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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Γεια σας!

Valentine’s Day λέει και τρελαίνομαι με κάτι Ελληνα-

ράδες ΅που με πήραν τηλέφωνο να μου πούνε λέει 

χρόνια πολλά… Έλεος, ρε αδέλφια, πάρτε και καμιά ανθο-

δέσμη για να ‘κονομήσουν κι η ωραία ομάδα των ανθοπω-

λείων, γιατί για αυτούς και τους σοκολοτάδες έχει οργανωθεί 

αυτό το πανηγυράκι, που φέρνει κάποια εκατομμυριάκια στα 

ταμεία κάποιων επιχειρήσεων και καλά κάνουν.

Τα χρόνια πολλά για εμάς δεν κολλάει πουθενά (και για να μην 

παρεξηγηθούμεθα να πούμε είναι προσωπική μου γνώμη). 

Λοιπόν, περάστε καλά και μην παίρνετε λουλούδια στην 

γυναίκα σας μια φορά τον χρόνο γιατί αυτό είναι φαρισα-

ϊσμός. Να της παίρνετε όσο πιο συχνά μπορείτε κι αντέχει 

φυσικά η τσεπούλα σας.

Πάμε και στο άλλο τώρα, το «πρόσεχε μεγάλωσες τώρα…

Κάτσε μέσα μην γλιστρήσεις και πέσεις και τρέχουμε σε νοσο-

κομεία…» Δηλαδή, το πρόβλημα είναι μην γκρεμοτσακιστείς 

ή μήπως οι συμβουλάτορες βαριούνται να τρέχουν στα νοσο-

κομεία;

Είσαι νέος βρέχει, χιονίζει… κανένα πρόβλημα. Βγαίνει, τρέ-

χει, κάνει ότι του κατεβάσει η κούτρα κι αν πάθει κάτι, εντά-

ξει… νέος είναι μέχρι να γεράσει θα περάσει! Τι να πω βρε 

αδέλφια, μπορεί και να παρεξένεψα… Δεν μπορώ αυτό το 

«πρόσεχε, γλιστράει, ντύσου μην αρπάξεις και καμία πνευ-

μονία, πήρες τα χάπια σου; Έμαθες ο φίλος σου ο Βαγγέλης τα 

τίναξε τα πέταλα, ήταν λέει μία ηλικία με εσένα!» και δεκάδες 

άλλα ελληνικά ευτράπελα, ελληνικά αποφθέγματα. 

Παίρνεις καινούριο αυτοκίνητο, σου δίνει τρία χρόνια εγγύ-

ηση, μετά πρέπει να έχεις καλό γκαράζ να το φτιάχνει. Έτσι 

και ο άνθρωπος. Πέρασες τα –ήντα καμία εγγύηση. Εξάλλου 

όπως λέει και η ελληνική μούσα «ο γέρος και η γριά πάνε ή 

από πέσιμο ή από χ…»

Άντε γεια χαρά και να προσέχετε!

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΚΙ ΟΛΟΙ 
ΔΗΘΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ…

Πρόσφατα ο αστυνομικός Mark Engravalle ανταποκρίθηκε σε 
κλήση για κλοπή σε κατάστημα της Walmart, όταν έφτασε 
όμως αντίκρισε μια μητέρα με 6 
παιδιά να κλαίνε ασταμάτητα.

Η Sarah ξέσπασε και αυτή σε λυγμούς 
καθώς εξηγούσε το λόγο πίσω από αυτή 
της την πράξη. Η ίδια και οι 6 κόρες της 
ήταν άστεγες και ζούσαν μέσα σε ένα 
παλιό αυτοκίνητο.

Εκείνη τη στιγμή το βλέμμα του αστυ-
νομικού «έπεσε» στα πόδια τους και 
συνειδητοποίησε πως 3 από τα παιδιά δε 
φορούσαν κανπαπούτσια και τα ποδαρά-
κια τους ήταν γεμάτα βρωμιά και κάπνα. 
Ο σύζυγός της είχε πεθάνει πριν 4 χρόνια 
σε ατύχημα και από τότε η οικογένεια 
πάσχιζε να σταθεί στα πόδια της.

Κατά την εξέταση των κλοπιμαίων, ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό 
του Engravalle. Η Sarah με βοήθεια από τις μεγαλύτερες κόρες της 

είχε προσπαθήσει να κλέψει πάνες αξίας 300 δολαρίων, παιδικά 
παπούτσια, μωρομάντηλα και άλλα αντικείμενα που είχαν απεγνω-

σμένα ανάγκη.

Όντας ο ίδιος πατέρας δύο παιδιών, αμέ-
σως ξύπνησαν τα πατρικά του ένστικτα. 
«Μπορεί η Walmart να τη θεωρεί εγκλη-
ματία, αυτό όμως που είδα εγώ ήταν μια 
μητέρα που περνούσε μια κόλαση«, ανέ-
φερε.

Και τότε έκανε κάτι απίστευτο. Της έδωσε 
ένα μικροπρόστιμο για κλοπή και στη 
συνέχεια επέστρεψε στο κατάστημα και 
πλήρωσε για τα πάντα με δικά του χρή-
ματα! Δε το σκέφτηκε καν δεύτερη φορά.

Πλέον, ολόκληρο το αστυνομικό τμήμα 
του Roeland Park μαζεύει δωρεές για τη 

Sarah και την οικογένειά της και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής 
είναι συγκλονιστικά: ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός μόνο, τους 
παρέδωσε 6.000 δολάρια από τους ακροατές του!

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Αστυνομικός έπιασε στα πράσα μια οικογένεια να 
κλέβει, όταν όμως κοίταξε τα πόδια τους όλα άλλαξαν…
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επικαιρότητα

Σενάρια ανασχηματισμού μέσα στα επόμενα 
εικοσιτετράωρα 

Ω
ς θέμα ωρών εμφανίζεται ο κυβερνητικός ανα-
σχηματισμός. Αν και κομματικές πηγές αναφέ-
ρουν ότι δεν έγινε σχετική συζήτηση στη συνε-
δρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, εντούτοις τα 

σενάρια θέλουν τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα να ανα-
κοινώνονται ακόμη και αύριο, Παρασκευή. Η συνεδρίαση 
έγινε στον απόηχο της ψηφοφορίας για την  Συνταγματική 
Αναθεώρηση, όπου καταγράφηκαν απώλειες σε προτάσεις 
της πλειοψηφίας, κράτησε  για περισσότερες από τέσσερις 
ώρες και έγινε υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στα 
γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πληρωθούν οι κενές θέσεις 
στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ θα αντικατασταθούν και τα 
στελέχη που κατέρχονται ως υποψήφιοι δήμαρχοι (η υφυ-
πουργός Μακεδονίας - θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου στη 
Θεσσαλονίκη και ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπου-
λος στην Αθήνα).  Παράλληλα, αναμένεται να ορισθεί νέος 
υπουργός Εξωτερικών, χαρτοφυλάκειο που κρατά ο Αλέξης 
Τσίπρας μετά την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας 
Σύμφωνα με πληροφορίες τα κομματικά στελέχη επισήμα-
ναν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπερψηφίστηκαν αυτά 
που πρότεινε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν το μέτωπο των προοδευ-
τικών δυνάμεων που όπως επισήμαναν κυβερνητικά στε-
λέχη, είναι στόχος εδώ και καιρό.
«Μετά και την Συμφωνία των Πρεσπών είναι η περίοδος που 
πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με δυνάμεις του προοδευτικού 
και αριστερού τόξου», ανέφεραν κομματικές πηγές.
Όπως επισήμαναν οι ίδιες πηγές, το «άνοιγμα» θα είναι στη 
βάση προγραμματικών συγκλίσεων με στίγμα την αντίθεση 
στην Ακροδεξιά και τον Νεοφιλελευθερισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν 
και ζητήματα όπως οι σχέσεις κράτους – εκκλησίας, οικο-
νομικά θέματα όπως τα κόκκινα δάνεια και η εκλογική ετοι-
μότητα. 
Τις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα στις αρχές Μαρτίου, 
θα πραγματοποιηθεί όπως συμφωνήθηκε συνεδρίαση της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου θα γίνει συζήτηση 
για τις ευρωεκλογές και τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
Ο πρωθυπουργός λίγα λεπτά μετά τις τέσσερις, εισερχόμε-
νος στα γραφεία του κόμματος, φανερά ευδιάθετος, απα-
ντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν δέχεται χρόνια 
πολλά σήμερα, λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, είπε 
ότι ... «σήμερα είναι τα ερωτικά ραντεβού», χωρίς ωστόσο 
να διευκρινίσει τι εννοεί.

Μαξίμου: Ανυπόστατα τα σενάρια περί αποχώ-
ρησης βουλευτών - ΝΔ: Δεν έχει όρια ο αυτοε-
ξευτελισμός
«Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η 
δημόσια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση επι-
χείρησε να παίξει πολιτικά παιχνίδια και με τις παλινωδίες 
της θέλησε να υποβαθμίσει και να ευτελίσει την κορυφαία 
θεσμική διαδικασία του πολιτεύματος. Ήταν εξάλλου εκείνη 
που μέχρι την τελευταία στιγμή άλλαζε θέσεις για την συμμε-
τοχή της ή μη στη διαδικασία» τονίζει σε γραπτή του ανακοί-
νωση το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.
«Τα ίδια συνεχίζει και σήμερα με την υιοθέτηση ανυπόστατων 
σεναρίων περί δήθεν αποχώρησης βουλευτών της πλειοψη-
φίας από τη διαδικασία. Η ΝΔ επιμένει να αντιλαμβάνεται την 
αναθεώρηση σαν ένα παιχνίδι συναλλαγής και ανταλλαγής, 
απειλώντας ότι δεν θα υποστηρίξει ακόμη και ώριμες μεταρ-
ρυθμίσεις αν δεν γίνει αποδεκτό το σύνολο της νεοφιλελεύ-
θερης ατζέντας της. Η συναίνεση δεν είναι όμως συναλλαγή» 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Καταλήγοντας το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού επιση-

μαίνει: «Είναι λοιπόν η τελευταία που μπορεί να παραδίδει 
μαθήματα σεβασμού των θεσμών στην παρούσα κυβέρνηση, 
η οποία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι η παρούσα 
Βουλή δεσμεύει την επόμενη, όχι μόνο ως προς τα άρθρα που 
θα εισαχθούν προς αναθεώρηση αλλά και ως προς την κατεύ-
θυνσή τους. Και αυτή η θέση είναι κρατούσα και στη νομική 
θεωρία, αλλά και σύμφωνη με τη νομολογία του Ανωτάτου 
Ειδικού Δικαστηρίου της χώρας».
«Σε κάθε περίπτωση οι τακτισμοί και οι διαστρεβλώσεις στις 
οποίες αναλώνεται η Νέα Δημοκρατία ελάχιστα απασχο-
λούν, καθώς και στην αναθεωρητική Βουλή θα βρίσκεται στα 
έδρανα της αντιπολίτευσης» τονίζεται.
Για «αυτοεξευτελισμό της κυβέρνησης-κουρελού που δεν 
έχει πλέον όρια» κάνουν λόγο πηγές της ΝΔ απαντώντας στο 
Μέγαρο Μαξίμου.
«Υπό το βάρος της αντίδρασης της ΝΔ, το Μαξίμου διέψευσε 
όσα είπε δημοσίως στη βουλή ο κ. Κατρούγκαλος παρουσία 
20 δημοσιογράφων και των κ. Ευ. Βενιζέλου και Θοδ. Παπα-
θεοδώρου. Τους παραδίδουμε πλέον στη χλεύη των πολιτών. 
Είναι η μόνη που τους αξίζει» τονίζουν χαρακτηριστικά.

Έντονη διαμαρτυρία της Κασιμάτη στον Βούτση 
για τη διαρροή του ψηφοδελτίου της
Δείχνει ως υπεύθυνους τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 
που έκαναν την καταμέτρηση καθώς στο ψηφοδέλτιο φαίνεται 
ξεκάθαρα η μονογραφή της εφορευτικής επιτροπής
Την έντονη διαμαρτυρία της στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο 
Βούτση θα εκφράσει σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Νίνα 
Κασιμάτη για την διαρροή του ψηφοδελτίου της από μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής που έκαναν την καταμέτρηση για την 
Συνταγματική Αναθεώρηση.
Υπενθυμίζεται ότι το ψηφοδέλτιο της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν το μόνο που διέρρευσε αρκετή ώρα πριν την ολοκλή-
ρωση της καταμέτρησης και την ανακοίνωση του τελικού απο-
τελέσματος.
Όπως δε φαίνεται ξεκάθαρα και από τις φωτογραφίες το 
ψηφοδέλτιο φέρει την μονογραφή της εφορευτικής επιτροπής 
που σημαίνει ότι είχε κατατεθεί από την βουλευτή και διέρ-
ρευσε από άλλον συνάδελφό της που έκανε την καταμέτρηση.
Σύμφωνα με το περιβάλλον της κυρίας Κασιμάτη η εφορευ-
τική επιτροπή που παρέλαβε το ψηφοδέλτιό της αποτελού-
ταν από τον Χρήστο Καραγιαννίδη (ΣΥΡΙΖΑ), Ιάσωνα Φωτήλα 
(ΝΔ) και Δημήτρη Μπαξεβανάκη (ΣΥΡΙΖΑ).
Να σημειωθεί ότι η διαρροή έγινε προκειμένου να φανεί ότι 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί μεταξύ άλλων και με την 
πρόταση του κόμματός της για την θρησκευτική ουδετερό-
τητα του Κράτους.

Διακινήθηκαν μετά τη συνεδρίαση 
της Πολιτικής Γραμματείας του 
ΣΥΡΙΖΑ υπό τον πρωθυπουργό



8 15 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Κ
άθε φορά που αγοράζουμε πατα-
τάκια, η ίδια απογοήτευση: Η μι-
σή σακούλα, αέρας κοπανιστός! 
Απ΄ ό,τι φαίνεται, όμως, οι εται-

ρείες τροφίμων δεν μάς εξαπατούν με τις 
μισογεμάτες συσκευασίες τους, αλλά α-
ντίθετα φροντίζουν να φτάσουμε σπίτι έ-
χοντας στα χέρια μας το καλύτερο δυνατό 
προϊόν.
Πρώτα απ’ όλα, ο αέρας αυτός σ τη 
σακούλα, διασφαλίζει ότι τα πατατάκια 
δεν θα γίνουν χίλια κομμάτια κατά τη 
μεταφορά τους. Επιπλέον, σύμφωνα με το 
κανάλι Tech Insider στο Youtube, ο αέρας 

αυτός είναι στην πραγματικότητα άζωτο, 
το οποίο διατηρεί τα πατατάκια φρέσκα, 
τραγανά και πεντανόστιμα! Επίσης, λει-
τουργεί ως εξαιρετικό συντηρητικό, επι-
μηκύνοντας έτσι τη ζωή του προϊόντος 
στο ράφι.
Με αλλά λόγια μόνο αέρας κοπανιστός 
δεν είναι η σακούλα σου! Αν το καλοσκε-
φτείς μάλιστα, εάν η συσκευασία ήταν 
όντως γεμάτη με «απλό» αέρα, τα πατατά-
κια θα έχαναν την τραγανότητά τους, ακρι-
βώς όπως γίνεται όταν αφήμεις ανοιχτή τη 
σακούλα στο ντουλάπι της κουζίνας.
Άλλο ένα μυστήριο λύθηκε, λοιπόν!

Ο απίστευτος λόγος που τα 
σακουλάκια με τα πατατάκια δεν είναι 
ποτέ γεμάτα

Εικόνα εγκατάλειψης στον Πειραιά 
- Κενός 1 στους 3 επαγγελματικούς 
χώρους 

Το 55% των κτηρίων ανήκουν 
κατά μέσο όρο σε πάνω από 
10 ιδιοκτήτες, ενώ στα μεγάλα 
κτήρια το φαινόμενο της 
συνιδιοκτησίας φτάνει σε 
αδιέξοδες καταστάσεις.

Ε
ικόνα εγκατάλειψης παρουσι-
άζει το μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας, καθώς η συρρίκνωση 
των οικονομικών δραστηριο-

τήτων και η αποχώρηση του μόνιμου 
πληθυσμού, έχει ως αποτέλεσμα πολ-
λά κτήρια να παραμέ-
νουν κενά και αχρησι-
μοποίητα. 
Το ΕΒΕΠ επισημαίνει 
ότι στον Πειραιά, σύμ-
φωνα με μελέτες, εκτι-
μάται ότι το 60% των 
κτηρίων ε ίναι κατα-
σκευασμένα πριν από 
το 1970. Επίσης το 55% των κτηρίων 
ανήκουν κατά μέσο όρο σε πάνω από 
10 ιδιοκτήτες, ενώ στα μεγάλα κτή-
ρια το φαινόμενο της συνιδιοκτησίας 
φτάνει σε αδιέξοδες καταστάσεις. Οι 
συνέπειες είναι ότι πάνω από το 30% 
των γραφείων και καταστημάτων στον 
Πειραιά παραμένουν κλεισ τά, ότ ι 
παλαιά κτήρια δεν ανακαινίζονται και 
ότι η ποιότητα του κτηριακού δυναμι-
κού χειροτερεύει διαρκώς.
Σημειώνει δε πως κατά τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες, το 20% του μόνιμου 
πληθυσμού έχει αποχωρήσει από τον 
Πειραιά, σε συνδυασμό δε με τη συρ-
ρίκνωση των οικονομικών δραστηρι-
οτήτων κατά την τελευταία δεκαετία, 
1 στους 3 των επαγγελματικών χώρων 
είναι είτε κενοί, είτε εγκαταλελειμμέ-
νοι.
Η κοινωνική και οικονομική ζωή, 
καθώς και η εικόνα της πόλης δεν 
έχουν αναβαθμιστεί, όπως θα επι-
θυμούσαν κάτοικοι και επιχειρήσεις. 
Θα πρέπει λοιπόν να καταγράφει ανα-
λυτικά η παρούσα κατάσταση και να 
προταθούν δράσεις για την αντιμετώ-

πισή του προβλήματος και βεβαίως 
την αναβάθμιση του Πειραιά.
Επιπλέον των ενδεικτικών στοιχείων 
για τα προβλήματα παλαιότητας και 
συν ιδιοκτησ ίας των κ τηρίων που 
αναφέρονται παραπάνω, σημειώνο-
νται ακόμα ότι άνω από το 85% χρή-
ζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης, 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της 
λειτουργικότητας και της ενεργειακής 
τους απόδοσης. Το μέσο κόστος απο-
κατάστασης και εκσυγχρονισμού του 
70% περίπου των κτηρίων του Πει-
ραιά υπολογίζεται σε πάνω από 400 

ευρώ /τ.μ.
«Επιπλέον το κέντρο της 
πόλης δεν αναβαθμίζ ε-
ται, όσο παραμένουν στη 
σημερινή κατάσ ταση τα 
εμβληματικά κτήρια της 
Ραλείου και του Πύργου» 
αναφέρει ακόμη ανακοί-
νωση του ΕΒΕΠ στην οποία 

προστίθεται πως είναι ορατός ο κίν-
δυνος αποχώρησης ακόμα περισσό-
τερων μεγάλων επιχειρήσεων καθώς 
οι ιδιωτικές περιουσίες απαξιώνονται. 

Τι πρέπει να γίνει 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Πειραιά προτείνει μια δέσμη 
μέτρων και παρεμβάσεων που μπο-
ρούν να υλοποιηθούν βραχυπρόθε-
σμα. 
Κάποια απ’ αυτά τα μέτρα είναι η 
δημιουργία θεσμικού πλαισίου που 
θα καθιστά δυνατές παρεμβάσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επανά-
χρηση κτηρίων με καθεστώς πολυ-ι-
διοκτησίας, η αναθεώρηση του πολε-
οδομικού σχεδίου της πόλης και ενερ-
γοποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου 
που παραμένει ανενεργό από το 2014.
Ακόμη προτείνεται η θεσμοθέτηση 
κινήτρων για την προσέλκυση περισ-
σότερων ναυτιλιακών και παραγωγι-
κών επιχειρήσεων, καθώς και η χρη-
ματοδότηση σχημάτων ΣΔΙΤ για τον 
εκσυχρονισμό και την επανάχρηση 
κτηρίων.
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Ποινές κάθειρξης από 11 έως 26 χρόνια επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες - Δύο θα αφεθούν 
ελεύθεροι, αφού η έφεση που άσκησαν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα - Νωρίτερα το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης είχε κρίνει ένοχους τους κατηγορούμενους 

Α
νακοινώθηκαν το από-
γευμα της Πέμπτης οι 
ποινές που επιβάλλονται 
στους κατηγορούμενους 

για την απαγωγή του επιχειρημα-
τία Μιχάλη Λεμπιδάκη, οι οποίοι 
κρίθηκαν ένοχοι και θα εκτίσουν 
κατά περίπτωση ποινές κάθειρξης 
από 11 έως 26 χρόνια. Δύο από 
τους καταδικασθέντες αφήνονται 
ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, α-
φού η έφεση που άσκησαν επί της 
απόφασης έχει ανασταλτικό χαρα-
κτήρα.
Αναλυτικότερα:
Ο 1ος κατηγορούμενος, ο 44χρο-
νος ιδιοκτήτης μάν τρας καταδι-
κάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 
ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για 
διακεκριμένη περίπτωση αρπαγής 
κατά συναυτουργία, για απόπειρα 
εκβίασης από κοινού, καθώς και 
για ένταξη σε εγκληματική οργά-
νωση.
Ο 2ος κατηγορούμενος, ο 41χρο-
νος από Θεσσαλονίκη, γνωστός 
με το προσωνύμιο «Σκοπιανός» 
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκι-
σης 14 ετών και 2 μηνών, καθώς 
κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη 
περίπτωση αρπαγής κατά συναυ-
τουργία, για άμεση συνεργεία σε 
απόπειρα εκβίασης από κοινού, 
καθώς και για ένταξη σε εγκλημα-
τική οργάνωση.
Ο 3ος κατηγορούμενος, ο 46χρονος 
Ρεθυμνιώτης επιχειρηματίας κατα-
δικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 
ετών και 4 μηνών, με εκτιτέα ποινή 
τα 25 έτη, καθώς κρίθηκε ένοχος 
για διακεκριμένη περίπτωση αρπα-
γής κατά συναυτουργία, για άμεση 
συνεργεία σε απόπειρα εκβίασης 
από κοινού, για συγκρότηση εγκλη-
ματ ικής οργάνωσης και κατοχή 
πολεμικού όπλου.
Ο 4ος κατηγορούμενος, ο 23χρο-
νος Σφακιανός καταδικάστηκε σε 
ποινή φυλάκισης 25 ετών, καθώς 

κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη 
περίπτωση αρπαγής κατά συναυ-
τουργ ία,  γ ια απόπε ιρα εκβία-
σης από κοινού, καθώς και γ ια 
συγκρότηση εγκληματικής οργά-
νωσης και για κατοχή πολεμικού 
όπλου.
Ο 5ος κατηγορούμενος, ο 47χρο-
νος Ρεθυμν ιώτης, γ νωσ τός ως 
«παππούς», καταδικάσ τηκε σε 
ποινή φυλάκισης 25 ετών, καθώς 
κρίθηκε ένοχος ένοχος για διακε-
κριμένη περίπτωση αρπαγής κατά 
συναυτουργία, για απόπειρα εκβί-
ασης από κοινού, για συγκρότηση 
εγκληματικής οργάνωσης και για 
κατοχή πολεμικού όπλου.
Ο 6ος κατηγορούμενος, ο 62χρο-
νος μεσ ίτης καταδικάσ τηκε σε 
ποινή φυλάκισης 20 ετών, καθώς 
κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη 
περίπτωση αρπαγής κατά συναυ-
τουργία, γ ια απόπειρα εκβίασης 
από κοινού, καθώς και για ένταξη 
σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 7ος κατηγορούμενος - 46χρονος 
Ρεθυμνιώτης επιχειρηματίας και 
πρώην μέλος του ΣΑΟΡ καταδικά-
στηκε σε ποινή φυλάκισης 26 ετών 
με εκτιτέα ποινή τα 25 έτη, καθώς 
κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη 
περίπτωση αρπαγής κατά συναυ-
τουργία, γ ια απόπειρα εκβίασης 
από κοινού, για συγκρότηση και 
διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης, καθώς και για κατοχή πολεμι-
κού όπλου.
Ο 8ος κατηγορούμενος, ο 40χρο-
νος, γ νωσ τός ως «φιλόσοφος» 

καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκι-
σης 14 ετών και 2 μηνών, καθώς 
κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη 
περίπτωση αρπαγής κατά συναυ-
τουργία, για άμεση συνεργεία σε 
απόπειρα εκβίασης από κοινού, 
καθώς και για ένταξη σε εγκλημα-
τική οργάνωση.
Ο 9ος κατηγορούμενος, ο 39χρο-
νος κάτοικος Αθηνών καταδικά-
σ τηκε σε ποινή φυλάκ ισης 11 
ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για 
διακεκριμένη περίπτωση αρπα-
γής κατά συναυτουργία με απλή 
συνεργεία, γ ια απόπειρα εκβία-
σης από κοινού με απλή συνεργεία 
και για συγκρότηση και ένταξη σε 
εγκληματική οργάνωση.
Ο 10ος κατηγορούμενος - 46χρο-
νος Ρεθυμνιώτης, κάτοικος Αθη-
νων κα ταδικάσ τηκε  σ ε  ποινή 
φυλάκισης 26 ετών και 4 μηνών 
με εκτιτέα ποινή τα 25 έτη, καθώς 
κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη 
περίπτωση αρπαγής κατά συναυ-
τουργία, γ ια απόπειρα εκβίασης 
από κοινού, για συγκρότηση και 
διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης, καθώς και για κατοχή πολεμι-
κού όπλου.
Ο 11ος κατηγορούμενος, ο 41χρο-
νος Ρεθυμνιώτης, κάτοικος Αθη-
νών κα ταδικάσ τηκε  σ ε  ποινή 
φυλάκισης 11 ετών, καθώς κρί-
θηκε ένοχος για απλή συνεργεία 
σε διακεκριμένη περίπτωση αρπα-
γής κατά συναυτουργία, για από-
πειρα εκβίασης από κοινού με 
απλή συνεργεία, καθώς και γ ια 
συγκρότηση εγκληματικής οργά-
νωσης.
Ο 12ος κατηγορούμενος, ο 49χρο-
νος Ρεθυμνιώτης, κάτοικος Αθη-
νών καταδικάστηκε σε ποινή φυλά-
κισης 25 ετών, καθώς κρίθηκε ένο-
χος για διακεκριμένη περίπτωση 
αρπαγής κατά συναυτουργία, για 
απόπειρα εκβίασης από κοινού, 
καθώς και για συγκρότηση εγκλη-
ματικής οργάνωσης.

Απαγωγή Λεμπιδάκη: Αυτές είναι οι ποινές 
για τους απαγωγείς 

Σκάνδαλο σε εκκλησία 
στον Τύρναβο: Άφαντος 
ο ιερέας, λείπουν εικόνες 
και 140.000 ευρώ 

Ε
ικόνες μεγάλης αξίας και έλλειμμα περίπου 
140.000 ευρώ από το εκκλησιαστικό ταμείο 
λείπουν από τον μητροπολιτικό Ναό της Πα-
ναγίας Φανερωμένης του Τυρνάβου, σύμ-

φωνα με ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας Ελευ-
θερία, αλλά και των τοπικών sites paidis.com και 
onlarissa.gr.
Οι υποψίες βαρύνουν τον έως πρότινος υπεύθυνο 
ιερέα του ναού, ο οποίος έχει ήδη αντικατασταθεί 
και σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές έχει επιλέξει να 
αποσχηματιστεί αυτοβούλως.
Η υπόθεση αποτελεί θέμα συζήτησης από το Δεκέμ-
βριο στον Τύρναβο όταν και ο εν λόγω ιερέας έπαψε 
να ιερουργεί.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του τοπικού τύπου, στις 
30 Δεκεμβρίου ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνά-
βου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος από τις πρώτες ημέρες 
της παρουσίας του στο μητροπολιτικό θρόνο ασχο-
λήθηκε με το θέμα της Παναγίας Φανερωμένης, στη 
γιορτή του Αγίου Γεδεών ανακοίνωσε δημόσια την 
τοποθέτηση νέων ιερέων στο μητροπολιτικό ναό, 
χωρίς φυσικά να αναφέρει κάτι για το πρόβλημα, μη 
θέλοντας να σκανδαλίσει το ποίμνιο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μητροπολί-
της είχε κόψει κάθε επικοινωνία με τον τότε υπεύ-
θυνο του ναού, απαιτώντας μέσα σε εύλογο διά-
στημα είτε να φέρει πίσω το χρηματικό ποσό που 
λείπει είτε να παραδώσει παραστατικά δαπανών για 
τα χρήματα που λείπουν και είναι περίπου 130.000 
– 140.000 €. Κυρίως όμως απαίτησε την άμεση επι-
στροφή των εικόνων που έλειπαν από την εκκλη-
σία εκ των οποίων κάποιες είναι παλιές και μεγάλης 
αξίας.
Μέχρι και σήμερα ο τότε ιερέας του ναού που 
σημειωτέον σ ταμάτησε να πληρώνεται από το 
Δεκέμβριο και ενημέρωσε ότι αποσχηματίζεται, δεν 
έδωσε σημεία ζωής και φυσικά δεν επέστρεψε ούτε 
τις εικόνες ούτε όμως και τα χρήματα.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τον θέλουν να έχει 
εξουσιοδοτήσει συγγενικό του πρόσωπο να επι-
κοινωνεί με τη μητρόπολη και ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο παρέδωσε το κλειδί του διαμερίσματος 
στο οποίο διέμενε, στο κέντρο του Τυρνάβου, και 
ανήκει στην εκκλησία. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες 
πηγές στο εσωτερικό του όπως και σε διπλανά σπί-
τια επίσης της μητρόπολης βρέθηκαν κάποιες από 
τις εικόνες, αλλά παραμένουν άφαντες αυτές που 
χαρακτηρίζονται μεγάλης αξίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαμέρισμα που διέ-
μενε ο πρώην ιερέας βρέθηκε άδειο από έπιπλα και 
συσκευές γεγονός που μαρτυρά ότι ο αποσχηματι-
σθείς πιθανά προετοίμασε τη φυγή του.
Το όλο θέμα αναμένεται να πάρει το δρόμο της 
Δικαιοσύνης.

επικαιρότητα
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Ε
λπίζω να μην αληθεύει ότι ο κ. πρωθυ-
πουργός δεν θα παρευρεθεί στην συζή-
τηση» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή 
ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, 

Πάνος Καμμένος, μόνο που την ώρα εκείνη έ-
μπαινε στην αίθουσα της Ολομέλειας και καθό-
ταν στη θέση του ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο κ. Καμμένος επανέλαβε τα «σχέδια» για 
«φίμωση των Ανεξαρτήτων Ελλών», λέγοντας 
πως, όταν είχε διατυπώσει αυτή την άποψη, ο 
πρωθυπουργός είχε εκπλαγεί. «Όπως βλέπετε, 
σήμερα μετά την ομιλία μου και μετά την δια-
γραφή του κ. Παπαχριστόπουλου, αποφασί-
στηκε οι ΑΝΕΛ να μην έχουμε το δικαίωμα του 
λόγου, της συμμετοχής στις Επιτροπές, το δικαί-
ωμα να υπάρχουμε ως ΚΟ. Υπήρξαμε κυβερνη-
τικοί εταίροι και στηρίξαμε το κυβερνητικό έργο. 
Με την ψήφο μας και την πλάτη που βάλαμε για 
να βγει η χώρα από τα μνημόνια».
«Από το ταξίδι μου στις ΗΠΑ με τα πρωτοσέλιδα 
της Αυγής και της ΕΦΣΥΝ προαναγγέλθηκε ότι 
θα υπάρξει αποστασία. Ότι βουλευτές θα περά-
σουν από το ένα κόμμα στο άλλο με ανταλλάγ-
ματα. Και μάλιστα από το κόμμα του εταίρου της 
κυβέρνησης στην κυβέρνηση. Συγχαρητήρια, 
κύριε πρωθυπουργέ, το καταφέρατε. Και είστε σε 
κοινή γραμμή με τη ΝΔ. Πήρατε και το κεφάλι μου 
και το πήγατε βόλτα στον Ερντογάν και γράφανε 
τα πρωτοσέλιδα ότι έφυγε το πρόβλημα από τη 
μέση. Το επόμενο ίσως να είναι στην Μέρκελ» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ.
Και συνέχισε: «Εκλέχτηκα πρώτη φορά το 1993 
στο Κοινοβούλιο. Σε όλη μου την πολιτική ζωή, 
με τη ΝΔ, τους ΑΝΕΛ, ό,τι είχα να πω, το έλεγα 
από την Βουλή. Ούτε εκβίασα, ούτε εκβιάστηκε. 
Έλαχε στο τέλος της κοινοβουλευτικής μου ζωής 
να εκτελεστώ και να μου κοπεί το δικαίωμα να 
μιλώ από το βήμα. Αυτό είναι, κύριε πρωθυ-
πουργέ, ένα έγκλημα που διαπράξατε. Όσον 
αφορά τον εαυτό μου, αναλαμβάνω την ευθύνη. 
Οι ΑΝΕΛ όμως δεν θα ξεχάσουν. Τι φταίνε τα 
παιδιά; Τι φταίει η Εύα, ο Αντώνης να πεταχτούν 
στον δρόμο; Τι φταίνε αυτοί που σας πίστεψαν 
και ήταν στο Σύνταγμα, στην Κλαυθμώνος, στις 
επιτυχίες στην Βουλή και σήμερα τους λέτε ότι 
παίρνετε πόδι. Τους γκρεμίσατε, καταργώντας 
την ΚΟ των ΑΝΕΛ με πραξικοπηματικό τρόπο, 
στερώντας τους την δυνατότητα να χαρούν τα 
αποτελέσματα της πορείας μας. Περάσαμε στην 
εποχή της καρέκλας που είναι ανταλλάξιμη με 
την ψυχή. Επιβεβαιώνεται μια ταμπέλα που είχε 
ο Κωνσταντίνος Καραμανκλής στο γραφείο του, 
του Ηράκλειτου: «Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός 
από τον ευεργετηθέντα αχάριστο»».
«Δεν παρακαλάμε, δεν κλαψουρίζουμε. Ποτέ 

δεν παρακάλεσα ανεξάρτητους βουλευτές. 
Εκείνο που δεν αποδέχομαι, είναι εκείνους που 
με λαϊκή εντολή διαφορετική από αυτή που 
πήραν, ανταλλάσσουν την ψήφο τους με την 
υπουργική καρέκλα. Και μάλιστα, όχι μόνο οι 
εκλεγμένοι βουλευτές. Ακόμη και ο αναπληρω-
τής βουλευτής που θα έπρεπε να περάσει στους 
ΑΝΕΛ μετά την διαγραφή του κ. Παπαχριστό-
πουλου, εξαγοράζεται από εσάς με υπουργική 
καρέκλα! Για να πετύχετε το 151» κατηγόρησε τον 
πρωθυπουργό.

Απάντηση Τσίπρα
«Όπως είδατε, είμαι εδώ» απάντησε, παίρνοντας 
τον λόγο, ο πρωθυπουργός. «Όχι για να ακολου-
θήσω την προσπάθεια που καταβάλλετε. Ομο-
λογώ ότι δεν δύναμαι να παρακολουθήσω την 
εντατική προσπάθεια να αυτοακυρώσετε ένα 
σημαντικό κομμάτι της πολιτικής σας ιστορίας. 
Ακούγοντάς σας όμως... Τέσσερις φορές ανα-
φερθήκατε για γέφυρες, λες και κάποιος σας το 
ζήτησε».
Και αφιέρωσε στον Πάνο Καμμένο ένα απόσπα-
σμα από το ποίημα του Καβάφη, «Η πόλις: Και-
νούργιους τόπου δε θα βρεις, δε θα βρεις άλλες 
θάλασσες, η πόλις θα σ’ ακολουθεί»».
«Και σας το αφιερώνω, γιατί σε λίγους μήνες 
αυτό που θα μείνει στην ιστορία είναι τα θετικά 
που πράξατε. Και σας διαβεβαιώνω: Θα με 
ευγνωμονείτε που είδα τον σχεδιασμό σας να 
ανατρέψετε την κυβέρνηση. Και που απέτρεψα 
να καταγραφείτε στα κιτάπια της ιστορίας ως 
ένας νέος Αντώνης Σαμαράς» απάντησε στον 
πρόεδρο των ΑΝΕΛ.

Ρελάνς Καμμένου
Ο κ. Καμμένος πήρε πάλι τον λόγο μετά την απά-
ντηση Τσίπρα, για να πει: «Τις γέφυρες μου τις 
γράψατε χθες σε μήνυμα που μου στείλατε στο 
κινητό μου. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό με ενό-
χλησε περισσότερο από όλα. Θα σας αφιερώσω 
εγώ όμως. Απ’ τον Ματρόζο. Ήταν ένας μεγάλος 
ναύαρχος της Επανάστασης, που έδωσε όλη την 
περιουσία του για τον αγώνα του 1821. Εδώ στην 
Αθήνα στο υπουργείο Ναυτικών ήταν υπουργός 
ο Κανάρης. Του έλεγαν του Ματρόζου να πας 
στο φίλο σου και βρες τον. Μπαίνει ο Ματρόζος 
στο καράβι, περνάει από την Ύδρα, φτάνει στο 
υπουργείο Ναυτικών. Και τότε, στην είσοδο του 
υπουργείου, ρακένδυτος πια, ζητά τον Ψαριανό 
τον υπουργό και του λέει θέλω να σε δω. Του λέει 
αυτός στην είσοδο δεν μπαίνουν ζητιάνοι στο 
υπουργείο. Και του απαντά τότε: «Αν οι ζητιάνοι 
σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα, καπεταναίοι σαν 
εσέ δεν θα φορούσαν στέμμα»».

Καμμένος: Είστε ψυχρός εκτελεστής 
- Τσίπρας: Σας αποτρέψαμε από το 
να μας ανατρέψετε 

Για μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής κάνει λόγο η κυβέρνηση – 
Απογοητευμένοι δηλώνουν οι αγρότες που επιστρέφουν στα μπλόκα

«Φεύγουμε με άδεια χέρια» λένε 
οι αγρότες μετά τη συνάντηση 
με Αραχωβίτη – Φάμελλο 

Χ
ωρίς συμφωνία έληξε η συνά-
ντηση αγροτών από τη Θεσσα-
λονίκη και τη Χαλκιδική με υ-
πουργούς της κυβέρνησης, κα-

θώς όπως φαίνεται, δεν καλύφθηκαν από 
τις προτάσεις που τους ανακοινώθηκαν 
και επιστρέφουν στα μπλόκα.
«Φεύγουμε με άδεια χέρια. Ότι έχουν πει 
τα τελευταία 8 χρόνια δεν βγαίνουν με 
τίποτα» ανέφερε ο Γιώργος Τσώνης, αγρό-
της από την Επανομή, μετά τη συνάντηση 
της αντιπροσωπείας με τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Σταύρο Αραχωβίτη και τον αναπληρωτή 
υπουργό Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.
«Ήρθαμε εδώ, 1.000 χιλιόμετρα και θα 
φύγουμε με άδεια τα χέρια, δε μας έδω-
σαν τίποτα», πρόσθεσε.
Οι αγρότες εκφράζουν απογοήτευση, 
καθώς όπως λένε, αντί για ουσιαστικές 
λύσεις στα προβλήματά τους, ουσιαστικά 
άκουσαν μόνο δεσμεύσεις για παρεμβά-
σεις με χρονοδιάγραμμα.
Από την πλευρά τους, οι υπουργοί 
παρουσίασαν δέσμη μέτρων για τη μεί-
ωση του κόστους παραγωγής.
Ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε στο αγρο-
τικό ρεύμα των γεωτρήσεων, λέγοντας 
ότι εντός των επόμενων ημερών αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση 
με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, προκειμένου 

να «δούμε με ποιον τρόπο, έχουμε και 
συγκεκριμένη πρόταση, θα διασφαλί-
σουμε τοι για την απώλεια μιας ή δυο 
δόσεων, δε θα καταπίπτει η ρύθμιση».
Παράλληλα, η κυβερνητική πλευρά απο-
φάσισε περαιτέρω κίνητρα για συμμε-
τοχή των αγροτών στους συνεταιρισμούς. 
Αναφερόμενος στο ΑΤΑΚ, ο κ. Αραχωβί-
της υποστήριξε ότι φέτος θα ενέχει θέση 
πληροφοριακού στοιχείου και τα αγρο-
τεμάχια θα δηλώνονται και θα υπάρχουν 
κανονικά στο ΟΣΔΕ, φτάνει να τεκμηριώ-
νεται η ιδιοκτησία όπως έγινε και πέρυσι.
Από την πλευρά του, ο κ. Φάμελλος έκανε 
λόγο για πρωτοβουλία ενίσχυσης των 
ενεργειακών κοινοτήτων, ενώ σημείωσε 
ότι η συμμετοχή των αγροτών σε αυτές, 
θα τους παρέχει μείωση κόστους στην 
άρδευση έως και 50%.
«Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνέψει 
οποιαδήποτε επιδότηση από τους δασι-
κούς χάρτες, κάτι το οποίο και είχαμε 
δηλώσει εξαρχής», ανέφερε. Σύμφωνα 
με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, στην Κεντρική Μακε-
δονία, σε ένα ποσοστό 85% αυτών των 
εγγράφων έχουν παραληφθεί από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δασαρχεία έχουν προ-
χωρήσει οι διαδικασίες των επιχορηγή-
σεων ενισχύσεων και έχουν καταβληθεί 
κιόλας.»
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Σε κλίμα συγκίνησης 
γιορτάστηκε την Κυριακή 
10 Φεβρουαρίου 2019 
η μνήμη του Αγίου 
Χαραλάμπους, στον πάλαι 
ποτέ Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Χαραλάμπους 
στον Τσεσμέ, 
προεξάρχοντος του 
Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίου, που 
συλλειτούργησε με τους 
Μητροπολίτες Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. 
Ιουστίνο και Σμύρνης κ. 
Βαρθολομαίο.

Σ
την Θεία Λειτουργ ία 
παρευρέθησαν η ε λ-
ληνίδα Πρόξενος σ τη 
Σμύρνη κ. Αργυρώ Πα-

πούλια καθώς και εκατοντά-
δες πιστοί από τη Χίο, τη Θεσ-
σαλονίκη και άλλα μέρη της 
Ελλάδας. Στο τέλος της Θείας 
Λειοτουργίας ο Μητροπολί-
της Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος 
προσέφερε στον Παναγιότατο 
ένα αντίγραφο της εικόνας της 
Παναγίας της Νεαμονήτισσας 
της Χίου.

Μήνυμα Βαρθολομαίου 
υπέρ της ελληνοτουρκι-
κής φιλίας
Την ανάγκη της φιλίας και της 
συνεργασίας μεταξύ των λαών 
της Ελλάδας και της Τουρκίας, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην 
πρόσφατη συνάντηση μεταξύ 
του έλληνα πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα και του τούρκου 
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν διακήρυξε σήμερα από τον 
Μικρασιατικό Τσεσμέ ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λομαίος.
Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν 
από τον Πατριάρχη -ο οποίος 
παρέστη, άλλωστε, σε μέρος 
της συνάντησης των δύο ηγε-
τών- ξανανοίγοντας την κλει-
στή εκκλησία του εορτάζοντος 
Αγίου Χαραλάμπους της πόλης, 
έδρα της πάλαι ποτέ Μικρασια-
τικής Μητρόπολης Κρήνης.
Στην ασφυκτικά γεμάτη από 
προσκυνητ έ ς  που σ υνέ ρ -
ρευσαν από την Ελλάδα αλλά 
και από την Τουρκία, μεγάλη 
εκκλησία της πόλης, ο Πατρι-
άρχης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, 
απηύθυνε έκκληση προς τη νέα 
γενιά της Ελλάδας να διατηρή-
σουν ζωντανή την ιστορία, τα 

έθιμα και το ήθος της Ρωμιο-
σύνης που διέμενε επί αιώνες 
και δημιούργησε στα μικρα-
σιατικά παράλια.
Της Θείας Λειτουργίας προε-
ξήρχε ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης κ. Βαρθολομαίος, ενώ 
συλλειτούργησαν οι Μητροπο-
λίτες Νέας Κρήνης και Καλαμα-
ριάς κ. Ιουστίνος και Σμύρνης 
κ. Βαρθολομαίος. Παρούσα και 
η Ελληνίδα γενική πρόξενος 
στη Σμύρνη Αργυρώ Παπού-
λια.
Λίγο πριν το πέρας της Θείας 

Λειτουργίας ο Μητροπολίτης 
Σμύρνης δώρισε στον Οικου-
μενικό Πατριάρχη ένα πιστό 
αν τ ίγραφο της ε ικόνας της 
Παναγ ίας της Νέας Μονής 
Χίου. Ως σύμβολο της πνευ-
ματικής ενότητας μεταξύ της 
Μικράς Ασίας και των νήσων 
του Ανατολικού Αιγαίου.
Ας σημειωθεί ότ ι μετά την 
αναστύλωσή του από το τουρ-
κικό Δημόσ ιο, ο ναός του 
Αγίου Χαραλάμπους στον Τσε-
σμέ χρησιμοποιείται από τον 
εκεί Δήμο ως χώρος πολιτι-

σ τ ικών εκδηλώσεων. Φέτος 
γ ια δεύτερη φορά μετά την 
Κατασ τροφή του 1922, οι 
αρχές της Τουρκίας επέτρε-
ψαν την τέλεση Θείας Λει-
τουργίας προεξάρχοντος του 
Οικουμενικού Πατριάρχη (η 
πρώτη φορά ήταν το 2016). 
Μάλιστα ο κ. Βαρθολομαίος 
δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει τ ις τουρκικές αρχές και 
όλους όσοι άλλοι βοήθησαν 
να πραγματοποιηθεί η Θεία 
Λειτουργία στον ‘Αγιο Χαρά-
λαμπο.

Συγκινητική λειτουργία του Βαρθολομαίου στον Ιερό Ναό 
του Τσεσμέ

επικαιρότητα
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ΣΥΡΙΖΑ: Να αλλάξει ο νομικός ορισμός 
του βιασμού, ζητούν 55 βουλευτές 

Τ
ην αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα 
έτσι ώστε ο βιασμός να ορίζεται και 
με βάση την απουσία συναίνεσης στη 
σεξουαλική πράξη ζητούν 55 βουλευ-

τές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους προς τον υ-
πουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου. Στο 
κείμενο της ερώτησης με θέμα, «Ορισμός του 
βιασμού με βάση τη μη συναίνεση και όχι μό-
νο τη βία», οι βουλευτές του κυβερνώντος 
κόμματος επισημαίνουν ότι «το ‘όχι’ στην Ελ-
λάδα δεν είναι αρκετό για να αρνηθεί μια γυ-
ναίκα να συνευρεθεί σεξουαλικά με κάποιον 
–τουλάχιστον όχι από νομικής άποψης».
Οι ερωτώντες βουλευτές αφού σημειώνουν 
ότι «ο νομικός ορισμός του βιασμού με βάση 
την έλλειψη συναίνεσης αποτελεί αναγνω-
ρισμένο διεθνές πρότυπο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματ»” ζητούν την τροποποίηση της 
σχετικής νομοθεσίας στην χώρα μας ώστε 
να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα. Επι-
καλούνται δε, την ψήφιση από τη Βουλή τον 
Μάρτιο του 2018 της σύμβασης του Συμβου-

λίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης), «που θεωρείται 
ως το πλέον ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο 
μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών», υπο-
χρεώνοντας «τα κράτη να ποινικοποιήσουν 
όλες τις μη συναινετικές πράξεις σεξουαλι-
κής φύσης».
Από πολιτικής άποψης έχει ενδιαφέρον ότι 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ γίνε-
ται αναφορά στην «Ερώτηση 55 βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αλλάξει ο ορισμός 
του βιασμού με βάση τη μη συναίνεση και 
όχι μόνο τη βία» αν και οι ερωτώντες βου-
λευτές του κυβερνητικού κόμματος είναι 54 
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την ερώτηση 
βέβαια υπογράφει και ο ανεξάρτητος βου-
λευτής Ηρακλείου Σπύρος Δανέλλης, τον 
οποίο όπως φαίνεται έχει πολιτογραφήσει 
επίσημα ως «Συριζαίο» η Κουμουνδούρου.

επικαιρότητα

Έρχονται 30.000 πλειστηριασμοί - 
Γιατί τα ακίνητα έγιναν βαρίδι για τις 
τράπεζες 

Π
ερισσότερους από 30.000 πλει-
στηριασμούς ακινήτων έχουν 
προγραμματίσει ήδη οι τράπεζες 
και ο αριθμός αυξάνεται καθη-

μερινά, όπως φαίνεται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα euaction.
Ωστόσο, όπως γράφει σήμερα η Καθη-
μερινή, έξι στους δέκα πλειστηριασμούς 
καταλήγουν άγονοι και στους περισσό-
τερους από τους υπόλοιπους πλειοδότες 
είναι οι ίδιες οι τράπεζες.
Ήδη έχουν περιέλθει στην κατοχή τους 
5.000 ακίνητα και αναμένεται να φτάσουν 
τις 20.000 σε μία διετία.
Ωστόσο ο μεγάλος αριθμός των ακινήτων 
είναι βραχνάς λόγω του κόστους που έχει 
η κατοχή τους και αναζητούν τρόπους να 
απαλλαγούν από αυτά.
Οι εποπτικές αρχές πιέζουν τις τράπεζες να 
βρουν αποτελεσματικά εργαλεία ώστε να 
απαλλαγούν σταδιακά από τα ακίνητα είτε 
μέσω μεμονωμένων πωλήσεων είτε μέσω 
πωλήσεων πακέτων ακινήτων. Ομως από 
τη μία οι επιθετικές ορέξεις των funds και 
από την άλλη οι χαμηλές τιμές της αγοράς 
αναγκάζουν τις τράπεζες να μένουν εγκλω-
βισμένες.

Η πλατφόρμα eauction
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
eauction έχουν προγραμματιστεί 4.000 
πλειστηριασμοί για τους προσεχείς μήνες 
και συγκεκριμένα έως και τον Ιούλιο του 
2019. Στη λίστα περιλαμβάνεται πλήθος 
διαμερισμάτων μεσαίας ή μικρής αξίας, 
δηλαδή κάτω των 100.000 ευρώ, οι κάτο-
χοι των οποίων, όπως υποστηρίζουν οι 
τράπεζες, δεν έχουν ανταποκριθεί σε προ-
σπάθειες ρύθμισης της οφειλής, καθώς και 
μικρά ή μεγάλα καταστήματα ή εμπορικοί 

χώροι.
Μέχρι σήμερα και για όλο το 2018, κατά το 
οποίο ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα eauction των συμβο-
λαιογράφων, η πλειονότητα των ακινήτων 
που βγαίνουν στον πλειστηριασμό περνάει 
στην κυριότητα των τραπεζών, οι οποίες 
προκρίνουν τη λύση αυτή σε μια προσπά-
θεια να πιέσουν τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές να έρθουν σε συνεννόηση με την 
τράπεζα για τη ρύθμιση της οφειλής τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 85% των ακι-
νήτων που εκπλειστηριάστηκαν πέρασε 
στην ιδιοκτησία των τραπεζών, οι οποίες 
στοχεύουν να τα μεταβιβάσουν στη συνέ-
χεια είτε μέσω πακέτων είτε μεμονωμένα.
Ενας από τους λόγους που οι τράπεζες αγο-
ράζουν οι ίδιες τα ακίνητα είναι το γεγο-
νός ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction 
προσφέρει περιορισμένη πληροφόρηση 
για το είδος των ακινήτων και δεν μπορεί 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εργα-
λείο που θα ενεργοποιήσει τη ζήτηση από 
υποψήφιους αγοραστές. Για αυτό οι τράπε-
ζες προχωρούν στη διασύνδεση της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας eauction με δικές 
τους πλατφόρμες, μέσω των οποίων παρέ-
χουν στους υποψήφιους αγοραστές πρό-
σθετες πληροφορίες και φωτογραφίες του 
ακινήτου, έτσι ώστε να αναζωπυρώσουν 
και το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγο-
ραστών.
Αναβαθμίζοντας την πληροφόρηση που 
παρέχεται για τα ακίνητα που θα βγουν 
στον πλειστηριασμό το προσεχές διά-
στημα, επιδιώκεται το σύστημα των πλει-
στηριασμών να λειτουργήσει αποτελεσμα-
τικά και να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που 
υπάρχει στην αγορά ακινήτων το τελευταίο 
διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο Κοντονής «αδειάζει» Μαξίμου για 
τη συνταγματική αναθεώρηση 

Εσωκομματικά πυρά δέχεται η ανα-
κοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου που 
υποστηρίζει πως η παρούσα Βουλή 

δεσμεύσει την επόμενη όχι μόνο για τα 
υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγμα-
τος, αλλά και για την κατεύθυνση του νέους 
τους περιεχομένου.
Λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση της ανακοί-
νωσης της γενικής γραμματείας του πρωθυ-
πουργού ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης 
και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντο-
νής δήλωσε στην Βουλή πως η άποψη περι 
δέσμευσης της επόμενης βουλής «δεν είναι 
σωστή. Υπάρχει πρόβλημα γιατί η αποψη 
αυτή δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι υπάρχει 
ο ενδιάμεσος κρίκος που είναι το εκλογικό 
σώμα. Ο λαός που κρίνει»
Παράλληλα, ως «κραυγαλέο λάθος» χαρα-
κτήρισε και τις διακινούμενες απόψεις πως 
η παρούσα Βουλή οφείλει να περιοριστεί 
μόνο στον αριθμό των υπο αναθεώρηση 
άρθρων.
Ειδικότερα για την προσπάθεια της κυβέρ-
νησης να δεσμεύσει την επόμενη Βουλή 
τόσο για τα υπο αναθεώρηση άρθρα όσο 
και για το περιεχόμενό τους είπε ότι «η 
αποψη αυτή δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι 
υπάρχει ο ενδιάμεσος κρίκος που είναι το 
εκλογικό σώμα. Ο λαός που κρίνει. Η επό-

μενη Βουλή δεν δεσμεύεται από την προ-
ηγούμενη ως προς την κατεύθυνση. Πρέ-
πει να προχωρήσουμε με σοβαρότητα και 
σύνεση που επιβάλλει το συνταγματικό κεί-
μενο. Ο λαός θα κρίνει και θα αποφασίσει 
για την αναθεώρηση του Συντάγματος».
Παράλληλα ο κ. Κοντονής διαφώνησε και 
με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανα-
θεώρηση του άρθρου 32 που αφορά την 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας μιλώ-
ντας ακόμα και για αλλοίωση του πολιτεύ-
ματος.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της πλειοψη-
φίας προβλέπει ακόμα και εκλογή Προέ-
δρου από τον λαό. « Δεν πρέπει να υπάρχει 
καμία συσχέτιση της εκλογής του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας με τη λαϊκή βού-
ληση. Ο ΠτΔ πρέπει να εκλέγεται από το 
Κοινοβούλιο. Να δούμε πως θα αποσυν-
δεθεί η εκλογή του Προέδρου από τη διά-
λυση της Βουλής αλλά αν παρεμβληθεί το 
εκλογικό σώμα τότε πλέον αλλοιώνεται η 
μορφή του πολιτεύματος και νομίζω ότι 
κανένας δεν θέλει να ζήσουμε καταστάσεις 
που μπορεί να πυροδοτούν εντάσεις τρα-
γικές». Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα από 
ορισμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ διαφο-
ροποιήθηκε και ο κ. Γιάννης Μιχελογιαν-
νάκης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Χρειάζεται προσοχή στη 
δημοσίευση στοιχείων 
που ενδεχομένως να 

βλάπτουν την ασφάλεια της 
Κύπρου, ανέφερε ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος κληθείς να 
σχολιάσει τα όσα έχουν ειπω-
θεί και δημοσιοποιηθεί για 
το ζήτημα της εφεδρείας, ενώ 
για το αν θα εξεταστεί θέμα 
ποινικών ευθυνών του Γενι-
κού Ελεγκτή είπε ότι «το θέμα 
έχει καλυφθεί για την κυβέρ-
νηση».
Παραμένει γεγονός, σημεί-
ωσε, ότ ι  χρε ιάζ ε ται προ -
σοχή στην δημοσίευση στοι-
χείων που ενδεχομένως να 
βλάπτουν την ασφάλεια της 
Κύπρου, στην Επιτροπή Άμυ-
νας της Βουλής, συνέχ ισε, 
υπάρχουν ειδικές διαδικασίες 
για το τί συζητείται δημοσίως 
και τί δημοσιοποιείται. «Αδυ-
ναμίες που υπήρχαν για δεκα-
ετίες στο σύστημα είναι γνω-
σ τές και αν τ ιμετωπίζον ταν 
ήδη από το Υπουργείο Άμυνας 
και ήδη υπάρχουν βελτιώσεις 
και καλύτερα αποτελέσματα 
από τον προηγούμενο μήνα». 
Πρόσ θεσε ότ ι  αδυναμίε ς 
υπήρχαν και σ το σύσ τημα 
κα τ ά τ α ξ η ς  κ λ η ρ ωτ ών  ο ι 
οποίε ς  αν τ ιμε τωπίσ τηκαν 
και κατά γεν ική ομολογ ία 
υπήρξε βελτίωση. Το ΥΠΑΜ 
μελετούσε εδώ και καιρό την 
αναμόρφωση του συστήμα-
τος εφεδρείας και τα μέτρα 
θα ληφθούν σ τη συνέχεια, 
σημείωσε. «Δεν ήταν σκό-
πιμο και πρέπει όλοι να δεί-
ξουν προσοχή σε ό,τι αφορά 
τη δημοσιοποίηση στοιχείων 
που μπορεί να προκαλέσουν 
βλάβη αν δουν το φως της 
δημοσιότητας».
Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας θα αναπέμ-
ψει τον εκλογικό νόμο που 
ψήφισε πριν από δύο εβδο-
μάδες η Βουλή, ο Εκπρόσω-
πος είπε ότι ο νόμος μελετάται 
σε συνεργασία του Προέδρου 
Αναστασιάδη με τον Υπουργό 
Εσωτερικών, ώστε να ληφθεί 
κάποια απόφαση».

Προδρόμου: 
Εκλεισε το 
θέμα για την 
κυβέρνηση 

Το διαχρονικό μάθημα της 
ιστορίας που θα πρέπει να 
συγκρατήσουμε είναι ότι 
σε μεγάλα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας, το 
άλυτο Κυπριακό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τρίτους 
ως μοχλός πίεσης προς την 
πλευρά μας, ότι πρωτίστως 
υπάρχει η ανάγκη επίλυσής 
του και ότι τις μεγαλύτερες 
εθνικές νίκες τις πετύχαμε 
με συναίνεση, σύμπνοια 
και εθνική συνεργασία, 
δήλωσε ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, 
σε χαιρετισμό απόψε σε 
εκδήλωση της Ακαδημίας 
Πολιτικής Παρέμβασης Νέων 
της ΝΕΔΗΣΥ με τίτλο «Η 
σύλληψη της ιδέας για την 
αίτηση ένταξης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
Γλαύκος Κληρίδης».

Ο 
κ. Νεοφύτου σημείωσε 
πως σήμερα, που το ζη-
τούμενο παραμένει μια 
σωστή, λειτουργική και 

δίκαιη λύση του κυπριακού για μια 
ευημερούσα, επανενωμένη, ειρη-
νική Κύπρο, αυτά τα διδάγματα της 
ιστορίας είναι εξόχως σημαντικά.
Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο 
του τέως ΥΠΕΞ Ιωάννη Κασουλίδη 
και του πρώην ΥΠΕΞ της Ελλάδας 
Θεόδωρου Πάγκαλου οι οποίοι, 
είπε, μαζί με τον Γιάννο Κρανι-
διώτη αποτέλεσαν την ενσάρκωση 
των σχέσεων συνεργασίας Ελλά-
δος – Κύπρου που επέφερε την 
επιτυχή κατάληξη για ένταξη στην 
ΕΕ.
Σημείωσε πως ο ΔΗΣΥ από την 
ίδρυση του είχε Ευρωπαϊκό προ-
σανατολισμό ο οποίος εκφρά-
στηκε από το 1976 στην ιδρυτική 
διακήρυξη ως πίστη ότι «η Κύπρος 
ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτι-

στικά, ανήκει στη Δύση και ιδι-
αίτερα στην Ευρώπη» , προσθέ-
τοντας ότι η πορεία για ένταξη 
πέρασε από δύσκολες συνθήκες, 
δυσπιστία και σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις μέχρι και την τελευταία 
στιγμή τον Δεκέμβρη του 2002.
“Τότε δεν τίθετο θέμα ένταξης 
χωρίς λύση.  Χρειάστηκε τιτάνια 
προσπάθεια το 1993 να πείσει η 
πλευρά μας ότι αν η Κύπρος ξεκι-
νούσε διαπραγματεύσεις, αυτές 
θα είχαν καταλυτικό ρόλο στις 
προσπάθειες επίλυσης του κυπρι-
ακού, καθώς θα ήταν ο μόνος απο-
τελεσματικός μοχλός πίεσης για να 
καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία. 
Ο Γλαύκος Κληρίδης στο βιβλίο 
του «Ντοκουμέντα μιας εποχής 
1993-2003»,  γράφει ότι η ιδέα 
για υποβολή αίτησης ένταξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ 
διαμορφώθηκε στην Αθήνα από 
την κυβέρνηση Ανδρέα Παπαν-
δρέου και υποστηρίχθηκε από 
όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, 
πλην ΚΚΕ. Η ιδέα πήρε σαφέστερη 
μορφή με την επιστολή Πάγκαλου, 
προς τον Κύπριο ομόλογο του 
Γιώργο Ιακώβου”, ανέφερε.
Ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ έκανε λεπτο-
μ ε ρή  α να φ ο ρά 
στους χειρισμούς 
του Προέδρου Κλη-
ρίδη από το 1993 
έως και το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο του 
Ελσίνκι τον Δεκέμ-
βριο του 1999, όπου οι αρχηγοί 
των κυβερνήσεων των χωρών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατέστησαν σαφές ότι η λύση του 
Κυπριακού δεν θα ήταν προϋπό-
θεση για την ένταξη της Κύπρου 
στην Ένωση.
“Η συνεισφορά της Ελλάδας 
καθοριστική, κατορθώνοντας 
για την Κύπρο μια πολύ μεγάλη 
δέσμευση, που ενώ αρχικά θεω-

ρήθηκε αμφιλεγόμενη, τελικά 
αποδείχθηκε αποτελεσματική για 
την Κύπρο. Η Κύπρος να εντασσό-
ταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανε-
ξάρτητα από τη λύση του Κυπρια-
κού” ανέφερε.
Ο κ. Νεοφύτου συνέχισε λέγο-
ντας ότι η Κοπεγχάγη χαρακτηρί-
στηκε με τα δραματικά γεγονότα 
προσπάθειας άμεσης σύνδεσης 
του Κυπριακού με την ενταξιακή 
πορεία και τις ιδιαίτερα έντονες 
πιέσεις που δέχθηκε η πλευρά 
μας τότε να διαπραγματευτεί και 
να υπογράψει επί της ουσίας λύση 
μέσα σε λίγες ώρες.
“Από τη μία, η συνετή πολιτική 
του Προέδρου Κληρίδη και οι 
αριστοτεχνικές κινήσεις του, που 
κάποιος θα μπορούσε να τις χαρα-
κτηρίσει ως και την επιτομή θεω-
ρίας παιγνίων. Σε συνάρτηση με 
την άψογη συνεργασία και από-
λυτη συναντίληψη με την Ελληνική 
κυβέρνηση από την άλλη, απέφε-
ραν καρπούς. Η Κύπρος να εντα-
χθεί ολόκληρη, χωρίς υποσημει-
ώσεις και αστερίσκους και χωρίς 
την προηγούμενη επίλυση του 
Κυπριακού Προβλήματος”, συνέ-

χισε.
Ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ μίλησε και 
για την αρωγή, στή-
ριξη και συμπαρά-
σταση της Ελλάδας 
που ήταν εμφανής 
σε κάθε σημείο της 
πορείας αυτής. “Οι 

σχέσεις ειλικρίνειας και συνεργα-
σίας μεταξύ των Υπουργών Εξω-
τερικών Κασουλίδη και Πάγκα-
λου ήταν η μετουσίωση της νέας 
μορφής συνεργασίας που επιδί-
ωκε ο Πρόεδρος Κληρίδης με την 
Ελλάδα. Σε αυτή την πορεία κατα-
λύτης ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο 
τεχνοκράτης, οραματιστής αρχιτέ-
κτονας της διαδικασίας ένταξης”, 
κατέληξε.

Πρόεδρος: Αμετάθετος 
στόχος μας η εξεύρεση λύ-
σης
Τη διαβεβαίωση ότι αμετάθετος 
στόχος της Κυβέρνησης παραμέ-
νει η εξεύρεση βιώσιμης και λει-
τουργικής λύσης, ενός κράτους το 
οποίο με τη μετεξέλιξη της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας σε διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία, θα δίνει 
ανεξαιρέτως στο σύνολο των νόμι-
μων πολιτών του το δικαίωμα της 
συνύπαρξης και της συνδημιουρ-
γίας, μέσα σε συνθήκες ασφά-
λειας, ειρήνης και ευημερίας, 
έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης.
Σε χαιρετισμό του αμέσως μετά 
τη λειτουργία για τη γιορτή του 
Αγίου Μάρωνα, στον καθεδρικό 
ναό Παναγίας των Χαρίτων, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέ-
φερε επίσης ότι υιοθετεί πλήρως 
και προωθεί σε κάθε περίσταση 
πάγια αιτήματά των Μαρωνιτών 
τα οποία έχουν στόχο την επικρά-
τηση της ειρήνης στον τόπο μας, 
ως επίσης και το απολύτως δικαιο-
λογημένο αίτημά τους για την επι-
στροφή στις πατρογονικές τους 
εστίες.
«Συναισθάνομαι και συμμε-
ρίζομαι πλήρως τον πόνο, την 
πικρία και την αγανάκτησή σας 
για τις τραγικές συνέπειες και τα 
πλήγματα που εξίσου επέφερε 
στην κοινότητά σας η τουρκική 
εισβολή», ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας στοn χαιρετισμό 
του.
Πρόσθεσε ότι «αντιλαμβάνομαι, 
την ίδια ώρα, απόλυτα την αγω-
νία σας και τη δίκαιη απαίτηση 
που έχετε για την επιστροφή στις 
πατρογονικές σας εστίες, την 
ανάκτηση των περιουσιών σας, 
αλλά και τη διασφάλιση των στοι-
χειωδών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των».

Αβέρωφ: Το άλυτο Κυπριακό χρησιμοποιείται ως 
μοχλός πίεσης προς την πλευρά μας 
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εδώ Κύπρος

Τ
ην ίση μεταχείριση όλων των πολιτών από την Τράπε-
ζα Κύπρου αναφορικά με τις εξώδικες διευθετήσεις 
υποθέσεων αξιογράφων, ζήτησαν σήμερα ο Πρόε-
δρος και τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής.

«Σήμερα είχαμε ενώπιον μας συνέχιση ουσιαστικά του 
θέματος με τα προβλήματα που προέκυψαν στο δικαστικό 
σύστημα της Κύπρου και ένα εξειδικευμένο θέμα από τις 
καταγγελίες που υπήρχαν σ’ αυτό όσον αφορά τις χαριστικές 
εξώδικες διευθετήσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, 
δικαστών, βουλευτών, υπουργών και οτιδήποτε άλλο σε 
σχέση με τα αξιόγραφα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Ζαχαρίας Ζαχαρίου σε δηλώσεις του.
«Θεωρήσαμε ότι έπρεπε μετά από αυτά που έχουν βγει στη 
δημοσιότητα να συζητηθεί το θέμα», είπε.
«Για μας η απαίτηση δεν είναι να υπεισέλθουμε στο πώς 
λειτουργεί ένας ιδιωτικός οργανισμός όπως είναι μια τρά-
πεζα, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ισοπολιτεία. Και 
μας ενδιαφέρει πρωτίστως το τραπεζικό σύστημα να απο-
κτήσει ξανά την αξιοπιστία του», σημείωσε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής.
Πρόσθεσε ότι αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας «με τον τρόπο που διευθετήθηκαν υποθέσεις συγγενι-
κών προσώπων επωνύμων, το μόνο που δεν προάγει είναι 
την αξιοπιστία προς το τραπεζικό σύστημα». Έχει γίνει, είπε, 
«μια έντονη συζήτηση».
Οπως ανέφερε, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στην Επι-
τροπή, «έχουν γίνει 1.144 διευθετήσεις αξιογράφων που 
είχαν σχέση με δάνεια και ήταν υποθέσεις που έτσι ή αλλιώς 

η τράπεζα θα τις έχανε στα δικαστήρια. Μετά τη σύσκεψη 
που είχε γίνει και στο Προεδρικό Μέγαρο, είχε παρθεί από-
φαση να τρέξουν οι διαδικασίες.  
Το δεύτερο, είπε, είναι ότι έχουν γίνει 330 διευθετήσεις σε 
σχέση με τα αξιόγραφα που δεν έχουν σχέση με δάνεια, οι 
δύο είναι αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και 
οι 328 είναι άλλες. Έχουμε ζητήσει να ενημερωθεί γραπτώς 
η Βουλή αν υπάρχουν άλλες υποθέσεις προσωπικά εκτεθει-
μένων προσώπων μέσα στις 328.
Το τρίτο αξιοσημείωτο είναι, είπε, ότι μετά τον θόρυβο ο κ. 
Χούρικαν έχει στείλει επιστολή στο Σύνδεσμο Αξιογράφων, 
στην οποία τους τονίζει την θέληση της Τράπεζας Κύπρου 
να γίνουν διευθετήσεις σε ταχύ χρονικό διάστημα, πράγμα 
το οποίο αν λειτουργήσει μας ικανοποιεί, γιατί οι εξώδι-
κες διευθετήσεις «είναι προς όφελος και των πολιτών και 
της Τράπεζας και είναι ένα πράγμα το οποίο θα βοηθήσει 
όλη την κοινωνία γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει 
συγκεκριμένα προβλήματα».
Ο κ. Ζαχαρίου είπε επίσης ότι «θα παρακολουθούμε την 
υπόθεση, ξέροντας και γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να 
επεμβαίνουμε σε ιδιωτικές εταιρείες». Σίγουρα, όμως, πρό-
σθεσε, «ως οι άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε εντεταλμένοι 
από τον κυπριακό λαό να τον εκπροσωπούμε, είναι απαί-
τησή μας η ισοπολιτεία και οι τράπεζες και οι μεγάλοι οργα-
νισμοί οφείλουν την ζωή τους σήμερα στους πολίτες αυτού 
του κράτους ένεκα των κουρεμάτων και ένεκα όλων των 
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, τουλάχιστον να 
τους αντιμετωπίζουν με ισοπολιτεία και αξιοπρέπεια».

Ίση μεταχείριση πολιτών από την Τράπεζα 
Κύπρου, ζητούν οι Βουλευτές 

Μέσα Φεβρουαρίου η γεώτρηση του 
Πορθητή, δηλώνει ο Ναμί 

Δ
ραστηριότητες στα ανοιχτά της Κύπρου θα ξε-
κινήσει στα μέσα Φεβρουαρίου το τουρκικό 
γεωτρύπανο Πορθητής, δηλώνει ο “υπουργός 
ενέργειας” Οζντίλ Ναμί στο ειδησεογραφικό 

πρακτορείο Ανατολού, προσθέτοντας ότι “όπως και στα 
άλλα ζητήματα θα προστατεύουμε τα δικαιώματα και 
συμφέροντα του ‘τ/κ λαού’ στο θέμα του φυσικού αερί-
ου και θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα”. 
Σε δηλώσεις του στο Ανατολού, ο Οζντίλ Ναμί ανέφερε 
ότι συνεχώς κάνουν έκκληση για συνεργασία στην ε/κ 
πλευρά, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε θετική αντα-
πόκριση. 
“Αυτό είτε θα γίνει είτε δεν θα γίνει. Εμείς θα συνεχί-
σουμε τη στρατηγική πολιτική που διαμορφώσαμε με 
την Τουρκία στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που 
συμφωνήσαμε”, ανέφερε.
Ο Οζντίλ Ναμί είπε πως όλος ο κόσμος έχει αποδεχτεί 
την πραγματικότητα ότι οι Τ/κ έχουν διακαιώματα στο 
φυσικό αέριο που θα εξορυχθεί γύρω από την Κύπρο. 

“Αν δει κανείς την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες και τις δηλώσεις των ΗΠΑ, τονίζεται ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να προστατευθούν τα δικαιώματα και των 
δύο “λαών” σε σχέση με τις πηγές ενέργειας που θα βρε-
θούν γύρω από το νησί”, ανέφερε. Υποστήριξε ότι δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε είναι λογική η πρόταση 
του Ε/κ ηγέτη Νίκου Αναστασιάδη όπως τα κέρδη από τα 
δικαιώματα που έχουν οι Τ/κ στο φυσικό αέριο να τοπο-
θετηθούν σε ένα ειδικό ταμείο μέχρι να βρεθεί λύση. 
“Τότε τα έσοδα από το φυσικό αέριο που θα κατατεθούν 
σε ειδικό ταμείο, όσο δεν υπάρχει λύση στην Κύπρο 
δεν θα πρέπει να τα αγγίξει κανένας. Αλλιώς η τουρκική 
πλευρά θα αντιδράσει”, ανέφερε.
Ο Ναμί είπε ότι «ο πιο άνετος, ο πιο οικονομικός και ο 
πιο γρήγορος δρόμος να μεταφερθεί το φυσικό αέριο 
στην Ευρώπη είναι μέσω της Τουρκίας. Αλλωστε η Τουρ-
κία έχει ήδη μία τεράστια υποδομή για κάτι τέτοιο. Η 
απόσταση μεταξύ Τουρκίας Κύπρου για να υπάρξει δια-
σύνδεση με ξηρά είναι η πιο σύντομη απόσταση», είπε.

Την Παρασκευή η υποβολή 
υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ 
για τις Ευρωεκλογές

T
ην Παρασκευή αρχίζει η υποβολή υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ 
για τις Ευρωεκλογές του Μαΐου και μέχρι τότε θα έχει καθορι-
σθούν οι θέσεις των αριστίνδην ή των συνεργασιών με προσω-
πικότητες ή πρόσωπα, δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου λέγοντας ότι ο αριστίνδην είναι ένας, αλλά το Πολιτικό 
Γραφείο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για άλλη μια συνεργασία.
Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι υπάρχει ανησυχία στον κόσμο όσον 
αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι θέλει να 
στείλει στον κόσμο ένα μήνυμα, «εδώ είμαστε», ψήφισαν τα νομοσχέ-
δια παρ’ όλο που είχαν διαφορετική αντίληψη, αλλά το έκαναν για τους 
ασθενείς επειδή «δεν είμαστε μια πολιτική δύναμη που πολιτευόμαστε 
με το γινάτι». Δώσαμε, συνέχισε, ότι εργαλείο ζητήθηκε από την Βουλή 
και τον πολιτικό κόσμο, και τώρα «αναμένουν οι πολίτες και εμείς, απο-
τελέσματα. Την 1η Ιουνίου ο πολίτης δικαιούται να έχει αυτό για το οποίο 
θα αρχίσει να πληρώνει από την 1ηΜαρτίου». Θέλουν να μπορούν να 
επιλέγουν και τον ιδιώτη γιατρό με τα λεφτά που θα δίδουν, είπε ο κ. 
Νεοφύτου. Εγινε μια προσπάθεια από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να έχουμε από την 1η Ιου-
νίου ένα αξιόπιστο σύστημα υγείας, πρόσθεσε ενώ στην ερώτηση εάν 
ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι αυτό θα λειτουργήσει εξέφρασε την πεποί-
θηση ότι «αυτά που λέει ο ΟΑΥ και ο ΟΚΥΠΥ, με βάση τις ανακοινώσεις 
τους, με κάνουν αισιόδοξο. Εκτός αν δεν μας δίνουν την σωστή εικόνα». 
Σημείωσε ότι δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει τις διαβεβαιώσεις ότι όλα 
βαίνουν καλώς, αλλά – είπε – «θέλω να δω το αποτέλεσμα, πέραν των 
ανακοινώσεων».
Για το θέμα της εφεδρείας, ο Αβέρωφ  Νεοφύτου είπε ότι πιστώνει το 
ΥΠΑΜ ότι το τελευταίο διάστημα πήρε μέτρα αλλά χρειαζόμαστε περισ-
σότερα για να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα εφεδρείας. Είμαστε μια 
μικρή χώρα, οι στρατεύσιμοι αλλά και οι οπλίτες δεν είναι αρκετοί για να 
είναι αξιόμαχο το στράτευμά μας, χρειάζεται η εφεδρεία και μπορούμε 
να κάνουμε πράγματα χωρίς τυμπανοκρουσίες και δημοσιεύσεις και να 
έχουμε αποτέλεσμα.  
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε τα κόμματα που διαφωνούν με το νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης για την κατάργηση των φόρων κατανάλωσης στα 
εισαγόμενα καινούργια ή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – όχι από τρίτες 
χώρες – να προχωρήσουν στην κατάθεση τροπολογιών, λέγοντας ότι το 
θέμα αυτό πρέπει να λυθεί καθώς έχει δημιουργήσει προβλήματα σε 
χιλιάδες νοικοκυριά.
Υπάρχουν, ανέφερε, άτομα που έχουν φέρει αυτοκίνητα εδώ και πλέον 
των 2 μηνών που το νομοσχέδιο είναι κατατεθειμένο στη Βουλή και δεν 
τα εκτελωνίζουν αφού αναμένεται η κατάργηση του φόρου κατανάλω-
σης. Για το θέμα, είπε, υπάρχουν διιστάμενες απόψεις εντός της Βουλής 
αλλά και μεταξύ των εισαγωγέων καινούργιων και μεταχειρισμένων, οι 
οποίοι – πρόσθεσε – δεν θα τα βρουν ποτέ μεταξύ τους οι δύο κατηγο-
ρίες. Κατανοεί, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, τις θέσεις αμφοτέρων ότι 
με την διαφοροποίηση του σημερινού καθεστώτος θα αυξηθεί το μερί-
διο αγοράς των μεν ή των δε.
«Κατανοητό, σεβαστό, αλλά εμένα ως νομοθέτη με ενδιαφέρουν οι πολί-
τες. Και δεν θα συνεχίσω να τιμωρώ τους πολίτες απαλλάσσοντας τον 
εαυτό μου από τις ευθύνες. Ως νομοθέτης λέω στους συναδέλφους, δια-
φωνείτε με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, κάντε τις τροπολογίες. Μην 
περιμένετε να τα βρουν τρίτοι, φέρτε τις θέσεις σας. Στην Δημοκρατία δεν 
υπάρχουν αδιέξοδα. Και η πλειοψηφία να πάρει την απόφαση».
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Ε
πίδειξη ισχύος κάνει ο τουρκικός στρατός 
με δύο στρατιωτικές ασκήσεις σε θάλασ-
σα και στεριά, σύμφωνα με το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Anadolu.

Η πρώτη, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη, ονομά-
ζεται «Ενιαία, Κοινή Άσκηση Χειμώνας - 2019». 
H δεύτερη, στην ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο 
και τη Μαύρη Θάλασσα, «Γαλάζια Πατρίδα», 
ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ετοι-
μάζονται για μία επίδειξη ισχύος σε ξηρά, αέρα 
και θάλασσα με δύο μεγάλες ασκήσεις, μία εκ 
των οποίων είναι ήδη σε εξέλιξη», προσθέτοντας 
ότι οι δύο ασκήσεις θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, στην άσκηση «Ενιαία, 
Κοινή Άσκηση Χειμώνας - 2019» συμμετέχουν 
δυνάμεις του στρατού, της θάλασσας και της 
αεροπορίας και λαμβάνουν μέρος οκτώ χώρες, 
μεταξύ των οποίων το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνί-

α-Ερζεγοβίνη, το Κατάρ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Γερμανία και η Ιταλία.
Την άσκηση οργανώνει το 9ο Σώμα Στρατού, 
αλλά συμμετέχουν σε αυτήν ελικόπτερα, μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, μαχητικά και μονά-
δες χημικού, βιολογικού και ραδιενεργού, πυρη-
νικού πολέμου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
χειμερινή άσκηση της Τουρκίας, η οποία στόχο 
έχει να δοκιμάσει τις αντοχές του στρατού της σε 
εξαιρετικά παγωμένες συνθήκες.
Η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία θα διε-
ξαχθεί από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαρ-
τίου θα είναι η μεγαλύτερη πρόβα του Πολεμι-
κού Ναυτικού στις θάλασσες, αλλά και η μεγαλύ-
τερη ναυτική άσκηση στην ιστορία της Τουρκι-
κής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Anadolu. Θα 
συμμετέχουν, εκτός από πλοία, ομάδες κομάντος 
SAT και SAS, χερσαίες δυνάμεις και η τουρκική 
ακτοφυλακή.

διεθνή νέα

Ο 
αυτοανακηρυγμένος πρόεδρος της 
Βενεζουέλας Χούαν Γκουαϊδο ανα-
κοίνωσε σήμερα ότι τον διορισμό 
νέας διοίκησης στη Citgo, τη θυγα-

τρική στις ΗΠΑ της εθνικής εταιρείας πετρελαί-
ου, σε μια ακόμη προσπάθεια να σφίξει τον οι-
κονομικό κλοιό γύρο από την κυβέρνηση του 
Νικολάς Μαδούρο.
«Η νέα διοίκηση θα αποτελείται από ικανούς 
Βενεζουελάνους που δεν εμπλέκονται σε 
σκάνδαλα διαφθοράς και δεν έχουν πολιτι-
κούς δεσμούς», ανακοίνωσε μέσω του Twitter 
o Γκουαϊδό.
Καθώς το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι 
βαρύ διυλίζεται εν μέρει στις ΗΠΑ από τη 
Citgo, θυγατρική της PDVSA.
«Με αυτή την απόφαση, όχι μόνο προστατεύ-
ουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία, αλλά απο-
φεύγουμε να συνεχιστεί η καταστροφή της 
εταιρείας, αποφεύγουμε τις απώλειες», τόνισε.
Οι ΗΠΑ, με τις οποίες το Καράκας έχει δια-
κόψει τις διπλωματικές του σχέσεις μετά την 
αναγνώριση του Γκουαϊδό, έχουν ήδη δώσει 
επισήμως τον έλεγχο των τραπεζικών κατα-
θέσεων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ στον επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης. Από τις 28 Απρι-
λίου η Ουάσινγκτον σκοπεύει επίσης να επι-
βάλει εμπάργκο στις εξαγωγές αργού πετρε-
λαίου από τη Βενεζουέλα προς την αμερικα-
νική αγορά.
Το Καράκας εκτίμησε ότι η ζημιά που προκαλεί 
στην οικονομία της Βενεζουέλας «το αμερικα-
νικό εμπάργκο» ανέρχεται στα 30 δισεκατομ-
μύρια δολάρια.
Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι δεν αποκλείει 
κανένα ενδεχόμενο σε ό,τι αφορά τη Βενε-
ζουέλα. «Υπάρχουν διάφορες λύσεις, διάφο-
ρες επιλογές. Εξετάζουμε όλες τις επιλογές», 
δήλωσε από τον Λευκό Οίκο όπου συναντή-
θηκε με τον Κολομβιανό ομόλογο του Ιβάν 
Ντούκε.
Ο Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε τη συνά-
ντηση αυτή «γιορτή μίσους» ενάντια στη χώρα 
του. «Μην ακουμπάτε τη Βενεζουέλα!», προ-
ειδοποίησε ο Βενεζουελάνος πρόεδρος επι-
κρίνοντας τους δύο ηγέτες που προτίμησαν να 
μιλήσουν για τη χώρα του, αντί για «την κοκα-
ΐνη που παράγεται στην Κολομβία».
Ο Τραμπ τόνισε εξάλλου ότι ο Μαδούρο δια-
πράττει ένα «φρικτό λάθος» εμποδίζοντας την 
είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζου-
έλα.

«Προσπαθούμε να περάσουμε τρόφιμα στους 
ανθρώπους που πεινάνε», τόνισε, χαρακτη-
ρίζοντας «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» 
την παρεμπόδιση εισόδου της βοήθειας στη 
Βενεζουέλα.
Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν 5.000 
στρατιώτες στην Κολομβία, ο Αμερικανός πρό-
εδρος απάντησε: «Θα δείτε».
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μάλιστα χθες ότι θα 
στείλουν επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια στη 
Βενεζουέλα.
Από την πλευρά του ο Ντούκε υπογράμμισε 
ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσει να ασκεί-
ται πίεση στο Καράκας: «Με τον πρόεδρο Ντό-
ναλντ Τραμπ έχουμε τον ίδιο στόχο: να απελευ-
θερώσουμε τη Βενεζουέλα από τη δικτατορία».
Ωστόσο ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερι-
κών Θεμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
ο Δημοκρατικός Έλιοτ Ένγκελ, διαβεβαίωσε 
ότι το Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει μια στρατιω-
τική επέμβαση στη Βενεζουέλα.
«Ανησυχώ για την επίδειξη στρατιωτικής 
ισχύος του προέδρου, του υπαινιγμούς του ότι 
μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ παραμέ-
νει ένα ενδεχόμενο. Θέλω να ξεκαθαρίσω (…): 
δεν υπάρχει ενδεχόμενο μιας αμερικανικής 
στρατιωτικής επέμβασης».

Κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας 
στα σύνορα Βραζιλίας - Βενεζουέλας
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας σκοπεύει να δημι-
ουργήσει ένα κέντρο συγκέντρωσης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για 
τη Βενεζουέλα στη βόρεια παραμεθόρια πόλη 
Μπόα Βίστα εντός ημερών, δήλωσε χθες Τρίτη 
η απεσταλμένη της αντιπολίτευσης του Χουάν 
Γκουαϊδό στην Μπραζίλια.
Η Μαρία Τερέζα Μπελάνδρια, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από την κυβέρνηση της Βραζι-
λίας ως η πρεσβεύτρια της Βενεζουέλας στη 
χώρα, δήλωσε πως θα συναντηθεί σήμερα με 
τον βραζιλιάνο υπουργό Άμυνας, τον στρα-
τηγό ε.α. Φερνάντου Αζεβέντου ι Σίλβα, για να 
συζητήσουν τα ζητήματα επιμελητείας όσον 
αφορά τη μεταφορά της βοήθειας από τις 
ΗΠΑ, τη Βραζιλία και πιθανόν τον Καναδά στην 
Μπόα Βίστα.
Η ίδια διαβεβαίωσε ότι δεν θα εμπλακούν 
βραζιλιάνοι στρατιωτικοί στη μεταφορά βοή-
θειας πέραν των συνόρων, στην επικράτεια 
της Βενεζουέλας, παρά μόνο πολίτες της χώρας 
της, όταν και αν επιτραπεί να περάσουν τρό-
φιμα και φάρμακα.

Βενεζουέλα: Ο Γκουαϊδό σφίγγει 
τον οικονομικό κλοιό γύρω από 
τον Μαδούρο
Ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει ότι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά

Επίδειξη πυγμής από τους Τούρκους: 
Στρατιωτικές ασκήσεις σε Αιγαίο, 
ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα 
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Η New York Times εξελίσσεται σε 
μία αμιγώς ψηφιακή εταιρεία

Ο
ι καλές εφημερίδες δεν πεθαί-
νουν. Απλά ξέρουν να προ-
σαρμόζονται. ζΕίναι ζήτημα ε-
πιχειρηματικής φαντασίας αλ-

λά και έρωτα για τη δημοσιογραφία. Η 
εφημερίδα New York Times διέψευσε τις 
Κασσάνδρες και κατάφερε να ενσωματω-
θεί στην ψηφιακή εποχή χωρίς να διακυ-
βεύσει το κύρος της ούτε να μειώσει το 
δημοσιογραφικό προσωπικό της. 
 Τα ψηφιακά έσοδα για το 2018 ανήλθαν 
στα 709 εκατ. δολάρια, φθάνοντας έτσι 
αρκετά κοντά στον στόχο που είχαν θέσει 
το 2015.
Aντίθετα, βρίσκεται στη ζηλευτή θέση 
να διαθέτει τη δυνατότητα χρηματο-
δότησης δύο φορές του απίστευτου σε 
όγκο και δεξιότητες ανθρώπινου δημο-
σιογραφικού δυναμικού της. Με ένα 
απόθεμα της τάξης του 1 δις δολαρίων 
δεν φοβάται ούτε τον πόλεμο του Ντό-
ναλντ Τράμπ ούτε και τις προκλήσεις του 
ψηφιακού κόσμου, τον οποίον προκα-
λεί και ενσωματώνει, επεκτείνοντας το 
δημοσιογραφικό προϊόν 
της παραπέρα. Πώς τα 
κατάφεραν εκεί στην Νέα 
Υόρκη; Η συνταγή είναι 
απλή. Τίποτε δεν πεθαίνει 
όταν είναι διεκδικητικά 
ζωντανό και απαιτητικό.
Οι Times δημοσίευσαν τα 
οικονομικά στοιχεία του 
τέταρτου τριμήνου αλλά 
και τα οικονομικά στοιχεία για το 2018, 
τα οποία καταδεικνύουν τη μεγάλη επιτυ-
χία του ψηφιακού μοντέλου ενημέρωσης.
Τα ψηφιακά έσοδα για το 2018 ανήλθαν 
στα 709 εκατ. δολάρια, φθάνοντας έτσι 
αρκετά κοντά στον στόχο που είχαν θέσει 
το 2015, δηλαδή τα έσοδά τους να φθά-
σουν τα 800 εκατ. έως το 2020.
Γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο CEO της εφη-
μερίδας Times, Mark Thompson θέτει 
έναν νέο στόχο: «Να αυξηθούν οι συν-
δρομητές στα 10 εκατομμύρια μέχρι το 
2025».  Αυτή τη στιγμή η εφημερίδα έχει 
4.3 εκατ. εγγεγραμμένους συνδρομη-

τές συνολικά στην ηλεκτρονική και στην 
έντυπη μορφή της.
Τα έσοδα της εφημερίδας άγγιξαν τα 
1,748 δισεκατομμύρια το 2018 με την 
ηλεκτρονική έκδοση να αποφέρει το 
40% του συνολικού ποσού. Δεδομένων 
των τάσεων στον χώρο δεν θα αργήσει 
η στιγμή όπου η ηλεκτρονική έκδοση 
θα αποφέρει το 50% των εσόδων, κατά 
πάσα πιθανότητα το δεύτερο τρίμηνο του 
2020.
Όλοι οι αριθμοί που αφορούν στη μετα-
βατική περίοδο από το 2013 και μετά, 
οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Η ηλε-
κτρονική εφημερίδα γίνεται όλο και λιγό-
τερο εξαρτημένη από την έντυπη έκδοση.
«Προέβλεψα τον Νοέμβριο ότι οι Times 
θα ξεπεράσουν τα 600 εκατομμύρια 
δολάρια σε έσοδα από ψηφιακές υπηρε-
σίες.Tα υπόλοιπα, έως τα 709 εκατομμύ-
ρια δολάρια προήλθαν σε μεγάλο βαθμό 
από άλλες δραστηριότητες, όπως  έσοδα 
θυγατρικών (Wirecutter) και κάποια 
έσοδα από ψηφιακές άδειες», τονίζει ο 
CEO και προσθέτει:
«Τα άλλα ψηφιακά έσοδα ανήλθαν σε 
περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια το 
2018. Ένας κοινός στόχος για τον κύκλο 

εργασιών των εφημερί-
δων πριν από μερικά χρό-
νια ήταν να καταφέρουμε 
κάποια μέρα τα έσοδα 
από τον ψηφιακό τύπο να 
καλύψουν το κόστος της 
αίθουσας ειδήσεων».
«Αυτή τη στιγμή, οι Times 
θα μπορούσαν να πληρώ-
σουν την αίθουσα ειδή-

σεων με έσοδα της ψηφιακής έκδοσης. 
Αυτός είναι και ο λόγος που η αίθουσα 
σύνταξης συνεχίζει να μεγαλώνει. Οι 
Times, απασχολούν σήμερα 1.600 δημο-
σιογράφους, αριθμό ρεκόρ», επισημαί-
νει.
Εν τω μεταξύ, η εταιρεία αναφέρει ότι 
έχει 826 εκατομμύρια δολάρια μετρητά. 
Ακόμα και αν συνυπολογιστεί το κόστος 
αγοράς του κτηρίου που στεγάζονται, 
στο άμεσο μέλλον οι Times θα έχουν 
αρκετά χρήματα και θα μπορούσαν να 
επιδιώξουν εξαγορές εάν αυτό είναι επι-
θυμητό.

διεθνή νέα

H ιστορική εφημερίδα και 
το στοίχημα της ψηφιακής 
επιβίωσης

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ θα υπογράψει το δι-
κομματικό νομοσχέδιο προ-
ϋπολογισμού γ ια την απο-

φυγή ενός δεύτερου shutdown. 
Ωστόσο, θα κηρύξει αυτομάτως κατά-
σ ταση έκ τακ της  εθν ικής ανάγκης 
για την κατάσταση στα σύνορα με το 
Μεξικό, δήλωσε η εκπρόσωπος του 
Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.
Άμεση ήταν η αν τ ίδραση της προέ-
δρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νάνσι Πελόζι, η οποία άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά 
της λήψης αυτού του έκτακτου μέτρου.
«Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει το 
νομοσχέδιο γ ια τη χρηματοδότηση 
της κυβέρνησης και όπως έχει δηλώ-
σει στο παρελθόν, θα λάβει μια ακόμη 
εκτελεστική δράση – συμπεριλαμβανο-
μένης της εθνικής έκτακτης ανάγκης – 
για να διασφαλίσει το τέλος της κρίσης 
στην εθνική ασφάλεια και της ανθρω-
πιστικής κρίσης στα σύνορα», δήλωσε 
η Σάντερς.
«Ο πρόεδρος γ ια ακόμη μια φορά 
τηρεί την υπόσχεσή του να χτιστεί ένα 

τείχος, να προστατευτούν τα σύνορα 
και να θωρακίσουμε τη σπουδαία μας 
χώρα», τόνισε η εκπρόσωπος της αμε-
ρικανικής προεδρίας με ανακοίνωσή 
της.
Η Δημοκρατ ική πρόεδρος της Βου-
λής ανέφερε ότι θα εξετάσει όλες τις 
νομικές επιλογές με βάση την τελική 
δήλωση του προέδρου Τραμπ.
«…Ίσως, αυτό είναι μια επιλογή…Θα 
εξετάσουμε τις επιλογές μας, θα είμα-
σ τε έ τοιμοι να απαντήσουμε κατάλ-
ληλα σε αυτό», τόν ισε η Πελόζι σε 
δημοσιογράφους σε ερωτήσεις γ ια 
λήψη νομικών μέτρων, ενάν τ ια σ το 
εκτελεστικό διάταγμα για την κήρυξη 
κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης.
«Δεν είναι μια επείγουσα ανάγκη αυτό 
που συμβαίνει σ τα σύνορα», είπε η 
Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής.
Ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλει-
οψηφίας σ την Γερουσία Μιτ ς Μακό-
νελ είχε λίγο νωρίτερα δηλώσει ότι ο 
Τραμπ του είπε ότι «είναι έτοιμος να 
υπογράψει το νομοσχέδιο. Επίσης, την 
ίδια σ τ ιγμή, θα κηρύξει κατάσ ταση 
έκτακτης εθνικής ανάγκης».

Ο Τραμπ κηρύσσει τις ΗΠΑ σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πρόκληση Ιβανόφ: «Ο Κεμάλ είναι 
Μακεδόνας, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη» 

Σ
ε μια ακόμη πρόκληση, η οποία θέ-
τει εν αμφιβόλω τη συμφωνία των 
Πρεσπών, προέβη ο πρόεδρος των 
Σκοπίων Γκιόργκι Ιβανόφ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IBNA ο πρό-
εδρος της πΓΔΜ Γκιόργκι Ιβανόφ τίμησε 
τον πρόεδρο της τουρκικής εταιρείας TAV, 
Sadi Sener, με το μετάλλιο του κράτους.
Προσφεύγοντας για μία ακόμη φορά σε 
προκλητικές δηλώσεις ο Ιβανόφ κατά τη 
συνάντηση που είχε με τον τούρκο επιχει-
ρηματία δήλωσε ότι στην πραγματικότητα 
«ο Μουσταφά Κεμάλ (ιδρυτής της Δημο-
κρατίας της Τουρκίας) είναι Μακεδόνας, 
γιατί τη στιγμή που γεννήθηκε, η Θεσσα-
λονίκη ήταν έδαφος της Μακεδονίας! 
Η Τουρκική Δημοκρατία είναι μια μεγάλη 
χώρα, έχει μια μεγάλη οικονομία και είναι 
πολύ σημαντικό μια τέτοια χώρα να είναι 
φιλική προς εμάς και να μας βοηθήσει. 
Ελπίζουμε ότι αυτή η βοήθεια και αυτή 
η στήριξη θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 
Σας στείλαμε τον Μακεδόνα Μουσταφά 

Κεμάλ. Τώρα οι τουρκικές εταιρείες έρχο-
νται στην πΓΔΜ. Αυτό μας δίνει μεγάλη 
χαρά» είπε χαρακτηριστικά.
Επί της ουσίας, με την παρέμβαση του, ο 
Σκοπιανός πρόεδρος επανέφερε στο προ-
σκήνιο το όραμα τους για τη «Μεγάλη 
Μακεδονία». Παράλληλα επιχείρησε να 
εντάξει στη «γεωγραφική» περιοχή της 
ευρύτερης Μακεδονίας και την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, υπονοώντας ότι οι πραγ-
ματικοί Μακεδόνες ταυτίζονται εθνολο-
γικά με τους ψευδομακεδόνες των Σκο-
πίων.
Από την Αθήνα, μέχρι αργά το βράδυ 
της Δευτέρας δεν υπήρχε αντίδραση για 
τις δηλώσεις Ιβανόφ που παραβιάζουν 
ευθέως το γράμμα και το πνεύμα της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών.
Αντίθετα, αντίδραση υπήρξε σήμερα Δευ-
τέρα από τη Βουλγαρία η οποία δια του 
αντιπρόεδρου της κυβέρνησης κάλεσε τα 
Σκόπια να τελειώνουν με τις αλυτρωτικές 
αναφορές και πολιτικές.
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Η επέτειος της ιρανικής επανάστασης 
θα είναι «η τελευταία» για την Τεχεράνη 
εάν η Ισλαμική Δημοκρατία κάνει πράξη 
τις απειλές που εξαπέλυσε σήμερα 
ανώτερος διοικητής των Φρουρών της 
Επανάστασης ότι το Ιράν θα ισοπεδώσει 
πόλεις στο Ισραήλ, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν 
στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε 
σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός 
Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ν
ωρίτερα σήμερα, ο Γιαντολάχ Ζαβα-
νί, υπαρχηγός των Φρουρών της Ε-
πανάστασης αρμόδιος για πολιτικές 
υποθέσεις, προειδοποίησε σε συ-

γκέντρωση για τον εορτασμό της 40ης επετεί-
ου της Ισλαμικής Επανάστασης ότι «οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες δεν έχουν το θάρρος να ρίξουν 
ούτε μια σφαίρα εναντίον μας παρά τον αμυ-
ντικό και στρατιωτικό εξοπλισμό τους. Όμως, 
αν μας επιτεθούν, θα ισοπεδώσουμε το Τελ Α-
βίβ και τη Χάιφα».
«Δεν αγνοώ τις απειλές του ιρανικού καθε-
στώτος, αλλά ούτε εκφοβί-
ζομαι από αυτές. Αν αυτό 
το καθεστώς κάνει το φρι-
κτό λάθος επιχειρώντας να 
καταστρέψει το Τελ Αβίβ 
και τη Χάιφα, δεν θα πετύ-
χει. Ωστόσο, σε μια τέτοια 
περίπτωση, αυτή θα είναι η 
τελευταία επέτειος της επανά-
στασης που θα γιορτάσουν. 
Πρέπει να το λάβουν αυτό 
υπόψη τους», τόνισε ο Νετανιάχου, σύμφωνα 
με το πρωθυπουργικό γραφείο.

Πομπέο: Το Ιράν προκαλεί περισσό-
τερη «αποσταθεροποίηση» από τη 
Βόρεια Κορέα
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο σε μια προσπάθεια να αιτιολογήσει τη 
διαφορετική μεταχείριση που έχει η Ουάσιν-
γκτον απέναντι στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, 
τόνισε ότι η Τεχεράνη προκαλεί περισσό-
τερη «αποσταθεροποίηση» από όσο η Πιον-
γκιάνγκ.
«Δηλώσαμε πολύ ξεκάθαρα ότι αυτές οι κατα-
στάσεις είναι πολύ διαφορετικές», τόνισε ο 
Πομπέο σε μια συνέντευξη στο αμερικανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο CBS, το κείμενο της οποίας 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ.

Ενώ η Ουάσινγκτον έχει εκδώσει δώδεκα 
δρακόντειες προϋποθέσεις για να διαπραγ-
ματευτεί μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από 
τον Ιούνιο έχει απευθείας συνομιλίες με τον 
Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ουσια-
στικά χωρίς προϋποθέσεις. Στα τέλη Φεβρου-
αρίου, οι δύο ηγέτες αναμένεται να πραγμα-
τοποιήσουν την δεύτερη συνάντησή τους στο 
Ανόι στο Βιετνάμ.
Καλούμενος να εξηγήσει αυτές τις δύο απο-
κλίνουσες στρατηγικές, ο Μάικ Πομπέο 
τόνισε: «Η Βόρεια Κορέα συμπεριφέρεται 
πολύ διαφορετικά. Δεν αποσταθεροποιούν 
την Υεμένη, δεν αποσταθεροποιούν τη Συρία, 
δεν εξαπολύουν τεράστιες εκστρατείες δολο-
φονιών» σε αντίθεση με το Ιράν, υποστήριξε.
Ωστόσο, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας 
δικαίως κατηγορείται για χρόνια από την 
Ουάσινγκτον για αποσταθεροποίηση της 
περιοχής της Ανατολικής Ασίας με την εξο-
πλιστική κούρσα της Πιονγκιάνγκ για πυρη-
νικά όπλα και πυραύλους που στοχεύουν τη 
Σεούλ. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για την 

έντονη αμερικανική στρατι-
ωτική παρουσία στην Νότια 
Κορέα, που βρίσκεται, όπως 
και η Ιαπωνία, υπό την προ-
στασία του στρατού των 
Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι δοκιμές εκτόξευσης 
πυρηνικών και βαλλιστικών 
της Πιονγκιάνγκ οδήγησαν 
την Ουάσινγκτον να επιβά-
λει αυστηρότερες διεθνείς 

κυρώσεις μέχρι το τέλος του 2017.
Επιπλέον, το Νοέμβριο του 2017, οι ΗΠΑ επα-
νατοποθέτησαν τη Βόρεια Κορέα στη μαύρη 
λίστα «των κρατών που στηρίζουν την τρο-
μοκρατία», κατηγορώντας την Πιονγκιάνγκ, 
«ότι απειλεί τον κόσμο με πυρηνική κατα-
στροφή». Το καθεστώς Κιμ «έχει επανειλημ-
μένα υποστηρίξει πράξεις διεθνούς τρομο-
κρατίας, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών 
σε ξένα εδάφη». Συγκεκριμένα, η δολοφονία 
του ετεροθαλή αδελφού του Κιμ Γιονγκ Ουν, 
Κιμ Γιονγκ Ναμ στη Μαλαισία με έναν νευρο-
τοξικό παράγοντα.
Ο Τραμπ επίσης κατηγόρησε τους Βορειοκο-
ρεάτες ότι βασάνισαν τον 22χρονο Αμερικανό 
φοιτητή Ότο Γουόρμπιερ, που κρατούνταν επί 
17 μήνες στην Βόρεια Κορέα και επαναπατρί-
στηκε και πέθανε στα μέσα του 2017, μετά τον 
επαναπατρισμό του

Νετανιάχου προς Ιράν: Η επέτειος της 
ιρανικής επανάστασης θα είναι «η 
τελευταία», εάν μας χτυπήσετε

Τ
ο BBC διαμαρτυρήθηκε σήμερα 
στον Λευκό Οίκο μετά την επίθε-
ση που δέχθηκε ένας από τους ει-
κονολήπτες του βρετανικού δη-

μοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα σε μια 
προεκλογική συγκέντρωση του Αμερι-
κανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ζητώ-
ντας από την αμερικανική κυβέρνηση την 
επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας γύ-
ρω από την δημοσιογραφική κάλυψη της 
αμερικανικής προεδρίας.
Ο συνεργάτης του BBC Ρον Σκινς δέχθηκε 
επίθεση την Δευτέρα το βράδυ από έναν 
υποστηρικτή του Ρεπουμπλικάνου προ-
έδρου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
στο Ελ Πάσο, ενώ ο Σκινς βρισκόταν στην 
ειδική ζώνη που τοποθετούνται τα μέσα 
ενημέρωσης.
Ο εικονολήπτης δεν τραυματίστηκε 
από τον δράστη της επίθεσης ο οποίος 
φορούσε το κόκκινο καπέλο με το γνω-
στό σύνθημα της καμπάνιας Τραμπ 
«Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά» 
(Make America Great Again), ενώ παράλ-
ληλα εκτόξευε ύβρις εναντίον μέσων ενη-
μέρωσης καθώς άνδρες ασφάλειας τον 
απομάκρυναν από τον χώρο της συγκέ-
ντρωσης.
Ο επικεφαλής του γραφείου του BBC 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πολ Ντάνα-
χαρ με tweet του ζήτησε από την εκπρό-
σωπο του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι 
Σάντερς, «μια συνολική επανεξέταση των 
μέτρων ασφαλείας μετά την χθεσινοβρα-
δινή επίθεση».

«Η πρόσβαση στη ζώνη των μέσων ενη-
μέρωσης ήταν ανεξέλεγκτη, κανένας 
αστυνομικός δεν παρενέβη πριν, κατά τη 
διάρκεια ή μετά την επίθεση», επισήμανε.
Αυτό ήταν «βίαιο και δυσάρεστο, αλλά 
δεν έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή» του εικο-
νολήπτη, είπε ο Ντάναχαρ σε άλλη του 
ανάρτηση. «Ωστόσο, φοβάμαι ότι αυτό 
είναι ένα βήμα προς κάτι πιο σοβαρό ενα-
ντίον δημοσιογράφων εάν συνεχιστεί η 
συκοφαντία εναντίον των μέσων ενημέ-
ρωσης», προειδοποίησε.
Ένας ανταποκριτής του BBC στην Ουά-
σινγκτον, ο Γκάρι Ο’ Ντονοχιου, ο οποίος 
κάλυπτε την προεκλογική συγκέντρωση 
στο Ελ Πάσο, τόνισε ότι ο δράστης προ-
σπάθησε να σπάσει την κάμερα «μετά 
αφότου ο πρόεδρος είχε φανατίσει το 
κοινό με επανειλημμένες αναφορές του 
σε υποτιθέμενα μεροληπτικά μέσα ενη-
μέρωσης».
Μετά την επίθεση, ο Τραμπ διέκοψε την 
ομιλία του και ρώτησε τον δημοσιο-
γράφο: «Είστε καλά; Όλα καλά;».
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέ-
ρεμι Χαντ καταδίκασε σήμερα την επί-
θεση, τονίζοντας ότι δεν είναι ποτέ απο-
δεκτό όταν δημοσιογράφοι και εικονο-
λήπτες δέχονται επιθέσεις απλά και μόνο 
επειδή κάνουν τη δουλειά τους.
Ο Σύνδεσμος Ανταποκριτών του Λευκού 
Οίκου κάλεσε παράλληλα τον Αμερικανό 
πρόεδρο να «καταστήσει σαφές στους 
υποστηρικτές του ότι η βία εναντίον 
δημοσιογράφων είναι απαράδεκτη».

Διαμαρτυρία BBC στον 
Λευκό Οίκο για επίθεση σε 
εικονολήπτη του

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

To παιδί μου και εγώ
Πώς θα προστατεύσετε 

το παιδί σε ένα 
πολυκατάστημα 

Π
ρέπει να ξέρει το όνομα σας 
(και το κινητό αν είναι μεγά-
λο), να περιμένει σε ένα συ-
γκεκριμένο σημείο και να 

του φοράτε έντονο χρώμα
Όταν βάζετε το παιδί σ το αμάξι, του 
φοράτε τη ζώνη του και όταν διασχί-
ζετε το δρόμο, του κρατάτε το χέρι. 
Είναι όμως εφικτό να το κάνετε αυτό 
στις κυλιόμενες σκάλες; Αντί να σκε-
φτόμαστε μόνο τους μεγάλους κινδύ-
νους για ένα παιδί, καλό είναι να υπο-
λογίσουμε και τα πιο μικρά αίτια τραυ-
ματισμού.
Τα εκθέματα των μαγαζιών. Πολλές 
φορές, οι καταστηματάρχες χρησιμο-
ποιούν αντικείμενα για διακοσμητικούς 
και όχι για πρακτικούς λόγους. Μπο-
ρεί δηλαδή ένα τραπέζι να μην είναι 
κανονικό, αλλά χάρτινο, και το παιδί να 
μην καταλάβει τη διαφορά και να προ-
σπαθήσει να στηριχτεί πάνω του. Μην 
το αφήνετε λοιπόν να περιφέρεται και 
να πειράζει τα αντικείμενα των χώρων. 
Αποθαρρύνετε την εξερεύνηση μέσα 
στα μαγαζιά ή τα πολυκαταστήματα.
Κυλιόμενες σκάλες. Πολλοί τραυματι-
σμοί συμβαίνουν είτε επειδή κάποιος 
πέφτει είτε επειδή τα χέρια, ρούχα και 
πόδια των παιδιών πιάνονται στις σκά-
λες. Κρατήστε το χέρι του ώστε να μην 
σφηνωθεί κάπου ή φύγει από την προ-
σοχή σας. Πείτε στο παιδί σας να στα-
θεί ακίνητο και να κοιτάζει μπροστά. 
Τσεκάρετε καλά τα κορδόνια του παι-
διού ώστε να μην είναι λυμένα και μην 
το αφήνετε να σέρνει το μπουφάν ή το 
κασκόλ του κάτω.
Ασανσέρ. Τα ασανσέρ αποτελούν κίν-
δυνο για το παιδί γ ιατί τα μικρά του 
άκρα μπορεί να πιαστούν και να μην 
εντοπιστούν από τους αισθητήρες. Μην 

στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν περι-
μένετε να έρθει και μην βγαίνετε αν δεν 
σ ιγουρευτείτε ότ ι η πόρτα είναι σ το 
ίδιο ύψος με τον όροφο. Και φυσικά 
μην σταματάτε την πόρτα με το χέρι ή 
το καρότσι. Υπάρχει κίνδυνος τραυ-
ματισμού, οπότε είναι προτιμότερο να 
περιμένετε το επόμενο.
Το παιδί τριγυρνάει. Αν θέλει να εξε-
ρευνά τα πάν τα και να φεύγε ι από 
δίπλα σας, απασχολήστε το με παιχνίδι 
ή βιβλίο που θα έχετε μαζί και να έχετε 
πάν τα ένα σχέδιο δράσης σε περί-
πτωση που το χάσετε. Πρέπει να ξέρει 
το όνομα σας (και το κινητό αν είναι 
μεγάλο), να περιμένει σε ένα συγκεκρι-
μένο σημείο και να του φοράτε έντονο 
χρώμα.
Πέρα από το συγκεκριμένο σχέδιο για 
μια συγκεκριμένη κατάσταση, το παιδί 
σας θα πρέπει να μπορεί να ακολου-
θεί τις βασικές οδηγίες. Διδάξτε του τι 
είδους ενήλικες θα προσεγγίσει όταν 
χάνεται ή βρίσκεται σε κίνδυνο – αστυ-
νομικό ή φύλακα ασφαλείας, υπάλληλο 
κατασ τήματος ή μητέρα με παιδιά. 
Πείτε του να εξηγήσει την κατάστασή 
του και να ζητήσει βοήθεια από τον 
ενήλικα. Εκπαιδεύστε το να μην εισέλ-
θει στο όχημα ενός ξένου, να μην κρυ-
φτεί και να μην απομακρυνθεί υπερ-
βολικά.
Το παιδί σας θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ενημερώσει έναν υπεύθυνο ενήλικα 
για το πλήρες όνομα και την ηλικία του, 
τη διεύθυνση κατοικίας ή το όνομα του 
ξενοδοχείου και το όνομα του γονέα 
και τον αριθμό του κινητού τηλεφώ-
νου του. Μπορεί να χρειαστεί να ξοδέ-
ψετε αρκετό χρόνο για να κάνετε μικρά 
ή ντροπαλά παιδιά να είναι σε θέση να 
λένε αυτές τις πληροφορίες.
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Δ
εν υπάρχει τίποτα πιο 
σημαντικό για την υ-
γεία μας από ό, τι τρώ-
με κάθε μέρα», λέει η 

Sara Seidelmann, καρδιολόγος 
και ερευνήτρια διατροφής στο 
Brigham & Women’s Hospital 
της Βοστώνης. Η Seidelmann δη-
μοσίευσε πρόσφατα μια μεγάλη, 
παγκόσμια μελέτη των τρόπων 
κατανάλωσης περισσότερων α-
πό 447.000 ανθρώπων σε όλο 
τον κόσμο.
Οι δίαιτες με χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε υδατάνθρακες 
παραμελούν βασικά θρε-
πτικά συστατικά όπως το 
μαγνήσιο, το ασβέστιο και 
το κάλιο, που μπορεί 
να είναι άφθονα σε 
δίαιτες με φρέσκα, 
υψηλής περιεκτικό-
τητας σε υδατάνθρα-
κες τρόφιμα όπως τα 
φασόλια, οι μπανάνες και 
η βρώμη.
Η έρευνα που υποστη-
ρίζει το πρόγραμμα 
τ η ς  S e i d e l m a n n 
παρουσιάσ τηκε το 
περασμένο καλοκαίρι 
στο European Society of 
Cardiology Congress. Οι 
ερευνητές μελέτησαν  
αυτοαναφερόμενα πρό-
τυπα κατανάλωσης για 
περίπου 25.000 άτομα 
στις ΗΠΑ και συνέκρι-
ναν τα αποτελέσματα με 
μελέτες που αφορούσαν 
περισσότερους από 447.500 
ανθρώπους. Διαπίστωσαν πως 
όσοι έτρωγαν μέτρια ποσότητα 
υδατανθράκων ήταν πιο πιθανό 
να ζήσουν περισσότερο από 
αυτούς που έτρωγαν είτε λίγους 
υδατάνθρακες είτε πολλούς 
υδατάνθρακες.
«Η μελέτη μας δείχνει ότι μακρο-
πρόθεσμα οι δίαιτες χαμηλών 
υδατανθράκων συνδέονται με 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου από 
οποιαδήποτε αιτία και θανάτους 
λόγω καρδιαγγειακής νόσου, 
εγκεφαλοαγγειακής νόσου και 
καρκίνου», δήλωσε ο Maciej 
Banach, καθηγητής στο Ιατρικό 

Πανεπιστήμιο του Λοτζ στην 
Πολωνία.
Μια άλλη μελέτη που δημοσι-
εύθηκε αυτή την εβδομάδα στο 
περιοδικό PLOS Medicine, εξέ-
τασε τις διατροφικές συνήθειες 
471.495 Ευρωπαίων για πάνω 
από 22 χρόνια και διαπίστωσε 
ότι οι άνθρωποι των οποίων οι 
δίαιτες είχαν χαμηλότερη «θρε-
πτική ποιότητα» (δηλαδή λιγό-
τερα φρέσκα λαχανικά, όσπρια 
και ξηρούς καρπούς) ήταν πιο 
πιθανό να παρουσιάσουν μερι-

κές από τις πιο κοινές και 
θανατηφόρες μορφές καρ-
κίνου, συμπεριλαμβανο-

μένου του καρκίνου του 
παχέος εντέρου, του 
στομάχου, του πνεύ-
μονα, του ήπατος και 

του μαστού.
Στοιχε ία από έρευ-
νες σε ολόκληρο τον 
κόσμο δείχνουν ότι οι 
άνθρωποι που παρα-

μένουν σε περιορισμέ-
νες ποσότητες κρέατος, 

γαλακτοκομικών προϊόντων 
και επεξεργασμένων τρο-

φίμων, ενώ καταναλώ-
νουν τροφές πλούσιες σε 
φυτικές ίνες, συμπερι-

λαμβανομένων των λαχα-
νικών, των δημητριακών ολι-
κής αλέσεως και των ξηρών 

καρπών έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα γ ια την 
υγεία τους.

Η Seidelmann περιγράφει 
τη διατροφή αυτή ως πλού-

σια σε «ολόκληρα τρόφιμα». Οι 
άνθρωποι που έζησαν περισ-
σότερο στην έρευνά της ήταν 
αυτοί που δεν έτρωγαν τροφές 
οι οποίες είχαν υποστεί επεξερ-
γασία.
Οι επιστήμονες βρήκαν ότι οι 
φυτικές ίνες, μπορούν να βοη-
θήσουν στην προστασία του 
εγκεφάλου από τη γήρανση 
σε ποντίκια και είναι σίγουροι 
ότι τα οφέλη επεκτείνονται και 
στους ανθρώπους. Όμως μια 
διατροφή με πολλές φυτικές ίνες 
δεν μπορεί να περιέχει λίγους 
υδατάνθρακες.

Τ
α συμπληρώματα λιναρόσπορου αυξάνουν τα καλά βακτήρια και 
τα καλά λιπαρά οξέα. Αυτό έδειξε μια μελέτη σε ποντίκια. Η έρευ-
να υποδηλώνει ότι η ζύμωση ινών λιναρόσπορου στο έντερο με-
ταβάλλει τη μικροβιακή χλωρίδα για να βελτιώσει την υγεία του 

μεταβολισμού και να προστατεύσει από την προκαλούμενη από τη δι-
ατροφική παχυσαρκία. Ερευνητές από Duke-NUS Medical School μελέ-
τησαν ποντίκια στα οποία είχαν ανατεθεί τέσσερις διαφορετικές δίαιτες:

 ª μια τυποποιημένη διατροφή που περιείχε 4,6% φυτικές ίνες με 
βάση τη σόγια (ομάδα ελέγχου).

 ª μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά που δεν περιείχε ίνες 
(υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά).

 ª μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά που περιείχε 10% 
μη πέψιμη φυτική ίνα κυτταρίνης.

 ª μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά που περιείχε 10% 
ινών λιναρόσπορου.
Η μελέτη κράτησε 12 εβδομάδες.Η ομάδα με την υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά είχε λιγότερα βακτήρια που σχετίζονται με βελτιωμένη μετα-
βολική υγεία, χαμηλότερα επίπεδα ωφέλιμων λιπαρών οξέων και περισ-
σότερα βακτηρίδια που συνδέονται με την παχυσαρκία σε σύγκριση με 
τις άλλες ομάδες.
Τα επίπεδα των βακτηρίων τόσο στην ομάδα της κυτταρίνης  όσο και 
στην ομάδα του λιναρόσπορου ήταν σε υγιέστερα επίπεδα σε σύγκριση 
με την ομάδα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.
Η ομάδα του λιναρόσπορου ήταν σωματικά πιο δραστήρια και είχε 
μικρότερη αύξηση βάρους από τις άλλες ομάδες διατροφής με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά. Οι ποντικοί που έλαβαν συμπληρώματα λινα-
ρόσπορου είχαν επίσης καλύτερο έλεγχο γλυκόζης και επίπεδα ωφέλι-
μων λιπαρών οξέων που ήταν συγκρίσιμα με την υγιή ομάδα ελέγχου.

Μ
ια μεγάλη νέα μελέτη 
από επιστήμονες στη 
Γαλλία που εξέτασε 
τη διατροφική πρό-

σληψη περισσοτέρων από 44.000 
Γάλλων ενηλίκων διαπίστωσε ότι 
η κατανάλωση υπερεπεξεργασμέ-
νων τροφίμων - συμπεριλαμβανο-
μένων των σνακ, των ζαχαρούχων 
ποτών και των έτοιμων γευμάτων 
- συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο 
θνησιμότητας.
«Τα τρόφιμα με υπερβολική επε-
ξεργασία είναι προϊόντα διατρο-
φής που περιέχουν πολλαπλά 
συστατικά και παράγονται με 
διάφορες βιομηχανικές διεργα-
σίες» εξηγούν οι ερευνητές, με 
επικεφαλής τον διατροφολόγο-ε-
πιδημιολόγο Laure Schnabel από 
το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. 
«Αυτά τα προϊόντα διατροφής 
είναι συνήθως έτοιμα να ζεστα-
θούν και να τρώγονται, προσιτά 
και υπεργευστικά» προσθέτουν.
Αλλά η κατανάλωση πολύ επε-
ξεργασμένων τροφίμων - τα 
οποία περιλαμβάνουν ψωμιά, 
γλυκά και κρέατα - είναι γνωστό 
ότι είναι προβληματική, έχοντας 
ήδη συνδεθεί με υψηλότερο κίν-
δυνο για παχυσαρκία, υπέρταση 
και καρκίνο.
Μέχρι τώρα, ωστόσο, ουδείς είχε 
αξιολογήσει εάν η κατανάλωση 
υπερεπεξεργασμένων τροφών 
ανέβαζε τον κίνδυνο θανάτου. 
Η παρούσα μελέτη το έκανε. Σε 
διάστημα επτά ετών, μια αύξηση 
κατά 10% του ποσοστού των επε-
ξεργασμένων τροφίμων συνδέ-
θηκε με κατά 14% υψηλότερο 
κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε 
αιτία.
Αυτό που είναι βέβαιο είναι 
ότι τα τρόφιμα αυτά περιέχουν 
πολλά πράγματα που δεν υπάρ-
χουν στα ολόκληρα τρόφιμα: όλα 
τα είδη προσθέτων, συμπεριλαμ-
βανομένων των συντηρητικών, 
των γλυκαντικών, των βελτιω-
τικών, των χρωμάτων, των γεύ-
σεων κ.ο.κ.
Περιέχουν επίσης πολλή ενέρ-
γεια - στη μελέτη αντιπροσώ-
πευαν το 14,4% του συνολικού 
βάρους των καταναλωθέντων 
τροφίμων και ποτών, αλλά το 
29,1% της συνολικής ενεργεια-
κής πρόσληψης.

Ορισμένα τρόφιμα 
συνδέονται 
με υψηλότερο 
κίνδυνο θανάτου Ο λιναρόσπορος βελτιώνει 

την ανοχή στη γλυκόζη

Γιατί είναι κακή ιδέα 
μια δίαιτα με λίγους 
υδατάνθρακες

υγεία

Ορισμένες τροφές σάς 
χαλάνε τον ύπνο κι έτσι 
σας «προδιαθέτουν» να 

φάτε περισσότερο την επόμενη 
μέρα ή επηρεάζουν τη λειτουρ-
γία των ορμονών που ελέγχουν 
την καύση των θερμίδων.
1. Σοκολάτα
Και όταν λέμε σοκολάτα εννο-
ούμε ακόμη και την υγιεινή 
μαύρη σοκολάτα με μεγάλη περι-
εκτικότητα σε κακάο. Από τη μία, 
η καφεΐνη και η θεοβρωμίνη 
της σοκολάτας έχουν διεγερτική 
δράση και επομένως διαταράσ-
σουν τον ύπνο, ενώ από την άλλη 
η ζάχαρη προκαλεί αύξηση τα 
επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, 
προωθώντας την αποθήκευση 
λίπους στο σώμα.
2. Αρτοσκευάσματα και γλυκί-
σματα
Είναι σίγουρα δύσκολο να αντι-

σταθείτε σε ένα μπράουνι το 
βράδυ, αν όμως βρίσκεστε σε 
φάση δίαιτας, κρατήστε ένα 
τέτοιο θερμιδοφόρο γλύκισμα 
για κάποια άλλη ώρα της ημέρας, 
όταν θα έχετε ακόμα περιθώριο 
να το «κάψετε». Η ζάχαρη αποτε-
λεί πηγή ενέργειας για τον οργα-
νισμό και αν αυτή η ενέργεια δεν 
διοχετευτεί σε κάποια δραστη-
ριότητα –κάτι που συνήθως δεν 
προβλέπεται τις βραδινές ώρες– 
τότε αποθηκεύεται στο σώμα με 
τη μορφή λίπους.
3. Κόκκινο κρασί
Το κόκκινο κρασί έχει οφέλη για 
την καρδιά χάρη στην αντιοξει-
δωτική ρεσβερατρόλη που περι-
έχει, όμως το αλκοόλ μάς εμποδί-
ζει να περάσουμε στα βαθύτερα 
και πιο αποκαταστατικά στάδια 
του ύπνου. Καλό είναι λοιπόν να 
αποφεύγεται τις βραδινές ώρες.

Τι δεν πρέπει να καταναλώσετε 
με τίποτα το βράδυ
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ιστορίες

Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, δεν σταμάτησε ποτέ να απασχολεί τον 
Τύπο. Οι θέσεις του, οι κόντρες του, το ταμπεραμέντο του αλ-
λά και οι ατάκες του έδωσαν «τροφή» καθ' όλη τη διάρκεια 
της ζωής αλλά και μετά τον θάνατό του. Το Reader.gr θυμάται 

10 γνωστές αλλά και λιγότερο γνωστές ιστορίες που σχετίζονται με τη 
ζωή και τον θάνατο του.
1. Η άγνωστη πολιτική διαθήκη του Ανδρέα 
Τον Ιούνιο του 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει μεταφερθεί από το 
Ωνάσειο στο σπίτι του. Ο Κώστας Σημίτης είναι ήδη πρωθυπουργός, 
εκλεγμένος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του από 
τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς. Οι στιγμές για το ΠΑΣΟΚ είναι κρίσι-
μες. Όλοι αναμένουν τον Ανδρέα να εμφανιστεί στο συνέδριο, ώστε να 
σπρώξει και τα πράγματα προς την διάδοχη κατάσταση που εκείνος θα 
ήθελε, όμως αυτό όσο ο καιρός περνά μοιάζει αδύνατο. 
Είναι σαφές ότι ο Σημίτης δεν πρόκειται να δεχτεί την άτυπη «διαρχία» με 
άλλον πρόεδρο του κόμματος και άλλον πρωθυπουργό, όπως προτεί-
νει η πλευρά του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το ξεκαθαρίζει μια και καλή στο 
Συνέδριο. «Αν δεν εκλεγώ πρόεδρος του κόμματος, θα παραιτηθώ και 
από πρωθυπουργός» δηλώνει από το βήμα του Συνεδρίου ο Κώστας 

Σημίτης προκαλώντας αποδοκιμασίες αλλά και χειροκροτήματα, με τον 
Χρήστο Μαγκούφη να τον χαρακτηρίζει «πολιτικό νάνο». 
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει πεθάνει λίγες μέρες πριν από την έναρξη 
του Συνεδρίου. Σ’ αυτό αναμενόταν να διαβαστεί και το τελευταίο του 
γραπτό. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν αργότερα συνεργάτες του, ο 
ίδιος, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Τηλέμαχο Χυτήρη, τον υφυ-
πουργό Τύπου Νίκο Αθανασάκη και σε γνώση του υπουργού παρά τω 
πρωθυπουργώ Αντώνη Λιβάνη δούλευαν κομμάτι – κομμάτι το κείμενο. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Νέων αρκετά χρόνια αργότερα, ένα από 
τα πρώτα πράγματα που έκαναν αμέσως μετά τον θάνατο του Παπαν-
δρέου ο Νίκος Αθανασάκης και ο Τηλέμαχος Χυτήρης ήταν να σβήσουν 
το κείμενο από την σκληρό δίσκο του υπολογιστή στον οποίο δούλευαν 
μαζί με τον Ανδρέα. «Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ» δήλωναν αμφότε-
ροι απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ενώ πράγματι ποτέ δεν έγινε 
γνωστό ούτε καν το θέμα της συγκεκριμένης επιστολής-διαθήκης.
2. Η γεμάτη ίντριγκα κανονική διαθήκη
Και αν η κίνηση των Χυτήρη – Αθανασάκη, να διαγράψουν την «πολιτική 
διαθήκη» του Ανδρέα Παπανδρέου αποδείχτηκε σοφή, δεν θα μπο-
ρούσε να συμβεί το ίδιο και με την κανονική του. Αυτή χωρίζονταν σε 
δυο μέρη στην κυρίως και σε παραρτήματα που γράφτηκαν σε χρόνο 
πρωθύστερο. Στο κυρίως, ο Ανδρέας καθιστούσε την Δήμητρα Λιάνη 
γενική του κληρόνομο, αναφέροντας ότι τα παιδιά του τα αποκατέστησε 
εν ζωή.
Σε ένα από τα παραρτήματα όμως, ο Ανδρέας αναφέρονταν στον 
γαμπρό του, σύζυγο της κόρης του, Σοφίας, καθηγητή Θεόδωρο Κατσα-
νέβα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περνούσε… γενεές δεκατέσσερις τον 
γαμπρό του χαρακτηρίζοντάς τον «όνειδος για την οικογένεια Παπαν-
δρέου» και καλώντας τους γιους του Νίκο, Αντρίκο και Γιώργο να τον 
«απομονώσουν κοινωνικά και πολιτικά».  
Αφορμή στάθηκαν σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής ένα επεισό-
διο με την Αγγέλα Κοκκόλα την οποία ο Κατσανέβας, φέρεται να μην είχε 
αφήσει να εισέλθει στο Καστρί αλλά και η στάση του απέναντι στη Δήμη-
τρα Λιάνη. Τον Σεπτέμβριου του 1996, η πρωτοδίκης Αργυρώ Χατζη-
ζαφειρίου κήρυξε ως γνήσιες και κύριες τόσο τη διαθήκη του Ανδρέα 

Παπανδρέου, όσο και τα παραρτήματά της.
3. Η μήνυση του Κρεμαστινού σε δημοσιογράφο 
Ο Ανδρέας πέρασε έναν ολόκληρο μήνα το τον χειμώνα του 1995, στο 
Ωνάσειο. Εκεί… στρατοπέδευσαν και οι δημοσιογράφοι με βάρδιες 
μέρα και νύχτα, για να μεταδίδουν με έκτακτα οποιαδήποτε πληροφορία 
για την κατάσταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 
Πολλές από αυτές τις πληροφορίες βέβαια, έμοιαζαν περισσότερο με 
συνωμοσιολογικά σενάρια. Στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου βρί-
σκονταν αδιαλλείπτως και ο γιατρός του τότε υπουργός Υγείας, σημε-
ρινός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης 
Κρεμαστινός. 
Ο Γιώργος Βλάχος, τότε δημοσιογράφος της Απογευματινής και πολλά 
χρόνια αργότερα υποψήφιος βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 
γράφει στο ρεπορτάζ του, πως Κρεμαστινός και Λιάνη «συνωμοτούν» 
ώστε να διατηρήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου πρωθυπουργό «ακόμα 
και εις βάρος της υγείας του». 
Όπως αναφέρει το δελτίο του ΣΚΑΙ εκείνης της εποχής, ο Δημήτρης 
Κρεμαστινός κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δημοσιογράφου. Ήταν 
άλλωστε ο ίδιος ο γιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου, που έθεσε βέτο σε 

κάθε σκέψη για παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 1996. 
4. Καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης
Η μοναδική έρευνα σχετικά με τον καλύτερο πρωθυπουργό της μετα-
πολίτευσης, έχει διενεργηθεί από την εταιρεία Alco, το 2013 εν μέσω 
βαριάς μνημονιακής λιτότητας.  Στη σχετική ερώτηση, ο γιός του Ανδρέα 
Παπανδρέου και πρωθυπουργός έλαβε μόλις το 0,1%, καθώς η οργή 
εναντίον του για το πρώτο μνημόνιο δεν είχε ακόμα καταλαγιάσει.  Την 
δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής με 22,8% των ερωτηθέντων και την πρώτη με 24,2% ο Ανδρέας 
Παπανδρέου.
5. Η ΝΔ απέναντι στον θάνατο του Ανδρέα
Τις ημέρες του θανάτου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε εξέ-
λιξη και η Εθνική Συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μιλτιάδης 
Έβερτ, πρόεδρος του κόμματος τότε, έχει επισκεφθεί και στο Ωνάσειο 
τον Ανδρέα Παπανδρέου κατά την νοσηλεία του εκεί. 
Από το βήμα της Εθνικής Συνδιάσκεψης του κόμματός του, λέει λίγες 
μόνο ώρες μετά τον θάνατο του Ανδρέα: «Ήταν ένας μεγάλος πολιτικός 
αγωνιστής και απέδειξε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ότι υπήρξε 
και ένας αγωνιστής της ζωής, διότι το παράδειγμά του, πράγματι υπήρξε 
μοναδικό. Πλησίασε τον λαό, είχε τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί του. 
Πράγματι είχε μεγάλα πολιτικά χαρίσματα. Είχε στρατηγική σύλληψη των 
γεγονότων και μπορούσε να δει με διορατικότητα τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζε η πατρίδα μας». Αμέσως μετά, ο Έβερτ καλεί τους συνέ-
δρους να σηκωθούν ώστε να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
του Ανδρέα Παπανδρέου. Πράγματι σηκώνονται όλοι. Όλοι, εκτός από 
τον βουλευτή τότε της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Ανδρεουλάκο, ο 
οποίος αιτιολογώντας σε δηλώσεις του τη στάση του αυτή, θα πει:  «Τον 
θεωρώ τον κατ' εξοχή υπεύθυνο της σημερινής ηθικής, πολιτικής, κοι-
νωνικής και υλικής παρακμής του τόπου και γι αυτό δεν σηκώθηκα». 
6. Τα ωραία μάτια της Ντόρας Μπακογιάννη
Την ιστορία, έχει μοιραστεί ο «Βηματοδότης» και χρονολογείται από την 
εποχή της στρατιωτικής δικτακτορίας στην Ελλάδα, όταν ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου, βρίσκονταν εκτός Ελλάδας και 

το… συναπάντημά τους στο Παρίσι. 
Σε μια δεξίωση στο Παρίσι, παραβρίσκονταν αμφότεροι, ο μεν Μητσο-
τάκης συνοδεύομενος από τη φοιτήτρια τότε κόρη του Ντόρα Μπακο-
γιάννη, ο δε Ανδρέας Παπανδρέου μόνος, την εποχή που ακόμα ο δεύ-
τερος αποκαλεί τον πρώτο «Εφιάλτη» και «Αποστάτη» χρεώνοντάς του 
τα όσα είχαν συμβεί το 1965. Όταν ο πρόεδρος του ΠΑΚ τότε, αντίκρισε 
την Ντόρα Μπακογιάννη, χωρίς να ξέρει ποια είναι της απευθύνθηκε 
λέγοντας της «έχεις ωραία μάτια». Πριν ακόμα τελειώσει τη φράση του, 
εμφανίστηκε ο πατέρας της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που ενημέρωσε 
τον Ανδρέα «Αυτή είναι η κόρη μου η Ντόρα».  Σύμφωνα με το δημο-
σίευμα, ο Παπανδρέου χωρίς να πάρει τα μάτια του από την Ντόρα του 
είπε «Αυτό δεν παύει το γεγονός ότι έχει ωραία μάτια». 
7. Υπεύθυνος της επιστροφής του Ανδρέα στην Ελλάδα 
ο Καραμανλής
Η σύλληψη του Ανδρέα Παπανδρέου από το καθεστώς της 4ης Αυγού-
στου του Ιωάννη Μεταξά το 1939, θα τον πείσει ότι δεν υπάρχει πλέον 
χώρος για εκείνον στην Ελλάδα.  Ο μετέπειτα πρωθυπουργός θα παρα-
μείνει εκτός Ελλάδας για 22 ολόκληρα χρόνια. Ο πατέρας του Γεώργιος 
Παπανδρέου, θα τον παρακαλέσει να επιστρέψει, είναι όμως ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής εκείνος που θα τον πείσει.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα το 1961 έπειτα από 
πρόταση του Πρωθυπουργού Καραμανλή ώστε να αναλάβει πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του νεοσύ-
στατου τότε Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και 
σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδας. Το 1964, ο Ανδρέας θα εκλεγεί για 
πρώτη φορά βουλευτής με την Ένωση Κέντρου.
Όταν η δικτατορία θα τελειώσει και ο Παπανδρέου θα επιστρέψει εκ 
νέου στην Ελλάδα φτιάχνοντας το ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής που θα «συμβάλλει» έστω και άθελά του στο «χτί-
σιμο» της δημοφιλίας του. Είναι άλλωστε ο «Εθνάρχης» που θα πει τη 
φράση «Η Ελλάδα ανήκει εις την Δύσιν», δίνοντας τη δυνατότητα στον 
Παπανδρέου να αντιτείνει «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Το 1985, 
ο Ανδρέας Παπανδρέου θα επιχειρείσει μάλιστα να… ανταποδώσει τη 
χάρη που του έκανε έστω και ακούσια ο Καραμανλής, ανακοινώντάς του 
πως προτίθεται να τον προτείνει για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας.
Πιεζόμενος από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας θα αλλάξει γνώμη 
και θα προτείνει τελικώς τον Χρήστο Σαρτζετάκη.
8. Η εναέρια απόλυση
Το 1981 το ΠΑΣΟΚ γίνεται κυβέρνηση και ο Ανδρέας πρωθυπουργός. Ο 
Παπανδρέου έχει πολιτευτεί στην γραμμή «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συν-
δικάτο», ενώ ως πρωθυπουργός έχει διαλέξει να διατηρεί καλές σχέσεις 
τόσο με τη Δύση όσο και με τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 
Μάλιστα η ρητορική μέχρι τότε είναι περισσότερο καταγγελτική απένα-
ντι στους Δυτικούς και επιεικής προς τις χώρες του λεγόμενου «ανατολι-
κού μπλοκ», καθώς από νωρίς έχει στοχεύσει εκτός από το Κέντρο, στην 
εκλογική βάση της Αριστεράς και τον ΕΑΜογενή πληθυσμό.
Αυτή του τη γραμμή, θα θεωρήσει ότι παρέβη ο υφυπουργός των Εξω-
τερικών του Ασημάκης Φωτήλας, πατέρας του σημερινού βουλευτή 
της Νέας Δημοκρατίας και πρώην του Ποταμιού, Ιάσωνα. Ο Ασημάκης 
Φωτήλας είχε μόλις αποδεχτεί ένα καταδικαστικό κείμενο της ΕΟΚ εις 
βάρος της Πολωνίας, κάτι που έκανε έξαλλο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 
τελευταίος απέλυσε τον υφυπουργό του στο αεροπλάνο της επιστροφής 
με συνοπτικές διαδικασίες. 
Όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε με την εμβληματική ατάκα «έθεσε 
εαυτόν εκτός κυβέρνησης». 
9. Η σύλληψή του από το μεταξικό καθεστώς και η εις 
βάρος του κατηγορία
Την περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου είναι μέλος μιας μικρής τροτσκιστικής ομάδας, δράση για την 
οποία και συλλαμβάνεται. Σύμφωνα με διήγηση του Κορνήλιου Καστο-
ριάδη, που δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία το 1989, ο Παπανδρέου 
πουλούσε την εφημερίδα της οργάνωσής του, στον ίδιο και σε κάποιους 
ακόμα φοιτητές. 
Μάλιστα οι φοιτητές είχαν συνεννοηθεί με τον Ανδρέα, αν ποτέ πέσει 
στα χέρια της Ασφάλειας, να πει πως οι σχέσεις τους ήταν αποκλειστικά 
φιλικές. Σύμφωνα με τον Καστοριάδη, ο Παπανδρέου δεν τήρησε τη 
δέσμευσή του αυτή. Αντίθετα, ομολόγησε στον Μανιαδάκη, δίνοντας 
τα ονόματα των συμφοιτητών του. Ο ίδιος κατάφερε έτσι, να αποφυλα-
κιστεί και έπειτα να φύγει με την βοήθεια του πατέρα του από την χώρα. 
Φήμες μάλιστα θέλουν τον στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, στο κομ-
μάτι «Κωλοέλληνες», «των συντρόφων τους θύτες, γι αμνηστία οι αλή-
τες, τώρα διοικητές» που κυκλοφόρησε το 1989, να αναφέρεται σ’ 
αυτήν ακριβώς την ιστορία.

Ιστορίες από τη ζωή και το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου
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απόψεις

ΤΟ ΜΑΜΟΘΡΕΦΤΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΟ 
ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

Α
κούμε πολύ (χάρη στη φεμινιστική λογοτεχνία) 
για “το αγόρι της μαμάς”, αλλά  σπάνια για  «το 
κορίτσι της Μαμάς». Ας φέρουμε λοιπόν κά-
ποια ισορροπία μεταξύ των δυο προσεγγίσε-

ων σήμερα.
Το κλασικό «κορίτσι της μαμάς» είναι ένα μαμμόθρε-
φτο, όπως και το αγόρι της μαμάς. Ειναι συνήθως μια νέα 
γυναίκα ηλικίας 18 χρονών και πανω, συνήθως εργάζε-
ται η σπουδάζει, μπορεί να είναι ακόμα και παντρεμένη, 
αλλά επειδή είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη με τη μητέρα 
της, θέλει να εξακολουθεί να ζει κάτω από τα προστα-
τευτικά φτερά της μαμάς κλώσας. 
Το κορίτσι της μαμάς είναι προσκεκολημένο στη μητέρα 
της λες και τη θηλάζει ακόμα.   Έχει αναπτύξει μια αρρω-

στημένη εξάρτηση απ τη μητέρα της και συχνά πιστεύει 
ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν.  Μετά το γυμνάσιο, 
μπορεί να σπουδάσει,  μπορεί να επιτύχει μερικούς από 
τους στόχους της, αλλά βαθιά μέσα της δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς τη υποστήριξη της μαμάς. 
Το κορίτσι μιας μαμάς αγκαλιάζει όλα όσα έχει μάθει 
από τη μητέρα της αλλα δεν ανοίγει τα φτερά της για  
κάτι καινούργιο. Κάποιες φορές μπορεί να μην διαθέτει 
αρκετό θάρρος να ξεφύγει απ τη μαμά της και να βρει το 
δικό της δρόμο. Αντί να δημιουργήσει  το δικό της μονο-
πάτι στη ζωή, προτιμάει ακόμη και μετά το γάμο της, αν 
παντρευτεί, να μένει κοντά στη μητερα της.  Μερικές 
φορές μένει στον επάνω όροφο, στον κάτω όροφο, ή 
στη γειτονιά που ζει η μητέρα της.  Τη προσκαλεί συχνά 
να βρεθούν να ψωνίσουν, να μαγειρέψουν και να τα 
πούνε «όπως παλια».
Το κοριτσι της μαμάς προσβάλλει τόσο την ιδέα της 
μητέρας όσο και την κόρης. Είναι προσβολή για τη κόρη 
που δεν μεγάλωσε ποτε αλλα και για τη μητέρα της που 
την έφτιαξε έτσι.  Ωστόσο, και οι δύο συνήθως άρνου-
νται να παραδεχτουν την αρρωστημένη αλληλεξάρτηση  
τους, και φυσικά δεν βλέπουν  τα άσχημα αποτελέσματά 

της. 
Οι Ελληνιδες μητέρες φαίνεται να μεγαλώνουν περισ-
σότερα απ την αναλογία τους «κορίτσια της μαμάς». Ο 
λογος βρισκεται στο ότι οι Ελληνιδες μανες υιοθετούν 
ένα μίγμα παλαιών υπερπροστατευτικών ιδεών για τα 
κορες τους που δεν εχουν για τα αγορια τους.
Τα κορίτσια της μαμάς θεωρούνται γυναίκες που δεν 
είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. 
Ανεξάρτητα από τις σπουδές που πολλά κορίτσια της 
μαμάς έχουν,  έχουν επισης και  πολλές ανασφάλειες. 
Δεν έχουν την τόλμη να ενεργοποιήσουν τις ελπίδες και 
τα όνειρα τους.  
Σαν αποτέλεσμα, οι σχέσεις των κοριτσιών της μαμας με 
άνδρες συνήθως δεν διαρκούν πολύ.   Οι άνδρες που 

κάνουν σχέσεις με κορίτσια της μαμάς δεν μπορούν να 
αντέξουν το γεγονός ότι δεν είναι σίγουρες για τον εαυτό 
τους και τρέχουν στη μαμά κάθε φορά που έχουν καποια 
διαφωνία με τον ανδρα τους.  
Εάν μια κόρη δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι καλύτερο 
γι 'αυτήν χωρίς τη βοήθεια της μαμάς της, οι πιθανότητες 
είναι ότι και αυτή θα γίνει του ίδιου τύπου μητέρα, στα 
δικά της  παιδιά, υπερπροστατευτική που θα σερνει τα 
παιδια της απ τη ποδιά της.
Φυσικα δεν υπαρχει τίποτα λαθος για μια κόρη να έχει 
μια σχεση αγάπης με τη μαμά της και να τη συμβουλευ-
εται  από καιρό σε καιρό. Πρεπει όμως να υπάρχουν 
ισορροπίες. Υπαρχει  μια λεπτή γραμμή μεταξύ στενής 
σχέσης μητέρας και κόρης και μιας σχέσης ασφυξίας.  Η 
σχέση ασφυξίας διαστρεβλώνει  μια υγιή σχέση με τη 
συνεχή επικοινωνία και αλληλεξάρτηση  μέσω συνέχων 
τηλεφωνημάτων , μηνυμάτων, εμαιλ, skype, messenger, 
FB,  και ούτω καθεξής, πολλές φορές την ημέρα.
Η μανα σου δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάθε λεπτομέ-
ρεια της ζωής σου. Δεν χρειάζεται να έχει μια μόνιμη 
θέση στο καναπέ αντίκρυ σου.  Μπορει να αγαπας και 
να εχεις μια αριστη σχεση με τη μαμα σου και χωρις την 

υπερβολη. Απλα η κόρη και η μαμά σαν δύο ενήλικες 
γυμναικες πρέπει να σέβονται την ανεξαρτησία και τη 
ζωή του άλλου.
Μια καλή σχέση μαμας και κόρης δεν κλονίζει και δεν 
περιορίζει τη πρόοδο και ανάπτυξη του άλλου. Μια 
πραγματικά στοργική μαμά θα διδάξει στη κορη της την 
ανεξαρτησία ώστε να μπορεί να πετάξει μονη της.  Όταν 
η σχεση εστιάζετε στην αρνητική νοοτροπια ότι η κορη 
δεν μπορει ακομα να πετάξει μονή της Ασε που  μπορεί  
να πέσει και να τραυματισθεί, τότε  το αποτέλεσμα θα 
είναι μια ανίκανη και ψυχικά  τραυματισμένη κόρη.
Μερικες Ελληνιδες μαμαδες αθελα τους ενθαρρύνουν 
την εξάρτηση των παιδιών τους από αυτές.  Η δικαιολο-
για «εγω δεν κανω σαν τις ξένες που πετούν τα παιδιά 
τους στο δρόμο απ τα 18 τους χρόνια»  είναι απλά μια 
δικαιολογία. Η ενήλικη κόρη που ακομα εξαρταται απ τη 
μητέρα της στην ουσία φωνάζει "Βοήθεια! Δεν μπορώ 
να κανω όσα αναμένονται από μένα, μαμά κάλυψε με !".
Δεν είναι σιγουρο πότε, οι μητέρες γινονται με τις κορες 
τους οι  "καλύτεροι φίλοι" και ποτε τα κορίτσια γιννται 
«κοριτσια της μαμάς». Υπάρχει μια περίοδος νωρίς 
στη ζωή μιας κόρης που η μητέρα για τη κόρη είναι μια 
ηρωιδα. Υπάρχει μια άλλη περίοδος, της εφηβείας, όπου 
οτιδήποτε κάνει η μητέρα «ντροπιαζει»  τη κόρη, υπαρ-
χει επισης και μια περίοδος όταν ωριμάζει η κόρη που 
αναπτύσσουν μια βαθιά φιλία.
Αν χωρισουν οι γονεις τα ενήλικα «κορίτσια της μαμάς» 
δεν αποδέχονται ευκολά το διαζύγιο των γονιών τους. 
Συχνά πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελούν το κέντρο 
της ζωής της  μητέρας τους. Τα «κορίτσια της μαμάς 
και αρνούνται στη διαζευγμένη μαμά το δικαίωμα για  
συντροφικότητα, ανδρική παρέα, οικειότητα, και σεξ. 
Για τα κοριτσια της μαμας αυτες οι μητέρες είναι κακές 
μητέρες. Τα κορίτσια της μαμάς σ αυτή τη περιπτωση χει-
ραγωγούν  καταστάσεις για να σταματήσουν τη μητέρα 
τους να  βγαίνει και να την κάνουν να νιώθει ένοχη, υπο-
στηρίζοντας ότι εμπορεύεται την αγάπη του παιδιού της 
για εκείνη του εραστή, του νέου άνδρα στη ζωή της.
Και όμως η στήριξη της χωρισμενης μαμας από έναν 
άνδρα, παρέχει ασφάλεια και για τα παιδιά και κατα-
δεικνύει πώς πρέπει να είναι μια φιλική και σεβαστή 
σχέση συνεργασίας μαμάς και κόρης.  Ο καθένας και 
όλοι ευδοκιμούν σ αυτή τη συνεργασία. 
Εάν η χωρισμενη μαμά βάλει τα ενήλικα παιδιά της 
πριν τη νέα σοβαρή της σχέση,  οι πιθανότητες είναι να 
τελειωσει η σχεση της επειδή δεν θα δίνει ότι χρειάζε-
ται στο νέο σύντροφο της ζωής της. Επισης το να βαλει 
η μαμα πρωτα τα ενηλικα παιδια της σημαινει ότι δεν 
είναι έτοιμη για μια σοβαρή σχέση. Εάν μια μαμά είναι 
πράγματι έτοιμη για μια πραγματική αγάπη, θα πρέπει 
να δημιουργήσει ένα χώρο γι 'αυτή  Μια πραγματικά 
υπέροχη σχέση πολλαπλασιάζει την αγάπη που διατίθε-
νται στα κορίτσια της μαμάς και δεν τους κλέβει απολύ-
τως τίποτα. 
Φυσικά εάν μια μαμά δεν είναι σε σοβαρή δεσμευμένη 
σχέση, θα πρέπει να βάλει πρώτα τα παιδιά της. Παρο-
μοίως, οι μαμάδες με μικρά παιδιά που έχουν την επι-
μέλεια τους μετά από ένα διαζύγιο θα πρέπει επίσης να 
βάλουν τα παιδιά τους μπροστά από τον σύντροφό τους.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΚΑΝΕ 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Σ
εμνά και οικογενειακά μεταξύ 
μελών και φίλων στην φιλόξε-
νη αίθουσα της Παμμακεδονι-
κής, ο Πολιτ ισ τ ικός Σύλλογος 

του Κιλκίς και Περιχώρων έκοψε και 
φέ τος την βασ ιλόπιτα του συνεχ ίζο -
ν τας πισ τά τ ις παραδόσεις. Ο πρόε-
δρος, κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, και  

το δρασ τήριο Διοικητ ικό Συμβούλιο 
φιλοξένησαν τα μέλλη και τους φίλους 
προσφέρον τας γευσ τ ικό γεύμα και 
πεν τανόστ ιμη βασιλόπιτα. Το τυχερό 
φλουρί κέρδισε γ ια δεύτερη συνεχό-
μενη χρον ιά η κυρία Μελίνα Σταμα-
τόπουλος. Και του χρόνου, λοιπόν, να 
μην λείψει κανένας !

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η όμορφη οικογένεια του κυρίου Στάθη και της κυρίας Ρούλας Μιχαηλίδη

Η κα Μελίνα Σταματόπουλος για δεύτερης συνεχόμενη 
χρονιά (!) κέρδισε το φλουρί. Καλότυχη να είναι πάντα !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κιλκίς και Περιχώρων στην κοπή της πίτας τους

Η παρέα της κα Άρτεμης Τσικουρλή

Ο κ. Στάθη Μιχαηλίδης με την σύζυγο του, κα Ρούλα και την αδελφή του, κα Ερασμία, καθώς και το 
ζεύγος Τριανταφυλλίδη με την παρέα τους Ο κύριος και η κα Πουρσανίδης με την κα Νίτσα Αϊδόνη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης, με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κιλκίς και 
Περιχώρων, κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, με 

την σύζυγο του κα Άρτεμη

Οι κύριοι Αλέξανδρος Τσικουρλής, Θανάσης Κουρτέσης και 
Στάθης Μιχαηλίδης

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κιλκίς, κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. 
Γιώργος Παπαδάκης, ο κ. Στάθη Μιχαηλίδης με την σύζυγο του κα Ρούλα και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης
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T
ο βιβλίο του «Εξ’ αποστάσεως», ένα βιβλίο με θέμα 
την οικονομική κρίση υπό το βλέμμα ενός απόδημου, 
από τις εκδόσεις «Ελευθερουδάκης» παρουσίασε 
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Κοινότητας Μόντρεαλ κ. Νικόλαος Παγώνης στο Polis Art 
Café της Αθήνας.
Η εκδήλωση, συντονίστρια της οποίας ήταν η δημοσιογρά-
φος Σοφία Λαλιωτίτη, πλαισιόθηκε με ομιλίες από την ομο-
γενή δημοσιογράφο και συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη 
καθώς και την δημοσιογράφο Ειρήνη Πιτσόλη.
Ο Νικόλας Τ. Παγώνης, ένας σπουδαίος Έλληνας της δια-
σποράς, με ισχυρή παρουσία στα κοινά του απόδημου 
Ελληνισμού, καθώς ήδη διανύει την τέταρτη θητεία του ως 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 
(Ε.Κ.Μ.Μ.), στο βιβλίο του με τον τίτλο : «Εξ αποστάσεως – Η 
Ελληνική κρίση με το βλέμμα ενός απόδημου», που κυκλο-

φορεί από τις Εκδόσεις Ελευθερουδάκη, «βλέπει», χωρίς 
παραμορφώσεις με οξυδέρκεια και κριτική σκέψη, τις παθο-
γένειες της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας.
Παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, επισκέπτεται κάθε 
χρόνο την Ελλάδα και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του 
για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι τη γενέθλιας γης του.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, αλλά κυρίως ο 
τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι Έλληνες απέναντι της, 
κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός Έλληνα μεν, πολίτη του κόσμου 
δε, που επιστρατεύει όλες τις προσλαμβάνουσες που έχει 
από μια εξελιγμένη κοινωνία, όπως αυτή του σύγχρονου 
Μόντρεαλ στο Καναδά και προσπαθεί να τις «παντρέψει» με 
τις αρχέγονες ελληνικές του ρίζες.
Ο Νικόλας Τ. Παγώνης, με στέρεο και νηφάλιο λόγο ψάχνει, 
μέσα σε αυτή τη συλλογή δοκιμίων, να βρει τα αίτια της 
ελληνικής παρακμής, αλλά και τον τρόπο ανασυγκρότησης 

του κράτους και του έθνους. Επίσης αναζητεί τις «διαδρο-
μές» και κυρίως τους τρόπους που την συνδέουν με την 
πολιτική και την οικονομία, έχοντας ως σημείο αναφοράς 
του την κρίση. Χαρακτηριστικό είναι το δοκίμιο με τίτλο : 
«Mου είπατε όλοι ψέμματα», με το οποίο ξεκινά η έκδοση 
και στο οποίο ο συγγραφέας θέτει μερικά θεμελιώδη ερω-
τήματα. Πόση και ποια είναι η ευθύνη των πολιτών στην 
παρακμή που βίωσε και βιώνει η χώρα ; Ποιος είναι ο ρόλος 
των θεσμών και ποια του λαού ;
Δίχως ίχνος εμπάθειας και κυρίως με μια απέραντη και αγνή 
αγάπη για τη γενέθλια γη και τους ανθρώπους της, επιχειρεί 
να «δει» τις παθογένειες της σύγχρονης Ελληνικής κοινω-
νίας. Μια κρίση που στα μάτια του δεν είναι μόνο μια κρίση 
οικονομική, αλλά πρώτα – πρώτα μια κρίση αξιών και αρχών 
που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την διαμόρφωση των 
κοινωνικών δομών.

«ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ»
Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας 

Μείζονου Μόντρεαλ κ. Νικόλαου Παγώνη

Ο τ. Υπουργός κ. Τάκης Σκανδαλάκης με τον π. Νικόλαο Αλεξανδρή στην παρουσίαση του 
βιβλίου του κ. Παγώνη
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ, 
κ. ΒΙΚΤΩΡΑ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ, 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, την 
περασμένη Παρασκευή συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του Τορόντο, John 
Tory, για να τον ενημερώσει για την πρωτοβουλία του μαραθωνίου την ο-
ποία έχει αναλάβει μαζί με άλλους παράγοντες. Συγκεκριμένα, ο Γενικός 

Πρόξενος έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο facebook μετά το πέρας της συ-
νάντησης: «Είμαι ευγνώμων στον John Tory, δήμαρχο του Τορόντο, για το θερμό κα-
λωσόρισμα στο Δημαρχείο. Με ευχαρίστησε που μου είπε ότι έχει έρθει στην Ελλά-
δα επανειλημμένα και απόλαυσε το χρόνο που πέρασε στη χώρα μας. Είχαμε συνα-
ντηθεί για πρώτη φορά στην αρχική γραμμή του Μαραθωνίου Toronto Waterfront 
2018 και σήμερα είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για την πρωτοβουλία του 
Marathon Wreaths, την οποία έχουμε αναλάβει μαζί με τον Alan Brookes, το Royal 
Ontario Museum και τον Ελληνικό Καναδικό Ακαδημαϊκό Σύνδεσμο του Οντάριο με 
την υποστήριξη του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, 

στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Τι θα ρωτούσες το νέο που θέλει να βγει με την κόρη σου; 
Αν είχες 30 λεπτά να κάνεις κάποιες ερωτήσεις στο αγόρι που θέλει να βγει με την 
κόρη σου, θα μπορούσες να μάθεις πολλά γι αυτόν, ενώ παράλληλα θα έθετες 
καθαρά τις προσδοκίες σου γι αυτόν. Εδώ έχουμε μερικά βήματα σημαντικά που 
μπορείς να ακολουθήσεις: Πρώτα, πρώτα, προετοίμασε την κόρη σου να πει σε 
οποιοδήποτε αγόρι θα τη ζητήσει να βγούνε να σου τηλεφωνήσει πριν του δώσει 
την απάντησή της. Αυτό γίνεται για κείνην η πρώτη αμυντική γραμμή. Και στρώ-
νει και την ευκαρία για ερωτήσεις. Ακόμη σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις εσύ “ο 
κακός” σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να του πει “όχι” και δυσκολεύεται να βρει 
το θάρρος να του το πει.

Τι  πρέπει να σταματήσουν να κάνουν οι καλοί πατέρες; 
Όταν γίνεσαι γονιός γίνεται μεγάλη και σημαντική αλλαγή στη ζωή σου. Πρέπει , 
αντί να έχουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας, να στραφούμε πρώτα στην οικογέ-
νειά μας. Μερικές φορές έχουμε πρόβλημα να εγκαταλείψουμε προηγούμενες συνή-
θειες και επιλογές τρόπου ζωής. Και όμως, σας το βεβαιώνω ότι αξίζει να κάνεις 
πάντοτε αυτό που είναι το καλύτερο για την οικογένειά σου. Εδώ λοιπόν έχουμε 5 
δραστηριότητες που οι καλοί πατέρες πρέπει να σταματήσουν. Πρώτα, πρώτα, να 
σταματήσεις την κατάχρηση αλκοολούχων ποτών. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα να 
ζητήσετε βοήθεια αν το κάπνισμα ή το ποτό  σας έχουν σκλάβους τους και επηρε-
άζουν την ικανότητά σας να αναθρέψετε τα παιδιά σας όπως πρέπει. Δεύτερον, να 
αποφύγετε να είστε απρόσεκτος στα οικονομικά και να ξοδεύετε απερίσκεπτα. Αν 
δημιουργήσεις ένα κεφάλαιο και  φροντίσεις για τη διατήρησή του είναι παράγοντες 
που αποδεικνύουν ότι φροντίζεις για την οικογενειά σου. 

 Περιβάλλεις με αγάπη τους φίλους του ενήλικα παιδιού σου; 
Τα παιδιά μας όλα έχουν ενηλικιωθεί και άρχισαν την καριέρα τους αλλά εξακολου-
θούμε να ξοδεύουμε πολύ χρόνο μαζί τους. Μας αρέσει να περνάμε την ώρα μαζί 
τους και με τους φίλους τους. Νομίζω ότι είναι σωστό αν πω ότι κι οι φίλοι τους χαί-
ρονται τη συντροφιά μας , γιατί τους περιβάλλουμε κι αυτούς με αγάπη. Με ποιον 
τρόπο; Πρώτον, είμαστε στη διάθεσή τους . Όπως ακριβώς είμαστε έτοιμοι να στα-
θούμε δίπλα στα παιδιά μας, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και τους φίλους τους 
ανάλογα με την ανάγκη τους. Δεύτερον, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι μας 
ζητήσουν. Τα ενήλικα παιδιά μας και οι φίλοι τους  ηγούνται κι εμείς απλά ακολου-
θούμε. 

Μήπως παντρεύτηκες ένα έργο τέχνης;
Ένας Ελβετός συλλέκτης έργων τέχνης πρόσφατα πλήρωσε 19.000 δολλάρια για ένα 
Γερμανικό πορτραίτο που υποτίθεται ότι είναι του 19ου αιώνα. Αργότερα, διαπι-
στώθηκε ότι το πορτραίτο το είχε κάνει ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ... και άξιζε περισ-
σότερο από 150 εκατομμύρια δολλάρια. Ύστερα από λίγον καιρό μετά το γάμο, είναι 
εύκολο να θεωρήσουμε ο ένας τον άλλον δεδομένο ... να νομίζουμε ότι η σχέση μας 
δεν αξίζει και πολλά ... και να μη βλέπουμε πόσο πολύτιμος είναι ο σύντροφός μας. 
Αν όμως κοιτάξεις από πιο κοντά την καρδιά του άντρα σου/ της γυναίκας σου και 
ανακαλύψεις τα στοιχεία εκείνα που εκτίμησες στην αρχή, θα  διαπιστώσεις ότι αυτό 
που φαίνεται συνηθισμένο επιφανειακά τελικά είναι ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης.
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Έ
γινε με μεγάλη Έπιτυχια η γιορταστική εκδήλωση 
του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Οντα-
ριο Καναδά 9 Φεβρουαρίου Ημέρα Σάββατο στο 
Crystal Banquet Hall για τον εορτασμό της Παγκό-

σμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και την κοπή της πα-
ραδοσιακής Βασιλοπηττας του Συλλογου.
Ήταν παρόντες όλοι εκει..Το Ελληνικό Προξενείο, η Ελλη-
νική Κοινότητα, η Ιερά Μητρόπολη Καναδά, διευθυντές 
σχολείων και δάσκαλοι και πολλοί άλλοι φίλοι από την 
ελληνική παροικία.
Κόπηκαν οι δυο βασιλόπιτες και τα Μελισσακια της Ναν-
σης  μας διασκέδασαν με τα συγκινητικά τους ποιήματα και 
μουσικοχορευτικά τους.
Ήταν ένας φόρος τιμής και για τους παλιούς Έλληνες 
δασκάλους που έφυγαν από τη ζωή αλλά έβαλαν το πετρα-
δάκι τους στη διατήρηση της ελληνικής Γλώσσας. Αναφέρ-
θηκαν τα ονόματα τους αλλά ιδιαίτερη συγκίνηση προκά-
λεσε σε ολους μας όταν ακούσαμε τα ονόματα των αείμνη-

στων Χρήστου Αντώνιου και Μιχάλη Βιτοπουλου. Ας είναι 
αιώνια η μνήμη όλων αυτών που έφυγαν από κοντά μας.
Και τώρα μια υπενθυμηση για όλα τα ελληνόπουλα του 
Καναδά που φοιτούν μετά το Αγγλικό Σχολείο κουρασμένα 
η Σάββατα και είναι κιαυτα υπερήφανα να κρατήσουν την 
ελληνική προγονική τους κληρονομιά με τα λόγια που 
μας άφησε ο αλησμόνητος Γιώργος Σεφέρης « Ανήκω σε 
μια χώρα μικρή,ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο που 
δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη 
θάλασσα και το φως του ηλίου.
Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοση του τεράστια 
και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδό-
θηκε χωρίς διακοπή.
Η Ελληνική Γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να μιλιέται τους τελευ-
ταίους 28 αιώνες......απόσπασμα της ομιλίας Γ Σεφέρη το 
1963 κατά την τελετή διανομής του Νόμπελ του.
Και κάποια άλλη στιγμή έγραψε με υπερηφάνεια και 
πίστη....1941

«Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα.....Για κοι-
τάξετε ποσό θαυμάσιο είναι να λογαριαζει κανείς πως από 
την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως το σήμερα, μιλάμε, 
γράφουμε, ανασαίνουμε και τραγουδάμε με την ίδια 
γλώσσα.
Κιαυτο δεν σταμάτησε ποτέ, είτε σκεφτούμε την Κλυται-
μνηστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Δια-
θήκη, είτε τους Ύμνους του Ρωμανός και του Διογένη 
Άκριτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο είτε το 
δημοτικό τραγούδι.
Και όλοι αυτοί, οι μικροί και οι μεγαλοι που σκέφτηκαν, 
μίλησαν, μέτρησαν ελληνικά δεν πρέπει να νομίσετε πως 
είναι σαν ένας δρόμος, μια σειρά ιστορική, που χάνεται 
στη νύχτα των περασμένων και βρίσκεται έξω από σας., 
Πρέπει να σκεφτείτε ότι όλα αυτά βρίσκονται μέσα σας 
τώρα, βρίσκονται μέσα σας όλα μαζί, που είναι το μεδούλι 
των κοκάλων σας, και πως θα τα βρείτε αν σκάψετε αρκετά 
βαθειά τον εαυτό σας.......» ,Γιώργος Σεφερης

Εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Οντάριο

Ετήσια εκδήλωση τou Hellenic Hope Centre για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

O
ι γονείς, τα παιδιά κι οι παρευρισκόμενοι 
τίμησαν με τη παρουσία τους την φετει-
νή GALA me agape για την στήριξη του 
ιδρύματος.

Οι δυο μεγάλες αίθουσες του Crystal Fountain 
Banquet Hall ήταν κατάμεστες από άτομα που 
πιστεύουν και εμπιστεύονται την Λειτουργία του 
ιδρύματος.
Ποτέ να μη ξεχνούμε ότι ο κύριος υποστηρικτής και 
ιδρυτής του ιδρύματος είναι ο υπέροχος άνθρωπος 
και πιστός Χριστιανός, Γιάννης Δάγωνας, που τον 
ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα
Συγχαρητήρια στο ΔΣ και την πρόεδρο του.
Η οργάνωση και περιποίηση ήταν άριστες από κάθε 
πλευρά.
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Συνέχεια από την προηγού-
μενη έκδοση

Ο
ι αρμόδιοι των υπουργείων έ-
χουν επανειλημμένως τονίσει 
ότι κάθε περίπτωση και δρα-
στηριότητα ενός τέτοιου είδους 

οργανισμού εξετάζεται ειδικά και μεμο-
νωμένα από άλλες περιπτώσεις παρόμοι-
ων οργανισμών.
Γενικά όμως, και συνοψίζοντας το όσα 
προαναφέραμε, μιά συνεχής και αδικαιο-
λόγητη συσσώρευση κερδών κάθε χρόνο 
από ένα κοινωφελή οργανισμό, δέον να 
θεωρηθεί παράλογη και το μέρος των 
κερδών από τα ποσά αυτά, όπως π.χ. οι 
τόκοι τραπέζης, το ενοίκια από ακίνητα ή 
την ενοικίαση αιθουσών κ.λ.π., θεωρού-
νται κερδοσκοπικού χαρακτήρος δρα-
στηριότητες και τα κέρδη είναι φορολο-
γήσιμα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις 
του φορολογικού νόμου περί φορολογίας 
νομικών προσώπων.
Επίσης πρεπει να τονίσουμε ότι ακόμη 
και μια συνεχή συσσώρευση σημαντι-
κών χρημάτων σε απόθεμα με σκοπό την 
μελλοντική αγορά ενός ακινήτου χωρίς 
υποθήκη, για την χρήση των κοινωφελών 
σκοπών του οργανισμού, θεωρείται κερ-
δοσκοπική δραστηριότητα και το ποσά 
αυτά δηλαδή οι τόκοι από τις καταθέσεις 
στην τράπεζα αλλά κα τα καθαρά εισοδή-
ματα που επιφέρουν τα συσσωρευμένα 
ποσά είναι όλα φορολογήσιμα.
Μια άλλη δραστηριότητα που είναι φορο-
λογήσιμη και που πολλοί από τους οργα-
νισμούς την αγνοούν, είναι η πώληση 
ενός ακινήτου. Εάν το κέρδος κεφαλαίου 
δηλαδή η υπεραξία του ακινήτου (Capital 
gains), είναι φορολογήσιμη ή όχι; Σύμ-
φωνα με τις διοικητικές διατάξεις του 
Ομοσπονδιακού Φορολογικού Νόμου 
του Καναδά, εάν η υπεραξία προέρχεται 

από ακίνητο ή μέρος του ακινήτου που 
δεν χρησιμοποιείται για τους κοινωφελείς 
σκοπούς του οργανισμού, θεωρείται κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρος και είναι φορο-
λογήσιμη πράξη.
Ένας κοινωφελείς μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός στον Καναδά, δύναται να 
απωλέσει την μή κερδοσκοπική φορο-
λογική του εξαίρεση εάν εισοδήματα ή 
μέρος εισοδημάτων του που προέρχο-
νται από μή μέλη του οργανισμού έχουν 
άμεση σχέση με το να ελαττώσουν την 
ετήσια συνδρομή των μελών και την 
οποία τα μέλη πρέπει ή υποχρεούται να 
καταβάλουν ετησίως. Για παράδειγμα, εάν 
ένας οργανισμός πραγματοποιεί μιά εκδή-
λωση η οποία προσφέρεται δωρεάν με 
την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του 
μέλους, τότε οργανισμός αυτός θα αντιμε-
τωπίσει φορολογικό πρόβλημα και μπο-
ρεί  να απωλέσει την μη φορολογική του 
εξαίρεση.
Επίσης εάν μέρος των εισοδημάτων του 
οργανισμού διατίθεται για τα προσω-
πικά οφέλη των μελών του οργανισμού, ο 
οργανισμός αυτός κινδυνεύει να απωλέ-
σει και εδώ την μή κερδοσκοπική φορο-
λογική του εξαίρεση. Για παράδειγμα, 
όταν ένας κοινωφελής μη κερδοσκοπι-
κός οργανισμός χρησιμοποιήσει από τα 
ήδη απαλλαχθέντα από το φόρο εισοδη-
ματά του, όπως δανειοδότηση μελών, για 
δωρεάν εκδρομές ή συνεστιάσεις μελών 
του οργανισμού, τούτο μπορεί να θεωρη-
θεί ότι ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί 
απαλαχθέντα από το φόρο κέρδη για προ-
σωπικό όφελος των μελών και ριψοκινδυ-
νεύει τα ήδη φορολογικώς απαλαχθέντα 
εισοδήματα του να φορολογηθούν.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο που αξί-
ζει μεγάλης προσοχής είναι ότι αρκετοί 
οργανισμοί και σύλλογοι της παροικίας 
μας κατέχουν σήμερα ακίνητα και μέρος 

αυτών τα ενοικιάζουν και εισπράττουν 
ενοίκια. Εάν στο τέλος του οικονομικού 
έτους αυτός ο οργανισμός ή σύλλογος 
εμφανίζει κέρδη από όλες τις συνδυάζομε 
δραστηριότητες που προαναφέραμε, τότε 
το καθαρό κέρδος από την ενοικίαση του 
κτηρίου θα φορολογηθεί βάσει των γενι-
κών διατάξεων του φορολογικού νόμου.

Συμπεράσματα και Σχόλια
Όπως είδαμε λοιπόν από τα προαναφερό-
μενα, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις για 
τις οποίες ένας οργανισμός θεωρείται από 
τους φορολογικούς νόμους του Καναδά 
και του Κεμπέκ ώς καθαρά μη κερδοσκο-
πικός. Οι διάφοροι εθνικοτοπικοί σύλλο-
γοι και άλλοι οργανισμοί της παροικίας 
μας στον Καναδά θα πρέπει συνεχώς να 
είναι πολύ προσεκτικοί για κάθε μιά από 
τις διάφορες δραστηριότητες τους ούτως 
ώστε να μην θεωρηθούν ότι έχουν κάποιο 
εμπορικό ή άλλου είδους ανταγωνιστικού 

χαρακτήρα σκοπό με τον κίνδυνο να τους 
αφαιρεθεί το δικαίωμα απαλλαγής από 
την φορολογία.
Συνίσταται λοιπόν, όπως τα εκάστοτε Διοι-
κητικά Συμβούλια των οργανισμών εξετά-
ζουν πολύ προσεκτικά την κάθε μιά απο 
τις δραστηριότητές τους και όπως τις αξι-
ολογούν καταλλήλως γιατί μόνο έτσι θα 
μπορούν να βρεθούν κατοχυρωμένοι ένα-
ντι των Καναδικών φορολογικών νόμων 
περί απαλλαγής φορολογίας.
Προσοχή λοιπόν, γιατί που ξέρετε, μπο-
ρεί μιά μέρα και στον σύλλογο ή τον οργα-
νισμό το δικό σας, όπως ήδη έχει συ, να 
κτυπήσει την πόρτα ο εφοριακός ελεγκτής 
με σκοπό να ελέγξει εάν οι διάφορες δρα-
στηριότητες του συλλόγου ή οργανισμού 
σας έχουν εμπορικό ή άλλου είδους κερ-
δοσκοπικό χαρακτήρα .

George Karidis
B.Comm., CPA auditeur/ auditor, CA

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ (Non-Profit Organizations)

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επιμέλεια σύνταξης: Γεώργιος Καρύδης, CPA, CA, Επαγγελματίας Ορκωτός Λογιστής- Ελεγκτής

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΚΗΣ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ»

Πράγματι τώρα που μεγαλώνω επικίνδυνα χαίρομαι να έρχομαι σε 
επαφή με άλλες ομογενειακές πολιτείες και να ενημερώνεστε για διά-
φορα θέματα από έγκριτους δημοσιογράφους όπως είναι ο επί δεκαε-

τίες φίλος-συνάδελφος, κ. Χρήστος Μανίκης. Το σημερινό κείμενο είναι 
έρευνα κι ενημέρωση που επιμελήθηκε ο ορκωτός λογιστή-ελεγκτής του 
Μόντρεαλ, κ. Γιώργος Καρύδης.

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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Κ
αρδούλες παντού. Σε κάρτες, σε σο-
κολατάκια, σε τούρτες, σε ανθοδέ-
σμες, σε κουκλάκια,σε αρκουδάκια. 
Οι  βιτρίνες των μαγαζιών στολισμέ-

νες στα κόκκινα φωνάζουν «Σ’ αγαπώ», «Σε 
λατρεύω», «Είσαι ο βαλεντίνος μου», «Στον 
έρωτα μου» και τόσα άλλα μικρά ή μεγάλα 
ποιηματάκια. Παντού αγάπη.Η ερωτική δια-
θεση και ατμόσφαιρα κτυπουν κόκκινο.Ωδή 
στον έρωτα! 
Είναι δυνατόν να περιμένουν οι ερωτευμένοι 
τις 14 του Φλεβάρη να βρουν την ευκαιρία να 

δείξουν τα συναισθήματά τους στο πρόσωπο 
που αγαπάνε, είτε είναι κρυφός έρωτας, είτε 
είναι αμοιβαίος ή ακόμα και παράνομος, κι 
όμως ναι την ημέρα αυτή η καρδιά κτυπά 
ερωτικά. Φίλτατοι ερωτευμένοι φίλοι μου σας 
ευχωμαι να είστε ερωτευμένοι όλο το χρόνο 
και κάθε πρωί να λέτε ευχαριστώ στο θεό που 
υπαρχεται να λέτε σαγαπω στα αγαπημένα 
σας πρόσωπα σαν να είναι η τελευταία φορά. 
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εορτάζεται 
γενικά σε όλες τις χώρες του κόσμου και είναι 
καθαρά εμπορεύσιμη γιορτη γιαυτο και δεν 
καθιερώθηκε ημέρα αργίας.
Η 14η Φεβρουαρίου, έχει τις ρίζες της στον 
εορτασμό της μνήμης του Βαλεντίνου, ενός 
Ιταλού καθολικού ιερέα που μαρτύρησε για 
την πίστη του την ίδια ημερομηνία, το 270 
μ.Χ. στους διωγμούς του αυτοκράτορα Κλαύ-
διου. 
Ο Βαλεντίνος καταδικάστηκε σε θάνατο, λόγω 
του ότι τελούσε γάμους ανάμεσα σε ζευγά-
ρια, διαδίδοντας και στερεώνοντας έτσι τη 
χριστιανική πίστη. 
Ένας θρύλος λέει ότι όσο καιρό ο Βαλεντίνος 
ήταν μέσα στη φυλακή, αρνούμενος να αποκη-
ρύξει την πίστη του, ερωτεύτηκε την τυφλή κόρη 
του δεσμοφύλακά του, στην οποία μάλιστα πριν 
πεθάνει τις έστειλε κι ένα γράμμα με την υπο-
γραφή: Με αγάπη από τον Βαλεντίνο σου.
Η Καθολική Εκκλησία αναγνώρισε αργότερα 
τον Βαλεντίνο ως Άγιο, που κατέστη προστά-

της των ερωτευμένων. 
Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν μνημονεύεται που-
θενά στο ορθόδοξο εορτολόγιο και, όπως 
ήταν φυσικό, η ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ 
δεν τον παραδέχτηκε. «Ο άγιος αυτός είναι 
για μας ανύπαρκτος. Είναι μια μυθοπλασία 
δυτικής προέλευσης», δηλώνουν άνθρωποι 
της Εκκλησίας. Με τη σειρά της και η Καθο-
λική Εκκλησία στην αναθεώρηση του γενι-
κού εορτολογίου της το 1969 υποβίβασε την 
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε τοπική εορτή, 
επειδή δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για τον βίο 
του, παρά μόνο ότι ετάφη στη Βία Φλαμίνια 
της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου.
Στη ζωή των Ελλήνων μπήκε για τα καλά ο 
Άγιος Βαλεντίνος το έτος 1970. Ο ξενόφερ-
τος άγιος άρχισε να μπαίνει για τα καλά και 
στη ζωή των Ελλήνων και η ημέρα αυτή να 
καθιερώνεται και στη χώρα μας ως η ημέρα 
των ερωτευμένων.Φυσικα και στην χώρα 
μας καθαρά εμπορεύσιμη  με πρωτοβουλία 
των ανθοπωλών, εκπρόσωποι της Εκκλη-
σίας πρότειναν οι Έλληνες ερωτευμένοι να 
τιμούν και να γιορτάζουν αγίους που υπάρ-
χουν στο ορθόδοξο εορτολόγιο.Στην Ελλάδα, 
οι ευχετήριες κάρτες για τους ερωτευμένους 
κατέκλυσαν τα καταστήματα αυτά τα τελευ-
ταία ιδίως χρόνια. Συγκεκριμέ¬να, αμέσως 
μετά τις γιορτές των Χρι-στουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, τις αναρτούν σε προθήκες και 
άλλες περίοπτες θέσεις, ώστε δύσκολα μέ¬-
νουν απαρατήρητες από τους περα¬στικούς 
και τους ενδιαφερομένους.
Τον 18ο αιώνα στην Αγγλία εξελίχθηκε σε 
περίσταση κατά την οποία οι ερωτευμένοι 
εξέφραζαν την αγάπη τους με λουλούδια, 
δώρα ή ευχητήριες κάρτες. Στην Ευρώπη, 
κλειδιά του Αγίου Βαλεντίνου δίνονταν στους 
εραστές «ως ένα ρομαντικό σύμβολο και 
πρόσκληση για να τους ξεκλειδώσουν την 
καρδιά», . Τον 19ο αιώνα οι χειρόγραφες κάρ-
τες αντικαταστάθηκαν από μαζικής παραγω-
γής ευχητήριες κάρτες.
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ξεκίνησε ως 
ο λειτουργικός εορτασμός ενός ή περισσό-
τερων Χριστιανών μαρτύρων που ονομάζο-
νταν Βαλεντινοι.  Μια δημοφιλής αγιογρα-
φική αναφορά του Αγίου Βαλεντίνου της 
Ρώμης αναφέρει ότι φυλακίστηκε επειδή 

πάντρευε στρατιώτες οι οποίοι απαγορεύ-
ονταν να παντρευτούν Χριστιανές, καθώς ο 
χριστιανισμός ήταν υπό διωγμό στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. 
Στο ρωμαϊκό μαρτυρολογίο είναι γνω-
στοί, με το όνομα Βαλε-ντίνος, δύο μάρτυ-
ρες που, κατά την παράδοση, πέθαναν την 
ίδια ημερομηνία (14 Φεβρουάριου), ο ένας το 
269 και ο άλλος το 273. Η ημερομηνία αυτή 
συσχετίστηκε από ορισμένους με τα ρωμα-
ϊκά Lupercalia, τα οποία συνδέονται και με 
τον Πάνα και την Ήρα, απ' όπου η δεύτερη 
ονομάστηκε και Februara ή Februlla. Η κατα-
γωγή της γιορτής είναι σκοτεινή, παρά την 
πιθανή προέλευση του ονό-ματός της από τη 
λατινική λέξη lupus (=λύκος), η οποία υπο-
δη-λώνει τη σχέση της με πρωτόγονη θεό-
τητα-προστάτιδα των κοπαδιών από τους 
λύκους. Τα Lupercalia, που γιορτάζονταν τον 
μήνα Φεβρουάριο, και πιθανώς στις 14 του 
μήνα αυτού, ήταν κατά κάποιον τρόπο γιορτή 
της γονιμότητας με μαγική τελετουρ-γία. Στη 
διάρκεια της γιορτής θυσιάζονταν κατσίκια 
και ένας σκύλος για να προστατεύονται τα 
κοπάδια. Στη συνέχεια, δύο νέοι άνδρες της 
καλής κοινωνίας, που έτρεχαν δεξιά και αρι-
στερά, χτυπούσαν με λουριά από κατσι¬κί-
σια δέρματα όλες τις γυναίκες που εύρισκαν 
μπροστά τους, για να τους μεταδώσουν γονι-
μότη¬τα. Στις τελετουργίες της γονι¬μότη-
τας συμπεριλαμβανόταν επίσης και η εκλογή 
συντρόφου. Αυτή γινόταν με την τοποθέτηση 
των ονομάτων των νεαρών γυναικών μέσα σ' 
ένα κουτί, από το οποίο οι άνδρες τραβούσαν 
ένα όνομα, που αντιστοιχούσε στο ταίρι τους.
Ο Άγιος Βαλεντίνος (ιταλικά: San Valentino, 
λατινικά: Valentinus), επίσημα γνωστός ως 
'Άγιος Βαλεντίνος της Ρώμης,ήταν ευρέως 
αναγνωρισμένος ρωμαιοκαθολικός άγιος του 
3ου αιώνα και τιμάται στις 14 Φεβρουαρίου 
όχι την ημέρα που γενηθηκε αλλά την ημέρα 
που απεθανε.Η ημέρα αυτή από τον Μεσαί-
ωνα, συνδέεται με μια παράδοση γαλήνιας 
αγάπης.
Μαρτύρησε και θάφτηκε σε χριστιανικό κοι-
μητήριο στην Βία Φλαμινία κοντά στο Πόντε 
Μιλβίο της βόρειας Ρώμης στις 14 Φεβρουα-
ρίου, η οποία εορτάζεται ως Ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου από το 496.

Ερωτευθείτε γιατί χανόμαστε
14 Φεβρουαρίου η γιορτή του έρωτα

ΤΗΣ NIKHΣ ΣΤΑΘΑ
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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

Παρέλαση στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου το 1954
1950. Μυκονιάτικες εκκλησιές από το φωτογραφικό 

υλικό της Βούλα Παπαιωάννου

1954 Σταθμός Αμαρουσίου, υπό κατασκευήΗ Αθήνα την δεκαετία του ‘60

Νίκος Καζαντζάκης και Άγγελος Σικελιανός, 10 
Οκτωβρίου 1921

Η Ομόνοια στην Αθήνα το 1973

Πάρος, Παροικία1962

Γιώργος Νταλάρας, Χαρούλα Αλεξίου, Άννα Βίσση κι Αντώνης 
Βαρδής ένα παρεάκι

Η φωτογραφία φέρεται να έχει τραβηχτεί τον Δεκέμβριο του 
1950 κι απεικονίζει την διασταύρωση Pape Avenue & Danforth. 

Διακρίνεται το ODEON DANFORTH το οποίο παρουσίαζε 
ταινίες του 1930 και κάτω…Η κεντρική πλατεία της Γλυφάδα το 1950
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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
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Η 
αστυνομία του Τορόντο ανακοίνωσε ότι παραιτείται από σχέδια για την εφαρμο-
γή μιας αμφιλεγόμενης τεχνολογίας με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος 
από πυροβόλα όπλα. Το ShotSpotter χρησιμοποιεί μικρόφωνα τοποθετημένα 
σε κάθε γωνιά την πόλη για να εντοπίσουν την προέλευση ενός πυροβολισμού. 

Η αστυνομία ψήφισε την εφαρμογή της τεχνολογίας, αλλά τώρα υποστηρίζει ότι ορισμένοι 
δημοτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με θέματα ιδιωτικότητας. Μία από τις 
βασικές ανησυχίες ήταν εάν τα μικρόφωνα θα μαγνητοσκοπούν όλη την ώρα, τότε  ενδεχο-
μένως θα καταγράψουν τις ιδιωτικές συνομιλίες του κοινού. Ο δήμαρχος John Tory δήλωσε 
ότι η αστυνομία πήρε τη σωστή απόφαση  αφήσει πλέον την πρωτοβουλία αυτή στο ράφι.

Η 
χρηματοδότηση περιλαμβάνει 
χρήματα για ένα πρόγραμμα εκ-
συγχρον ισμού αυτοκινήτων, 
πρακτική εξάσκηση και μια ηλε-

κτρονική πύλη μάθησης και κατάρτισης. Η 
χρηματική αυτή ενίσχυση αποτελεί μέρος 
ενός δεκαετούς σχεδίου για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του αυτοκινητοβι-
ομηχανικού τομέα. Περιλαμβάνει, επίσης, 
τη διεθνή προώθηση του τομέα αυτοκινή-
των του Οντάριο, μια ανασκόπηση της τι-

μολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος στη 
βιομηχανία και υποστηρίζει τις αυτόνομες 
τεχνολογίες οχημάτων. Μια δεύτερη φά-
ση του σχεδίου πρόκειται να δημοσιευτεί 
αργότερα αυτό το έτος. Η ανακοίνωση του 
πρωθυπουργού του Οντάριο, Doug Ford, 
έρχεται καθώς η General Motors σχεδιά-
ζει να κλείσει ένα εργοστάσιο στην Oshawa 
στο τέλος του έτους, μία κίνηση που έχει ως 
αντίκτυπο 2,600 εργαζόμενοι να χάσουν τη 
δουλειά τους.

Ο
ι «σκλάβοι» που έχουν κατα-
γωγή από το Μεξικό κι ως ε-
πί των πλείστων είναι άνδρες 
που ήρθαν στον Καναδά για έ-

να καλύτερο αύριο και υποχρεώθηκαν να 
εργάζονται σχεδόν δωρεάν σε ξενοδο-
χεία στον Καναδά, απελευθερώθηκαν α-
πό την αστυνομία του Οντάριο. Οι «σύγ-
χρονοι σκλάβοι» έφτασαν στην χώρα μέ-
σω διακινητών όπου, έναντι κάποιου πο-
σού, τους υπόσχονταν ότι θα μπορέσουν 
να σπουδάσουν ή να λάβουν άδεια ερ-
γασίας ή άδεια παραμονής. Όμως, μόλις 
έφταναν στον Καναδά, τους έστελναν να 
μείνουν, υπό άθλιες συνθήκες, σε διάφο-
ρες πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό Ο-
ντάριο. Τους ανάγκαζαν επίσης να εργά-
ζονται σε συνεργεία καθαρισμού σε ξε-
νοδοχεία της περιοχής, όπως εξήγησε η 
αστυνομία. Οι δύο υπεύθυνοι μιας εται-
ρείας καθαρισμού της περιφέρειας Μπά-
ρι, που συνεργάζονταν με ξενοδοχεία στο 
Οντάριο, δεν έχουν συλληφθεί όμως σε 
βάρος τους διενεργείται έρευνα. Οι αρχές 
αναζητούν και άλλους υπόπτους και τις 
επόμενες ημέρες ενδέχεται να απαγγελ-
θούν κατηγορίες.

Θα διατεθούν $40εκατ  δολάρια από την 
κυβέρνηση του Οντάριο για τον τομέα 
των αυτοκινήτων

Απελευθερώθηκαν 43 άτομα που 
χρησιμοποιούνταν ως «σκλάβοι»

O Ford στηρίζει την McLeod παρά 
τις πιέσεις για την απομάκρυνση της 
λόγω των κατηγοριών περί bullying

Μ
ετά το σκάνδαλο του πρωθυ-
πουργού Justin Trudeau ότι 
άσκησε πιέσεις προκειμένου 
η SNC-Lavalin να αποφύγει το 

δικαστήριο επειδή πήρε παρανόμως κυβερ-
νητικές δουλειές, η κυβέρνηση του Οντάριο 
τώρα καλείται να αντιμετωπίσει τις κατηγο-
ρίες ότι η Υπουργός Παιδιών, Κοινωνίας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Lisa MacLeod, χρη-
σιμοποίησε την τακτική του bullying σε μία 
ομάδα από την Ένωση Οντάριο για Ανάλυση 
Συμπεριφοράς προκειμένου να στηρίξει το 
σχέδιο της κυβέρνησης όσον αφορά ένα 
πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με 
τον αυτισμό και το σχέδιο της κυβέρνησης 
περιλαμβάνει περικοπές, άρα πολλά από 
τα παιδιά δεν θα έχουν αρκετή θεραπεία. 
Η ομάδα αυτή υποστηρίζει ότι η McLeod 
τους πίεσε ώστε να υποστηρίξουν δημόσια 
το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ενώ πολλοί 
ήταν αυτοί που καλούν την Υπουργό σε απο-
λογισμό και την παραίτηση της, ο πρωθυ-
πουργός του Οντάριο, Doug Ford, δήλωσε 
ανοικτά την στήριξη του λέγοντας πως ποτέ 
δεν θα της ζητήσει να απομακρυνθεί από τα 
καθήκοντα της.

Η αστυνομία του Τορόντο δεν 
θα εφαρμόσει την αμφιλεγόμενη 
τεχνολογία ShotSpotter
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Nienna Jade: 
Ενάμισι εκατομμύριο 
ακόλουθοι

Το καταπληκτικό 
προφίλ της στο 
Instagram, 
έχει ενάμιση 
εκατομμύριο 
followers και 
αποφασίσαμε 
να γίνουμε ο 
1.500.001. 

Τη λένε Nienna 
Jade και αυτός είναι 
ο σημερινός μας 
έρωτας. 

Η Nienna είναι ένα 
λουλούδι 24 ετών, 
που γεννήθηκε στο 
Σιάτλ, μετακόμισε 
στο Λος Άντζελες 
και έπειτα στην 
Καλιφόρνια, για να 
κάνει το όνειρό της 
πραγματικότητα. 

Να γίνει ένα τίμιο 
fitness model και 
να γυμνάζει τον 
κοσμάκο.
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Μ
εταξύ της 
Σαιξπηρι-
κής «Κω-
μ ω δ ί α ς 

των παρεξηγήσεων» 
και του ειρωνικότατου 
«Γίδα ή Ποια είναι η 
Σύλβια;» του βραβευ-
μένου με Πούλιτζερ, Έ-
ντουαρντ Άλμπι, ισορ-
ροπεί αξιοθαύμαστα ο 
Νίκος Κουρής. Ο ταλα-
ντούχος ηθοποιός της 
γενιάς του, που συνδέ-
θηκε καλλιτεχνικά με 
τον Λευτέρη Βογιατζή, 
σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του, μίλησε για 
τις δύο παραστάσεις 
που πρωταγωνιστεί 
και αν του έχει συμβεί 
κάτι ακραία απρόοπτο 
στη ζωή του. Στο έργο 
του Άλμπι υποδύεστε 
έναν ήρωα ο οποίος ε-
ρωτεύεται μια γίδα. Γι’ 
αυτήν την ακραία συν-
θήκη κάτι υποδηλώνει 
ο υπότιτλος «Σημειώ-
σεις για τον ορισμό της 
τραγωδίας».

Τέλος τα μαύρα 

μαλλιά για την Κέλλυ 

Κελεκίδου

Η Κέλλυ Κελεκίδου είναι ιδι-
αίτερα δραστήρια στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram και σχεδόν καθημε-
ρινά μοιράζεται διάφορα στιγ-
μιότυπα με τους followers της. 
Σήμερα, η τραγουδίστρια απο-
κάλυψε στους διαδικτυακούς 
της φίλους πως επισκέφτηκε 
τον κομμωτή της και τόλμησε 
μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά 
της. Η Κέλλυ Κελεκίδου απο-
χωρίστηκε τα μαύρα της μαλ-
λιά, τα οποία είχε υιοθετήσει 
εδώ και μεγάλο διάστημα.

Τηλεοπτικό comeback 

για τον Μέμο Μπεγνή

Mετά τη σειρά «9 μήνες», 
όπου πρωταγων ισ τούσε 
στο Star το 2015, έκανε μόνο 
θέατρο. Τώρα όμως αυτό 
αλλάζει καθώς μπαίνει στην 
καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 
«Γυναίκα χωρίς όνομα», με 
έναν ρόλο που φαίνεται ότι 
θα μας απασχολήσει αρκετά. 
Θα υποδυθεί τον γιατρό 
σύζυγο της Λίλιαν (Ευδο-
κία Ρουμελιώτη) - ρόλος που 
προστέθηκε πρόσφατα στην 
ιστορία. 

H Μαριάντα Πιερίδη διαθέτει 
ένα από τα πιο καλογυμνασμένα 
κορμιά της ελληνικής showbiz, 
αφού η γυμναστική και η yoga 
έχουν γίνει για εκείνη σχεδόν 
καθημερινότητα. Μπορεί να 
διανύει την πέμπτη δεκαετία της 
ζωής της, όμως η ευλυγισία της 
είναι εξαιρετική. Το απόγευμα 
της Τρίτης, η Μαριάντα εκμεταλ-
λεύτηκε τον καλό καιρό, φόρεσε 
το μαγιό της και ανέβασε στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram μια φωτογραφία με 
ένα εντυπωσιακό ακροβατικό. 

Νίκος Κουρής: «Δεν έχω καμία 
εμπιστοσύνη σε αυτό που 
πιστεύω για τον εαυτό μου»

Η Χριστίνα είναι η γυναίκα που 
θα ήθελες – Μυαλό και κορμί… 
φωτιά! 

Η Μαριάντα 

Πιερίδη και το σέξι 

ακροβατικό της 

Η 
Κόνι Μεταξά ήταν μια από τις καλε-
σμένες που φιλοξένησε χθες στην εκ-
πομπή της η Ελεονώρα Μελέτη. Η κό-
ρη του Λευτέρη Πανταζή μίλησε με-

ταξύ άλλων για τον πρόσφατο χωρισμό της και 
αποκάλυψε τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει 
κάνει. «Έχω χωρίσει. Τι να γίνει… αυτά που πά-
ντα γίνονται στις σχέσεις», είπε χαρακτηριστικά. 
Αναφερόμενη στις πλαστικές επεμβάσεις απο-
κάλυψε πως έχει «πειράξει» τα χείλη και το στή-

θος της, λέγοντας πως έχει κάνει πλαστική αλλά 
πλέον θέλει να το αφαιρέσει.
Η Κόνι μίλησε επίσης για τις ανασφάλειές της, 
τα σχόλια που δέχεται στα social media, πώς 
τα αντιμετωπίζει αλλά και πιο είναι το δυνατό 
σημείο του χαρακτήρα της. «Όλοι άνθρωποι 
όταν κοιταζόμαστε, κοιτάμε τις λεπτομέρειες. 
Δεν έχει υπάρξει φορά που να πω δεν μου αρέ-
σει μια φωτογραφία, από μικρή βγάζω τις ανα-
σφάλειες μου για να συνδεθώ με αυτές.»

Κόνι Μεταξά: Θέλω να αφαιρέσω το 
στήθος που έβαλα 

Η 
αλήθεια είναι 
πως η εξωτε-
ρική εμφάνι-
ση -καλώς ή 

κακώς- είναι το πρώτο 
πράγμα που βλέπεις σε 
κάποια, όταν όμως γνω-
ρίσεις καλύτερα τη Χρι-
στίνα Λυκοπούλου, θα 
καταλάβεις πως μιλάμε 
για… άλλο επίπεδο.

Βέρα Θεσσαλονικιά, η 
μελαχρινή καλλονή έχει 
σπουδάσει θέατρο στο 
ΑΕΙ Πατρών. Αυτή ήταν 
και είναι η μεγάλη της 
αγάπη.

Μπορεί οι Θεσσαλονικείς 
να έχουν την ευκαιρία να 
την… απολαμβάνουν σε 
πασίγνωστο νυχτερινό 
μαγαζί της πόλης, λίγοι 
όμως ίσως να γνωρίζουν 
πως αυτήν την περίοδο 
γράφει το σενάριο της 
δική της ταινίας αλλά και 
ποιήματα.
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Δ
ιαθέτει φινέτσα, 
ομορφιά κι έ-
να καλλίγραμμο 
κορμί. Είναι από 

τις πιο εντυπωσιακές πα-
ρουσίες του μόντελινγκ, 
αλλά και του Instagram που 
είναι το νέο πεδίο δράσης 
των μοντέλων.

Ο λόγος για την Nathalia 
Soliani, το εντυπωσιακό 
μοντέλο από τη Βραζιλία. Η 
Nathalia είναι από τα γνωστά 
μοντέλα της χώρας της, ενώ 
μπήκε στο χώρο όταν ήταν 
15 χρόνων.

Όταν δεν θα διασχίζει κάποια 
πασαρέλα ή δεν θα ανεβά-
ζει κάποια σέξι φωτογραφία 
της στο Instagram, θα τη βρει 
κανείς σε κάποιον ποδοσφαι-
ρικό αγώνα, αφού είναι φαν 
του αθλήματος και της Τσέλσι, 
ειδικότερα.

Τ
ο ότι αυτό το πάρ-
τι γενεθλίων θα γινό-
ταν μεγαλύτερο θέμα 
συζήτησης και από 

τον χωρισμό της με τον Justin 
Theroux, η Jennifer Aniston 
δεν το περίμενε με τίποτα. 
Και πώς θα μπορούσε να γί-
νει διαφορετικά άλλωστε, ό-
ταν εκεί βρέθηκαν και οι δύο 
πρώην της -Brad Pitt και Justin 
Theroux- με τον δεύτερο να 
της εύχεται και χρόνια πολ-
λά με μια φωτογραφία στο 
Instagram. Ποιος ήταν όμως ο 
πραγματικός λόγος που ο Brad 
Pitt πήγε στο πάρτι της Jennifer 
Aniston; «Ήρθε για να την υ-
ποστηρίξει, μίλησε με άλλους 
φίλους του, κάθισε λίγο κι έ-
φυγε», αναφέρει πηγή στο ET. 
«Έχουν ο ένας τον αριθμό του 
άλλου και επικοινωνούν κατά 
διαστήματα. Αυτό δεν είναι 
κάτι καινούργιο, η Jennifer και 
ο Brad έχουν παραμείνει καλοί 
φίλοι μετά τον χωρισμό τους» 
συνεχίζει η πηγή.

Στο πάρτυ της Άνιστον ο Μπρατ 
Πιτ

Σ
την εκπομπή 
«Καλύτερα δε 
γίνεται» μίλη-
σε η Ζόζεφιν, 

η οποία αποκάλυψε 
τα χειρότερα σχόλια 
που της έχουν κάνει 
στα social media και 
απάντησε στις φήμες 
που τη θέλουν να έχει 
κάνει πλαστικές επεμ-
βάσεις. «Το χειρότερο 
σχόλιο στα social media 
ήταν ότι είμαι χοντρή 
και άσχημη και η μύτη 
μου είναι σαν του Μά-
ικλ Τζάκσον. Μου στέλ-
νουν γυμνές φωτογραφί-
ες και τις σβήνω. Έφτιαξα 
τη μύτη μου στα 17, όταν 
τελείωσα το σχολείο. Δεν 
έχω κάνει κάτι άλλο πάνω 
μου».

Η εντυπωσιακή Nathalia 
Soliani 

H Σάρα Σαμπάιο, τα σέξι 
εσώρουχα και ο Άγιος 

Βαλεντίνος

Η 
Σάρα Σαμπάιο είναι φέτος η 
«πρέσβειρα» της Victoria’s 
Secret για τη γιορτή των ερω-
τευμένων. Πρίν λίγες ημέρες το 

μοντέλο μαζί με τη σχεδιάστρια του οί-
κου παρουσίασαν στο Λονδίνο τα σέξι ε-
σώρουχα της εταιρίας για την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου.
«Εγώ την ημέρα των ερωτευμένων θα 
φορέσω τα πολυτελή εσώρουχα μου και 

θα απολαύσω ένα ποτήρι κρασί στον 
καναπέ μου», δήλωσε η Σάρα στους 
δημοσιογράφους. Το μοντέλο αν και έχει 
τρία χρόνια σχέση, αποκάλυψε πως ίσως 
φέτος θα περάσει την ημέρα μόνη της, 
καθώς ο αγαπημένος της απουσιάζει για 
επαγγελματικούς λόγους, και τόνισε πως 
δεν χρειάζεται μια γυναίκα να φοράει 
όμορφα και αισθησιακά εσώρουχα μόνο 
όταν βρίσκεται σε σχέση.

Ζόζεφιν: «Μου έχουν πει ότι είμαι 
χοντρή και άσχημη»
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Τα σπουδαία μνημεία της συχνά 
επισκιάζουν το άλλο της πρόσωπο: 
ενός τόπου που ζει με και για τη 
μουσική.

Β
ρέχει ακόμη στην Άρτα;» Η παροι-
μιώδης ερώτηση έχει γίνει σλόγκαν 
και είναι το πρώτο πράγμα που θα 
σου πουν οι Αρτινοί μιλώντας για 

την πόλη τους. Δεν θα αναφερθούν ούτε στο 
πολυθρύλητο γεφύρι της ούτε στην προ-
νομιακή θέση της, καθώς βρίσκεται σε α-
πόσταση τρεισήμισι ωρών από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Την ερώτηση αυτή είχε κάνει 
κάποτε κάποιος που συνάντησε έναν Αρτινό 
στην Αθήνα, και έτσι έμεινε.
Εμένα, πάλι, άλλο πράγμα με απασχολεί 
κάθε φορά που μιλάω με τους Αρτινούς 
φίλους μου, την Όλυ Ζερβοπάνου και τον 
Γρηγόρη Μπάκο, και παραφράζω την ερώ-
τηση κάνοντάς τους να γελάνε: «Βρέχει 
ακόμη νότες στην Άρτα;». Η απορία αφορά 
το περίφημο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσι-
ακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, που λει-
τουργεί εδώ από το 1999 συσπειρώνοντας 
μουσικούς από όλη την Ελλάδα και κάνο-
ντας την Άρτα μουσική πόλη. Είναι το μονα-
δικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 
χώρα μας που εστιάζει αποκλειστικά στη 
λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, και στο 
οποίο μάλιστα με ειδική εγκύκλιο δίδασκαν 
επιπλέον εν ενεργεία μουσικοί δίχως προα-
παιτούμενες σπουδές.
Και να μαστε τώρα εδώ, στα πόδια του 
λόφου της Περάνθης, να περπατάμε... σκά-
λες μινόρε και δρόμους σαμπάχ και χιτζάζ, 
κάτω από καταρρακτώδη βροχή.
Μουσική πράξη, μουσική θεωρία και πολι-
τισμικό περιβάλλον είναι ένα για εμάς», μας 
εξηγούν οι καθηγητές Γιώργος Κοκκώνης και 
Μαρία Ζουμπούλη, εμπνευστές και ιδρυ-
τές του τμήματος, το οποίο τον περασμένο 
Οκτώβριο εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. Στα 20 χρόνιας λειτουργίας του, 
οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, καταρχάς γιατί 
πρόκειται για ένα τμήμα καλλιτεχνικών, 
ανθρωπιστικών σπουδών που ήταν ενταγ-
μένο σε τεχνολογικό ίδρυμα. Αναπτύχθηκε 
εντυπωσιακά ωστόσο και καταξιώθηκε.
Συναυλίες, συνέδρια, ηχογραφήσεις, εκδό-
σεις, η βιβλιοθήκη που στήθηκε από το 
μηδέν και το μουσικό αρχείο, που ψηφιο-
ποιείται και θα αποτελεί πλούτο για όλη την 
Ελλάδα, αφού πρόκειται για μια βάση δεδο-
μένων track to track με αναλυτικά μουσικά 
σχόλια και πληροφορίες, είναι μερικές από 
τις δράσεις που διοργανώνουν καθηγητές 
και φοιτητές, κρατώντας ζωντανή τη μου-
σική παράδοση και την Άρτα μαζί.

Το θρυλικό γεφύρι
Λες «Άρτα» και σκέφτεσαι γεφύρι. Λες 
«γεφύρι» και σκέφτεσαι εκείνο της Άρτας. 
Και τον πρωτομάστορα μαζί, τη γυναίκα 
του, τους 45 μάστορες και τους 60 μαθητά-
δες. Η πολυκάμαρη γέφυρα πήρε τη σημε-
ρινή της μορφή τον 17ο αιώνα. Εδώ ακριβώς 
ήταν τα σύνορα της τουρκοκρατούμενης με 
την ελεύθερη Ελλάδα μέχρι το 1881, όταν η 
Άρτα απελευθερώθηκε. Κάντε βόλτα δίπλα 

στο ποτάμι και στην κουπαστή του και καθί-
στε σε κάποιο από τα καφέ πλάι του.

 Τα ίχνη της Αμβρακίας
Κάτω από τη σύγχρονη πόλη βρίσκεται η 
αρχαία πόλη της Αμβρακίας, που ήταν διά-
σημη για το πολεοδομικό της σύστημα, το 
δημοκρατικό της πολίτευμα και... τα γυναι-
κεία της παπούτσια, τις αμβρακίδες. Έδρα 
του κράτους των Ηπειρωτών επί βασι-
λιά Πύρρου, «έπεσε» από τους Ρωμαίους 
και τον Οκταβιανό, που έστειλε με τη βία 
ανθρώπους και πλούτο στη νεοϊδρυθείσα, 
το 31 π.Χ., Νικόπολη. Σήμερα θα δείτε μέσα 
στον αστικό ιστό τον ναό του Απόλλωνα 
κοντά στην πλατεία Κιλκίς, το Μικρό Θέα-
τρο, το μικρότερο της Ελλάδας, στην Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη δυτική νεκρόπολη 
δίπλα στο Στάδιο. Εξαιρετικής τέχνης μικρο-
αντικείμενα, αναπαραστάσεις κατοικιών και 
τάφων θα δείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 
με τη μικρή αλλά όμορφη και άκρως κατατο-
πιστική έκθεση (τηλ. 26810-71700, ανοιχτά 
καθημερινά πλην Δευτέρας, 08.00-16.00).

 Το κάστρο
Η Άρτα υπήρξε πρωτεύουσα του δεσπο-
τάτου της Ηπείρου, αλλά μεγάλη άνθηση 
έζησε και επί τουρκοκρατίας. Φρουρός της 
ήταν το κάστρο, καλοδιατηρημένο εξωτε-
ρικά σήμερα, το οποίο όμως δεν είναι επι-
σκέψιμο πάρα μόνο τους καλοκαιρινούς 
μήνες, οπότε φιλοξενεί εκδηλώσεις. Το 
καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι έναν 
περίπατο γύρω του, στην οδό Πέτα, κατά 
μήκος των τειχών, με τα χαμηλά σπίτια και 
τις αυλίτσες που μοιάζουν βγαλμένα από 
άλλες εποχές. Από τα τέσσερα τζαμιά που 
υπήρχαν στην πόλη, μόνο εκείνο του Φαΐκ 
Πασά υπάρχει ακόμη, τμήμα του αλλοτινού 
Ιμαρέτ. Ακολουθήστε τις πινακίδες στον 
δρόμο προς Γραμμενίτσα.  

 Ναοί-έργα τέχνης
Η Παρηγορήτισσα είναι ένας από τους 
ομορφότερους ναούς της Ελλάδας. Εξω-
τερικά μοιάζει με βυζαντινό παλάτι, αλλά 
εκεί που θα τα χάσετε είναι όταν μπείτε στο 
εσωτερικό της. Κίονες πατούν πάνω σε κίο-

νες, κι εκείνοι πάνω σε παραστάδες, φτά-
νοντας έως τον μεγαλειώδη τρούλο με τον 
ψηφιδωτό Παντοκράτορα. Για να καταλά-
βετε το μέγεθος, σκεφτείτε ότι τα μάτια 
του Παντοκράτορα απέχουν μεταξύ τους 1 
μέτρο (ανοιχτά καθημερινά, πλην Κυριακής, 
08.00-16.00). Η «μαμά» της Άρτας, παρ’ όλα 
αυτά, είναι η Αγία Θεοδώρα του 12ου αιώνα 
με τα ετερόκλητα αρχιτεκτονικά μέλη, όπου 
μόνασε και ετάφη η βασίλισσα του δεσπο-
τάτου. Αξίζει να εντοπίσετε και τον Άγιο 
Βασίλειο της Αγοράς, παρότι είναι κλειστός 
για το κοινό. Εντυπωσιάζει με την πυκνή 
κεραμοπλαστική διακόσμηση σε διάφορα 
σχέδια και τα επιπλέον εφυαλωμένα (σμαλ-
τωμένα) πλακίδια σε διάφορα χρώματα.

 Κορωνησία
Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στην 
Κορωνησία, το ψαροχώρι στις λιμνοθάλασ-
σες του Αμβρακικού. Τόσο η πορεία μέχρι 
εκεί όσο και η περιήγηση στην περιοχή 
γίνονται πλάι σε ακύμαντα νερά, σπάνια 
είδη πουλιών, ψαράδες και ιβάρια. Καθί-
στε για ουζάκι και ιδιαίτερες συνταγές 
(φημισμένο γαριδάκι Αμβρακικού, κέφαλο 
πετάλι, γωβιό μπουρδέτο κ.ά.) στην ταβέρνα 
«Γαρ οίδα» (τηλ. 26810-76227).

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας κατα-
σκευάστηκε στη θέση «Τρίγωνο», κοντά στο 
ιστορικό γεφύρι της Άρτας, και άνοιξε για 
το κοινό το φθινόπωρο του 2009. Η μόνιμη 
έκθεση αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην 
Αμβρακία, την αρχαία πόλη που βρίσκε-
ται θαμμένη κάτω από την Άρτα, και περι-
λαμβάνει τρεις μεγάλες ενότητες: το δημό-
σιο βίο, τα νεκροταφεία και τον ιδιωτικό 
βίο των Αμβρακιωτών, ενώ στην αρχή και 
το τέλος της βρίσκονται οι μικρότερες ενό-
τητες της εισαγωγής και του «τέλους της 
Αμβρακίας» αντίστοιχα. Για την ανάπτυξη 
της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου χρησι-
μοποιείται ο χώρος που προβλέπεται από 
την αρχιτεκτονική κτιριακή μελέτη, καθώς 
και τμήμα του διαδρόμου στα αριστερά της 
εισόδου, αλλά και ο χώρος του αιθρίου. 
Στον κυρίως εκθεσιακό χώρο έχει προβλε-

φθεί μικρός χώρος περιοδικών εκθέσεων, ο 
οποίος δεν προβλεπόταν στα αρχικά σχέδια 
του Μουσείου.
Τα ευρήματα από την πόλη της Άρτας προ-
έρχονται από τις ανασκαφές στα δύο νεκρο-
ταφεία που διέθετε η Αμβρακία εκτός τει-
χών, το ανατολικό και το νοτιοδυτικό, από τα 
δημόσια κτήρια, που έχουν αποκαλυφθεί 
ως τώρα, όπως το Μικρό και το Μεγάλο 
Θέατρο, ο Ναός του Απόλλωνα και το Πρυ-
τανείο, από οικίες και άλλα κτιριακά κατά-
λοιπα αλλά και κεραμικά ή κοροπλαστικά 
εργαστήρια, που έχει φέρει στο φως κατά 
καιρούς η αρχαιολογική έρευνα στην Άρτα.
Τα ευρήματα της συλλογής του Μουσείου 
καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο, 
από την παλαιολιθική εποχή έως τους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Τα αντικείμενα της 
προϊστορικής εποχής είναι εξαιρετικά περι-
ορισμένα, όπως και εκείνα της γεωμετρι-
κής περιόδου, που ακολουθεί. Αρκετά είναι 
τα ευρήματα της αρχαϊκής περιόδου, περι-
λαμβάνοντας αγγεία εγχώριας παραγω-
γής, μιμήσεις κορινθιακών αλλά και εισηγ-
μένα κορινθιακά αγγεία, του 6ου κυρίως 
αιώνα π.Χ. Η κλασική περίοδος αντιπρο-
σωπεύεται από μεγαλύτερο αριθμό αντι-
κειμένων, κυρίως κεραμικής, ερυθρόμορ-
φων και μελαμβαφών αγγείων, εγχώριων 
και εισηγμένων από άλλες περιοχές, όπως 
η Αττική, ειδωλίων, χάλκινων αγγείων και 
νομισμάτων.
Η πλειονότητα, όμως, του προς έκθεση υλι-
κού ανήκει στην ελληνιστική περίοδο, μια 
περίοδο που συμπίπτει με την ύψιστη οικο-
νομική και πολιτική ακμή της Αμβρακίας, 
καθώς τότε υπήρξε έδρα του Κράτους των 
Ηπειρωτών. Περιλαμβάνει ποικίλες κατη-
γορίες αντικειμένων, όπως πήλινα αγγεία, 
όλων των τύπων, που απαντούν και στον 
υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο, ειδώλια, 
νομίσματα, χάλκινα αγγεία, όπλα, χρυσά, 
αργυρά αλλά και χάλκινα κοσμήματα καθώς 
και άλλα, χάλκινα, σιδερένια, μολύβδινα, 
οστέινα ή υάλινα μικροαντικείμενα. Περι-
λαμβάνει, ακόμη, λίθινα αντικείμενα, όπως 
επιτύμβιες στήλες, αναθηματικά βάθρα, 
αρχιτεκτονικά μέλη και λιγοστά έργα πλα-
στικής.

Άρτα: «Βρέχει» νότες
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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

Γλυκό 
κουταλιού 
κάστανο 

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Πλένουμε τα κάστανα και με την μυτούλα προς τα πάνω τα χαράζουμε σταυρωτά. 

Τα βάζετε σε ρηχή κατσαρόλα το ένα δίπλα στο άλλο όσο καλύπτει τον πάτο της κατσα-
ρόλας και τα βραζεται για 8‘. Τα βγάζετε  με μια τρυπητή κουτάλα τα βαζετε σε μια 
πετσέτα της κουζίνας και τα διπλώνεται να μην κρυώσουν μέχρι να τα βράσετε όλα.  
Όταν βράσουν σιγά σιγά αρχίζει το καθάρισμα. Θέλουν πολύ Καλο καθάρισμα ώστε να 
αφερεθει και το χνούδι που έχει το κάστανο. 

 ª Πλυνετε την κατσαρόλα, βάλτε μέσα τα κάστανα με καθαρό νερό και τα βράζετε για 
20‘. Τρυπήστε ένα κάστανο σε 15’. Εάν το πιρούνι βγαίνει με ευκολία τότε είναι έτοιμα , 
εάν όχι αφήστε τα λίγο ακόμα. Προσοχή μην τα λιώσετε πρέπει να μείνουν ολόκληρα. 
Τα αποσύρετε από τη φωτιά και τα βγάζετε από την κατσαρόλα με πολύ προσοχή.

 ª Σε ένα ταψάκι καβουρδιστε τα αμύγδαλα αφού τα έχετε ξεφλουδίσει.
 ª Σε μια κατσαρόλα βαζετε τη ζάχαρη και το νερό και βράζουμε για 10’. Βαζετε μέσα 

τα κάστανα, το λεμόνι, τα αμύγδαλα, την αρμπαρόριζα και συνεχίζεται το βράσιμο για 
αλλά 10’ . 

 ª Αποσυρουμε το γλυκο από τη φωτια και το αφήνουμε να κρυώσει μέχρι την άλλη 
μέρα όπου το ξανά βράζουμε για 10’. Το αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά και το 
βάζουμε σε αεροστεγή βάζα γλυκών. Να θυμάστε το σιρόπι να καλύπτει τα κάστανα 
όταν τα βάλετε στα βάζα.

 ª Ενα κιλό καθαρισμένα κάστανα 
(1.250 με το τσόφλι)

 ª Ένα κιλό ζάχαρη
 ª Δυόμιση ποτήρια νερό 

 ª Ενα κουταλάκι χυμό λεμονιού 
 ª Μια - χούφτα αμύγδαλα ολόκληρα 

καβουρδισμενα
 ª Ένα φιλαράκι αρμπαρόριζα 
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Η γυναίκα του Γιάννη προσκάλεσε 
μερικούς φίλους για φαγητό στο 
σπίτι.
Πριν αρχίσουμε να τρώμε, είπε στη 
μικρή τους κόρη να πει την προ-
σευχή.
- Δεν ξέρω τι να πω, είπε η μικρή.
- Γιατί δεν επαναλαμβάνεις αυτά που 
έχεις ακούσει να λέει η μαμά, επέ-
μεινε η σύζυγος.
Η μικρή έσκυψε το κεφάλι της με 
κατάνυξη και είπε:
- Θεέ και Κύριε, γιατί στην ευχή 
προσκάλεσα τόσους ανθρώπους για 
φαΐ απόψε; 

Κουβεντιάζουν δύο φίλοι:
- Βρήκα έναν ψυχίατρο που έκανε καλά 
εντελώς τη γυναίκα μου από τα νεύρα της.
- Ναι; πώς τα κατάφερε;
- Της είπε ότι τα νεύρα είναι ένδειξη γηρα-
τειών!

Λέει η Πόντια στον άντρα της:
- Πρέπει να μου αγοράσεις καινούρια 
γούνα, δεν βλέπεις ότι αυτή πάλιωσε;
- Πάλιωσε; μα μόλις πέρυσι στην αγό-
ρασα!!
- Ναι, μα ποιος ξέρει πόσα χρόνια την είχε 

πάνω της η αρκούδα;

Καταιγίδα! Χαλάει ο κόσμος. Αστροπελέ-
κια, βροχή, αέρας να λυγίζει τα
δέντρα και όλα τα σχετικά μιας αξιοπρε-
πούς καταιγίδας. Μια μαμά βάζει
το παιδάκι της στο κρεβάτι, του δίνει ένα 
φιλί κι ότι είναι έτοιμη να
σβήσει το φως, της λέει ο γιος της, με τρε-
μάμενη φωνή:
- Μαμά, θέλω να κοιμηθείς μαζί μου 
απόψε.
- Δεν μπορώ, αγάπη μου, λέει η μαμά, 
αγκαλιάζοντας τον μ ένα
καθησυχαστικό χαμόγελο. Πρέπει να κοι-
μηθώ με τον μπαμπά σου.
Μετά από μακριά σιωπή, λέει ο μικρός, 
πάλι με τρεμάμενη φωνή:
- Φοβάται περισσότερο από μένα, ο 
παλιοχέστης!

Μπαίνει ο τύπος τρεχάτος στο σπίτι, βρο-
ντάει την πόρτα και φωνάζει
- Γυναίκα.. μάζεψε τα πράγματά σου. Κέρ-
δισα το ΛΟΤΤΟ.
- Φανταστικά αγάπη μου. Τι ρούχα να 
πάρω για βουνό ή για θάλασσα;
- Ούτε που μ ενδιαφέρει αρκεί να έχεις 
ξεκουμπιστεί μέχρι το μεσημέρι!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτοπεποίθησης, για αυτό 
λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες, καλό θα 
ήταν να μην αναλάβετε καμία δουλειά, αν 
δεν είστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορείτε να 
αντεπεξέλθετε. Μπορεί στην πρόταση μιας 
νέας ιδέας να σας συνεπαίρνει ο ενθουσια-
σμός, αλλά μην τον αφήσετε να καθορίσει 
την τελική σας απόφαση. Φροντίστε να είστε 
υπεύθυνοι όπως συνηθίζετε, γιατί αλλιώς 
θα εκτεθείτε. Μεγάλη προσοχή στα ταξίδια 
και στα οικονομικά σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις 
στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερ-
βολής της κακής εκτίμησης των πραγμάτων. 
Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευθε-
τήσετε τις υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει 
κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας περιβάλ-
λον που θα σας στεναχωρήσει. Ίσως αναβι-
ώσει κάτι από το παρελθόν.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Είναι ανάγκη να εργαστείτε συλλογικά για 
να φθάσετε τους στόχους σας. Ανάμεσα σε 
φίλους θα βρείτε την αγάπη. Μελετήστε προ-
τάσεις για συνεργασίες. Φανείτε ευέλικτοι και 
προσέξτε τη συμπεριφορά σας, με ανθρώ-
πους του άμεσου περιβάλλοντος, που ξέρετε 
ότι παρόλη τη φιλικότητα που δείχνουν, 
έχουν ανταγωνιστικές διαθέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στα επαγγελματικά σας 
αναμένεται μια ξαφ-
νική αλλαγή. Φροντί-
στε να προωθήσετε 
την καριέρα σας και 
μην το βάζετε κάτω, 
ακόμα κι αν δείτε ότι 
η αναγνώριση αργεί να 
έρθει. Το επιφανειακό χάος 
δεν πρέπει να σας προκαλεί 
σύγχυση. Στα οικονομικά σας, 
υπάρχει μία μικρή βελτίωση στον προϋπο-
λογισμό σας.

ΛΕΩΝ
Ένταση στα επαγγελματικά σας μπορεί να 
σας οδηγήσει σε επικίνδυνες ρήξεις. Προ-
σπαθήστε να είστε συνεπείς και να μην 
παρασύρεστε απ’ τον αυθορμητισμό σας. 
Προσέξτε πολύ τις ενέργειές σας για ότι 
σας ενδιαφέρει και μη σχηματίζετε εύκολα 
γνώμη για ανθρώπους και καταστάσεις. 
Απαιτείται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
αποτελεσματικότερες κινήσεις. Ζητήστε τη 
συμβουλή δικών σας ανθρώπων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγ-
ματα που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος 
των απαιτήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο 
καθαρά τις αλλαγές εκείνες που έχουν αρχί-
σει να γίνονται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε 
σημαντικότερο ρόλο στο περιβάλλον σας, 
βρίσκετε τη χαμένη σας γοητεία και επεκτεί-
νεστε περισσότερο κοινωνικά. Όμως, επαγ-
γελματικά θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες 
που θα σας ωριμάσουν.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-
γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώσετε 
οικονομικές δοσοληψίες. Οι συγκυρίες θα 
είναι με το μέρος σας. Τα άστρα στο ζώδιό 
σας θα αυξήσουν τη ζωτικότητα και την 
αποφασιστικότητά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Επιτέλους, ότι σας βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω σας και εσείς 
θα αναπνεύσετε και πάλι ελεύθεροι. Μπο-
ρεί τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθή-
κατε αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρε-
μίας, ησυχίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλα-
ρώστε και μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ 
δεν ξέρετε πότε θα τις χρειαστείτε! Πρέπει 
όμως να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να 
απολαμβάνετε ένα πιο ευχάριστο κλίμα στο 
εργασιακό σας περιβάλλον.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομι-
κές σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικα-
νότητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας 
η ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα 
διαχειριστείτε σωστά μια υπόθεση που 
θα σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί 

σας άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες 
θα βοηθήσουν. Οι οικογενεια-

κές σας σχέσεις χρειάζονται 
προσοχή, γιατί το κλίμα 

είναι λίγο άσχημο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εκπλήρωση των 
κρυφών σας επιθυ-
μιών μπορεί να γίνει 

πραγματικότητα. Με 
όπλο την αποφασιστι-

κότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε 

δύσκολα προβλήματα. Σε επαγ-
γελματικά θέματα βεβαιωθείτε πως οι ιδέες 
σας είναι καλά οργανωμένες και εφικτές και 
έπειτα παρουσιάστε τις εκεί που θέλετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα σας δοθούν κάποιες ευκαιρίες για να 
πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας, ενώ 
υπάρχει κάποια εσωτερική ενέργεια η 
οποία θα σας δώσει κουράγιο και θα αυξή-
σει τη φυσική σας δύναμη και αντοχή. Ακά-
θεκτοι, γεμάτοι ενθουσιασμό και αυτοπε-
ποίθηση, θα ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός 
νέου μοντέλου ζωής, εντελώς πιο αντιπρο-
σωπευτικού για εσάς. Προσέξτε όμως να 
μην κάνετε επιπόλαιες κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να μάθετε άγνω-
στες πλευρές του εαυτού σας. Ο πιο γρή-
γορος τρόπος είναι να κάνετε κάτι εντελώς 
ξένο προς εσάς. Αυτό μπορεί να είναι μία 
νέα δραστηριότητα που μέχρι τώρα σας φαι-
νόταν δύσκολη ή να ενδώσετε σε μία κατά-
σταση, στην οποία κάτω από άλλες συν-
θήκες θα λέγατε όχι. Έτσι όμως θα μάθετε 
μέχρι που είστε ικανοί να προχωρήσετε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Ο Ιωάννης Ξυθάλης 
ήταν ο πρωτοπόρος της 
φωτογραφίας στο Αγρίνιο 
μιας και έργα του υπάρχουν 
πριν από το 1900. Με τον 
φακό του απαθανάτισε 
την ιστορία του Αγρινίου, 
αιχμαλωτίζοντας πρόσωπα 
και γεγονότα που σημάδεψαν 
την πόλη.

Τ
ην πορεία του συνέχισαν 
τα παιδιά του. Ο Σπύρος 
Ξυθάλης μάλιστα υπήρξε 
προπολεμικός φωτογρά-

φος του Αγρινίου, μαζί με τα α-
δέλφια του Σωτήρη και Τάκη.
Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα 
για τον Ιωάννη Ξυθάλη δεν υπάρ-
χει καταγεγραμμένη κάπου η 
ιστορία του, ενώ υπάρχουν 4 δια-
φορετικές σφραγίδες του, από το 
1900 φτάνοντας στο 1933 όπου 
μέσα στη χρονιά αλλάζει την 
σφραγίδα του σε: « Ι. ΞΥΘΑΛΗΣ 
& ΥΙΟΣ «. Στην πορεία, οι σφρα-
γίδες του είναι ανάγλυφες.
Για την ισ τορία του Ιωάννη 
Ξυθάλη όσο και για την ιστο-
ρία της οικογένειας στην φωτο-
γραφία θα μιλήσει την Δευτέρα 
11 Φεβρουαρίου 2019 στις εφτά 
το απόγευμα στο Παπαστράτειο 
Μέγαρο, ο πολιτικός μηχανικός 

και ερευνητής Κώστας Πατρώνης.
Η παρουσίαση-ομιλία του κ. 
Πατρώνη θα είναι η τέταρτη από 
μια σειρά οκτώ παρουσιάσεων- 
ομιλιών που διοργανώνει η 
Σχολή Τοπικής Ιστορίας και Πολι-
τισμού «Αθανάσιος Παλιούρας» 
με καθηγητές Πανεπιστημίου, 
καλλιτέχνες και επιστήμονες – 
μελετητές της Τοπικής Ιστορίας.
Είναι η έκτη συνεχή χρονιά που η 
Σχολή Τοπικής Ιστορίας και Πολι-
τισμού «Αθανάσιος Παλιούρας», 

που λειτουργεί το Τμήμα Πνευμα-
τικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώ-
σεων της Γυμναστικής Εταιρείας 
Αγρινίου, διοργανώνει μια σειρά 
παρουσιάσεων – ομιλιών από 
καθηγητές Πανεπιστημίου, καλ-
λιτέχνες και μελετητές της Τοπι-
κής Ιστορίας. Όλες θα πραγμα-
τοποιηθούν στο Παπαστράτειο 
Μέγαρο.
Παράλληλα, η Σχολή συνεχίζει 
για ακόμη μια φορά τη συνερ-
γασία της με το Πανεπιστήμιο 

Πατρών και συγκεκριμένα το 
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού 
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνο-
λογιών της Σχολής Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων με 
έδρα στο Αγρίνιο. Η συνεργασία 
αυτή εξασφαλίζει επιστημονική 
υποστήριξη από το Πανεπιστή-
μιο, αφού μέλη του διδακτικού 
προσωπικού, που έχουν ερευνή-
σει θέματα τοπικής ιστορίας απο-
δέχονται να τα παρουσιάσουν σε 
διαλέξεις.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
Ευνοούμενη κυριάρχησε στα βρα-
βεία, κερδίζοντας εφτά, μεταξύ των 
οποίων και της Καλύτερης Βρετανι-
κής ταινίας», έγραψε το BBC στον ι-

στότοπό του αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της τελετής απονομής των Βραβείων της Βρε-
τανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).
Το δημοσίευμα αναφέρεται στα βραβεία Α’ 
και Β’ γυναικείου ρόλου που έλαβαν για τους 
ρόλους τους στην ταινία του Γιώργου Λάν-
θιμου η Ολίβια Κόλμαν και η Ρέιτσελ Βάις, 
καθώς και στα υπόλοιπα βραβεία (καλύτε-
ρου πρωτότυπου σεναρίου, καλλιτεχνικής 
διεύθυνσης, κοστουμιών, μακιγιάζ και κομ-
μώσεων). Φιλοξενεί επίσης δηλώσεις συντε-
λεστών της ταινίας, την ώρα της απονομής, 
μεταξύ των οποίων του σκηνοθέτη Γιώργου 
Λάνθιμου, της υπεύθυνης του σεναρίου Ντέ-
μπορας Ντέιβις, όπως και ηθοποιών.
«Είναι μεγάλη τιμή, χρειάστηκαν 20 χρόνια για 
αυτή την ταινία, εγώ συνέβαλα τα τελευταία 
10», είπε ο Έλληνας σκηνοθέτης και δήλωσε 
υπερήφανος για τις τρεις γυναικείες παρου-
σίες στην ταινία.
«Είμαι ενθουσιασμένη που λαμβάνω το 
πρώτο μου βραβείο BAFTA, για το πρώτο μου 
σενάριο», δήλωσε η Ντέμπορα Ντέιβις.

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας 
Guardian με τίτλο «Υπέρτατη - σχεδόν - κυρι-
αρχία για την Ευνοούμενη, αλλά η Ρόμα (απέ-
σπασε το βραβείο) καλύτερης φωτογραφίας», 
γράφει ότι η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε το βρα-
βείο Α΄ γυναικείου ρόλου, ένα από τα εφτά 
(που έλαβε η ταινία Η Ευνοούμενη), αλλά ο 
Αλφόνσο Κουαρόν (σκηνοθέτης της ταινίας 

Ρόμα), μοιάζει να οδεύει προς την δόξα των 
βραβείων Όσκαρ, αφού κέρδισε τα βραβεία 
καλύτερης φωτογραφίας, καλύτερης σκηνο-
θεσίας και δύο ακόμη.
Η Ευνοούμενη, συνεχίζει το δημοσίευμα, ανα-
δείχθηκε με άνεση η μεγαλύτερη νικήτρια της 
απονομής των βραβείων στο Ρόαγιαλ Άλμπερτ 
Χολ.

Από το Μουσείο 
Νεοελληνικής 
Τέχνης Δήμου 
Ρόδου στο Ιδρυμα 
Θεοχαράκη

Η έκθεση με έργα από τις 
πολύτιμες συλλογές του 
Μουσείου Νεοελληνικής 

Τέχνης Δήμου Ρόδου στο Ιδρυμα 
Β. & Μ. Θεοχαράκη, στην Αθήνα, 
σηματοδοτεί το εικαστικό γεγονός 
της εβδομάδας. Η έκθεση, σε επι-
μέλεια Τάκη Μαυρωτά, εγκαινιά-
στηκε το βράδυ της Δευτέρας, 11 
Φεβρουαρίου, και από την επο-
μένη –και ώς τις 12 Μαΐου– θα 
περιμένει το γενικό κοινό.
Εχει στέρεο παιδευτικό χαρακτήρα 
η πλούσια, αυτή, έκθεση καθώς 
εντάσσεται στο πνεύμα των στρα-
τηγικών συνεργασιών του Ιδρύμα-
τος Θεοχαράκη με κορυφαίες συλ-
λογές ανά την επικράτεια. Μετά 
τις συλλογές Ευάγγελου Αβέρωφ, 
Γιώργου Ι. Κατσίγρα, Αλίκης και 
Νέστορα Τέλλογλου (των ομώ-
νυμων Πινακοθηκών και Μου-
σείων), έχουμε τώρα την ευκαι-
ρία να γνωρίσουμε τις μοναδικές 
συλλογές του Μουσείου Νεοελ-
ληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Στο 
Ιδρυμα Θεοχαράκη θα παρουσια-
στούν μοναδικής αξίας έργα που 
στην ουσία συγκροτούν τη δια-
δρομή της ελληνικής τέχνης από 
το 1863 ώς τα τελευταία χρόνια. Το 
κοινό θα μπορεί να δει έργα Θεό-
φιλου, Κων. Μαλέα, Κων. Παρ-
θένη, Νικ. Λύτρα, Φ. Κόντογλου, 
Γ. Τσαρούχη, Ν. Εγγονόπουλου, Γ. 
Μόραλη, Γ. Σικελιώτη, Ν. Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα, Β. Σεμερτζίδη, 
Σπ. Βασιλείου, Σπ. Παπαλουκά, Γ. 
Μπουζιάνη, Βλ. Κανιάρη και πολ-
λών ακόμη κορυφαίων δημιουρ-
γών.
Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
Δήμου Ρόδου είναι μοναδική 
περίπτωση και η δημιουργία του 
οφείλεται στον Ανδρέα Ιωάννου 
(1918-1972). «Λογοτέχνης και 
λάτρης των καλών τεχνών», γρά-
φει ο Τάκης Μαυρωτάς, «οραμα-
τιστής Νομάρχης τότε της Δωδεκα-
νήσου, κατάφερε να δημιουργή-
σει μια λαμπρή συλλογή, ώστε όχι 
μόνο να προβάλει τη φυσιογνωμία 
της νεοελληνικής τέχνης, αλλά να 
συμβάλει άμεσα και στην αισθη-
τική διαπαιδαγώγηση του κοινού».

Οικογένεια Ξυθάλη: Η ιστορία των 
πρωτοπόρων φωτογράφων του Αγρινίου 

Bafta 2019: Κυριάρχησε ο Λάνθιμος - Στο Roma τα 
μεγάλα βραβεία 
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Δ
υο φορές προβάδισμα, ισάριθμες ισοφαρί-
σεις. Η αντίδραση της άμυνας των Πειραιω-
τών σπάνια ήταν πρέπουσα και το 2-2 αφήνει 
τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς, αλλά και τον 

πρώτο λόγο στη Ντιναμό.
Η δύναμη της έδρας και οι φυσικές δυνάμεις των «ερυ-
θρόλευκων» τους οδήγησαν σε ένα εξαιρετικό πρώτο 
20λεπτο, γεμάτο πίεση στα 3/4, καλές στιγμές και ξεκί-
νημα υπεροχής. Σε αυτό το διάστημα ευτύχησε να προ-
ηγηθεί με τον Χασάν στ 10’. Ο Φορτούνης κοντρόλαρε 
εξαιρετικά στην πολύ καλή μπαλιά του Γκιγιέρμε, κινή-
θηκε όμορφα με τον Σαμπάνοφ πάνω του και πάσαρε 
στον Χασάν, που ελίχθηκε και πλάσαρε εύστοχα 
από αριστερά στη μικρή περιοχή για το 1-0, 
ξεσηκώνοντας το «Γ. Καραϊσκάκης».
Στο 19’ η φόρα των Πειραιωτών τους 
έφερε πολύ κοντά στο 2-0, όταν ο Φορ-
τούνης έκλεψε εξαιρετικά μέσα στην 
περιοχή μετά το απρόσεκτο γύρισμα 
του Κεντζιόρα, ντρίμπλαρε και τον τερ-
ματοφύλακα, ωστόσο από πλάγια θέση 
έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά του 
δοκαριού, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.
Ωστόσο το φρενήρες ξεκίνημα σταμάτησε κάπου εκεί. 
Η επανάπαυση από το γκολ και η αντίδραση της άνευ-
ρης ως τότε Ντιναμό της έδωσαν μέτρα στα γήπεδα και 
οριακά την κατοχή της μπάλας (48-52%). Παρότι ο Σολ 
παρέμενε αποκομμένος στην κορυφή, ο Βέρμπιτς ακίν-
δυνος από αριστερά και ο Σαπαρένκο κλεισμένος καλά 
από τον Καμαρά, τα λάθη στις μεταβιβάσεις του Ολυ-
μπιακού και ειδικά των μετριότατων Σισέ και Μεριά 
έφερναν τους Ουκρανούς όλο και συχνότερα σε θέση 
βολής έξω από την περιοχή.
Στο 22’ ο Σισέ βγήκε δεξιά στην περιοχή να μαρκάρει 
τον Μπουγιάλσκι, σε μια φάση που η Ντιναμό διαμαρ-
τυρήθηκε για ανατροπή, αλλά τον διαιτητή Πόσον να 
δείχνει «παίζετε».
Το πέρασμα της ώρας έβρισκε τον Ολυμπιακό να ξεκινά 
τις αντεπιθέσεις του με όλο και λιγότερους παίκτες και 
από όλο και πιο πίσω, με τον εξαιρετικό Γκιγιέρμε να 
κρατάει μόνος του το κέντρο. Τελικά στο 27’ η οπισθο-
χώρηση κόστισε, με τον Τσιμίκα να αργεί να πάει στη 
μπάλα δεξιά πάνω στον Κετζιόρα, αυτόν να γυρίζει στο 
πέναλτι και τον αμαρκάριστο Μπουγιάλσκι να πλα-

σάρει εύστοχα για την ισοφάριση, «παγώνοντας» το 
κοινό του Ολυμπιακού.
Έκτοτε οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν 
με σχέδιο κι αποτέλεσμα, χάνοντας μπάλες, υστερώ-
ντας στη δημιουργία και δείχνοντας σαφώς επηρε-
ασμένη από το εντός έδρας παθητικό. Η έμπνευση 
πάντως του Ζιλ Ντίας τους χάρισε τις εντυπώσεις για 
την ανάπαυλα. Στο 40’ ο Πορτογάλος στόπαρε υπέροχα 
με το στήθος έξω από την περιοχή κι εξαπέλυσε ψηλο-
κρεμαστό σουτ που κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία, 
καταλήγοντας στα δίχτυα της Ντιναμό και βάζοντας εκ 
νέου «φωτιά» στο φαληρικό γήπεδο, με την ομάδα και 

τον κόσμο της να πηγαίνουν στην ανάπαυλα 
ήρεμοι.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με τις δυο 
ομάδες σε ισορροπία, αλλά τους Ουκρα-
νούς ολοένα και πιο απειλητικούς, χάρη 
στον ανεβασμένο Σεπέλιεβ, τον Βέρ-
μπιτς που δημιούργησε πολλά προβλή-
ματα στον Μεριά και τον Τσιγκάνκοφ. 

Το φάουλ του δεύτερου στο 64’ έφυγε 
λίγο πάνω από το δοκάρι του Σα, ο οποίος 

χρειάστηκε να εξουδετερώσει με υπέροχη από-
κρουση το σουτ του τελευταίου στο 70’.
Λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι πέρασε ο Νάτχο αντί του 
Φορτούνη, που έπαιζε με ένεση, καθώς τα αμυντικά 
προβλήματα του Ολυμπιακού ήταν εμφανή, ειδικά 
μετά το 60’. Η Ντιναμό συνέχισε να πιέζει και η αντί-
δραση του Ολυμπιακού ερχόταν μόνο με προσπάθειες 
αντεπιθέσεων, τις περισσότερες φορές αποτυχημένες 
εν τη γενέσει τους. Μια απ’ αυτές δεν οδήγησε στ 3-1, 
όταν στο 72’ ο Ποντένσε βγήκε απέναντι στον Μπόικο, 
αλλά από πλάγια θέση πλάσαρε άουτ.
Η αμυντική γραμμή των Πειραιωτών αποφορτίστηκε 
μετά το 70’, ενώ ο κουρασμένος Ποντένσε άφησε 
τη θέση του στον Χριστοδουλόπουλο, στη δεύτερη 
κίνηση του Μαρτίνς να φρεσκάρει την εμφανώς κου-
ρασμένη ομάδα του.
Πάντως τα λάθη συνεχίστηκαν, η πίεση της Ντιναμό 
εντάθηκε προς το τέλος και τελικά δικαιώθηκε. Στο 
89’ ο Γκαρμάς έκανε σέντρα από αριστερά, ο Τσικάν-
κοφ πάσαρε με το κεφάλι στον Βέρμπιτς κι εκείνος με 
δυνατό σκαστό σουτ νίκησε την αργοπορημένη άμυνα 
των Σισέ και Βούκοβιτς, καθώς και τον Σα.

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός ως το 89’ κρατούσε στο χέρι του μια πολύτιμη νίκη που του έδινε αβαντάζ για 
τη ρεβάνς! Όμως τελευταία χαμογέλασε η Ντιναμό που ισοφάρισε και πλέον έχει τον πρώτο 
λόγο για τον επαναληπτικό του Κιέβου. Χασάν και Ντίας τα γκολ των Πειραιωτών που ακόμη κι 
έτσι μπορούν να πάρουν την πρόκριση! 

Έχασε το προβάδισμα στο 
φινάλε! Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών βράβευσε 

τους κορυφαίους της περασμένης αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.
Ειδικά βραβεία για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
απονεμήθηκαν στους Ντούσαν Μπάγεβιτς, Νίκο Νιόπλια (πρώτος σε 

συμμετοχές στην ανώτατη κατηγορία) και Κριστόφ Βαζέχα (πρώτος σκόρερ 
από καθιέρωσης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου). 
Ακόμη, ο Θωμάς Ναζλίδης βραβεύθηκε για τη fair play αντίδρασή του μετά 
το γκολ του Χριστοδουλόπουλου εις βάρος της ομάδας του, στον ημιτε-
λικό του Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ-ΑΕΛ, όπως και οι Παναγιώτης Κόρμπος, 
Μανώλης Σιώπης, Ανδρέας Γιανιώτης και Σπύρος Ρισβάνης για την κοινή 
συνέντευξή τους στον αγώνα Ατρόμητος-Πανιώνιος.
Το βραβείο ΠΣΑΤ για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή έλαβε ο πρώην παί-
κτης της ΑΕΚ και νυν του Ολυμπιακού, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο 
οποίος υπερκέρασε στην ψηφοφορία τους Θοδωρή Βασιλακάκη (Ατρόμη-
τος), Δημήτρη Πέλκα (ΠΑΟΚ).
Ο Αμρ Ουάρντα (Ατρόμητος) αναδείχθηκε καλύτερος ξένος ποδοσφαι-
ριστής της περσινής χρονιάς, μπροστά από τους Σέρχιο Αραούχο (ΑΕΚ), 
Πέδρο Κόντε (ΠΑΣ Γιάννινα), ενώ ο Τάσος Δουβίκας του Αστέρα Τρίπολης 
ψηφίστηκε ως ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής. Το βραβείο διεκδίκη-
σαν ακόμη οι Κώστας Γαλανόπουλος (ΑΕΚ) και Δημήτρης Λημνιός (ΠΑΟΚ).
Κορυφαίος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Ανδρέας Γιαννιώτης, για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά, μετά την εξαιρετική χρονιά που είχε με τον Ατρόμητο. 
Συνυποψήφιοι ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος (Παναθηναϊκός/Μπενφίκα) 
και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης (ΠΑΟΚ).
Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ ανα-
δείχθηκε καλύτερος προπονητής, για την επιτυχία του να οδηγήσει την ΑΕΚ 
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League μετά από 24 χρό-
νια, νικώντας στην ψηφοφορία τους Νταμίρ Κάναντι (Ατρόμητος) και Ραζ-
βάν Λουτσέσκου (ΠΑΟΚ).
Κορυφαίος Έλληνας που αγωνίζεται στο εξωτερικό ήταν ο Κώστας Μανω-
λάς της Ρόμα, μπροστά από τους Κώστα Μήτρογλου (Μαρσέιγ/Γαλατασα-
ράι) και Σωκράτη Παπασταθόπουλο (Ντόρτμουντ/Αρσεναλ), ενώ όπως 
πέρυσι κορυφαίος Έλληνας διαιτητής αναδείχθηκε ο διεθνής Τάσος Παπα-
πέτρου. Την κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς αποτέλεσαν οι Γιαννιώτης 
(Ατρόμητος), Μάτος (ΠΑΟΚ), Βιεϊρίνια (ΠΑΟΚ) - Γιαννούλης (Ατρόμητος, 
ισοβάθμησαν), Βαρέλα (ΠΑΟΚ), Τσιγκρίνσκι (ΑΕΚ), Σιμόες (ΑΕΚ), Κουρ-
μπέλης (Παναθηναϊκός), Ουάρντα (Ατρόμητος), Χριστοδουλόπουλος (ΑΕΚ), 
Λιβάια (ΑΕΚ) και Ανσαριφάρντ (Ολυμπιακός).
Αναφορικά με τη Football League, καλύτερος προπονητής ψηφίστηκε ο 
Νίκος Παπαδόπουλος (ΟΦΗ), πρώτος σκόρερ ήταν ο Δημήτρης Μάνος 
(ΟΦΗ), καλύτερος τερματοφύλακας ο Γιώργος Στρέζος (ΟΦΗ), καλύτερος 
νέος ποδοσφαιριστής ο Γιώργος Ξύδας (Κισσαμικός), ξένος ο Ούγκο Κάι-
περς (Εργοτέλης) και καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της κατηγορίας 
ο Μάνος.
Σε ειδικές βραβεύσεις, τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο γιατρός του 
Ολυμπιακού Χρήστος Θέος και το ΑΣΑΕΔ για τα 70 χρόνια προσφοράς 
του στις Ένοπλες Δυνάμεις και τον Έλληνα αθλητή. Ακόμη, ο σύλλογος 
Charity Idols για την αρωγή σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, ο 
Γιάννης Μπουτσάκης για την αποφοίτησή του από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου και οι Αλέξανδρος 
Αρναρέλλης - Στέλιος Τσουκάνης για την αποφοίτησή τους από το On Line 
Akademy.

Ο ΠΣΑΠ βράβευσε τους 
κορυφαίους της περσινής σεζόν

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Μ
ετά το Κύπελλο, νικηφόρο 
ήταν και το ντεμπούτο στο 
πρωτάθλημα για τον Μανό-
λο Χιμένεθ! Η ΑΕΚ χωρίς να 

είναι καλή επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ, 
χάρη στο γκολ του Λιβάια από την ασίστ 
του Αλμπάνη!
Το ματς θα μπορούσε να αποκτήσει έξτρα 
ενδιαφέρον από το 2ο κιόλας λεπτό, αν ο 
διαιτητής Βρέσκας έδειχνε πέναλτι στην 
ανατροή του Δεληγιαννίδη από τον Σου-
ηδό αριστερό μπακ. Ο ρέφερι όμως δεν 
πήγε στη βούλα και οι Κρητικοί έχασαν 
την ευκαιρία (κατά πάσα πιθανότητα) να 
προηγηθούν και να βάλουν ακόμη πιο 
δύσκολα στην ΑΕΚ, η οποία είχε ευκαι-
ρία στο 4’ με τον Κλωναρίδη αλλά όχι 
καλή εικόνα στο πρώτο 20λεπτο. Ο 
Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος έχασε από 
το 12’ τον Χουλτ και έβαλε στη θέση του 
τον Αλμπάνη, ήθελε καλύτερη κυκλοφο-
ρία από τους παίκτες του αλλά τα λάθη 
δεν αποφεύγονταν και έτσι ο ΟΦΗ δεν 
ένιωθε κάποια απειλή από τους Κιτρινό-
μαυρους, οι οποίοι ανέβασαν στη συνέ-
χεια στροφές.
Κάτι εντυπωσιακό δεν έκανε η πρωτα-
θλήτρια, αλλά τουλάχιστον έγινε 
λίγο πιο πιεστική, είχε κάποια 
σουτ των Σιμόες-Λιβάια 
σαν... ζέσταμα και τελικά 
άνοιξε το σκορ με τον Κρο-
άτη στο 37’. Ενα γκολ, 
όμως, που πιστώνεται στον 
Αλμπάνη, ο οποίος έκανε 
ωραία κίνηση και γύρισμα 
από αριστερά, για να πλασάρει 
από κοντά ο Λιβάια και να γράψει 
το 1-0, με το οποίο πήγαν στα αποδυτή-
ρια οι δύο ομάδες. Θα μπορούσε, ίσως, 
να γίνει και 2-0 στο 40’, όταν ο Κλωνα-
ρίδης βρέθηκε απέναντι από τον Στρέζο 
αλλά δεν κατάφερε να τον αποφύγει και η 
ευκαιρία χάθηκε.  
Στο δεύτερο μέρος, ο ΟΦΗ έδειξε να 
μπαίνει δυνατά όπως και στο πρώτο, 
έχοντας ένα καλό σουτ του Κυριακίδη 
που έφυγε άουτ (51’), αλλά τελικά δεν 
ίσχυε αυτό. Οι Κρητικοί δεν ήταν πειστι-
κοί με την απόδοση τους, απλά παρέμε-
ναν ζωντανοί επειδή η ΑΕΚ το επέτρεπε 
αυτό με τη δική της κακή απόδοση. Οι 
Λιβάια-Αλμπάνης συνεργάστηκαν ξανά 
πολύ καλά στο 55’, αλλά αυτή τη φορά 
αντί για γκολ το αποτέλεσμα ήταν το πολύ 
ωραίο γυριστό του δεύτερου που έφυγε 

λίγο άουτ, με την ομάδα του Χιμένεθ να 
δυσκολεύεται να κοντρολάρει το παι-
χνίδι. Δηλαδή να πιέσει, να βάλει το δεύ-
τερο γκολ και να κλειδώσει το τρίποντο ή 
έστω να εκμεταλλευτεί με μια καλή αντε-
πίθεση τους χώρους που υπήρχαν, φτά-
νοντας έτσι στο δεύτερο γκολ.
Και αφού δεν το έκανε αυτό η πρωταθλή-
τρια, οι Κρητικοί διατηρούσαν τις ελπίδες 
τους για κάτι καλό και το προσπάθησαν 
ως το τέλος, χωρίς όμως να καταφέρουν 
να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι. Βγή-
καν μπροστά, προσπάθησαν να πιέσουν, 
μετέφεραν το ματς προς την περιοχή του 
Μπάρκα, αλλά ως εκεί...

Αστέρας Τρίπολης - Άρης 0-3
Με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει στα 
Γιάννενα από τον ΠΑΣ, ο Άρης ήθελε 
ακόμα περισσότερο τη νίκη επί του 
Αστέρα στην Τρίπολη, προκειμένου να 
ξεφύγει 4 βαθμούς από τους «πράσι-
νους» στην... μάχη για την πεντάδα. 
Μια νίκη που τους έφερε στους 32 βαθ-
μούς, τέσσερις όπως αναφέραμε παρα-
πάνω από το «τριφύλλι». Από την άλλη 
οι Αρκάδες έμειναν στους 21 βαθμούς 

χωρίς ειδικά στο πρώτο ματς 
να κάνουν κάτι στο ματς και 

πλέον αν δεν προσέξουν 
δεν είναι καθόλου απί-
θανο να κινδυνέψουν, 
αναφορικά με την παρα-
μονή τους στην κατηγο-
ρία.

Η αρχή έγινε στο 9’ με τον 
Λάρσον να πετυχαίνει ένα 

πολύ ωραίο γκολ με δυνατό σουτ 
μέσα από την περιοχή, σουτ που δεν 
άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρα-
σης στον Παπαδόπουλο. Οι γηπεδούχοι 
προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά όχι 
μόνο δεν τα κατάφεραν αλλά δέχθηκαν 
στο 23’ και δεύτερο γκολ. Δράστης ο Ντι-
γκινί που εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική 
πάσα του Σιώπη, πέρασε τον Βλάχο και 
πέφτοντας πλάσαρε σωστά για το 0-2.
Οι Θεσσαλονικείς όμως δεν σταμάτη-
σαν εκεί και έδειξαν με τον καλύτερο 
τρόπο το πόσο ήθελαν τη νίκη. Έτσι στο 
45΄ και αφού στο 32’ ο Κουέστα νίκησε 
τον Μανιά σε τε τ τετ, έκαναν το 0-3 δίνο-
ντας τέλος στο ματς. Σκόρερ ο Γκαρσία ο 
οποίος πήρε το ριμπάουντ μετά το σουτ 
του Τόνσο που σταμάτησε στο δοκάρι και 
με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

Κρατάει τη νίκη και τίποτ’ άλλο...

Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές! Ο ΠΑΟΚ 
μετέτρεψε σε πάρτι τον... τελικό με 
τον Ολυμπιακό! Επικράτησε με 3-1, 
έφτασε στο +9 (ουσιαστικά στο +10) 
και δέκα αγωνιστικές πριν από το 
φινάλε αγκάλιασε το πρωτάθλημα και 
με τα δύο χέρια. Βιεϊρίνια, Μπίσεσβαρ, 
Άκπομ τα ιστορικά γκολ του αήττητου 
Δικέφαλου. 

Ν
άτοι, νάτοι», λοιπόν, «οι πρωταθλη-
τές»! Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο πέτυχε νί-
κη-τίτλου στο ντέρμπι με τον δεύ-
τερο Ολυμπιακό, αλλά απέδειξε ότι 

αυτός είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ στην Ελλά-
δα. Η Τούμπα έβαλε τα γιορτινά της και πανη-
γύρισε τον ολόχρυσο θρίαμβο που φέρνει το 
«Δικέφαλο» αγκαλιά με τον τίτλο ύστερα από 
34 ολόκληρα χρόνια.  
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άλλαξε σχήμα και 
πρόσωπα επιμένοντας στην γνωστή συνταγή 
του 4-2-3-1, με τον Σάχοφ να είναι στο αρχικό 
σχήμα δίπλα στον Μαουρίσιο. Στα μετόπισθεν 
η γνωστή πεντάδα των Πασχαλάκη, Μάτος, 
Βαρέλα, Βιεϊρίνια, ενώ μπροστά οι επιλογές 
ήταν οι αναμενόμενες, με τους Ζαμπά και Ελ 
Καντουρί στα δύο άκρα, τον Μπίσεσβαρ σε 
ρόλο επιτελικού μέσου και τον Άκπομ στην 
κορυφή της «ασπρόμαυρης» επίθεσης.
Από την άλλη πλευρά ο Μάρτινς παρέταξε 
τον Ολυμπιακό με Σα κάτω από τα δοκά-
ρια, Κούτρη, Τοροσίδη, Σισέ και Βούκοβιτς 
στην άμυνα, Γκιγιέρμε και Νάτχο εσωτερικοί 
μέσοι και επιτελικό τον Φορτούνη, στα άκρα 
Ποντένσε και Χριστοδουλόπουλο, ενώ μπρο-
στά τους ήταν ο Γκερέρο.3
Το ντέρμπι άρχισε με τον Χριστοδουλόπουλο 
να απειλεί από μακριά τον Πασχαλάκη, αλλά 
τον Αντρέ Βιεϊρίνια να βάζει από πολύ νωρίς 
φωτιά στην Τούμπα. Ο «κάπτεν» του «Δικεφά-
λου» με… ένα στρέμμα μπροστά του, κοντρό-
λαρε και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Σα γρά-
φοντας στο 3ο λεπτό του ντέρμπι το 1-0.
Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να κερδίσει μέτρα 
στο γήπεδο επιδιώκοντας, κυρίως μέσα από 
στημένες μπάλες, να πατήσει στην περιοχή 
του ΠΑΟΚ, που με τον πανταχού παρόντα 
Χοσέ Κρέσπο απομάκρυνε κάθε κίνδυνο. Οι 
«ερυθρόλευκοι» ρίσκαραν, άφηναν κενούς 
χώρους και το πλήρωσαν με το χρονόμε-
τρο να δείχνει το 19ο λεπτό. Ο Ζαμπά έκανε 
την σέντρα στον Άκπομ, αυτός γύρισε με το 
κεφάλι στον Μπίσεσβαρ που μόνος του πλά-

σαρε σε κενό τέρμα έκανε το 2-0!
Η απάντηση των φιλοξενούμενων στην από-
λυτη κυριαρχία των γηπεδούχων ήταν δύο 
μακρινά σουτ από Γκιγιέρμε και Χριστοδουλό-
πουλο. Το τρομερό εικοσάλεπτο του ΠΑΟΚ και 
το πλάνο του Λουτσέσκου, που πόνταρε στις 
αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, είχε 
φέρει αποτέλεσμα, με τους παθιασμένους παί-
κτες του να έχουν τον τρόπο να κοντρολάρουν 
το παιχνίδι, που είχε έρθει στα μέτρα τους. 
Κι αν η μπάλα από το σουτ του ανενόχλητου 
Σάχοφ δεν έστελνε την μπάλα στο δοκάρι του 
Σα, το ταμπλό θα είχε γράψει 3-0 πριν από την 
συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου!
Η επόμενη μεγάλη στιγμή του ντέρμπι (34’) 
ανήκε και αυτή στον ΠΑΟΚ, με τον Ζαμπά να 
εκμεταλλεύεται το λάθος του Γκιγιέρμε, να 
κάνει το γύρισμα, αλλά το πλασέ του Μπί-
σεσβαρ με την μπάλα να κατευθύνεται στα 
δίχτυα, απομάκρυνε με υπερένταση ο Σα. 
Τα κενά των «ερυθρόλευκων» στη μεσαία 
γραμμή ήταν εμφανή δια γυμνού οφθαλμού, 
καθώς Νάτχο, Ποντένσε και Χριστοδουλόπου-
λος έμοιαζαν να περπατάνε στο γήπεδο.
Ο Μάρτινς δεν είχε άλλη επιλογή και με το 
ξεκίνημα του β’ μέρους ανακάτεψε την τρά-
πουλα, αφαιρώντας από την ενδεκάδα του 
Ολυμπιακού τους κάκιστους Νάτχο και Χρι-
στοδουλόπουλο, περνώντας στο γήπεδο τους 
Καμαρά και Ντίας. Στο 48ο λεπτό ο Ντίας δεν 
πρόλαβε σε κενή εστία να στείλει την μπάλα 
στα δίχτυα του Πασχαλάκη. Για τους Πειραι-
ώτες δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να πιέ-
σουν για το γκολ που θα τους ξαναέβαζε στο 
ματς.
Η απάντηση του Λουτσέσκου ήταν η είσοδος 
του Σέρτζιο Ολιβέιρα, αντί του «κιτρινισμέ-
νου» Σάχοφ, θέλοντας να διαχειριστεί το υπέρ 
του σκορ και το χρόνο να κυλάει υπέρ της ομά-
δας του. Στο 83’ ο Άκπομ έγραψε τον επίλογο 
του ντέρμπι βάζοντας φαρδιά την υπογραφή 
του εκτελώντας τον Σα για το 3-0 και δίνοντας 
το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς 
στις κερκίδες της Τούμπας, που δεν κόπασαν 
ούτε όταν ο Ποντένσε στο 88’ από κοντά μεί-
ωσε σε 3-1.
ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (80’ Γιαννού-
λης), Σάχοφ (53’ Ολιβέιρα), Μαουρίσιο, Μπί-
σεσβαρ (84’ Πέλκας), Ζαμπά, Ελ Καντουρί, 
Άκπομ.
Ολυμπιακός (Μάρτινς): Σα, Τοροσίδης, Σισέ, 
Βούκοβιτς, Κούτρης, Γκιγιέρμε, Νάτχο (46’ 
Καμαρά), Ποντένσε, Χριστοδουλόπουλος (46’ 
Ντίας), Γκερέρο, Φορτούνης (76’ Χασάν).

«Σήκωσέ το, δεν μπορώ να 
περιμένω»!
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Ο Βόλος πέρασε κι από την έδρα του 
Καραϊσκάκη (0-1) και βρίσκεται όλο 
και πιο κοντά στη Super League. 
Ήττα που την αφήνει πιο πίσω για 
την Κέρκυρα στο νησί από τον 
Απόλλωνα Λάρισας με 1-2. Τεσσάρα 
ο ΑΟΧ Κισσαμικός, στο μηδέν 
έμειναν Αιγινιακός - Παναχαϊκή και 
Αήττητος Σπάτων - Πλατανιάς.

Ό
λο και πιο κοντά στην Super 
League βρίσκεται πλέον ο Βό-
λος! Οι «κυανέρυθροι», επι-
κράτησαν 0-1 του Καραϊσκάκη 

κι αύξησαν την διαφορά από την δεύτερη 
θέση στο +11.
Tο γκολ της νίκης για τον Βόλο σημείωσε 
ο Πίτου Γκαρσία στο 30’ με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι. Το παιχνίδι δεν είχε άλλες 
σημαντικές στιγμές, με την ομάδα του 
Βόλου να φεύγει με το διπλό και πλέον να 
βρίσκεται αγκαλιά με την άνοδο για πρώτη 
φορά στη σύντομη ιστορία του στη Super 
League.
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ (Απόστολος Χαρα-
λαμπίδης): Στεφανάκος, Παπανίκου, Πανα-
γιώτου, Καπίας (62’ Μπαντέ), Ροντρίγκεθ, 
Παντίδος (88’ Σεράνο), Μασούρας, Χού-
σος, Ψιάνος (72’ Γυφτοκώστας), Βουκμίρο-
βιτς, Τζιώρας.
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Μπουργάνης, 
Γκαλίτσιος, Ντεντάκης, Δημόπουλος, Ουν-
γιαλίδης, Πέντα (88’ Δόρης), Πίτου Γκαρ-
σία, Καμπαγέρο (80’ Βασιλείου0, Λούκας 
(55’ Ν’ Γκουέμ), Ηλιόπουλος, Μάντζης.

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ 90’ ΤΗΝ ΚΕΡ-
ΚΥΡΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ!
Σπουδαίο διπλό για τον Απόλλωνα Λάρι-
σας, ο οποίος με γκολ στο 90’ πήρε τη νίκη 
μέσα στην Κέρκυρα με 1-2 και προσπέρασε 
τους νησιώτες στην δεύτερη θέση της βαθ-
μολογίας.
Το παιχνίδι στην Κέρκυρα άρχισε ιδα-
νικά για τους φιλοξενούμενους που μόλις 
στο 11’ άνοιξαν το σκορ με κοντινό πλασέ 
του Γκουντρουμπή. Από εκεί και πέρα, 
οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν κι άρχισαν 
να απειλούν χωρίς αποτέλεσμα την αντί-
παλη εστία. Πρώτη πραγματικά μεγάλη 
στιγμή για την Κέρκυρα ήρθε στο 43’ όταν 
ο Λινάρδος πλάσαρε τον Μάντζαρη με τον 
τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να 
μπλοκάρει από πολύ κοντά με διπλή προ-
σπάθεια.

Στην επανάληψη η πίεση αυξήθηκε περισ-
σότερο, αλλά οι «Φαίακες» αναγκάστη-
καν να αγωνιστούν από το 67’ με παίκτη 
λιγότερο, καθώς ο Σπίνουλας αποβλήθηκε 
με δεύτερη κίτρινη. Ωστόσο, το γκολ της 
ισοφάρισης ήρθε στο 78’ όταν ο Τουράμ 
αρχικά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και 
στη συνέχεια ο Ιωάννου με κεφαλιά προ 
κενής εστίας στα δίχτυα για το 1-1. Ολό-
κληρη η Κέρκυρα από εκεί και πέρα βγήκε 
στην επίθεση για το γκολ της νίκης, όμως 
αυτό δεν ήρθε και στο 90’ ο Χατζής μετά 
από εκτέλεση πλαγίου με εντυπωσιακό 
γυριστό κρέμασε τον Κουτζαβασίλη για το 
τελικό 1-2.
ΚΕΡΚΥΡΑ (Πέτρος Στοΐλας): Κουτζαβασί-
λης, Σπίνουλας, Ιωάννου, Χαντάκιας (59’ 
Βίλα), Κούρος, Ν. Κρητικός, Λινάρδος (88’ 
Μότα), Κόντος, Πασάς (82’ Στ. Κρητικός), 
Ζορμπάς, Τουράμ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αριάν Μπελά): 
Μαντζάρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, 
Καρατάσιος, Σουλιώτης, Χατζής, Λού-
κας Ράμος, Μαρκολίνο, Μπραμπίγια (84’ 
Κοντοές), Πολέτο, Γκουντρουμπής (73’ 
Τασιούλης).

 ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΑΟΧ / ΚΙΣΣΑΜΙ-
ΚΟΣ ΜΕ ΣΠΑΡΤΗ
Ο ΑΟΧ / Κισσαμικός μετά από ένα πολύ 
καλό ματς με την Σπάρτη επικράτησε με 
4-1. Το 1-0 έκανε στο 7’ ο Σάλιακας με 
δυνατό σουτ. Στο 10ό λεπτό ο Κουσκου-
νάς φώναξε πως η μπάλα πέρασε την 
γραμμή από σουτ του που έβγαλε ο Ζαχα-
ριουδάκης. Στο 31’ ο Ρίσκι έβαλε ένα πολύ 
ωραίο γκολ μετά από μπαλιά του Σάλιακα. 
Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και μετά στα 
δίχτυα. Στο 68’ με σουτ ο κουσκουνάς 
έκανε το 3-0. Στο 88’ ο Κουσκουνάς με 
σουτ μετά από συνεργασία με τον Σάλιακα 
έκανε το 4-0 και στο 93’ ο Καινούργιος μεί-
ωσε στο τελικό 4-1.
ΑΟΧ Κισσαμικός (Βοσνιάδης): Λαζαρίδης, 
Τόλι, Καραγεώργης, Φαζός, Παπαχρήστος, 
Σελινιωτάκης, Μουμίν (72’ Τεγούσης), 
Σάλιακας, Βρεττός, Ρίσκι (80’ Χαλκιαδακης) 
και Κουσκουνάς.
Σπάρτη (Σατσιάς): Σφέτσος, Φραγκούλης, 
Καλούσης, Βαλμάς, Νάτσης, Λώλος, Ζαχα-
ριουδάκης, Αγγελόπουλος, Τουρέ (69’ 
Ρόμο), Γκαλβάο (55’ Τιράρ) και Καινούργιος. 

ΟΛΑ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΑΙ-
ΓΙΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Με τις δύο ομάδες να έχουν λίγες φάσεις 

μπροστά από τα δύο καρέ το ματς πήγε στο 
0-0. Στο 20’ ήταν ένα σουτ του Κολ που 
μπλόκαρε ο αντίπαλος πορτιέρο και στο 
39’ μία πολύ καλή φάση του Κυνηγόπου-
λου. Επίσης στο 33’ μία τριπλή φάση του 
Αιγινιακού για γκολ με την μπάλα να πηγαί-
νει τελικά κόρνερ. Στην επανάληψη ήταν 
ένα σουτ του Παπατόλιου που αποκρού-
στηκε στο 70’. Το τελικό 0-0 είναι περισσό-
τερο γκελα για την Παναχαϊκή παρά για τον 
Αιγινιακό.
Αιγινιακός (Καρατζά): Καραγκιόζης, Προ-
σκυνητόπουλος, Γιαλαμούδης, Πετρούσης, 
Ζήσης, Βελκόσκι, Τσολακίδης (75’ Ζαννά-
κης), Πολύζος, Παπαδόπουλος (86’ Κού-
στα), Γρανάδος, Βλαχομήτρος.
Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Σούλης, 
Πολίμος, Σταμόπουλος, Τσελεπίδης, Λου-
μπαρδέας,  Φουρλάνος, Μουστακόπου-
λος (58’ Παπατόλιος), Κολ (58’ Μαυριάς), 
Ελευθεριάδης, Μπαστακός (76’ Μωραϊ-
της), Κυνηγόπουλος.

ΕΜΕΙΝΕ ΜΕ ΔΕΚΑ Ο ΑΗΤΤΗΤΟΣ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ
Σε ένα ματς που είχε ενδιαφέρον, φάσεις κι 
δοκάρι τελικώς δεν μπήκαν γκολ. Στο 16’ ο 
Πλατανιάς είχε δοκάρι με κεφαλιά του Μάι-
κιτς. Στο 36’ μετά από σέντρα του Χατζηι-
ωαννίδη η μπάλα πέρασε από τον Γκοτ 
αλλά ο Ρουσσάκης που ήταν στην γραμμή 
έδιωξε το σουτ του Λάμπρου. Στο 72’ ήρθε 
η αποβολή του Κασνέτση για τον Αήττητο.
Αήττητος Σπάτων (Δημητρίου): Κοκκαλάς, 
Σπυρόπουλος, Αποστολόπουλος, Μάγκας, 

Κολλαράς, Κασνέτση, Λάμπρου, Σταματά-
κης, Χατζηιωαννίδης, Λύρας & Βανκεβάι.
Πλατανιάς (Τάτσης): Γκοτ, Στ. Ποζατζίδης, 
Ρουσσάκης, Κόρτσταμ, Παπανικολάου, 
Πουρτζιτίδης, Μάικιτς, Καραγκούνης, Νίλι, 
Λουκίνας & Μπιανκόνι.

Ηρόδοτος - Ηρακλής 1-1
Σε ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής ήταν ανώτε-
ρος στο πρώτο ημίχρονο, ο Ηρόδοτος και η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθαν ισόπαλες 
1-1 με τον «Γηραιό» να μένει στην 8η θέση 
της βαθμολογία και την ομάδα της Κρήτης 
στην 13η και στη ζώνη του υποβιβασμού.
Ο Ηρακλής απείλησε για πρώτη φορά στο 
15’ με τον Ντούνη, με την απάντηση να 
έρχεται στο 19’ με ένα σουτ του Σιαλμά. Στο 
36’ και στο 43’ οι φιλοξενούμενοι απείλη-
σαν και πάλι, αρχικά με τον Βιτλή και στη 
συνέχεια με τον Νιαμπουγιού χωρίς απο-
τέλεσμα και το 0-0 σφράγισε τις προσπά-
θειες των ποδοσφαιριστών.
Στην επανάληψη ο «Γηραιός» βρήκε τον 
δρόμο για τα δίχτυα από τα 11 βήματα. 
Συγκεκριμένα, ο Μπορίκο κέρδισε πέναλτι 
από τον Γιαλούση και ο Κλέιτον που ανέ-
λαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 0-1. Το προβάδισμα αυτό 
όμως έμεινε μόνο για 10 λεπτά, καθώς ο 
Ηρόδοτος βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει 
στο 70’ με ωραίο γυριστό του Σιαλμά. Στο 
73’ ο Ξενοδόχοφ έσωσε το σουτ του Ορφα-
νίδη, ενώ στο 74’ ο Σιαλμάς σούταρε και η 
μπάλα έφυγε άουτ με το 1-1 να παραμένει 
μέχρι και το τέλος.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Όλο και πιο κοντά ο Βόλος, νέα γκέλα για την Κέρκυρα
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Ε
πιτυχημένη παρουσία της Ελλάδος 
στο Open National Championship 
Μοντέρνου Πεντάθλου  στη Σό-
φια.

Πέντε μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο  
Open National Championship Μοντέρ-
νου Πεντάθλου που διεξήχθη στη Σόφια. .
Ο Αλέξανδρος Πανταζίδης κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 
Ανδρών και ήταν μόλις 3 βαθμούς μακριά 
από το χρυσό μετάλλιο. Ο Γεράσιμος 
Δημητρόπουλος κατέλαβε την 5η θέση, 

ο Θεοχάρης Μάινα την 7η και ο Δημήτρης 
Δραζίνος την 10η.
Στις Γυναίκες και στις Νέες Γυναίκες η Κων-
σταντίνα Τσολάκη κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο και στις δύο κατηγορίες, ενώ η 
Αθηνά Σάρρα ήρθε 4η.
Στους Νέου Ανδρες ο Δημητρόπουλος 
ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου 
και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μόλις 
τρεις βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Το 
χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία κατέ-
κτησε ο Μάινα.

Πέντε μετάλλια για την Ελλάδα 
σε διεθνή αγώνα στη Σόφια

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Η Κωνσταντινίδου και ο Τριβυζάς 
κέρδισαν στα 200μ! 

Ι
στορία έγραψε η 17χρόνη αθλήτρια 
του Αρχέλαου Στέλλα Κωνσταντινί-
δου που  ήταν η νικήτρια στα 200μ 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που 

διεξάγεται στο ΣΕΦ. Η αθλήτρια του Νί-
κου Μαντζόλη αναδείχθηκε νικήτρια τα 
200 μ. με 25.28, μία ημέρα από το πα-
νελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 400 μέτρα.
«Ήταν η πρώτη μου φορά στα 400 μ. σε 
ανοιχτό και κλειστό στίβο και το απο-
τέλεσμα ήταν πολύ καλό. Είμαι πολύ 
χαρούμενη με τη νίκη μου στα 200 
μέτρα. Το καλοκαίρι θα ασχοληθώ με τα 
400 μ. εμπόδια», είπε η νεαρή νικήτρια.
Η τριάδα των 200 μ. ήταν υπόθεση της 
...Κατερίνης, αφού και οι τρεις αθλή-

τριες έχουν καταγωγή από την πόλη της 
Πιερίας. Η Αννα Κιάφα (ΓΣ Κηφισιάς), 
παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε όλη 
τη εβδομάδα από πυρετό κατάφερε να 
τερματίσει δεύτερη με 25.31, ενώ τρίτη 
ήταν η 16χρονη αθλήτρια των 400 μ. 
εμπ. Άννα Χατζηπουργάνη (Αρχέλαος)
με 25.64. 
Στους Άνδρες ο Παναγιώτης Τριβυ-
ζάς δίχως να πιεστεί ιδιαίτερα έφτασε 
εύκολα στην τέταρτη νίκη του στο αγώ-
νισμα. Ο αθλητής του Ολυμπιακού τερ-
μάτισε σε 21.41 και άφησε στη δεύτερη 
θέση τον Βαγγέλη Καΐκη (ΓΕΑ Τρικάλων) 
με 21.93 και στην τρίτη τον Γιώργο Λέκκο 
(ΓΑΣ Χολαργός) με 22.15.
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Ήττα-αποκλεισμό από τη συνέχεια 
του Κυπέλλου ΕΠΣΗ γνώρισε η 
ομάδα του Γιούχτα, από τον ΠΑΟ 
Κρουσώνα με σκορ 5-4, σε ένα 
παιχνίδι που οδηγήθηκε στην 
παράταση για την γ’ φάση του 
θεσμού.

Ο 
Γιούχτας κατάφερε να προηγη-
θεί με το Σφυρογιαννάκη στο 
23ο λεπτό του παιχνιδιού, ενώ 
στην αρχή της επανάληψης ο 

ΠΑΟΚ ισοφάρισε έπειτα από κεφαλιά του 
Βασιλείου. Τέσσερα λεπτά αργότερα, και 
πιο συγκεκριμένα στο 60’ ο Ηλιόπουλος 
με σουτ έγραψε το 1-2, όμως οι γηπεδού-
χοι και πάλι είχαν απάντηση με πέναλτι 
που κέρδισε ο Κοζυράκης και εκτέλεσε 
ο Παπαδάκης εύστοχα για το 2-2 στο 66’.
Δύο λεπτά μετά ο Παπαδάκης με φάουλ 
από τα τριάντα μέτρα έστειλε τη μπάλα 
σ τα δίχτυα του Γιαννόπουλου γ ια να 
βάλει για πρώτη φορά τον Κρουσώνα σε 
θέση οδηγού (3-2).  Στο 92’ ο Τριαντα-
φύλλου με ένα βολ-πλανέ ισοφάρισε σε 
3-3 και έστειλε το ματς στην παράταση. 
Το 3-4 έκανε ο Ηλιόπουλος με πέναλτι, 
αφού ο διαιτητής καταλόγισε την εσχάτη 
των ποινών για χέρι του Κοζυράκη. Στο 
101’ ο Παπαδάκης πάλι με φάουλ, βρήκε 
δίχτυα για το 4-4, και στο 108’ ο Σούρ-
σος με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή 
έκανε το 5-4 για τους ασπρόμαυρους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιούχτας είχε 
και ένα δοκάρι με τον Κουσίδη.
ΠΑΟΚΡΟΥΣΩΝΑ: Κορνηλάκης, Φράγκος, 
Νικηφόρος, Παπαδιός, Βασιλείου,Γεωρ-
γόπουλος, Κοζυράκης, Καουκάκης (90’ 
Παπαδάκης Μ.),  Μπελαδάκης (82’ Σούρ-
σος), Λιακάκης (46’ Παπαδάκης Β.), Ανω-
γειανάκης.
ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Γιαννόπουλος, Κασσωτάκης, 
Βαρδής, Στρατάκης (72’ Πλουσής), Λογο-
θέτης, Τζανής, Κοντογιάννης (57’ Τσά-
τσος), Μαυρομάτης (70’ Ρουμπάκης), 
Κουσίδης (80’ Τριανταφύλλου), Σφυρο-
γιαννάκης, Ηλιόπουλος.

Καταγγελία για ρατσιστική επί-
θεση στη Γ’ Εθνική!
Καταγγελία ποδοσφαιριστή για απαρά-
δεκτη ρατσιστική επίθεση από “μεγαλο-
παράγοντα” σε γήπεδο της Γ’ Εθνικής!
Η μάχη της ανόδου στον 1ο όμιλο της Γ’ 
Εθνικής γίνεται ολοένα και εντονότερη 

όσο οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της 
σεζόν. Η αντιπαλότητα γίνεται σφοδρό-
τερη καθώς την άνοδο διεκδικούν δύο 
ομάδες απ’ τον Νομό Καβάλας, ο ΑΟΚ 
και ο Νέστος Χρυσούπολης. Την Κυριακή 
οι δύο ομάδες αγωνίζονταν μεταξύ τους, 
με τον Νέστο να παίρνει λευκή ισοπα-
λία και να παραμένει φαβορί για την 1η 
θέση.
Στο γήπεδο υπήρχε πολύς κόσμος για το 
τοπικό ντέρμπι με το έντονο βαθμολο-
γικό ενδιαφέρον, αλλά όπως φαίνεται 
κάποιοι ξέφυγαν. Ο αρχηγός του Νέστου, 
Ανδρέας Μκρτσιάν, προέβη σήμερα σε 
μία δημόσια καταγγελία, ότι έγινε στό-
χος απαράδεκτης και βίαιης ρατσιστι-
κής επίθεσης και μάλιστα από “μεγαλο-
παράγοντα” του ΑΟΚ! Η καταγγελία του 
ποδοσφαιριστή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, 
καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, 
η ρατσιστική επίθεση είχε κατάπτυστο 
χαρακτήρα και φυλετικό περιεχόμενο, 
που έφτασε μέχρι και τα όρια προσβο-
λής και ευτελισμού εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας, όπως η Γενοκτονία των 
Αρμενίων.
Η καταγγελία του Μκρτσιάν πρέπει να 
διερευνηθεί το δίχως άλλο απ’ τις Αρχές, 
καθώς η επίθεση εμπίπτει φυσικά στον 
Νόμο 4285/2014 κατά του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, ο οποίος επισύρει βαρύ-
τατες ποινές.
Η ανάρτηση του Ανδρέα Μκρτσιάν στον 
προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης:
“Προς τον “μεγαλοπαραγοντα” της πλά-
κας που στο παιχνίδι Καβαλα-Νεστος 
φώναζε καθόλη την διάρκεια: π@€στη 
Αρμενε καλά κάνανε οι Τούρκοι και σας 
κόβανε τα κεφάλια θα πω ένα και μόνο 
πράγμα… Λυπάμαι που σιχάματα σαν 
εσένα ζουν κ αναπνέουν στον ίδιο κόσμο 
με εμάς… υ.γ. Ελπίζω ποτέ να μην ζήσεις 
όσα ζήσανε οι πρόγονοι μου γιατί είσαι 
τόσο φλώρος και λίγος που σε ένα ποδο-
σφαιρικό παιχνίδι έμπλεξες τις γενοκτο-
νίες και τον αβάσταχτο πόνο Αρμενίων 
και Ποντίων! Περαστικά σου ανύπαρ-
κτε!”

1ος όμιλος
Αετός Ορφανού-Αλέξανδρος Κιλκίς 0-0 
Κεραυνός Πέρνης-Πανσερραϊκός 1-0 
Εθνικός Σιδηροκάστρου-ΑΕ Καλαμπα-
κίου 0-1 
Καβάλα-Νέστος Χρυσούπολης 0-0 

ΠΑΟ Κοσμίου-Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης 3-3 
Ασπίδα Ξάνθης-Ορφέας Ξάνθης 0-2 
Άρης Αβάτου-Απόλλων Παραλιμνίου 0-1 

2ος όμιλος
Βέροια-ΠΑΟ Κουφαλίων 3-0 
Άρης Παλαιοχωρίου-Ολυμπιακός Κυμί-
νων 0-0 
Αλμωπός Αριδαίας-Μελιτέας Μελίτης 3-0 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Αγροτικός Αστέρας 0-2 
ΠΟ Τρίγλιας-Εδεσσαϊκός 1-0 
Ερμής Αμυνταίου-ΑΣ Γιαννιτσά 1-1 
Μακεδονικός-Νίκη Αγκαθιάς 2-3 

3ος όμιλος
ΑΕ Λευκίμμης-Ναυπακτιακός Αστέρας 2-0
Τηλυκράτης Λευκάδας-Σούλι Παραμυ-
θιάς 0-1 
Κρόνος Αργυράδων-Μέγας Αλέξανδρος 
Καλλιθέας 3-1 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Μακεδονικός 
Φούφα 1-1 
ΑΟ Φλωριάδας-Γρεβενά Αεράτα 0-3 α.α
Θεσπρωτός-Μακεδονικός Σιάτιστας 0-0 
Ρεπό: Θρίαμβος Σερβιανών

4ος όμιλος
Απόλλων Μακρυχωρίου-ΑΟ Σελλάνων 1-0 
ΓΣ Αλμυρού-Οικονόμος Τσαριτσάνης 0-1 
Νίκη Βόλου-Αστέρας Ιτέας 1-0 
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-ΑΣ Μετέωρα 3-3 
ΑΟ Στυλίδας-Ολυμπιακός Βολου 0-2 
Φωκικός-Πιερικός 2-3 
Θησέας Αγριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 
3-0

5ος όμιλος
Ιωνικός-Ατρόμητος Πειραιά 5-0 
Εθνικός-ΑΟ Επισκοπής 0-1 
ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Παλαιόχωρας 1-3 
Αμπελακιακός-Ατσαλένιος 0-0 
Κερατσίνι-ΟΦ Ιεράπετρας 2-1 
Γιούχτας-Προοδευτική 2-0 
Ρεπό: ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ

6ος όμιλος
Νίκη Τραγανού-Διαγόρας 1-2 
Ιάλυσος-Θύελλα Ραφήνας 2-0 
Αχαρναϊκός-Πανηλειακός 0-0 
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Πανμοβριακός 
3-0 
Παλληνιακός-ΠΑΟ Βάρδας 0-1 
Παναιγιάλειος-Φοίβος Κρεμαστής (Δευ-
τέρα 11/2-15:00)
Ρεπό: Αστέρας Αμαλιάδας

7ος όμιλος – 16η αγωνιστική
Κόρινθος-Χαραυγιακός 0-1 
Απόλλων Ερέτριας-Άγιοι Ανάργυροι 2-5 
Καλλιθέα-Άγιος Ιερόθεος 2-0 
Θύελλα Καμαρίου-Πανθηραϊκός 1-0
Αιολικός-Ηλυσιακός 2-1 
Αιγάλεω-Χάλκιδα 1-0 

8ος όμιλος
Ένωση Λέρνας-ΑΟ Εικοσιμίας 5-0 
Μανδραϊκός-ΑΟ Υπάτου 0-0 
Παναρκαδικός-Παναργειακός 2-1 
ΑΟ Κατασταρίου-Ασπρόπυργος 2-2 
Καλαμάτα-ΑΕ Πελλάνας 3-1 
Αστέρας Βλαχιώτη-Ερμιονίδα 1-0 
Πάμισος-Αμβρυσσέας Διστόμου 0-2 

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Αποκλεισμός στο κύπελλο για Γιούχτα
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Ο Αγιαξ κέρδισε τις εντυπώσεις και 
η Ρεάλ Μαδρίτης το ματς στην Johan 
Cruijff Arena, με τους δεκατρείς φορές 
πρωταθλητές Ευρώπης να περνούν με 
1-2 και να ετοιμάζονται για τους «8».

Α
πό τα πρώτα λεπτά φάνηκε πως θα 
πάει το ματς, με έναν Αγιαξ ο οποί-
ος δεν φοβήθηκε ούτε στο ελάχιστο 
μια ομάδα που έχει κατακτήσει 4/5 

Champions League. Με σχήμα χωρίς καθα-
ρό φορ, οι γηπεδούχοι πίεζαν ψηλά, έκλεβαν 
μπάλες και στο 9’ δημιούργησαν τον πρώτο 
κίνδυνο για την εστία του Κουρτουά αλλά το 
σουτ του Μαζραουί πέρασε έξω. Η Ρεάλ δεν 
μπορούσε να παίξει από την άμυνα γιατί δε-
χόταν μεγάλη πίεση, μετά το 20λεπτο φά-
νηκε ότι θα ισορροπήσει, όμως κάτι 
τέτοιο δεν έγινε ποτέ.
Αντίθετα, ο Αγιαξ συνέχισε να 
παίζει μπροστά και ήταν άτυ-
χος να μην πάει στα αποδυ-
τήρια προηγούμενος. Στο 26’ 
το σουτ του Τάντιτς πήγε στο 
δοκάρι, στο 36’ οι γηπεδούχοι 
έκρυψαν το τόπι αλλά ο Φαν Ντε 
Μπεεκ νικήθηκε στο τετ-α-τετ από 
τον Κουρτουά και στο 37’ η μπάλα κούνησε 
μεν τα δίχτυα, αλλά γκολ δεν υπήρξε ποτέ. 
Υστερα από κεφαλιά του Ντε Λιχτ, ο Κουρ-
τουά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, 
ο Ταλιαφίκο σε κενή εστία με νέα κεφαλιά 
βρήκε στόχο, όμως παρότι το γκολ πανηγυ-
ρίστηκε, έπειτα από χρήση VAR, φάνηκε ότι ο 
Τάντιτς είναι οφσάιντ την ώρα που ο σκόρερ 
κάνει την τελική.
Στο δεύτερο μέρος και το 51’ η Ρεάλ είχε την 
πρώτη της φάση στο ματς, όταν ο Μπενζεμά 
έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και ο 
Ονανά μπλόκαρε, για να απαντήσει στο επό-
μενο λεπτό ο Αίαντας, με τον Νέρες να φεύ-
γει στην κόντρα αλλά πλάγια και να σουτά-
ρει πάνω στον Κουρτουά. Τη δεύτερη φορά 
που έκανε κάτι μπροστά, η Ρεάλ άνοιξε το 
σκορ. Στο 60’ ο Ρεγκιλόν έβγαλε μπαλιά στον 
Βινίσιους, εκείνος έφυγε με μεγάλη ταχύτητα 
μπροστά και συνέκλινε, έδωσε την κατάλληλη 
στιγμή στον Μπενζεμά και εκείνος τίναξε τα 
δίχτυα με πειστικό τελείωμα και έγινε ο 4ος 
ever που φτάνει τα 60 γκολ στο CL (0-1).
Στο 74’ ο Ντόλμπεργκ πέρασε στο ματς και 
δευτερόλεπτα μετά έχασε ευκαιρία, όμως ένα 
λεπτό αργότερα ο Αγιαξ κατάφερε να ισοφα-
ρίσει μετά το γύρισμα του Νέρες από αρι-
στερά και το τελείωμα του Ζίγιεχ που σκό-
ραρε για 1η φορά στο CL και 15η στη σεζόν 
(1-1). Στο τελευταίο κομμάτι του ματς ο Αγιαξ 

φάνηκε να πιέζει, όμως η Ρεάλ βρήκε γκολ 
όταν ο Καρβαχάλ έβγαλε τη σέντρα από δεξιά 
και ο Ασένσιο σε κενό τέρμα χάρισε τη νίκη 
στην ομάδα του Σολάρι (1-2).

Τότεναμ - Ντόρτμουντ 3-0
Η Τότεναμ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και 
μόλις στο 7ο λεπτό απείλησε τη Ντόρτμουντ, 
αλλά το σουτ του Λούκας πέρασε μόλις άουτ. 
Η Ντόρτμουντ αντέδρασε σωστά, κυκλοφο-
ρούσε καλύτερα τη μπάλα και η πίεση έφερε 
αποτελέσματα. Ετσι, στο 15’ από γκάφα του 
Φόιθ, ο Πούλισιτς βρέθηκε σε θέση βολής, 
αλλά νικήθηκε από τον Γιορίς. Η Ντόρτμουντ 
έφτανε πιο εύκολα στην αντίπαλη εστία, ενώ 
όταν έβρισκε χώρους επιχειρούσε σουτ, αλλά 
τόσο στο 20’ όσο και στο 35’ Βίτσελ, Ντιλέινι 

δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Η Τότεναμ 
αδυνατούσε να βρει λύσεις, η φιλο-

ξενούμενη είχε πάει το παιχνίδι 
εκεί που ήθελε και αν ήταν πιο 
τυχερή θα μπορούσε να πάει 
στο ημίχρονο με γκολ. Στο 45’ 
ο Ζακαντού πήρε την κεφαλιά, 
αλλά ο Γιορίς με απίθανη επέμ-

βαση κράτησε το μηδέν!
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα 

μπορούσε να περιμένει ο Ποκετίνο, 
αφού στο 47΄οι Σπερς άνοιξαν το σκορ. 

Γκάφα του Χακίμι, οσέντρα του Βερτόνγκεν, 
ο Ζακαντού ήταν... αλλού και ο Σον εύκολα 
πέτυχε το γκολ στην πρώτη προσπάθεια εντός 
στόχου της ομάδας τους. Ηταν το 9ο γκολ του 
Νοτιοκορεάτη απέναντι στη Ντόρτμουντ, 
περισσότερα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα 
στην καριέρα του.
Οι Λονδρέζοι ήταν εξαιρετικοί, έβγαλαν 
ενέργεια, πίεσαν ψηλά και ανάγκαζαν τους 
Βεστφαλούς στο εύκολο λάθος. Στο πρώτο 
20λεπτο οι Σπερς είχαν δέκα τελικές προσπά-
θειες, με τον Ζακαντού στο 60’ να σώζει στην 
προσπάθεια του Ερικσεν. Η Τότεναμ είχε τον 
απόλυτο έλεγχο, κυκλοφορούσε ιδανικά τη 
μπάλα και στο 76’ πλησίασε το γκολ, αλλά η 
σουτάρα του Λούκας βρήκε στην πλάτη του 
Ντιλέινι. Ο Φαβρ δε θέλησε να ρισκάρει στο 
τελευταίο τέταρτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν 
να κυριαρχούν και στο 83’ χτύπησαν για δεύ-
τερη φορά. Ο Οριέ έκανε τη σέντρα, ο Χακίμι 
υπέπεσε σε ακόμα ένα λάθος και ο Βερτόν-
γκεν με άψογο τελείωμα πέτυχε το πρώτο του 
γκολ στο Champions League. Η Ντόρτμουντ 
πλήρωσε την παθητική της στάση και ο Γιο-
ρέντε ήρθε να της κόψει τις ελπίδες πρόκρι-
σης στο 86ο λεπτό. Ο Ισπανός μπήκε στο 
84’ και δυο λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το 
3-0, όταν από κόρνερ του Ερικσεν έστειλε τη 
μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. 

αθλητικά

Η Ρεάλ έβγαλε... off τον Αγιαξ! 

Νεϊμάρ και Καβάνι έμειναν στο 
Παρίσι, αλλά οι Μπαπέ, Ντι Μαρία 
έκαναν το δικό τους πάρτι στο Ολντ 
Τράφορντ και η Παρί επικράτησε 2-0 
της Γιουνάιτεντ.

Σ
κληρό ματς στο πρώτο 45λεπτο, με 
πολλές μονομαχίες, πέντε κίτρινες, 
αρκετές διακοπές λόγω τραυματι-
σμών και μόλις... έξι σουτ! Ο Λίν-

γκαρντ αναγκάστηκε να αποχωρήσει λίγο 
πριν το ημίχρονο, ο Ντι Μαρία βρέθηκε 
στα... κάγκελα από σπρώξιμο του Ντι Μα-
ρία, ενώ ο Μαρσιάλ δεν μπόρεσε να συ-
νεχίσει στην επανάληψη. Ρυθμός; Σχεδόν 
ανύπαρκτος... Η Γιουνάιτεντ που παρου-
σιάστηκε με πέντε αλλαγές σε σχέση με 
το ματς του Σαββάτου (Γιανγκ, Ράσφορντ, 
Λίνγκαρντ, Λίντελοφ και Μπαϊγί) μπήκε 
δυνατά, πίεσε ψηλά και προσπάθησε να 
δημιουργήσει προβλήματα στην Παρί.  
Στο 10’ το σουτ του Ράσφορντ δε βρήκε 
στόχο, ενώ στο 16’ ο Πογκμπά τα έκανε ό-
λα εξαιρετικά εκτός από τη σέντρα... 
Η Παρί μπορεί να έπαιζε χωρίς τους τραυ-
ματίες Νεϊμάρ, Καβάνι, αλλά μετά το 
τέταρτο ήταν ψηλά στην επίθεση κι έδει-
χνε να πατάει καλύτερα. Στο 28’ είχαμε 
την καλύτερη ευκαιρία, Βεράτι - Ντράξλερ 
έκρυψαν τη μπάλα, αλλά ο Μπαπέ δεν 
μπόρεσε να κερδίσει τον Ντε Χέα. Μέχρι 
το τέλος του α’ μέρους είχαμε διακοπές, 
σκληρά μαρκαρίσματα και τη Γιουνάιτεντ 
να φωνάζει για τη δεύτερη κίτρινη που δε 
δέχθηκε ο Κιμπέμπε.
Το σκηνικό στην επανάληψη ήταν εντε-
λώς διαφορετικό, Αλέξις και Μάτα ήταν... 
χαμένοι στο γήπεδο, η Γιουνάιτεντ ήταν 
τραγική ανασταλτικά και η Παρί με 
Μπαπέ, Ντι Μαρία έκανε πάρτι. Στο 53’ 
ο Αλβες μοίρασε για τον Μπαπέ, αλλά ο 
Ντε Χέα έστειλε σωτήρια τη μπάλα σε κόρ-
νερ. Ο Ντι Μαρία ανέλαβε την εκτέλεση, 
το αμυντικό δίδυμο των γηπεδούχων και 
ο Μάτιτς ήταν... αλλού, με αποτέλεσμα ο 
Κιμπέμπε να πετύχει το πιο εύκολο γκολ 
της καριέρας του! Μάλιστα, έγινε ο 8ος 
διαφορετικός σκόρερ της ομάδας στο 
φετινό Champions League. Η Παρί πάτησε 
γκάζι και δυο λεπτά αργότερα, ο Αλβες 
έπιασε κεραυνό, αλλά η μπάλα βρήκε σε 
σώματα. Ο Ντι Μαρία... ανταπέδωσε τις 
αποδοκιμασίες των οπαδών της Μάντσε-

στερ με μια δεύτερη ασίστ στο 60ο λεπτό. 
Ο Αργεντίνος έκανε υπέροχη σέντρα και ο 
Μπαπέ πέτυχε το 2-0! 
Ο Γάλλος σκόραρε σε τρίτο σερί ματς στην 
Αγγλία για το Champions League, κάτι που 
έχει καταφέρει μόνο ο Λουίς Ενρίκε και ο 
Τζέκο. 
Η Γιουνάιτεντ πήρε τον έλεγχο μετά το... 
διπλό σοκ, αλλά η Παρί ήξερε πως να κλεί-
σει τους διαδρόμους για την εστία του 
Μπουφόν. Εξαιρετικοί οι Γάλλοι ανασταλ-
τικά, δεν αντιμετώπισαν τον παραμικρό 
κίνδυνο. Ο... εφιάλτης των γηπεδούχων 
ολοκληρώθηκε στο 89’ με τον Πογκμπά να 
αντικρίζει τη δεύτερη κίτρινη και να απο-
βάλλεται!

Ρόμα – Πόρτο 2-1
Πρόσφατα έγινε ο πρώτος Ρωμαίος, μετά 
τον Τότι, που πέτυχε τρία γκολ στο πρω-
τάθλημα στην ηλικία των 19 ετών. Και 
αμέσως ο Νικολό Τζανιόλο έσπευσε να 
συστηθεί για τα καλά και στην Ευρώπη. 
Ο νεαρός Ιταλός ήταν εκείνος που βρήκε 
δύο φορές δίχτυα και οδήγησε τους Τζα-
λορόσι στην επικράτηση με 2-1 επί της 
Πόρτο. Βέβαια το ότι βρήκαν δίχτυα και 
οι Δράκοι δυσκολεύει κάπως τη ζωή των 
Ρωμαίων ενόψει της ρεβάνς. Εκείνο που 
έχει σημασία όμως στην επανεκκίνηση 
του Champions League, ήταν σε πρώτη 
φάση η νίκη στο «Ολίμπικο».
Το παιχνίδι δεν ήταν αυτό θα μπορούσες 
να αποκαλέσεις εντυπωσιακό. Ιδιαίτερα 
προσεκτικές ανασταλτικά και με πολλά 
λάθη επιθετικά οι δύο ομάδες δεν έβγαζαν 
δημιουργία. Μόνο το δοκάρι του Τζέκο 
(37’) έκανε θόρυβο στο α’ μέρος, ενώ στην 
επανάληψη η κεφαλιά του Ντανίλο (57’) 
έθεσε την πρώτη απειλή από τους Πορτο-
γάλους. Και εντελώς ξαφνικά σε ένα δεκά-
λεπτο το ματς έγινε ροντέο.
Ο Τζέκο έστρωσε στον Τζανιόλο (70’), που 
την κατέβασε και πλάσαρε διαγώνια. Εξι 
λεπτά αργότερα, με χαμηλό σουτ ο Τζέκο 
έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στο 
δοκάρι και στην επαναφορά ο Τζανιόλο 
βρήκε ξανά δίχτυα ολομόναχος. Ωστόσο, 
στο 79’ ο Μανωλάς έχασε τη φάση στην 
στραβοκλωτσιά του Σοάρες, καθώς η 
μπάλα στρώθηκε περίεργα στον Αντριάν 
Λόπεθ, που πλάσαρε με τη μία και έδωσε 
ζωή στους δράκους ενόψει του επαναλ-
ληπτικού.

O Μπαπέ άλωσε για την Παρί 
το «Ολντ Τράφορντ»



6715 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Oμόνοια και Δόξα εξήλθαν ισόπαλες 2-2 στην 20η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος CYTA. Η ομάδα της Κατωκοπιάς ήταν μπρο-
στά στο σκορ με 2-0 με σκόρερ τους Παβλόφ (26’) και Παπαφώτη 

(46’) ωστόσο η Ομόνοια έκανε το 2-2 με σκόρερ τους Μαυρία (80’) και 
Κολοβό (90’).

Η εικόνα του αγώνα
Η Ομόνοια όπως ήταν φυσιολογικό μπήκε καλύτερα στο γήπεδο από την 
Δόξα, και θέλησε να επιβάλει τον ρυθμό της από την αρχή του αγώνα.
Η πρώτη υποψία φάσης δημιουργήθηκε στο 5’ όταν ο Λόρα από δεξιά 
έκανε την σέντρα στην περιοχή αλλά ο Ραμίρεζ δεν πρόλαβε να κάνει την 
προβολή. Στο 15’ ο Ραμίρεζ επιχείρησε το σουτ αλλά ο Γκρέμσλ έδιωξε 
σε κόρνερ.
Στο 24’ οι πράσινοι είχαν δοκάρι μετά από σουτ του Άλεξ Σοάρες. Δυο 
λεπτά αργότερα η Δόξα κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη της φάση στο 
παιχνίδι όταν μετά απο κόρνερ του Μπόλιεβιτς, ο Παβλόφ με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το 0-1.
Στο 41’ η ομάδα της Κατωκοπιάς έχασε ευκαιρία για δεύτερο γκολ, όταν 
ο Λουίς Κάρλος μετά από ωραία ατομική ένεργεια έκανε το σουτ, αλλά η 
μπάλα κάπου βρήκε και πήγε σε κόρνερ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 
μέρους η ομάδα του Αναστασίου είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-1 αλλά 
η κεφαλιά του Γκόμεζ σταμάτησε στο δοκάρι.
Με το καλημέρα του δεύτερου μέρους, η ομάδα της Κατωκοπιάς κατά-
φερε να φτάσε και σε δεύτερο γκολ, όταν μετά από λάθος στην άμυνα της 
Ομόνοιας, ο Λουίς Κάρλος έκανε το σουτ, με τον Μεχίας να αποκρούει 
ασταθώς, και στην επαναφορά ο Παπαφώτης έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Στην συνέχεια η ομάδα του Αναστασίου προσπάθησε να αντιδράσει με 
τον Ραμίρεζ να κάνει δυο σουτ τα οποία πέρασαν έξω στο 57’ και 59. Στο 
61’ ο Μαυρίας έκανε το σουτ το οποίος ομώς απόκρουσε ο Γκρέμσλ.
Η Ομόνοια κατάφερε να κάνει το 1-2 με τον Μαυρία στο 80’ όταν μετά 
από ωραία ατομική ενέργεια του Ζίβετς, ο οποίος έκανε την συρτή 
σέντρα στην περιοχή και ο Μαυρία με σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Λίγο πριν το τέλος του αγώνα ο Κολοβός σκόραρε και έκανε το 2-2 μετά 
από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της Δόξας.

Την τρίτη της σερί νίκη στο πρωτάθλημα 
πέτυχε απόψε η Πάφος FC.

Ε
πικρατώντας με 2-1 επί του Ερμή στο Σταδιο 
«Στέλιος Κυριακίδης» στο τελευταίο παιχνί-
δι της 20ής αγωνιστικής, η ομάδα της Πάφου 
έφτασε στους 17 βαθμούς και έκανε ένα απο-

φασιστικό βήμα για την υπόθεση της αποφυγής του 
υποβιβασμού.
Δύο στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας 
του πρωταθλήματος και την έναρξη των play-offs τα 
πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα για τους Αραδιπ-
πιώτες που έμειναν κολλημένοι στον πάτο της βαθμο-
λογίας και στους 9 βαθμούς.
ο παιχνίδι μετά από κάποιες καλές στιγμές που δεν 
είχαν αποτελέσμα από τις δύο πλευρές, ήρθε για τον 
Ερμή στο 30’ με τον Ντεβέσα μετά από καλή ατομική 
ενέργεια να πιάνει το σουτ εντός της περιοχής και να 
υποχρεώνει τον Μολ σε σπουδαία απόκρουση και 
έπειτα κόρνερ.
Το παιχνίδι άνοιξε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την 
Πάφος FC να καταφέρνει να πάρει πρώτη κεφάλι στο 

σκορ, χάρη σε κεφαλιά-γκολ του Νέμετς στο 43’ μετά 
από σέντρα του Σιρόκ από τα δεξιά.
Παρά τις προσπάθειες αντίδρασης του Ερμή και την 
πίεση που άσκησαν στα τελευταία λεπτά οι «φτερο-
πόδαροι» το 1-0 παρέμεινε ως σκορ ημιχρόνου.
Πιο ενδιαφέρον ήταν το δεύτερο ημίχρονο στο «Στέ-
λιος Κυριακίδης» με την Πάφος FC να μην συμβιβάζε-
ται με το 1-0 και να ψάχνει από την αρχή το δεύτερο 
γκολ για να «κλειδώσει» τη νίκη.
Αυτό το πέτυχε σχετικά νωρίς, αφού στο 57’ κέρδισε 
πέναλτι με τον Ράσιτς να ανατρέπεται από τον Ενγκα-
γκά και τον Νέμετς να αναλαμβάνει την εκτέλεση της 
παράβασης. Ο άσος της Πάφος FC ήταν εύστοχος και 
διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων σφραγίζο-
ντας τη νίκη της ομάδας του.
Ωστόσο, το 2-0 φάνηκε εύθραυστο, μιας και ο Ερμής 
πίεσε ψηλά και επιδίωξε να αντιδράσει για να ξανα-
μπεί στο παιχνίδι.
Οι «φτεροπόδαροι» κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 
με γκολ του Μαύρου στο 78’ και αναζωπύρωσαν τις 
όποιες ελπίδες είχαν.
Τελικά οι γηπεδούχοι έκαναν σωστή διαχείριση του 
υπέρ του προβαδίσματος και έφυγαν από το γήπεδο 

νικητές.

ΑΕΚ-Αλκή 2-0
Τις απώλειες του Απόλλωνα με τον 
καλύτερο τρόπο εκμεταλλεύτηκε στην 
20ή αγωνιστική η ΑΕΚ.
Με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη στον 
αγωνιστικό χώρο ξεκίνησε το παιχνίδι 
στο «ΑΕΚ Αρένα». Οι γηπεδούχοι από 
τα πρώτα λεπτά ήταν πιο επικίνδυνοι 
από την Αλκη και δημιούργησαν πρώ-
τοι τις προϋποθέσεις για να ανοίξουν 
το σκορ.
Το σκορ άνοιξε τελικά με τη συμπλή-
ρωση του ημιώρου στο 30’ ο Ακοράν 
με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, 
γράφοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους 
και δίνοντας τους ένα σημαντικό ψυχο-
λογικό προβάδισμα.
Στην επανάληψη η Αλκή ήταν η ομάδα 
που μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό 
χώρο και πίεσε ψηλά τη μεσοαμυντική 
γραμμή των «κιτρινοπράσινων» του 
Ιμανόλ Ιδιάκεθ.
Η ΑΕΚ με το πέρας της ώρας κατάφερε 
να ισορροπήσει την αναμέτρηση και 
ακριβώς με τη συμπλήρωση του πρώ-
του δεκαλέπτου στην επανάληψη, 
έφτασε στο 55’ στο 2-0 με τον Ιβάν Τρι-
τσκόφσκι με κοντινή κεφαλιά μετά από 
ασταθή απόκρουση του Πάρντο.

αθλητικά
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Πολύ σκληρή για να… πέσει!
Ομόνοια – Δόξα 2-2
Έσωσε τον βαθμό στο τέλος ο 
Κολοβός
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αθλητικά
Κύπελλο Ελλάδος

Οριστική αποχώρηση του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 15 πόντους διαφορά (40-25) στο πρώτο ημίχρονο του 
Ολυμπιακού, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο διαμαρτυρόμενος για την διαιτησία. Οι 
«πράσινοι» προκρίνονται στον τελικό της Κυριακής όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, ενώ 
για τους «ερυθρόλευκους» αναμένεται βαριά τιμωρία. 

Π
αναθηναϊκός-Ολυμπιακός και... όλα γίνονται! Η 
αλήθεια είναι ότι όλα μπορεί να τα περίμενε κά-
ποιος από ένα ντέρμπι αιωνίων, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρ-

της (13/2) στο ΟΑΚΑ. Ακόμη κι ο έμπειρος Ρίκι Πιτίνο τόνισε 
πως πρώτη φορά αντιμετώπισε κάτι τέτοιο στην καριέρα του!
Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην «κατέβει» στο δεύτερο 
ημίχρονο του ημιτελικού κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και 
οι «πράσινοι» να παίρνουν το εισιτήριο του μεγάλου τελικού 
της Κυριακής όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα 
περιμένει βαριά τιμωρία τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι 
αρνήθηκαν να αγωνιστούν στο δεύτερο μισό του αγώνα και 
ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 15 πόντους διαφορά (40-25). 
Σύμφωνα, πάντως, με το άρθρο 11 της προκήρυξης του 
κυπέλλου, προβλέπεται μείωση δύο βαθμών από τον βαθ-
μολογικό πίνακα του αντίστοιχου πρωταθλήματος που 
συμμετέχουν! Όπερ και σημαίνει ότι θα μειωθούν 
οι δύο βαθμοί από το φετινό πρωτάθλημα. 
Αντίστοιχα το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΟΚ, 
υπάρχει και το άρθρο 82, παράγραφος β’ 
το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Της 
αφαίρεσης ενός (1) βαθμού, στις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες το υπαίτιο σωματείο, 
είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα 
από την αιτία της, είτε για ανεπίτρεπτη βαθ-
μολογική διευκόλυνση άλλων σωματείων δεν 
συμμετέχει σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλ-
λου, ή αποχωρεί πριν από την λήξη του ή αποσύρει την 
βασική του ομάδα από αγώνα και αγωνίζεται με αναπληρω-
ματική, εφηβική ή παιδική ομάδα» Πάντως εάν και εφόσον 
τιμωρηθούν με το καταστατικό του ΕΣΑΚΕ  κινδυνεύει μέχρι 
και με αφαίρεση έξι βαθμών. 
Μετά το τέλος του αγώνα ο Χρήστος Σταυρόπουλος είπε για 
την αποχώρηση ότι «είναι απόφαση της διοίκησης, τα έχουμε 
πει πάρα πολλές φορές. Κάναμε προσπάθειες, αλλά αηδιά-
σαμε. Έχουμε αηδιάσει πολύ καιρό τώρα, αλλά φτάνει πια σε 
αυτή τη φαρσοκωμωδία. Έπρεπε να φύγουμε πιο πριν στο 
παιχνίδι, αλλά τέλος σε αυτή την κωμωδία. Να πάρει τα μέτρα 
της η Πολιτεια, ο Υφυπουργός πρέπει να καθαρίσει αυτή τη 
βρωμιά», ενώ σχετικά με την δήλωση του Δημήτρη Γιαννακό-
πουλου, ανέφερε: «Αυτό προφανώς εύχεται ο κύριος Γιανα-
κόπουλος, να φύγουν οι Αγγελόπουλοι».
Όσο για το τι είχε πει ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ 
(ο οποίος άφησε στον πάγκο του Ολυμπιακού ένα κόκκινο 
εσώρουχο); «Όλα αυτά που γίνονται είναι μεθοδευμένα. 
Έχουν απλήρωτους παίκτες. Έχουν ρίξει λευκή πετσέτα. Οι 
Αγγελόπουλοι θέλουν να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Αυτά 
τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και εμείς έχουμε χάσει αλλά 

δεν φεύγουμε από το γήπεδο».
Βέβαια μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο ημίχρονο παίχτηκε μπά-
σκετ όπου ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του 
παιχνιδιού.
Με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο όπου ο Ολυμπιακός είχε το 
ισχνό προβάδισμα με 5-4 η συνέχεια ανήκει ολοκληρωτικά 
στον Παναθηναϊκό και την… άμυνα του. Όπως έλεγαν από 
τη πρώτη στιγμή στις τάξεις των «πρασίνων»,  μόνο μέσα 
από την άμυνα θα μπορούσαν να ανοίξουν το παιχνίδι και να 
βρουν εύκολα καλάθια στο ανοικτό γήπεδο. Όπως και έγινε.
Με εξαιρετική άμυνα πάνω στην μπάλα και συνεχόμενη 
αλληλοκάλυψη, ο Παναθηναϊκός ανάγκαζε τους «ερυθρόλευ-
κους» σε πολλά λάθη, με τα οποία μπόρεσαν να «χτίσουν» 
μια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν το διάστημα 
όπου ο Νικ Καλάθης μοίραζε ασίστ σαν… στραγάλια, ο Ντε-

Σόν Τόμας έπαιρνε σωστές τοποθετήσεις στη ρακέτα 
του Ολυμπιακού, ενώ υπέρ του δέοντος θετικός 

και ανεβασμένος (σε σχέση με τα τελευταία 
ματς) ήταν ο Γκιστ.
Κάπως έτσι το 4-5 του 3’ έγινε 17-8 με ένα 
επιμέρους 13-3 του Παναθηναϊκού, ο 
οποίος στη συνέχεια μπόρεσε να ελέγ-
ξει το ματς και να διαχειριστεί την εν λόγω 
διαφορά. Άλλωστε τα άσχημα ποσοστά 

των φιλοξενούμενων στο πρώτο δεκάλε-
πτο όπου η διαφορά έφτασε τους 14 πόντους 

(26-12) έδωσαν την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να 
ξεφύγει στο σκορ. Συγκεκριμενα είχαν μόλις 5/17 εντός 

παιδιάς, 0/2 βολές και 4 λάθη, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι 
μετρούσαν 10/15 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 3/4 βολές.
Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά χωρίς την ίδια 
«έκρηξη» στην επίθεση. Βέβαια ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε 
σε κανένα σημείο του αγώνα να ρίξει την διαφορά κάτω από 
τους 10 πόντους, παρά τα διάφορα σχήματα που δοκίμαζε ο 
Μπλατ, τόσο στην περιφέρεια (με Σπανούλη-Γκος ή Γκος-Ου-
έμπερ ή Γκος-Στρέλνιεκς) όσο και μέσα στη ρακέτα (Μιλουτί-
νοφ-Πρίντεζη, Μιλουτίνοφ-Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ-Λεντέι, 
Μπόγρη-Λεντέι ή ακόμα και Λεντέι-Πρίντεζη).
Μάλιστα όταν το σκορ ήταν στο 32-20, ο Παναθηναϊκός με 
ένα 8-2 έστειλε τον δείκτη του σκορ για πρώτη φορά και 
στους 18 πόντους (40-22) πριν «κατεβάσει» την διαφορά 
στους 15 πόντους ο Σπανούλης με τρίποντο στα 4’’ πριν από 
το ημίχρονο (40-25). Στο πρώτο μισό του αγώνα, ο Παναθη-
ναϊκός είχε 14/27 δίποντα έχοντας πάρει τους περισσότερους 
πόντους από το «ζωγραφιστό», 2/8 τρίποντα, 6/10 βολές, 16 
ριμπάουντ, 8 κλεψίματα (!) και 4 λάθη. Αντίθετα ο Ολυμπι-
ακός είχε 12 λάθη (!!!) με 8/20 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 0/2 
βολές και έξι κλεψίματα λιγότερα.

Ο ΠΑΟΚ στον τελικό μετά 
από 20 χρόνια!

Ο 
ΠΑΟΚ επικράτησε 
της Κύμης με 72-61 
και επέστρεψε στον 
τελικό του Κυπέλλου 

Ελλάδος μετά από 20 χρόνια, σε 
ένα ματς που διακόπηκε 2 φο-
ρές αφού έσβησαν τα φώτα στο 
γήπεδο.
Στον τε λικό του Κυπέλλου 
Ελλάδος θα παίξει ο ΠΑΟΚ για 
πρώτη φορά μετά το 1999 (τότε 
είχε κατακτήσει το τρόπαιο απέ-
ναντι στην ΑΕΚ).
Η ομάδα του Παπαθεοδώρου 
νίκησε την Κύμη με 72-61 σε 
ένα ματς που έσβησαν 2 φορές 
τα φώτα στο γήπεδο και πλέον 
περιμένει τον νικητή του ζευ-
γαριού Παναθηναϊκός-Ολυμπι-
ακός.
Ο δικέφαλος του Βορρά θα 
προσπαθήσει να πάρει το 4ο 
Κύπελλο Ελλάδος στην ιστορία 
του στον τελικό της Κρήτης (Δύο 
Αοράκια).
Για τους νικητές πρώτοι σκόρερ 
ήταν οι Χάτσερ και Κόνιαρης με 
13, ενώ για τους ηττημένους ο 
Σαγκς μέτρησε 20.
Ο ΠΑΟΚ έλεγξε απόλυτα το ματς 
μέχρι τα μέσα του 4ου δεκαλέ-
πτου, με την Κύμη να προσπα-
θεί να κάνει την ολική ανατροπή 
στο τέλος. Όμως κρίσιμα καλά-
θια του Κόνιαρη, του Χάτσερ 
και του Τέπιτς... λύγισαν την 
ομάδα του Κουτσου.
To τρίποντο του Κόνιαρη και το 
όμορφο καλάθι του Χρυσικό-
πουλου έφερε τον ΠΑΟΚ στο 
+8(2-10) στο 4’. Ο ΠΑΟΚ επέ-
βαλλε πλήρως τον ρυθμό του 
και με τον Μαργαρίτη έκανε το 
8-25 στο 9’. Η Κύμη το μόνο 
που κατάφερε ήταν να μει-
ώσει σε 13-25 με το τρίποντο 
του Μαραγκού, όμως ο Χάτσερ 
με τρίποντο στη λήξη έκανε το 
13-28.
Η ομάδα του Παπαθεοδώ-
ρου συνέχισε να έχει προβά-
δισμα ασφαλείας και ο Κόνι-
αρης έγραψε το 21-37 στο 15’. 
Το σύνολο του Κουτσου προ-
σπάθησε να ρίξει τη διαφορά, 
αλλά πάντα ο ΠΑΟΚ είχε την 

απάντηση και έτσι το ημίχρονο 
έληξε στο 30-44. Oι δύο ομά-
δες σούταραν συνολικά 31 
βολές στο ημίχρονο, ενώ πρώ-
τος σκόρερ ήταν ο Σαγκς με 10 
πόντους.
Ο Λιους έριξε τη διαφορά κάτω 
από τους 10 (35-44) μετά από 
ώρα για την Κύμη. Οι φιλοξε-
νούμενοι πάτησαν γκάζι στα 
μέσα του 3ου δεκαλέπτου και 
με τον Τζέφερσον έκαναν το 
39-54. Ο Μαραγκός ήταν ο 
άνθρωπος που διαμόρφωσε το 
αποτέλεσμα της περιόδου (46-
58).
Στα μέσα της 4ης περιόδου 
έσβησαν μερικά φώτα και έτσι 
χρειάστηκε μια 10λεπτή δια-
κοπή για να έχουμε και πάλι 
δράση. Όμως πρόλαβε να παι-
χτεί μόλις μια φάση, αντιαθλη-
τικό στον ΠΑΟΚ και ξανά είχαμε 
σκοτάδι. Ο Χάτσερ έκανε το 
53-62, όταν επανήλθε το ρεύμα 
στο 35’. Ο Τέπιτς έκανε το 58-70 
στο 39’ και κατάφερε να τελειώ-
σει το ματς, με τον ΠΑΟΚ να επι-
στρέφει μετά από 20 χρόνια σε 
τελικό Κυπέλλου.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο ΠΑΟΚ είχε 
λιγότερα λάθη (13 αντί 19), 
άν τεξε την αν τεπίθεση της 
Κύμης στο τέλος, ενώ εκμεταλ-
λεύτηκε την αστοχία των γηπε-
δούχων στις βολές (19/32)
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Χάτσερ 
με 13 πόντους και 4 κλεψίματα, 
Κόνιαρης με 13 πόντους και 3/5 
τρίποντα και ο Τέπιτς με 11 και 8 
ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Χόρτον είχε 3 πόντους και δεν 
μπόρεσε να βοηθήσει.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Ο Τέπιτς 
με ένα πολύ δύσκολο καλάθι, 
έκανε το 58-70 στο 39’, δίνο-
ντας τη χαριστική βολή στην 
ομάδα της Εύβοιας.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Τζέφερ-
σον έκανε καλό ματς στη ρακέτα 
με 10 πόντους.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Η Κύμη το ποσοστό 
στις βολές (59%, 19/32), το 6/25 
τρίποντα και τα 19 λάθη, ενώ ο 
ΠΑΟΚ τίποτα.
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