-
νται στον ιό γρίπης τύπου Α και 
ένα (0,9%) κρούσμα στον ιό γρί-
πης τύπου Β.Από τα 112 κρού-
σματα ήταν εμβολιασμένα τα 
20 (18%). Σημειώνεται ότι τα 96 
(85,7%) από τα 112 προαναφε-

ρόμενα σοβαρά κρούσματα με 
νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε 
κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την οποία συστήνεται εμβο-
λιασμός για την εποχική γρίπη, 
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 
του Υπουργείου Υγείας.
Το ίδιο χρονικό διάστημα κατα-
γράφηκαν συνολικά 18 θάνα-
τοι από εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 
14 αφορούν σε κρούσματα που 
χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ 
και 4 σε κρούσματα που δεν 
νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Πρόκει-

ται για 14 άνδρες και 4 γυναίκες, 
με εύρος ηλικιών από 25 έως 90 
έτη. Όλα τα κρούσματα οφείλο-
νται στον ιό γρίπης τύπου Α. Όλα 
τα προαναφερθέντα κρούσματα 
ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού 
κινδύνου για την οποία συστήνε-
ται εμβολιασμός για την εποχική 
γρίπη σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Η δραστηριότητα της γρίπης 
στην Ελλάδα παραμένει σε αυξη-
μένα επίπεδα, ενώ αναμένεται 
να κορυφωθεί τις επόμενες δύο 
εβδομάδες.

Επικρατών υπότυπος είναι ο 
Α(Η1Ν1) για τον οποίο το φετινό 
εμβόλιο που κυκλοφορεί κρίνε-
ται ως ιδιαιτέρως αποτελεσμα-
τικό. Ο Η1Ν1 προκαλεί σοβα-
ρότερες επιπλοκές γι’ αυτό και 
φέτος παρατηρούνται σοβαρά 
κρούσματα γρίπης και σε νέα 
άτομα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι 
και φέτος τα επίπεδα εμβολι-
ασμού παρέμειναν σε χαμηλά 
επίπεδα και γι’ αυτό εκφράζουν 
φόβους ότι αριθμός των θυμά-
των αναμένεται να ξεπεράσει 
τους 42 της περσινής σεζόν.

Συναγερμός για τη γρίπη: 12 νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα, 
3 παιδιά στην εντατική 

επικαιρότητα
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Θεοδωράκης: ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ 
διέλυσαν το Ποτάμι

Ο επικεφαλής του κόμματος τόνισε  
ότι οι ίδιοι οι βουλευτές σε ανύποπτο 
χρόνο είχαν αναφέρει ότι δέχονταν 
πιέσεις για να αποχωρήσουν

Σ
τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποδίδει μερίδιο ευθύνης στη 
«διάλυση» του Ποταμιού ο επικε-
φαλής του κόμματος, Σταύρος Θε-

οδωράκης.
«Υπήρχαν διαφωνίες στην κοινοβουλευ-
τική ομάδα. του Ποταμιού, αλλά ήταν ξαφ-
νικό το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές απο-
φάσισαν να την διαλύσουν», υπογράμμσε 
ο κ.Θεοδωράκης, μιλώντας στο κεντρικό 
δελτίο του Open
Σημείωσε, δε, ότι οι ίδιοι βουλευτές, πριν 
από λίγες ημέρες, έδιναν διαβεβαιώσεις, 
παρουσία και άλλων βουλευτών για το 
αντίθετο.
Τόνισε επίσης ότι οι δύο βουλευτές, ο κ. 

Ψαριανός και ο κ. Αμυράς «έφυγαν από το 
Ποτάμι κατ’ εντολή της ΝΔ».
«Tο είχαν πει οι ίδιοι σε ανύποπτες στιγμές 
στα στελέχη του Ποταμιού ότι πιέζονται 
από τη ΝΔ για να φύγουν από το Κίνημά 
μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Αντίστοιχες κινήσεις έχει κάνει και ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Δανέλλης διαφοροποιήθηκε 
από το Ποτάμι κατ’ εντολή του κυβερνώ-
ντος κόμματος» πρόσθεσε.
Ο κ. Θεοδωράκης είπε ότι οι ίδιοι βουλευ-
τές, πριν από λίγες ημέρες, έδιναν διαβε-
βαιώσεις, παρουσία και άλλων βουλευτών 
για το αντίθετο.
«Με ξαφνιασε πολύ ο κ.Χατζηδάκης που 
παρόλο το φιλελεύθερο και προοδευτικό 
προφίλ του βγήκε αμέσως μετά την ανε-
ξαρτητοποίηση των βουλευτών του Ποτα-
μιού να τους δώσει θέσεις στη ΝΔ. Είναι 
δημόσια προσβολή η στάση της ΝΔ, νομι-
μοποιεί τις αποστασίες βουλευτών» ειπε 
μεταξύ άλλων.

επικαιρότητα

Σενάρια διάσωσης της ΚΟ των 
ΑΝΕΛ πυροδοτεί δήλωση του 
Τζανακόπουλου 

Σ
ενάρια για πιθανή δρομολόγηση αλ-
λαγών στον κανονισμό της Βουλής, 
πράγμα που θα ανοίξει το δρόμο ώ-
στε να μην διαλυθεί η κοινοβουλευ-

τική ομάδα των ΑΝΕΛ μετά την προαναγ-
γελθείσα για αύριο παραίτηση του Θανάση 
Παπαχριστόπουλου τον οποίο διαδέχεται 
στη Βουλή ο Τέρενς Κουίκ, πυροδότησε μια 
δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, 
Δημήτρη Τζανακόπουλου. Σύμφωνα με τα 
σενάρια που πυροδοτήθηκαν είναι πιθα-
νό, ακόμη κι αν διαλυθεί η ΚΟ των ΑΝΕΛ, ο 
Πάνος Καμμένος να διατηρήσει τα δικαιώ-
ματα του πολιτικού αρχηγού- πράγμα που 
θα ισχύσει και για τον Σταύρο Θεοδωράκη. 
Χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις ο κ. Τζανα-
κόπουλος είπε πως αναμένεται να ανοίξει 
συζήτηση στο πλαίσιο του πολιτικού δια-
λόγου, προκειμένου τα κόμματα που έχουν 
εκλεγεί στη Βουλή να μην διαλύονται κοινο-
βουλευτικά, εάν εκπέσουν των πέντε βου-
λευτών, όπως ισχύει με τον παρόντα κανο-
νισμό της Βουλής. Από εκεί και πέρα, όπως 
πρόσθεσε, δεν υπάρχει διαβεβαίωση για 
κάποια άλλη πρωτοβουλία.
Το μήνυμα αφορά κυρίως τον Πάνο Καμ-
μένο, το κόμμα του οποίου - μετά την παραί-
τηση του κ. Παπαχριστόπουλου- μένει με 
τέσσερις βουλευτές ΑΝΕΛ, αλλά και προς 
το Ποτάμι, του οποίου η Κ.Ο. διαλύθηκε 
πρόσφατα με την αποχώρηση δύο βουλευ-
τών. Η ασαφής αυτή δήλωση του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου έχει αφήσει περιθώριο 
για πολλές ερμηνείες για το ποιά θα είναι 

η κίνηση της κυβέρνησης, ειδικά, όταν το 
εν λόγω θέμα αφορά τον κανονισμό του 
ελληνικού κοινοβουλίου, ο οποίος δύσκολα 
μπορεί να αλλάξει. Η μυστικοπαθεια από 
πλευράς Μεγάρου Μαξίμου έχει σαφώς 
πολιτική στόχευση, σε μία προσπάθεια να 
πέσουν οι τόνοι με τον πρώην κυβερνητικό 
εταίρο, ο οποίος απειλεί και ζητά να μη δια-
λυθεί η Κ.Ο. εξαπολύοντας βέλη κατά του 
Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμε-
νος στον πρώην κυβερνητικό του εταίρο, 
Πάνο Καμμένο και στην απειλή του ότι δεν 
θα προλάβει η κυβέρνηση να κάνει παρέ-
λαση είπε: «οι κυβερνήσεις δεν κάνουν 
παρελάσεις, αλλά κυβερνούν και θα κυβερ-
νήσουμε έως το τέλος της συνταγματικής 
μας θητείας». Κατά τον κ. Τζανακόπουλο, 
πολιτική θέση της κυβέρνησης είναι ότι 
«δεν είναι ηθικό ή πολιτικά ορθό να διαλύ-
ουμε κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων 
που στις εκλογές εξασφάλισαν την είσοδό 
τους στο κοινοβούλιο, παρά το ότι βουλευ-
τές, για λόγους συνείδησης-άποψης, μπορεί 
να αποχωρούν». Όπως είπε το επόμενο διά-
στημα θα ανοίξει αυτή η συζήτηση, χωρίς 
να δώσει εξηγήσεις, παρά το καταιγισμό 
ερωτήσεων που δέχθηκε από τους δημο-
σιογράφους.
Παρά τα σενάρια και τις ερμηνείες, ωστόσο, 
πηγές από τη Βουλή δήλωναν άγνοια για 
οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση 
της αλλαγής του κανονισμού του κοινοβου-
λίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Γνωρίζετε τι αξία έχει σήμερα ένα 
χιλιάρικο;

Ι
δού ένα χιλιάρικο, η περίφημη 
«χήνα» που λέγαμε και τότε.
Τι αγοράζαμε με αυτό το 1999, σε 
μια πρωινή Κυριακάτικη βόλτα;

Τσιγάρα αμερικάνικα: 400 δραχμές.
Τυρόπιτα: 100 δραχμές.
Καφές φραπόγαλο: 500 δραχμές....
Σύνολο χίλιες δραχμές κι όλα αυτά, 
με...βασικό μισθό 170 χιλιάδες δραχ-
μές.
Σήμερα τα ίδια προϊόντα κοστίζουν:
Τσ ιγάρα αμερικάν ικα: 3,70 – 4,70 

ευρώ.
Τυρόπιτα 1,5 ευρώ με τυρί. Χωρίς τυρί 
ένα ευρώ.
Καφές φραπόγαλο: 3 ευρώ.
Σύνολο 8-9 ευρώ, δηλαδή τρία χιλιά-
ρικα, με βασικό μισθό 480 ευρώ. Αυτά 
σε δραχμές θα ήταν 163 χιλιάδες (περί-
που όσο και το 1999).
Απλά 19 χρόνια μετά, το κόστος ζωής 
τριπλασιάστηκε. Ο βασικός μισθός μει-
ώθηκε και για ένα τεράστιο κομμάτι 
του πληθυσμού δεν υπάρχει καν.
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Κατά τη  συνάντηση του 
Προέδρου της Δημοκρα-
τίας Νίκου Αναστασιάδη 

με τον Πρωθυπουργό της Ελλά-
δας Αλέξη Τσίπρα διαπιστώθηκε 
η κοινή γραμμή πλεύσης ως προς 
τους περαιτέρω χειρισμούς στο 
Κυπριακό, αναφέρεται σε ανακοί-
νωση της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας.
Προστίθεται πως έγινε συντονι-
σμός με απώτερο στόχο τη δημι-
ουργία των προϋποθέσεων για 
επίτευξη μιας λύσης που θα βασί-
ζεται στα ψηφίσματα και τις απο-
φάσεις των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και τις βασικές αρχές και 
τις αξίες της ΕΕ, και η οποία θα 
οδηγεί σε ένα λειτουργικό και 
βιώσιμο κράτος, χωρίς εγγυητικά 
ή παρεμβατικά δικαιώματα και 
εξαρτήσεις από τρίτους.
Ταυτόχρονα, σημειώνεται, οι 
κύριοι Αναστασιάδης και Τσίπρας 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν  
τους τρόπους διασφάλισης των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων και 
των ενεργειακών σχεδιασμών 
εντός της Αποκλειστικής Οικονο-
μικής Ζώνης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό αναφέ-
ρεται πως συζήτησαν εν εκτάσει 
την παρούσα φάση του ενόψει της 
άφιξης της απεσταλμένης του ΓΓ 
του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ, αλλά και 
της επικείμενης συνάντησης του 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας με 
τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
Σημειώνεται ακόμη πως ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επανέ-
λαβε την αποφασιστικότητά του 
να συμβάλει θετικά στη διαμόρ-
φωση των όρων αναφοράς, προ-
κειμένου να επαναρχίσουν το 
συντομότερο δυνατόν δημιουρ-
γικές συνομιλίες που θα φέρουν 
ειρήνη, σταθερότητα και ασφά-
λεια για όλους τους πολίτες, Ελλη-
νοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Η συζήτηση επιβεβαίωσε για 
άλλη μια φορά την ταύτιση 
θέσεων αλλά και τη στενότατη 
συνεργασία μεταξύ της κυπρια-
κής και της ελληνικής κυβέρνη-
σης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Κοινή γραμμή 
πλεύσης 
Λευκωσίας – 
Αθηνών για 
περαιτέρω 
χειρισμούς

 Ολιγωρία στην επίλυση 
των σημαντικών θεμάτων, 
τα οποία αφορούν το 
νοσηλευτικό προσωπικό 
στα δημόσια νοσηλευτήρια, 
προσδίδει στον Οργανισμό 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ), η Παγκύπρια 
Συντεχνία Νοσηλευτών 
(ΠΑΣΥΝΟ) δια του 
Εκπροσώπου Τύπου της, ο 
Θεόδωρος Πετέλης.

Μ
ιλώντας στο ΚΥΠΕ, 
ο κ. Πετέλης δηλώ-
νει ότι “υπάρχει α-
δυναμία του ΟΚΥπΥ 

να προχωρήσει με την αυτονόμη-
ση των δημοσίων νοσηλευτηρί-
ων.Δεν έχουν μέχρι στιγμής αντι-
μετωπίζει το ζήτημα σε σοβαρό 
βαθμό, δεν το έχουν πάρει ζεστά 
και δεν κινούνται με τους ρυθμούς 
που περιμέναμε ότι θα κινηθούν 
για την επίλυση των προβλημάτων 
που υπάρχουν”.
Εξέφρασε την ετοιμότητα της 
ΠΑΣΥΝΟ να συνεργαστεί με τον 
ΟΚΥπΥ. “Ελπίζουμε ότι θα γίνουν 
γρήγορα λύσεις όσον αφορά τα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουμε σήμερα στα δημόσια νοση-
λευτήρια”, είπε.
Δυστυχώς το 2018, σημείωσε, 
ήταν μια χρονιά στην οποία περι-
μέναμε ότι τα θέματα θα είχαν 
επιλυθεί ώστε να μπορούμε να 
μπούμε σε μια ομαλή ένταξη 
και έναρξη της αυτονόμησης 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 
“Τίποτα δεν έγινε το 2018, βρι-
σκόμαστε τώρα ένα μήνα μετά 
την έναρξη της αυτονόμησης των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων και 
μέχρι σήμερα δυστυχώς τα ζητή-
ματα που μας αφορούν δεν έχουν 
ακόμη συζητηθεί”, πρόσθεσε.
Ανέφερε ότι ατζέντα εστάληκε 
πριν τρεις εβδομάδες στον ΟΚΥπΥ 

ζητώντας να ξεκινήσει επιτέλους 
η συζήτηση των θεμάτων που 
μας απασχολούν. Μέχρι στιγ-
μής, σημείωσε, δεν έχουμε πάρει 
απάντηση πότε θα ξεκινήσουν να 
συζητούνται και η απάντηση ήταν 
για ημερομηνία συνάντησης.
“Μιλούμε για ζητήματα που αφο-
ρούν τα συμβόλαια των νεοει-
σερχόμενων νοσηλευτών που θα 
μπαίνουν στην Υπηρεσία, για το 
σύστημα αξιολόγησης, για την 
στελέχωση σε νοσηλευτικό προ-
σωπικό, για την ένταξη των φρο-
ντιστών υγείας εντός του ΟΚΥπΥ, 
το οποίο έπρεπε να είχε ήδη ξεκι-
νήσει και ακόμα δεν έχει συζητη-
θεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 
θέματα είναι σε εκκρεμότητα κι 
είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώ-
σουμε την ανησυχία μας για το 
πώς προχωρά το θέμα της αυτο-
νόμησης των δημόσιων νοσηλευ-
τηρίων”, συμπλήρωσε. “Μιλούμε 
για ζητήματα που αφορούν τα 
συμβόλαια των νεοεισερχόμενων 
νοσηλευτών που θα μπαίνουν 
στην Υπηρεσία, για το σύστημα 
αξιολόγησης, για την στελέχωση 
σε νοσηλευτικό προσωπικό, για 
την έ ν ταξη των 
φροντιστών υγείας 
εντός του ΟΚΥπΥ, 
το οποίο έπρεπε 
να είχε ήδη ξεκινή-
σει και ακόμα δεν 
έ χε ι  συζητηθε ί. 
Αν τ ιλαμβάνεσ τ ε 
ότι αυτά τα θέματα 
είναι σε εκκρεμότητα κι είμαστε 
υποχρεωμένοι να δηλώσουμε 
την ανησυχία μας για το πώς προ-
χωρά το θέμα της αυτονόμησης 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων”, 
συμπλήρωσε.
Μας ανησυχεί, συνέχισε η ολιγω-
ρία από πλευράς του ΟΚΥπΥ να 
προχωρήσει σοβαρά να διαπραγ-
ματευτεί με τις συντεχνίες για να 
επιλύσει τα σοβαρά ζητήματα.

Ακόμη, είπε, δεν έχουν συζητηθεί 
και διαπραγματευτεί τα συμβό-
λαια των νεοεισερχόμενων νοση-
λευτών, αυτών που θα έρχονται 
πλέον και θα διορίζονται από το 
ΟΚΥπΥ.  Μέχρι στιγμής δεν έχει 
συζητηθεί τίποτα, πρόσθεσε, άρα 
δεν υπάρχουν συμβόλαια για να 
δώσει.
Επομένως, συνέχισε, δεν μπορεί 
να κάμει προσλήψεις στο συγκε-
κριμένο οργανισμό.
Αναφερόμενος στο θέμα των 
φροντιστών υγείας, που συμφω-
νήθηκε εδώ και δεκαοκτώ μήνες 
διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν 
σχέδια υπηρεσίας, δεν έχει συμ-
φωνηθεί η αναλογία για αυτούς 
τους εργαζόμενους να ενταχθούν 
μέσα στον ΟΚΥπΥ, δηλαδή πόσοι 
νοσηλευτές και πόσοι φροντιστές 
υγείας θα χρειάζονται.
“Αρα δεν μπορούν να κάμουν 
προσλήψεις, να προκηρύξουν 
θέσεις από την στιγμή που δεν 
υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας να 
δοθούν σε αυτούς τους ανθρώ-
πους. Εχουν πάρει 175 θέσεις 
αλλά δεν προχωρεί το συγκεκρι-
μένο θέμα. Έπρεπε ήδη να έχει 

σ υζ ητ ηθε ί  από 
το 2018. Από την 
στιγμή που δεν έχω 
την συγκεκριμένη 
ομάδα να εργάζε-
ται αρα δεν μπορώ 
να συζητήσω ούτε 
και την στελέχωση 
όσον αφορά το 

νοσηλευτικό προσωπικό”.
Τώρα ο ΟΚΥπΥ, είπε ο κ. Πετέ-
λης,  δεν ξεκινά τις συγκεκριμέ-
νες συζητήσεις προσθέτοντας 
ότι αυτά τα θέματα “βραχυκυ-
κλώνουν” το σύστημα – αυτά 
έπρεπε να ήταν λυμένα για να λει-
τουργούμε ομαλά. “Πώς θα βελ-
τιώσουμε τις συνθήκες μέσα στα 
δημόσια νοσηλευτήρια από την 
στιγμή που δεν προχωρούμε τους 

σχεδιασμούς που τέθηκαν”, διε-
ρωτήθηκε.
Αυτό μας ανησυχεί, σημείωσε, 
“Οσον αφορά τα συμβόλαια που 
μας έχουν δώσει είναι ελλιπή, 
πρόχειρα δεν δίνουν κανένα 
κίνητρο σ τον οποιονδήποτε 
νοσηλευτή για να το υπογράψει. 
Έχουμε βγάλει μια εγκύκλιο, ενη-
μερώσαμε τα μέλη μας δίνοντας 
τους οδηγίες, κανένας να μην υπο-
γράψει”, συμπλήρωσε.
Το πρόβλημα, εξήγησε, είναι ότι 
αν δεν βελτιωθούν οι συνθή-
κες μέσα στον οργανισμό, να τον 
κάνουμε λειτουργικό, προσιτό 
προς τον κόσμο, να μπορέσουμε 
να προσφέρουμε καλύτερες υπη-
ρεσίες υγείας, όταν μπούμε στην 
φάση του ΓΕΣΥ στην δευτεροβάθ-
μια σε ενάμισι χρόνο, περίπου τον 
Ιούνιο του 2020, δεν θα είμαστε 
ανταγωνιστικοί με  αποτέλεσμα 
ίσως να μην καταστούμε και βιώ-
σιμοι.
“Το θέμα της βελτίωσης των συν-
θηκών πρέπει να γίνει γιατί το 
έχει ανάγκη και ο ασθενής αλλά κι 
εμείς που εργαζόμαστε μέσα στα 
νοσοκομεία ούτως ώστε να μπο-
ρούμε κι εμείς να ανταγωνιστούμε 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία 
είναι πιο έτοιμα από εμάς”, σημεί-
ωσε.
Δυστυχώς, συνέχισε, βλέπουμε 
ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. 
“Βλέπουμε την κρίση τώρα που 
έχουμε με τις ιώσεις στα νοση-
λευτήρια. Δεν είδαμε τον Οργα-
νισμό να παίρνει κάποια μέτρα 
για απάμβλυνση των προβλημά-
των, με αποτέλεσμα να βλέπουμε 
σωρεία κόσμου να ταλαιπωρεί-
ται στις Πρώτες Βοήθειες, οι Πρώ-
τες Βοήθειες να μην μπορούν να 
αντεπεξέλθουν, οι εργαζομένοι να 
έχουν φθάσει στα όρια τους και να 
μην λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα, που για χρόνια συζητούμε 
και τίποτα δεν γίνεται”.

Συναντήσεις Πηλείδου στην Αίγυπτο ενισχύουν τη 
ναυτιλιακή συνεργασία
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H 
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) εισηγείται όπως μετατεθεί η έναρξη 
καταβολής εισφορών από όλους στο Γενι-
κό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), μέχρις ότου με 

συμφωνίες μεταξύ ΟΑΥ και ιατρών/νοσηλευτηρίων, 
διασφαλιστεί με εύλογη επάρκεια η εύρυθμη έναρ-
ξη λειτουργίας των παροχών.
Σε ανακοίνωσή, που εξέδωσε μετά από την τακτική 
συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής, που πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα, η ΟΕΒ αναφέρει ότι σε τέτοια 
περίπτωση το κράτος πρέπει να επιβάλει αμέσως 
οριζόντιο έκτακτο τέλος αλληλεγγύης στους εργο-
δότες και στους εργοδοτούμενους, με το οποίο θα 
συγκεντρωθεί ποσό χρημάτων, πέριξ των 100 εκ. 
ευρώ, για να τα διαθέσει με τους τρόπους που το 
ίδιο θεωρεί προσφορότερο, για άμεση ανακούφιση 
όλων των πολιτών, που δεν έχουν τώρα επαρκή 
πρόσβαση σε ποιοτικές και έγκαιρες υπηρεσίες 
υγείας.
Επιπλέον, αναφέρει ότι θα αναλάβει άμεσα εκστρα-
τεία ενημέρωσης όλων των κοινοβουλευτικών κομ-
μάτων και της κοινής γνώμης.
Εξάλλου, η ΟΕΒ επιβεβαιώνει την πλήρη, απόλυτη 
και ανεπιφύλακτη στήριξη της στην εφαρμογή του 
ΓεΣΥ, παρά τις πάγιες διαφωνίες της, αναφορικά με 
την αρχιτεκτονική και τον οδικό χάρτη υλοποίησης 
του Συστήματος.

Επίσης, θεωρεί ότι η επιτυχής λειτουργία του ΓεΣΥ 
προϋποθέτει την αρμονική συνδρομή πολλών 
παραμέτρων, όχι μόνο επαρκούς αριθμού ιατρών 
και νοσηλευτηρίων αλλά και αρκετών άλλων συντε-
λεστών.
Όπως σημειώνει «σήμερα υπάρχει πληθώρα οργα-
νωτικών θεμάτων του ΓεΣΥ, που δεν έχουν επιλυ-
θεί και δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα διασφαλιστεί 
επαρκής αριθμός ιατρών, νοσηλευτηρίων και άλλων 
παρόχων». 
Η ΟΕΒ ζητεί όπως ο ΟΑΥ, ο ΠΙΣ και ο ΠΑΣΙΝ καλό-
πιστα εντατικοποιήσουν τις μεταξύ τους διαβου-
λεύσεις, με στόχο τη συνομολόγηση συμφωνιών το 
ταχύτερο δυνατό και προς τούτο θέτει στη διάθεση 
και των τριών φορέων τις καλές της υπηρεσίες, για 
επίσπευση και ταχεία ολοκλήρωση των διεργασιών.
Επιπλέον, θα συστήσει σε όλες τις επιχειρήσεις και 
οργανισμούς τη διατήρηση των υφιστάμενων ρυθ-
μίσεων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προ-
σωπικού τους ή και των εξαρτημένων τους προσώ-
πων, μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ, 
ενώ διευκρινίζει ότι τυχόν διαφοροποίηση του 
κόστους του σφαιρικού προϋπολογισμού, δεν μπο-
ρεί να γίνει από αύξηση εισφορών αλλά πρέπει να 
καλυφθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, με 
μεταφορά κονδυλίων από μη παραγωγικές και μη 
αναπτυξιακές δαπάνες.

H ΟΕΒ εισηγείται τη μετάθεση της έναρξης 
καταβολής εισφορών από όλους στο ΓεΣΥ

Κατάινεν: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
στοχοποιεί την Κύπρο

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν στοχοποιεί 
την Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλη ευ-
ρωπαϊκή χώρα για τα «χρυσά διαβα-
τήρια», δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόε-

δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για 
θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης,  επενδύσεων 
και ανταγωνιστικότητας Jyrki Katainen, τονίζο-
ντας την ανάγκη εγκατάστασης ενός διαφανούς 
συστήματος που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχί-
ες που εκφράζουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης 
εξέφρασε, από την πλευρά του, την ετοιμότητα 
της Κύπρου να συνεργαστεί  με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και με τους Ευρωπαίους εταίρους της, 
παρέχοντας πλήρη στοιχεία και διαφάνεια για 
αυτά τα προγράμματα, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οποιεσδήποτε βάσιμες ανησυχίες 
πιθανόν να υπάρχουν.
O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

ο Υπουργός Οικονομικών προέβησαν σε δηλώ-
σεις μετά από τη συνάντηση τους στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της επίσκεψης 
του κ. Katainen στο νησί.
Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης έκανε 
λόγο για μια εξαιρετικά χρήσιμη και παραγω-
γική συνάντηση, σημειώνοντας ότι με τον κ. 
Katainen «έχουμε διαχρονική φιλία και συνερ-
γασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τόσο σε 
σχέση με την εφαρμογή του κυπριακού προ-
γράμματος και την μετέπειτα προσπάθεια που 
συνεχίζουμε για να μεταρρυθμίσουμε την 
κυπριακή οικονομία, αλλά και όσον αφορά 
τα επόμενα βήματα που πρέπει από κοινού να 
πραγματοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομίες των 
κρατών μελών θα είναι σε θέση να ανταγωνι-
στούν σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλ-
λον».

ΕΔΑΔ: Καμία παραβίαση 
η Κύπρος στην υπόθεση 
Γκιουζέλγιουρτλου, 
καταδίκη Τουρκίας 

Η 
μείζονα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων (ΕΔΑΔ) αποφάνθηκε σήμερα στο Στρασβούργο, με 15 ψή-
φους υπέρ και δύο κατά, ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση του άρ-
θρου 2 της Σύμβασης από τη Λευκωσία στην υπόθεση Γκουζέλγιουρ-

τλου. Ταυτόχρονα, οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ότι η Άγκυρα παραβίασε τις 
σχετικές πρόνοιες αναφορικά με το δικαίωμα στη ζωή και την αποτελεσματική 
διερεύνηση της υπόθεσης δολοφονίας της οικογένειας Τουρκοκυπρίων.
Τα τρία μέλη της οικογένειας Γκιουζέλγιουρτλου (πατέρας, μητέρα και κόρη) 
είχαν απαχθεί και δολοφονηθεί στις 15 Ιανουαρίου του 2005 στον αυτοκι-
νητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, ενώ οι ύποπτοι διέφυγαν ακολούθως στα 
κατεχόμενα.
Στην αρχική του απόφαση, στις 4 Απριλίου 2017, το Δικαστήριο είχε καταλογί-
σει ευθύνες σε Λευκωσία και Άγκυρα, λέγοντας ότι οι δύο Κυβερνήσεις ήταν 
υποχρεωμένες να συνεργαστούν για την αποτελεσματική διερεύνηση της υπό-
θεσης, εντούτοις δεν ήταν προετοιμασμένες να κάνουν τις όποιες υποχωρήσεις 
από τις θέσεις τους και να εξεύρουν κοινό έδαφος, παρά τις διάφορες επιλογές 
που τέθηκαν ενώπιον τους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.
Το ΕΔΑΔ είχε αποδεχτεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 το αίτημα των Κυβερνήσεων 
Κύπρου και Τουρκίας για παραπομπή της υπόθεσης στη μείζονα σύνθεσή του. 
Η σημερινή απόφαση είναι τελεσίδικη.
Η Τουρκία καλείται να καταβάλει σε κάθε αιτητή, που είναι συγγενείς της οικο-
γένειας των δολοφονηθέντων Τουρκοκυπρίων, €8.500 για ηθική βλάβη καθώς 
και €10.000 συνολικά προς όλους τους αιτητές για δικαστικά έξοδα.
Στη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο σημειώνει ότι Κύπρος και Τουρκία 
είχαν υποχρέωση να συνεργαστούν. Λέει παράλληλα ότι η Κύπρος έκανε ό,τι 
αναμενόταν ευλόγως από την πλευρά της για να επιτύχει την παράδοση/έκδοση 
των υπόπτων από την Τουρκία, ζητώντας την έκδοση «κόκκινης προειδοποίη-
σης» από την Interpol. Όταν αυτό αποδείχθηκε ανεπιτυχές, απέστειλε αίτημα 
έκδοσης στην Τουρκία, προστίθεται.
«Οι κυπριακές αρχές δεν μπορούν να επικριθούν για την άρνηση να παρα-
δώσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να μεταφερθούν οι διαδικασίες στις 
αρχές της ‘τδβκ’ ή της Τουρκίας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Αυτό, 
προστίθεται, θα ισοδυναμούσε με την εκχώρηση εκ μέρους της Κύπρου της 
ποινικής της δικαιοδοσίας για μια δολοφονία που διαπράχθηκε στην περιοχή 
που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, προς όφελος των ‘δικαστηρίων’ μιας μη ανα-
γνωρισμένης οντότητας εντός της επικράτειάς της.
Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία δεν κατέβαλε το ελάχιστο των προσπαθειών 
που απαιτούνταν υπό τις περιστάσεις, συνεχίζει το ΕΔΑΔ. «Αγνόησαν τα αιτή-
ματα έκδοσης της Κύπρου, επιστρέφοντας τα χωρίς απάντηση, αντίθετα με την 
υποχρέωσή τους βάσει του άρθρου 2, όπως ερμηνεύεται από άλλες διεθνείς 
συμφωνίες, να συνεργαστούν ενημερώνοντας το αιτούν κράτος για την από-
φασή αυτή και σε περίπτωση απόρριψης να αιτιολογήσουν» συμπληρώνεται.
Το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της τουρκικής Κυβέρνησης ότι δεν είχε 
αρμοδιότητα να χειριστεί τα παράπονα των αιτητών σε σχέση με το άρθρο 2 
λόγω του ότι οι δολοφονίες είχαν διαπραχθεί στην Κύπρο. Παράλληλα θεώ-
ρησε ότι υπήρχαν δύο «ειδικά χαρακτηριστικά» σε σχέση με την κατάσταση 
στην Κύπρο, που καθιστούσαν την Τουρκία υπόλογη. «Πρώτον, το βόρειο 
τμήμα της Κύπρου βρίσκεται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Τουρκίας. 
Δεύτερον, οι ύποπτοι διέφυγαν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και ως εκ τού-
του, είχαν παρεμποδιστεί οι κυπριακές αρχές από το να διερευνήσουν την υπό-
θεση» ανέφερε το ΕΔΑΔ.
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Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης 
οργάνωσης Σκοπιανών στις ΗΠΑ 
«απάντησε»  το “Η Βόρεια Μακεδονία 
που γεννήθηκε σήμερα είναι μια 
χώρα φίλη” του Αλέξη Τσίπρα

Α
ν η Βόρεια (Μακεδονία) γεννή-
θηκε σήμερα, που είναι η νότια” 
σχολίασε καυστικά, στο προσω-
πικό του προφίλ στο Facebook, ο 

πρόεδρος της μεγαλύτερης οργάνωσης Σκο-
πιανών των ΗΠΑ Μέτο Κολόσκι απαντώντας 
στο : “Η Βόρεια Μακεδονία που γεννήθηκε 
σήμερα είναι μια χώρα φίλη” του Έλληνα 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ.Κολόσκι είναι πρόεδρος της λεγόμενης 
“United “Macedonian” Diaspora” (U”M”D) 
που αντιτίθεται σθεναρά στη Συμφωνία των 
Πρεσπών και στην αλλαγή της -έως σήμερα- 
συνταγματικής ονομασίας των Σκοπίων, 
ενώ έχει κηρύξει “ανένδοτο” κατά της 
κυβέρνησης Ζάεφ.
“Είναι ιδέα μου πως είναι προσβλητικό ο 
γείτονας να θέλει και να πετυχαίνει ν’ αλλά-
ξεις όνομα και μετά να λέει πως γεννήθη-
κες σήμερα;” διερωτήθηκε ο πρόεδρος της 
“U”M”D”, συνεχίζοντας καυστικά : “Οι 
Έλληνες υποστηρίζουν πως η “Μακεδονία” 
αποτελεί εδαφική απειλή για την Ελλάδα. 
Αν σήμερα γεννήθηκε η Βόρεια, πού είναι 
η νότια;”.

διεθνή νέα

Έ
φοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνο-
μίας της Βενεζουέλας κατήγγειλεο αυτοα-
νακηρυχθείς πρόεδρος της χώρας, Χουάν 
Γκουαϊδό, στο τέλος δημόσιας εκδήλωσης 

και ζήτησε από ξένους διπλωμάτες να τον συνο-
δεύσουν στο σπίτι του, όπου και μετέβη, όπως 
δείχνει και το βίντεο του Reuters.
Σύμφωνα με τον Γκουαϊδό, οι ειδικές δυνάμεις 
αναζητούσαν τη γυναίκα του, ενώ σπίτι βρισκόταν 
η 20 μηνών κόρη του, μαζί με τη γιαγιά της.  «Θα 
σας καταστήσω υπεύθυνους για κάθε εκφοβισμό 
του παιδιού μου, που είναι μόλις 20 μηνών», διε-
μήνυσε ο Γκουαϊδό, κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης. 
Ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλα, 
Χουάν Γκουαϊδό έσπευσε στο σπίτι του όπου βρι-
σκόταν το παιδί του
«Στόχος ήταν να δημιουργηθεί φόβος, αλλά δεν τα 
κατάφεραν», είπε λίγο αργότερα, στην πόρτα του 
σπιτιού του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό 
του, Φαμπιάνα και την κόρη του.
Όπως μεταδίδει η El Pais, ο Χουάν Γκουαϊδό τόνισε 
ότι υπάρχουν ορισμένα ιερά πράγματα, όπως οι 
οικογένεια και κάλεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις 
να μην περάσουν τις «κόκκινες γραμμές». Σύμ-
φωνα με τον αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της 
Βενεζουέλας, οι γείτονες αντέδρασαν στην είσοδο 
της αστυνομίας στο σπίτι του, ενώ ο ίδιος απέδωσε 
το περιστατικό σε παρενόχληση. Μάλιστα νωρί-
τερα είχε πει ότι το καθεστώς νομίζει ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα τον τρομάξει.
Λίγο αργότερα, έγραψε στο twitter ότι οι ειδικές 
δυνάμεις βρίσκονται σπιτι του και ότι καθιστά«τον 
πολίτη Νικολάς Μαδούρο υπεύθυνο για την ακε-
ραιότητα της κόρης του που βρίσκεται εκεί».
Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρ-
ξουν «σοβαρές συνέπειες» στην περίπτωση που 
η κυβέρνηση Μαδούρο προκαλέσει κακό στον 
Γκουαϊδό, ενώ η καταγγελία έρχεται λίγες ώρες 
αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε 
τον Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενε-
ζουέλας και κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει σε ανά-
λογη κίνηση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την 
ΕΕ να αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον 
Χουάν Γκουαϊδό ως «προσωρινό πρόεδρο» της 
Βενεζουέλας και κάλεσε όλες τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ενωσης να κάνουν το ίδιο υιοθετώντας 
μία «ενιαία και αυστηρή θέση», με απόφαση που 

εγκρίθηκε σήμερα.
Οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν τον Χουάν Γκου-
αϊδό «ως νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Μπολι-
βαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας» και εξέ-
φρασαν «την αμέριστη υποστήριξή τους προς το 
πρόγραμμά του», σύμφωνα με το κείμενο της από-
φασης που προτάθηκε από κοινού από τις κύριες 
ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Νωρίτερα,  ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο 
Σάντσεθ είχε αποκαλέσει τύραννο τον Μαδούρο 
ενθαρρύνοντας την αντιπολίτευση της Βενεζουέ-
λας να αναλάβει την εξουσία στη χώρα της Λατι-
νικής Αμερικής. Ωστόσο,  η ελληνική κυβέρνηση 
είναι η μόνη που τον στηρίζει.
Ο Σάντσεθ ζητά από το πρόεδρο της Βενεζουέ-
λας να εγκαταλείψει την εξουσία , στο πλαίσιο της 
συνόδου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στον Άγιο 
Δομίνικο ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός εξακο-
λουθεί να είναι ο μόνος που δηλώνει έμπρακτα 
την υποστήριξή του στην κυβέρνηση Μαδούρο.
 Όπως  γράφει η ισπανική εφημερίδα «Ελ Παϊς», 
«Η  κρίση στη Βενεζουέλα μονοπωλεί το επί-
σημο ταξίδι του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο 
Σάντσεθ, στη Λατινική Αμερική.
 «Μόλις το αεροπλάνο του προσγειώθηκε στον 
Άγιο Δομίνικο, ο Σάντσεθ, ηγέτης του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος PSOE, συναντήθηκε με ηγέτες της 
αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας σε μια συνάντηση 
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (SI) στην Δομινικανή 
Δημοκρατία», γράφει το δημοσίευμα.«Είμαστε 
σοσιαλιστές επειδή υπερασπιζόμαστε την ελευθε-
ρία. Όποιος απαντά  με σφαίρες και φυλακή στην 
επιθυμία για ελευθερία και δημοκρατία δεν είναι 
σοσιαλιστής, είναι τύραννος. Οι πολίτες της Βενε-
ζουέλας πρέπει να αισθάνονται την υποστήριξη 
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς», δήλωσε ο Ισπανός 
ηγέτης.Την ίδια ώρα στο Βουκουρέστι συνεδριά-
ζουν οι ΥΠΕΞ της Ε.Ε για να εξεταστεί τι συνέχεια θα 
δοθεί στη μη απάντηση του προέδρου Μαδούρο.
Τη Δευτέρα η κυβέρνηση του προέδρου 
Μαδούρο είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό 
της Ισπανίας Σάντσεθ ότι συμμετείχε στο «πρα-
ξικόπημα» που ενορχηστρώθηκε εναντίον του 
στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ.Η Ισπανία και πέντε 
ακόμη ευρωπαϊκές χώρες κάλεσαν τον Μαδούρο 
να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, προειδοποιώ-
ντας τον ότι αν αυτό δεν γίνει, θα αναγνωρίσουν 
τον αντιπολιτευόμενο Χουάν Γκουαϊδό ως προσω-
ρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, όπως έχουν ήδη 
κάνει οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και αριθμός χωρών της 
Λατινικής Αμερικής.

Βενεζουέλα: Ο Γκουαϊδό καταγγέλλει 
έφοδο των ειδικών δυνάμεων στο 
σπίτι του 
Ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό υποστήριξε 
ότι έγινε επιχείρηση σύλληψης της γυναίκας του - Στο σπίτι βρισκόταν η 20 
μηνών κόρη του με τη γιαγιά της

Σκοπιανοί των ΗΠΑ: Αν γεννήθηκε 
η Βόρεια Μακεδονία, που είναι η 
Νότια; 
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Η Μαρία Ζαχάροβα επέκρινε τον 
τρόπο έγκρισης της Συμφωνίας 
των Πρεσπών – Κατήγγειλε ότι οι 
δυτικές χώρες καθοδηγούνται από 
τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα κι 
όχι από την επιθυμία να συμβάλλουν 
στην επίλυση της διαμάχης

Ρ
ουκέτες» κατά της Συμφωνίας των 
Πρεσπών εξαπέλυσε για άλλη μια 
φορά η ρωσική πλευρά, δια της εκ-
προσώπου του υπουργείου Εξωτε-

ρικών, Μαρίας Ζαχάροβα, που έκανε λόγο 
για παραβάσεις στην έγκρισή της καθώς και 
για ισχυρές εξωτερικές πιέσεις.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού 
ΥΠΕΞ, η Μόσχα «πάντα υποστήριζε και 
συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το αμφισβη-
τούμενο ζήτημα του ονόματος αυτού του 
κράτους θα πρέπει να διευθετηθεί σε απο-
δεκτή βάση, τόσο για τα Σκόπια όσο και για 
την Αθήνα».
Ωστόσο, σύμφωνα με την Μαρία Ζαχά-
ροβα, υπήρξαν σοβαρές παραβιάσεις στη 
διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας, ενώ 
υπήρξε ισχυρή εξωτερική πίεση για την 
έγκρισή της.
Σε κάθε περίπτωση, η 
Μόσχα επισημαίνει ότι 
ουδείς θα πρέπει να αμφι-
βάλει ότι η Δύση ουσια-
στικά καθοδηγείται από 
τα γεωπολιτικά συμφέρο-
ντα μιας πρώιμης συμμετο-
χής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ 
κι όχι από την επιθυμία 
να λυθεί το πρόβλημα ως 
διμερής διαφορά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αντι-
δρά στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία 
έχει λάβει την έγκριση των κοινοβουλίων 
τόσο της Ελλάδας όσο και της πΓΔΜ, γεγο-
νός που καταδεικνύει ότι η ευρύτερη περι-
οχή των Βαλκανίων έχει αναδειχθεί σε 
πεδίο αναμέτρησης ανάμεσα σε Δύση και 
Μόσχα.
Στο παρελθόν, η Μόσχα είχε μιλήσει για 
λάθος ενώ είχε προαναγγείλει ότι θα ζητή-
σει τη συζήτηση του θέματος στο Συμβού-
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Στις τότε ανακοινώσεις είχε υπάρξει εντονό-

τατη απάντηση του Ελληνικού υπουργείου 
Εξωτερικών, που είχε επισημάνει:
«Η Συμφωνία των Πρεσπών συμβάλλει ήδη 
από την υπογραφή της στην εδραίωση της 
σταθερότητας και της ειρήνης στα Βαλκά-
νια. Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
πρότυπο επίλυσης διαφορών μεταξύ δυο 
ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. 
Διαφορών που επί μακρόν υπονόμευαν 
την προοπτική των λαών της περιοχής να 
συνυπάρχουν ειρηνικά και να συνεργάζο-
νται προς όφελος της σταθερότητας και της 
ασφάλειας της περιοχής.
Οι διεθνείς μας εταίροι καλούνται να σεβα-
στούν το πνεύμα και το γράμμα της Συμφω-
νίας και να επικροτήσουν το γεγονός ότι οι 
πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών επέδει-
ξαν το απαραίτητο πολιτικό θάρρος να φτά-
σουν στη λύση ενός ιδιαίτερα ακανθώδους 
ζητήματος, προασπίζοντας, την ίδια στιγμή, 
τα εθνικά τους συμφέροντα.
Η επίκληση πολιτικών εξελίξεων στο 
εσωτερικό φίλων χωρών από το ρωσικό 
Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνάδει με το 
επίπεδο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ελλά-
δας-Ρωσίας και τους διαχρονικούς δεσμούς 
φιλίας μεταξύ των λαών μας. Παράλληλα, 

τροφοδοτεί έναν εύλογο 
προβληματισμό καθώς 
παραβλέπει την συντεταγ-
μένη και αποτελεσματική 
δημοκρατική λειτουργία 
των θεσμών στην Ελλάδα, 
το Σύνταγμα της οποίας 
έχει σαφείς πρόνοιες για 
την αντιμετώπιση κάθε 
πιθανού ενδεχόμενου στην 

εσωτερική πολιτική τάξη, η οποία ασφαλώς 
και δεν αποτελεί πεδίο πρόσφορο για σχό-
λια από τη πλευρά τρίτων.
Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία, 
που αναγνωρίζει εδώ και χρόνια τη ΠΓΔΜ 
ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» θα 
σεβαστεί τις ευαισθησίες του ελληνικού 
λαού στη χρήση του ονόματος Μακεδονία, 
θα αποκαλεί από εδώ και στο εξής τη χώρα 
αυτή με τη νέα συνταγματική της ονομασία, 
δηλαδή «Βόρεια Μακεδονία» και το κυρι-
ότερο, θα αποστεί από ανάλογες δηλώσεις 
που αποτελούν παρέμβαση στα εσωτερικά 
της Ελλάδας».

διεθνή νέα

Ρωσικό ΥΠΕΞ για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών: Σοβαρές 
παραβάσεις στην έγκρισή της 

Έ
νοχος για τους φόνους οκτώ ανδρών, οι 
οποίοι εξαφανίστηκαν κατά την περίο-
δο από το 2010 έως το 2017, δήλωσε έ-
νας κηπουρός από το Τορόντο.

Πρόκειται για τον 67χρονο Μπρους ΜακΆρ-
θουρ, ο οποίος συνελήφθη πριν από ένα 
χρόνο για τους φόνους δύο ανδρών. Στη συνέ-
χεια, ερευνώντας έτι περαιτέρω την υπόθεση, 
η Αστυνομία του απήγγειλε κατηγορίες για 
άλλες έξι υποθέσεις.
Τα περισσότερα από τα θύματα του ΜακΆρ-
θουρ σχετίζονταν με το περίφημο «Gay 
Village» του Τορόντο, μια γειτονιά στην «καρ-
διά» της πόλης, που κατοικείται κυρίως από 
ομοφυλόφιλους.
Η υπόθεση συγκλονίζει την γκέι κοινότητα της 
καναδικής μεγαλούπολης, καθώς επί χρόνια οι 
ομοφυλόφιλοι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν 
στην αστυνομία ότι υπήρχε ένας «serial killer» 
που τους είχε βάλει στο στόχαστρο, όμως οι 
εκκλήσεις τους για βοήθεια έπεφταν στο κενό.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ΜακΆρθουρ 
είχε θάψει τα διαμελισμένα πτώματα επτά 
θυμάτων στις ζαρντινιέρες ενός πελάτη του, 
στο σπίτι του οποίου φύλαγε και τα εργαλεία 
του. Το πτώμα του όγδοου άνδρα βρέθηκε σε 

ένα φαράγγι, πίσω από το σπίτι του πελάτη 
αυτού. Το ένα από τα οκτώ θύματα ήταν ένας 
πρώην σύντροφος του 67χρονου. Οι άλλοι 
ήταν δύο μετανάστες από το Αφγανιστάν, 
άλλοι δύο πρόσφυγες από τη Σρι Λάνκα, ένας 
Ιρανός, ένας Τούρκος και ένας άστεγος Κανα-
δός.
Η δίκη του ΜακΆρθουρ επρόκειτο να ξεκινή-
σει στις 6 Ιανουαρίου 2020. Μετά την ομολο-
γία του, δεν θα υπάρξει ακροαματική διαδι-
κασία, αλλά θα του ανακοινωθεί μόνο η ποινή 
του, στις 4 Φεβρουαρίου. Με βάση το νόμο, 
μπορεί να του επιβληθούν ισόβια, με ελάχιστη 
έκτιση ποινής τα 25 χρόνια. Κατά συνέπεια, 
αναλόγως αν ο δικαστής κρίνει αν θα πρέπει να 
εκτίσει ταυτόχρονα ή διαδοχικά τις ποινές για 
κάθε δολοφονία, θα του επιβληθεί ποινή από 
25 έως 200 χρόνια.
Την περασμένη άνοιξη και το καλοκαίρι αστυ-
νομικοί ερεύνησαν 75 κήπους στην περιοχή 
του Τορόντο, όπου είχε εργαστεί κατά διαστή-
ματα ο κηπουρός. Ξανάνοιξαν επίσης 15 υπο-
θέσεις άλυτων δολοφονιών από το 1975 μέχρι 
το 1997, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
ήταν μάλλον απίθανο να είχε σκοτώσει και 
άλλους ανθρώπους ο ΜακΆρθουρ...

Τορόντο: «Serial killer» ομολόγησε 
οκτώ φόνους - Είχε «ξεκληρίσει» την 
γκέι κοινότητα της πόλης

ΗΠΑ: Η Πελόζι απορρίπτει το 
κονδύλι του Τραμπ για το τείχος 
στο Μεξικό 

Η 
πρόεδρος της Βουλής των Α-
ντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι 
ξεκαθάρισε σήμερα ότι κα-
νένα κονδύλι για το τείχος 

που θέλει να οικοδομήσει ο πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ δεν θα περιλαμβάνε-
ται στη συμφωνία για τον προϋπολο-
γισμό για την οποία εργάζεται διακομ-
ματική ομάδα διαπραγμάτευσης.
«Δεν θα υπάρχουν καθόλου χρήματα 
για το τείχος στο νομοσχέδιο», είπε η 
Πελόζι στους δημοσιογράφους.
Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βου-
λής ανέφερε ότι αν οι Ρεπουμπλικα-
νοί έχουν προτάσεις για την πρόσθεση 
επιπλέον πυλών εισόδου ή τεχνολο-
γιών, αυτού του είδους τα πράγματα 
μπορούν να τεθούν σε διαπραγμά-
τευση.
«Δεν αποτελεί διαπραγμάτευση για 
τον πρόεδρο να λέει…’δεν έχει σημα-

σία τι λέει το Κογκρέσο», τόνισε σε μια 
συνέντευξη τύπου.
«Θέλει ο πρόεδρος το Κογκρέσο να 
είναι εντελώς ασήμαντο στον τρόπο 
που ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες 
του αμερικανικού λαού; Όχι. Αφήστε 
τους να εργαστούν με βάση τη θέλησή 
τους».
Παράλληλα τόνισε ότι είναι καταδι-
κασμένη να αποτύχει η πρόταση του 
Ρεπουμπλικάνου προέδρου για προ-
σωρινή προστασία διαστήματος τριών 
ετών για τους «Ονειροπόλους», με 
αντάλλαγμα ένα μόνιμο τείχος.
Τέλος, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ένα 
νομοσχέδιο που θα δίνει μόνιμο τέλος 
σε νέες αναστολές λειτουργίας του 
ομοσπονδιακού κράτους (shutdowns) 
θα πρέπει να αποτελεί μέρος των 
σημερινών διαπραγματεύσεων για την 
ασφάλεια των συνόρων.
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Το βιβλίο του Κλιφ Σιμς, 
πρώην συμβούλου σε θέματα 
επικοινωνιακής στρατηγικής στο 
Λευκό Οίκο, περιγράφει έναν 
Αμερικανό πρόεδρο περιστοιχισμένο 
από μια ομάδα που είναι ορισμένες 
φορές «εκτός ελέγχου»

Η 
αγαπημένη συνήθεια του Ντό-
ναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εί-
ναι να ξεναγεί τους καλεσμένους 
του στους διαδρόμους και να 

τους μιλά για την ανάρμοστη σχέση της Μό-
νικα Λεβίνσκι και του Μπιλ Κλίντον.
Το βιβλίο του Κλιφ Σιμς, που κυκλοφό-
ρησε την Τρίτη, αποκαλύπτει ίντριγκες μιας 
«Ομάδας ερπετών» (Team of Vipers) στο 
Λευκό Οίκο αλλά και άγνωστες πτυχές της 
προσωπικότητες του Τραμπ. Όπως ότι ο 
Αμερικανός πρόεδρος κάνει ειδική μνεία 
στο σκάνδαλο Λεβίνσκι δείχνοντας στους 
καλεσμένους του το δωμάτιο όπου ο τότε 
πρόεδρος των ΗΠΑ και η μαθητευόμενή 
του επιδίδονταν σε ερωτικά παιχνίδια.
Το βιβλίο του Κλιφ Σιμς, πρώην συμβούλου 
σε θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής στο 
Λευκό Οίκο, περιγράφει έναν Αμερικανό 
πρόεδρο περιστοιχισμένο από μια ομάδα 
που είναι ορισμένες φορές «εκτός ελέγ-
χου», που αρέσκεται στις 
προδοσίες, για να μπορέ-
σει να επιβιώσει στο χάος, 
που επικρατεί στον Λευκό 
Οίκο.
Ο ίδιος, κάνοντας βόλτες 
στους διαδρόμους του Λευ-
κού Οίκου με τους καλεσμέ-
νους του, όπως αναφέρει το 
βιβλίο, αρέσκεται να συζη-
τάει για σεξ και πάντα κοντοστέκεται σ΄ένα 
δωμάτιο δίπλα στο Οβάλ Γραφείο: εκεί 
όπου γίνονταν οι ανάρμοστες επαφές του 
τότε προέδρου των ΗΠΑ με την μαθητευ-
όμενη στο Λευκό Οίκο, Μόνικα Λεβίνσκι.
Ο ίδιος αποκαλεί το δωμάτιο αυτό «Ground 
Zero» επισημαίνοντας ότι είναι «Το Σημείο 
Μηδέν» για το σκάνδαλο Λεβίνσκι.
Στο δωμάτιο αυτό, όπως λέει ο 45ος πρό-
εδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον και η 
Μόνικα Λεβίνσκι είχαν τις κρυφές τους 
ερωτικές συνευρέσεις.
«Το έχουμε ξανασχεδιάσει (το δωμάτιο) 
από τότε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ τον 

περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις 
σελίδες του βιβλίου.
Εκτός από το αγαπημένο του θέμα- το ροζ 
σκάνδαλο Λεβίνσκι- ο Τραμπ έχει και μία 
άλλη αδυναμία: την τηλεόραση.Έχει γεμίσει 
τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου με 
τηλεοπτικές συσκευές. Βάζει διαφορετικά 
προγράμματα, απλά για να βλέπει τι παί-
ζουν τα κανάλια,χωρίς φωνή.Ο ίδιος καυ-
χιέται για το πόσες τηλεοπτικές συσκευές 
διαθέτει και για το σύστημα εναλλαγής 
καναλιών που γίνεται από τον ίδιο και το 
αποκαλεί «σούπερ TiVo,» σύμφωνα με 
βοηθούς στο Λευκό Οίκο που επικαλείται 
στο βιβλίο του Κλιφ Σιμς.
Στις 384 σελίδες του βιβλίου, ο συγγρα-
φέας, πρώην ειδικός σύμβουλος ου 45ου 
προέδρου, καταδικάζει την τακτική του 
Τζον Κέλι, πρώην προσωπάρχη του Λευ-
κού Οίκου, ο οποίος δεν δίσταζε να εκφρά-
ζει την άποψη πως «η χώρα έρχεται πρώτη, 
ο πρόεδρος δεύτερος».
Η πιστή του Τραμπ, Κελιάν Κόνγουεϊ χαρα-
κτηρίζεται «ελεύθερη σκοπευτής» στους 
κόλπους της ομάδας των συμβούλων του 
Αμερικανού προέδρου, στόχος των οποίων 
είναι να «επιβιώσουν σε βάρος όλων των 
άλλων, ακόμα και του ίδιου του προέδρου».
«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία εμπι-
στοσύνη στην ομάδα του, μετά τις συνε-

χείς διαρροές στον Τύπο», 
γράφει ο Σιμς, που αφηγεί-
ται ότι είχε συντάξει «έναν 
κατάλογο με εχθρούς» με 
τον πρώην σωματοφύλακά 
του Κιθ Σίλερ.
«Θα ξεφορτωθούμε όλα 
τα ερπετά, ακόμα και τα 
όρνεα», έχει πει σ την 
ομάδα του ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ.
Σχετικά με τη σχέση του «πρώτου ζεύ-
γους» , στο βιβλίο επισημαίνεται ότι ο 
δεσμός Ντόναλντ και Μελάνια είναι ισχυ-
ρότερος απ’ ότι πιστεύουν κάποιοι.Ο Κλιφ 
Σιμς περιγράφει τη Μελάνια ως «προστα-
τευτική» απέναντι στον Τραμπ όταν πρό-
κειται για τις σχέσεις του με τους υφιστά-
μενούς του.Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο 
περιστατικό όπου η «Πρώτη Κυρία» πρό-
τεινε στον άντρα της να απολύσει τον πρώτο 
του υπεύθυνο επικοινωνίας, Σιν Σπάισερ, 
μετά από ένα δηκτικό άρθρο στον ιστότοπο 
«Politico».

Τι άλλο θα γραφτεί στο βιβλίο 
«φωτιά» για τον Τραμπ; Λατρεύει τις 
ιστορίες για σεξ 

Θ
ερμοκρασίες έως και -55 βαθ-
μούς Κελσίου δείχνουν τα 
θερμόμετρα στις Μεσοδυτι-
κές πολιτείες των ΗΠΑ, με α-

ποτέλεσμα τουλάχιστον 90 εκατομμύρια 
κάτοικοι να έχουν τεθεί σε κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των 
ΗΠΑ (NWS) και οι υπηρεσίες Υγείας προ-
ειδοποίησαν ότι πρόκειται για συνθή-
κες «απειλητικές για τη ζωή». Ήδη μέχρι 
σήμερα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους.
Η μετεωρολογική υπηρεσία συνιστά 
μάλιστα σε όσους κυκλοφορούν, να 
καλύπτουν το στόμα τους για να προ-
στατεύσουν τους πνεύμονες από τον 
κρύο αέρα. «Θα πρέπει να αποφεύγουν 
την υπερβολική αναπνοή, ακόμη και να 
μιλούν» γράφει η USA Today.
Στο χωριό Πόνσφορντ στη Μινεσότα η 
θερμοκρασία έπεσε στους μείον 55 βαθ-
μούς Κελσίου. «Τα θερμόμετρα καταγρά-
φουν πλέον θερμοκρασίες χαμηλότερες 
και από τον πλανήτη Άρη» μεταδίδουν τα 
αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Το κύμα ψύχους πλήττει ήδη κάπου 83 
εκατομμύρια Αμερικανούς ή το 25 %του 
πληθυσμού.
Από το πρωτοφανές κύμα πολικού 
ψύχους έχουν πληγεί οι πολιτείες Ιλι-
νόι, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Μίσιγκαν, 
Μινεσότα, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Βόρεια 
Ντακότα, Οχάιο, Νότια Ντακότα και το 
Ουισκόνσιν. Το Σικάγο, που βρίσκεται 
στις όχθες της λίμνης Μίτσιγκαν, έχει 
παγώσει με τα θερμόμετρα να δείχνουν 

μείον 33 βαθμούς Κελσίου. «Επικρατεί 
πιο δριμύ ψύχος από ό, τι σε περιοχές 
της Ανταρκτικής» μετέδωσε το CNN. Οι 
αρχές δημιούργησαν περισσότερα από 
60 καταφύγια για τους αστέγους
Οι πρωτοφανείς αυτές συνθήκες ώθη-
σαν φυσικά πολλούς να κάνουν και 
κάποια πειράματα, τα οποία ανήρτησαν 
σε βίντεο στο Twitter: Αδειάζουν για 
παράδειγμα ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι στον 
αέρα - και το νερό μετατρέπεται σε λίγα 
δευτερόλεπτα σε πάγο. Το ίδιο ακριβώς 
συμβαίνει εκτοξεύοντας νερό με νερο-
πίστολα...

Πού οφείλεται το φαινόμενο
Που οφείλεται όμως το πρωτοφανές 
κύμα ψύχους που σαρώνει τη Βόρεια 
Αμερική; Από τα πολικά ρεύματα αέρα 
πάνω από την Αρκτική, την λεγόμενη 
πολική δίνη, γράφει ο μετεωρολόγος και 
επιστημονικός συντάκτης, Πάτρικ Ίλινγκ, 
στη γερμανική SZ.
«Φανταστείτε την εναέρια μάζα πάνω 
από την Αρκτική. Το χειμώνα, στροβιλί-
ζεται ιδιαίτερα βίαια σε έναν κύκλο. Ο 
αέρας κινείται συνεχώς σαν να θέλει να 
σπάσει το περίβλημά του» λέει ο Ίλινγκ. 
Ο περιστρεφόμενος ψυχρός αέρας προ-
σπαθεί να διεισδύσει βίαια σε θερμό-
τερα γεωγραφικά πλάτη. Συγκρατεί-
ται όμως από ένα φυσικό φράχτη. Αυτή 
αποτελείται από ένα είδος ιμάντα από 
ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε αρκετά 
χιλιόμετρα και τυλίγονται γύρω από ολό-
κληρο το βόρειο ημισφαίριο της γης, το 
λεγόμενο «jetstream».

Θερμοκρασίες πιο χαμηλές από 
τον Άρη στις ΗΠΑ

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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οικογένεια

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

To παιδί μου και εγώ
Πώς να βοηθήσετε         

τη διάσπαση προσοχής 
του παιδιού 

Φ
υσικά αυτά εξαρτώνται από 
την ώρα της ημέρας, την ανά-
πτυξη αλλά και τη συναισθη-
ματική κατάσταση του παι-

διού εκείνη τη στιγμή.
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ή στις 
αρχές του δημοτικού δίνουν την προσοχή 
τους μόνο σε αυτά που τους ενδιαφέ-
ρουν. Εάν όμως του δείξετε πώς σχηματί-
ζεται το γράμμα Α, θα κοιτάει αλλού ή θα 
παίζει με το μολύβι. Οι ειδικοί της ανά-
πτυξης του παιδιού λένε ότι κατά μέσο 
όρο ένα παιδί 4 και 5 ετών, θα πρέπει να 
μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα πράγμα 
από 4 έως 20 λεπτά. Φυσικά αυτά εξαρ-
τώνται από την ώρα της ημέρας, την ανά-
πτυξη αλλά και τη συναισθηματική κατά-
σταση του παιδιού εκείνη τη στιγμή.
Δώστε προσοχή για να πάρετε προσοχή. 
Τα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν κάτι 
όταν δεν τους αρέσει. Όταν ξεκινούν το 
σχολείο, πρέπει να αποκτήσουν ένα πρό-
γραμμα και μία δομή και να επαναλαμβά-
νουν αυτά που κάνουν. Αυτό που θα βοη-
θήσει είναι να προσδώσετε λίγη χαρά 
ή δημιουργικότητα σε αυτό που κάνει. 
Όταν μαθαίνει το γράμμα Α, μπορεί να 
το κάνει με πολύχρωμες κιμωλίες σε ένα 
μικρό πινακάκι στο δωμάτιό του.
Προσπαθήστε να μην αφαιρείστε και 
να του δίνετε την απόλυτη προσοχή 
σας. Αν το κάνετε, μην περιμένετε από 
το παιδί σας να τα καταφέρει, εφόσον 
είστε το βασικότερο πρότυπό του. Πρέ-
πει να είστε σωματικά κοντά του και να 
μην δίνετε οδηγίες από μακριά. Να έχετε 
οπτική επαφή μαζί του και να του λέτε 
αυτό που θέλετε με απλές και κατανοη-
τές λέξεις.
Πώς θα ελαττώσετε αυτά που το απο-
σπούν. Καταρχάς, φροντίστε να έχετε ένα 
παιδί που δεν πεινάει ή δεν είναι πολύ 
κουρασμένο ώστε να θέλει να κοιμηθεί. 
Πρέπει να κάνει μικρά διαλείμματα και 
ένα μεγαλύτερο όταν γυρίζει στο σπίτι 
από το σχολείο. Αν τα αδέρφια ενοχλούν 

το ένα το άλλο, πρέπει να μελετούν σε 
χωριστά δωμάτια ακόμα και αν μοιράζο-
νται μία κρεβατοκάμαρα.
Όταν δυσκολεύεται σε κάτι, καλό είναι 
να σπάτε τις οδηγίες σε περισσότερες και 
απλούστερες. Φυσικά, κάθε περίπτωση 
είναι διαφορετική και το κάθε παιδί έχει 
το δικό του τρόπο να μελετά ή να κατα-
πιάνεται με κάτι. Μπορεί να χρειάζε-
ται πολλά μικρά διαλείμματα ή ένα και 
μεγάλο.

Είναι το παιδί σας έτοιμο για κι-
νητό;
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι και απόλυ-
τοι κανόνες για το πότε είναι η σωστή ηλι-
κία για να πάρετε κινητό στο παιδί σας. 
Αλλά όταν αποκτούν οι φίλοι του σιγά 
σιγά, θα θέλει και εκείνο. Αν σας το ζητή-
σει, μπορείτε να μιλήσετε για να μάθετε 
το γιατί. Τι το χρειάζεται; Πόσοι φίλοι του 
το έχουν; Προσπαθήστε να καταλάβετε 
γιατί είναι τόσο σημαντικό. Σκεφτείτε το 
επίπεδο ωριμότητας του παιδιού, τους 
κινδύνους και τα οφέλη.
Κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερω-
τήσεις ώστε να καταλάβετε αν το παιδί 
είναι έτοιμο:

 ª Είναι γενικά ένα υπεύθυνο παιδί;
 ª Είναι αξιόπιστο;
 ª Σέβεται την οικογένεια και τους 

φίλους του;
 ª Μπορεί να σας μιλήσει αν του συμ-

βεί κάτι που του προκαλεί ανησυχία;
 ª Κατανοεί ότι δεν πρέπει να δίνει τον 

αριθμό του σε ξένους;
Ερωτήσεις για τα οφέλη που μπορεί να 
κερδίσετε από ένα κινητό:

 ª Θα επωφεληθεί το παιδί από ένα 
κινητό όταν δεν βρίσκεται υπό την επί-
βλεψη ενηλίκων;

 ª Θα του δοθεί η ευκαιρία να κρατή-
σει επαφή με φίλους ή οικογένεια που 
δεν βλέπει συχνά;

 ª Νιώθει αποκλεισμένο επειδή έχουν 
όλοι κινητό εκτός από το ίδιο;

Ξ
έρετε τι είναι παραφροσύνη; Να επανα-
λαμβάνεις τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και 
να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσμα-
τα. Νομίζω πως πολλοί από μας κάνουμε 

ακριβώς το ίδιο με τα οικονομικά μας. Για να βγεις 
από την οικονομική κατάσταση που είσαι αυτήν 
τη στιγμή, πρέπει να πάρεις την απόφαση να ακο-
λουθήσεις διαφορετική τακτική από αυτήν που ε-
φάρμοζες ως τώρα.
Πολλοί από μας ξοδεύουμε πολύ περισσότερα 
απ’ όσα κερδίζουμε, και περιμένουμε η οικονι-
μική μας κατάσταση να καλυτερέψει. Η οικονο-
μική εξίσωση είναι πολύ απλή και εύκολη. Αν 
ξοδεύεις λιγότερα απ’ όσα βγάζεις, θα σου περισ-
σεύουν μερικά χρήματα. Αν ξοδεύεις περισσό-
τερα απ’ όσα βγάζεις θα είσαι μονίμως κάτω από 
το χρέος. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις 
για να πετύχεις το στόχο σου είναι να ακολουθή-
σεις κάποιο σχέδιο που να φέρει αποτέλεσμα. Και 
για να φέρει αποτέλεσμα το σχέδιο, πρέπει να το 
εφαρμόσεις.
Μήπως είσαι από κείνους που κάνουν μια ζωή 
πέρα από τις οικονομικές τους δυνατότητες; 
Μήπως τα βγάζεις πέρα μόλις και μετά βίας, χωρίς 
να κάνεις ένα βήμα μπροστά; Μήπως έχεις ωραίο 
σπίτι, καλό αυτοκίνητο, και μόλις που τα καταφέρ-
νεις να φτάσεις στο τέλος του μήνα;  Είναι καιρός 
ν’ αρχίσεις να ζεις ανάλογα με τα οικονομικά μέσα 
που έχεις. Αν σου τύχει κάποια έκτακτη ανάγκη, 
ή κάποιες πληρωμές που ξέχασες να κάνεις είναι 
αρκετά για να τα χάσεις όλα. Είσαι υπεύθυνος 
απέναντι στα παιδιά σου να φανείς συνεπής στη 
διαχείριση των οικονομικών. Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε 
τα έξοδα. 
Κάνε κάτι άλλο εκτός από το να πηγαίνεις στα 
μαγαζιά. Βρες κάποιο καινούργιο χόμπυ.  Πήγαινε 
στην Εκκλησία, πάρε μέρος στις δραστηριότητες 
της Κοινότητας, ασχολήσου με τον αθλητισμό, με 
τον κήπο. Μάθε στα παιδιά σου να μαγειρεύουν. 
Δημιούργησε καινούργιες συνήθειες με τα παιδιά 
σου για να ξοδεύετε μαζί περισσότερο χρόνο, όχι 
περισσότερα χρήματα. Αν θέλετε να πάτε κάπου, 
δεν είναι ανάγκη να πάτε στα μαγαζιά. Μπορείτε 
να πάτε σε κάποιο μουσείο, στη βιβλιοθήκη, στο 
πάρκο ή σε κάποιο ζωολογικό κήπο -- οπουδή-
ποτε αλλού εκτός από την αγορά.
Πουλήστε όλα τα «παραπανίσια» που έχετε στο 
σπίτι: μοτοσακό, βάρκα, μεγάλη τηλεόραση, κ.λπ. 
Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικογένεια κι όχι 
τα αντικείμενα. Αυτή είναι μία αλήθεια που πρέπει 
να την καταλάβετε καλά. Φροντίστε να έχετε ένα 
σπίτι δικό σας. Έχετε ευθύνη απέναντι στα παιδιά 
σας να μην κρυώνουν και να μη βρέχονται. Μην 

καταλήξετε στα νοίκια. Αυτό πρέπει να το έχετε 
πάντα υπόψη γιατί αλλιώς μπορεί να καταλήξετε 
να ζείτε με κάποιους γονείς, ή ακόμα χειρότερα, 
σε κάποιο καταφύγιο.
Αν το έχεις πάρει απόφαση να βγεις κάτω από το 
χρέος που έχεις μπει, τότε πρέπει να βάζεις 20% 
του μισθού σου στην άκρη για το χρέος σου. Το 
πρώτο χρέος που πρέπει να ξεπληρώσεις είναι 
τα Σπουδαστικά δάνεια. Δεν είναι ανάγκη να τα 
ξοφλήσεις μονομιάς, αλλά να πληρώνεις ένα-
ντι του χρέους μαζί με τα άλλα χρέη σου. Η επό-
μενη προτεραιότητα είναι να ξοφλήσεις το χρέος 
με το υψηλότερο επιτόκιο, όπως είναι οι πιστωτι-
κές κάρτες και τα δάνεια που κάνουμε βάζοντας 
υποθήκη το σπίτι  μας. Αν δεν έχεις τη δύναμη να 
μη χρησιμοποιείς τις πιστωτικές σου κάρτες, τότε 
κόψτες. Προσπάθησε να πληρώνεις το τριπλά-
σιο του ελάχιστου ποσού μέχρι να το ξοφλήσεις. 
Μετά χρησιμοποίησε αυτό το ποσό για την επό-
μενη προτεραιότητά σου. Μη χρησιμοποιήσεις 
την πιστωτική σου κάρτα ξανά αν δεν έχεις τα χρή-
ματα για να την ξοφλήσεις αμέσως.
Να έχεις στη διάθεσή σου πάντα ένα ποσό των 
1.000 δολλαρίων για έκτακτη ανάγκη. Σε περί-
πτωση που παρουσιαστεί κάτι απρόοπτο να έχεις 
κάτι στην άκρη. Να χρησιμοποιείς το μπλοκ των 
επιταγών για να πληρώνεις μόνο τους λογαρια-
σμούς για φως, νερό, τηλέφωνο, κ.λπ. Να ξεχωρί-
ζεις ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα για ρούχα, 
παιχνίδια και άλλα διάφορα. Να χρησιμοποιείς 
μόνο ρευστά γι αυτές τις αγορές, οπότε μόλις 
τελειώσουν τα λεφτά δεν μπορείς ν’ αγοράσεις 
τίποτε ως την πρώτη του άλλου μήνα. 
Κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω δύσκολες 
ερωτήσεις. Άλλαξε νοοτροπία. Χρειάζεσαι πραγ-
ματικά αυτό το μεγάλο σπίτι που μένεις τώρα; 
Μήπως μπορείς να βολευτείς και σε ένα μικρό-
τερο; Χρειάζεσαι αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο; 
Είναι ανάγξη τα παιδιά σου να ντύνονται με επώ-
νυμα ρούχα; 
Η τελική μου σύσταση και συμβουλή είναι πολύ 
απλή. Πριν ξοδέψεις έστω κι ένα δολλάριο για ο,τι-
δήποτε, κάνε την εξής απλή ερώτηση. Είναι κάτι 
που το χρειάζομαι; Ή είναι κάτι που το θέλω; Αν 
δεν το χρειάζεσαι, και δεν έχεις τα χρήματα για να 
το πάρεις, μην το αγοράζεις.
Για να είναι κανείς εξασφαλισμένος οικονομικά 
χρειάζεται ένα καλό πρόγραμμα και πολλή δου-
λειά. Χρειάζεται αυτοπειθαρχία και να μάθει να 
ζει μέσα στα όρια των οικονομικών του δυνατο-
τήτων. Ως γονείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παι-
διά μας μας παρακολουθούν. Μας βλέπουν πώς 
ξοδεύουμε τα χρήματά μας, και είναι πολύ πιθανό 
οι δικές μας αξίες να γίνουν και δικές τους.

Πώς να διαχειρίζεστε
τα χρήματά σας
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Μ
πορεί να είστε ε-
ξοικειωμένοι με 
το ρητό, «είμαστε 
αυτό που τρώμε», 

αλλά γνωρίζατε ότι το φαγητό 
που τρώτε μπορεί να επηρεά-
σει τη μνήμη σας;
Ο Auriel Willette, επίκουρος 
καθηγητής, και η ομάδα ερευ-
νητών από το Τμήμα Επιστή-
μης Τροφίμων και Ανθρώπινης 
Διατροφής του State University 
της Iowa ανακάλυψαν μια 
ορμόνη κορεσμού που 
σε υψηλότερα επίπεδα 
θα μπορούσε να μειώ-
σει την πιθανότητα ενός 
ατόμου να αναπτύξει 
τη νόσο Αλτσχάι-
μερ. Το άρθρο που 
περιγράφει τα απο-
τελέσματα της μελέ-
της τους δημοσιεύ-
θηκε στη Neurobiology of 
Aging.
Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ -
ν τ α ς  δ ε δ ο μ έ ν α 
α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η 
Alzheimer’s Disease 
N e u r o i m a g i n g 
Init iat ive (ADNI ),  οι 
ε ρ ε υ ν η τ έ ς  ε ξ έ τ α σ α ν 
τ ην  ο ρμ ό ν η  κο ρ ε -
σμού που ονομάζε-
τα ι  χολ εκυσ τοκ ίνη 
(Cholec ys tok inin ή 
CCK), σε 287 άτομα. Η 
CCK βρίσκεται τόσο στο 
λεπτό έν τερο όσο και 
στον εγκέφαλο. Στο έντερο, 
επιτρέπει την απορρόφηση 
των λιπών και των πρωτεϊνών. 
Στον εγκέφαλο, βρίσκεται στον 
ιππόκαμπο, που είναι η περι-
οχή η οποία σχηματίζει τη 
μνήμη.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
στα άτομα που έχουν υψηλό-
τερα επίπεδα CCK, η πιθανό-
τητα να έχουν ήπια γνωστική 
εξασθένηση, μια πρόδρομη 
κατάσταση στη νόσο Αλτσχάι-
μερ, μειώνεται κατά 65%.
«Ελπίζουμε να ρίξουμε φως 
σ το πώς οι ορμόνες κορε-
σμού στο αίμα και στον εγκέ-

φαλο επηρεάζουν τη λειτουρ-
γία του εγκεφάλου», δήλωσε ο 
Willette.
Η Alexandra Plagman, επικε-
φαλής συγγραφέας και μετα-
πτυχιακή φοιτήτρια δήλωσε ότι 
επέλεξε να επικεντρωθεί στην 
CCK επειδή εκφράζεται έντονα 
σ τη διαμόρφωση της μνή-
μης. Οι ερευνητές ήθελαν να 
δουν αν υπήρχε κάποια σχέση 
μεταξύ των επιπέδων CCK 
και των επιπέδων μνήμης και 

φαιάς ουσίας στον ιππόκα-
μπο και σε άλλες περιοχές.
Επίσης, εξέτασαν τις πρω-

τεΐνες p-tau και tau, οι 
οποίε ς θεωρούν ται 
τοξικές για τον εγκέ-
φαλο, για να δουν πώς 

αυτές μπορεί να επηρε-
άσουν τη CCK και τη 
μνήμη.  Διαπ ίσ τ ω -
σαν ότι καθώς τα επί-
πεδα tau αυξήθηκαν, 

η υψηλότερη CCK δεν 
σχετ ίζον ταν πλέον με 

λιγότερη μνήμη.
Οι ερευνητές ελπίζουν 

ότι αυτή η μελέτη θα 
ενθαρρύνει άλλους να 
εξετάσουν τη διατρο-

φική αξία μιας δίαιτας, 
σε αντίθεση με την εξέταση 
της θερμιδικής πρόσληψης. 

Η Plagman εξετάζει ήδη 
τον τρόπο με τον οποίο η 
δίαιτα μπορεί να επηρεά-

ζει τα επίπεδα της CCK εστι-
άζοντας στη γλυκόζη νηστείας 

και τις κετόνες.
«Με την εξέταση της διατρο-
φικής πλευράς, μπορούμε να 
πούμε εάν μια συγκεκριμένη 
διατροφή θα μπορούσε να 
αποτρέψει την νόσο Αλτσχάι-
μερ ή να αποτρέψει την πρό-
οδο της νόσου», δήλωσε η 
Plagman.
«Η ρύθμιση του πότε και πόσο 
τρώμε μπορεί να έχει κάποια 
σχέση με το πόσο καλή είναι 
η μνήμη μας», πρόσθεσε ο 
Willette. «Αυτό που τρώμε και 
τι κάνει το σώμα μας με αυτό 
επηρεάζει τον εγκέφαλό μας».

Τ
α κορεσμένα λίπη έχουν κακή φήμη για την καρδιαγγειακή υγεία, 
διότι σε γενικές γραμμές ανεβάζουν τη χοληστερόλη. Όμως, υ-
πάρχουν διάφορα είδη κορεσμένων λιπαρών και δεν είναι όλα 
ίδια από πλευράς επίπτωσης στην υγεία. Σύμφωνα με τη μελέτη, 

τα άτομα που τρώνε κυρίως κορεσμένα λίπη με 14 ή λιγότερα άτομα άν-
θρακα -συνήθως βρίσκονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα- έχουν μικρό-
τερο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Η επίδραση των μεμονωμένων κορεσμένων λιπαρών οξέων στα επί-
πεδα χοληστερόλης του αίματος εξαρτάται από το μήκος της αλυσίδας 
άνθρακα (C). Το εάν η συσχέτιση με το έμφραγμα του μυοκαρδίου δια-
φέρει επίσης μεταξύ των μεμονωμένων κορεσμένων λιπαρών είναι ασα-
φής.
Αν και η διατροφή ποικίλλει ανάλογα με την εθνικότητα και τους άλλους 
παράγοντες, το πιο συχνά καταναλισκόμενο κορεσμένο λίπος είναι το 
παλμιτικό οξύ, που έχει 16 άτομα άνθρακα, ακολουθούμενο από στε-
ατικό οξύ με 18 άτομα άνθρακα. Και τα δύο βρίσκονται σε αυξημένες 
ποσότητες σε προϊόντα κρέατος. Η κατανάλωση κορεσμένων λιπών που 
έχουν μικρότερο αριθμό ατόμων άνθρακα και υπάρχουν σε γαλακτοκο-
μικά προϊόντα είναι λιγότερο διαδεδομένη.
Σε σύγκριση με τους υδατάνθρακες, το λαυρικό (C12), το μυριστικό οξύ 
(C14) και το παλμιτικό οξύ (C16) αυξάνουν τη LDL και τη HDL χοληστε-
ρόλη, ενώ το στεατικό (C18) έχει ουδέτερα αποτελέσματα.
Η μελέτη βρήκε ότι οι άνθρωποι των οποίων η δίαιτα περιέχει μικρή 
ποσότητα σε παλμιτικό οξύ και στεατικό οξύ και αντί αυτών τρώνε φυτι-
κές πρωτεΐνες έχουν μειωμένες πιθανότητες εμφράγματος του μυοκαρ-
δίου. Επίσης, τα άτομα που τρώνε κυρίως κορεσμένα λίπη με 14 ή λιγό-
τερα άτομα άνθρακα έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφράγματος του μυο-
καρδίου.

Η 
υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ μπορεί να προκα-
λέσει μακροχρόνια γενε-
τική αλλαγή, οδηγώντας 

σε ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία για 
αλκοόλ, σύμφωνα με μελέτη που 
διεξήχθη από το Rutgers University 
και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Alcoholism: Clinical & Experimental 
Research.
«Βρήκαμε ότι οι άνθρωποι που 
πίνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ 
μπορεί να αλλάζουν το DNA τους με 
τρόπο που τους κάνει περισσότερο 
αλκοολικούς», δήλωσε ο καθηγη-
τής Dipak K. Sarkar, επικεφαλής της 
μελέτης. «Αυτό μπορεί να μας βοη-
θήσει να εξηγήσουμε γιατί ο αλκο-
ολισμός είναι τόσο ισχυρός εθισμός 
και μπορεί μια μέρα να συμβάλει 
σε νέους τρόπους θεραπείας του 
αλκοολισμού ή να βοηθήσει τους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε κίν-
δυνο να μην εξαρτηθούν».
Το 2016, περισσότερα από 3 εκα-
τομμύρια άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από την επιβλαβή χρήση 
αλκοόλ, σύμφωνα με έκθεση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
Αυτό είναι το 5% όλων των παγκό-
σμιων θανάτων. Πάνω από τα τρία 
τέταρτα των θανάτων ήταν μεταξύ 
των ανδρών. Η επιβλαβής χρήση 
αλκοόλ προκάλεσε επίσης το 5,1% 
του παγκόσμιου αριθμού ασθε-
νειών και τραυματισμών.
Οι επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής 
των πανεπιστημίων Rutgers και Yale 
επικεντρώθηκαν σε δύο γονίδια 
που εμπλέκονται στον έλεγχο της 
συμπεριφοράς απέναντι στην κατα-
νάλωση ποτών: το PER2, το οποίο 
επηρεάζει το βιολογικό ρολόι του 
οργανισμού, και το POMC το οποίο 
ρυθμίζει το σύστημα απόκρισης 
στο στρες.
Με τη σύγκριση ομάδων ανθρώ-
πων που κατανάλωναν διάφορες 
ποσότητες αλκοόλ, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι τα δύο γονίδια 
είχαν αλλάξει συμπεριφορά στην 
περίπτωση της υπερβολικής κατα-
νάλωσης αλκοόλ μέσω μιας διαδι-
κασίας που ονομάζεται μεθυλίωση. 
Το αλκοόλ μείωσε την έκφραση των 
γονιδίων ή τον ρυθμό με τον οποίο 
αυτά τα γονίδια δημιουργούν πρω-
τεΐνες. Αυτές οι αλλαγές αυξήθη-
καν με τη μεγαλύτερη πρόσληψη 
αλκοόλ.

Η βαριά 
κατανάλωση 
αλκοόλ μπορεί να 
αλλάξει το DNA

Δεν είναι όλα τα κορεσμένα 
λίπη ίδια για την υγεία της 
καρδιάς

Αυτό που τρώτε μπορεί να 
επηρεάσει τον εγκέφαλο και 
τη μνήμη σας

υγεία

Π
έρα από ιδιαίτερη 
γεύση τα κάστανα δια-
θέτουν και πληθώρα 
θρεπτικών συστατι-

κών, πολύτιμων για τη διατή-
ρηση της υγείας και ευεξίας του 
οργανισμού.
Αν και ανήκουν στους ξηρούς 
καρπούς, η σύστασή τους θυμί-
ζει περισσότερο αμυλούχο τρό-
φιμο, καθώς έχουν σημαντικά 
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε 
λιπαρά οξέα.
Αναφορικά με την περιεκτικό-
τητά τους σε μικροθρεπτικά 
συστατικά, τα κάστανα είναι 
πηγή βιταμίνης C, που ενισχύει 
τη λειτουργία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος και βιταμίνης 
Ε, που ασκεί ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση και προστατεύει 
τα κύτταρα από την επιβλαβή 
δράση των ελεύθερων ριζών.

Επιπλέον, περιέχουν σημαντικά 
ποσά βιταμινών του συμπλέγμα-
τος Β, καλίου, μαγνησίου, ασβε-
στίου και φωσφόρου, ενώ είναι 
πλούσια πηγή φυτικών ινών και 
φυτοχημικών συστατικών, όπως 
οι πολυφαινόλες.
Όσον αφορά στο θερμιδικό 
τους περιεχόμενο, τα κάστανα 
έχουν χαμηλότερη ενεργειακή 
πυκνότητα συγκριτικά με τους 
υπόλοιπους ξηρούς καρπούς. 
Ενδεικτικά, 4 ψημένα κάστανα 
μετρίου μεγέθους αποδίδουν 
περίπου 80 θερμίδες, όσο 
δηλαδή και μία φέτα ψωμί.
Τέλος, διαθέτουν χαμηλό γλυ-
καιμικό δείκτη, γεγονός που τα 
καθιστά μια καλή επιλογή και για 
άτομα που πάσχουν από σακ-
χαρώδη διαβήτη ή εμφανίζουν 
διαταραγμένη ανοχή στη γλυ-
κόζη.

Η θρεπτική αξία του 
κάστανου



24 1 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

Ο 
Νίκολα Τέσλα, ο άνθρωπος στον οποίον οφείλουμε 
την ενεργειακή απελευθέρωση και τις ασύρματες ε-
πικοινωνίες, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εφευ-
ρέτες του 20ου αιώνα. Όντας χαρισματικός μαθητής, 

οι δάσκαλοί του τον κατηγόρησαν ότι αντέγραφε επειδή έλυνε 
τα προβλήματα πολύ γρήγορα.
Διάβαζε ασταμάτητα, μιλούσε περισσότερες από επτά γλώσσες 
αλλά, σύμφωνα με πανεπιστημιακές πηγές, δεν πήρε ποτέ το 
πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου.
Γεννήθηκε το 1856 στη μεθόριο της Αυστροουγγρικής Αυτοκρα-
τορίας, στην πόλη Σμίλιαν από Σέρβους γονείς. Από τον πρώτο 
χρόνο της ζωής του ο Νίκολα έζησε κάτω από τη σκιά του μεγα-
λύτερου αδελφού, του Ντάνε, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας 
από ένα άλογο. Ο Νίκολα ήταν αυτόπτης μάρτυρας της τραγικής 
σκηνής που τον σημάδεψε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Η οικογένεια δεν συνήλθε ποτέ από τον ξαφνικό χαμό του πρω-
τότοκου Ντάνε. Κάθε κατόρθωμα του Νίκολα άφηνε τους γονείς 
του παγερά αδιάφορους.
Ο ίδιος έβλεπε συνέχεια τρομακτικούς εφιάλτες για πνεύματα 

και βρικόλακες και ένιωθε ότι έχει και εξωσωματικές εμπειρίες, 
κατά τη διάρκεια των οποίων επισκέπτεται άγνωστους τόπους 
και πόλεις, συναντά ανθρώπους και κάνει νέους φίλους…
Από την πρώιμη παιδική του ηλικία ο Νίκολα ξεχώρισε αφού σε 
ηλικία μόλις τεσσάρων ετών οραματίστηκε τρόπους άντλησης 
ενέργειας από έναν μικρό καταρράκτη, που βρίσκονταν κοντά 
στο σπίτι του. Αργότερα, ως μαθητής στο λύκειο είδε για πρώτη 
φορά μια πειραματική επίδειξη του ηλεκτρισμού και ενθουσι-
άστηκε τόσο πολύ, ώστε αποφάσισε να μάθει αγγλικά για να 
μπορεί να διαβάζει τα γραπτά του πρωτοπόρου Έντισον.
Γράφτηκε στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Γκρατς της Αυστρίας 
και σύντομα έγινε πρώτος ανάμεσα στους συμφοιτητές του.
Στις καλοκαιρινές του διακοπές επέστρεψε στη γενέτειρά του, 
περιμένοντας την αποδοχή από τους γονείς του. Η αδιάφορη 
στάση του πατέρα του τον απογοήτευσε για ακόμα μια φορά. 
Έτσι ο Νίκολα έχασε το αρχικό του ενδιαφέρον για σπουδές και 
άρχισε να πίνει, να κάνει νυχτερινή ζωή και να παίζει χαρτιά.
Σύντομα η χαρτοπαιξία έγινε το πάθος του. Επέστρεψε στην 
παλιά του ζωή όταν έχασε όλα του τα χρήματα, μαζί μ’ εκείνα 
της υποτροφίας.
Δέχτηκε επαίνους από τους καθηγητές του για τις εκπληκτικές 
επιδόσεις του.
Όταν ο καθηγητής του στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο παρουσί-
ασε έναν ολοκαίνουργιο τύπο γεννήτριας συνεχούς ρεύματος 
-μια εφεύρεση του Z. Th. Gramme- που είχε μόλις φθάσει από 
το Παρίσι, ως το απόλυτο επίτευγμα στον τομέα της ηλεκτροτε-
χνικής, ο Νίκολα ενθουσιάστηκε.
Και όταν ο καθηγητής έθεσε σε λειτουργία τη συσκευή, εκείνη 
άρχισε να κάνει έντονο θόρυβο και να στέλνει γύρω της μια 
βροχή από σπίθες, βροντώντας και αστράφτοντας, ο Τέσλα ανα-
ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.
Ο καθηγητής του τον χλεύασε και τον αποκάλεσε τα λεγόμενά 
του ως τολμηρές ανοησίες.
«Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι παντελώς άχρηστο. Είναι σαν 

να προσπαθείς να εφεύρεις μια αεικίνητη μηχανή» είπε χαρα-
κτηριστικά! Η ιδέα αυτή έγινε εμμονή για τον Τέσλα.
Αρκετά χρόνια αργότερα, του ήρθε ως λάμψη μια μεγαλοφυής 
ιδέα, που έμελλε να χαρίσει στους ανθρώπους, ως άλλος Προ-
μηθέας,  το μυστικό του ηλεκτρισμού!
Το καλοκαίρι του 1883 ο Τέσλα κατασκεύασε τον πρώτο επαγω-
γικό κινητήρα.
Επόμενος στόχος του η Αμερική, ώστε να παρουσιάσει την 
ιδέα του στον Τόμας Έντισον. Καταφτάνει το 1884 έχοντας 
μερικά κέρματα στην τσέπη του και μια συστατική επιστολή του 
Τσαρλς Μπάτσελορ προορισμένη για το «βασιλιά του ηλεκτρι-
σμού», Τόμας Έντισον, όπου αναφέρει: «Γνωρίζω δύο μεγάλους 
ανθρώπους. Ο ένας είστε εσείς και ο άλλος είναι ο νέος άνδρας 
που στέκεται μπροστά σας».

Η «προδοσία» του Έντισον
Όταν ο Τέσλα παρουσιάζει στον Έντισον την εφεύρεση του, 
αυτός τον απογοητεύει αποκαλώντας την εφεύρεσή του «ανο-
ησίες». Έχοντας όμως αντιληφθεί τη μεγαλοφυΐα του νεαρού 

Σέρβου, του προσφέρει εργασία στην εταιρία, Edison Machine 
Works.
Ο Τέσλα, αν και γνώριζε πως το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν 
κατά πολύ ανώτερο του μονοφασικού του Έντισον, γίνεται 
βασικός βοηθός του. Προτείνει δε να βελτιώσει τους κινητή-
ρες του Έντισον και αυτός του υπόσχεται αμοιβή 50.000$ αν 
τα καταφέρει.
Λίγες βδομάδες αργότερα και ενώ οι κινητήρες είχαν βελτιωθεί, 
ο Τέσλα ζητά την αμοιβή του για να λάβει την απάντηση από τον 
Έντισον: «χα! πολύ φοβάμαι πως δεν καταλαβαίνεις την αμερι-
κανική αίσθηση του χιούμορ», εννοώντας πως στην Αμερική οι 
συμφωνίες γίνονται με συμβόλαια και όχι με λόγια.
Το μονοπώλιο του μονοφασικού ρεύματος είχε μόλις καταρι-
φθεί και ο Τέσλα αποτελεί πλέον απειλή για τον Έντισον. Εκνευ-
ρισμένος ο Τέσλα παραιτείται και το 1885 ιδρύει, με τη βοήθεια 
μικροεπενδυτών, την εταιρεία Tesla Arc Light Company.
Το 1893 εφευρίσκει το ραδιόφωνο και δύο χρόνια μετά κατα-
σκευάζει στους καταρράκτες του Νιαγάρα τον πρώτο υδροηλε-
κτρικό σταθμό στον κόσμο.
Την ίδια χρονιά «φωτογραφίζει» για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος (Τεσλό-
γραμμα), κατοχυρώνει το βασικό σχέδιο ραδιοτεχνικής, εκπέ-
μποντας ραδιοσήματα σε απόσταση 40 χιλιομέτρων και λίγο 
αργότερα επιδεικνύει στο έκπληκτο πλήθος στο λιμάνι της Νέας 
Υόρκης ένα μοντέλο τηλεκατευθυνόμενου πλοιαρίου!
Η οικονομική κρίση του 1886 διαλύει την επιχείρηση και ο 
Τέσλα επιβιώνει σκάβοντας χαντάκια στους δρόμους της Νέας 
Υόρκης.
Το 1887 έρχεται σε επαφή με το διευθυντή της τηλεγραφικής 
εταιρείας Western Union, ο οποίος του βρίσκει εκ νέου επεν-
δυτές. Ένα χρόνο μετά, σε μια διάλεξη στο Αμερικανικό Ινστι-
τούτο των Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων γνωρίζει τον επιχει-
ρηματία G. Westinghouse, ο οποίος επενδύει στον τομέα του 
ηλεκτρισμού.

Το 1889 κατοχυρώνει άλλες 13 ευρεσιτεχνίες και δύο χρόνια 
μετά κατασκευάζει το πηνίο Τέσλα.
Θορυβημένος ο Έντισον τον πολεμά, αποκαλώντας το εναλλασ-
σόμενο ρεύμα επικίνδυνο.
Για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες ο Τέσλα γίνεται «πειραμα-
τόζωο» αφήνοντας να περάσει μέσα από το κορμί του εναλλασ-
σόμενο ρεύμα εντάσεως χιλιάδων βολτ, κάνοντας μάλιστα τα 
ρούχα του να λαμπυρίζουν από το στατικό ηλεκτρισμό.
Αρκετά χρόνια αργότερα ο Έντισον θυμάται: «ο πόλεμος των 
ρευμάτων υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου».
Το 1899 εγκαθίσταται στο Κολοράντο Σπρινγκς, έχοντας στο 
μυαλό του να στείλει σήματα από την κορυφή του Πάϊκς στην 
Διεθνή Έκθεση του Παρισιού του 1900! Επιστρέφοντας στη 
Νέα Υόρκη αρχίζει να κατασκευάζει στο Λονγκ Άιλαντ έναν 
πύργο για τη μετάδοση σημάτων με ασύρματο τρόπο σε ολό-
κληρο τον κόσμο.
Το 1912 σχεδιάζει το πρώτο αεροπλάνο καθέτου απογείωσης 
και στην αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σχεδιάζει τηλεκα-
τευθυνόμενες τορπίλες.
Το 1912, ο Τέσλα προτείνεται για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, 
το οποίο αρνείται γιατί θα έπρεπε να το μοιραστεί με τον Τόμας 
Έντισον.
Το 1917 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ηλεκτροτεχνικής τιμά τον 
Τέσλα με το χρυσό μετάλλιο του Έντισον, το μετάλλιο που έφερε 
το όνομα του ανθρώπου που τον εκμεταλλεύτηκε και πολέμησε 
όσο κανείς άλλος, για την ανακάλυψη του αντίστροφου μαγνη-
τικού πεδίου και του πολυφασικού συστήματος. Το 1937 ο 
Τέσλα ξαναπροτείνεται για Νόμπελ.
Ο εκκεντρικός επιστήμονας έζησε μια εξίσου εκκεντρική ζωή. 
Όσο περνούσαν τα χρόνια ο Τέσλα δυσκολευόταν όλο και πιο 
πολύ στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους.
Είχε εμμονή με τον αριθμό 3 και έμενε μόνιμα σε δωμάτιο ξενο-
δοχείου
Έπασχε από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και υπέφερε από 
οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις.
Έπασχε από μικροβιοφοβία, αρρωστοφοβία, σκοτοφιλία και 
είχε εμμονή με τον αριθμό 3.
Μοναχικός και ψυχικά ασθενής, ζει το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του σε ξενοδοχεία.
Ζητά πάντα δωμάτιο με αριθμό που διαιρείται διά του 3 και 
προτού μπει σε ένα κτίριο, κάνει τον γύρο του τετραγώνου 3 
φορές. Αποφεύγει τις χειραψίες και ακολουθεί αυστηρή τελε-
τουργία στο φαγητό του. Τον σερβίρουν πάντα στο ίδιο τραπέζι, 
τρώει πάντα μόνος με αποστειρωμένα σερβίτσια και χρησιμο-
ποιεί 18 καθαρές πετσέτες κάθε φορά για να πιάνει κάθε πιάτο 
ή αντικείμενο.
Έπασχε από σφαιροφοβία -δεν άντεχε στη θέα σφαιρικών αντι-
κειμένων και γυναικείων κοσμημάτων, ιδιαίτερα των μαργαρι-
ταριών, ενώ μπορούσε να λιποθυμήσει αν έβλεπε στο πιάτο του 
ένα ολόκληρο ροδάκινο.
Δεν σύναψε ποτέ ερωτική σχέση παρά το ενδιαφέρον του 
άλλου φύλου και επέμενε ότι η αγνότητα βοηθά τις επιστημο-
νικές του ικανότητες. Μοναδική του αδυναμία τα περιστέρια.

Ο έρωτας για το θηλυκό περιστέρι
Το 1937 ο Τέσλα χτυπήθηκε από διερχόμενο ταξί στους δρό-
μους του Μανχάταν και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί. Ανήμπο-
ρος πια, περιορίστηκε σ’ ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου New 
Yorker και σε περιπάτους στα πάρκα της πόλης, συντροφιά με 
τα αγαπημένα του περιστέρια. Προς το τέλος τη ζωή του συνδέ-
θηκε μάλιστα μ’ ένα λευκό θηλυκό περιστέρι, μοναδική αγάπη 
της ζωής του, για το οποίο εξομολογείται στον μετέπειτα βιο-
γράφο του:
«Ταΐζω τα περιστέρια εδώ και χρόνια, χιλιάδες από αυτά… 
Υπήρξε όμως ένα λευκό περιστέρι, ένα όμορφο πουλί. Ήταν 
θηλυκό. Το αναγνώριζα οπουδήποτε. Ναι,το αγαπούσα αυτό το 
περιστέρι, το αγαπούσα όπως ένας άνδρας αγαπά μια γυναίκα. 
Και με αγαπούσε και εκείνη».
Μια καμαριέρα τον βρήκε νεκρό το πρωί της 7ης Ιανουαρίου 
του 1943. Αν και πολλοί τον θεωρούν τον μεγαλύτερο εφευρέτη 
του 20ού αιώνα, ο Τέσλα πέθανε σε ηλικία 86 ετών, παραγνω-
ρισμένος και καταχρεωμένος. Όταν πέθανε ο Τέσλα, υπάλληλοι 
του Γραφείου Αλλοδαπής Ιδιοκτησίας, μετά από αίτημα του FBI, 
κατάσχεσαν όλα τα υπάρχοντά του όπου σφραγίστηκαν υπό 
κυβερνητική εντολή!

Νίκολα Τέσλα: O Προμηθέας του Ηλεκτρισμού
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απόψεις

ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ

Σ
ήμερα θα ασχοληθώ λιγάκι με τη Παιδεία στο 
κάτω κάτω της γραφής ολόκληρη η καριέρα μου 
είναι αφιερωμένη σ αυτή. Τέσσερα μικρά κυμά-
τια ελπίζω να σας ικανοποιήσουν.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του αγράμματου και του 
αμόρφωτου. Αλλο το αγράμματος αλλο το αμόρφωτος. 
Βλέπεις, συνηθίσαμε να τα ταυτίζουμε. Βάλαμε σε ένα 
τσουβάλι όσους δεν μπόρεσαν να μάθουν γράμματα,  
να σπουδάσουν, και σε ένα άλλο όσους φόρτωσαν 
τους τοίχους με πτυχία και διπλώματα. Τους κατηγορι-
οποιήσαμε τους μεν, χαμηλά στην κοινωνική μας βαθ-
μίδα και τους δε, ψηλά. Έτσι, μάθαμε να ορίζουμε την 
αξία των ανθρώπων. Από τα χαρτιά που συνέλλεξαν 
στη διαδρομή τους.
Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις και πτυχία 
που δε έχουν κοινωνική μόρφωση. Δεν ξέρουν να φερ-
θούν, μήτε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που έρχο-
νται στο διάβα τους. Βλέπετε δεν ήταν στη διδακτική 
τους ύλη αυτά. Καμία σχέση δεν έχει η ουσιαστική 
μόρφωση με τις ξερές γνώσεις των θρανίων. Το πλά-
σιμο της προσωπικότητας και οι ηθικές αξίες του ατό-
μου, όχι η εκπαίδευση είναι που κάνουν τη διαφορά.
Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι παρόλο που είναι 
αμόρφωτοι και μπορεί να μην ξέρουν  πολλά γράμ-
ματα, που μερικές φορές είναι  πιο μορφωμένοι απ 
αυτούς με πτυχία.
Ο αγράμματος μεροκαματιάρης μπορεί να μην έμαθε 
γράμματα αλλά ποτέ δε ζηλεύει τον κόπο άλλων 
ανθρώπων γιατί ξέρει πως όλα γίνονται με μόχθο και 
σκληρή δουλειά.
Ο αγράμματος μπορεί να υπογράφει με σταυρό αλλά 
τιμάει την υπογραφή του γιατί γνωρίζει τη σημασία 
της. 
Ο αγγράμματος ξέρει να επιβιώσει. 
Ο αγράμματος  γνωρίζει πως οι δυσκολίες φέρνουν 
χαρές και οι χαρές δυσκολίες και ξέρει να τις δέχεται 
και να τις αντιμετωπίζει. 
Ο αγράμματος αντλεί πληροφορίες όχι από βιβλία 
αλλά απ τη ζωή διαβάζοντας ανθρώπους
Ο αγράμματος δε  κάνει τον καμπόσο. Δε σου τρίβει 
στην μούρη την εμπειρία του και τις περγαμηνές του.
Ο αγράμματος είναι άξιος και κάνει ότι δουλεια βρεθεί 
χωρίς να βαρυγκωμά. Προσφέρει έργο εκεί και όπου 
χρειάζεται. Δε θέλει να γίνεται βάρος στους δικούς του 
και πιάνουν τα χέρια του γίνεται πολυτεχνίτης.
Ο αγράμματος άνθρωπος μπορεί να μην ξέρει τη μόδα 
η νάχει τα καλλίτερα έπιπλα, αλλά το σπίτι του είναι 
πάντα ανοιχτό.  Μπορεί να μη γύρισε όλο τον κόσμο 
να μάθει απ τη σοφία άλλων ανθρώπων, αλλά μάζεψε 
σοφία από τις πιο μικρές στιγμές της ζωής του.
Ο αγράμματος άνθρωπος μπορεί να ειναι πολύ πιο 
μορφωμένος από πολλούς γραμματιζούμενους . Είχε 
κοινωνική παιδεία. Όχι αποστειρωμένα πτυχία.
Οι μορφωμένοι  συχνά, σνομπάρουν τους «αμόρφω-
τους» οι αγράμματοι όμως όχι.
Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις και πτυχία  
που δε έχουν  κοινωνική μόρφωση, δεν ξέρουν να 
φερθούν, δεν ξέρουν να μιλήσουν, καταλληλά για τη 
περίσταση γιατί δεν ήταν στη διδακτική τους ύλη.
Ο αγράμματος άνθρωπος μπορεί να μην έμαθε μαθη-
ματικά αλλά μοιράζει δίκαια και σωστά στις συναλλα-
γές του. 

H ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΤΙΚΟΤΟΤΑΣ
Σήμερα στη κοινωνία έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα 
χαμηλής απαιτητικότητας. Μετά το 1980 αποφασί-
σθηκε να μην «τραυματιστούν ψυχολογικά τα παιδιά» 
με βαθμούς που τους κατατάσσουν σε κατηγορίες. Ετσι 
στα σχολεία σήμερα όλοι οι μαθητές, έτσι κι αλλιώς, 
δεν μένουν στην ιδιά τάξη στο δημοτικό, περνούν 
αβέρτα Α, και 19 ή 20 στο γυμνάσιο. Και αυτό, δουλέ-
ψουν δεν δουλέψουν, μάθουν δεν μάθουν.
 Έχουμε πια ένα απίθανο υψηλό ποσοστό αριστούχων 
παγκοσμίως. Καμία σύγκριση με παλαιότερα. Έγιναν 
άραγε οι άνθρωποι εξυπνότεροι? Φοβαμαι πως όχι. Ο 

απόφοιτος του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα πριν 
από 40 χρόνια ήξερε πολύ περισσότερα από πολλούς 
αποφοίτους λυκείου σήμερα.  Η «αριστερή» πλευρά 
μας που θέλει τους πάντες  ίσους ειδικά στο Δημόσιο 
σχολείο, και στη δημόσιο δικαίωμα της εκπαίδευσης, 
είναι η βασική αίτια αυτού του φαινομένου. Άλας, στη 
ζωή δεν ειναι ετσι, υπάρχουν ικανοί και επιτυχημένοι 
όπως και οι λιγότερο ικανοί και οι λιγότερο επιτυχημέ-
νοι.

H ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι έχουν, υποθέτω, στο 
μυαλό τους μία ειδυλλιακή εικόνα για τον ρόλο του πανε-
πιστημίου στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και 
έρευνας. Συχνά σκέφτονται, ότι οι άνθρωποι που δου-
λεύουν μέσα στα πανεπιστήμια, έχουν μία ανώτερη πνευ-
ματική υπόσταση, αφού η δουλειά τους είναι να ασχο-
λούνται με την διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα. 
Έχουν, επιπλέον, στο μυαλό κάτι σεβάσμιους  καθηγητές, 
οι οποίοι είναι υπεράνω ιδιοτελών συμφερόντων και 
ότι τα πανεπιστήμια είναι, πάνω απ΄ όλα, "χώροι Ιεροί", 
όπου συντελούνται οι ύψιστες νοητικές και ερευνητικές 
λειτουργίες.
Κατά την περίοδο της "σοσιαλιστικής ευδαιμονίας" στην 
Ελλάδα στις δεκαετίες ’80 και ‘90),  η νέα νοοτροπία  
εγκαθίδρυσε μηχανισμούς χειραγώγησης των φοιτητών 
και πανεπιστημιακών υποθέσεων, αποφάσεις γενικών 
συνελεύσεων, πρυτανικές εκλογές ,εκλογές μελών ΔΕΠ, 

ερευνητικά προγράμματα, κτλ.,  Σε πολλές περιπτώσεις 
οι τακτικές που ακολουθούσαν ήταν μαφιόζικες. Όποιος 
τολμούσε να αντιστέκεται σε τέτοιες πρακτικές και να 
διαφοροποιείται, έμπαινε αμέσως στη "λίστα των επικη-
ρυγμένων" και ανεπιθύμητων. 
Μία μειοψηφία φοιτητών, στο όνομα μιας κομματικής 
ιδεολογίας, ή έτσι και για πλάκα, μπορούσε να κάνει 
κατάληψη στο πανεπιστήμιο και να το κλείσει, που 
σημαίνει να αναστείλει τις λειτουργίες του και να στεί-
λει την πλειοψηφία των φοιτητών στις καφετέριες. Μία 
άλλη μερίδα  φοιτητών, μπορούσε να διαλύσει μία γενική 
συνέλευση τμήματος, ή Πρυτανικού Συμβουλίου, ή να 
αδειάσει τις μαύρες σακούλες σκουπιδιών στο γραφείο 

του πρύτανη, απειλώντας τον, συνάμα, με ομηρία, αν δεν 
περνούσαν κάποιες "διευκολύνσεις", που ζητούσαν οι 
φοιτητές. 
Τα περιστατικά των καταλήψεων, των προπηλακισμών και 
της ομηρίας καθηγητών, είναι πλέον συνηθισμένα φαι-
νόμενα.  Και μολονότι στην ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας πολύ συχνά κάθονται πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, 
αυτοί συνήθως "σφυρίζουν αδιάφορα", αν δεν συναινούν 
κιόλας, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις τους, στη χειρα-
γώγηση των αποφάσεων.

Η ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΥΦΥΙΑ ΙΣΩΣ ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ
Τα άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και μόρφωσης 
συχνά έχουν δυσκολία να επικοινωνήσουν με το υπό-
λοιπο κόσμο γιατί υπάρχει χάσμα  στην αντιληπτική 
ικανότητα μεταξύ του μορφωμένου- ευφυούς και των 
άλλων.
Ο  μορφωμένος -ευφυής ενδιαφέρεται για θέματα που  
ούτε καν αγγίζουν τη λαϊκή μάζα, οπότε δεν υπάρχει 
κοινό σημείο επαφής. Επιπλέον το επικοινωνιακό  επί-
πεδο συζήτησης δεν είναι το ίδιο. Ο πραγματικά μορ-
φωμένος -ευφυής αντιλαμβάνεται πράγματα που ίσως 
ξεπερνούν το επίπεδο αντίληψης των άλλων.  Μάλιστα ο 
ανόητος ούτε καν τα αντιλαμβάνεται, συνεπώς  δεν προ-
βληματίζεται, και συχνά ειναι χαζοχαρούμενος. 
Ετσι, όσο πιο ψηλή η μόρφωση και η ευφυΐα τόσο πιο 
μοναχικά και ίσως προβληματισμένα ειναι τα μορφω-
μένα -ευφυή άτομα.
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ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
& ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ
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Μ
ε απόλυτη παρουσία όλων των μελών της η κραταιά Παμμακεδονική Ομοσπον-
δία Καναδά πραγματοποίησε την Γενική Συνέλευση κι ακολούθως έκοψε την 
βασιλόπιτα και με προσφορά ενός πλούσιου μπουφέ άρχισε το καινούριο Δι-
οικητικό Συμβούλιο υπό τον πρόεδρο κ. Γιώργο Παπαδάκη τις εργασίες και τα 

σχέδια για το 2019.
Χωρίς αντεγκλήσεις και με εποικοδομητική συζήτηση έγιναν προτάσεις και γράφτηκαν 
στα πρακτικά για την πραγματοποίηση τους. Θέλω να πιστεύω στις δύσκολες στιγμές που 
περνάμε για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, το κυριότερο είναι να προσπαθήσουμε ενωμένοι να 
δώσουμε ότι αγώνες χρειάζονται για την θετική έκβαση αυτής της άδικης κατάστασης, που 
δυστυχώς οι ίδιοι εμείς οι Έλληνες δημιουργήσαμε. 
Καλή χρόνια, λοιπόν, από την Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά!

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, κόβοντας την βασιλόπιτα

Ο κ. Μιχάλης Τζήκας Η κα Ειρήνη Κερογλίδου

H κα Σοφία Αθανασοπούλου 
με τον κ Δημήτρη Γκεκόπουλο

Οι κυρίες Ειρήνη Κερογλίδη, Δέσποινα Γιαννοπούλου 
και Ελένη Βοτέας 

Προεδρεύων της συνέλευσης τέλεσε 
ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος

Το ζεύγος Αβραάμ

Ο κ. Αλέξανδρος και η κα Άρτεμης Τσικουρλής

Ο πρόεδρος, κ. Γιώργος Παπαδάκης

Από τον Σύλλογο Θεσσαλονικεών ο κ. Νίκος 
Χρηστίδης και ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης

Η κα Ελένη Βρετάνου και ο κ. Δημήτρης Νάσκος Ο κ. Ιωάννης Χάιτας Οι κύριοι Αντωνόπουλος και Γαϊτάνης

Η κα Δόμνα Σισκόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου 
Θεσσαλονικέων, με τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη 

και τον κ. Νίκο Χρηστίδη
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Σ
ε μια γεμάτη αίθουσα οι Ρουμελιώτες και οι φίλοι αυτών πραγματοποίησαν και φέ-
τος μια πολύ όμορφη βραδιά στο Parkview Manor. Παρ’ όλες τις καιρικές συνθήκες ο 
κόσμος γέμισε την αίθουσα, απόλαυσε το υπέροχο δείπνο, χόρεψε με την πολύ καλή 
ορχήστρα OPA κι έκλεισαν ραντεβού για την επόμενη φορά.

Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο των τριών συλλόγων για τις άοκνες προσπάθειες 
ώστε να διατηρούνται ζωντανές οι ρίζες τους και να μεταλαμπαδεύουν τα ήθη και τα έθιμα 
τους σε παιδιά κι εγγόνια. Είναι το μόνο που πρέπει να κάνουμε όλοι σαν ελάχιστο φόρο 
τιμής για αυτό που παρέδωσαν κι σε εμάς.
Συγχαρητήρια σε όλους και συνεχίστε! Η ομογένεια έχει ανάγκη από τέτοιες πολιτιστικές 
συναθροίσεις. 

Τα γλυκύτατα αυτά κοριτσάκια είναι οι Παυλίνα και η 
Γεωργία Γκέκας

Ο κ. Γιάννης και η κα Έφη Τσάτσου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 
με τον κ. Κώστα Μπακογιάννη

Η κα Βασιλική Μπαρμπόπουλος

Ο Κωστάκης Καραγιάδης με το 
κλαρίνο του έπαιξε τους εθνικούς 

ύμνους του Καναδά και της ΕλλάδοςΟ κ. Μπρούμας

Η κα Έφη Τσάτσος ήταν εκεί για να στηρίξει με το βιβλίο της 
τους διοργανωτές της εκδήλωσης

Ο Σύλλογος «ΑΘΑΝΑΣΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

Από τον Σύλλογο Αιτολωκαρνανώ «Κοσμάς ο Αιτωλός»
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Οι κ. Νίκος και κα Άννα Ανδρεόπουλος, κ. Σάββας και κα Μαρία Ανδρεόπουλος, κ. Λάμπρος 
και κα Άννα Πελεκης και κ. Τζιμ Ανδρεόπουλος

Οι γλυκύτατοι Άννα, Έμιλι και Μάικλ

Η παρέα του κ. Καστανιώτη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 
με τον καλό του φίλο κ. Γιώργο Γκέκα

Οι πανέμορφες κα Μαρία 
και η μικρή Riley Ο κ. Ιωάννης και η κα Ντίνα Χρυσανθόπουλος

Οι κ. Γιώργος και Αλέξανδρος Τσικουλής, η κα Λαμπρινή Ανδρεόπουλος, ο κ. Νικόλας και η κα Χρύσα 
Μαρτίνος, η κα Μπέσι και ο κ. Άγγελος Αραμπαλής, ο κ. Γιώργος και η κα Τόνια Κουτσαβλάκη

Η κα Διαμαντούρου Δημητρούλα στα αριστερά σας 
είναι 100 χρονών κι έδωσε το παρών μαζί με τον κ. 

Δημήτρη και την κα Κανέλλα Μπάκα στην εκδήλωση. 
Πραγματικά συγκινητικό και ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ!!

Οι οικογένειες Καλογεράς και Σύψης

Αφοί Γκέκας

Από την Ένωσης Ναυπακτίων

Το τραπέζι της οικογένειας Γαλάνη

Οι κκ. Κουτούλας & ΚατσιοχρήστοςΟι κκ Κουτούλας, Κουρτέσης και Γιαννούλης
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Οι Ρουμελιώτες για άλλη μια φορά έδειξαν ότι ξέρουν
να 

Ο κ. Πήτερ Κατσιοχρήστος με την παρέα του

Η παρέα του κ. Μπαμπάτσικου

Η παρέα του αγαπητού συνεργάτη μας κ. Γιώργου Γκέκα Η πρόεδρος της Ένωσης Ναυπακτιων, κα Μαίρη Κύρου με την παρέα της
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Στα παλιά, τα καλά τα χρόνια, τα παιδιά μας τα μεγάλωναν οι γονείς και τα μόρφω-
ναν οι ίδιοι και οι δάσκαλοί τους. Ακόμη, τα μόρφωναν οι σοφοί της αρχαίας Ελλά-
δας. Oι πατέρες της Εκκλησίας. Oι τρεις Ιεράρχες. H κοινωνία.
Σήμερα, δυστυχώς, τα παιδιά μας τα μεγαλώνει η σημερινή κοινωνία με όλα τα 
προβλήματά της. Η μάνα εργάζεται. Ο πατέρας εργάζεται. Τα παιδιά μεγαλώνουν 
στο σπίτι με κάποια υπηρέτρια ή κλεισμένα στο νηπιαγωγείο.
Η σημερινή κοινωνία δεν βοηθάει στο μεγάλωμα και στη μόρφωση των παιδιών.
Η σημερινή κοινωνία δεν έχει τις αξίες που πρέπει να έχει μία σωστή κοινωνία. Η 
οικογένεια είναι σχεδόν υπό διάλυση. Σύμφωνα με τις στατιστικές, περισσότερα 
από πενήντα τοις εκατό (50%) των παιδιών μεγαλώνουν με ένα γονιό ή μεγαλώνουν 
σε μια οικογένεια που ο πατέρας και η μάνα είναι του ίδιου φύλου. Χρειάζεται πολύ 
μυαλό για να καταλάβει κανείς τι μόρφωση παίρνουν αυτά τα παιδιά;
Ακόμη, τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν και μορφώνονται από το διαδίκτυο και τα 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Και εδώ πρέπει κανείς να προσέξει δύο πράγματα.Τι 
αξίες διδάσκουν στα παιδιά τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης; Έχουν τα παιδιά την 
κρίση να διαλέξουν τα σωστά προγράμματα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης; 
Οι απαντήσεις είναι απλές.
Τα παιδιά τα μεγαλώνουν, ακόμη, τα σχολεία στα οποία φοιτούν. Τι όμως διδά-
σκουν σήμερα στα σχολεία; Δυστυχώς, πολλές φορές τα προγράμματα των σχο-
λείων δεν είναι αυτά που διδάσκουν σωστά τα παιδιά και τους δημιουργούν πραγ-
ματικό καλό χαρακτήρα. Μεγάλο το πρόβλημα.
Για τους λόγους αυτούς, -πολύ απλά-, είναι εντελώς απαραίτητα τα ελληνορθόδοξα 
σχολεία. Βεβαίως, αυτό υποβάλλει τους γονείς σε περισσότερα έξοδα. Αλλά τι πρέ-
πει να γίνει;
Ο κάθε γονιός πρέπει να σκεφθεί. Έφερα στον κόσμο παιδιά. Είμαι υπεύθυνος για 
το μεγάλωμά τους και τη μόρφωσή τους. Τι με συμφέρει να κάνω; Να κοιτάξω την 
καλοπέραση μου ή να φροντίσω το μεγάλωμα και τη σωστή μόρφωση των παι-
διών μου; Τα είπα και τα έγραψα πολλές φορές. Οι Έλληνες γονείς δίδουν στα παι-
διά τους το καλύτερο σπίτι. Το καλύτερο φαγητό. Το καλύτερο ρούχο. Τις καλύτερες 
σπουδές.
Φροντίζουν όμως οι σπουδές των παιδιών τους να μορφώνoυν στα παιδιά τους 
σωστό χαρακτήρα; Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές όχι. Ξεχνούν οι σημερινοί 
Ελληνοκαναδοί γονείς το ρόλο τον οποίο παίζει η ορθόδοξη θρησκεία. Ξεχνούν, 
ότι για τα παιδιά τους το βασικότερο πράγμα είναι ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας.
Για το λόγο αυτό, το ελληνορθόδοξο σχολείο για τους Ελληνοκαναδούς είναι το πιο 
απαραίτητο πράγμα. Χτίστε σχολεία. Χτίστε ελληνορθόδοξα σχολεία.
Φροντίστε τα παιδιά σας, παράλληλα με τη μόρφωση που παίρνουν στα καναδικά 
σχολεία να παίρνουν ελληνορθόδοξη μόρφωση στα ελληνικά σχολεία, απογευμα-
τινά, σαββατιανά ή ημερήσια.Τα ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία είναι η σωστή 
απάντηση.
Ελληνορθόδοξε του Καναδά, τι θα κάνεις; Θα λυπηθείς τα χρήματα; Θα στερήσεις 
τα παιδιά σου από την ελληνορθόδοξη παιδεία; Θα επιτρέψεις να μην πάρουν τα 
παιδιά σου τη σωστή μόρφωση; Τον σωστό χαρακτήρα; Πώς θα ζήσουν στην κοι-
νωνία; Πόσο υπερήφανος θα είσαι για τα παιδιά σου εάν δεν έχουν τον σωστό 
χαρακτήρα και δεν είναι επιτυχημένα μέσα στην κοινωνία; Ο σοφός λαός λέει. «Των 
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».
Γονείς, φροντίστε τα παιδιά σας να πάρουν ελληνορθόδοξη παιδεία. Να αποκτή-
σουν σωστό χαρακτήρα, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουν στην κοινωνία. Θα τα βλέπετε 
και θα καμαρώνετε. Θα ζείτε ευτυχισμένοι.
Η ζωή πάνω στη γη είναι πρόσκαιρη. Όλοι θα πεθάνουμε. Από τα πλούτη μας δεν 
θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Θα είμαστε κερδισμένοι, εάν τα πλούτη μας τα ξοδέ-
ψουμε για τη μόρφωση των παιδιών μας και για καλά έργα.
Όλοι στον αγώνα για τα ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία. Κανένα παιδί, ελλη-
νοκαναδικής καταγωγής, να μην είναι έξω από τα ημερήσια ελληνορθόδοξα σχο-
λεία. Αυτό να είναι το σύνθημα μας για τούτη τη χρονιά, αλλά και για πάντα. Ημερή-
σια ελληνορθόδοξα σχολεία για όλα τα παιδιά. Για να πάρουν σωστή παιδεία. Για 
να μορφώσουν σωστό χαρακτήρα. Για να επιτύχουν στην κοινωνία. Για να είναι οι 
γονείς υπερήφανοι για αυτά.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ελληνορθόδοξη Παιδεία
Ποιος μεγαλώνει και μορφώνει τα παιδιά μας

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης με εκπροσώπους από το Μουσείο του 
Βασιλικού Οντάριο και το Ελληνικό Καναδικό Ακαδημαϊκό Σύνδεσμο 
του Οντάριο για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την προετοιμασία του 
Marathon Initiative που θα λάβει χώρα στο Toronto Waterfront Marathon.  
Ο Γεν. Πρόξενος έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook: «Δεν 
θα αφήσουμε τίποτα να σταθεί στο δρόμο μας! Παρά το χιόνι στους δρό-
μους του Τορόντο σήμερα το πρωί, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Μου-
σείο του Βασιλικού Οντάριο, τον Ελληνικό Καναδικό Ακαδημαϊκό Σύνδε-
σμο του Οντάριο, τον Alan Brookes και τον Bonnie Tornado Taylor. Ετοιμα-
ζόμαστε για το Marathon Initiative στο Toronto Waterfront Marathon».

Την Κυριακή 27 Ιανουάριου ο σύλλογος Πυλίας - Μεσσηνίας Νέ-
στωρ έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα μαζί με ένα ωραίο και ευ-
χάριστο γεύμα για τα μέλη του συλλόγου στην επάνω αίθουσα του 
Αγίου Δημητρίου. 
Ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία και αγάπη σε όλους. 

O Πρόεδρος, κ.Τάσος Σαβάκης, η Γραμματέας κα Αγελική Σαρδέλη, η ταμίας κα Ασπασία 
Αγγελοπούλου, και το υπόλοιπο συμβούλιο κόβουν τη παραδοσιακή βασιλόπιτα.
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ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΤΟ HUNTERS ON THE DANFORTH 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ 

«ΦΙΛΟΥΣ» ΣΤΟΝ «ΦΙΛΟ»  ΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΗ

Π
άνω από 100 φίλοι του αειθαλή 
Γιάννη Φλωρινιώτη παρευρέθη-
καν, τραγούδησαν και χόρεψαν 
μαζί του ποντιακά κι όχι μόνο σε 

μια βραδιά που διοργάνωσαν οι φίλοι του 
πόντιοι κι όχι μόνο. Καλό φαΐ, πολύ κέφι 
και εποικοδομητικό κους-κους σε μια ό-
μορφη βραδιά στο φιλόξενο Hunters on the 
Danforth, της φίλης Μπέττυς Καρβουνίδης 

και του Κυριάκου Γρηγορόπουλου.
Είναι όμορφο να τιμούμε καλλιτέχνη που 40 
χρόνια έρχεται στο Καναδά κι έχει εκτιμήσει 
την αγάπη του ελληνισμού στο πρόσωπο 
του. Το μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω 
είναι ότι από τα πρώτα του καλλιτεχνικά 
βήματα στο εξωτερικό έκανα πάρα πολλές 
επιτυχημένες περιοδείες με τον Γιάννη Φλω-
ρινιώτη. Εις το επανιδείν Γιάννη!

Η κα Παναγιώτα Αμανατίδου με τον κ. Γιάννη Φλωρινιώτη συνέχιζαν να χορεύουν σε μια πολύ όμορφη 
ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο Hunters on the Danforth

Ο κ. Αντωνόπουλος με την παρέα του έδωσε το παρών
Και ο κ. Κώστας Γρηγοριάδης από τo PHYLLO CAFE έδωσε το 

παρών με την παρέα του

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης μίλησε για την σχέση με τον φίλο του κ. 
Γιάννη Φλωρινιώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση 
του κι άφησε να γίνει γνωστό το πόσο πολύ εκτιμά την φιλία του με 
τον μουσικό παραγωγό και εκδότη της εφημερίδος HELLAS NEWS Καλό φαγητό, πολύ κέφι και χορός !!!

Ο κ. Γιάννης Φλωρινιώτης ανάμεσα από τους 
ιδιοκτήτες του Hunters on the Danfort, κα Μπέττυ 

Καρβουνίδη και Κυριάκο Γρηγορόπουλο

Οι κύριοι Νίκος Χριστοφορίδης, Γιώργος Παπαδάκης και 
Ιωάννης Χάιτας

Μεταξύ άλλων και η κα Λεπτοκαρύδη από το γνωστό 
εστιατόριο ITHACA ήταν εκεί

Η κα Παναγιώτα Αμανατίδου και ο κ. Κώστας Τσιλφίδης με την παρέα τους

Η κα Μελίνα Σταματόπουλος, ο κ. Γιάννης Φλωρινιώτης, ο κ. Θανάσης 
Κουρτέσης και ο κ. Ντένης Μανούκας
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Αγαπητοί μας Ομογενείς,

Στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου Ελληνισμού με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και 
αξιοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας που αναπτύξαμε τα τελευταία 
χρόνια, επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε 
ότι από τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε σταδιακά η συλλογή δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας σε όλες τις περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν είχαν 
κτηματογραφηθεί έως σήμερα.

Πληροφορίες σχετικά με το ποιες περιοχές κτηματογραφούνται, τις 
προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για κάθε περιοχή και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Κτηματογράφησης μπορείτε 
να βρείτε στην «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στην ιστοσελίδα του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» www.ktimatologio.gr

Τι πρέπει να ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ για την υποβολή της δήλωσης σας:
• Για τη διευκόλυνση των πολιτών, αναπτύχθηκε μια νέα ηλεκτρονική 
εφαρμογή, φιλική προς τον χρήστη και πλήρως συμβατή με όλους τους 
σύγχρονους browsers.

Για την Ηλεκτρονική Υποβολή δήλωσης επισκεφτείτε το e-ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 2308/95) https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/
lnfo_Page.aspx

• Για την έντυπη υποβολή της δήλωσης, μπορείτε να εξουσιοδοτή-
σετε, αν το επιθυμείτε, κάποιον τρίτο για την εκπροσώπησή σας. Τα 
σχετικά έντυπα για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας καθώς και οδη-
γίες/υποδείγματα συμπλήρωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» http://www.ktimatologio.gr/
cadastralsurvev/Pages/Kgcwbcv5dlGNBJFO.aspx

Τέλος, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η Διοίκηση και τα στελέχη του 
Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι στην διάθεση σας για την διορ-
γάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, μέσω τηλεδιασκέψεων με τις 
κατά τόπους οργανώσεις, προκειμένου να σας παρέχουν όλη την απαι-
τούμενη πληροφορία σχετικά με την διαδικασία υποβολής δηλώσεων.

Κοινό στόχο και σκοπό αποτελεί η ολοκλήρωση του μεγάλου αναπτυ-
ξιακού έργου του Εθνικού Κτηματολογίου για την δημιουργία ενός 
σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος καταγραφής και δημοσιότη-
τας των δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας τους, με την συμμετοχή 
όλων μας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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Σ
ύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η 61χρονη επιτέθηκε σε μία 71χρονη 
γυναίκα μέσα σε ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι δύο γυναίκες προσπαθού-
σαν να καθαρίσουν το χιόνι από τα αυτοκίνητα τους με την 61χρονη να μην μπορεί 
να κρατήσει τα νεύρα της λόγω της τοποθεσίας στην οποία η 71χρονη άφηνε το χιόνι. 

Στην συνέχεια ξέσπασε καβγάς με την 71χρονη να μένει με μια γρατζουνιά στο πρόσωπο και 
μώλωπες στα χέρια. Δεν χρειάστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο. Η 61χρονη συνελή-
φθη και κατηγορείται για επίθεση και παραβατική συμπεριφορά.

Ο 
υπουργός Οικονομικών του Οντάριο 
κατέθεσε αγωγή κατά του πρώην ηγέτη 
του Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμ-
ματος για ισχυρισμούς που έγιναν σε 

πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο του. Ο Vic Fedeli 
ισχυρίζεται ότι ο Patrick Brown έκανε ψευδή και 
δυσφημιστικά σχόλια σχετικά με την υποτιθέμενη 
κακή συμπεριφορά με σεξουαλικό περιεχόμενο 
στο βιβλίο «Takedown: The Attempted Political 
Assassination of Patrick Brown», το οποίο δημο-
σιεύθηκε τον Νοέμβριο. Ο Fedeli λέει ότι οι ισχυ-

ρισμοί ήταν μια φαύλη επίθεση στο χαρακτήρα 
του που αποσκοπούσε να βλάψει τη φήμη του. Ο 
Brown, ο οποίος παραιτήθηκε από αρχηγός του 
κόμματος το περασμένο έτος εν μέσω ισχυρισμών 
για σεξουαλική παρενόχληση (που αρνείται), στο 
βιβλίο του απεικονίζεται ως θύμα συνωμοσίας υ-
πό την ηγεσία ανώτερων αξιωματούχων του Tory. 
Έγραψε ότι ο Fedeli αντιμετώπισε καταγγελίες για 
«ακατάλληλη συμπεριφορά» από έναν υπάλληλο 
του κόμματος τον Δεκέμβριο του 2017, για το ο-
ποίο ο Fedeli αρνείται ότι συνέβει. 

Τ
ο νέο κρούσμα αύξησε στους 14 τον α-
ριθμό των Καναδών διπλωματών και 
μελών των οικογενειών τους που έχουν 
εμφανίσει τα περίεργα συμπτώματα του 

ούτως καλούμενου «Συνδρόμου της Αβάνας». 
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ναυτία, οι πο-
νοκέφαλοι, οι ρινορραγίες, οι απώλειες της ι-
σορροπίας, η μερική απώλεια της ακοής και 
της όρασης, η κόπωση και η δυσκολία συγκέ-
ντρωσης. Το στέλεχος του καναδικού διπλω-
ματικού προσωπικού, που δεν μπορεί να κατο-
νομαστεί για λόγους προστασίας της ιδιωτικής 
του ζωής, τοποθετήθηκε στην Αβάνα περί τα 
μέσα του 2018 και ανέφερε ότι είχε εμφανίσει 
τα συμπτώματα την 29η Δεκεμβρίου, δήλωσαν 
αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους μέσω τηλε-
διάσκεψης από την Οτάβα. Το γεγονός ότι ένα 
στέλεχος του διπλωματικού προσωπικού που 
είχε φθάσει πρόσφατα στη χώρα εκδήλωσε τα 
συμπτώματα δείχνει πως αυτή η μυστηριώδης 
ασθένεια, για την οποία δεν υπάρχει σαφής δι-
άγνωση, παραμένει απειλή, τόνισαν οι Κανα-
δοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο 
να μην κατονομαστούν. Δεν υπάρχει ένδειξη ό-
τι οι Καναδοί που επισκέπτονται την Κούβα δι-
ατρέχουν κίνδυνο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Οικονομικών του 
Οντάριο Vic Fedeli καταθέτει μήνυση 
δυσφήμησης εναντίον του Patrick Brown

Ο Καναδάς αποσύρει διπλωμάτες στην 
Κούβα λόγω «μυστηριώδους ασθένειας»

Γιος «μαφιόζου» βρέθηκε 
δολοφονημένος στο σπίτι του στο 

Χάμιλτον

Η 
αστυνομία στο Χάμιλ-
τον ερευνά τη δολο-
φονία ενός 44χρονου 
άνδρα σε ένα σπίτι το 

οποίο κατά τα φαινόμενα ανήκει 
σε μέλος μιας γνωστής οικογέ-
νειας του οργανωμένου εγκλή-
ματος στον Καναδά.  Ο 43χρονος 
Cece Luppino βρέθηκε νεκρός το 
απόγευμα της Τετάρτης με του-
λάχιστον ένα τραύμα από πυρο-
βολισμό.Ο Cece Luppino είναι 
εγγονός του γνωστού «μαφι-
όζου» Giacomo Luppino. Το 
σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός 
ανήκει στον πατέρα του, Rocco 
Luppino, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Hamilton Spectator. To 
θύμα φέρεται να ήταν μόνο στο 
σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας 
και βρέθηκε από ένα μέλος της 
οικογένειας που κάλεσε το 911. 
Η εφημερίδα ισχυρίζεται πως οι 
ερευνητές είναι επίσης αρκετά 
σίγουροι ότι η δολοφονία ήταν 
στοχευμένη.

Συνελήφθη 61χρονη έπειτα από 
καβγά ενώ καθάριζε το χιόνι
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Φυσικά καλλυντικά 
με βιολογικό λάδι ελιάς

Οι ερευνητές της ανθρώπινης ιστορίας υποστηρίζουν ότι η πρώτη χρήση 
του λαδιού της ελιάς από τον άνθρωπο ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, 

καλλυντική. Οι εκπληκτικές διατροφικές ιδιότητές του διαπιστώθηκαν 
πολύ αργότερα. 

Η συσσωρευμένη, στο πέρασμα των αιώνων, εμπειρία για τις εξαιρετικές 
καλλυντικές ιδιότητές του έχει μετεξελιχθεί, στην εποχή μας, σε 

επιστημονική πλέον γνώση. Το λάδι της ελιάς περιέχει τανίνες γαλλικού 
οξέος, ιριδοειδή, φλαβονοειδή, σάκχαρα και πολυφαινόλες που 

έχουν έντονη αντιοξειδωτική, αντιγηραντική, μαλακτική, ενυδατική, 
συσφιγκτική και αντιερεθιστική επίδραση στο ανθρώπινο δέρμα. Έτσι, 

το λάδι της ελιάς έχει αναχθεί σε πολυδύναμο δραστικό παράγοντα για τη 
δημιουργία καλλυντικών προϊόντων υψηλού επιπέδου. 

Η σειρά φυτικών καλλυντικών OLIVE ELIA της MACROVITA, συνδυάζοντας 
το εξαιρετικό παρθένο βιολογικό λάδι ελιάς με πολλές άλλες, ευεργετικές 

για το δέρμα, βιολογικές φυτικές ουσίες και βιταμίνες, προσφέρει την 
ιδανική φυσική περιποίηση στο πρόσωπο, στο σώμα και στα μαλλιά.

Η Macrovita Canada 
ανακοίνωσε τους 
καινούριους της 

Brand Ambassadors

Allysha Chapman
& Joseph Posossifakis

μέλη της Ολυμπιακής 
Ομάδας του Καναδά

Η εταιρεία 
Από το 1984 η MACROVITA σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει 
και διαθέτει τα ομώνυμα φυσικά καλλυντικά, βασισμένα σε 

εκλεπτυσμένους συνδυασμούς φυτικών ελαίων ή εκχυλισμάτων, 
παραγώγων της μέλισσας και φυσικών βιταμινών. 

Τα πρώτα καλλυντικά με λάδι ελιάς που κυκλοφόρησαν το 1998, 
ήταν προϊόντα της MACROVITA. 

Από τότε, βελτιωμένα και συμπληρωμένα, διατίθενται 
αποκλειστικά από φαρμακεία και καταστήματα βιολογικών 

προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2006, στοχεύοντας στην κάλυψη ειδικών αναγκών της 
αναπτυσσόμενης αγοράς των παραδοσιακών προϊόντων, 

δημιούργησε τη σειρά φυσικών καλλυντικών με λάδι ελιάς 
MACROVITA-OLIVE ELIA, διατηρώντας τα γνωστά αυστηρά 

πρότυπα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Τα φυσικά καλλυντικά της Macrovita 
μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα

Greek World Music
976 Pape Avenue

Vaffi Salon
501 Danforth Avenue

Στην ιστοσελίδα μας

www.macrovita.ca

For anyone looking to purchase via phone 

or interested in wholesale 

or have any further questions in Canada/USA 

to contact GR Cosmetics 

info@macrovita.ca or 1.866.232.7194

Ü Face Products   Ü Body Products   Ü Slimming & Massage   Ü Men's Care  ÜHair Products
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Υμηττός χιονισμένος. (δεκαετία 1930). Διακρίνεται μέρος του τότε 
Βύρωνα, το Κακόρεμα, ο λόφος της Ζωοδόχου Πηγής, η Μονή 

Αναλήψεως και τα γύρο σπίτια
Ο Χρόνης Εξαρχάκος με την μητέρα του, η οποία απεβίωσε ένα χρόνο 

μετά τον πρόωρο χαμό του γιού της
Το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα το 1966 

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά το άνοιγμα του Ισθμού της Κορίνθου

Κουκάκι, 1950

1891 Πανεπιστημιου

Η Λέσχη του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι το 1939

O σταθμός του τραίνου στο Θησείο το 1880

Η καμαρότρυπα του Παναθηναϊκού Σταδίου 
στα τέλη του 19ου αιώνα



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 47TOΡΟΝΤΟ
1 Φεβρουαρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Deli worker wanted at Pronto Café 
located at Bay & College
Monday to Friday 6:30AM t0 2:00PM, 

no evenings and no weekends!  
Above average pay for experience! 

Must be fluent in English
Must have experience preparing sandwiches, making 

lattes, cappuccinos, using cash register, etc.
Must be very friendly with customers 

and be able to work in a busy cafe
Send your resume to 

Christine@prontocafe.ca  
or call 416-453-5498

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ/-ΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
437-922-1016

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ,
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΙΩΑΝΝΑ: 647.706.7146

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

KΥΡΙΑ 
ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ & ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

Ζητεί γνωριμία με καλλιεργειμένο 
κύριο 60-67 ετών για σοβαρή 

γνωριμία κι ότι προκύψει.

Επικοινωνία με email:
maroulla9963@yahoo.com

ZHTEITAI KYΡΙΟΣ ή ΚΥΡΙΑ
ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΜΠΟΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ ΣΤΟ 647.718.8012
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Με μεγάλη επιτυχία η προβολή του “Freedom Besieged” 
από το “The Hellenic Initiative Canada”

Μ
ια πολύ σημαντική πολιτιστική εκδήλωση παρακο-
λουθήσαμε στο Bader Theatre του Τορόντο στην 
προβολή του μοναδικού ντοκιμαντέρ «Freedom 
Besieged”, υπό την αιγίδα του “The Hellenic 

Initiative Canada”.
Το ντοκιμαντέρ, που περιέχει ομιλητές όπως ο παγκόσμιας φήμης 
φιλόσοφος Noam Chomsky, ο ομογενής πρώην γερουσιαστής 
Michael Dukakis και Ελληνικές προσωπικότητες όπως ο Πύρρος 

Δήμας και ο Γιώργος Καραγκούνης, καλεί όλους μας, μέσω της 
απεικόνισης στιγμών των ζωών νέων Ελλήνων που ψάχνουν για 
ελπίδα μέσα στο γκρίζο επικοινωνιακό τοπίο, να γράψουμε ένα 
καινούριο, λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία της Ελλάδος.
Το θέατρο ήταν κατάμεστο, όλα τα μπαλκόνια ήταν γεμάτα, και η 
τυπική χωρητικότητα των 500 θεατών είχε ξεπεραστεί.
Την εισαγωγή και το κλείσιμο της εκδήλωσης έκαναν οι δύο 
Πρόεδροι του “The Hellenic Initiative Canada”, κκ Γιάννης 

Σώτος και Αλέξανδρος Γεωργιάδης. Το τέλος της προβολής 
ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, το πλήρες κεί-
μενο της οποίας μπορείτε να παρακολουθήσετε στο: https://
ca.thehellenicinitiative.org/videos.
Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές και τους sponsors της 
εκδήλωσης και ελπίζουμε ότι θα παρακολουθήσουμε και άλλες 
εκδηλώσεις που στοχεύουν να δώσουν ένα πνεύμα ελπίδας στον 
ταλαιπωρημένο λαό μας.
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Alyssa Scott: 
ατελείωτο καλοκαίρι

To κορίτσι από 
το Μαϊάμι που 
αντιστέκεται στον 
κατακτητή χειμώνα.

Την στιγμή που ο 
καιρός στην Ελλάδα 
ετοιμάζεται για 
πολλοστή φορά να 
ξεχάσει ότι είμαστε 
μεσογειακή χώρα, 
ένα κορίτσι στο 
Μαϊάμι της Φλόριδα 
αντιστέκεται και 
θα αντιστέκεται 
για πάντα στον 
κατακτητή χειμώνα.

Η Αλίσα Σκοτ δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις. Έχει 
κάνει δυναμικό 
πέρασμα στο 
modeling έχοντας 
πρώτα κάνει την 
εμφάνιση της στο 
Victoria’s Secret 
Fashion Showκαι 
πλέον χτίζει σιγά-
σιγά ένα προφίλ που 
μυρίζει καλοκαίρι 
από την πρώτη 
μέχρι την τελευταία 
σελίδα.
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Ο 
Γιώργος Μαυ-
ρίδης και η 
Ν ι κ ο λ έ τ τ α 
Ράλλη ήταν 

ένα από τα πιο όμορφα 
ζευγάρια όμως η σχέση 
τους κράτησε μόλις πέ-
ντε μήνες. Η απόσταση 
που τους χώριζε ήταν έ-
να από τα πιο σημαντι-
κά εμπόδια στη σχέση 
τους και συνεπώς η κα-
θοριστική αιτία του χω-
ρισμού τους.
Ο tattoo artist βρέθηκε 
καλεσμένος στην κυπρι-
ακή εκπομπή «Λούης 
Night Show» και ενώ 
προσπάθησε να αποφύ-
γει την ερώτηση, εν τέλει 
απάντησε: «Όλα καλά 
φίλε μου. Είμαι πάρα 
πολύ καλά. Είμαι χαμο-
γελαστός, περνάω μια 
χαρά, είμαι μια χαρά. 
Είμαι μια χαρά. Μόνος 
δεν είμαι ποτέ, έχω τη 
Μόλυ. Η μεγάλη αγάπη 
της ζωής μου. Οι γυναί-
κες φίλε μου, πηγαίνουν, 
έρχονται στη ζωή σου. Η 
μαμά σου μένει…».

Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου: 

«Έριξε» το Instagram

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, 
που τη γνωρίσαμε καλύτερα 
μέσα από τον πρώτο κύκλο του 
My Style Rocks, είναι λάτρης 
των social media και πολλές 
φορές ανεβάζει ....πικάντικες 
φωτογραφίες της, προκαλώ-
ντας ευχάριστα το κοινό που 
την ακολουθεί. Αυτή τη φορά 
η Αλεξάνδρα ανέβασε στον 
προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram μια εικόνα της, 
στην οποία ποζάρει topless και 
όπως μπορείτε να φανταστείτε 
τα like  έπεσαν... βροχή.

Είναι ζευγάρι ο 

Μάριος Πρίαμος και η 

Βιργινία Δικαιούλια;

Ο παίκτης του Survivor 1, 
Μάριος Πρίαμος με την Βιρ-
γινία Δικαιούλια παίκτρια του 
Survivor 2, λίγες μέρες μετά 
τη βόλτα τους στη Γλυφάδα, 
όπου ο φωτογραφικός φακός 
τους απαθανάτισε να κάνουν 
βόλτες, εθεάθησαν σε γνω-
στό μαγαζί της Θεσσαλονίκης 
να διασκεδάζουν. Οι φήμες 
για σχέση μετά από αυτήν την 
κοινή τους εμφάνιση φού-
ντωσαν. Να πούμε πως στην 
παρέα τους ήταν κι άλλοι παί-
κτες του Survivor.

Η Ιωάννα Τούνη διαθέτει 
έναν από τους πιο τολμηρούς 
και αποκαλυπτικούς λογαρια-
σμούς στο Instagram.

H σεξοβόμβα που γνωρίσαμε 
μέσα από τη συμμετοχή της 
στο My Style Rocks μιμού-
μενη προφανώς ξένες σταρ 
(βλέπε αδερφές Καρντάσιαν), 
ανέβασε και αυτή φωτογρα-
φία της όπου ποζάρει ημίγυ-
μνη στα χιόνια.

Ο Γιώργος Μαυρίδης 
επιβεβαίωσε το χωρισμό του 

H Ράνια Κωστάκη αποκάλυψε 
πως θέλει να υιοθετήσει παιδί 

Η Ιωάννα Τούνη 

ποζάρει ημίγυμνη 

στα χιόνια

Η 
Κατερίνα Στικούδη είναι ένα από τα 
πιο όμορφα και λαμπερά κορίτσια 
της εγχώριας show biz. H τραγουδί-
στρια βρέθηκε στην εκπομπή της Φαί-

ης Σκορδά και μίλησε για το γάμο της, τον άνδρα 
της και άλλα πολλά.

Η Κατερίνα αποκάλυψε πως με το γάμο της δεν 
ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου. «Εγώ το μόνο 

που έκανα ήταν να πάω. Τους είπα ετοιμάστε τα 
όλα και θα έρθω» και πρόσθεσε πως την οργά-
νωση του γάμου είχε αναλάβει ο πεθερός της.

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Η πρόταση γάμου 
έγινε πολύ απλά. Ήμουν στην κουζίνα όταν μου 
το είπε. Μου είπε “τι λες πάμε να το κάνουμε;” 
και του είπα “πάμε”. Για μένα ο γάμος ήταν ένα 
πάρτι αγάπης».

Κατερίνα Στικούδη: Ο γάμος για μένα 
είναι ένα πάρτι αγάπης 

Η 
Ράνια Κωστά-
κη μίλησε σε 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή 
της για την ε-

πιθυμία της να γίνει μη-
τέρα και αποκάλυψε τις 
δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει για να τα κατα-
φέρει. Δυσκολίες που 
την κάνουν σοβαρά να 
σκέφτεται να υιοθετήσει 
ένα παιδί, όπως η ίδια έ-
κανε γνωστό.
«Δεν θα είχα πρόβλημα 
αν μου προέκυπτε ένας 
άνθρωπος ο οποίος έχει 
ήδη κάνει έναν γάμο και 
έχει παιδιά. Δεν ξέρεις 
τι σου επιφυλάσσει η 
ζωή. Το “θέλω παιδί” το 
έχω σκεφτεί από πολύ 
μικρή ηλικία. Έχω περά-
σει και μου έχουν συμ-
βεί μερικά θεματάκια 
αρκετά σοβαρά και αυτή 
τη στιγμή υπάρχει πολύ 
σοβαρό ενδεχόμενο να 
μην μπορέσω να απο-
κτήσω δικό μου παιδί.»
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Τ
ο νεαρό μοντέλο α-
πό το Βανκούβερ 
του Καναδά μπήκε 
στη ζωή μας για δύο 

αρκετά αντιφατικούς λό-
γους. Θα το διαπιστώσεις αν 
απλώς και μόνο γκουγκλά-
ρεις το όνομά της. 
Αυτός ο άτυπος διχα-
σμός έχει δύο εξηγήσεις. Η 
πρώτη είναι η προφανής: Η 
Elisabeth όντως έχει συγκλο-
νιστικούς γλουτούς. Δεν 
είναι το μόνο συγκλονιστικό 
σημείο της ανατομίας της, 
αλλά συνοψίζει εμφατικά ένα 
σύνολο που αντιπροσωπεύει 
ιδανικά το σημερινό πρότυπο 
του fit, νεανικού γυναικείου 
σώματος στο οποίο χωράνε 
και οι θηλυκές καμπύλες.

Σ
την απόκτηση του 
10% των μετοχών 
της Σάλφορντ Σίτι, 
για να γίνει πλέον 

η Τάξη του ‘92 το απόλυ-
το αφεντικό στην ερασιτε-
χνική ομάδα, προχώρησε 
ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, βοη-
θώντας τους Γκιγκς, Νέβιλ 
και Σκόουλς στο εγχείρη-
μά τους!  Η Σάλφορντ ανα-
κοίνωσε το μεσημέρι της 
Τετάρτης πως ο «Μπεκς» 
συμμετέχει πλέον στο με-
τοχικό σχήμα, αγοράζο-
ντας μέρος των μετοχών, 
με τους Γκάρι Νέβιλ, Πολ 
Σκόουλς και Ράιαν Γκιγκς 
να έχουν το 50%. Με το υ-
πόλοιπο 10% που απέκτη-
σε ο Μπέκαμ, η Τάξη του 
‘92 έγινε πλέον το απόλυτο 
αφεντικό, με τον ιδιοκτή-
τη της Βαλένθια, Πίτερ Λιμ, 
να έχει το υπόλοιπο 40%.

Ο Μπέκαμ δεν γινόταν να λείπει 
από το... παρεάκι της Σάλφορντ!

T
o ξανθό μοντέ-
λο, Jessy Erinn 
με τις άψογες α-
ναλογίες ποζά-

ρει στο φακό με αυτο-
πεποίθηση και ξεχωρί-
ζει. Το αποτέλεσμα φυ-
σικά είναι πολύ σέξι και 
δε σταματά να λαμβά-
νει χιλιάδες σχόλια από 
τους θαυμαστές της στο 
Instagram. Αξίζει σίγου-
ρα να τη γνωρίσετε.

H Elisabeth Rioux κερδίζει από 
τώρα το χρυσό μπικίνι 2019

Η Nina Agdal ποζάρει 
ολόγυμνη 

Η 
Nina Agdal έγινε γνωστή από 
τη σύντομη σχέση της με τον 
Leonardo DiCaprio και φυσι-
κά μέχρι σήμερα, περίπου δύο 

χρόνια μετά τον χωρισμό τους ακόμα «ε-
ξαργυρώνει» επαγγελματικά το ειδύλ-
λιο τους.

Η καλλονή από την Δανία που εργάζε-

ται ως μοντέλο είναι από τις πιο καλλί-
γραμμες γυναίκες του πλανήτη. Ό,τι και 
αν φορέσει η Nina το αποτέλεσμα είναι 
άκρως εντυπωσιακό. 

Η Nina ανέβασε στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram μια φωτο-
γραφία της με φόντο τη θάλασσα στην 
οποία είναι ολόγυμνη...

Jessy Erinn: Το ξανθό μοντέλο που 
αναστατώνει το Instagram
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H πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας 
μπορεί να εξελιχθεί σε πόλο έλξης 
ντόπιων και διεθνών οικοτουριστών. 
Αρκεί να αξιοποιήσει με όραμα και 
σύνεση τον πλούτο της.

Π
ερνάμε μπροστά από τα λασπόλου-
τρα της Αγίας Τριάδας. Δεν υπάρχει 
οργανωμένη εγκατάσταση, η πρό-
σβαση είναι ελεύθερη και η κατά-

σταση εντελώς «χύμα». Τρεις τέσσερις θερα-
πευόμενοι περπατούν κάτω από τον ήλιο, πα-
σαλειμμένοι με λάσπη. Ένας από αυτούς είναι 
και ο Χρήστος –κατάμαυρος, μόνο τα μάτια 
του διακρίνονται–, αγέραστος ποδοσφαιρι-
στής και φανατικός οπαδός της πηλοθεραπεί-
ας. Έρχεται εδώ εξαιτίας κάποιων τραυματι-
σμών που είχε υποστεί παλιότερα. Δεν είναι 
μόνο η εμφανής βελτίωση που έχει παρατηρή-
σει στο σώμα του που τον κάνει να εγκωμιάζει 
τα λασπόλουτρα, αλλά και το γεγονός ότι, «ό-
ταν επιστρέφεις σπίτι σου και κάνεις το μπάνιο 
σου, πιάνεις μια επιδερμίδα-βαμβάκι».
Μέσα στην πόλη τα πράγματα είναι πιο 
ράθυμα. Το μεσημέρι το Μεσολόγγι δεν 
καταναλώνει πολλή ενέργεια, οι περισσό-
τεροι δρόμοι είναι άδειοι. Καθόμαστε σε 
μια ταβέρνα για μια πρώτη γνωριμία με τη 
μεσολογγίτικη γαστρονομία: τα ψητά χέλια 
(ένα νόστιμο, αλλά λίγο μπρουτάλ σε εμφά-
νιση πιάτο), το πιο εκλεπτυσμένο μυξινάρι 
(σ.σ. είδος κεφάλου) και τον κέφαλο πετάλι, 
που σερβίρεται ανοιγμένος στη μέση. Τις 
επόμενες μέρες έχουμε προγραμματίσει να 
μείνουμε και να γνωρίσουμε το Μεσολόγγι, 
έναν τόπο ασυνήθιστο, με συγκριτικό πλεονέ-
κτημα την απίστευτη φύση του, που τα τελευ-
ταία χρόνια κάνει προσπάθειες να εδραιωθεί 
στη συνείδηση του κοινού ως αξιόλογος οικο-
τουριστικός προορισμός.

ΑΠΟ ΤΑ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΣΤΙΣ ΜΠΑΦΕΣ
Κάθε τόπος έχει μια οικογένεια λέξεων που 
τον χαρακτηρίζουν και λειτουργούν σαν 
«πρεσβευτές» του στους μη μυημένους. Στην 
περίπτωση του Μεσολογγίου είναι τα ιβάρια 
(φυσικά ιχθυοτροφεία), τα πριάρια (βάρκες 
της λιμνοθάλασσας, χωρίς καρίνα), οι γαΐτες 
(μικρά πριάρια) και οι πελάδες (λιμναία κτί-
σματα). Τα χέλια, οι τσιπούρες και οι μπάφες 
(θηλυκοί κέφαλοι, απ’ τους οποίους προέρχε-
ται το αυγοτάραχο). Τα φλαμίνγκο και οι κορ-
μοράνοι. Και φυσικά προσωπικότητες όπως 
ο Χαρίλαος Τρικούπης (καταγόταν από ιστο-
ρική οικογένεια του Μεσολογγίου), ο Κωστής 
Παλαμάς (επίσης καταγόταν από την περιοχή) 
και ο Λόρδος Μπάιρον (πέθανε το 1824 στο 
Μεσολόγγι στηρίζοντας τους Έλληνες επα-
ναστάτες).
Σημαντικότερη όλων, η λιμνοθάλασσα με τα 
πουλιά, τα ψάρια και τους αμέτρητους διεκ-
δικητές της: για τους αλιείς και τους αλυκάρι-
ους λειτουργεί ως φυσική εργασιακή έδρα, 
για τα μεταναστευτικά πτηνά ως καταφύγιο, 
για τους κυνηγούς ως πεδίο βολής, για τους 
ορνιθοπαρατηρητές και τους φωτογράφους 
τοπίου ως πηγή χαράς και χώρος έρευνας. 
«Στην περιοχή έχουν καταγραφεί γύρω στα 
297 διαφορετικά είδη πουλιών. Βεβαίως 
έχουμε και σπάνιους επισκέπτες. Πριν από 

λίγο καιρό, είχαμε δει μια αγκαθοκαλημάνα 
και έναν κισσόκουκο», λέει ο Νίκος Νούλας, 
μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 
και υπεύθυνος ορνιθοπαρατήρησης του Γρα-
φείου Τουριστικής Ανάπτυξης Εμποροβιο-
μηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Τον βρί-
σκουμε στο παρατηρητήριο της ανατολικής 
Κλείσοβας –ένα από τα δύο παρατηρητήρια 
μαζί με αυτό της Θολής που, όπως μας λέει, 
υπάρχουν στο Μεσολόγγι– να κοιτάζει με τα 
κιάλια τους υδάτινους διαδρόμους ανάμεσα 
στη χαμηλή βλάστηση και να παραφυλάει 
πότε θα πετάξει κανένα πουλί. Η συζήτηση 
περί φύσης και οικοτουριστικών προοπτικών 
διακόπτεται τακτικά από κορμοράνους, καλα-
μόκιρκους και πάπιες. Μας αποσπούν την 
προσοχή με τα αιφνιδιαστικά πεταρίσματα 
και τις ξαφνικές βουτιές τους, με αποτέλεσμα 
να σταματάμε την κουβέντα στη μέση για να 
τα παρατηρήσουμε. Όσοι έρθετε στο Μεσο-
λόγγι περάστε οπωσδήποτε μια βόλτα από 
το παρατηρήριο της Κλείσοβας. Ένα ζευγάρι 
κιάλια χρειάζεστε μόνο και θα έχετε τη φύση 
στα πόδια σας.   
Κι από τα πουλιά στα ψάρια. Στις μπάφες και 
στα αυγοτάραχα. Το πλέον διάσημο προϊόν 
του Μεσολογγίου είναι το αυγοτάραχο, μια 
γκουρμέ νοστιμιά που προέρχεται από τα 
αυγά του θηλυκού κεφάλου. Υπάρχουν διά-
φοροι παραγωγοί στο Μεσολόγγι, εκ των 
οποίων και ο συνεταιρισμός αλιέων «Ανα-
γέννηση», ο οποίος παράγει ΠΟΠ αυγοτά-
ραχο, που προέρχεται αποκλειστικά από 
μεσολογγίτικες μπάφες και έχει παρασκευ-
αστεί με βάση συγκεκριμένες προδιαγρα-
φές (αν θέλετε να το προμηθευτείτε, επικοι-
νωνήστε απευθείας μαζί τους, πληροφορίες 
στο kleisova.blogspot.com). Περνάμε από το 
εργαστήριο της «Αναγέννησης», για να δούμε 
την επεξεργασία από κοντά: πώς γίνεται προ-
σεκτικά η τομή στο ψάρι για να μη σκιστεί το 
αυγό κι έπειτα πώς το τελευταίο καθαρίζεται, 
αλατίζεται, στεγνώνει, κερώνεται και αριθ-
μείται. Είναι περίεργο που βρισκόμαστε στον 
φυσικό χώρο παραγωγής ενός τόσο πολυ-
τελούς προϊόντος, το οποίο περιβάλλεται 
από μια γκλαμ μυθολογία, σχεδόν όπως το 
χαβιάρι. Μέσα σε μια κατσαρόλα μοσχοβο-
λάει λιωμένο κερί, ανάμεσα στους μεγάλους 

τριγυρίζει ένα μικρό κοριτσάκι με καστανή 
αλογοουρά και άγρια ομορφιά, σαν θηλυ-
κός Μόγλης. Βλέποντάς το εδώ, στον τόπο 
παραγωγής του και όχι σε κάποιο αθηναϊκό, 
παριζιάνικο ή νεοϋορκέζικο ντελικατέσεν, το 
αυγοτάραχο γίνεται και πάλι ένα προϊόν της 
φύσης. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγό-
τερο από ένα φίνο έδεσμα που βγαίνει από 
την κοιλιά ενός ψαριού.

ΙΒΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΑΡΙΟΙ
Οι ιβαράδες, πάντως, με ουίσκι συνοδεύ-
ουν το αυγοτάραχό τους. Ούτε με τσίπουρο 
ούτε με ούζο. Έτσι μας λένε καθώς κουβε-
ντιάζουμε σε μια πελάδα, στη μέση του που-
θενά, φτάνοντας μετά από βαρκάδα είκοσι 
λεπτών. Φύλακες του ιβαριού είναι δύο ακού-
ραστα σκυλιά, τα οποία –όπως κάθε καλός 
φύλακας– μας παίρνουν τα αυτιά με το γάβγι-
σμά τους. Η ζωή στα φυσικά ιχθυοτροφεία 
της λιμνοθάλασσας μοιάζει, πάντως, αρκετά 
απαιτητική: τα ωράρια εργασίας είναι άτσαλα 
(δεν τα καθορίζει ο άνθρωπος, αλλά η παλίρ-
ροια), τα μέλη του εκάστοτε συνεταιρισμού 
–οι περισσότεροι άντρες– αναγκαστικά 
συγκατοικούν, ενώ το γλυκό νερό με το οποίο 
κάνουν μπάνιο δεν είναι μια αυτονόητη οικι-
ακή παροχή, αφού πρέπει να το μεταφέρουν 
έως εκεί.
Εξίσου κουραστική είναι και η δουλειά του 
αλυκάριου, που όμως κάθε μέρα έχει την 
ευκαιρία να αντικρίζει τα αλοπήγια (ή αλλιώς 
τηγάνια), δηλαδή τις απέραντες ισάδες των 
αλυκών Μεσολογγίου, τις οποίες βλέποντάς 
τες για πρώτη φορά νομίζεις ότι είσαι στην 
Αλάσκα. Εδώ, εκτός από αλάτι, παράγεται και 
η περίφημη αφρίνα, ο ανθός του αλατιού (το 
fleur de sel των Γάλλων), ένα εκλεκτό γαστρο-
νομικό προϊόν. Οι αλυκές δεν είναι απλώς 
χώρος παραγωγής, αλλά και ένα ολοκληρω-
μένο οικοσύστημα στο οποίο καταφεύγουν 
συχνά αρκετά είδη πουλιών, όπως ένα μικρό 
κοπάδι ροζ φλαμίνγκο που προχωρούν μέσα 
στις δεξαμενές συμμετρικά και με τα φτερά 
μισοσηκωμένα, σαν μαζορέτες σε χορευτικό.
Κι αν κάποιος θελήσει να δει τις αλυκές από 
ψηλά; Κι αυτό γίνεται, όχι μόνο για τις αλυκές, 
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η Αερο-
λέσχη Μεσολογγίου αναλαμβάνει, μετά από 

συνεννόηση, πτήσεις πάνω από την πρωτεύ-
ουσα της Αιτωλοακαρνανίας (100 ευρώ/60 
λεπτά). «Έχει τύχει να πετάξουμε με ανθρώ-
πους από το Αιτωλικό. Τους λέγαμε “να το” 
και μας απαντούσαν “όχι, δεν είναι το Αιτω-
λικό”. Είχαν μείνει έκπληκτοι. Νομίζαν ότι 
τους κοροϊδεύουμε», μας λέει ο Βασίλης Πρε-
βεζάνος, πρόεδρος της Αερολέσχης. Ο Βασί-
λης μαζί με δύο ακόμα λάτρεις των αεροσκα-
φών έχει αγοράσει ένα διθέσιο αεροπλάνο 
με αυτονομία 4-5 ωρών. «Μπορούμε να 
φύγουμε από εδώ και σε 2-2½ ώρες να είμα-
στε στην Κρήτη. Πέρυσι την άνοιξη, είχαμε 
πάει βόλτα στην Καρδίτσα. Μπήκαμε στο 
αεροπλανάκι μας και πήγαμε. Είδαμε τους 
φίλους μας, ήπιαμε το καφεδάκι μας, φάγαμε 
και γυρίσαμε πίσω».

Η ΒΑΣΩ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Και μετά τα λασπόλουτρα, την ορνιθοπαρα-
τήρηση, τον αεροτουρισμό, τη βόλτα στις λευ-
κές πεδιάδες της αλυκής, στα ιβάρια και στο 
εργαστήριο με τα αυγά της μπάφας, επιβάλ-
λεται μια επίσκεψη στα θησαυροφυλάκια της 
γνώσης και της ιστορίας: στον αρχαιολογικό 
χώρο των Οινιάδων (βρίσκεται λίγο έξω από 
το Μεσολόγγι και διαθέτει ένα εκπληκτικό 
θέατρο), στον Κήπο των Ηρώων (με τα μνη-
μεία Ελλήνων και φιλελλήνων που αγωνίστη-
καν την περίοδο της Επανάστασης), στο Μου-
σείο της «Διεξόδου» (στεγάζεται σε σημα-
ντικό προεπαναστατικό κτίσμα και φιλοξε-
νεί ετερόκλητα εκθέματα, από μπαρουτοθή-
κες μέχρι σύγχρονη τέχνη), στην Πινακοθήκη 
(με κειμήλια και έργα τέχνης που αποτίνουν 
φόρο τιμής στην ιστορική  Έξοδο), στο Μου-
σείο Τρικούπη (πατρογονικό σπίτι της γνω-
στής οικογένειας), στο Μουσείο της Βάσως 
Κατράκη (βρίσκεται στο Αιτωλικό και περι-
λαμβάνει πλειάδα έργων της χαράκτριας). 
Όλα τα παραπάνω, πλην του αρχαιολογι-
κού χώρου των Οινιάδων, έχουν ελεύθερη 
είσοδο. Αξίζει αυτό το μικρό πολιτιστικό 
σαφάρι, μεταξύ άλλων για να ακούσετε τις 
διηγήσεις των υπευθύνων υποδοχής ή των 
ξεναγών στα Μουσεία Τρικούπη και Κατράκη. 
Μιλούν για τον «Χαρίλαο» και τη «Βάσω» με 
τέτοια οικειότητα, σαν να είναι δικοί τους 
άνθρωποι.  

Mεσολόγγι: Εύθραστες ισορροπίες
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Φωλιές με 
κάστανα και 
τυριά

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Βγάζετε το φύλλο από την κατάψυξη και το αφήνετε μέσα στη συσκευασία του σε 

θερμοκρασία δωματίου, μέχρι να ξεπαγώσει καλά.
 ª Χτυπάτε τα αυγά στο μίξερ και προσθέτετε το μανούρι τριμμένο, την ξινομυζήθρα 

λιωμένη, την κρέμα γάλακτος, τα κάστανα και τα αρωματικά. Αλατοπιπερώνετε. Αλεί-
φετε κάθε κομμάτι φύλλου με λάδι. Κόβετε τα φύλλα σε 2 λωρίδες κατά μήκος και κάθε 
λωρίδα σε 3 κομμάτια. 

 ª Τοποθετείτε από 6 κομμάτια φύλλο το ένα πάνω στο άλλο και ακτινωτά, σε βου-
τυρωμένες μικρές φόρμες για μάφιν, και τα πιέζετε να σχηματιστεί φωλιά. Επαναλαμ-
βάνετε με τα υπόλοιπα φύλλα. Μοιράζετε στο κέντρο των μικρών σουφλέ φωλιών τη 
γέμιση και τα ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20 λεπτά ή μέχρι να 
ροδίσουν τα φύλλα.

 ª Σερβίρετε τις φωλιές αμέσως, με πράσινη σαλάτα.

 ª 1 συσκευασία Φύλλο κρούστας για 
πίτες, 450 γρ.

 ª 1 φλ. τριμμένα κάστανα, βρασμένα ή 
ψημένα (200 γρ.)

 ª 140 γρ. μανούρι
 ª 160 γρ. ξινομυζήθρα

 ª 60 γρ. κρέμα γάλακτος
 ª 2 αυγά
 ª λίγο φρέσκο θυμάρι, ρίγανη και ψιλο-

κομμένο τσάιβς
 ª  αλάτι, πιπέρι ελαιόλαδο
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Ο Κρητίκαρος σταματάει ένα ταξί στα 
Σφακιά. Με το που ξεκινάνε, βγάζει ένα 
πιστόλι και το κολλάει στο σβέρκο του 
ταξιτζή.
«Μπρος», του λέει. «Κάμε στην άκρη, 
επαέ και... τράβα μια μαλατσία».
Τρελαίνεται ο ταξιτζής, αλλά τι να κάνει; 
Υπακούει.
«Μπρος», του λέει πάλι... αμέσως μετά 
ο Κρητίκαρος.
«Τράβα τσι άλλη μία»...
Μετά δώσ’ του ξανά: «Τσι άλλη μία».
Και δώσ’ του πάλι: «Τσι άλλη μία»...
Ο ταξιτζής, όμως, έχει... ρέψει πια και 
δεν αντέχει: «Δε μπορώ άλλο... Αμα θες 
σκότωσέ με»,
του λέει, «αλλά ήμαρτον. Δεν αντέχω 
πια».
«Είσαι σίγουρος, μωρέ, πως δεν μπο-
ρείς;».
«Στ’ορκίζομαι», λέει ο ταξιτζής.
«Ε, τότενες, πάμε πίσω», του λέει o 
Κρητίκαρος.
Πάνε, λοιπόν, ξανά πίσω, οπότε ο Κρη-
τίκαρος μπαίνει στο σπίτι, βγαίνει με
την κόρη του έξω και πριν τη βάλει στο 
ταξί, της λέει:
«Εντάξει, Μαρία. Ετούτος εδώ... θα σε 
πάει στο Λασίθι.»

-ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΞΥΠΝΑΩ ΤΟ ΠΡΩΙ.

-ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΣ;
-ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΦΕΝΤΙΚΟ.

Αν ο έρωτας περνάει από το στομάχι... 
;; Έχετε σκεφτεί που είναι το λογικό να 
καταλήξει ...;;;

Στους πρόποδες του Παρνασσού ένας 
βοσκός έβοσκε τα πρόβατα του.
Ένα από αυτά ξεφεύγοντας από τον 
έλεγχο του τρέχει προς τον γκρεμό. 
Στην προσπάθεια του να το πιάσει βρί-
σκεται να αιωρείται στον γκρεμό. Πια-
σμένος από ένα κλαδί κάποιου μικρού 
θάμνου,
ανήμπορος να κάνει κάτι άρχισε να 
καλεί βοήθεια φωνάζοντας :
- «Συμπατριώτες ακούει κανείς, ακούει 
κανείς.»
Κάποια στιγμή μετά από αρκετή ώρα 
και πολλές παρακλήσεις από το ανή-
μπορο βοσκό, ο ουρανός σκοτεινιά-
ζει, γεμίζει με σύννεφα και μια επιβλη-
τική φωνή ακούγεται να προτρέπει το 
βοσκό:
- «Ανθρωπε μου οι εκκλήσεις σου εισα-
κούστηκαν πέεεσε είμαι ο θεός και 
θα σε σώσω.» Και ο βοσκός με ύφος 
σαστισμένο μα συνάμα και απογοητευ-
μένο αποκρίνεται:
- «Αλλος ακούει;»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Οι ενδοιασμοί σας σχετικά με το δρόμο που 
θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι βέβαια 
σοβαροί. Ωστόσο, με την τακτική που ακο-
λουθείτε δεν κερδίζετε τίποτα, εκτός από το 
άγχος που σίγουρα δεν βοηθά. Προσπαθή-
στε να μην κάνετε λάθη στις εκτιμήσεις σας 
και στις επιλογές σας, γιατί τώρα οι συνέ-
πειες θα είναι μεγαλύτερες. Κάτι που δεν 
πρέπει να ξεχάσετε είναι το χαμόγελο και η 
διπλωματικότητά σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε 
καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα που 
θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας κίνηση. 
Μην κάνετε δύσκολες συζητήσεις και μην 
ξεκινάτε κάτι που εσείς θεωρείτε σημα-
ντικό. Θα έχετε την ανάγκη να αποτραβη-
χτείτε κοντά σε ανθρώπους και χώρους που 
σας εξασφαλίζουν ηρεμία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Εβδομάδα με ιδιαίτερα ταραγμένες σχέσεις 
και συνεργασίες. Αναπάντεχες συναντή-
σεις αλλά και βελτιώσεις (με λίγο κόπο) των 
σχέσεων. Πολλοί θα είστε προβληματισμέ-
νοι από οικονομικά θέματα, πολλές όμως θα 
είναι και οι αναθεωρήσεις που θα κάνετε στο 
φιλικό σας περιβάλλον. Αιφνιδιασμοί λοιπόν 
σε σχέσεις και συνεργασίες. Δεν μπο-
ρείτε να αντέξετε την ασάφεια, 
πρέπει όμως να τακτοποιή-
σετε τις εκκρεμότητες που 
υπάρχουν..

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα αναπτυχθεί τώρα 
ένα πιο πρόσφορο έδα-
φος για να προωθήσετε 
τις επαγγελματικές σας 
υποθέσεις, υπό την προϋ-
πόθεση ότι θα αποφύγετε τις 
ενθουσιώδεις εξάρσεις. Μολο-
νότι θα υπάρξουν κάποιες καθυστε-
ρήσεις, οι στόχοι σας θα ευοδωθούν. Ευνο-
ούνται οι διακανονισμοί και οι συνεργασίες 
με μεγάλους οργανισμούς.

ΛΕΩΝ
Βρίσκετε σε ψυχικό αναβρασμό, γιατί πρέπει 
να δεχθείτε μια καινούργια πραγματικότητα 
και μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσετε 
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. 
Είναι σίγουρο πως θα αποβεί εις βάρος σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελματικά σας. Οι ανώτεροί 
σας έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι με 
την απόδοσή σας και είναι έτοιμοι να σας 
αναθέσουν καινούργιες, περισσότερες και 
μεγαλύτερες ευθύνες. Είναι η κατάλληλη 
στιγμή να εντυπωσιάσετε τους γύρω σας 
με τις ικανότητές σας. Στο σπίτι τα πράγματα 
βρίσκουν το δρόμο τους. Κάποιες μικροδι-
αφορές που είχατε με τους συγγενείς σας 
επιτέλους βρίσκουν διέξοδο.

ΖΥΓΟΣ
Οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευρύ-
νονται και ανοίγει πρόσφορο έδαφος για 
αξιόλογες συνεργασίες. Παράλληλα η δημι-
ουργικότητά σας μπορεί να μεταφραστεί σε 
αρκετό χρήμα, αρκεί να κάνετε τις κατάλλη-
λες παρέες με άτομα που μπορούν να στη-
ρίξουν τις προσπάθειές σας. Να φυλάγεστε 
από τους «φίλους» που σας αγαπάνε πολύ!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είναι καλή στιγμή αυτή την εποχή να περά-
σετε τη γραμμή σας τώρα που οι άλλοι είναι 
πολύ θετικοί απέναντί σας. Τώρα μπορεί 
να αναγνωριστεί κάποια προσπάθεια που 
κάνατε εδώ και πολύ καιρό. Προσέξτε όμως 
τις κινήσεις σας αλλά και τις επιλογές σας 
που πολλές φορές σας οδηγούν σε περιπέ-
τειες. Οι σχέσεις σας με άτομα που έχουν 
κάποια ειδική γνώση ή βρίσκονται μακριά 
θα σας αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέ-
σματα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρί-
σκεστε είναι το τέλος μιας ευρύτερης 
φάσης της ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός 
ταξιδιού. Προσπαθήστε να αποκωδικο-
ποιήσετε τα σημάδια γύρω σας, να καταλά-
βετε τι θέλετε πραγματικά και να προετοι-

μαστείτε κατάλληλα για την επόμενη 
φάση της ζωής σας, φυσικά 

θέτοντας νέους στόχους και 
κάνοντας νέα όνειρα για 

το μέλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μεγάλες ευκαιρίες 
κυριαρχίας θα έχετε 
σε κάθε λογής αναμε-

τρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, 

νομικούς, κοινωνικούς και 
οικογενειακούς. Όμως το πλή-

θος των γεγονότων και η ορμή 
σας, κάνουν έντονη αλλά λίγο επικίνδυνη την 
καθημερινότητά σας. Οι προθέσεις σας είναι 
καλές και η διορατικότητά σας πολύ χρή-
σιμη. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Θα σας βοηθή-
σει πολύ η επιμονή, η θέληση, και η σύνεση 
που έχετε όταν χρειάζεται. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην πάρετε σημαντικές αποφά-
σεις για συμβόλαια και νέες συνεργασίες. 
Δείτε την εργασία σας και τη σταθερότητα 
που έχετε σε αυτήν και φανείτε εγκρατείς.

ΙΧΘΕΙΣ
Πολλές μετακινήσεις αλλά και κόντρες σε 
οικογενειακά θέματα. Δείξτε ψυχραιμία και 
όλα θα είναι περαστικά. Ασχοληθείτε με τον 
εαυτό σας, για να αλλάξετε την εικόνα σας 
προς το καλύτερο. Κάντε πολλές συζητή-
σεις και ετοιμαστείτε για αλλαγές που θα 
έρθουν στα επαγγελματικά σας. Εξετά-
στε καλά όλες τις παραμέτρους. Οικονο-
μική άνοδο, νέους φίλους στη ζωή σας και 
ευκαιρίες να ξεχωρίσετε. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Διαβιβάβστηκε ο φάκελος 
της υποψηφιότητας - Στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς έχουν ενταχθεί 
μέχρι σήμερα 18 ελληνικά 
μνημεία/χώροι

Σ
τις 25 Ιανουαρίου διαβι-
βάστηκε από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού στο Κέντρο Παγκό-

σμιας Κληρονομιάς ο φάκελος υ-
ποψηφιότητας του Φρουρίου της 
Σπιναλόγκας για την εγγραφή του 
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Η Σπιναλόγκα, μία νησίδα έκτα-
σης 85 στρεμμάτων, βρίσκεται στο 
στόμιο του φυσικού λιμένα της 
Ελούντας, στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Λασιθίου Κρήτης. Η νησίδα 
τειχίστηκε κατά την αρχαιότητα για 
την προστασία της αρχαίας πόλης 
του Ολούντος. Περί τα τέλη του 
16ου αιώνα, οι Ενετοί οικοδόμη-
σαν εκεί ένα από τα σημαντικότερα 
επιθαλάσσια προμαχωνικά οχυρά 
της Μεσογείου, σε σχέδια ορισμέ-
νων από τους πιο διάσημους μηχα-
νικούς της Βενετίας.
Ως λιμάνι η Σπιναλόγκα, λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της, αποτέ-
λεσε σταυροδρόμι επικοινωνίας 
ανθρώπων και πολιτισμών, καθώς 

διευκόλυνε όχι μόνο το εμπόριο, 
αλλά και τη διακίνηση ιδεών και 
τεχνών μεταξύ Δύσης και Ανατο-
λής. Κατά τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα το νησί φιλοξένησε τον 
μεγαλύτερο οθωμανικό οικισμό 
της Ανατολικής Κρήτης μετά τον 
Χάνδακα. Το 1903 η Κρητική Πολι-
τεία ίδρυσε Λεπροκομείο στη Σπι-
ναλόγκα: εκατοντάδες άνθρωποι 
εξαναγκάστηκαν να ζήσουν απο-
μονωμένοι εκεί έως το 1957 οπότε 
το Λεπροκομείο έκλεισε. Η διαδι-

κασία θεσμικής προστασίας της 
νησίδας, με τον χαρακτηρισμό της 
ως αρχαιολογικού χώρου, ξεκί-
νησε τη δεκαετία του 1970.
Η Σπιναλόγκα, ο δεύτερος σε επι-
σκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος 
της Κρήτης, μετά το μινωικό ανά-
κτορο της Κνωσού, αποτελεί ένα 
εξέχον μνημειακό παλίμψηστο, οι 
αξίες του οποίου συνδυάζονται με 
την σημασία του ως τόπου ιστορι-
κής μνήμης με ιδιαίτερους συμβο-
λισμούς, ενός χώρου εγκλεισμού 

και απομόνωσης, πρακτικές που 
συνδέονται με τις βαθιά ριζωμένες 
προκαταλήψεις και το κοινωνικό 
στίγμα που ακολουθούσε τους 
χανσενικούς ασθενείς. Η Σπιναλό-
γκα, όμως, εκπέμπει παράλληλα 
πολλά θετικά μηνύματα, καθώς 
συνιστά παράδειγμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και σύμβολο του 
αγώνα του ανθρώπου να συνεχί-
σει και να βελτιώσει τη ζωή του 
συλλογικά, ακόμη και κάτω από τις 
πιο αντίξοες συνθήκες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ε εκπομπή του με θέμα την «Aντιδικία 
για το θέμα της λεηλασίας της Ακρόπο-
λης» το δημόσιο γερμανικό ραδιόφωνο 
(Deutshclandfunk) μετέδωσε συνέντευ-

ξη με τον διευθυντή του Μουσείου της Ακρό-
πολης. Στη ιστοσελίδα του αναφέρονται τα εξής:
«Κάποτε, τα γλυπτά κοσμούσαν τον Παρθενώνα 
στην Ακρόπολη, έως ότου ο Λόρδος Τόμας 
Έλγιν τα μετέφερε από την Αθήνα στο Λονδίνο 
πριν από 200 χρόνια. Ο Δημήτριος Παντερμά-
λης, διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, 
λέει στο γερμανικό ραδιόφωνο: «Η πλήρης επι-
στροφή είναι η μόνη λύση. Πρέπει να συνενω-
θεί ό,τι είναι αναπόσπαστα δεμένο με τον μνη-
μείο».
Η σύντομη ονομασία για περισσότερα από 50 
μαρμάρινα γλυπτά και ανάγλυφα που κάποτε 
κοσμούσαν τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη και 
τα οποία μετέφερε ο Βρετανός Λόρδος Τόμας 
Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα από την Αθήνα 
στο Λονδίνο είναι «Ελγίνεια Μάρμαρα» . Τα 
πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο για ένα κλά-
σμα της τιμής που είχε πληρώσει στις οθωμανι-
κές αρχές. Το γεγονός ότι τη ζωφόρο δεν μπο-
ρεί να την θαυμάσει κανείς στο σύνολό της είναι 
από καιρό αιτία εκστρατείας για την επιστροφή 
τους αλλά και αιτία νομικών διαφορών μεταξύ 

Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Το Βρετανικό 
Μουσείο δεν έχει την αρμοδιότητα να απο-
φασίσει -πρέπει να το κάνει το Κοινοβούλιο-, 
αλλά οι πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή 
του Χάρτβιχ Φίσερ σε μια ελληνική εφημερίδα 
πυροδότησαν τη συζήτηση για την απαίτηση 
της επιστροφής των έργων τέχνης. Σύμφωνα 
με αυτές, ο κ. Φίσερ δεν θα έστελνε τους πολι-
τιστικούς θησαυρούς ούτε καν ως δάνειο στην 
Αθήνα.

Για τον Δημήτριο Παντερμαλή, επικεφαλής του 
Μουσείου της Ακρόπολης, όμως, το θέμα είναι 
σαφές: «Το Βρετανικό Μουσείο δεν είναι ο ιδι-
οκτήτης των γλυπτών του Παρθενώνα». Γι’ αυτό 
δεν τίθεται θέμα δανεισμού τους, αλλά επι-
στροφής τους. Το γεγονός ότι τα γλυπτά αποχω-
ρίστηκαν για να εκτεθεί ένα μέρος στο Λονδίνο 
«δεν ήταν ο κατάλληλος τρόπος μεταχείρισης 
για το μνημείο διότι είναι αναπόσπαστο μέρος 
του”, όπως είπε ο κ. Παντερμαλής.

Απεβίωσε σε 
ηλικία 72 ετών 
ο συνθέτης 
Χριστόδουλος 
Χάλαρης 

Σ
ε ηλικία 72 ετών απεβί-
ωσε ο μουσικοσυνθέ-
της και μουσικολόγος 
Χριστόδουλος Χάλαρης, 

ο οποίος ανέδειξε την ομορφιά 
και την ποιότητα της βυζαντινής 
μουσικής.

Ο Χριστόδουλος Χάλαρης γεν-
νήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 
1946. Μεγάλωσε στην Κρήτη 
και από νεαρή ηλικία παρα-
κολούθησε μαθήματα βυζα-
ντινής μουσικής. Από το 1964 
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και 
σπούδασε μαθηματικά, κυβερ-
νητική και μουσικό αυτοματι-
σμό (École Pratique des Hautes 
Etudes).

Το 1969 επέσ τρεψε σ την 
Ελλάδα και άρχισε να ερευνά 
σε βάθος τη βυζαντινή μου-
σική. Η διδακτορική του δια-
τριβή (Παν/μιο του Βενσέν) είχε 
ως θέμα τη δομική ανάλυση 
της βυζαντινής μουσικής. Το 
1970 έγινε μέλος του Παρισι-
νού «Κέντρου Μαθηματικών 
Σπουδών Μουσικού Αυτοματι-
σμού». Στην Ελλάδα, ίδρυσε την 
«Ορχήστρα παλαιών παραδο-
σιακών και πρωτότυπων Οργά-
νων», κατασκευάζοντας πολλά 
από αυτά τα όργανα μόνος του 
και παρουσίασε την «Κοσμική 
βυζαντινή μουσική».

Η 17μελής ορχήστρα του, μετο-
νομασμένη σε «Ορχήστρα 
λεπτών οργάνων αρχαίου και 
βυζαντινού ρεπερτορίου», λει-
τούργησε για αρκετό διάστημα 
υπό την αιγίδα της Τράπεζας 
Μακεδονίας-Θράκης. Παράλ-
ληλα ο Χριστόδουλος Χάλαρης 
στη δεκαετία του 1980 δημι-
ούργησε τη δισκογραφική εται-
ρεία «Οrata», η οποία έχει στον 
κατάλογό της σημαντικά έργα 
της βυζαντινής περιόδου, που 
ηχογραφήθηκαν υπό την επο-
πτεία του και συνάντησαν διε-
θνή αποδοχή.

Η Σπιναλόγκα υποψήφια για Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

Μουσείο της Ακρόπολης: «Η πλήρης επιστροφή 
των γλυπτών του Παρθενώνα είναι η μόνη λύση»
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Α
υτός ήταν ένας Ολυμπιακός έτσι όπως τον 
ονειρεύεται ο κόσμος του! Επιβλητικός, σα-
ρωτικός με τον Γιώργο Μασούρα να σκορά-
ρει για πρώτη φορά με την φανέλα του, τον 

Φορτούνη να έχει δύο γκολ στο α’ μέρος και άλλο ένα 
στο β’ για το χατ τρικ του και τον Νάτχο να φτιάχνει ε-
ξαιρετικά το παιχνίδι και να είναι μέσα στις δύο από 
τις τρεις φάσεις των γκολ του πρώτου ημιχρόνου. Α-
ποτέλεσμα; Ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 4-0 την ΑΕΛ 
στο Φάληρο στο ματς της εξ αναβολής και εμβόλιμης 
15ης αγωνιστικής και συνεχίζει το... κυνήγι του ΠΑ-
ΟΚ. Ο Φορτούνης πάντως έφτασε αισίως σε διψήφιο 
αριθμό γκολ και ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέ-
τος με τον Ολυμπιακό.
Από την στιγμή που οι Γκιγιέρμε και Φορτού-
νης θα εκτίσουν ποινή με τον Πανιώνιο 
δεν γινόταν να μην είναι βασικοί με ΑΕΛ. 
Ωστόσο ο Μαρτίνς έκανε περισσότε-
ρες από το αναμενόμενο αλλαγές. Με 
Νάτχο αλλά και Γιώργο Μασούρα να 
είναι βασικοί. Η διάταξη: Σα πορτιέρο, 
τετράδα άμυνας με Τοροσίδη, Τσιμίκα, 
Μεριά και Μιράντα, κέντρο με Γκιγιέρμε, 
Νάτχο και Φορτούνη. Άκρα με Ποντένσε 
και Γιώργο Μασούρα και φορ τον Γκερέρο.
H AEΛ από την άλλη ξεκίνησε τον αγώνα με σχήμα 
4-1-4-1. Στον σχηματισμό ο Σικάβκα ήταν ο φορ, στα 
άκρα οι Ζίβκοβιτς και Μπαργκάν και κέντρο με Μιλο-
σάβλιεβιτς, Μπάλλα και Ακόστα.

ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΡΙΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΜΕΡΟΣ
Στο α’ ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός. 
Μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και απείλησε από 
πολύ νωρίς. Είχε έντεκα τελικές έναντι μία της ΑΕΛ 
και πολλές φάσεις για γκολ για να γράψει εν τέλει το... 
κοντέρ τρία. Μετά τα χαμένα τετ α τετ των Ποντένσε 
και Φορτούνη ο Νάτχο έβγαλε μία τρομερή μπαλιά 
από το κέντρο για άλλη μία φορά με αποδέκτη τον 
Γιώργο Μασούρα. Ο Έλληνας ακραίος κινήθηκε πολύ 
καλά στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ και σκόραρε 
εξαιρετικά από κοντά για το 1-0. Το 2ο γκολ ήρθε 
από τον Φορτούνη στο 16’ με πέναλτι μετά από σχε-
τική υπόδειξη του Κομίνη για τράβηγμα του Γιακιμό-
σκι στον Μιράντα. Στο 44’ ο Ισραηλινός... μαέστρος, 
Νάτχο, έφτιαξε μία ακόμα φάση. Πάσα του στον Γκε-

ρέρο που γύρισε ωραία για τον Φορτούνη που από 
κοντά έβαλε το 2ο προσωπικό του τέρμα στο ματς για 
το 3-0 με το οποίο έκλεισε το α’ μέρος.

ΔΟΚΑΡΙ Ο ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΤ ΤΡΙΚ Ο 
ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ
Στο β’ μέρος οι Πειραιώτες είχαν και άλλες ευκαι-
ρίες για γκολ. Χαρακτηριστική εκείνη με το σουτ 
του Μασούρα στο δοκάρι στο 55’ μετά από σούπερ 
συνεργασία με τακουνάκι του Γκιγιέρμε. Στο 74’ ήρθε 
και νέο γκολ του Φορτούνη για το χατ τρικ του μετά 
από πάσα του Ανδρούτσου. Ο Φορτούνης πέρασε 
και τον Μόρα και τον Κρίστινσον για να σκοράρει. Το 
ματς στην συνέχεια είχε καθαρά διαδικαστικό χαρα-

κτήρα για να μείνει το τελικό 4-0.
MVP: Νάτχο και... εύκολα και μαζί του 

φυσικά ο επίσης εξαιρετικός Φορτού-
νης του χατ τρικ του στο ματς. Ο Ισραη-
λινός ήταν ο δημιουργός των δύο από 
τις τρεις φάσεις των τριών γκολ του α’ 
μέρους και ο παίκτης που... ξεκλειδώ-
νει την αντίπαλη άμυνα με την πάσα 

του στο 1-0. Από κοντά ο Φορτούνης με 
τα δύο γκολ στο α’ μέρος και το ένα στην 

επανάληψη αλλά και ο Γιώργος Μασούρας 
που πήγε καλά και έβαλε το πρώτο του ερυθρόλευκο 
γκολ.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από τον Ολυμπιακό θετικότατοι 
ήταν μεταξύ άλλων οι Γκιγιέρμε, Ποντένσε και Τορο-
σίδης σε ματς που δεν μπορεί να γράψει κανείς ότι 
κάποιος υστέρησε ιδιαίτερα. Από την ΑΕΛ ότι προ-
σπάθησε να κάνει ήταν μόνο ο Κρίστνσον που παρά 
τα γκολ που δέχθηκε είχε αρκετές επεμβάσεις.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στο α’ 
μέρος και ουσιαστικά από εκείνο το σημείο έσβησε 
τις όποιες ελπίδες της ΑΕΛ για κάτι καλό. Οι ερυθρό-
λευκοι εξακολουθούν να παίζουν πολύ καλό ποδό-
σφαιρο και παρέμειναν έτσι απτόητοι στο... κυνήγι 
του ΠΑΟΚ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Νάτχο (61’ Ανδρούτσος), Φορ-
τούνης, Γκερέρο (65’ Χασάν), Γκιγιέρμε, Γιώργος 
Μασούρας, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Τοροσίδης 
και Ποντένσε (50’ Ποντένσε).
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Μπάλλας (83’ Λεοζίνιο), Μπαρ-
γκάν, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκόλιας, Σικάβκα (59’ Νούνιτς), 
Μόρας, Καρανίκας, Ακόστα και Ζίβκοβιτς (46’ Ζίζιτς).

SPORTSNEWS

Ο εκπληκτικός Φορτούνης έκανε χατ-τρικ και ο τρομερός επιθετικά Ολυμπιακός νίκησε 4-0 
την ΑΕΛ, έχοντας ευκαιρίες για περισσότερα γκολ! 

Ασταμάτητος ο Φορτούνης, 
μπαλάρα ο Ολυμπιακός! Ο Παναθηναϊκός αν και έπαιζε περίπου 35΄με παίκτη λιγότερο 

(κόκκινη Κάτσε) έφυγε θριαμβευτής από το Αγρίνιο, αφού επικρά-
τησε με 1-0 του Παναιτωλικού (Μπουζούκης το γκολ) κάνοντας το 
πιο αποφασιστικό βήμα πεντάδας! Χωρίς ουσία το παιχνίδι των 

γηπεδούχων. 
Ο Τραϊανός Δέλλας έχασε τελευταία στιγμή τον πρώτο του σκόρερ, 
Βλαντ Μοράρ και την θέση του πήρε στην κορυφή της επίθεσης ο Μπα-
ϊροβιτς.
Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Κυριακίδης. Μαρινάκης, Αργκους, 
Μαλής, Αμαράλ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, Λουσέρο, 
Ντίας στον άξονα, Μανά, Ουίλιαν στα άκρα, ο Μάζουρεκ επιτελικός και 
ο Μπαϊροβιτς φουνταριστός σε διάταξη 4-2-3-1.
Ο Γιώργος Δώνης από την πλευρά του επέλεξε τον Διούδη στην εστία. 
Κολοβέτσιος, Μαυρομμάτης και Κουλιμπαλί η τριάδα στα στόπερ. 
Κάτσε και Κουρμπέλης στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Ινσούα και 
Γιόχανσον στα άκρα, Μπουζούκης και Χατζηγιοβάνης πίσω από τον 
Μακέντα.

Μία στιγμή ήταν αρκετή...
Ένας εξαιρετικός συνδυασμός στο επιθετικό τρίτο του Παναθηναϊκού 
με πρωταγωνιστές Χατζηγιοβάνη, Μακέντα και τελικό αποδέκτη τον 
Μπουζούκη στο 32’, ήταν η στιγμή που ήταν αρκετή για να βάλει μπρο-
στά στο σκορ την ομάδα του Δώνη.
Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπου οι δύο ομάδες είχαν αρκετά 
εύκολα πουλήματα της μπάλας, ο Παναιτωλικός έβαλε δύσκολα αρχικά 
στον Παναθηναϊκό με την πίεση ψηλά αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργή-
σει κάποια αξιόλογη φάση μέσα από αυτή την διαδικασία.
Οι γηπεδούχοι είχαν την κεφαλιά του Μαλλή στο 28’που έβγαλε ο Διού-
δης και πέραν τούτου ουδέν, πέρα από καλύτερη κυκλοφορια μπά-
λας απέναντι στο τριφύλλι που με εξαίρεση την φάση του γκολ δεν είχε 
σωστές επιλογές στην τελική πάσα.
Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με λανθασμένη 
νοοτροπία, οι παίκτες του Δώνη αντί να παίξουν, προτίμησαν να γυρί-
σουν πίσω, να δώσουν χώρο στον Παναιτωλικό και να περιοριστούν σε 
παθητικό ρόλο.
H αποβολή του Κάτσε έκαναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον 
Παναθηναϊκό. Ο Αλβανός έκανε χοντρό λάθος, άφησε το τριφύλλι με 
παίκτη λιγότερο και ήταν λογικό ο Παναιτωλικός να πιέσει για το γκολ 
της ισοφάρισης.
Η συγκέντρωση των παικτών του Παναθηναϊκού και η αδυναμία του 
Παναιτωλικού να φτιάξει σωστά δομημένες επιθέσεις στους χώρους, 
ήταν τα κλειδιά που κράτησαν το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού μέχρι το 
φινάλε.
ΜAN OF THE MATCH: Γιάννης Μπουζούκης. Ο νεαρός μέσος εκμεταλ-
λεύθηκε την ασίστ του Μακέντα στο 32’και χάρισε την νίκη στον Πανα-
θηναϊκό, επιστρέφοντας στις καλές και ουσιαστικές εμφανίσεις.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κυριακίδης, Άργκους, Μαλής, Αμαράλ, Μαρινάκης 
(71΄Λιάβας), Λουσέρο, Ντίας, Μανά (64’ Γκούγκα), Ουίλιαν, Μάζουρεκ, 
Μπαϊροβιτς (82΄Τσιγάρας)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Διούδης, Κολοβέτσιος, Μαυρομμάτης, Κουλιμπαλί, 
Ινσούα, Γιόχανσον, Κουρμπέλης, Κάτσε, Μπουζούκης (89’ Παντελάκης), 
Χατζηγιοβάνης (75΄Καμπετσής), Μακέντα (64’ Δώνης)

Παλικαρίσιο και... 
πενταδάτο «διπλό» 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά



66 1 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Τ
ο πρώτο γκολ του Σβιντέρσκι με την 
φανέλα του ΠΑΟΚ ίσως αποδειχθεί 
το πιο πολύτιμο! Ο Πολωνός στο 
87’ είπε... ευχαριστώ στο «δώρο» 

του Βελλίδη και διαμόρφωσε το καθοριστι-
κό 2-1 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα! Γκολ-πέ-
ναλτι ο Πέλκας, χαμένο πέναλτι ο Άκπομ, 
είχε ισοφαρίσει ο Μάνος.    
Νίκη από χρυσάφι για τον ΠΑΟΚ που 
«έπαιξε με τη φωτιά» και λυτρώθηκε από 
τον νεοφερμένο στην Τούμπα, Κάρολ Σβι-
ντέρσκι, φτάνοντας στο 2-1 και το «4Χ4» 
πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να δώσει 
φανέλα βασικού στους δύο «νέους» της 
ομάδας, με δεδομένες τις απουσίες των 
Βιεϊρίνια, Σάχοφ (τιμωρημένοι), Κάνιας 
(τραυματίας). Κάτω από τα δοκάρια του 
ΠΑΟΚ, για ένα ακόμη παιχνίδι πρωταθλή-
ματος το δέκατο όγδοο στη σειρά,  ήταν 
ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που το πρωί 
ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιο του 
μέχρι το 2002, με τους Μάτος - Γιαννούλη 
στα δύο άκρα και το σταθερό κεντρικό 
δίδυμο των Βαρέλα και Κρέσπο. Ο Γιόσιπ 
Μίσιτς ήταν τελικά ο παρτενέρ του 
Μαουρίσιο στη μεσαία γραμμή, 
με τον Δημήτρη Πέλκα να επι-
στρέφει σε ρόλο επιτελικού 
μέσου, τους Μπίσεσβαρ - 
Λημνιό στα άκρα και τον 
Άκπομ στην κορυφή της επί-
θεσης.
Ο ΠΑΣ ήρθε στην Τούμπα με 
πολλές απουσίες (Μιχαήλ, Τζη-
μόπουλος, Αθανασιάδης, Ξυδάς, Λεό, 
Αποστολόπουλος, Νικολιάς) χωρίς αυτό να 
αλλάζει τα πλάνα του Γιάννη Πετράκη, ο 
οποίος επέμενε στο 3-5-2, με Κριζμάν και 
Μάνο στην επίθεση.
Από τα πόδια του Γιαννούλη ήρθε στο 9’ η 
πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, με τον 
Βελλίδη να πέφτει στη γωνία του και να 
απομακρύνει σε κόρνερ την κεφαλιά του 
Άκπομ. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του 
αγώνα και την κατοχή της μπάλας, με τον 
23χρονο αμυντικό να παίρνει πολλές μπά-
λες και πρωτοβουλίες από την αριστερή 
πλευρά μαζί με τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος 
επέστρεψε σε ρόλο εξτρέμ, με τον Πέλκα να 
κινείται στον άξονα.
Με δημιουργό και πάλι τον Γιαννούλη ο 
«Δικέφαλος» έφτασε κοντά στο 1-0, αλλά 
το πλασέ του Μίσιτς (21’) έστειλε την μπάλα 

πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ νωρί-
τερα ο Σκόνδρας με το κεφάλι σταμάτησε 
την προσπάθεια του Πέλκα.
Οι επτά και οκτώ παίκτες του ΠΑΣ είχαν 
δημιουργήσει ένα «τείχος» μπροστά από 
την εστία του Βελλίδη, με τους Γιαννιώ-
τες ζήτημα να έφτασαν δύο φορές μέχρι 
την περιοχή του Πασχαλάκη και την προ-
σωρινή λύση να έρχεται στο 38’ από την 
«άσπρη βούλα». Ο Άκπομ ανατράπηκε 
αρχικά από τον Ευαγγέλου εκτός περιοχής, 
στη συνέχεια ο Σκόνδρας τον βρίσκει εντός 
κι ο Πέλκας μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι 
που κέρδισε ο Αγγλος φορ. 
Το β’ μέρος ξεκίνησε με ένα πλασέ σουτ του 
Πέλκα να εξουδετερώνεται αυτή τη φορά 
από τον Βελλίδη, αλλά τον ΠΑΣ να φτάνει 
στην ισοφάριση στο 52ο λεπτό, με το υπο-
δειγματικό πλασέ του Μάνου, που είδε τον 
Πασχαλάκη να βγαίνει από την εστία του 
και να τον νικάει γράφοντας το 1-1. Μια 
φάση που ξεκινάει με τον νεαρό επιθε-
τικό των φιλοξενούμενων να είναι σε θέση 
οφσάιντ, αλλά η παράβαση να μην υποδει-
κνύεται από το βοηθό Καραγκιζόπουλο.

 Ο ΠΑΟΚ είχε πάνω από μισή ώρα 
για να αντιδράσει, αλλά στην 

πρώτη καλή στιγμή του (62’) 
ο Μαουρίσιο ήταν απελ-
πιστικά άστοχος μπροστά 
στην άδεια εστία! Το άγχος 
άρχισε να βαραίνει τις πλά-
τες των «ασπρόμαυρων» 

ποδοσφαιριστών, ο Λουτσέ-
σκου έριξε στο ματς Ζαμπά και 

Σβιντέρσκι σε μια προσπάθεια να 
φτάσει στο δεύτερο γκολ, την ίδια ώρα που 
οι παίκτες του ΠΑΣ από το 70’ άρχισαν να 
πέφτουν στο χορτάρι διακόπτοντας σε κάθε 
ευκαιρία τη ροή του αγώνα. Τα πράγματα 
έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, 
μετά το χαμένο πέναλτι του Άκπομ στο 76’ 
(απόκρουση του Βελλίδη), η Τούμπα προ-
σπαθούσε να δώσει ώθηση στους παίκτες 
του Λουτσέσκου, με το γκολ της λύτρωσης 
να έρχεται στο 87’ από τον Κάρολ Σβιντέρ-
σκι, μετά την σέντρα του Ελ Καντουρί, την 
κεφαλιά του Μάτος και το λάθος του Βελ-
λίδη.
MVP: Δικαιωματικά ο τίτλος πάει στον Σβι-
ντέρσκι για το γκολ της νίκης και της κατά-
κτησης των τριών βαθμών. Ο ενδέκατος 
διαφορετικός σκόρερ του ΠΑΟΚ από την 
ημέρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς.

Απόσβεση... τίτλου από τον 
Σβιντέρσκι!

O Πόνσε σκόραρε για τέταρτο σερί 
ματς και η ΑΕΚ πήρε μια ακόμα νίκη 
(1-0) απέναντι στον Λεβαδειακό, 
κατεβάζοντας στροφές στο δεύτερο 
μέρος.

Σ
τα παιχνίδια της ΑΕΚ μέσα στο 
2019 έχουν δημιουργηθεί πλέον 
κάποιες σταθερές. Ο Μαρίνος Ου-
ζουνίδης θα επιλέξει σύστημα με 

3άδα στην άμυνα, η Ενωση δε θα κινδυ-
νεύει ιδιαίτερα, η ομάδα θα κάνει φάσεις, 
ο Γκάλο θα φτιάξει γκολ και ο Πόνσε θα το 
βάλει. Ολα αυτά έγιναν και κόντρα στον 
Λεβαδειακό, τον οποίο η πρωταθλήτρια 
νίκησε με 1-0 και έδωσε συνέχεια στο σε-
ρί της. Καλή μπάλα οι Κιτρινόμαυροι δεν 
έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο 45λεπτο, αλ-
λά και πάλι είχαν τις ευκαιρίες για να κα-
θαρίσουν από ημίχρονο το τρίποντο... 
Η ωραία ανάπτυξη της ΑΕΚ στο 5’, με τον 
Μπακασέτα να ανοίγει για τον Γκάλο κι 
αυτόν να γυρίζει για τον Πόνσε, θα μπο-
ρούσε να φέρει ό,τι και στα πρόσφατα 
ματς. Το γρήγορο γκολ. Ο Αργεντίνος 
αστόχησε αλλά θα εξιλεωνόταν για αυτό 
στο 24’, όταν σηκώθηκε και με κεφαλιά 
«κάρφωσε» το 1-0, στη νέα συνεργα-
σία με τον Βραζιλιάνο. Ανάμεσα στις δύο 
φάσεις, η Ενωση προσπαθούσε να βρει 
τον τρόπο για να ανοίξει την κλειστή και 
μαζική άμυνα του Λεβαδειακού. 
Η λύση θα μπορούσε να ήταν οι κάθετες 
που περνούσε ο Κρίστιτσιτς, ο οποίος στο 
27’ έβγαλε τον Πόνσε απέναντι από τον 
Μπάγιτς, αλλά δεν τα κατάφερε από πλά-
για. Ο Λιβάια στο 29’ πήγε για το 2-0 με 
μια καλή προσπάθεια για να κρεμάσει 
από μακριά τον Μπάγιτς αλλά η μπάλα 
έφυγε άουτ, με την ΑΕΚ να μην εντυπω-
σιάζει αλλά να έχει τις φάσεις για το δεύ-
τερο γκολ. Και καλύτερη όλων ήταν αυτή 
του 36’, όταν ο Λιβάια γύρισε τέλεια από 
δεξιά για τον Μπακασέτα, αλλά αυτός 
νικήθηκε από τον Μπάγιτς. 
Ο Λεβαδειακός, αν και δεν έκανε κάτι ιδι-
αίτερο επιθετικά, παρέμενε ζωντανός και 
ο στόχος του, όπως φαίνεται, ήταν... απλά 
αυτός. Να είναι, δηλαδή, το ματς στο 1-0 
για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα, 
αφού ο προσανατολισμός του παρέμενε 
αμυντικός. Ετσι, παρέμενε και η κατοχή 
στην πλευρά της ΑΕΚ, από την οποία 
πάντως έλειπε η... φαντασία. Αυτή που 
είχαν σε κάποιες περιπτώσεις οι Κρίστι-
τσιτς και Πόνσε, χωρίς όμως να προκύψει 

κάτι ουσιαστικό.
Ενα δυνατό σουτ του Μπακασέτα ήταν ό,τι 
καλύτερο είχαν να δείξουν οι Κιτρινόμαυ-
ροι, οι οποίοι επέτρεψαν στους Βοιωτούς 
να ελπίζουν, γεγονός που είχε ως αποτέ-
λεσμα να υπάρξει και ένας εκνευρισμός 
στο ΟΑΚΑ στο τελευταίο 10λεπτο, όταν ο 
Λεβαδειακός βγήκε μπροστά και πήρε και 
δύο κόρνερ. Χωρίς όμως να καταφέρει να 
κάνει τη ζημιά... 
Και όπως πάντα στα ματς με την ΑΕΚ, αν 
και το είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρό-
νια, ο Νίκος Καραγεωργίου έκανε ό,τι 
μπορούσε για να «ξεχωρίσει» και τελικά 
φυσιολογικά αποβλήθηκε...
Man of the match: Σε ακόμη ένα ματς ο 
Πόνσε σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην 
ΑΕΚ. Ο Αργεντίνος ξεπέρασε ήδη τα περ-
σινά γκολ του Αραούχο στο πρωτάθλημα 
και συνεχίζει...
Αδύναμος κρίκος: Ο Νίκος Καραγεωρ-
γίου. Παρουσίασε μια ομάδα που μόνο 
αμυνόταν, ακόμη και μετά το 1-0, ενώ 
τις λίγες φορές που βγήκε μπροστά, δεν 
ήξερε τι να κάνει. Στο τέλος, μάλιστα, ο 
προπονητής των Βοιωτών αποβλήθηκε 
κιόλας.
Στο ύψος του: Νέα ασίστ από τον Γκάλο, ο 
οποίος είναι σε κάθε ματς καθοριστικός 
για την Ενωση, επιβεβαιώνοντας την τρο-
μερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 
Η γκάφα: Πήγε να την κάνει -βασικά την 
έκανε με το κακό του διώξιμο πάνω σε 
αντίπαλο- ο Μπάρκας στο 81’ αλλά δεν 
στοίχισε στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά... 
Το στραγάλι: Δεν υπήρξε κάποιο πρό-
βλημα με τη διαιτησία. 
Το ταμείο: Η ΑΕΚ ήθελε τη νίκη για να 
συνεχίσει το σερί της και την πήρε. Αν, 
όμως, στα ντέρμπι που ακολουθούν κάνει 
παρόμοια εμφάνιση, τα αποτελέσματα 
μάλλον δε θα είναι καλά. Οπως και να 
έχει, η Ενωση κρατάει το γεγονός ότι δε 
δέχθηκε γκολ σε ακόμη ένα ματς, όπως 
φυσικά και το γεγονός ότι οι Πόνσε-Γκάλο 
συνεργάζονται μια χαρά σε κάθε ματς.
ΑΕΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μπάρκας, 
Τσόσιτς, Τσιγκρίνσκι, Μπακάκης, Γκάλο 
(90’ Αλμπάνης), Χουλτ, Αλεφ, Μπακασέ-
τας, Κρίστιτσιτς (72’ Κλωναρίδης), Λιβάια, 
Πόνσε (82’ Μπογέ).
Λεβαδειακός (Νίκος Καραγεωργίου): 
Μπάγιτ ς, Αν τ ιλέχου, Τσαμπούρης, 
Παντελιάδης, Ιωαννίδης (70’ Μαρκόφ-
σκι), Μελέγκ (67’ Νάγκιτς), Στανόγεβιτς 
(92’ Ντιόγκο), Ζησόπουλος, Ρεκβιασβίλι, 
Σαβαντογκό, Γιακουμάκης.

Ο Πόνσε... το σερί του!
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Με γκολ του Μπαστακού από νωρίς 
(3’), η Παναχαϊκή πήρε το «διπλό» επί 
του Ηρόδοτου και έκανε τη δεύτερη 
συνεχόμενη νίκη της στη Football 
League.

Η 
ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπου-
λου ευτύχησε να προηγηθεί μόλις 
στο 3’, όταν ο Ελευθεριάδης μετά 
την πάσα του Κολ γύρισε στον Μπα-

στακό που με σουτ την έβαλε σε θέση «οδη-
γού». Οι Κρητικοί πίεσαν στη συνέχεια, δίχως 
ωστόσο να καταφέρουν να φέρουν το παιχνί-
δι στα ίσια, γνωρίζοντας την ήττα και μένο-
ντας στους 15 βαθμούς, ακριβώς πάνω από τη 
ζώνη του υποβιβασμού και στο +3. Αντίθετα 
οι Πατρινοί έφτασαν τους 21, οκτώ λιγότερους 
από τη δεύτερη Κέρκυρα και 11 από τον Βόλο.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Σούλης, Ντάσιος, Σταμόπουλος, Σωτηράκος, 
Τσελεπίδης, Πλέγας, Αργυρόπουλος, Κολ (60’ 
Μουστακόπουλος), Ελευθεριάδης (68’ Μαυ-
ριάς), Κυνηγόπουλος, Μπαστακός (75’ Μωρα-
ϊτης)
ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Γιώργος Λυρώνης): Κασμερί-
δης, Γραικός, Ζιώγας (31’ λ.τ Τουγλής), Γιαλού-
σης, Δαμιανάκης, Αργκιλέσι, Μουκίδης (78’ 
Αμαραντίδης), Νύκταρης, Ζαμπορόφσκι (59’ 
Αγγελούδης), Γκούφας, Σιαλμάς

«Περίπατος» για τον Βόλο
Στις νίκες επέστρεψε ο ΝΠΣ Βόλος, που 
πέρασε εύκολο απόγευμα κόντρα στον Αιγινι-
ακό. ΟΙ φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 4-1, 
έχοντας ουσιαστικά «τελειώσει» το ματς από 
το ημίωρο. Στο 2’ είχαν δοκάρι με τον Μάντζη, 
λίγο μετά άνοιξαν το σκορ με τον Ντεντάκη 
(16’) και στο 30’ διπλασίασαν τα τέρματά τους 
με την κεφαλιά του Δημόουλου. Στο 34’ ο 
Παπαδόπουλος με σουτ διαμόρφωσε το σκορ 
στα επίπεδα του 3-0 και στο 52’ ο Παπαδόπυ-
λος του Αιγινιακού, σημείωσε για τους γηπε-
δούχους το γκολ της τιμής. Ο Φράγκος στο 67’ 
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (καταλογίστηκε 
σε ανατροπή του Κόκκορη), διαμόρφωσε το 
τελικό σκορ.  
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Μιρσάντ Γιονούζ): Καραγκιόζης, 
Προκυνητόπουλος (46’ Ζανάκης), Γιαλαμού-
δης, Πετρούσης, Στάνιτς, Βελκόσκι, Πιαστό-
πουλος, Ζήσης (70’ Παπάζογλου), Παπαδό-
πουλος, Κούστα (46’ Εππας), Γρανάδος. 
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Καραγκιολίδης, 
Ντεντάκης, Γκαλίτσιος, Δημόπουλος,  Πέντα, 
Πίτου Γκαρσία (60’ Κόκκορης), Δόρης, Λού-
κας (46’ Φράγκος), Μάντζης (46’ Πίσπας), 

Ηλιόπουλος

ΛΥΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο Κάπος στο 94’ ισοφάρισε για τα Τρίκαλα 
απέναντι στον Απόλλωνα Λάρισας, «γλιτώνο-
ντας» έναν βαθμό για την ομάδα του Γράφα, 
που πάντως παραμένει στη ζώνη του υπο-
βιβασμού με 14 βαθμούς. Οι φιλοξενούμε-
νοι είχαν πάρει το προβάδισμα στο 79’ με 
τον Γκρουντρουμπή, όμως δεν μπόρεσαν να 
το διαφυλάξουν και είδαν τη διαφορά με τη 
δεύτερη Κέρκυρα (29β.) να αυξάνεται στους 
τρεις.
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, 
Ντόσης (45’ λ.τ Γκουγκούδης), Γκότοβος, 
Ντιαλό, Τσιάρας, Τριανταφυλλάκος, Συμε-
λίδης, Καπός, Μαρκόφσκι (75’ Λάσκαρης), 
Σμυρλής (80’ Τσιμίκας)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Μαρσέλο Τροΐζι): 
Μαντζάρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, Σου-
λιώτης, Καρατάσιος, Χατζής, Τασιούλης (90’ 
Μπιμάι), Λούκας Ράμος, Μαρκολίνο (71’ Γκου-
ντρουμπής), Πολέτο (81’ Λίταινας), Λουκάο

«ΔΙΠΛΟ» ΤΟΥ ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Σ’ εξ αναβολής αγώνα της 11ης ημέρας της 
Football League που διεξήχθη στην Καλαμα-
ριά ο Αήττητος Σπάτων επικράτησε με 1-0 του 
Απόλλωνα Πόντου. Το παιχνίδι όπου πραγ-
ματοποίησαν το ντεμπούτο τους οι Μπρίτο 
και Πάτας δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις και κρί-
θηκε στις αρχές του 2ου ημιχρόνου με γκολ 
του Γιώργου Λύρα. Ο νεαρός εξτρέμ μετά από 
ωραία ατομική ενέργεια πέρασε τον Γεωρ-
γιάδη μέσα στην περιοχή του Θεοδωρόπου-
λου και με δεξί πλασέ έγραψε το 0-1 στο 58’. 
Ο Απόλλλωνας προσπάθησε ν’ αντιδράσει 
αλλά οι προσπάθειες των παικτών του δεν 
είχαν κάποιο αποτέλεσμα και έτσι μοιραία 
ήρθε η ήττα.

Δόξα Δράμας - ΑΕ Καραϊσκάκης 2-0
Οι «μαυραετοί» επικράτησαν της ΑΕ Καραϊ-
σκάκη με 2-0, σκορ που διαμορφώθηκε από 
το πρώτο κιόλας ημίχρονο 
Στο πρώτο ημίχρονο συνέβησαν… όλα στη 
Δράμα, καθώς σε αυτό το διάστημα το 2-0 
που επικράτησε η Δόξα της ΑΕ ΚαραΪσκά-
κης. Στο 6’ ακυρωθηκε ως οφ σάιντ γκολ 
που πέτυχε ο Μάρτινς, όμως οι γηπεδούχοι 
άνοιξαν το σκορ στο 28’ με δυνατό σουτ του 
Πατράλη, ενώ λίγο αργότερα διπλασίασαν τα 
τέρματά τους με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Μάρτινς (η εσχάτη των ποινών καταλογί-

στηκε σε χέρι του Γυφτοκώστα). 
 Στο δεύτερο μισό οι «μαυραετοί» διαχειρι-
στήκαν το προβάδισμά τους και δεν άλλαξε 
το σκορ.

Αφαίρεση βαθμών σε Πλατανιά, Α-
πόλλωνα Λάρισας και Σπάρτη
Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ ανακοί-
νωσε την αφαίρεση τριών βαθμών σε Πλατα-
νιά, Απόλλωνα Λάρισας και Σπάρτη για χρέη 
σε ποδοσφαιριστές, ως την εξόφλησή τους 
εντός τριών εργάσιμων ημερών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ:
«Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευ-
ταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες 
αποφάσεις.
- Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση 
ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, την επιβληθείσα 
με την υπ’ αριθμ. 151/2018 απόφαση του 
παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως 
τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολο-
σχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαι-
ριστή, Χιγκόζι ΟΥΝΤΟΤΖΙ (Chigozie UDOZI) 
του Τζέφρυ (Geoffrey), κατά τα διαλαμβανό-
μενα στο διατακτικό της 567/ 2018 τελεσίδι-
κης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός 
προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την επομένη ημέρα της κοινοποιήσεως της 
παρούσας απόφασης.
- Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση 
ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, την επιβληθείσα 
με την υπ’ αριθμ. 153/2018 απόφαση του 
παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέ-
σεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδο-

σφαιριστή, Δημητρίου ΔΗΜΟΛΙΟΥ του 
Μιχαήλ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο δια-
τακτικό της 580/ 2018 τελεσίδικης απόφα-
σης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την επο-
μένη ημέρα της κοινοποιήσεως της παρού-
σας απόφασης.
- Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση 
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  Π.Α.Ε, την επιβληθείσα με την 
υπ’ αριθμ. 154/2018 απόφαση του παρόντος 
Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) 
βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξό-
φληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, Θωμά 
ΓΡΑΙΚΟΥ του Γεωργίου, κατά τα διαλαμβανό-
μενα στο διατακτικό της 579/2018 τελεσίδι-
κης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός 
προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την επομένη ημέρα της κοινοποιήσεως 
της παρούσας απόφασης.
-Αναφορικά με την αίτηση του Αθανασίου 
Κάνουλα του Ιωάννη, επαγγελματία ποδο-
σφαιριστή, κατά της καθ’ ής η αίτηση ΠΑΕ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ:
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, με την 
πιο πάνω δήλωση της πληρεξουσίας δικηγό-
ρου του, Άννας Νικολούση, κατά τη συζήτηση 
στο ακροατήριο της από 4-1-2019 με αριθμό 
πρωτοκόλλου ΕΠΟ 724/4-1-2019 αιτήσεώς 
του δήλωσε, ότι παραιτείται από την από 4-1-
2019 αίτηση με την οποία ζητούσε, για όσους 
λόγους ανέφερε σε αυτή, την ενεργοποίηση 
ποινής  σε βάρος της καθ’ ης, Δικάζει την 
από 4-1-2019 αίτηση με αριθμό πρωτοκόλ-
λου ΕΠΟ 724/4-1-2019. ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δίκη που 
ανοίχθηκε με την ως άνω αίτηση».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Δεύτερη σερί νίκη η Παναχαϊκή
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Η 
Ισπανία κέρδισε με 7-4 την Ελ-
λάδα και πέρασε στην κορυφή 
στο Β’ όμιλο. 
Το πλεονέκτημα που είχε σε 

περίπτωση ισοβαθμίας έχασε το βράδυ 
της Τρίτης (29.1) η Ελλάδα στο Euro Cup. Η 
ομάδα μας ηττήθηκε με 7-4 από την Ισπα-
νία σ’ αγώνα της 4ης ημέρας του Β’ ομί-
λου που διεξήχθη στον Πειραιά και έχασε 
το πλεονέκτημα και την 1η θέση αφού είχε 
κερδίσει στη Βαρκελώνη με 2 γκολ και 
έχασε στην Ελλάδα με 3. 
Η Ελλάδα με την Ισπανία έχουν από 9β 
αλλά η Ισπανία είναι 1η. Η ομάδα μας  είχε 
3/10 π.π. και 1 περιφέρεια, ενώ η Ισπανία 
είχε 4/9 π.π., 1 κόντρα, 1 φουνταριστός, 1 
περιφέρεια.
Διακύμανση: 
Α’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Γκρανάδος 0-1 (π.π.) 
3.54, Βλαχόπουλος 1-1 (π.π.) 3.18, Φου-
ντούλης 2-1 (π.π. λόμπα) 0.42.
Β’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Γκρανάδος 2-2 (π.π.) 6.02, 
Ταχούλ 2-3 (φουντ.) 0.04.

Γ’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Μπαρόσο 2-4 (π.π.) 6.38, 
Φουντούλης 3-4 (περιφ.) 5.20, Γκρανάδος 
3-5 (π.π.) 3.28.
Δ’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Γκρανάδος 3-6 (περιφ.) 
3.58, Γούνας 4-6 (π.π.) 2.18, Γκρανάδος 
4-7 (κόντρα) 1.14
Τα οχτάλεπτα: 2-1, 0-2, 1-2, 1-2.
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, 
Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Καπότσης, 
Φουντούλης 2, Παπαναστασίου, Δερβί-
σης, Αργυρόπουλος – Κανακάκης, Μου-
ρίκης, Κολόμβος, Γούνας 1, Βλαχόπουλος 
1, Ζερδεβάς.
ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μαρτίν): Εντουάρντο 
Λόριο Μεχάρ, Αλμπέρτο Μουναρίθ Εγκά-
νια, Άλβαρο Γκρανάδος Ορτέγκα 5, Σέρχι 
Καμπάνιας Πεγκάδο, Μιγκέλ Ντελ Τόρο, 
Μαρκ Λαρούμπε, Αλμπέρτο Μπαρόσο 
Μακάρο 1, Αγκούστι Περίκας Έιξαρτς, 
Ρότζερ Ταχούλ Κόμπτε 1, Φελίπε Περόνε 
Ρότσα, Μπλάι Μάγιαρακ Γκουέλ, Αλεκσά-
ντρο Μπούστος Σάντσεζ, Ντάνιελ Λόπεθ 
Πινέδο.

Ήττα από την Ισπανία στον 
Πειραιά

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Εξαιρετική εμφάνιση από τον 
Φιλιππίδη στο Κότμπους

Ο 
Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρα-
σε τα 5,70μ και βελτίωσε το φε-
τινό του ρεκόρ στο μίτινγκ του 
Κοτμπους. 

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο 
Κώστας Φιλιππίδης στον τρίτο του αγώνα 
στη σεζόν, στο Κότμπους της Γερμανίας το 
βράδυ της Τετάρτης (30.1). 
Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 
5,70 μ. και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ 

- προηγούμενο 5,65 μ. - και παράλληλα 
είχε καλή πρώτη προσπάθεια στα 5,75 
μέτρα. Ο άλτης του Δημήτρη Κυτέα ξεκί-
νησε με 5,30 μ. και συνέχισε δίχως άκυρα 
άλματα στα 5,40 μ., 5,50 μ., 5,60 μ., άφησε 
τα 5,65 μ., ύψος που είδε και στον πρώτο 
του αγώνα κι έπειτα με την δεύτερη τα 5,70 
μέτρα. 
Ο Κώστας Φιλιππίδης κατέλαβε την 4η 
θέση.
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Η Στυλίδα είναι η ομάδα που 
συμπλήρωσε την τετράδα των ομάδων 
της Ημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου 
Φθιώτιδας, μιας και προκρίθηκε επί 
της Μαλεσίνας στη διαδικασία των 
πέναλτι, στον επαναληπτικό μεταξύ 
τους αγώνα.

Η 
κανονική διάρκεια του αγώνα έλη-
ξε 0-0, όπως και η παράτασης και η 
πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι. Να 
θυμίσουμε πως το πρώτο παιχνίδι 

στη Στυλίδα το σκορ είχε λήξει 1-1. Οι άλλες 
τρεις ομάδες στην Ημιτελική Φάση είναι η 
Αταλάντη, τα Καλύβια και το Νέο Κρίκελλο.

Του έχει πάρει τον… αέρα!
Για δεύτερη σερί χρονιά ο Νέστος Χρυ-
σούπολης, γνωρίζει τον αποκλεισμό από 
το κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας από την ίδια 
ομάδα και σταματάει το νικηφόρο σερί που 
είχε στις δύο διοργανώσεις!
Ο Βύρωνας πέτυχε μια μεγάλη πρόκριση και 
δίκαιη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, 
που για πρώτη φορά φέτος γνώρισε την ήττα 
σε επίσημο παιχνίδι! 
Παράλληλα απέκλεισε το Νέστο για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά στο Κύπελλο (πέρσι στα 
πέναλτι στο Βερούλειο). Το παιχνίδι σε πολύ 
δύσκολο αγωνιστικό χώρο λόγω της βρο-
χής ήταν συγκλονιστικό. Ο Βύρωνας εκμε-
ταλλεύτηκε τα πολλά κενά στην άμυνα του 
Νέστου ενώ τα έδωσε όλα στις μονομαχίες 
ειδικά στο τελευταίο διάστημα του αγώνα.  
Ο Ηλίας Σεφερίδης ήταν ο κορυφαίος των 22 
ενώ σπουδαία εμφάνιση ο τερματοφύλακας 
Μπάφας. Ο Νέστος είχε καλύτερη κυκλοφο-
ρία αλλά η άμυνα του χωρίς τον Μκριτσιάν… 
έμπαζε.   Ο Κετσιεμενίδης χρησιμοποίησε 
βασικούς εκτός από Μκριτσιάν και Αθα-
νασίου ενώ δεν έπαιξε και ο τιμωρημένος 
Ορφανίδης.  Η ομάδα της Χρυσούπολης είχε 
το καλύτερο της διάστημα από το 45` έως το 
60 .̀
Αρχικά ο Νέστος απείλησε με τον Κου-
ντού στο 10`(σουτ απόκρουση Μπάφα και 
12` κεφαλιά που βρήκε και τη συμβολή των 
δοκών). Ο Βύρωνας πρώτη φορά απειλητι-
κός στο 19` με τον Τσίλογλου. Στο 27` από 
κόρνερ του Καρίπογλου στο πρώτο δοκάρι, η 
μπάλα βρήκε σώματα αμυντικών για το 1-0.  
Στην επανάληψη ο Νέστος αμέσως στο 48` 
ισοφάρισε σε 1-1  με τον Παρουτσή μετά από 
ωραίο συνδυασμό Νικλητσιώτη , Μπέλιτς.
Στο 53` μεγάλη ευκαιρία με σουτ του Παντε-

λίδη που πάνω στη γραμμή απομάκρυνε ο 
Χούσινετς με το κεφάλι. Στο 60` αστόχησε 
από κοντά ο Μπέλιτς ενώ στο 62` φάουλ του 
Νικλητσιώτη και δύσκολη απόκρουση του 
Μπάφα σε κόρνερ. Στο 65` ζήτησε πέναλτι ο 
Βύρωνας σε μαρκάρισμα του Τσίλογλου από 
τον Χαραλαμπίδη από γύρισμα του Παντε-
λίδη  και στο 68` στο τσαφ δεν πρόλαβε ο 
Δελής τη μπάλα από κοντά. Στο 72` ακυρώ-
θηκε γκολ του Νέστου σε πλασέ του Μπέλιτς 
μετά από σουτ του Γκουτσίδη και απόκρουση 
του Μπάφα. Στο 74`φάουλ του Κυγάη κεφα-
λιά του Δελή(θετικός σε όλη τη διάρκεια) λίγο 
άουτ.  Στο 76` ο Κυγάης με ωραία μπαλιά 
βρήκε τον Άγγο που τσίμπησε τη μπάλα για 
το 2-1. Στο 80` φάουλ του Γκουτσίδη μεγάλη 
απόκρουση του Μπάφα.

“Στάση” Καλαμπάκα για τον Αστέ-
ρα Ιτέας…
Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Αστέρας Ιτέας 
στην Καλαμπάκα από τον τοπικό ΑΣ Μετέ-
ωρα με σκορ 2-0 στον εξ αναβολής αγώνα 
της 14ης αγωνιστικής.
Το σκορ άνοιξε για τους Θεσσαλούς ο υψηλό-
σωμος φορ, Μαρούδας με σουτ έξω από την 
περιοχή στο 36’. Με το σκορ στο 1-0 πήγαν 
οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στην επα-
νάληψη οι γηπεδούχοι έφτασαν σε δεύτερο 
τέρμα στο 68’ με τον μόνιμο σκόρερ τους 
Σκόνδρα. Στη συνέχεια ο Αστέρας Ιτέας προ-
σπάθησε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του 
αγώνα, αλλά χωρίς επιτυχία.
Έτσι, με το αποτέλεσμα αυτό ο Αστέρας Ιτέας 
υποχώρησε στην 4η θέση, τρεις βαθμούς 
πίσω από το σημερινό αντίπαλό του. Ουσι-
αστικά, όμως, τέσσερις, καθώς η ομάδα της 
Καλαμπάκας ευνοείται σε περίπτωση ισο-
βαθμίας, καθώς έχει κερδίσει τον Αστέρα και 
στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αποκλεισμός σοκ για Παλαιόχω-
ρα!
Ο Απόλλων πέτυχε μεγάλη και ιστορική πρό-
κριση στους “4” του Κυπέλλου Χανίων, αφή-
νοντας εκτός συνέχειας την Παλαιόχωρα, με 
2-1 στην παράταση. “Χρυσός” σκόρερ για 
την ομάδα του Αγίου Ιωάννη ήταν ο προερ-
χόμενος από τον πάγκο Νίκος Βακαλουνάκης, 
που σκόραρε στο 115′ και χάρισε τη σπου-
δαία πρόκριση στην ομάδα του, που στην 
ημιτελική φάση θα αντιμετωπίσει τον νικητή 
του ζευγαριού Σπάθα-Γρανίτης.
Το παιχνίδι ήταν κλειστό, με την Παλαιό-
χωρα να φτάνει πιο κοντά στο γκολ στο 22′ 
όταν ο Παλιάτσιος σούταρε, ο Παγιαλάκης 

απέκρουσε και ο Κουτσογιαννάκης εξ επα-
φής έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζό-
ντιο δοκάρι. Στη φάση αυτή μάλιστα υπήρξε 
ο τραυματισμός του Παγιαλάκη και η αντι-
κατάστασή του από τον Κουκλάκη. Ο τελευ-
ταίος επενέβη θετικά στο ξεκίνημα του δευ-
τέρου ημιχρόνου σε φάουλ του Μανουσάκη, 
ενώ στη συνέχεια ο Πάγκαλος αστόχησε από 
κοντά.
Δραματική εξέλιξη, όμως, έμελλε να έχει 
στη συνέχεια ο προημιτελικός του Κυπέλ-
λου Χανίων στη Σούδα με τον Απόλλωνα 
να είναι κοντά στη μεγάλη πρόκριση με το 
εκπληκτικό γκολ του Γκούντελου στο 60’. Ο 
ακραίος μπακ των γηπεδούχων πήρε την 
μπάλα μετά από ενέργεια και κάθετη πάσα 
του Μποντούρι και με εξαιρετικό πλασέ την 
έστειλε στα δίχτυα. Στο 82’ ο Απόλλων είχε 
μεγάλη ευκαιρία να “καθαρίσει” την πρό-
κριση, αλλά ο Μαυρομιχάλης, που υπέπεσε 
στην παράβαση πάνω στον Ταταράκη, απέ-
κρουσε την εκτέλεση του Γανωτή.
Τελικά, στην τελευταία φάση της κανονικής 
διάρκειας του αγώνα, έπειτα από σύγχυση 
στην άμυνα του Απόλλωνα ο Πάγκαλος εκμε-
ταλλεύτηκε το λάθος που έγινε και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα και το ματς στην παρά-
ταση.
Εκεί ο Απόλλων πήρε τη μεγάλη πρόκριση 
με το γκολ του Βακαλουνάκη στο 115’, ενώ η 
Παλαιόχωρα δεν πρόλαβε να αντιδράσει στα 
λίγα λεπτά που έμειναν και στα οποία έπαιζε 
με παίκτη παραπάνω, αφού αποβλήθηκε 
μετά το 2-1 ο Γανωτής με δεύτερη κίτρινη.
Νωρίτερα (111’) ο Κουκλάκης έκανε σπου-
δαία επέμβαση σε σουτ του Κόλα.

Μεταγραφών συνέχεια για Άρη Α-
βάτου
Ακόμη δύο μεταγραφές ανακοίνωσε η 
ομάδα του Άρη Αβάτου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ανακοινώνουμε 
την απόκτηση του μέσου Θωμά Τσέκου. Ο 
28χρονος Θωμάς από αύριο θα φοράει τα 
κιτρινόμαυρα αφού σήμερα αποχαιρέτησε 
τους συμπαίχτες του στον τελευταίο αγώνα 
που αγωνίστηκε με την ομάδα του Ηρακλή 
Αμπελοκήπων όπου απέκλεισαν τον Ολυ-
μπιακό Κυμίνων. Ανακοινώνουμε επίσης την 
προσθήκη στην ομάδα μας του 17 χρονου 
νεαρού επιθετικού Κίτσου Γεώργιος από την 
ομάδα των Κ17 του Μακεδονικού Θεσσα-
λονίκης. Αμφότερους τους καλωσορίζουμε 
στην οικογένεια του ΑΡΗ ΑΒΑΤΟΥ”.

Ο νεαρός Λάσκαρης στον ΠΑΟΚ 
Κοσμίου
Ο 19χρονος μέσος αγωνίζονταν μέχρι πρότι-
νος στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:
“Ο ΠΑΟΚ Κοσμίου ανακοινώνει την από-
κτηση του Νίκου Λάσκαρη.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας 
είναι 19 ετών και αγωνίζεται στον χώρο της 
μεσαίας γραμμής.
Ο νεαρός μέσος από την ηλικία των 15 ετών 
αγωνιζόταν στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ 
Καβάλας με την φανέλα του Βυζαντίου Κοκ-
κινοχώματος, ενώ τη φετινή σεζόν ανήκε 
στην ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου.
Νίκος καλωσόρισες στην οικογένεια του 
ΠΑΟΚ Κοσμίου και σου ευχόμαστε καλή επι-
τυχία!”

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Κύπελλο ΕΠΣΦ: Προκρίθηκε στους “4” η Στυλίδα
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Η Σεβίλλη την είχε νικήσει 2-0, αλλά 
στη ρεβάνς η Μπαρτσελόνα ήταν 
συγκλονιστική, έκρυψε το τόπι και 
με το εκπληκτικό υπέρ της 6-1 θα 
δώσει το παρών στα ημιτελικά του 
Κόπα ντελ Ρέι.

Ε
άν σου ζητούσαν τον ορισμό του 
τι είναι όμορφο, επιθετικό ποδό-
σφαιρο, θα έπρεπε απλά να τους 
βάλεις να χαζέψουν το τελευταίο 

γκολ της βραδιάς στο «Καμπ Νόου». Και 
άστους να καταλάβουν μετά τι έγινε, ποιος 
ακούμπησε την μπάλα, πόσες φορές και 
τελικά να δουν τον Μέσι να βάζει το 33ο 
γκολ του στη Σεβίλλη και να κλειδώνει 
μία ακόμα επική ανατροπή στην ιστο-
ρία του club. Η Σεβίλλη είχε νική-
σει 2-0 στο πρώτο ματς και τα 
πράγματα ήταν ζόρικα για την 
Μπαρτσελόνα, που δεν είχε 
ανατρέψει τέτοιο σκορ στο 
Κόπα ντελ Ρέι εδώ και 52 
χρόνια. Φρόντισε λοιπόν να 
του δώσει να καταλάβει και 
να περάσει στα ημιτελικά με το 
εκπληκτικό 6-1.
Αρχικά πάντως οι Καταλανοί είχαν μία 
βοήθεια στο πρώτο γκολ, με το πέναλτι του 
Πρόμες στον Μέσι (13’) να είναι αμφισβη-
τούμενο και να το εκτελεί εύστοχα ο Κου-
τίνιο. Είχαν όμως και μεγάλη τύχη ή πιο 
σωστά τον πορτιέρο τους στο κορυφαίο 
βράδυ του. Αρχικά ο Σίλεσεν έσωσε, στέλ-
νοντας το σουτ του Αντρέ Σίλβα στο δοκάρι 
και δύο λεπτά αργότερα απέκρουσε το 
πέναλτι του Μπανέγα (σ.σ.: επίσης αμφι-
σβητούμενο, καθώς μάλλον ξεκινάει η 
φάση με οφσάιντ). Και αφού δεν ισοφά-
ριζαν οι φιλοξενούμενοι, τους έβαλε το 
δεύτερο ο Ράκιτιτς με το μυτάκι (32’) από 
τέλεια κάθετη του Αρτούρ.
Στην επανάληψη η Μπάρτσα μπήκε πιο 
κρύα, αλλά σταδιακά ανέβαζε ρυθμό. 
Στο 53’ με σέντρα χαμηλή του Σουάρες 
και κεφαλιά του Κουτίνιο πήρε σκορ πρό-
κρισης και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο 
Μέσι περίμενε υπομονετικά και αντί να τη 
δώσει σε Σουάρες, Κουτίνιο, είδε τον Σέρζι 
Ρομπέρτο που ερχόταν από πίσω κι εκεί-
νος το τελείωσε με χαμηλό σουτ. Ωστόσο, 
στο 67’ με τέλειο βολέ ο Αράνα έκανε το 
4-1 και οι Σεβιγιάνοι το ξαναπίστεψαν.
Η Μπάρτσα πλέον περίμενε και έβγαινε 
δαιμονισμένα στην κόντρα. Στο 74’ ο Μέσι 
έχασε ίσως μία από τις μεγαλύτερες ευκαι-
ρίες της καριέρας του. Ο Σουάρες του σέρ-

βιρε έτοιμο γκολ, αλλά αντί να το τελειώ-
σει, ήθελε να τους αδειάσει όλους και 
τελικά τον νίκησε ο πορτιέρο. Γενικότερα 
ο Αργεντινός είχε κέφια και μοίραζε ασύλ-
ληπτα το παιχνίδι. Σε ιδανική αντεπίθεση, 
παράλληλη πάρε βάλε του Ζόρντι Αλμπα, 
ο Λουίς Σουάρες κλείδωσε την πρόκριση 
στο 89’.
Στις καθυστερήσεις μπήκε το γκολ του 
Μέσι που περιγράψαμε -ή καλύτερα που 
απλά πρέπει να δεις- στο ξεκίνημα του κει-
μένου. Με αυτόν τον συγκλονιστικό τρόπο 
η Μπαρτσελόνα θα δώσει το παρών για 
ένατη διαδοχική χρονιά στα ημιτελικά και 
ενώ μετράει τέσσερις διαδοχικές κατακτή-
σεις και πέντε τελικούς στη σειρά...

Επική ανατροπή και πρόκριση 
για Βαλένθια

Απίστευτη Βαλένθια με τις... 
νυχτερίδες να πετυχαίνουν 
δύο γκολ στις καθυστερή-
σεις, να κάνουν το 3-1 επί της 
Χετάφε και να παίρνουν την 
πρόκριση στα ημιτελικά του 

Copa Del Rey. Χατ τρικ ο μαγι-
κός Ροντρίγκο.

Έχοντας χάσει με 1-0 στο πρώτο 
ματς, είδε την Χετάφε να προηγείται 

μόλις στο 1’ μέσα στο Μεστάγια με τον 
Μολίνα. Στο 61’ ο Ροντρίγκο ισοφάρισε 
αλλά και πάλι η Βαλένθια έδειχνε πως χρει-
αζόταν ένα θαύμα για να πάρει την πρό-
κριση στα ημιτελικά του Copa Del Rey. Ένα 
θαύμα που τελικά έγινε, καθώς ο Ροντρί-
γκο με γκολ στο δεύτερο και τρίτο λεπτό 
των καθυστερήσεων πέτυχε την απόλυτη 
ανατροπή και κάνοντας το 3-1 έστειλε τις... 
νυχτερίδες στην επόμενη φάση.

Διπλό... ανάσα η Ράγιο!
Μεγάλη νίκη για τη Ράγιο, επικράτησε 1-0 
της Αλαβες στο Μεντιθορόθα και βρέθηκε 
εκτός επικίνδυνης ζώνης!
Η Ράγιο τα δίνει όλα για την παραμονή και 
οι εμφανίσεις της είναι σύμμαχος για την 
επίτευξη του στόχου. Η Βαγιεκάνο πέρασε 
αλώβητη από το Μεντιθορόθα, επικρά-
τησε 1-0 της Αλαβές και βρέθηκε εκτός 
επικίνδυνης ζώνης. Με 13 βαθμούς στην 
τελευταία πεντάδα αγώνων δείχνει ικανή 
να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη του υποβι-
βασμού. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρη-
σης πέτυχε ο Ραούλ ντε Τομάς στο 47’. Οι 
γηπεδούχοι πίεσαν στο τελευταίο τέταρτο, 
αλλά ο Αμάτ με τις τοποθετήσεις του και ο 
Ντιμιτριέφκσι με τις επεμβάσεις κράτησαν 
το διπλό.

αθλητικά

Υπερηχητική εξάρα

Η Μπόρνμουθ νίκησε 4-0 την 
Τσέλσι στο ντεμπούτο του Ιγουαΐν 
στην Premier League και η μάχη για 
την έξοδο στο Champions League 
εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ! 
Aνατροπή η Τότεναμ.  

Η 
Μπόρνμουθ δείχνει να αφήνει ο-
ριστικά πίσω της τη μίνι κρίση που 
προηγήθηκε της αναμέτρησης με 
την Γουέστ Χαμ και βάζει πλώρη για 

οκτάδα! Η ομάδα του Χάου επικράτησε 4-
0 της Τσέλσι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 
Κινγκ, αυξάνοντας τον προβληματισμό για 
τους «Μπλε», που έλεγχαν το ματς στο πρώ-
το μέρος αλλά δεν έβρισκαν χώρους για να 
δημιουργήσουν ουσιαστικούς κινδύνους. Η 
ομάδα του Σάρι ξεκίνησε επιθετικά και είχε 
δοκάρι στο 7’ με τον Κόβασιτς. Τόσο ο Αζάρ, 
όσο και ο Πέδρο δεν κατάφεραν να ανησυ-
χήσουν τον Μπόρουτς που ξεκίνησε κάτω 
από τα δοκάρια και ήταν σταθερότατος. Οι 
γηπεδούχοι είχαν στο 34’ μια κεφαλιά του 
Μπρουκς, η οποία δεν δυσκόλεψε τον Κέ-
πα, που μπλόκαρε και το μακρινό σουτ του 
ίδιου παίκτη τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 
39’ ο Μπόρουτς έδιωξε σε κόρνερ μια επι-
κίνδυνη φαλτσαριστή σέντρα του Αθπιλικου-
έτα, ενώ μπλόκαρε και τα σουτ των Αζάρ και 
Στάνισλας.
Με το «καλημέρα» στο δεύτερο ημίχρονο 
ο Τζόσουα Κινγκ, έπειτα από ασίστ του 
Μπρουκς άνοιξε το σκορ. Η Τσέλσι είχε την 
κατοχή αλλά δεν μπορούσε να την εκμεταλ-
λευτεί. Ο Μπόρουτς ήταν ξανά εκεί στο 57’ 
για να σταματήσει τον Πέδρο και ο Σάρι έριξε 
στο ματς τον Γουίλιαν για να κάνει πιο επικίν-
δυνη η ομάδα του, όμως άμεσα βρέθηκε για 
τα καλά με την πλάτη στον τοίχο. Ο Μπρουκς 
που το έψαχνε από το ξεκίνημα έστειλε τη 
μπάλα στη γωνία του Κέπα, ένα λεπτό πριν ο 
Ζιρού πάρει τη θέση του Ιγουαΐν. O Kινγκ στο 
75’ έκανε το 3-0 και το κερασάκι ήρθε από 
τον Ντάνιελς στο 95’, για να περιπλέξει πολύ 
την υπόθεση Champions League!

Χέρι - χέρι στο Σεντ Μέρις!
Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν στο Σεντ Μέρις 
Σαουθάμπτον και Κρίσταλ Πάλας, έχοντας 
έτσι 23 βαθμούς και στο +4 από την επικίν-
δυνη ζώνη. Καλύτεροι οι φιλοξενούμενοι στο 
α’ μέρος, πίεσαν και κατάφεραν να ανοίξουν 
το σκορ στο 31’ με τον Ζαχά έπειτα από ασίστ 

του Τάουνσεντ. Εξαιρετικός ο ρυθμός στην 
επανάληψη, οι Αγιοι πίεσαν, έχασαν καλές 
ευκαιρίες με τους Ινγκς, Αρμστρονγκ και στο 
77’ ο Γουόρντ Πράουνς έφερε το ματς στα 
ίσα. Η Πάλας στο 87’ έμεινε με δέκα παίκτες 
λόγω αποβολής του Ζαχά, όμως στις καθυ-
στερήσεις ο Αρμστρονγκ δεν μπόρεσε να 
δώσει το τρίποντο στους γηπεδούχους.

Nίκη ανάσα η Τότεναμ
Στο «Γουέμπλεϊ» η Τότεναμ τα βρήκε δύσκολα 
κόντρα στην Γουότφορντ, ωστόσο αποδεί-
χθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει. Οι Λον-
δρέζοι έκαναν την ανατροπή, επικράτησαν 
2-1 των Χόρνετς και βρέθηκαν στο -7 από την 
κορυφή, αλλά και στο +7 από την 4η Αρσε-
ναλ. Ο Γιορίς στο 38’ έκανε τη γκάφα, έχασε 
τη μπάλα στην εκτέλεση του κόρνερ και ο 
Κάθκαρτ από κοντά πέτυχε το 1-0. Στην επα-
νάληψη οι Σπερς πίεσαν, έφτασαν κοντά στην 
ισοφάριση δυο φορές, αλλά Γιορέντε και 
Ρόουζ δε βρήκαν δίχτυα. Στο τελευταίο δεκά-
λεπτο τα έδωσαν όλα, έκλεισαν τους Χόρνετς 
στην περιοχή τους και σε επτά λεπτά έκαναν 
την ανατροπή. Στο 80’ ο Σον έφερε το ματς 
στα ίσα και στο 87’ ο Γιορέντε λύτρωσε την 
Τότεναμ!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρν-
λι 2-2
Μέχρι το 87’ συνέβαινε κάτι μυθικό στο 
«Ολντ Τράφορντ». Η Μπέρνλι νικούσε 0-2 και 
έπαιρνε διπλό εκεί μέσα για πρώτη φορά από 
το 1962. Τελικά όμως δεν κατάφερε να ολο-
κληρώσει το θαύμα. Ούτε όμως και η Γιου-
νάιτεντ μία τρελή ανατροπή. Οι Κόκκινοι 
Διάβολοι αφού έχασαν τα άχαστα σε όλο το 
ματς, έκλεψαν τον βαθμό στις καθυστερήσεις, 
δίχως όμως να φτάσουν στο 7x7, κάτι που 
θα καθιστούσε τον Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ ως 
τον μοναδικό προπονητή που αναλαμβάνει 
ομάδα και κάνει τόσο τρελό ξεκίνημα.
Η Γιουνάιτεντ έβγαλε και πάλι ένταση, αλλά 
αυτή τη φορά κάπως καθυστερημένα και 
ήταν ξεκάθαρα πιο άστοχη από τότε που βρέ-
θηκε στο τιμόνι της ο Νορβηγός τεχνικός. Και 
εκεί που το πάλευε, είδε πρώτα τον Μπαρνς 
(51’) και στη συνέχεια τον Γουντ (81’) να της 
βάζουν τεράστιους μπελάδες. Ωστόσο, το 
πέναλτι του Πογκμπά (87’) και το εξ επαφής 
πλασέ του Λίντελοφ (92’) γλίτωσαν τα χει-
ρότερα, αν και τη άφησαν στο -3 από την 
τετράδα, έχοντας μάλιστα ματς περισσότερο 
από την Τσέλσι.

«Τεσσάρα» στην Τσέλσι και 
χαμός για την τετράδα!
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Η ΑΕΛ πέτυχε οκτώ τέρματα κόντρα στο Θόι Λακατάμειας στο 
πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου και 
ουσιαστικά καθάρισε την υπόθεση πρόκρισης για την επόμενη 

φάση του θεσμού. Τρία τέρματα πέτυχε ο Μυτίδης και από ένα οι 
Τεξέιρα, Ανγκάνοβιτς, Αντόνια, Χουράδο και ένα αυτογκόλ.

Α’ ΜΕΡΟΣ
Καλύτερη η ΑΕΛ σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα της 
Λεμεσού έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο και βρισκόταν στην 
αντίπαλη περιοχή σχεδόν σε κάθε επίθεση. Η ομάδα του Ντούσαν 
Κέρκεζ πέτυχε στο πρώτο μέρος έξι τέρματα και ουσιαστικά καθά-
ρισε την πρόκριση. Είχε την κατοχή και την υπεροχή.
Χαρακτηριστικό το γεγονός πως ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ ακού-
μπησε μόνο μια φορά την μπάλα σε ένα γέμισα από ποδοσφαιριστή 
του Θόι Λακατάμειας.
Τρία τέρματα πέτυχε ο Νέστορας Μυτίδης ενώ είχε ακόμα τρείς καλές 
στιγμές για να σκοράρει ακόμα περισσότερα τέρματα. Τα άλλα γκολ 
για την ομάδα του Κέρκεζ πέτυχαν οι Τεξέιρα, Αγκάνοβιτς και Αντόνια.

Β ΜΕΡΟΣ
Στην επανάληψη η ΑΕΛ έριξε στροφές, συνέχισε όμως να έχει τον 
απόλυτο έλεγχο και την κατοχή της μπάλα στον αγώνα. Ευκαιρίες δεν 
είχαμε όπως στο πρώτο μέρος και περισσότερο οι ποδοσφαιριστές 
των δύο ομάδων έδιναν “μάχες” στο χώρο του κέντρου.
Η ομάδα του Θόι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με αυτόν του πρώτου 
μέρους, δηλαδή να προσπαθεί να αμυνθεί ενώ δεν μπορούσε να 
μπει με καλές προϋποθέσεις στην εστία του Βοζίνια.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν μόνο ένα σουτ έξω από την περιοχή από τον 
Ξενοφώντος με την έναρξη του 2ου ημιχρόνου ενώ και η ομάδα της 
Λεμεσού είχε ένα καλό σουτ με τον Αγκάνοβιτς στο 55. Αυτά μέχρι 
το 87 καθώς μέχρι το τέλος η ομάδα της Λεμεσού πέτυχε ακόμα δύο 
τέρματα με τον Χουράδο αρχικά και στην συνέχεια με αυτογκόλ 
ποδοσφαιριστή του Θοι. Με αυτό το τρόπο διαμορφώθηκε το τελικό 
8-0.
AΕΛ: Βοζίνια, Ν. Τεϊσέιρα (46΄ Γουίλερ), Μιχαηλίδης, Α. Τεϊσέιρα, 
Λαφράνς, Φιντέλις, Γερολέμου, Ντα Σίλβα, Τζαρσίνιο (64΄ Γκαστα-
νιάγα), Αγκάνοβιτς, Μυτίδης (64΄ Χουράδο)
ΘΟΪ: Τιμθέου, Πεχλιβανόπουλος, Κίττος, Θεοδώρου (57΄ Αλωνεύ-
της), Παπαθεοχάρους (46΄ Ρόιτς), Ιωάννου, Χριστοφόρου, Βοσνακί-
δης, Λαός, Κυριάκου, Χαραλάμπους (46΄ Ξενοφώντος)

Και τώρα… ΑΕΚ
Η ΑΕΛ κέρδισε εύκολα το ΘΟΪ Λακατάμιας με 8-0 και ουσιαστικά 
είναι με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.
Στα θετικά πως ο Νέστορας Μυτίδης πέτυχε χατ τρικ, κάτι το οποίο 
είχε ανάγκη στο κομμάτι της ψυχολογίας ενώ από μια φορά βρήκαν 
δίκτυα οι Α. Τεϊσέιρα , Αγκάνοβιτς, Τζαρσίνιο, Χουράδο, και Τιμο-
θέου. Πολύ καλή παρουσία είχε ο Τζαρσίνιο ο οποίος έδειξε πως 
μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει τους στόχους της.
Πλέον το μυαλό της ομάδας της Λεμεσού στρέφεται στο δύσκολο 
παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο Τσίρειο. Ένα παιχνίδι σημα-
ντικό για το συγκρότημα του Κέρκεζ αφού θέλει να πάρει την νίκη 
και να αυξήσει την διαφορά της από τους κιτρινοπράσινους στους 
12 βαθμούς.

Στος «8» του Κυπέλλου Coca-Cola 
προκρίθηκε απόψε η ΑΕΚ επικράτησε στο 
«ΑΕΚ Αρένα» με 2-0 της Νέας Σαλαμίνας στον 
επαναληπτικό του 2-1 του «Αμμόχωστος».

Η 
ομάδα της Λάρνακας ήταν καλύτερη στο 
μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και δεν 
επέτρεψε στην ομάδα της Αμμοχώστου να 
γίνει ιδιαίτερα απειλητική.

Ένα βήμα πιο κοντά πλέον στην υπερπάσπιση του 
στέμματός τους οι κυπελλούχοι.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Αποφασισμένη να σφραγίσει με ένα γκολ την υπό-
θεη «πρόκριση στους 8» μπήκε στο παιχνίδι η ΑΕΚ 
που από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης κυριάρ-
χισε επί της Νέας Σαλαμίνας και ήταν πιο επικίνδυνη 
στο παιχνίδι της.
Aπό την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε πιέζοντας 
ψηλά τη μεσοαμυντική γραμμή των γηπεδούχων, με 
αμυντικογενές παιχνίδι, προσδοκώντας στο λάθος 
του αντιπάλου για να χτυπήσει στην αντεπίθεση.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι ισορροπήθηκε 
πλήρως με την ΑΕΚ να δυσκολεύεται να δημιουρ-
γήσε τις προϋποθέσεις για το γκολ, παρά την καλή 
ενέργεια του Τριτσκόφσκι στο 14’.
Το γκολ που έψαχνε η ΑΕΚ τελικά ήρθε στο 22’ με τον 
Τριτσκόφσκι να στέλνει από το ύψος του πέναλτι την 
μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Γιάννου, 
σημειώνοντας το 1-0 και ανεβάζοντας το συνολικό 
σκορ σε 3-1.
Στη συνέχεια η Νέα Σαλαμίνα πίεσε εκ νέου πιο ψηλά 
τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, αλλά δεν μπόρεσε να 
γίνει απειλητική απέναντι στην εστία του Τόνιο και 
έτσι άλλο ένα δεκάλεπτο κύλησε ανεκμετάλλευτο για 
τους φιλοξενούμενους.
Από την πλευρά της, η ΑΕΚ μετά το 1-0 επέλεξε να 
ρίξει ρυθμούς και να κάνει διαχείριση του υπέρ της 
προβαδίσματος χωρίς να παίζει με ένταση και να 
ασκεί μεγάλη πίεση στυν αντίπαλη άμυνα.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Ανεβασμένος σε σχέση με τα τελευταία στάδια του 
πρώτου μέρους ήταν ο ρυθμός του αγώνα με το 
ξεκίνημα της επανάληψης, με την ΑΕΚ να ψάχνει και 

για δεύτερο γκολ και τη Νέα Σαλαμίνα 
σε παθητικό ρόλο παίζοντας όμως ανοι-
χτά για να μπορέσει να πετύχει κα΄τι στην 
αντεπίθεση.
Όπερ και εγένετο. Η ΑΕΚ έφτασε στο 2-0 
με τον Ακοράν στο 59’ να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα με σουτ μετά από γύρι-
σμα από τον Γιάννου.
Το γκολ αυτό έφερε το συνολικό σκορ 
στο 4-1 και ουσιαστικά έκρινε τα πάντα 
και έδωσε την πρόκριση στους «κιτρι-
νοπράσινους». Η Νέα Σαλαμίνα όμως 
συνέχισε να παλεύει και να προσπαθεί 
να αντιδράσει, χωρίς να κλείνεται στα 
καρέ της.
Όσο περνούσε ο χρόνος ο ρυθμός του 
παιχνιδιού έπεφτε με την ΑΕΚ να κάνει 
πολύ σωστή διαχείριση του υπέρ της 
προβαδίσματος και τελικά τα κατάφερε.
Το τελικό σκορ, βρήκε την ΑΕΚ στους «8» 
του θεσμού και ένα βήμα πιο κοντά στην 
υπερσπάσιση του στέμματος της.
ΑΕΚ: Τόνιο, Τρουγιόλς, Μοϊσόφ, Λαρένα, 
Ακοράν, Τέτε, Τρισκόφσκι, Κάσες, Γκον-
ζάλεθ(66’ Καταλά), Τζεφρέν(74’ Χέφελ), 
Γιάννου(82’ Ακίνο)
Νέα Σαλαμίνα: Αλβμπόγκε, Γκολο-
μπάρτ(64’ Χατζηκωνσταντή), Άγκους, 
Χριστοφόρου, Μαργκάσα(68’ Κωστή), 
Ρέινολντς, Μιντίκκης, Νικολάου(55’ 
Κορέια), Ελουντού, Σιαθάς, Σικόρσκι

αθλητικά
ΑΕΚ-Νέα Σαλαμίνα 2-0

Αποφασισμένη να υπερασπιστεί το στέμμα
ΑΕΛ-ΘΟΪ 8-0
Οκτώ τέρματα στo ΘΟΪ η 
ΑΕΛ… και πρόκριση
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 55-76

Εχασε τα αβγά και τα πασχάλια

Ο Ολυμπιακός (12-9) όχι μόνο ηττήθηκε άνετα από την Μπαρτσελόνα (12-9) με 55-76, αλλά 
έχασε και τη διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας. Σούπερ ο Σίνγκλετον (18π., 5/8τρ.). 

Η 
Μπαρτσελόνα πέρασε πανεύκολα από το 
ΣΕΦ επικρατώντας του κάκιστου Ολυμπια-
κού με 55-76 χάνοντας και τη διαφορά των 
9 πόντων με την οποία είχε νικήσει στη Βαρ-

κελώνη.  Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν σημαντική ευ-
καιρία να εδραιώσουν τη θέση τους στην πρώτη πε-
ντάδα της βαθμολογίας έχοντας απέναντί τους έναν 
καταπληκτικό Σίνγκλετον (18π. με 5/8τρ.).
Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε πολύ καλύτερα την ανα-
μέτρηση. Βρίσκοντας εύκολα καλάθια από λάθη του 
Ουίλιαμς Γκος και εν συνεχεία από σωστή επιθετική 
λειτουργία (κάτι που δεν είχαν οι γηπεδούχοι) προ-
ηγήθηκε με 4-15 (6’). Η άσχημη εικόνα του Ολυμπια-
κού συνεχίστηκε όπως και τα αβίαστα λάθη. Οι φιλο-
ξενούμενοι σκόραραν σε κάθε κατοχή μπάλας και με 
τρίποντα των Σίνγκλετον και Χάνγκα βρέθηκαν στο 
+21 (6-27, 10’).
Με την άμυνα βελτιωμένη και τον Σπανούλη 
στην επίθεση είτε να σκοράρει είτε να δίνει 
ασίστ, ο Ολυμπιακός παρουσίασε καλύ-
τερο πρόσωπο και μείωσε σε 12-27 
(12’). Δεν υπήρχε παίκτης του Μπλατ 
που να μην έδινε το 100% στην άμυνα 
και στην άλλη πλευρά ο απολαυστι-
κός Σπανούλης με συνεχόμενα δικά 
του καλάθια πρωταγωνίστησε σε σερί 
15-0 (21-27, 15’). Λογικό ήταν κάποια 
στιγμή να βρει σκορ η Μπαρτσελόνα και 
το έκανε μετά από 6:30 στην περίοδο κατα-
φέρνοντας να διατηρήσει τη διαφορά γύρω από 
τους 8 πόντους (26-34, 18’).
Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο με τους «ερυ-
θρόλευκους» να ακουμπούν τη μπάλα στα χέρια του 
Μιλουτίνοφ και του Στρέλνιεκς. Η Μπαρτσελόνα όμως 
με τον Σίνγκλετον να έχει βρει ρυθμό πίσω από τα 
6.75 δεν επέτρεπε να μειωθεί η διαφορά κι άλλο (36-
46, 25’). Στη συνέχεια όμως οι παίκτες του Πέσιτς 
βρήκαν καλάθια από επιθετικά ριμπάουντ (δεύτερη 
ευκαιρία), προηγήθηκαν με 40-55 (29’) και «πλήγω-
σαν» την ψυχολογία των γηπεδούχων.
Οι Ισπανοί παρέμεναν συγκεντρωμένοι, έβγαζαν 
ενέργεια στην άμυνα ενώ στην άλλη πλευρά οι Πει-
ραιώτες σπαταλούσαν τη μία επίθεση μετά την άλλη 
είτε με άστοχες προσπάθειες είτε με βιαστικές επι-
λογές που έφερναν λάθη. Με το σκορ στο 45-63 (35’) 
πλέον σκέφτονταν να προφυλάξουν τη διαφορά των 9 
πόντων με την οποία είχαν νικήσει στη Βαρκελώνη. Η 
εικόνα δεν άλλαξε το παραμικρό κι έτσι δεν κατάφε-
ραν ούτε αυτό.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Καθολικά ανώτερη η Μπαρτσελόνα. 

Καλύτερη σε τρίποντα (17.4%-42.9%), ριμπάουντ (29-
35) και λάθη (12-7).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κρις Σίνγκλετον σε 22:51 
είχε 18 πόντους (1/3δ., 5/8τρ., 1/2β.), 5 ριμπάουντ, μία 
ασίστ, ένα λάθος.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Όλοι οι παίκτες του 
Ολυμπιακού πλην του Μιλουτίνοφ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Κέβιν Πάνγκος τελείωσε με 9 
πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το πρώτο δεκάλεπτο που η διαφορά 
έφτασε στους 21 πόντους με την επίθεση του Ολυμπι-
ακού να σκοράρει μόλις 6 πόντους.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Τα πάντα οι γηπεδούχοι, τίποτα οι φιλο-
ξενούμενοι.
Τα δεκάλεπτα: 6-27, 28-38, 43-55, 55-76

Ισοφάρισε την χαμηλότερη επίθεση όλων 
των εποχών στην έδρα του!

Με τους 55 πόντους που σημείωσε κόντρα 
στην Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ισο-

φάρισε τη χαμηλότερη επίθεση όλων 
των εποχών στην EuroLeague εντός 
έδρας!  
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την 
Μπαρσελόνα με 55-76 για την 21η 
αγωνιστική της EuroLeague, έχασε τη 

μεταξύ τους διαφορά και πλέον μειο-
νεκτεί στην ισοβαθμία με τους Καταλα-

νούς, πέφτοντας στην έκτη θέση της κατά-
ταξης στη regular season.

Παράλληλα, οι 55 πόντοι των «ερυθρόλευκων» 
κόντρα στους Καταλανούς ισοφάρισαν το αρνητικό 
ρεκόρ παραγωγικότητας εντός έδρας που σημειώθηκε 
σε παλαιότερο αγώνα ξανά με την Μπαρτσελόνα! 
Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2002-03 ο Ολυμπιακός ηττή-
θηκε από τους «μπλαουγκράνα» στον Κορυδαλλό με 
55-58 για την 5η αγωνιστική του Top-16 της διοργά-
νωσης, όταν στους Καταλανούς ήταν προπονητής ο... 
Σβέτισλαβ Πέσιτς!

Ο καλύτερος φετινός Σίνγκλετον κόντρα 
στον Ολυμπιακό! 
Ο Κρις Σίνγκλετον πραγματοποίησε το καλύτερο παι-
χνίδι του τη φετινή σεζόν, τόσο στην EuroLeague όσο 
και συνολικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς! 
Ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να ήταν μακριά 
από τον καλό του εαυτό στην μεγαλύτερη διάρκεια της 
σεζόν ωστόσο σε ένα γήπεδο που... γνώριζε καλά την 
προηγούμενη διετία φρόντισε να πραγματοποιήσει 
την καλύτερή του εμφάνισή φέτος! 

Με... σπασμένα τα φρένα 
πήγε στους 16! 

Ο 
ΠΑΟΚ προκρίθηκε 
στις «16» καλύτερες 
ομάδες του BCL κα-
θώς έκανε εμφατικό 

πέρασμα από την έδρα της Φρι-
μπούρ με 64-84 . Αυτή είναι η 
6η νίκη στους τελευταίους επτά 
αγώνες για την ομάδα του Ηλία 
Παπαθεοδώρου.
Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό 
πρώτο δεκάλεπτο και στις δύο 
πλευρές του παρκέ. Αμυντικά, 
δεν επίτρεψε στη Φριμπούρ 
να βάλει την μπάλα στο καλάθι 
και την ανάγκασε να κάνει κάτι 
που δεν συνηθίζει, να σουτά-
ρει διαρκώς έξω από τα 6.75. 
Επιθετικά, η ελληνική ομάδα… 
ακούμπησε πάνω στην ευστο-
χία της (4/9) στο μακρινό σουτ 
κι έτσι μετά το αρχικά 0-6 και το 
7-15 (7’) προηγήθηκε με 12-22 
με το τέλος της περιόδου.
Ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ίδια συνέ-
πεια στην άμυνά του στη δεύ-
τερη περίοδο και κυρίως δεν 
πρόσεξε τον Μλάνταν. Έδωσε το 
δικαίωμα στην ελβετική ομάδα 
να πατήσει στη ρακέτα αλλά και 
να βρει πόντους στο transition 
game. Γι’ αυτό εξάλλου μείωσε 
σε 26-33 λίγο πριν τη συμπλή-
ρωση πέντε λεπτών. Τα δύο τρί-
ποντα των Γκος, Χάτσερ κράτη-
σαν αυτή τη διαφορά για την 
ελληνική ομάδα (28-41) αλλά 
δέχθηκε έξι πόντους στα τελευ-
ταία 52’’ του πρώτου ημιχρό-
νου με συνέπεια να μειώσουν οι 
γηπεδούχοι σε 34-41.
Με κακές αποφάσεις και στις 
δύο πλευρές του παρκέ, στο 
πρώτο μισό της 3ης περιό-
δου, ο ΠΑΟΚ έδωσε ελπίδες 
στη Φριμπούρ. Ωστόσο, μετά 
το 44-48, ο Δικέφαλος έβαλε 
λογική και στόχευσε στο παι-
χνίδι του στην επίθεση και με 
σταθερό… συνοδοιπόρο το 
μακρινό σουτ με τους Γκος, 
Κόνιαρη, Τζόουνς επανέφερε 
τη διαφορά σε διψήφιο νού-
μερο (44-54) αλλά και στο +15 
(46-61, 28:30). Το δεκάλεπτο 
έκλεισε με σκορ 51-62.
Διατηρώντας την άμυνά του σε 

πολύ καλό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ 
δεν «πληγώθηκε» από την επι-
θετική δυστοκία του καθώς και 
η διαφορά παρέμεινε σε διψή-
φιο νούμερο (53-67) μετά τη 
συμπλήρωση τριών λεπτών 
στην τελευταία περίοδο. Με τα 
τρίποντα του Θόδωρου Ζάρα, 
ο ΠΑΟΚ κλείδωσε τη νίκη μετά 
την είσοδο του αγώνα στα 
τελευταία τρία λεπτά καθώς η 
διαφορά έφτασε και στους 19 
πόντους (56-75).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Δεν τίθεται θέμα 
σύγκρισης των δύο ομάδων. 
Από τη στιγμή μάλιστα που ο 
ΠΑΟΚ δεν επίτρεψε στη Φρι-
μπούρ να πατήσει στη ρακέτα 
αλλά και να βρει πολλούς 
πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, 
διευκόλυνε τον εαυτό του.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Αντώνης Κόνιαρης έκανε πολύ 
ώριμο παιχνίδι ελέγχοντας τον 
ρυθμό του αγώνα, ενώ ο Λίνος 
Χρυσ ικόπουλος τ ε λε ίωσε 
όσες φάσεις πήρε χαμηλά στη 
ρακέτα. Και φυσικά… ο Γκος με 
το μακρινό σουτ του.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ντάριους 
Γκάρετ αλλάζει το επίπεδο του 
ΠΑΟΚ όταν είναι στο παρκέ, τον 
κάνει πιο επιθετικό και αθλη-
τικό στην άμυνα.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΑΝ: Ρόμπερσον, Τίμπερ-
λεικ και Ουάτς ήταν… παρό-
ντες απόντες στο παιχνίδι. 
Ο Μιλένκο Τέπιτς δεν βρήκε 
ρυθμό για τον ΠΑΟΚ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τι άλλο… 
Η ευστοχία του ΠΑΟΚ στο 
μακρινό σουτ, το είχε κάθε 
φορά που η Φριμπούρ έκανε 
απόπειρα να μπει στο παιχνίδι.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Φριμπούρ δεν 
κατάφερε να ελέγξει το μακρινό 
σουτ του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος 
σε τρεις περιπτώσεις έχασε δια-
φορές σε ένα λεπτό.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το απί-
στευτο ανάποδο λέι απ του 
Τόμας Γιούρκοβιτς ένα λεπτό 
πριν το φινάλε του αγώνα
Τα δεκάλεπτα: 12-22, 34-41, 
51-62, 64-84
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SPORTS
1 Φεβρουαρίου 2019

Ασταμάτητος ο Φορτούνης, 
μπαλάρα ο Ολυμπιακός!

www.hellasnews-radio.com

σελ. 65

Εχασε τα αβγά και τα 
πασχάλια σελ. 72


