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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες γεια 

σας και χαρά σας και πάντα υγεία και τύχη στο 

σπιτικό σας.

Τις τελευταίες εβδομάδες στην Hellas News βρι-

σκόμαστε σε μια πολύ εποικοδομητική περίοδο ανανέ-

ωσης της αγάπης και επικοινωνίας με τον Ελληνισμό της 

διασποράς.

Μετά την αναμφισβήτητη επιτυχία και αγάπη που δεί-

χνετε στην εφημερίδα μας οι επιχειρηματίες, οι χιλιάδες 

των αναγνωστών μας και όλοι οι ομογενειακοί οργανι-

σμοί, αποφάσισα κάτι που δεν «πίστευα πολύ» αλλά 

διαψεύστηκα και ακολούθησα τις συμβουλές των συνερ-

γατών μου να μας βλέπετε και να καλύπτουμε τα γεγο-

νότα της ομογένειας και όχι μόνο μέσω του YouTube 

με μια εκπομπή με την ονομασία «Σαββατιάτι-

κος Καφές με τον Θανάση Κουρτέση», ώστε 

να ξαναρχίσει με εικόνα επιπλέον η επι-

κοινωνία μου εκτός του Τορόντο στην 

Αμερική, που τόσο όμορφα χρόνια 

έχω περάσει, στο Μόντρεαλ αλλά και 

σ’ όλα τα σημεία του πλανήτη που 

ενδιαφέρονται να ξέρουν τι γίνεται 

και σε άλλους τόπους, και να μπορούμε 

να προβάλλουμε την Ελληνική ομογένεια.

Πήραμε λοιπόν την κάμερα με τη Χριστιάνα 

Κιέσκου που δείχνει ιδιαίτερο ζήλο και «κάνουμε 

χιλιόμετρα» προσπαθώντας να βρούμε «Παροικιακά 

Νέα».

Εγώ προσωπικά δεν πίστευα σε τέτοια ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε δύο εβδομάδες προβολών και 

ειδικά μ’ αυτή τη ποιότητα που δεν έχει τίποτα να ζηλέ-

ψει από τηλεοπτικό στούντιο. Η μεγαλύτερη έκπληξη, 

κάποιοι εκατοντάδες Ελλήνων που παρακολουθούν 

πλέον τον «Σαββατιάτικο Καφέ» κάθε Σάββατο πρωί 

και σας υπόσχομαι ότι θα σας ενθουσιάσει και θα γίνετε 

αναπόσπαστο μέλος της παρέας μας που θέλουμε ν’ 

αγκαλιαστεί παγκοσμίως (η ελπίδα πεθαίνει τελευταία). 

Ίδωμεν.

Τώρα θέλω εδώ με προσοχή να διαβάσετε πόσο εύκολα 

μπορείτε να δείτε την εκπομπή μας:

1. Από την ιστοσελίδα της Hellas News (www.

hellasnews-radio.com): Στην πρώτη σελίδα θα βρίσκετε 

πάντα link που σας πηγαίνει απ’ ευθείας στο κανάλι μας 

ώστε να δείτε την πιο πρόσφατη εκπομπή αλλά και τις 

προηγούμενες.

2. Από τη σελίδα μας στο Facebook (bit.ly/2GW6TiR), 

όπου και εκεί θα βρίσκετε link που οδηγεί απ’ ευθείας 

στο κανάλι μας.

3. Απ’ ευθείας στο κάναλι μας στο Youtube (bit.

ly/2Iu6bMr).

Κάτι πολύ σημαντικό είναι να γίνετε συνδρομητής του 

καναλιού μας πατώντας το κόκκινο “Subscribe” 

εικονίδιο ακριβώς κάτω από το βίντεο. 

Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην πιο 

εύκολη εύρεση του καναλιού μας.

Μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας 

κα εσείς με τη σειρά σας να το στέλ-

νετε σε συγγενείς και φίλους όπου κι 

αυτοί βρίσκονται.

Σε λίγες εβδομάδες, όλοι εσείς που 

έρχεστε στην παρέα μας, θα παίρνετε 

κατόπιν κληρώσεων διάφορα δώρα που θα 

είναι προσφορά γνωστών επιχειρήσεων.

Φίλε Έλληνα-Ελληνίδα, εάν θέλεις και έχεις θέμα να 

παρουσιαστεί στην ομογένεια, τηλεφωνήστε μας στο 

416.421.5562 ή στείλτε μας e-mail στο info@hellasnews-

radio.com να επικοινωνήσουμε και θα έλθουμε με την 

κάμερά μας να τα πούμε από κοντά.

«ΕΛΛΗΝΑ – ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑ-
ΣΠΟΡΑΣ ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ. 
ΑΡΚΕΙ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ» Ή ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ»

ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΑΦΕ…

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

«…Κάθε Σάββατο πρωί στο YouTube η εκπομπή με 
τις δραστηριότητες της παροικίας μας…»

ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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επικαιρότητα

Καμμένος: Με μια ίλη τεθωρακισμένων τα Σκόπια είναι 
υπόθεση 20 λεπτών 

Τ
ην άποψη ότι «τα Σκόπια είναι 20 λεπτά δουλειά. 
Αν αποφασίσει μια ίλη τεθωρακισμένων να πε-
ράσει μέσα θα φτάσει στην άλλη πλευρά των Σκο-
πίων. Θα φτάσει στη Σερβία», εξέφρασε ο μέχρι 

πρότινος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος 
σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο κανά-
λι TRT.
Ο Πάνος Καμμένος επαναλαμβάνει ότι ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας τον εξαπάτησε στο θέμα των Σκοπίων, αν 
και θεωρεί πως η συμφωνία ήταν έργο του Νίκου Κοτζιά.
«Ήταν καταρχήν ο Κοτζιάς που έδρασε ύπουλα και υπό-
γεια. Η συμφωνία των Πρεσπών προτάθηκε από τον 
κ.Κοτζιά. Εγώ είπα στους Αμερικάνους ότι η «Μακεδονία 
του Αιγαίου» είναι μια προπαγάνδα που ξεκίνησε από 
τον Τίτο και τον Μουσολίνι. Αλλά και βεβαίως ο πρωθυ-
πουργός έχει απόλυτη ευθύνη….Ή μπορώ να πω με εξα-
πάτησε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμμένος.
Εξηγώντας την κατηγορία του περί εξαπάτησης από τον 
κ. Τσίπρα, ο κ. Καμμένος είπε: «Ο κ. Τσίπρας με εξαπά-
τησε διότι η πρώτη συμφωνία μας ήταν ότι θα έρθει η 
συμφωνία των Πρεσπών μετά τις εκλογές και η δεύτερη 
συμφωνία μας ότι θα έρθει στη Βουλή μετά το Μάρτιο. 
Όμως εκείνο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε μια 
συνεργασία είναι να πάρει βουλευτές από τον κυβερνη-
τικό του εταίρο και να διασφαλίσει τη φίμωση στη βουλή 
ενός ανθρώπου που μιλάει 25 χρόνια στη βουλή. Και για 
να με χτυπήσει προσπάθησε με μεθόδευση του Πρόε-
δρου της Βουλής να μου αφαιρέσει το λόγο ως πολιτικού 
αρχηγού».

«Ο Τσίπρας έκανε ο ίδιος την προδοσία»
Συνεχίζοντας την επίθεσή του στον Αλέξη Τσίπρα αντέ-
στρεψε τα λόγια του πρωθυπουργού: «Είπε στη Βουλή 
«προσπάθησα να σε προφυλάξω μην γίνεις Σαμαράς». 
Ενώ έγινε ο ίδιος Σαμαράς. Την προδοσία την έκανε ο 
ίδιος. Αυτόν τον πολιτικό αμοραλισμό στην Ελλάδα δεν 
τον έχω ξαναδεί. Αποστασία τέτοια από τον κυβερνητικό 
σου εταίρο και την αριστερά δεν την είχαμε ματαδεί».
Αναφερόμενος στους βουλευτές που εγκατέλειψαν τους 
ΑΝΕΛ «συμμαχώντας» με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καμμένος 
υποστήριξε πως ο Βασίλης Κόκκαλης ντρέπεται κι αλλά-
ζει δρόμο όταν τον συναντά. «Σε μια δύσκολη στιγμή ο 
άνθρωπος έχει να βάλει την αξιοπρέπεια του στο ζύγι. 
Στη ζυγαριά του ο κ. Κόκκαλης και η κυρία Χρυσοβε-
λώνη έβαλαν την καρέκλα», σημείωσε.
Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Καμμένος υποστήριξε 
πως οι γείτονες «έχουν μια πολιτική λεκτικού τσαμπουκά 

ο οποίος δεν συνδέεται πάντα με απειλή πραγματική 
χρήσης βίας… Οι Τούρκοι είναι δειλοί. Όταν καταλάβουν 
ότι έχουν απέναντι τους μια αποφασισμένη Ελλάδα ή 
έναν αποφασισμένο γείτονα είναι από αυτούς που κατε-
βαίνουν από το αυτοκίνητο για να κάνουν τσαμπουκά, 
αλλά μόλις κατεβαίνει ο ψηλός, φεύγουν».

Κοτζιάς για την διαμάχη με Καμμένο: Υπάρ-
χουν κι άλλα sms με απειλητική λειτουργία
Ότι υπάρχουν κι άλλα sms με απειλητική λειτουργία, 
εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην αναφορά 
του προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δήλωσε ο 
πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, μιλώντας 
για την διαμάχη του με τον Πάνο Καμμένο.
Ερωτηθείς σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σχετικά με 
τα απειλητικά SMS είπε ότι υπάρχουν και άλλα με ανά-
λογη απειλητική λειτουργία και παρατήρησε ότι «το όλο 
κλίμα δεν είναι καλό, όπως δεν είναι καλά και τα δημοσι-
εύματα σε ορισμένα sites και σε μία συγκεκριμένη εφη-
μερίδα για τις ίδιες υποθέσεις, τα οποία επικαλείται ο 

κατηγορούμενος, όπως δεν ήταν καλά πράγματα και οι 
σφαίρες και τα αίματα που ελάμβανα».
Παράλληλα, μιλώντας στο ρ/σ News24/7 ζήτησε να ανα-
καλέσει ή να αποδείξει τις κατηγορίες εναντίον του, ο 
τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος, 
ο οποίος δήλωσε πως οι δύο πρώην υπουργοί «αλληλο-
εκβιάζονται».
Παράλληλα, κάνοντας γνωστό ότι θα ακολουθήσει και 
αγωγή κατά του Πάνου Καμμένου, ο κ. Κοτζιάς δήλωσε 
αποφασισμένος ότι θα καταφύγει στη Δικαιοσύνη και 
για άλλους προκειμένου να υπερασπιστεί την τιμή και 
την αξιοπρέπειά του και τη δημοκρατική λειτουργία του 
δημόσιου χώρου. «Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και 
να λέει ό,τι του κατέβει εκείνη την ώρα και να δυσφημεί 
και να συκοφαντεί τρίτους. Ή έχει αποδείξεις ή ανακα-
λεί» είπε και υπογράμμισε: «Εγώ καλώ τον κ. Κουμου-
τσάκο να ζητήσει συγγνώμη και να ανακαλέσει διότι 
όταν λέει ότι αλληλοεκβιάζονται υπονοεί ότι εκβιάζω και 
εγώ. Αυτό ή θα το αποδείξει, στα δικαστήρια βέβαια, ή 
θα το ανακαλέσει».
«Του δίνω μία ευκαιρία. Αλλά όχι με μισόλογα», πρό-
σθεσε ο κ. Κοτζιάς καλώντας τον κ. Κουμουτσάκο να 
απαντήσει και στο «αν θεωρεί την προσφυγή στη δικαι-
οσύνη εκβιασμό», όπως επίσης και για το «πώς αντιμε-
τωπίζεται -αν όχι με επιχειρήματα και με τη δικαιοσύνη- 
η απειλή στη ζωή ενός ανθρώπου».
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τα δημο-
σιεύματα και τις δηλώσεις του κ. Κουμουτσάκου που 
υιοθέτησε η ΝΔ, οι οποίες τον εμφανίζουν, όπως είπε, 
ότι εκβιάζει και εξυβρίζει εξίσου με τον κ. Καμμένο, 
και μάλιστα με όρους χαμαιτυπείου, ως «ψεύδη» με 
τα οποία «ο κύριος αυτός και το κόμμα της Ν.Δ. έχουν 
σκοπό να προσβάλουν εμένα καθότι με παρουσιάζουν 
ως πρόσωπο που διαπράττει ποινικά αδικήματα, της 
εξύβρισης και του εκβιασμού, χωρίς πραγματικά περι-
στατικά».
Αποσαφήνισε δε, ότι «δεν πρόκειται για πολιτικό σχόλιο 
αλλά για δημόσια προσβολή σε έναν άνθρωπο ο οποίος 
καταφεύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατεύ-
σει τη δημοκρατία στο δημόσιο χώρο και το θεμελιώδες 
δικαίωμα της προστασίας της τιμής και της αξιοπρέπειας 
του» υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι το ίδιο ο θύτης με 
το θύμα: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα στην εποχή 
όπου μια γυναίκα που βιάζεται φταίει αυτή γιατί έκανε 
«κολπάκια» ή ένας άνθρωπος ο οποίος εκδιώχνεται από 
τη δουλειά του φταίει αυτός επειδή είναι εξ ορισμού 
άθλιος», είπε χαρακτηριστικά.

Νέες βολές εξαπολύει ο Πάνος 
Καμμέ νος  σ ε  βάρος  του 
Αλέξη Τσίπρα - «Αυτός έκανε 
την προδοσία» λέει για τον 
πρωθυπουργό - Νέα ολομέτωπη 
επίθεση σε Κοτζιά, Κουντουρά, 
Κόκκαλη και Χρυσοβελώνη
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επικαιρότητα

Η 
Αθηνά Ωνάση φαίνεται πως μετά α-
πό 12 χρόνια θα έρθει στην Ελλάδα 
μετά από κάλεσμα της Ελληνικής Ο-
μοσπονδίας για το Παγκόσμιο Κύ-

πελλο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιου-
λίου, στο Μαρκόπουλο.
Η «χρυσή» κληρονόμος σύμφωνα με το περι-
οδικό «Λοιπόν» έχει ήδη δώσει λίστα με τις 
απαιτήσεις της.
Η Αθηνά Ωνάση φέρεται να ζητά πολυτελή 
κατοικία στα Μεσόγεια, η οποία θα είναι απο-
μονωμένη από τα άλλα οικήματα. Να κυκλο-
φορεί με θωρακισμένο τζιπ μεγάλου κυβι-
σμού με φιμέ τζάμια, να έχει πολλούς ιδιωτι-
κούς φρουρούς στο πλευρό της όλο το 24ωρο 
και να μην διαρρεύσουν φωτογραφίες από την 

προσωπική της ζωή.
Η «χρυσή» κληρονόμος σύμφωνα με το περι-
οδικό «Λοιπόν» έχει ήδη δώσει λίστα με τις 
απαιτήσεις τηςΗ «χρυσή» κληρονόμος σύμ-
φωνα με το περιοδικό «Λοιπόν» έχει ήδη 
δώσει λίστα με τις απαιτήσεις της
Πάντως, η Αθηνά Ωνάση μπορεί να έχει δεχθεί 
πρόσκληση για το διεθνές μίτινγκ ιππασίας 
Longines Jumping Nations Cups που θα γίνει 
στο Μαρκόπουλο στα τέλη του προσεχούς 
Ιουλίου, ωστόσο, ακόμη, δεν έχει δώσει επί-
σημα απάντηση.
Η τελευταία της επίσκεψη στη χώρα μας είχε 
γίνει πριν 12 χρόνια όταν και την είχε επισκε-
φτεί μαζί με τον Αλβάρο για ιππικούς αγώνες, 
όπου είχε αγωνιστεί με το ελληνικό εθνόσημο.

Οι απαιτήσεις της Αθηνάς Ωνάση για 
να έρθει στην Ελλάδα

Τερατώδες το γερμανικό χρέος 
στην Ελλάδα

«Η Γερμανία οφείλει να αποδεχτεί 
να πληρώσει και να ξεκινήσει άμεσα 
διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα 
για να διευθετηθεί το ζήτημα 
των μεγάλων καταστροφών που 
προξένησε η ναζιστική Γερμανία την 
περίοδο της Κατοχής».

Τ
ην παραπάνω δήλωση έκανε σή-
μερα, στο πλαίσιο συνέντευξης 
Τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης, 
ο συγγραφέας, ιστορικός, μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύμα-
τος Κοινωνικής Ιστορίας του 20ου αιώνα 
Καρλ Χάιντς Ροθ (Karl-Heinz Roth).
Ο Γερμανός ιστορικός βρίσκεται στο 
Ηράκλειο για να συμ-
μετάσχει σ την εκδή-
λωση παρουσίασης του 
βιβλίου, που συνέγραψε 
με τον επίσης Γερμανό 
ιστορικό Χάρτμουτ Ρού-
μπνερ (Hartmut Rubner), 
«Η οφειλή των επανορ-
θώσεων: υποθήκες της 
γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη» που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις «Ο τόπος μου».
Όπως ανέφερε ο Γερμανός ιστορικός, 
σύμφωνα με υπολογισμούς οι ελληνικές 
αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 190 
δισ. ευρώ που πρέπει να πληρωθούν, και 
κάλεσε τους πολίτες, τα κινήματα, στην 
Ελλάδα και στη Γερμανία να ασκήσουν 
πίεση στη Γερμανία προκειμένου να επι-
τευχθεί αυτό το δίκαιο αίτημα.
Τόνισε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι: «Η 
ναζιστική Γερμανία διέπραξε φοβερά 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην 
Ελλάδα, και λεηλάτησε μεθοδικά την ελλη-
νική οικονομία και συνεπώς οφείλει να 
πληρώσει επανορθώσεις και αποζημιώ-
σεις. Αυτή η οφειλή βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο. Οφείλει η Γερμανία να πληρώσει, 
οφείλει να το αποδεχτεί και να ξεκινήσει 
άμεσα διαπραγματεύσεις για να βρεθεί 
μια λύση για τη διευθέτηση του ζητήματος 
αυτού. Σύμφωνα με υπολογισμό μας οι 
Ελληνικές αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό 
των 190 δισ. ευρώ που πρέπει να πληρω-
θούν, και οι πολίτες, τα κινήματα, στην 
Ελλάδα και στη Γερμανία πρέπει να ασκή-

σουν πίεση στην Γερμανία προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό το δίκαιο αίτημα».
Ο καθηγητής Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου της Βρέμης Κρίστοφ Ούλριχ 
Σμινκ - Γκούσταβους (Christoph Ulrich 
Schminck-Gustavus), σημείωσε: «Έχω 
γράψει αρκετά βιβλία για την Κατοχή στην 
Ελλάδα, πέντε βιβλία για την Κατοχή και 
για τα εγκλήματα πολέμου της Γερμανίας, 
της Βέρμαχτ, εναντίον των Ελλήνων. Τα 
βιβλία αυτά κυκλοφόρησαν πρόσφατα 
και στηρίζονται σε ιστορική έρευνα που 
πραγματοποίησα τα τελευταία 20 χρόνια 
σε Ελλάδα και Γερμανία».
Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευρι-
πίδης Κουκιαδάκης σε δηλώσεις του ανέ-
φερε: «Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, καλω-

σορίζουμε άξιους επιστήμο-
νες, πανεπιστημιακούς καθη-
γητές που συμμερίζονται 
το δίκαιο αίτημα της Ελλά-
δας -γιατί δεν είναι αίτημα 
μόνο των θυμάτων- είναι ένα 
δίκαιο αίτημα των Ελλήνων. 
Εκτός από την οικονομική 
διάσταση έχει κυρίως ιστο-

ρική και ηθική διάσταση, και αυτή υπη-
ρετούμε όλοι, είναι βαθύτατα πολιτικό και 
πρέπει οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να 
στηρίξουν αυτό το αίτημα όπως το στηρί-
ζουν οι λαοί της Ευρώπης».
Ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρι-
νός αναφέρθηκε στο αίτημα των επα-
νορθώσεων και του κατοχικού δανείου, 
σημειώνοντας ότι η Γερμανία πρέπει να 
ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα της Ελλά-
δας:
«Είναι μία πολύ σημαντική προσπάθεια 
που τιμά τους Γερμανούς καθηγητές για 
την τεκμηρίωση, του δίκαιου αιτήματος 
της Ελλάδος. Το ζήτημα των επανορθώ-
σεων και του κατοχικού δανείου είναι 
εθνικό ζήτημα, και η Γερμανία που είναι 
πολιτισμένο κράτος και επιτελεί κεντρικό 
ρόλο στην ενωμένη Ευρώπη πρέπει να 
αποφασίσει να ικανοποιήσει επιτέλους 
αυτό το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας που 
αναφέρεται στο κατοχικό δάνειο και στις 
κατοχικές επανορθώσεις για τις ζημιές 
που προκλήθηκαν εξαιτίας των Γερ-
μανικών στρατευμάτων την περίοδο 
της κατοχής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Λαμπρινός.
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«Οι δολοφόνοι που ανατίναξαν το αεροπλάνο του Ωνάση, και σκοτώθηκαν τα δύο αδέλφια μου, 
κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ και 47 χρόνια, χωρίς κανείς να τους έχει εντοπίσει» δηλώνει ο Γρηγόρης 
Κουρής, αδερφός των πιλότων του αεροσκάφους του Έλληνα κροίσου που έπεσε στη Γαλλία.

Ο
ι δύο πιο έμπιστοι πιλότοι του 
Αριστοτέλη Ωνάση, Γιώργος 
και Δημήτρης Κουρής, ήταν 
οι κυβερνήτες του αεροσκά-

φους που εξερράγη μυστηριωδώς λίγο 
πριν από την προσγείωσή του στο αερο-
δρόμιο της Νίκαιας, στη Γαλλία. Το αερο-
σκάφος χάθηκε στα νερά της θάλασσας 
και δεν ανασύρθηκε ποτέ, ενώ δεν έχει 
βγει πόρισμα για τα αίτια της έκρηξης.
Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου συμπλη-
ρώνονται 47 χρόνια από το δυστύχημα 
και ο αδερφός των πιλότων, Γρηγόρης 
Κουρής, μιλά για το τραγικό συμβάν και 
υποστηρίζει πως οι δολοφόνοι κυκλο-
φορούν ακόμα ελεύθεροι.
«Οι δολοφόνοι που ανατίναξαν το αερο-
πλάνο του Ωνάση, και σκοτώθηκαν τα 
δύο αδέλφια μου, κυκλοφορούν ελεύ-
θεροι εδώ και 47 χρόνια, χωρίς κανείς να 
τους έχει εντοπίσει. Η αρχή για να ξεκλη-
ριστεί η οικογένεια του Ωνάση έγινε με 
τον θάνατο των δύο έμπιστων πιλότων 
και αδελφών μου, Γιώργου και Δημή-
τρη Κουρή. Αν ο Ωνάσης είχε ασχολη-
θεί με το θέμα των νεκρών αδελφών 
μου, σήμερα η οικογένεια Ωνάση θα 
υπήρχε…» λέει ο Γρηγόρης Κουρής στην 
Espresso και συνεχίζει: «σχεδόν έναν 
χρόνο μετά το λίαρ τζετ του Αλέξανδρου 
συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες 
συνθήκες, πέθαναν επίσης παράξενα 
δύο ντετέκτιβ που έψαχναν την υπόθεση 
Ωνάση, ενώ νεκρή βρέθηκε και η Χρι-
στίνα Ωνάση».
Ο Γρηγόρης Κουρής θυμάται τη μέρα 
που έχασε τα δύο αδέρφια του. Ήθελε να 
πάει μαζί τους και διερωτήθηκε «Μήπως 
πρέπει να έρθω και εγώ να μιλήσω στον 
Αλέξανδρο;». Τότε ο μεγάλος αδερφός 
του, ο Δημήτρης τον απέτρεψε λέγο-
ντάς του: «Οχι, όχι. Εσύ πρέπει να μεί-
νεις πίσω».
«Πριν από το σαμποτάζ με το λίαρ τζετ 
των αδελφών μου είχαν προηγηθεί 
και πολλά άλλα σαμποτάζ εναντίον του 
αδελφού μου Δημήτρη. Ήθελαν να τον 
διώξουν από εκεί, γιατί ήταν διευθυντής 
του ελαφρού στόλου. Ο κόμπος έφτασε 
στο χτένι, όμως, για τον αδελφό μου, 

όταν προσπάθησαν να τον ξεμπροστι-
άσουν και να τον μειώσουν στα μάτια 
του Ωνάση, που τον υπεραγαπούσε και 
του είχε εμπιστοσύνη, επειδή δεν εμφα-
νίστηκε στην υπηρεσία του ένας πιλό-
τος, υφιστάμενός του, που θα πήγαινε 
τον Αριστοτέλη στο Παρίσι. Θέλησαν με 
αυτόν τον τρόπο να τον εκθέσουν, ότι 
δηλαδή δεν ανταποκρινόταν στα διευθυ-
ντικά του καθήκοντα. Το μοιραίο ταξίδι 
προς το Παρίσι προγραμματίστηκε να 
γίνει για να κουβεντιάσουν τα αδέλφια 
μου με τον Αλέξανδρο για τα σαμπο-
τάζ που γίνονταν στο πρόσωπό τους και 
για άλλα μυστικά… Δεν πρόλαβαν» λέει 
σήμερα ο Γρηγόρης Κουρής.
«Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, λίγη 
ώρα προτού απογειωθεί το μοιραίο 
λίαρ τζετ, είχε προηγηθεί μια φωτογρά-
φιση με μοντέλα που κάθονταν στοι-
χισμένα μπροστά από το αεροπλάνο. 
Είχαν έρθει πολλά μανεκέν γι’ αυτό το 
διαφημιστικό. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που άργησε να φύγει το λίαρ τζετ από 
το αεροδρόμιο του Ελληνικού, με απο-

τέλεσμα να καθυστερήσει να φτάσει και 
στη Νίκαια της Γαλλίας για να επιβιβαστεί 
ο Αλέξανδρος. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε 
αυτή η καθυστέρηση, μαζί με τα αδέλ-
φια μου στην ίδια μοιραία πτήση νεκρός 
θα ήταν και ο γιος του Ωνάση», συνεχί-
ζει ο κ. Κουρής και επισημαίνει πως μετά 
τον θάνατο των αδερφών του υπήρξε 
σωρεία ανεξιχνίαστων δολοφονιών που 
αφορούσαν τη δυναστεία.
«Εκτός από τον Αλέξανδρο, φρικτό 
θάνατο βρήκε από νταλίκα και ο ντετέ-
κτιβ Χαλκιαδάκης, ο οποίος τότε, δια του 
Τύπου, είχε προαναγγείλει ότι: εντός των 

ημερών θα σας αποκαλύψω ποιοι σκό-
τωσαν τον Αλέξανδρο. Η νταλίκα που 
σκότωσε τον Χαλκιαδάκη δεν βρέθηκε 
ποτέ. Επίσης, ήταν και ο ντετέκτιβ Γιώρ-
γος Βλάχος, ο οποίος εξαφανίστηκε», 
θυμάται ο κ. Κουρής.
«Το φθινόπωρο του ίδιου έτους που 
συνέβη το δυστύχημα είχα ζητήσει να με 
δει ο Αλέξανδρος. Πράγματι, με δέχτηκε 
στο γραφείο του. Εκεί λοιπόν του είπα: 
Αλέξανδρε, πρόκειται για σαμποτάζ. 
Εκείνος άκουγε με προσοχή κάθε μου 
λέξη και ήταν πρόθυμος να βοηθήσει. 
Μας αγαπούσε πολύ σαν αδέλφια. Ενδι-
αφέρθηκε, μάλιστα, να βγάλει την άτρα-
κτο από τη θάλασσα για να διαπιστώ-
σει τα αίτια από τη συντριβή του αερο-
πλάνου. Τρεις ήταν οι περιπτώσεις για 
το δυστύχημα: η πρώτη να έφταιγαν 
οι πιλότοι, η δεύτερη από αστοχία υλι-
κού και η τρίτη από σαμποτάζ. Κάποια 
από τα κομμάτια του αεροσκάφους που 
ξέβρασε η θάλασσα στη Νίκαια είχαν 
έντονα σημάδια έκρηξης. Ήταν τρύπες 
μεγάλες, ανοιγμένες από μέσα προς τα 
έξω. Αυτό έδειχνε καθαρή έκρηξη. Τότε, 
λοιπόν, ο Αλέξανδρος, στην προσπά-
θειά του να βγάλει το αεροπλάνο στην 
επιφάνεια από τον βυθό, είχε έρθει σε 
συνεννόηση με τον Κουστό. Δέχθηκε, 
όμως, ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα 
του που του έλεγε: Πάψε να ασχολείσαι 
με τους Κουρήδες γιατί θα σου κόψω τα 
πόδια. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν ήθελε ο 
Ωνάσης να βγει στην επιφάνεια το αερο-
πλάνο; Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα 
ανατριχιαστικά γεγονότα; Πάντως όσοι 
γνώριζαν δεν ήθελαν για κανέναν λόγο 
να βγει στην επιφάνεια η άτρακτος του 
αεροπλάνου, γιατί με εμπειρογνώμονες 
θα υποδείκνυα ότι οι τρύπες είχαν προ-
έλθει από πυρίτιδα, δηλαδή από έκρηξη 
που προκλήθηκε στο εσωτερικό. Τότε 
μου είχαν πει, μάλιστα, ότι θα έστελναν 
βατραχανθρώπους από τη Γαλλία, με 
σκοπό να βρουν περαιτέρω αποδείξεις. 
Κατά την άποψή μου, όμως, έστειλαν 
βατραχανθρώπους για να εξαφανίσουν 
όλες τις αποδείξεις!» λέει ο κ. Κουρής 
στην Espresso.

«Χείμαρρος» ο αδερφός των πιλότων του 
Ωνάση: Οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι

Έρευνα για 
Ευρωεκλογές: Η 
ΝΔ προηγείται του 
ΣΥΡΙΖΑ με 11,3% 

Σ
ύμφωνα με την ανάλυση τριών δημοσκοπήσεων, στις 
ευρωεκλογές η ΝΔ θα εκλέξει 9 ευρωβουλευτές, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ 6, ενώ το ΚΙΝΑΛ, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ ανα-
μένεται να καταλάβουν από δύο έδρες.

Έρευνα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, για τις ευρωεκλογές 
καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος ενόψει της ανα-
μέτρησης του Μαΐου.
Η έρευνα αφορά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που προκύπτουν η διαφορά ανάμεσα στα δυο κόμματα είναι 
στο 11.3%.
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 36%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακο-
λουθεί με ποσοστό 24,7%. Στην τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή με 
8,6%, ενώ ακολουθούν Κίνημα Αλλαγής με 7,9% και ΚΚΕ με 
6,7%. Κάτω από το όριο του 3%, Ένωση Κεντρώων με 2,6%, 
ΑΝΕΛ με 1,4% και Ποτάμι με 1,5%.
Στο 2,2% βρίσκεται η Ελληνική Λύση, στο 1,3% η Λαϊκή Ενό-
τητα και στο 1,2% η Πλεύση Ελευθερίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από τα ποσοστά των κομ-
μάτων, προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει 9 έδρες στην 
Ευρωβουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ 6, ενώ από 2 έδρες θα έχουν το ΚΙΝΑΛ, 
η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.
Ν.Δ. 36%                      (9 έδρες)
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 24,7%         (6 έδρες)
Χρυσή Αυγή 8,6%    (2 έδρες)
ΚΙΝΑΛ 7,9%                 (2 έδρες)
ΚΚΕ 6,7%                      (2 έδρες)
Ένωση Κεντρώων 2,6% 
Ελληνική Λύση 2,2%
ΑΝΕΛ 1,4%
ΛΑΕ 1,3%
Πλεύση Ελευθερίας 1,2%
Άλλο 5,9%
Η έρευνα από το ευρωκοινοβούλιο αφορά κάθε χώρα ξεχωρι-
στά, έγινε με την αξιοποίηση και των ευρημάτων από εθνικές 
δημοσκοπήσεις και δεν πρόκειται για κλασικό γκάλοπ, αλλά 
για πρόβλεψη των αποτελεσμάτων με βάση όσα φαίνονται 
από τα στοιχεία έως τις 30 Ιανουαρίου.
Οι προβλέψεις για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών γίνο-
νται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την 
εταιρεία Kantar Public. Η εταιρεία επιλέγει και συλλέγει δημο-
σκοπήσεις για τις Ευρωεκλογές από τα κράτη μέλη, αλλά και 
στοιχεία από τη Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώ-
μης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αντιπροσωπείες 
του ΕΚ.
Δίνεται προτεραιότητα στις δημοσκοπήσεις για τις Ευρωεκλο-
γές, όμως όταν αυτό δεν είναι δυνατό, για την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων χρησιμοποιούνται στοιχεία για τις εθνικές εκλογές. 
Μόνο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως αξιόπιστες 
έπειτα από ανάλυση των μεθοδολογιών τους, την φήμη της 
εταιρείας που τα διεξήγαγε και την διαφάνεια της μεθοδολο-
γίας τους έχουν επιλεγεί. Καθώς διαφέρουν οι μεθοδολογίες 
μεταξύ των κρατών μελών, η Kantar Public,  μπορεί να επανε-
κτιμήσει τα δεδομένα αλλά μόνο στις κατηγορίες “αναποφά-
σιστοι” ή “Δεν θα ψηφίσω”.

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

Η 
Ελλάδα είναι ένας κορυφαίος προ-
ορισμός για διακοπές και αυτή η ε-
ξαιρετική αναπτυξιακή κίνηση της 
Norwegian επιτρέπει σε ακόμα πε-

ρισσότερους επισκέπτες από την Αμερική να 
ζήσουν τη μαγεία που προσφέρει η χώρα μας» 
δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κου-
ντουρά, με αφορμή την απόφαση της αεροπο-
ρικής εταιρείας «Norwegian» να συμπεριλάβει 
στο πρόγραμμά της απευθείας πτήσεις από την 
Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη από τον προσεχή 
Ιούλιο. «Τα νέα αυτά είναι μια απάντηση στο 
κάλεσμά μας για ενίσχυση της διασυνδεσιμό-
τητας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε τη Norwegian που 
ανταποκρίθηκε» συνέχισε η υπουργός Τουρι-
σμού και συμπλήρωσε: «Καλωσορίζουμε την 
εταιρεία στην Ελλάδα και αναμένουμε ότι το 
νέο αυτό δρομολόγιο θα συμβάλει ακόμα πε-
ρισσότερο στις αυξανόμενες τουριστικές αφί-
ξεις στη χώρα μας».
Το δρομολόγιο Αθήνα-Νέα Υόρκη, το οποίο 
αποτελεί και την πρώτη πτήση μεγάλων απο-
στάσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, θα ξεκι-
νήσει τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου και θα ισχύσει 
καθόλη την καλοκαιρινή περίοδο, έως το Σάβ-
βατο 26 Οκτωβρίου, ενώ θα εκτελείται κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διεξα-
γωγή απευθείας πτήσεων από την Αθήνα προς 
το Όσλο της Νορβηγίας, τη Στοκχόλμη της Σου-
ηδίας, την Κοπεγχάγη της Δανίας και το Ελσίνκι 
της Φινλανδίας. Οι πτήσεις θα πραγματοποιού-
νται από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και με 
τιμές ξεκινούν από 58,57 ευρώ για απλή μετά-
βαση, συμπεριλαμβανομένων των φόρων.
«Οι απευθείας θερινές πτήσεις της Norwegian 
από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/JFK, είναι 
ένα εξαιρετικό νέο για το αεροδρόμιό μας, 
καθώς ενισχύεται η διασυνδεσιμότητα της 
πόλης μας, ενώ παράλληλα, οι επιβάτες και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού - συμπερι-
λαμβανομένης και της πολύ δυναμικής και 
ζωντανής ελληνικής ομογένειας - θα έχουν 
περισσότερες επιλογές για το ταξίδι τους! 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αεροπορικό 
συνεργάτη μας και δεσμευόμαστε ότι θα συνε-
χίσουμε να υποστηρίζουμε τις αναπτυξιακές 
προσπάθειές του από το αεροδρόμιο της Αθή-
νας», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευ-
θύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ ο Matthew 
Wood, Norwegian SVP, Commercial Long Haul 
& New Markets, από την πλευρά του επισή-
μανε: «Από τον Ιούλιο 2018, είμαστε η πιο 

μεγάλη - εκτός Β. Αμερικής – αεροπορική εται-
ρεία που εξυπηρετεί την περιοχή της Νέας Υόρ-
κης, βάσει επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με 
στοιχεία του Port Authority της Νέας Υόρκης 
και του New Jersey, και ελπίζουμε ότι η καλή 
υποδοχή από τους Έλληνες επιβάτες θα συμ-
βάλει στο να θεμελιώσουμε την ηγετική αυτή 
θέση.»
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αεροπο-
ρικής εταιρείας, «το νέο αυτό δρομολόγιο 
θα εκτελείται με αεροσκάφος Boeing 787 
Dreamliner, προσφέροντας θέσεις καμπίνας 
Premium και Economy. Η Norwegian διαθέ-
τει έναν από τους πιο νέους και «πράσινους» 
στόλους στον κόσμο και έχει ανακηρυχθεί 
δύο φορές η «Πιο Αποδοτική ως προς την 
Κατανάλωση Καυσίμου Αεροπορική Εται-
ρεία» από το International Council on Clean 
Transportation. Η Premium θέση περιλαμβάνει 
δικό της check-in counter, έλεγχο ασφαλείας 
fast track, ιδιαίτερα επικλινείς θέσεις με περισ-
σότερο χώρο για τα πόδια από κάθε άλλη εται-
ρεία που προσφέρει premium economy, γεύ-
ματα premium και επιλογή ποτών, όπως επί-
σης περισσότερες τσεκαρισμένες αποσκευές 
και εταιρικά CashPoints. Οι κάτοχοι εισιτηρίων 
Premium Flex έχουν επίσης πρόσβαση στις 
αίθουσες διακεκριμένων επιβατών».
Η Norwegian είναι η πέμπτη σε μέγεθος εται-
ρεία χαμηλού κόστους στον κόσμο και το 2018 
μετέφερε περισσότερους από 37 εκατομμύρια 
επιβάτες. Η εταιρεία πραγματοποιεί περισσό-
τερα από 500 δρομολόγια σε περισσότερους 
από 150 προορισμούς στην Ευρώπη, τη Βόρεια 
Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ταϊλάνδη, την 
Καραϊβική, τη Βόρεια & Νότια Αμερική.
Διαθέτει στόλο με περισσότερα από 150 αερο-
σκάφη, με μέσο όρο ηλικίας μόλις τα 3,8 έτη, 
γεγονός που τον καθιστά τον έναν από τους πιο 
νέους και «πράσινους» στόλους στον κόσμο. Η 
Norwegian έχει βραβευθεί δύο φορές ως η πιο 
αποδοτική ως προς την κατανάλωση καυσίμου 
εταιρεία («Most Fuel-Efficient Airline») από το 
International Council on Clean Transportation 
(ICCT). Η Norwegian έχει ψηφισθεί ως η 
«Καλύτερη Εταιρεία Χαμηλού Κόστους στην 
Ευρώπη» από τους επιβάτες για έξι διαδο-
χικά έτη στο πλαίσιο των SkyTrax World Airline 
Awards 2013-2018. Παράλληλα, τα τέσσερα 
τελευταία χρόνια, έχει βραβευθεί ως «Η Καλύ-
τερη Εταιρεία Χαμηλού Κόστους σε Υπερατ-
λαντικές Πτήσεις στον Κόσμο». Η Norwegian 
απασχολεί περίπου 11.000 εργαζόμενους σε 
όλο τον κόσμο, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση 
της εταιρείας.

Κουντουρά: Εξαιρετική η κίνηση 
της Norwegian για απευθείας 
πτήσεις από τη Νέα Υόρκη

Μωράκι τεσσάρων μηνών μεταφέρθηκε, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Κέντρο 
Υγείας Τυρνάβου, και εξέπνευσε λίγο αργότερα - Νωρίτερα την Πέμπτη, ένα 
βρέφος μόλις ενός έτους είχε ξεψυχήσει στην αγκαλιά των γονιών του, στο χωριο 
Μεγάλο Ελευθεροχώρι

Μυστήριο στη Λάρισα: Πέθαναν 
δύο μωρά μέσα σε λίγες ώρες

Έ
να δεύτερο τραγικό περιστατικό 
με θάνατο βρέφους στην περιοχή 
της Λάρισας σημειώθηκε το μεση-
μέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το βρέφος, 
ηλικίας μόλις τεσσάρων μηνών, μεταφέρ-
θηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου σε κρί-
σιμη κατάσταση και εξέπνευσε λίγο αργό-
τερα.
Η σορός του μεταφέρθηκε στο εφημε-
ρεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Λάρισας, ενώ φως στα αίτια του θανάτου 
του, θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, 
ξημερώματα Πέμπτης, ένα βρέφος μόλις 
ενός έτους ξεψύχησε ξαφνικά στην αγκα-
λιά των γονιών του, στο χωριό Μεγάλο 
Ελευθεροχώρι της Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι του 
onlarissa.gr, οι γονείς κάλεσαν αμέσως 
ασθενοφόρο, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώ-
ματα. Διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν 
ταυτόχρονα από το Κέντρο Υγείας Φαρ-
καδόνας και από την Λάρισα και μετέφε-
ραν το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο 
της πόλης.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των για-
τρών στη μονάδα αναζωογόνησης, ήταν 
ήδη αργά. Το μικρό αγγελούδι είχε χάσει 
τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
Φως στα αίτια του θανάτου του αναμένε-
ται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Γρίπη: 74 οι νεκροί - 18 ασθενείς 
πέθαναν μέσα σε μία εβδομάδα
Παραμένει σε υψηλή κυκλοφορία η επο-
χική γρίπη στη χώρα. Σύμφωνα με την 
τελευταία επιδημιολογική έκθεση του 
Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) άλλοι 18 
θάνατοι από γρίπη και τις επιπλοκές της 
προστέθηκαν σε διάστημα μιας εβδο-
μάδας (10 έως 17 Φεβρουαρίου) στον 
μακρύ, θλιβερό κατάλογο της εφετινής 
περιόδου εποχικής γρίπης. Συνολικά ο 
αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει 
τη ζωή τους λόγω της εποχικής γρίπης 
ανέρχεται στους 74.
Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 274 
σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 
264 νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ο μη εμβολιασμός 
παραμένει η αχίλλειος πτέρνα για τους 
περισσότερους ασθενείς με γρίπη, καθώς 
από το σύνολο των ασθενών ήταν εμβολι-
ασμένοι μόλις 36 (14%). Μάλιστα, οι 200 
(75,8%) από τους 264 ανήκαν σε κλινική 
ομάδα υψηλού κινδύνου για τηνοποία 
συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική 
γρίπη.
Δέκα ασθενείς στην εφετινή περίοδο γρί-
πης έχουν καταλήξει εκτός ΜΕΘ, χωρίς να 
αποσαφηνίζεται για ποιο λόγο συνέβη 
αυτό.
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Σε γραπτή δήλωση του ο 
πρώην πρωθυπουργός 
κάνει λόγο για «άθλια 
φιλολογία, μεθόδευση 
ευτελισμού της πολιτικής 
και της Δημοκρατίας, 
κυνισμού και τυχοδιωκτικών 
επιδιώξεων, που υπηρετούν 
ιδιοτελείς μεθοδεύσεις και 
σκοπιμότητες»

Τ
ελος στα σενάρια που τον 
ήθελαν να πηγαίνει σε εκ-
δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με τον 
Μπούλμαν στην Αθήνα έ-

βαλε ο Γιώργος Παπανδρέου.
Σε γραπτή δήλωσή του ξεκαθα-
ρίζει πως εργάζεται μέσα από το 
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 
για το κοινό καλό του Κινήματος 
Αλλαγής και την ανασυγκρότηση 
της προοδευτικής παράταξης.
Μάλιστα, κάνει επίθεση στις ηγε-
σίες του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ λέγο-
ντας πως «αφοσιώθηκαν σε ανεύ-
θυνους λαϊκισμούς και στη ρητο-
ρική του μίσους». 
Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου 
Παπανδρέου:
«Υπήρξα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
και επικεφαλής της κυβέρνησής 
του σε μια από τις δυσκολότερες 

ιστορικά περιόδους της χώρας 
μας, όταν η Προοδευτική Παρά-
ταξη πάλευε με όλες της τις δυνά-
μεις της να διασώσει τον τόπο, την 
ώρα που όλοι οι άλλοι λυσσαλέα 
πολεμούσαν το έργο μας.
Η τότε αντιπολίτευση, ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ, αντί να συμβάλουν, όπως 
επέβαλλε το πατριωτικό καθήκον 
στη διάσωση της χώρας, αφοσιώ-
θηκαν σε ανεύθυνους λαϊκισμούς 
και στη ρητορική του μίσους.
Έχουν ιστορική ευθύνη για αυτή 
τους την στάση. Έφτασαν να συμ-
μαχήσουν σε κινητοποιήσεις που 
ζητούσαν να καεί η Βουλή, προ-
κειμένου να κερδίσουν με κάθε 
τρόπο τις εκλογές.
Όλα για την νομή της εξουσίας. 
Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να αλλά-
ξουν την πορεία της χώρας, να 
κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές 
ώστε οι πολίτες να μην ξαναζή-
σουν παρόμοιες κρίσεις».
Αυτές οι επιλογές τους άφησαν 
πληγές στην πολιτική ζωή της 
χώρας. Θεωρώ ιστορική μου υπο-
χρέωση και πολιτική μου ευθύνη, 
απέναντι στην ιστορία και την 
παράταξή μας, την Προοδευτική 
Παράταξη, να συμβάλλω στην 
ανασυγκρότησή της, στη διατή-
ρηση της πολιτικής της αυτονομίας 

και στην εκ νέου ανάδειξή της σε 
μια ισχυρή, πρωταγωνιστική προ-
οδευτική δύναμη απέναντι στη 
συντήρηση -είτε αυτή έχει δεξιό 
είτε αριστερό μανδύα.
Να συμβάλω στη δημιουργία μιας 
παράταξης που θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στην έξοδο από 
την κρίση, με ριζικές αλλαγές για 
να εξασφαλιστεί η πρόοδός της 
χώρας, ένα βιώσιμο μέλλον για 
τον Ελληνικό λαό».
»Η αναγέννηση της Προοδευ-
τικής Παράταξης, είναι μια υπό-
θεση που πρέπει να πάρουν στα 

χέρια τους οι προοδευτικοί πολί-
τες, να αποστρέψουν το βλέμμα 
τους από τα επίπλαστα διλήμματα 
και να δώσουν οι ίδιοι απαντή-
σεις στα πραγματικά προβλήματα 
που απασχολούν τους ίδιους τους 
πολίτες και τη χώρα, να δώσουμε 
όλοι μαζί απαντήσεις στις μεγάλες 
προκλήσεις των καιρών.
Αυτή η προσπάθεια, θα είναι 
μακρά και επίπονη. Και δεν 
αφορά τις κάθε φορά ανάγκες 
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη 
χώρα και τους Έλληνες. Για τους 
σκοπούς αυτούς εργαζόμαστε 

όλοι στο ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών 
Σοσιαλιστών, όπως και μέσα από 
τη συμμετοχή μας στο Κίνημα 
Αλλαγής.
Θέλω να γίνει σε όλους σαφές 
πως, Δεν με αφορά καμία άθλια 
φιλολογία, μεθόδευση ή εργα-
λειοποίηση, που εντάσσεται 
στο δυσάρεστο κλίμα των ημε-
ρών, του ευτελισμού της πολι-
τικής και της Δημοκρατίας, του 
κυνισμού και των τυχοδιωκτι-
κών επιδιώξεων, που υπηρε-
τούν ιδιοτελείς μεθοδεύσεις και 
σκοπιμότητες».

Τέλος στα σενάρια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ έβαλε ο 
Γιώργος Παπανδρέου 

επικαιρότητα
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Συγχαρητήρια Τραμπ σε Τσίπρα - Ζάεφ

Τ
α συγχαρητήριά του για την κύρωση 
και υλοποίηση της συμφωνίας των 
Πρεσπών απέστειλε ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή 

του προς τον πρωθυπουργό της Βόρειας 
Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ καθώς και τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
«Πρόκειται για το πιο ιστορικό επίτευγμα 
στα Βαλκάνια, από τη Συμφωνία του Ντέιτον 
και φανερώνει τη θαρραλέα ηγετική ικανό-
τητα που επιδείξατε. Με τις προσπάθειες 
που καταβάλατε, από κοινού με τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, εξασφαλίσατε ένα 
πιο σταθερό και ευημερούμενο μέλλον, 
όχι μόνο για τις δύο χώρες σας, αλλά και 
για ολόκληρη την περιοχή. Η χώρα σας θα 
καταλάβει τώρα τη θέση που της ανήκει στη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία, ως Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας» αναφέρει ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ στην επιστολή του αυτή, η 
οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γρα-
φείο του Ζόραν Ζάεφ.
«Ελπίζω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα 
αποτελέσει έμπνευση και για άλλες χώρες 

της περιοχής. Η Συμφωνία υπογραμμίζει 
την ουσιαστική αλήθεια ότι με πολιτικό 
θάρρος και ικανότητα εστίασης στα μακρο-
πρόθεσμα οφέλη έναντι των βραχυπρόθε-
σμων κινδύνων, οι ηγέτες μπορούν να προ-
βαίνουν σε συμβιβασμούς που είναι δύσκο-
λοι άλλα απαραίτητοι, προκειμένου να 
κατευθύνουν τις χώρες τους σε μια πορεία 
προς ένα λαμπρότερο μέλλον» σημειώνει 
ακόμη στην επιστολή του ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ και καταλήγει:
«Σας συγχαίρω, γι΄ακόμη μία φορά για την 
ηγετική ικανότητα και δέσμευση να ολο-
κληρώσετε αυτή τη διαδικασία, αρχίζοντας 
από τις διαπραγματεύσεις, συνεχίζοντας με 
την κύρωση και τέλος με την πλήρη υλοποί-
ησή της. Η Βόρεια Μακεδονία είναι μεγάλος 
εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής. Είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε 
να σας καλωσορίσουμε ως τον 30ό σύμ-
μαχό μας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία 
και να συνεχίσουμε το κοινό μας έργο, προ-
κειμένου να διασφαλίσουμε την ειρήνη και 
την ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια».

επικαιρότητα

«Φακέλωμα» από την Εφορία για 
όσους τηρούν τραπεζικές θυρίδες 

Ν
α υποχρεώσει τις τράπεζες να 
στέλνουν στοιχεία στην Εφορία 
και για τις τραπεζικές θυρίδες που 
τηρούν οι πελάτες τους, επιχειρεί 

το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση 
της υφυπουργού Αικατερίνης Παπανάτσιου 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
Η απόφαση έρχεται να προσθέσει την κατη-
γορία «τραπεζικές θυρίδες» στον κατάλογο 
των περιουσιακών στοιχείων των πολι-
τών, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα 
Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και 
Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) 
και τα διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς έλεγχο 
στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., 
την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για 
την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσό-
δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 
τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους 
Εισαγγελείς Διαφθοράς.
Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβα-
σης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και στις τραπεζικές 
θυρίδες, όπως ισχύει και στις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές και τα δάνεια των φορο-
λογουμένων, οι ελεγκτικές αρχές θα μπο-
ρούν να ελέγχουν ακόμη πιο αποτελεσμα-
τικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για φορο-
διαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παρά-
νομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλή-
ματα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματικά ποσά σε μετρητά που κατέχουν 
αλλά αποκρύπτουν οι ελεγχόμενοι και θα 
μπορούν πιο εύκολα να προσδιορίζουν τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις, να επιβάλ-
λουν πρόστιμα αλλά και να τεκμηριώνουν 
τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων αδικημά-
των.

Επιπλέον η απόφαση προβλέπει ότι αν τα 
τραπεζικά ιδρύματα δεν ενημερώνουν ηλε-
κτρονικά το Μητρώο, τότε θα τους αποστέλ-
λεται με αλληλογραφία το αίτημα παροχής 
στοιχείων και θα πρέπει να απαντούν άμεσα 
σε αυτό, εντός διορίας λίγων ημερών. 

Έκαναν 470 κατασχέσεις λογαρια-
σμών την ημέρα όλο το 2018!
«Ποδαρικό» με χρέη στην εφορία έκαναν 
συνολικά 4.064.750 φορολογούμενοι, που 
το 2019 τους βρήκε να χρωστούν όλοι μαζί 
δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για την 
πορεία είσπραξης των ληξιπροθέσμων 
χρεών ως τον Δεκέμβριο του 2018 δείχνουν 
ότι μέσα στην περσινή χρονιά, 118.361 
οφειλέτες έπεσαν θύματα κατασχέσεων. 
Δηλαδή 470 κατά μέσον όρο, μέσα σε κάθε 
μια από τις περίπου 250 εργάσιμες -για 
το δημόσιο και τις τράπεζες- ημέρες του 
έτους. Καίτοι μειωμένες κατά σχεδόν 50% 
σε σχέση με το 2017, τα κρούσματα κατα-
σχέσεων και λήψης μέτρων είσπραξης εν 
γένει απέδωσαν 5,5 δισ. ευρώ ή σχεδόν 335 
εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2017. Με 
τις μεθόδους αυτές, για πρώτη φορά στην 
ιστορία η εφορία μπόρεσε και εισέπραξε 
5,5 δισ. ευρώ μέσα σε μια χρονιά –ως το 
2016 δεν ξεπερνούσε ποτέ τα 4 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, στον «προθάλαμο» των κατασχέ-
σεων βρίσκονται από 1.1.2019 συνολικά 
1.821.736 οφειλέτες. Αυτοί είναι οι οφειλέ-
τες με χρέη άνω των 500 ευρώ στους οποί-
ους «δύναται να επιβληθούν αναγκαστικά 
μέτρα είσπραξης», δηλαδή σχεδόν οι μισοί 
(45%) από τα 4 εκατ. οφειλέτες του δημο-
σίου, οι οποίοι βρίσκονται από φέτος «με το 
ένα πόδι» στα όρια κατάσχεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ο Τσίπρας... αλλάζει τα σύνορα: Η 
Μεγάλη Πρέσπα ανήκει μισή σ’εμάς, 
μισή στη «Βόρεια Μακεδονία»! 

Δεν το ξέρει ή πάλι... μπερδεύτηκε; Ο 
πρωθυπουργός υπέπεσε ακόμα μία 
φορά σε ένα λάθος στη γεωγραφία της 

πατρίδας του. Μετά το... αλησμόνητο «Λέσβο 
και Μυτιλήνη» που είχε πει εννοώντας πως 
πρόκειται για δύο ξεχωριστά νησιά, τώρα 
αποφάσισε να... μοιράσει την Μεγάλη Πρέσπα 
στην Ελλάδα και στην «Βόρεια Μακεδονία».
Κατά την διάρκεια συνέντευξης στο περιθώ-
ριο της Διάσκεψης του Μονάχου ο πρωθυ-
πουργός χαριτολογώντας επιχειρεί να εξηγη-
σει γιατί ο ίδιος μιλάει στον πληθυντικό για 
«Συμφωνία των Πρεσπών», ενώ ο Σκοπιανός 
ομόλογός του για «Συμφωνία της Πρέσπας». 
Υπάρχει εδώ μια ασάφεια, λέει και με τα χαρα-
κτηριστικά αγγλικά του, αναλύει: «Ο φίλος μου 

ο Ζόραν λέει «Συμφωνία της Πρέσπας», εγώ 
λέω «Συμφωνία των Πρεσπών» γιατί έχουμε 
δύο λίμνες εκεί, η μία ανήκει στην Ελλάδα και 
η άλλη ανήκει μισή στην Ελλάδα και μισή στη 
Βόρεια Μακεδονία»!
Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως ξέχασε ότι 
τόσο η Μικρή όσο και η Μεγάλη Πρέσπα ανή-
κουν και στην Αλβανία!
Στην Μεγάλη Πρέσπα μάλιστα συναντώνται τα 
τρία κράτη της περιοχής και είναι το δεύτερο 
«τριεθνές» σημείο των συνόρων της Ελλά-
δας, μετά του Έβρου (με την Τουρκία και την 
Βουλγαρία). Επιπλέον μπορεί να παρατηρή-
σει κανείς ότι σε καμία περίπτωση η λίμνη δεν 
χωρίζεται «στη μέση», καθώς τα σύνορα στο 
σημείο εκείνο είναι σαφώς διατυπωμένα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Οι αποδόσεις των κυπρια-
κών κρατικών ομολόγων 
υποχώρησαν σημαντικά 

την Τετάρτη, μια μέρα την έκδοση 
του 15ετούς ομολόγου στις διε-
θνείς αγορές, κάτι που ερμηνεύε-
ται ως σημάδι προόδου της κυπρι-
ακής οικονομίας.
Σε μια μέρα που οι αγορές ομο-
λόγων μετακινήθηκαν ελάχιστα, 
κυρίως σε σχέση με τα ιταλικά 
ομόλογα των οποίων οι αποδό-
σεις συνέχισαν να πιέζονται προς 
τα πάνω,  η Κύπρος βρέθηκε στο 
επίκεντρο, μετά την πώληση την 
Τρίτη του μεγαλύτερου σε διάρ-
κεια ομολόγου που έχει εκδώσει 
η χώρα μέχρι τώρα.  
Όπως αναφέρεται σε ρεπορ-
τάζ του πρακτορείου Reuters, 
η Κύπρος έχει κάνει σταθερά 
βήματα προόδου για επιστροφή 
στις αγορές τα τελευταία χρόνια.
Αναφέρεται επίσης ότι η αναβάθ-
μιση της Κύπρου στην επενδυτική 
βαθμίδα πέρυσι από τον οίκο S&P, 
άνοιξε το δρόμο για τη δυνατότητα 
αγοράς κυπριακών ομολόγων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
το πλαίσιο του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Σύμ-
φωνα με αναλυτές οι επανεπενδύ-
σεις των ομολόγων της ΕΚΤ που 
λήγουν φέτος θα ωφελήσουν την 
κυπριακή αγορά ομολόγων.
Μετά τη δημοπρασία της Τρίτης, οι 
αποδόσεις τω κυπριακών ομολό-
γων υποχώρησαν σήμερα ακόμα 
περισσότερο στις διεθνείς αγορές.  
Η απόδοση του πενταετούς ομο-
λόγου υποχώρησε έως και 20 
μονάδες βάσης κατά τις πρώτες 
συναλλαγές, προτού ανακάμψει 
στο 0,82%.
Το δεκαετές ομόλογο έπεσε κατά 
8 μονάδες βάσης στο 1.88% και 
η απόδοση του επταετούς ομολό-
γου έπεσε στο 1.277%, στο χαμη-
λότερό σημείο από τον Νοέμβριο 
του 2017.
“Η Κύπρος δεν βρίσκεται πλέον σε 
αδύναμη θέση”, δήλωσε ο Rainer 
Guntermann, αναλυτής στρατη-
γικής της Commerzbank. Πρό-
σθεσε ότι η Κύπρος είναι μια μικρή 
αγορά, ωστόσο η έκδοση ομολό-
γου αυτή την εβδομάδα θεωρή-
θηκε ιδιαίτερα ελκυστική.

Σημαντική πτώση 
των αποδόσεων 
των κυπριακών 
ομολόγων 

Τη δημιουργία Ταμείου 
Προστασίας και Ασφάλισης 
της γεωργικής παραγωγής, 
προβλέπει η μεταρρύθμιση 
γεωργικής ασφάλισης, 
που ενέκρινε σήμερα το 
Υπουργικό Συμβούλιο

Σ
ε δηλώσεις του μετά τη 
συνεδρία του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, ο Υ-
πουργός Γεωργίας Κώ-

στας Καδής είπε ότι η μεταρρύθ-
μιση συζητείται εδώ και πολλά 
χρόνια και επιτέλους μπαίνει σε 
τροχιά υλοποίησης της με την έ-
γκριση των σχετικών νομοσχεδί-
ων από το Υπουργικό Συμβούλιο 
και την κατάθεσή τους στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.
Όπως είπε, με τη μεταρρύθμιση 
δημιουργείται ένα ταμείο προ-
στασίας και ασφάλισης της γεωρ-
γικής παραγωγής, στο οποίο 
θα συνεισφέρουν και οι ίδιοι 
οι αγρότες, αλλά και το κράτος. 
«Υποχρεωτικά καλύπτονται όλες 
οι καλλιέργειες από όλους τους 
κινδύνους και φεύγουμε από το 
σημερινό καθεστώς, όπου καλύ-
πτονται κάποιες καλλιέργειες και 
μόνο κάποιοι κίνδυνοι», είπε και 
εξήγησε πως η συνεισφορά των 
αγροτών θα είναι ανάλογη και 
με την επικινδυνότητα, δηλαδή 
πόσο είναι το ρίσκο να πληγεί 
μια καλλιέργεια από μια θεομη-
νία.
Ο κ. Καδής ανέφερε πως οι 
αρμοδιότητες του Οργανισμού 
Γεωργικής Ασφάλισης θα περά-
σουν στο Τμήμα Γεωργίας του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος και το προσωπικό του ΟΓΑ 
θα μεταφερθεί στη Δημόσια 
Υπηρεσία.
«Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε 
ότι θα καλύπτονται όλοι οι αγρό-

τες μας μέσα από ένα ευέλι-
κτο σχήμα, το οποίο θα αποδί-
δει στους επηρεαζόμενους το 
συντομότερο δυνατόν τις αποζη-
μιώσεις που δικαιούνται», είπε 
και σημείωσε πως για τη διαμόρ-
φωση του συγκεκριμένου νομο-
σχεδίου έχει προηγηθεί ευρεία 
διαβούλευση και η συντριπτική 
πλειονότητα των αγροτών μας 
και οι αγροτικές οργανώσεις 
θεωρώ ότι στηρίζουν αυτή την 
προσπάθεια.
Είπε πως οι εκπρόσωποι του 
αγροτικού κόσμου θα συμμετέ-
χουν στη διαχείριση του ταμείου 
που δημιουργείται για τη διαχεί-
ριση των κινδύνων με βάση το 
νέο σχέδιο ασφάλισης.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. 
Καδής είπε ότι το κόστος για 
το κράτος αναμένεται να είναι 
ανάλογο με αυτό που καταθέ-
τει σήμερα. Ωστόσο, συνέχισε, 
ανάλογα και με τις θεομηνίες, 
τα ακραία περιστατικά που θα 
προκύπτουν, το κράτος θα μπο-
ρεί να συμπληρώνει τη συνει-
σφορά των αγροτών ώστε να 
έχουμε πλήρεις αποζημιώσεις 
προς τους αγρό-
τες μας. Δηλαδή, 
εξήγησε, υπάρ-
χει μια ευελιξία ως 
προς το εύρος της 
συνεισφοράς που 
θα δίνεται από το 
κράτος.
Σε άλλη ερώτηση ο 
Υπουργός είπε ότι η συνεισφορά 
των αγροτών θα κυμαίνεται από 
1,9 ευρώ μέχρι 32 ευρώ ανά 
δεκάριο, αναλόγως της καλλιέρ-
γειας, και για τα αιγοπρόβατα, 
που επίσης καλύπτονται, 0,80 
σεντ ανά αιγοπρόβατο.
Ερωτηθείς πότε θα είναι η τελευ-
ταία μέρα λειτουργίας του ΟΓΑ, ο 
κ. Καδής είπε ότι αυτό θα εξαρ-
τηθεί από το πότε θα εγκριθεί 

από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων το νέο αυτό σύστημα.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επό-
μενες αποζημιώσεις πέραν από 
αυτές που θα ανακοινώσουν 
σήμερα θα δοθούν μέσα από το 
νέο σύστημα γεωργικής ασφά-
λισης. Δηλαδή, εξήγησε, ακόμα 
και μέσα στο 2019 αν έχουμε νέα 
ακραία καιρικά φαινόμενα και 
νέες ζημιές ευελπιστώ ότι αυτές 
θα καλυφθούν μέσα από το νέο 
εξορθολογισμένο σύστημα.
«Δείχνοντας γρήγορα αντανα-
κλαστικά και μετά από τις επι-
σκέψεις που κάναμε σε διάφο-
ρες περιοχές της Κύπρου κατα-
θέσαμε, όπως είχαμε διαβεβαι-
ώσει τον αγροτικό κόσμο, πρό-
ταση στο Υπουργικό Συμβούλιο 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι 
ένα μέρος της αποζημίωσης τους 
θα καταβληθεί το συντομότερο 
δυνατόν, μέσα στους επόμενους 
μήνες», είπε και σημείωσε πως 
ειδικά για τις χειμερινές καλλιέρ-
γειες των πατατών η εκτίμηση θα 
γίνει μέσα στον Μάρτιο, και μέσα 
στον Απρίλιο, ενώ με βάση τις 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις θα 

δοθεί το 40%. Για 
τις υπόλοιπες καλ-
λιέργειες το 40% 
θα δοθεί τον Ιού-
νιο, αφού μέχρι 
τον Μάη θα γίνο-
νται οι προκαταρ-
κτικές εκτιμήσεις.
Ο κ. Καδής υπεν-

θύμισε πως με ανάλογη από-
φαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου δόθηκε το 50% για τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα που 
επηρέασαν τους αγρότες μας το 
καλοκαίρι και φθινόπωρο του 
2018, και μέσα στις αμέσως επό-
μενες μέρες καταβάλλεται το 
υπόλοιπο 50% το οποίο φτάνει 
τα 5,5 εκ. ευρώ.
«Με αυτές τις αποφάσεις η 

Κυβέρνηση δείχνει ότι βρίσκε-
ται δίπλα στον Κύπριο αγρότη 
και τον στηρίζει για να περάσει 
αυτά τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα που έχουν πλήξει τις γεωρ-
γικές καλλιέργειες και ανακουφί-
ζει και στηρίζει τον αγροτικό μας 
κόσμο», είπε.

Ο Πρόεδρος δεν παρεμ-
βαίνει στο έργο του Γ.Ε-
λεγκτή
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
όχι μόνο δεν παρεμβαίνει στο 
έργο του Γενικού Ελεγκτή, αλλά 
αναμένει όπως ασκεί αυστηρό 
έλεγχο στα οικονομικά του κρά-
τους, αναφέρει ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προ-
δρόμου, σε γραπτή του δήλωσή 
αναφερόμενος σε συνέντευξη 
που παραχώρησε ο Πρόεδρος 
στην εφημερίδα «Πολίτης».
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, όπως φαί-
νεται και σε χθεσινή συνέντευξη 
του, όχι μόνο δεν παρεμβαίνει 
στο έργο του Γενικού Ελεγκτή, 
αλλά του έχει ζητήσει και αναμέ-
νει όπως ασκεί αυστηρό μάλιστα 
έλεγχο στα οικονομικά του κρά-
τους και στην οικονομική διαχεί-
ριση του δημοσίου χρήματος», 
αναφέρει στην δήλωσή του ο 
Εκπρόσωπος. .
Εκείνο το οποίο στην ίδια συνέ-
ντευξη διαπίστωνε ο Πρόεδρος, 
προσθέτει, «είναι ότι πρέπει να 
επιδεικνύεται προσοχή και επι-
μέλεια στις δημόσιες δηλώσεις 
και στη συμπερίληψη όλων των 
σχετικών στοιχείων και προκα-
ταρκτικών απόψεων στις σχε-
τικές εκθέσεις, ενώ ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίδεται στο 
σεβασμό και των άλλων πολι-
τειακών αξιωματούχων και ανε-
ξάρτητων θεσμών, καθώς και 
στην τήρηση των προνοιών του 
Συντάγματος».

Τη δημιουργία Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης 
της γεωργικής παραγωγής ενέκρινε το Υπουργικό 
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Σ
την επιβράβευση αστυφυλάκων και ειδικών 
αστυφυλάκων για πράξεις επ’ ανδραγαθία, α-
ναφέρεται σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο Υπουργός αναφέρει ότι η 
ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου θεσμι-
κού πλαισίου, αντίστοιχου με αυτό που υφίσταται 
για τα υπόλοιπα μέλη της Αστυνομίας, για την επι-
βράβευση των ειδικών και τακτικών αστυνομικών, 
οι οποίοι κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους και 
από πράξη ανδραγαθίας τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή 
τους, αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως από το 2017.
Όπως σημειώνει, λόγω του ότι η θέση των ειδικών και 
τακτικών ειδικών αστυνομικών δεν προβλέπει δυνα-
τότητα προαγωγής, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε 
προέβλεπε για την παραχώρηση μισθολογικής αύξη-
σης στους ειδικούς αστυνομικούς, αντίστοιχης αξίας 
με αυτή που απολαμβάνει ένας αστυνομικός με την 
προαγωγή του στο βαθμό του λοχία.
Ο Υπουργός συνεχίζει λέγοντας ότι η αρχική διαβού-
λευση με τους εμπλεκόμενους φορείς άρχισε το Νοέμ-
βριο 2017 και το 2018 προωθήθηκε ολοκληρωμένο 
θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την επιβράβευση 
των ειδικών αστυνομικών για πράξεις επ’ ανδραγαθία 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με τη σύμ-

φωνη γνώμη των κομμάτων.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, αναφέρει, οι 
ειδικοί αστυνομικοί θα μπορούν πλέον να επιβραβεύ-
ονται σε μια τέτοια περίπτωση ανάλογα με το μέγε-
θος και τις επιπτώσεις της πράξης ανδραγαθίας που 
έχουν εκτελέσει, είτε με την παραχώρηση μισθολογι-
κής αύξησης ή με τον διορισμό τους στην Αστυνομία 
στον βαθμό του Αστυφύλακα ή και με προαγωγή τους 
στον βαθμό του Λοχία.
Παράλληλα,  προσθέτει ότι ειδικοί ή τακτικοί  ειδικοί  
αστυνομικοί, οι Αστυφύλακες και οι Λοχίες οι οποίοι 
έπεσαν υπέρ πατρίδος ή έχασαν την ζωή τους ή αγνο-
ούνται από πράξεις ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, η οποία τελέστηκε κατά την 
περίοδο των αναταραχών του 1963 ή κατά την περί-
οδο της τουρκικής εισβολής ή προασπιζόμενοι την 
Δημοκρατία κατά την περίοδο του πραξικοπήματος 
και οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα επιβραβευθεί 
με διορισμό, θα μπορούν να επιβραβευθούν στον 
βαθμό του Αστυφύλακα ή και προαγωγή στο βαθμό 
του λοχία.
Με αυτό το τρόπο παρέχεται η δυνατότητα επιβρά-
βευσης όχι μόνον των μελών που έπεσαν υπέρ πατρί-
δος και έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αλλά 
και των αγνοουμένων μελών της Αστυνομίας, καταλή-
γει ο Υπουργός.

Στην επιβράβευση αστυφυλάκων και ειδικών 
αστυφυλάκων για πράξεις επ’ ανδραγαθία, 
αναφέρεται ο Ι. Νικολάου 

Στη Μόσχα για συνομιλίες με Λαβρόφ 
μεταβαίνει ο Χριστοδουλίδης

Ο 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-
στοδουλίδης αναχωρεί σήμερα αρ-
γά το απόγευμα για τη Μόσχα, όπου 
θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρα-

σκευή, μονοήμερη επίσκεψη εργασίας, αντα-
ποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση που του 
είχε απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λαβρόφ, τον 
περασμένο Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια των συζητή-
σεων που θα γίνουν στο πλαίσιο της επίσκε-
ψης, θα γίνει ανασκόπηση  των διμερών σχέ-
σεων των δύο χωρών, ενώ αναμένεται να 
συζητηθούν και να ανταλλαγούν απόψεις για 
την παρούσα κατάσταση σ τις σχέσεις ΕΕ – 
Ρωσίας, ως επίσης για τις προοπτικές και τις 
προκλήσεις που υπάρχουν. Περαιτέρω, ανα-
μένεται να γ ίνει συζήτηση για τ ις εξελίξεις 

στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και για άλλα 
διεθνή θέματα.
Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Χριστοδου-
λίδης θα ενημερώσει επίσης τον κ. Λαβρόφ 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και 
την προσπάθεια για επανέναρξη των συνομι-
λιών που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της Απε-
σταλμένης του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ Τζέιν 
Χολ Λουτ, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και το 
θέμα της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμέ-
νων Εθνών στην Κύπρο.
Οι δύο Υπουργοί θα έχουν κατ’ ιδίαν συνά-
ντηση στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, την 
οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνο-
μιλίες και γεύμα εργασίας μεταξύ αντιπρο-
σωπειών των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. 
Οι κύριοι Χριστοδουλίδης και Lavrov θα προ-
βούν σε δηλώσεις προς εκπροσώπους των 
ΜΜΕ στις 10.00 πμ ώρα Κύπρου.

Φωτίου: Οι νέοι απόδημοι 
αποτελούν το μέλλον της 
πατρίδας και της διασποράς 

Ε
πενδύουμε ιδιαίτερα στους νέους αποδήμους μας θέτοντας στην 
προμετωπίδα του ενδιαφέροντος μας τα θέματα που κατά πρώ-
το λόγο τους αφορούν. Αυτοί αποτελούν το μέλλον της πατρίδας 
μας και της διασποράς μας. Αυτά δήλωσε ο Προεδρικός Επίτρο-

πος Φώτης Φωτίου, απευθυνόμενος στους τους ποδοσφαιριστές της ο-
μάδας νέων «Ελευθερία – Παγκύπριος Νέας Υόρκης, με τους οποίους 
συναντήθηκε σήμερα.
Ο κ. Φωτίου καλωσόρισε τον Πρόεδρο της ομάδας «Ελευθέρια-Παγκύ-
πριος» Νέας Υόρκης Νίκο Τζιάζα, τον ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρο της  
Μάικ Λεάνδρου, τον Υπεύθυνο της αποστολής  Έβρο Καβάζη και τα μέλη 
της ομάδας, σημειώνοντας ότι αποτελούν έναν από τους πιο σημαντι-
κούς οργανωμένους πυρήνες των αποδήμων στην Αμερική.
Αναφερόμενος στις ομογενειακές οργανώσεις, είπε ότι βοήθησαν στην 
προώθηση και προβολή των δίκαιων θέσεών μας στο εθνικό μας θέμα 
και έγιναν οι καλύτεροι των πρέσβεων μας στη δεύτερη τους πατρίδα. 
Και όχι μόνο αυτό. Αποδείχθηκαν και πολύτιμοι συμπαραστάτες διε-
θνώς στον αγώνα μας για επίτευξη μιας διαρκούς και μόνιμης λύσης που 
θα μας απελευθερώνει από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και θα 
επανενώνει την Κύπρο κατοχυρώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών της. Χωρίς επεμβατικά δικαιώ-
ματα και εγγυήσεις, χωρίς στρατούς κατοχής και χωρίς η Τουρκία να έχει 
με οποιονδήποτε τρόπο έλεγχο επί ολόκληρης της νήσου. Θέλουμε μια 
λύση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πολιτών μας, Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως και των Μαρωνιτών, των Αρμενίων 
και των Λατίνων, χωρίς διακρίσεις, και μέσα σε συνθήκες ισονομίας και 
ισοπολιτείας, όπως και ελευθερίας, ασφάλειας και κοινής ευημερίας, 
δήλωσε.
Ο κ. Φωτίου μίλησε επίσης για την ανάληψη κοινών δράσεων με την 
Ελλάδα, καθώς ακόμα και με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Αρμε-
νία, η Σερβία, και η Ρουμανία με τις οποίες έχουμε συνάψει μνημόνια 
και συμφωνίες αξιοποίησης της μεγάλης δύναμης της διασποράς για 
επιδίωξη και ικανοποίηση κοινών συμφερόντων. Αναφέρθηκε δε στις 
δράσεις στο πλαίσιο της πολύ στενής συνεργασίας με την ΠΣΕΚΑ, την 
ΠΟΜΑΚ, τη ΝΕΠΟΜΑΚ και τις άλλες ομογενειακές οργανώσεις.
Επενδύουμε, είπε, ιδιαίτερα στους νέους αποδήμους μας θέτοντας στην 
προμετωπίδα του ενδιαφέροντος μας τα θέματα που κατά πρώτο λόγο 
τους αφορούν. Αυτοί αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας και της δια-
σποράς μας. Προωθήσαμε, έτσι, προγράμματα ενθάρρυνσης της ανά-
μειξης τους στα παροικιακά δρώμενα των τόπων διαμονής τους και ανα-
πτύσσουμε τη συχνότερη επαφή και γνωριμία με την Κύπρο, δίνοντας 
έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού 
της Κύπρου και την αλληλογνωριμία και ανταλλαγή απόψεων με τους 
Κύπριους νέους που διαμένουν μόνιμα στον τόπο μας.
Για τους νέους απόδημους έχει επίσης διασφαλιστεί η δυνατότητα διε-
νέργειας πρακτικής κατάρτισης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, επιτυγχάνοντας και με αυτό τον τρόπο τη σύνδεση με τη χώρα 
καταγωγής τους. Τα τελευταία χρόνια, ανέφερε, έχουμε διασφαλίσει 
επίσης την παροχή σημαντικού αριθμού υποτροφιών για όσους νέους 
απόδημούς μας επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο. 
Βεβαίως, αξιοποιούμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις νέες τεχνολο-
γίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις 15,000 μέλη της ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ και με τον τρόπο αυτό και την επαφή τους με οργανώσεις  νεολαίας 
της  Κύπρου μας.
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Ο 
ναύτης που αγκαλιάζει και φιλά με 
πάθος μια νεαρή γυναίκα στην Τά-
ιμς Σκουέρ, μόλις ανακοινώθηκε η 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

το 1945 –ένα φιλί που πέρασε στην αθανασία 
μέσα από μια φωτογραφία που έκανε τον γύ-
ρο του κόσμου– έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
95 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.
Ο Τζορτζ Μεντόσα πέθανε μετά από μια 
πτώση που είχε τη νύχτα του Σαββάτου προς 
την Κυριακή στο σπίτι του στο Μίντλεταουν, 
όπου ζούσε με τη σύζυγό του, όπως ανέφερε 
η κόρη του στην τοπική εφημερίδα Providence 
Journal.
Η Γκρέτα Ζίμερ Φρίντμαν, η γυναίκα που 
φίλησε μέσα στον ενθουσιασμό του ο 
Μεντόσα, πέθανε το 2016 σε ηλικία 92 ετών.
Όλος ο κόσμος χρειάστηκε να περιμένει μέχρι 
το 2012, όταν κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον 
τίτλο «Το φιλί του ναύτη: το μυστήριο πίσω 
από τη φωτογραφία-σύμβολο του τέλους του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», για να μάθει την 
ταυτότητα των δύο πρωταγωνιστών. Το φιλί 
αυτό, που αποθανάτισε ο φωτορεπόρτερ 
Άλφρεντ Άιζενστατ στις 14 Αυγούστου 1945, 
όταν ανακοινώθηκε η παράδοση της Ιαπω-
νίας, έγινε το σύμβολο της ειρήνης.
Η Γκρέτα Ζίμερ Φρίντμαν, που τότε ήταν 21 
ετών και εργαζόταν ως βοηθός οδοντιάτρου, 
εικονίζεται στη φωτογραφία στην αγκαλιά 
ενός ναύτη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, 
που, τρελός από χαρά, την φιλά με πάθος στο 
στόμα, μέσα στη μέση του δρόμου.
Σε αντίθεση με ό,τι θα πίστευαν οι περισσό-
τεροι, οι δυο νέοι δεν γνωρίζονταν πριν από 
αυτή τη στιγμή που χαράχτηκε ανεξίτητλα στη 
μνήμη όλων χάρη στη φωτογραφία του Άιζεν-
στατ.
«Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν πραγματικά ένα 
φιλί (...) ήταν απλώς κάποιος που γιόρταζε» 
το τέλος του πολέμου, είχε δηλώσει το 2005 η 
ίδια η Φρίντμαν.

διεθνή νέα

Σ
τρατόπεδο στην Αλβανία μεγέθους ίσο με 
50 γήπεδα ποδοσφαίρου στο οποίο περί-
που 2.000 τζιχαντιστές από το Ιράν εκπαι-
δεύονται καθημερινά στη χρήση όπλων, 

τις πολεμικές τέχνες και τον ανορθόδοξο πόλεμο 
με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής αποκαλύπτει το γερμανικό περιοδικό 
Der Spiegel.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού, το 
ιδιαίτερο αυτό στρατόπεδο βρίσκεται σε από-
σταση περίπου 35 λεπτών με αυτοκίνητο από τα 
Τίρανα, και οι άνδρες και οι γυναίκες που ζουν 
μέσα σε αυτό μοιάζουν σαν να βρίσκονται σε 
άλλη εποχή. «Δεν επιτρέπεται να κατέχουν κινητά 
τηλέφωνα ή ρολόγια και απαγορεύεται ακόμα και 
να κρατούν ημερολόγιο» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά το γερμανικό περιοδικό.
Το εν λόγω στρατόπεδο «φιλοξενεί» τα μέλη της 
οργάνωσης «Οι Μουτζαχεντίν του λαού», μια 
ένοπλη ομάδα που πρόσκειται στην ιρανική αντι-
πολίτευση και η οποία μέχρι το 2012 χαρακτη-
ριζόταν ως «τρομοκρατική οργάνωση» από τις 
ΗΠΑ και την ΕΕ.  
«Τον τελευταίο καιρό ωστόσο, πολλά μέλη της 
κυβέρνησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ υποστηρίζουν την ομάδα, γνωστή 
με τη συντομογραφία MEK. Τόσο η αμερικανική 
κυβέρνηση όσο και η ΜΕΚ θέλουν  να δουν το 
τέλος του  καθεστώτος στο Ιράν και τώρα που 
η οργάνωση έχει την υποστήριξη της Ουάσιν-
γκτον, πιστεύει ότι έφθασε τελικά το πλήρωμα 
του χρόνου».  
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Spiegel, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε στο 
περιοδικό ο πατέρας μια γυναίκας που ζει στο 
στρατόπεδο, οι 2.000 άνθρωποι εκπαιδεύονται 
περίπου τρεις φορές την εβδομάδα σε τεχνικές 
αποκεφαλισμών και πρόκλησης τραυμάτων. «Για 
περίπου 30 χρόνια μέλη αυτής της οργάνωσης 
ζούσαν ως εξόριστοι στο Ιράκ, ωστόσο το 2013 
πολλοί εξ αυτών βρέθηκαν στην Αλβανία και από 
το 2017 ζουν στο συγκεκριμένο στρατόπεδο».
Όλα αυτά γίνονται στο όνομα του Μασούντ 
Ρατζαβί, ενός «φαντάσματος» για τον οποίο 
κανείς δεν γνωρίζει τίποτε για τη ζωή του μετά το 
2003. «Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει αν 
είναι ζωντανός. Φωτογραφίες του από τη δεκαε-
τία του 1990 δείχνουν έναν άνδρα με χακί στολή 
και μουστάκι».
Οι 2000 άνθρωποι που ζουν στο στρατόπεδο 

αποτελούν ένα μόνο μέρος του κινήματος που 
καθοδηγείται από την Μυριάμ Ρατζαβί,λ τη 
σύζυγο του εξαφανισμένου ηγέτη του κινήμα-
τος. «Η 65χρονυη κινείται ανάμεσα στο γρα-
φείο της στο Παρίσι και την Αλβανία, από όπου 
καθοδηγεί τον πολιτικό βραχίωνα του κινήματος 
, το «Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν» το 
οποίο δραστηριοποιείται τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στην ΕΕ. Αυτός ο πολιτικός βραχίωνας είναι έτσι 
δομημένος, ως ένα είδος προσωρινής κυβέρνη-
σης, έτοιμη να αναλάβει την εξουσία στην Τεχε-
ράνη μόλις το ισχύον καθεστώς ανατραπεί». Σύμ-
φωνα με τον Spiegel διαθέτει πολλά γραφεία ανά 
τον κόσμο, όπως στην Ουάσινγκτον και το Βερο-
λίνο.  
«Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι σύμμαχοι του Τραμπ 
που ζουν μέσα σε ένα μυστικό στρατόπεδο; 
Δύο αγάλματα λιονταριών βρίσκονται μπροστά 
από τη σιδερένια πύλη και οι φρουροί φωνά-
ζουν «όχι, όχι», αν κάποιος σταματήσει μπροστά 
στην πύλη. Τρεις άνδρες βγαίνουν από την πύλη 
και αρνούνται να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις, υποσχόμενοι ότι οι αιτήσεις συνέ-
ντευξης θα απαντηθούν την επόμενη μέρα. Αλλά 
κανείς δεν απαντά. Ο Spiegel δεν έλαβε ποτέ απά-
ντηση από τους«Μουτζαχεντίν του Λαού» ή από 
το «Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν» σε 
οποιοδήποτε από τα αιτήματα για συνέντευξη, 
ούτε από τα Τίρανα, ούτε από το Παρίσι ή το 
Βερολίνο», υπογραμμίζει το γερμανικό περιο-
δικό.
 Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα μέλη αυτών των 
οργανώσεων έχουν κερδίσει πολλούς υποστηρι-
κτές στην Ουάσιγκτον αλλά και εντός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες ότι λαμβάνουν και χρηματική υπο-
στήριξη από το Ισραήλ και της Σαουδική Αραβία. 
«Το ερώτημα γιατί η Αλβανία ανέχεται ένα τέτοιο 
στρατόπεδο εντός του εδάφους της μπορεί να 
εξηγηθεί από το ότι μετά το 2003 και την πτώση 
του Σαντάμ Χουσείν, τα πράγματα για τους αντι-
καθεστωτικούς του Ιράν έγιναν πολύ δύσκολα.  
Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, η Χίλαρι Κλίντον βοήθησε 
να βρεθεί λύση μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και 
τελικά η Αλβανία συμφώνησε να αποδεχθεί ορι-
σμένα μέλη της ομάδας. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ 
δώρισαν 20 εκατ. δολάρια στην Υπηρεσία Προ-
σφύγων του ΟΗΕ και δεσμεύτηκαν για αναπτυξι-
ακή βοήθεια στην Αλβανία».

Αποκάλυψη από το Spiegel: 
Στρατόπεδο 2.000 Ιρανών 
τζιχαντιστών στην Αλβανία 
Το στρατόπεδο βρίσκεται 35 λεπτά από τα Τίρανα - Φιλοξενεί μέλη της 
οργάνωσης «Μουτζαχεντίν του λαού» που πρόσκεινται στην ιρανική 
αντιπολίτευση - Καθημερινή εκπαίδευση σε ανορθόδοξο πόλεμο, εκτελέσεις 
και αποκεφαλισμούς

ΗΠΑ: Απεβίωσε ο ναύτης «του 
φιλιού της Times Square»
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Απειλές κατά της Ουάσινγκτον 
από τον Βλαντιμίρ Πούτιν που 
προειδοποίησε για νέα Κρίση των 
Πυραύλων -  Δήλωσε ότι η Μόσχα 
βρίσκεται σε στρατιωτική ετοιμότητα

Α
υστηρή προειδοποίηση προς τις 
ΗΠΑ ότι η Ρωσία είναι στρατιωτι-
κά έτοιμη για μια νέα «Κρίση των 
Πυραύλων», εάν η Ουάσινγκτον 

είναι αρκετά ανόητη ώστε να το θέλει απηύ-
θυνε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η Κρίση των Πυραύλων ξέσπασε το 1962. 
Τότε, η Μόσχα απάντησε στην ανάπτυξη 
αμερικανικών πυραύλων στην Τουρκία, 
στέλνοντας βαλλιστικούς πυραύλους στην 
Κούβα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φτάσει 
στο όριο του πυρηνικού πολέμου.
Οι φόβοι ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αναπτύξουν 
πυρηνικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς 
στην Ευρώπη, μετά και την αποχώρησή τους 
από τη συμφωνία INF, που συνάφθηκε στη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προκαλεί 
νέες εντάσεις.
Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν αργά χθες 
το βράδυ σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης. 
Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η 
Μόσχα θα απαντήσει σε 
οποιαδήποτε κίνηση των 
ΗΠΑ να αναπτύξουν νέους 
πυραύλους πλησιέστερα 
στη Ρωσία εγκαθιστώντας 
τους δικούς της πυραύλους 
πλησιέστερα στις ΗΠΑ ή 
αναπτύσσοντας ταχύτερους 
πυραύλους ή και τα δύο.
Για πρώτη φορά ο Πούτιν 
επεκτάθηκε στην προειδοποίησή του, λέγο-
ντας πως η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει υπε-
ρηχητικούς πυραύλους σε πλοία και υπο-
βρύχια που θα παραμονεύουν έξω από τα 
αμερικανικά χωρικά ύδατα, αν η Ουάσιν-
γκτον κάνει κινήσεις για να αναπτύξει μέσου 
βεληνεκούς όπλα στην Ευρώπη.
«Μιλάμε για υποβρύχια ή πλοία επιφα-
νείας. Και μπορούμε να τα βάλουμε, δεδο-
μένης της ταχύτητας και του βεληνεκούς 
(των πυραύλων μας)... σε ουδέτερα ύδατα. 
Επιπλέον δεν είναι στάσιμα, κινούνται και 
θα πρέπει να τα βρουν», δήλωσε ο Πούτιν, 
σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Θα το υπολογίσετε. Mach εννέα (η ταχύ-
τητα των πυραύλων) και πάνω από 1.000 
χιλιόμετρα (το βεληνεκές τους)».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μιλά για ρω-
σική προπαγάνδα
Το αμερικανικό ΥΠΕΞ πάντως είχε απορρί-
ψει την προηγούμενη προειδοποίηση του 
Ρώσου προέδρου, λέγοντας ότι επρόκειτο 
για προπαγάνδα, με στόχο να αποσπάσει 
την προσοχή από το γεγονός ότι η Μόσχα, 
όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον, παραβι-
άζει τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις 
Μέσου Βεληνεκούς (INF).
Η συμφωνία, η οποία απαγορεύει στη 
Ρωσία και στις ΗΠΑ να εγκαθιστούν μικρού 
και μέσου βεληνεκούς χερσαίους πυραύ-
λους στην Ευρώπη, πνέει τα λοίσθια αυξά-
νοντας τις πιθανότητες μιας νέας κούρσας 
των εξοπλισμών ανάμεσα στην Ουάσιν-
γκτον και τη Μόσχα. Ο Πούτιν έχει δηλώ-
σει πως δεν θέλει μια κούρσα των εξοπλι-
σμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτο-
ντας πάντως πως δεν θα έχει άλλη επιλογή 
παρά να δράσει, αν η Ουάσινγκτον αναπτύ-
ξει νέους πυραύλους στην Ευρώπη, μερικοί 
από τους οποίους λέει πως θα μπορούν να 
πλήξουν τη Μόσχα μέσα σε 10 με 12 λεπτά.

Ο Πούτιν δήλωσε πως η 
ναυτική απάντησή του σε 
μια τέτοια κίνηση θα σημά-
νει πως η Ρωσία θα μπορεί 
να πλήξει τις ΗΠΑ ταχύτερα 
απ’ ό,τι οι ανεπτυγμένοι 
στην Ευρώπη αμερικανικοί 
πύραυλοι θα μπορούν να 
πλήξουν τη Μόσχα, επειδή 
ο χρόνος πτήσης τους θα 

είναι βραχύτερος.
«Ο υπολογισμός δεν θα είναι υπέρ τους, 
τουλάχιστον όπως έχουν σήμερα τα πράγ-
ματα. Αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε ο Πού-
τιν, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι σημερινές 
εντάσεις ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιν-
γκτον δεν είναι συγκρίσιμες με εκείνες που 
εκδηλώθηκαν κατά την Κρίση των Πυραύ-
λων στην κούβα.
«Οι εντάσεις δεν είναι λόγος να ανεβάσουμε 
την αντιπαράθεση στα επίπεδα της Κρίσης 
των Πυραύλων κατά τη δεκαετία του 1960. 
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό που 
θέλουμε», δήλωσε.

διεθνή νέα

Πούτιν σε ΗΠΑ: Είμαι έτοιμος 
για νέα Κρίση των Πυραύλων, 
εάν είστε τόσο ανόητοι 

Π
ερισσότερες από 140 σοβαρές 
παραβιάσεις, τόσο στον τομέα της 
ελευθερίας των μέσων μαζικής ε-
νημέρωσης όσο και κατά των ί-

διων των δημοσιογράφων, κατέγραψε το 
2018 η «πλατφόρμα» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία της δημοσιο-
γραφίας και της ασφάλειας των δημοσιο-
γράφων.
Ανακοινώνοντας στο Στρασβούργο τα απο-
τελέσματα σχετικής της έκθεσης «Η δημο-
κρατία σε κίνδυνο: απειλές και επιθέσεις 
εναντίον της ελευθερίας των μέσων ενη-
μέρωσης στην Ευρώπη», οι εκπρόσωποι 
της «πλατφόρμας» διαπίστωσαν ότι οι συν-
θήκες ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
χρόνο με τον χρόνο επιδεινώνονται.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των 
επιθέσεων σε δημοσιογράφους αυξάνε-
ται συνεχώς. Ο αριθμός των απειλών που 
αναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών κατά της ζωής, διπλασιάστηκε 
πέρυσι και δεν σημειώθηκε πρόοδος σε 
αρκετές μακρόχρονες περιπτώσεις ατιμω-
ρησίας για τη δολοφονία δημοσιογράφων. 

Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν 
να κρατούνται αυθαίρετα, ενώ ορισμένες 
νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν απο-
δυναμώσει την ελευθερία των μέσων ενη-
μέρωσης.
Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα του Συμβου-
λίου της Ευρώπης συστάθηκε το 2015, σε 
συνεργασία με εξέχουσες διεθνείς ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ελευθερίας της έκφρασης και των συλλόγων 
δημοσιογράφων, για να παράσχουν πληρο-
φορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
βάση για διάλογο με κράτη-μέλη σχετικά 
με πιθανές προστατευτικές ή επανορθωτι-
κές ενέργειες.
Οι 12 εταίροι της πλατφόρμας είναι: η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογρά-
φων, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιο-
γράφων, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιο-
γράφων, το άρθρο 19, οι Δημοσιογράφοι 
χωρίς Σύνορα, η Επιτροπή Προστασίας των 
Δημοσιογράφων, ο Δείκτης Λογοκρισίας, 
το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, Το Ινστιτούτο, 
η RoryPeckTrust, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδι-
οτηλεόρασης και η PENInternational.

Οι δημοσιογράφοι απειλούνται, 
φυλακίζονται και ενίοτε 
δολοφονούνται!

Ιράν: Οι Φρουροί της 
Επανάστασης απειλούν με 
αντίποινα τη Σαουδική Αραβία 

Ο 
Κασέμ Σολεϊμανί, ο επικεφαλής 
της πτέρυγας των Φρουρών της 
Επανάστασης που πραγματοποι-
εί επιχειρήσεις εκτός των ιρα-

νικών συνόρων, απείλησε τη Σαουδική Α-
ραβία με αντίποινα έπειτα από την επίθεση 
βομβιστή καμικάζι στο νοτιοανατολικό Ιράν 
στις 13 Φεβρουαρίου που είχε αποτέλεσμα 
το θάνατο 27 μελών των Φρουρών, μετέδω-
σε σήμερα το πρακτορείο Tasnim.
«Η Σαουδική Αραβία χτίζει την επιρροή της 
στην περιοχή αποκλειστικά με χρήματα. 
Αυτό είναι μια ψεύτικη επιρροή και μια απο-
τυχία…Θα πάρουμε εκδίκηση για τους μάρ-
τυρες μας…(και) αυτή μπορεί να είναι οπου-
δήποτε στον κόσμο», είπε ο Σολεϊμανί.
Η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί τους 
άσπονδους περιφερειακούς αντιπάλους 
της, την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, ότι στηρίζουν μαχητές 
που εξαπολύουν επιθέσεις ενάντια σε δυνά-

μεις ασφαλείας στο Ιράν. Η Σαουδική Αρα-
βία και τα ΗΑΕ αρνούνται οποιαδήποτε ανά-
μιξη με τις επιθέσεις αυτές.
Η σουνιτική μαχητική οργάνωση Τζάις αλ 
Αντλ (Στρατός της Δικαιοσύνης), που δηλώ-
νει ότι επιδιώκει περισσότερα δικαιώματα 
και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για την 
εθνοτική μειονότητα των Μπαλούχι, ανέ-
λαβε την ευθύνη για την επίθεση της περα-
σμένης εβδομάδας στα σύνορα με το Πακι-
στάν.
Οι ισραηλινές σιιτικές αρχές αναφέρουν 
ότι οι μαχητικές οργανώσεις επιχειρούν με 
βάση ασφαλή καταφύγια στο Πακιστάν και 
έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την γει-
τονική χώρα να τους καταπνίξει.
«Σας προειδοποιώ: Μην δοκιμάζετε την 
ανοχή του Ιράν», τόνισε ο Σολεϊμανί στην 
τελευταία μιας σειράς προειδοποιήσεων 
από Ιρανούς αξιωματούχους έπειτα από την 
διάπραξη της επίθεσης.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα 
«παράνομη και προδοτική» τη 
στάση υψηλόβαθμων μελών της 
κυβέρνησής του που «φαίνεται 
ότι σχεδίαζαν μια πολύ παράνομη 
ενέργεια» όταν συζητούσαν, πριν 
από δύο χρόνια, πώς θα μπορούσαν 
να τον απομακρύνουν από την 
εξουσία επικαλούμενοι το Σύνταγμα.

Ο
ι διάλογοι μεταξύ του υφυπουρ-
γού Δικαιοσύνης Ροντ Ροζεν-
στάιν και του πρώην επικεφα-
λής του FBI επιβεβαιώθηκαν α-

πό τον Άντριου Μακέιμπ, ο οποίος ανέλα-
βε υπηρεσιακός διευθυντής της ομοσπον-
διακής υπηρεσίας μετά την απόλυση του 
Τζέιμς Κόμεϊ, τον Μάιο του 2017. Την εποχή 
εκείνη, σύμφωνα με όσα είπε ο Μακέιμπ 
σε μια συνέντευξή του που 
προβλήθηκε την Κυριακή, 
ο Ροζενστάιν και ο ίδιος 
«ανησυχούσαν πολύ» ότι 
ο Τραμπ θα επιχειρούσε να 
«πνίξει» μια έρευνα για την 
πιθανή αθέμιτη σύμπραξη 
του προεκλογικού επιτελεί-
ου του με τη Μόσχα.
Για τον λόγο αυτό, οι δύο 
άνδρες «συζήτησαν την 25η τροπολογία» 
του Συντάγματος που επιτρέπει στον αντι-
πρόεδρο των ΗΠΑ και την πλειοψηφία του 
υπουργικού συμβουλίου να καθαιρέσουν 
τον πρόεδρο αν τον κρίνουν ανίκανο να 
ασκήσει τα καθήκοντά του, είπε ο Μακέ-
ιμπ.
Ο Τραμπ αντέδρασε με οργή αλλά και με 
αμφισημία στις δηλώσεις αυτές: αφενός 
αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Μακέιμπ 
–τον οποίο απέλυσε τον Μάρτιο του 2018 
από το FBI για «ανειλικρίνεια»– αλλά ταυ-
τόχρονα άφησε να εννοηθεί ότι όσα είπε 
είναι αληθή.
«Γουάου, τόσα πολλά ψέματα από τον 
υπηρεσιακό διευθυντή του FBI, τον ατι-
μασμένο πλέον Άντριου Μακέιμπ. Απο-
λύθηκε για τα ψέματά του και η ιστορία 
του σήμερα γίνεται ακόμη πιο παλαβή», 
έγραψε αρχικά στο Twitter ο Τραμπ, όμως 
στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εκείνος και ο 
Ροντ Ροζενστάιν (...) φαίνεται ότι σχεδίαζαν 
μια πολύ παράνομη πράξη και ότι αποκα-

λύφθηκαν».
Όταν η υπόθεση αυτή είχε αποκαλυφθεί 
για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο 
Ροζενστάιν διέψευσε ότι ήθελε να καθαιρέ-
σει τον Τραμπ. Η υπηρεσία του στη συνέ-
χεια έκανε λόγο για κάποιο «αστείο» που 
δεν έγινε πλήρως κατανοητό.
Ο Ροζενστάιν δεν έχει κάνει καμία δήλωση 
για τη συνέντευξη του Μακέιμπ, ο οποίος 
είπε επίσης ότι ο Τραμπ κάποιες φορές 
φαινόταν διατεθειμένος να πιστέψει τον 
Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και όχι 
τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
«Πρέπει να δώσουν πολλές εξηγήσεις στα 
εκατομμύρια των ανθρώπων που είχαν 
μόλις εκλέξει έναν πρόεδρο που πραγμα-
τικά τους άρεσε και ο οποίος έκανε θαυ-
μάσια δουλειά με τον στρατό. Τους βετε-
ράνους. Την οικονομία και τόσα άλλα. 
Επρόκειτο για μια παράνομη και προδο-

τική «πολιτική ασφαλείας» 
σε πλήρη δράση», ανέ-
φερε στην ανάρτησή του 
ο Τραμπ, μιλώντας για τον 
εαυτό του σε τρίτο πρό-
σωπο.
Στη συνέχεια, επανέλαβε 
ένα σχόλιο που έγινε στην 
εκπομπή Fox and Friends, 
όπου ειπώθηκε ότι επρό-

κειτο για «παράνομη απόπειρα πραξικο-
πήματος» και πρόσθεσε ότι αυτό «είναι 
αλήθεια!».

Δήλωση-βόμβα από τον Μακέιμπ
«Πιστεύετε ακόμη ότι ο Αμερικανός πρόε-
δρος μπορεί να εκπροσωπεί ρωσικά συμ-
φέροντα;» ρώτησε ο Άντερσον Κούπερ του 
CNN τον Άντριου Μακέιμπ στην διάρκεια 
της εκπομπής Anderson Cooper 360.
«Νομίζω ότι είναι πιθανό. Πιστεύω ότι γι’ 
αυτό αρχίσαμε την έρευνά μας και είμαι 
πραγματικά ανυπόμονος να δω που θα 
φτάσει ο Ρόμπερτ Μάλερ», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Μακέιμπ.
Πρόκειται για άλλη μία δήλωση-βόμβα 
από τον Μακέιμπ, η οποία γίνεται μετά τις 
δηλώσεις που έκανε την Κυριακή στο CBS 
περιγράφοντας τους λόγους για τους οποί-
ους, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματού-
χοι αποφάσισαν να αρχίσουν μία έρευνα 
αντικατασκοπείας και παρεμπόδισης της 
δικαιοσύνης, για τον πρόεδρο Τραμπ.

Τραμπ: «Προδοτική η απόπειρα 
απομάκρυνσής μου από την 
εξουσία»

Ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν κατήγγειλε 
την Τετάρτη μια «επανεμφά-
νιση του αντισημιτισμού, γε-

γονός χωρίς αμφιβολία πρωτόγνωρο 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» στην 
ομιλία του στο δείπνο του Συμβουλίου 
των εβραϊκών οργανώσεων της χώρας 
(Crif) στο Παρίσι.
Εδώ και πολλά χρόνια –και η κατάσταση 
επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομά-
δες– η χώρα μας, όπως και αλλού στην 
Ευρώπη και σχεδόν σε όλες τις δυτικές 
δημοκρατίες, αντιμετωπίζει μια επα-
νεμφάνιση του αντισημιτισμού, κάτι 
χωρίς αμφιβολία πρωτόγνωρο μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πάλι, εδώ 
και πολλά χρόνια, ο αντισημιτισμός στη 
Γαλλία σκοτώνει», είπε ο Μακρόν ενώ-
πιον των εκπροσώπων της εβραϊκής κοι-
νότητας της Γαλλίας.
Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επί-
σης ότι η χώρα θα υιοθετήσει σε όλα 
τα έγγραφα αναφοράς έναν ορισμό του 
αντισημιτισμού που θα περιλαμβάνει 
και τον αντισιωνισμό, χωρίς ωστόσο να 
τροποποιήσει τον ποινικό κώδικά της. Η 
Γαλλία «θα εφαρμόσει τον ορισμό του 
αντισημιτισμού όπως υιοθετήθηκε από 
τη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του 
Ολοκαυτώματος» (σ.σ. που περιλαμβά-
νει τον αντισιωνισμό), είπε, τονίζοντας 
ότι «ο αντισιωνισμός είναι μια από τις 
σύγχρονες μορφές αντισημιτισμού».

Λίγο νωρίτερα, ο Μακρόν είχε ενημε-
ρώσει για αυτήν την απόφασή του τον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν 
Νετανιάχου, ο οποίος του εξέφρασε 
«την εκτίμησή του», σύμφωνα με την 
ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο 
του.
Ο Μακρόν ζήτησε επίσης τη διάλυση 
ρατσιστικών ή αντισημιτικών «ενώ-
σεων ή ομάδων», αρχής γενομένης από 
τις ακροδεξιές οργανώσεις «Κοινωνικός 
Προμαχώνας» (Bastion Social), «Αίμα 
και Τιμή Εξάγωνο» (Blood and Honour 
Hexagone) και «Μάχη 18» (Combat 18).
«Ζήτησα από το υπουργείο Εσωτερικών 
να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη διά-
λυση των ομάδων ή ενώσεων που με τη 
συμπεριφορά τους τρέφουν το μίσος, 
προωθούν τις διακρίσεις ή καλούν σε 
βίαιες ενέργειες», συνέχισε.
«Η ντροπή πρέπει να αλλάξει στρατό-
πεδο», είπε, εμφανώς συγκινημένος και 
πρόσθεσε: «Είμαστε στο σπίτι μας. Όλοι 
εμείς».
Με τη δήλωση αυτή ο Μακρόν απα-
ντούσε στο σύνθημα «Είμαστε στο σπίτι 
μας» που ακούγεται εδώ και χρόνια σε 
διάφορες συγκεντρώσεις της ακροδε-
ξιάς στη Γαλλία.
Ο Γάλλος πρόεδρος προανήγγειλε επί-
σης ότι μία βουλευτής του κόμματός 
του πρόκειται να καταθέσει μια πρό-
ταση νόμου για την καταπολέμηση του 
μίσους στο διαδίκτυο.

Γαλλία: Τη διάλυση τριών 
ακροδεξιών οργανώσεων 
ανακοίνωσε ο Μακρόν

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 προετοιμαστείτε 

για την εφηβεία

Η 
εφηβεία είναι η περίοδος των 
μεγαλύτερων αλλαγών για το 
παιδί αλλά και για τη σχέση σας 
μαζί του. Δεν χρειάζεται να εί-

ναι μία αρνητική φάση στη ζωή σας. Εάν 
προετοιμαστείτε και δείξετε απέραντη κα-
τανόηση, όλα θα πάνε καλά. Απλώς σκε-
φτείτε ότι όλοι οι γονείς περνούν λίγο πο-
λύ τα ίδια!
Πριν το παιδί μπει στην εφηβεία, είναι 
καλή ιδέα να μάθετε για τις σωματικές, κοι-
νωνικές και συναισθηματικές αλλαγές που 
βιώνει. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ 
στην κατανόηση του χτισίματος της σχέσης 
σας σε νέες βάσεις. Θυμηθείτε πώς ήταν 
η δική σας εφηβεία. Πώς νιώθατε τότε; 
Πώς την βιώνατε; Πώς θα θέλατε να σας 
φέρονται οι δικοί σας γονείς; Μέσα από τη 
σχέση και τις διαμάχες με το παιδί, θα ανα-
καλύψετε πόσο ανάγκη έχει την απόκτηση 
της δικής του ταυτότητας και ανεξαρτη-
σίας. Γι αυτό και θα προκύψουν διαπληκτι-
σμοί, ασεβής συμπεριφορά, η αυτοεικόνα 
του σώματός του αλλά και οι πρώτες ερω-
τικές σχέσεις.
Η θετική σχέση με το παιδί είναι η ιδανική 
βάση για το χτίσιμο μίας υγιούς προσω-
πικότητας. Έτσι αποκτά αυτοπεποίθηση, 
σεβασμό απέναντι στον εαυτό και τους 
άλλους και εμπιστοσύνη.
Θέστε κανόνες και όρια. Οι ξεκάθαροι 
οικογενειακοί κανόνες για τη συμπερι-
φορά και την επικοινωνία είναι σημαντικό 
κομμάτι της ανεξαρτησίας του. Θέτουν 
ασφαλή όρια επιτρέποντάς του να εξερευ-
νήσει νέα ενδιαφέροντα και να κάνει νέους 
φίλους. To ζητούμενο είναι να συνδυάσετε 
τη σταθερότητα των κανόνων με την αγάπη 
και τη στοργή.
Κάντε διαπραγματεύσεις. Αν χρειαστεί, 
φανείτε ελαστικοί και βρείτε μαζί με τον 
έφηβο λύση στο πρόβλημα. Καταλήξτε σε 
μία απόφαση που να ευνοεί και τις δύο 
πλευρές.
Παρακολουθήστε με διακριτικότητα. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι παραβιάζουμε την ιδιωτι-
κότητα του παιδιού, αλλά ότι φροντίζουμε 
να ενημερωνόμαστε για την καθημερινό-

τητα, το σχολείο, τα ενδιαφέροντα και τους 
φίλους του.
Φροντίστε τον εαυτό σας. Το δικό σας ευ 
ζην είναι σημαντικό γιατί λειτουργεί σαν 
πρότυπο του εφήβου. Βρείτε χρόνο για να 
κάνετε αυτά που σας ευχαριστούν, τρα-
φείτε σωστά, ασκηθείτε, ξεκουραστείτε 
και περάστε χρόνο με το σύντροφό σας.

Γιατί ο έφηβος χάνει την όρεξή του;
Άγχος. Η εφηβεία κατακλύζεται από 
ορμονικές αλλαγές και καινούριες εμπει-
ρίες που μπορούν να προκαλέσουν πολύ 
μεγάλο άγχος. Η πίεση του να τα πηγαίνουν 
καλά στο σχολείο, να κάνουν αθλήματα, 
οι πιθανές μαθησιακές δυσκολίες αλλά 
ακόμα και το κακό οικογενειακό κλίμα 
είναι κλασικοί λόγοι που κάνουν το παιδί 
να μην θέλει να φάει. Μιλήστε μαζί του 
για να κατανοήσετε τι του προκαλεί άγχος. 
Ενθαρρύνετέ το να ασχοληθεί με δραστη-
ριότητες που το ευχαριστούν και βρείτε 
χρόνο για τα οικογενειακά γεύματα.
Κατάθλιψη. Ένα από τα πιο συνήθη 
συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η απώ-
λεια όρεξης ή η αλλαγή στο διατροφικό 
μοτίβο. Αν αυτό συνδυάζεται με έλλειψη 
ύπνου ή αδιαφορία απέναντι στο σχο-
λείο, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και 
τους φίλους του, τότε μάλλον πρόκειται 
για κατάθλιψη. Αν είναι ανοιχτός σε αυτό, 
κανονίστε συνεδρίες με κάποιον ψυχολόγο 
ή ψυχίατρο και μην το επιβαρύνετε με το 
δικό σας άγχος.
Διατροφικές διαταραχές. Η νευρική ανορε-
ξία και η βουλιμία είναι πολύ επικίνδυνες 
ασθένειες γιατί οδηγούν βαθμιαία στην 
έλλειψη τροφής. Προλάβετε την ασθένεια 
πριν την εκδήλωσή της εάν βλέπετε ότι ο 
έφηβος ή η έφηβη αρνείται να φάει για 
μέρες.
Ασθένειες. Ένα παιδί που έχει πυρετό ή 
κρύωμα δεν πρόκειται να φάει πολύ. Αν 
όμως βλέπετε ότι αυτό έχει διάρκεια, μπο-
ρεί να μιλάμε για κάτι σοβαρότερο του 
κρυώματος και θα χρειαστεί να συμβου-
λευτείτε το γιατρό για τις απαραίτητες εξε-
τάσεις.

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.

Θέλεις να μάθεις στα παιδιά σου πώς να κάνουν οικονομία;
Θέλεις  να μάθεις πώς θα μεγαλώσεις παιδιά με οικονομικές αρχές; Δίδαξέ 
τα να αποταμιεύουν. Άνοιξε έναν κοινό λογαριασμό για τα ανήλικα παιδιά 
σου. Κάνε την πρώτη κατάθεση και ενθάρυννε τα παιδιά σου να βάζουν τα-
κτικά κάτι στην τράπεζα. Να τους προτείνεις να αποταμιεύουν ένα μέρος από 
το χαρτζιλίκι τους, ίσως τα μισά. Μπορείς ακόμη να τους δώσεις κίνητρο για 
κάθε δολλάριο που αποταμιεύουν να τους δίνεις κι εσύ άλλο ένα. Αυτό μπο-
ρούν να το κάνουν κι ο παππούς ή η γιαγιά.  Διδάσκοντας στο παιδί σου να 
αποταμιεύει καταθέτεις καλές οικονομικές αρχές στο μέλλον του.  
 
Μήπως συνέχεια συγκρίνεις τα παιδιά σου με άλλα παιδιά; 
Μήπως συνηθίζεις να συγκρίνεις τα παιδιά σου με άλλα παιδιά; Μπορεί να 
αρχίσεις τη σύγκριση ακόμα όταν είναι πολύ μικρά.  «γιατί το δικό μου παιδί 
δεν περπατάει ;... το δικό της το κοριτσάκι έκανε το πρώτο της βήμα στο δέκα-
το μήνα» Και πάει λέγοντας. Το δικό σου παιδί προσπαθεί να διαβάσει στην 
ηλικία των έξι, ενώ το παιδί της γειτόνισσας έμαθε να διαβάζει όταν ήταν τρι-
ών ετών. Αν πεις για το πότε έμαθε να πηγαίνει στην τουαλέτα και να μην τα 
κάνει πάνω του, ή να μάθει να κάνει ποδήλατο, ή να παίζει μπάλα...  Καταλα-
βαίνετε τι εννοώ; Αν συγκρίνουμε τα παιδιά μας με άλλα παιδιά είναι χάσιμο 
ενέργειας. Αν πράγματι σε απασχολεί πολύ, συμβουλέψου κάποιον ειδικό. 
Όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Το καθένα είναι διαφορετικό. Αγάπα τα δικά 
σου όπως ακριβώς είναι.

Έχεις τα απαραίτητα υλικά για να μεγαλώσεις έναν έφηβο;
Πρώτα πρώτα, στήριξε τη σχέση σου με την κόλλα της αγάπης χωρίς όρους. 
Είναι το υλικό που λέει, «σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει.» Δεύτερον, τσιμεντάρισε 
τη σχέση σου με λόγια  ενθαρρυντικά. Στη συνέχεια, να έχεις απεριόριστα 
αποθέματα συγχωρητικού πνεύματος... θα συγκρατήσουν τη σχέση σας ό-
ταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Τέλος, φρόντισε να έχεις χιούμορ. Το 
χιούμορ θα κάνει τόσο  το κουτί με τα υλικά – όσο και σένα – να νιώθετε ανά-
λαφρα, όταν τα πράγματα στο μεγάλωμα του έφηβου αρχίζουν να γίνονται 
βαρειά.

 Έτυχε ποτέ να πας για τρόφιμα στην αγορά με άδειο στομάχι;
Πολλές φορές έτυχε να αγοράσω ένα σωρό πράγματα παραπανίσια που 
δεν ήταν καλά για μένα αλλά και που δεν τα χρειαζόμουν. Απλά ήθελα να 
ικανοποιήσω την πείνα μου.  Μερικές φορές κάνουμε το ίδιο όταν νιώθου-
με μοναξιά. – κατεβάζουμε πράγματα από τα ράφια επειδή λαχταράμε και 
θέλουμε αγάπη και αποδοχή από τους άλλους. Φοβόμαστε να αντιμετωπί-
σουμε μόνοι τη ζωή. Από φόβο μήπως και δεν ενταχθούμε στο περιβάλλον 
μας, για να είμαστε κι εμείς σαν τους άλλους, παίρνουμε ναρκωτικά. Επειδή 
φοβόμαστε μήπως δε μας προσέξουν, ντυνόμαστε με τέτοιον τρόπο ώστε να 
προσελκύσουμε την προσοχή των άλλων και να εντυπωσιάσουμε. Επειδή 
φοβόμαστε να κοιμηθούμε μόνοι, κοιμόμαστε με όποιον τύχει. Προσδιόρι-
σε την πείνα σου, και γέμισε τη ζωή σου με αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι.
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Η 
αερόβια άσκηση ως 
συμπληρωματική μορ-
φή παρέμβασης φέρει 
υψηλή αντικαταθλιπτι-

κή δράση σε ενήλικες ασθενείς 
με μείζονα καταθλιπτική διατα-
ραχή όταν καθοδηγείται από ει-
δικούς της άσκησης και πραγ-
ματοποιείται 3 φορές την εβδο-
μάδα για περίπου 45 λεπτά με 
μέτρια ένταση επί 9 περίπου ε-
βδομάδες». Αυτά δηλώνει στο Α-
ΠΕ-ΜΠΕ, ο Δρ. Ιωάννης Δ. Μωρ-
ρές, στο πλαίσιο μελέτης επι-
στημονικής ομάδας της ο-
ποίας είναι επικεφαλής, 
για την αντικαταθλιπτική 
δράση της άσκησης, η ο-
ποία έλαβε υψηλή α-
ναγνώριση από το Ε-
θνικό Ινστιτούτο Έ-
ρευνας στην Υγεία 
(National Institute 
for Health Research-
NIHR) του Ηνωμένου Βασι-
λείου.
Επιπλέον, προσθέτει, 
η αερόβια άσκηση 
έδειξε μεγάλο αντι-
καταθλιπτ ικό όφε-
λος ακόμα και όταν 
διήρκησε ένα μόλις μήνα 
ή όταν συγκρίθηκε με τα 
αντικαταθλιπτικά φάρ-
μακα ή διάφορες ψυχο-
θεραπευτικές τεχνικές. 
Την ίδια μεγάλη βελτί-
ωση είχαν ασθενείς που 
λάμβαναν θεραπεία είτε 
εντός είτε εκτός νοσοκο-
μείου και ή παρουσίασαν 
σοβαρή, μέτρια ή ήπια κατά-
θλιψη. Επίσης, σύμφωνα με τον 
ίδιο, η αερόβια άσκηση έδειξε 
εξίσου μεγάλα αντικαταθλιπτικά 
οφέλη και με τη χρήση αλλά και 
χωρίς τη χρήση αθλητικού εξο-
πλισμού/εγκαταστάσεων. Είναι 
εξίσου σημαντικό να σημειω-
θεί ότι η αερόβια άσκηση έδειξε 
μεγάλη αντικαταθλιπτική δράση 
ακόμα και σε πειραματικές συν-
θήκες χαμηλού συστηματικού 
σφάλματος».
Κατόπιν δημοσίευσης στην επί-
σημη Ιατρική Επιθεώρηση της 
Αμερικανικής Ένωσης Κατάθλι-

ψης και Άγχους, η μετα-ανάλυση 
του Δρ. Ιωάννη Δ. Μωρρέ έλαβε 
περαιτέρω διεθνή αναγνώριση 
και σηματοδοτήθηκε ως υπό-
δειγμα επιστημονικής τεκμηρίω-
σης υψηλής ποιότητας και κεντρι-
κής σημασίας για τη λήψη απο-
φάσεων στον χώρο της ψυχικής 
υγείας του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Tα ευρήματα αυτής τής διακεκρι-
μένης μελέτης θα χρησιμοποιη-
θούν για να καθοδηγήσουν μελ-
λοντικές ερευνητικές προσπά-

θειες και πιο αποτελεσματι-
κές κλινικές πρακτικές στην 
θεραπεία της κλινικής κατά-

θλιψης.
Ο επικεφαλής της έρευ-
νας Δρ. Ιωάννης Δ. 
Μωρρές δεν παραλεί-

πει να τονίσει επίσης, μιλώ-
ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 

τα ευρήματα είναι πολύ 
σημαντ ικά γ ια τους 
ασθενείς και τις υπη-

ρεσίες ψυχικής υγείας 
και τονίζει ότι η σωστή 

εφαρμογή της αερόβιας άσκη-
σης στις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας για τη θεραπεία 
της κατάθλιψης μπορεί να 
βοηθήσει με πολλαπλούς 

τρόπους. Συγκεκριμένα, η 
άσκηση δεν είναι κοστοβόρα 
παρέμβαση και δεν συνδέεται 

με κοινωνικό στίγμα. Επι-
πλέον, βελτιώνει τη βεβα-
ρυμμένη σωματική υγεία 

και ποιότητα ζωής των ασθε-
νών με κατάθλιψη και μπορεί να 

μειώσει τις αυξημένες λίστες ανα-
μονής που καταγράφονται στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Με βάση τα ευρήματα της μελέ-
της αλλά και την επαναλαμβα-
νόμενη διεθνή επιστημονική 
τεκμηρίωση, οι ερευνητές του 
ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας τονίζουν τη σπουδαι-
ότητα συνταγογράφησης της 
άσκησης στη θεραπεία της κατά-
θλιψης στην Ελλάδα. Η συντα-
γογράφηση της άσκησης στην 
κατάθλιψη αποτελεί γεγονός εδώ 
και αρκετά χρόνια σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο
ι γυναίκες που κατανάλωσαν χυμό βακκινίων για τρεις μή-
νες εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα αντισωμάτων που προ-
σβάλλουν τις αρθρώσεις. Η μελέτη έγινε από το University of 
Londrina, της Βραζιλίας. 

Τα αντιοξειδωτικά στα βακκίνια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρό-
ληψη κάποιων από τις ανοσολογικές αντιδράσεις που προκαλούν πόνο 
και δυσκαμψία σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Οι συγγραφείς της μελέτης δηλώνουν: «Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ο 
χυμός των βακκινίων μειώνει τη δραστηριότητα της νόσου και επομέ-
νως έχει ευεργετικές επιδράσεις σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
παρόλο που απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροπρόθεσμες μελέτες για 
να εξεταστεί οριστικά αυτό το αποτέλεσμα και να διευκρινιστούν οι σχε-
τικοί μηχανισμοί».
Οι ερευνητές προσέλαβαν 41 γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα, η 
οποία επηρεάζει κυρίως τα χέρια, τα πόδια και τους καρπούς, και είναι 
συχνότερη στις γυναίκες. Παρακολουθήθηκαν για 90 ημέρες, ενώ 23 
έπιναν μισό λίτρο χυμού βακκινίων κάθε μέρα και 18 παρέμειναν στην 
προηγούμενη διατροφή τους.
Τα δείγματα αίματος που ελήφθησαν από τις γυναίκες χρησιμοποιήθηκα 
για να μετρηθούν τα επίπεδα των anti-CCP (αντισώματα που παράγονται 
από ένα υπερδραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα και προσβάλλουν τις 
αρθρώσεις).
Οι συμμετέχουσες στη μελέτη απάντησαν επίσης σε ένα ερωτηματο-
λόγιο σχετικά με το πόσο πρησμένες ήταν κάθε μια από 28 αρθρώσεις 
τους.
Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrition, δεί-
χνουν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν χυμό βακκινίων είχαν βελτιω-
μένα συμπτώματα.

Σ
ε μελέτες που έκαναν σε πο-
ντίκια, οι επιστήμονες ανα-
κάλυψαν έναν προηγουμέ-
νως άγνωστο μηχανισμό 

μεταξύ του εγκεφάλου, του μυελού 
των οστών και των αιμοφόρων αγ-
γείων που φαίνεται να προστατεύει 
από την ανάπτυξη της αθηροσκλή-
ρωσης.
Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει 
τη σημασία της ύπαρξης αρκετού 
και ποιοτικού ύπνου για τη διατή-
ρηση της καρδιαγγειακής υγείας και 
θα μπορούσε να προσφέρει νέους 
στόχους για την καταπολέμηση των 
καρδιακών παθήσεων.
«Εντοπίσαμε έναν μηχανισμό με 
τον οποίο μια ορμόνη του εγκεφά-
λου ελέγχει την παραγωγή φλεγμο-
νωδών κυττάρων στον μυελό των 
οστών κατά τρόπο που να προ-
στατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από 
βλάβες», ανέφερε ο Filip Swirski,  
κύριος συγγραφέας της μελέ-
της, αναπληρωτής καθηγητής 
στο Harvard Medical School και 
Massachusetts General Hospital, 
στη Βοστώνη. Αυτός ο αντιφλεγ-
μονώδης μηχανισμός ρυθμίζεται 
από τον ύπνο και σπάει όταν διακό-
πτετε συχνά ο ύπνος ή υπάρχει κακή 
ποιότητα ύπνου. Ο Swirski είπε ότι 
παρόλο που υπάρχουν και άλλοι 
παρόμοιοι μηχανισμοί, τα ευρή-
ματα είναι συναρπαστικά.
Για να μάθουν περισσότερα σχετικά 
με τις επιπτώσεις της ανεπάρκειας 
ύπνου, οι ερευνητές επικεντρώ-
θηκαν σε μια ομάδα ποντικών που 
σχεδιάστηκαν γενετικά για να ανα-
πτύξουν αθηροσκλήρωση. Διέκο-
ψαν τους ρυθμούς ύπνου των μισών 
ποντικιών και επέτρεψαν στα άλλα 
μισά να κοιμούνται κανονικά.
Τα ποντίκια με διαταραγμένο 
ύπνο ανέπτυξαν σταδιακά μεγα-
λύτερες αρτηριακές αλλοιώσεις 
σε σύγκριση με τα άλλα ποντίκια. 
Συγκεκριμένα, οι ποντικοί με δια-
κοπτόμενο ύπνο ανέπτυξαν αρτη-
ριακές πλάκες ή λιπαρές αποθέσεις, 
οι οποίες ήταν έως κατά ένα τρίτο 
μεγαλύτερες από τα ποντίκια με 
φυσιολογικά πρότυπα ύπνου.
Οι ποντικοί με διαταραγμένο ύπνο 
παρήγαγαν το διπλάσιο του επι-
πέδου ορισμένων φλεγμονωδών 
κυττάρων στο κυκλοφορικό τους 
σύστημα από ότι τα ποντίκια ελέγ-
χου. 

Πώς ο ύπνος 
προστατεύει από 
τις καρδιακές 
παθήσεις

Ο χυμός βακκινίων μπορεί να 
ανακουφίσει τις αρθρώσεις 
στις γυναίκες με αρθρίτιδα

Έρευνα: Μεγάλο το 
αντικαταθλιπτικό όφελος της 
αερόβιας άσκησης

υγεία

Ομάδα ερευνητών από το 
Πανεπιστήμιο του Σάο 
Πάολο (USP) έδειξε ότι 

τα γεύματα χαμηλών θερμίδων 
έχουν προστατευτικό αποτέλεσμα 
έναντι ορισμένων ασθενειών. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 
στο FAPESP Week London, που 
πραγματοποιήθηκε από την Royal 
Society στις 11-13 Φεβρουαρίου 
2019.
«Εξετάσαμε πώς οι αλλαγές 
στη διατροφή επηρεάζουν τον 
μεταβολισμό και πώς καταλή-
γουν να αλλάζουν τις πιθανό-
τητες ασθενειών που συνδέο-
νται με τη γήρανση», είπε η Alicia 
Kowaltowski, καθηγήτρια στο USP 
Chemistry Institute.
Ένα από τα πειράματα της ερευνη-
τικής ομάδας στα ποντίκια έδειξε 
πώς μια δίαιτα χαμηλών θερμί-
δων μπορεί να προστατεύσει τον 

εγκέφαλο. Τα ποντίκια χωρίστη-
καν σε δύο ομάδες. Οι ερευνη-
τές υπολόγισαν τον μέσο όρο των 
θερμίδων που η ομάδα χωρίς θερ-
μικούς περιορισμούς έτρωγε και  
τροφοδότησε την άλλη ομάδα με 
40% λιγότερες θερμίδες. Μετά 
από 14 εβδομάδες, σε όλα τα 
ποντίκια δόθηκε ένεση που περι-
είχε μια ουσία η οποία προκαλεί 
σπασμούς, βλάβες και θάνατο των 
νευρώνων.
Ενώ τα ζώα της ομάδας που δεν 
είχαν διατροφικούς περιορισμούς 
εμφάνισαν επιληψία, τα ζώα των 
οποίων οι θερμίδες είχαν περιορι-
στεί δεν παρουσίασαν κάτι τέτοιο. 
Στη συνέχεια οι ερευνητές μελέ-
τησαν τι συνέβη in vitro. Παρατή-
ρησαν ότι η πρόσληψη ασβεστίου 
ήταν μεγαλύτερη στα μιτοχόνδρια 
των ζώων που ανήκαν στην ομάδα 
με τις λιγότερες θερμίδες.

Οι λιγότερες θερμίδες βελτιώνουν 
την απόδοση των κυττάρων
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Α
πό τα χωράφια της Λα Τούνα της Σιναλόα, στο πε-
ριοδικό Forbes και σε καταθέσεις πολλών δεκά-
δων δισσεκατομυρίων. «Ο μόνος τρόπος να απο-
κτήσεις λεφτά για να αγοράσεις φαγητό, να επιβι-

ώσεις, είναι να καλλιεργείς παπαρούνες, μαριχουάνα, και σε 
αυτήν την ηλικία [15 ετών] άρχισα να τα καλλιεργώ και να τα 
πουλάω» είχε τονίσει και μέσα από το καρτέλ της Γουαδα-
λαχάρα κατάφερε να γίνει φόβος και τρόμος των ΗΠΑ! Ενας 
αδίστακτος, σκληρός έμπορος νακρωτικών, που όμως για 
πολλούς ήταν και ο... Αϊ Βασίλης! «Χρηματοδοτώ τα πάντα: 
βαφτίσεις, υποδομές… Είμαι ο Άη Βασίλης. Και όλοι αγα-
πούν τον Άη Βασίλη...». 
Ο Χοακίν Γκουζμάν Λοέρα είναι ο άρχοντας των ναρκω-
τικών.  Ήταν Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, όταν ο 61χρονος Ελ 
Τσάπο καταδικάστηκε για 10 κατηγορίες υποθέσεων ναρκω-
τικών στις ΗΠΑ, το χαμόγελό του πάγωσε, οι στιγμές κυρι-
αρχίας του ξεθώριασαν... Ο Χοακίν Γκουζμάν μεταφέρθηκε 
άμεσα στην Supermax φυλακή "ADX Florence Supermax 
Prison" του Κολοράντο, ένα σωφρονιστικό κατάστημα απ' 
όπου δεν απέδρασε ποτέ κανείς. Η φυλακή βρίσκεται 173 
χιλιόμετρα από το Ντένβερ. Είναι μια αμερικανική ομοσπον-
διακή φυλακή "Supermax", για άνδρες κρατούμενους. Στο 
σωφρονιστικό ίδρυμα κρατούνται σήμερα 360 βαρυποι-
νίτες σε μικροσκοπικά κελιά διαστάσεων 3,5x2 μέτρων. Ο 

προαυλισμός διαρκεί για μόλις μία ώρα την ημέρα.
Άνοιξε το 1994 και έχει μια ιδιαιτέρως κακή φήμη καθώς 
εκεί οι κρατούμενοι ζουν απομονωμένοι ενώ έχουν σημει-
ωθεί αυτοκτονίες. Συχνά είναι και τα καταγγελλόμενα βασα-
νιστήρια από δεσμοφύλακες. Το ψευδώνυμο το ιδρύματος 
είναι το «Αλκατράζ των Βράχων». Οι φύλακες έχουν μάλιστα 
την εξουσιοδότηση να πυροβολήσουν σε περίπτωση υπο-
ψίας απόδρασης. Στο υψηλής τεχνολογίας κτίριο "φιλοξε-
νούνται" μερικοί από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες και 
τρομοκράτες του πλανήτη. Για να αποδράσει κανείς πρέπει 
να "παρακάμψει" 1.400 τηλεχειριζόμενες ατσάλινες πόρτες, 
αισθητήρες πίεσης που βρίσκονται στους διαδρόμους, λέι-
ζερ και κυκλώματα παρακολούθησης, κάτι που καθιστά ένα 
οποιοδήποτε σχέδιο διαφυγής, ανεδαφικό. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Ελ Τσάπο συνελήφθη το 2016, πέντε 
μήνες μετά την απόδρασή του από φυλακή στο Μεξικό. Στην 
διάρκεια της δίκης του παρουσιάστηκαν στοιχεία για την 
εμπλοκή του σε εκατοντάδες δολοφονίες, επιθέσεις, απαγω-
γές αλλά και φριχτά βασανιστήρια σε αντιπάλους του αλλά 
και πρώην συνεργάτες του. Θεωρείται ο μεγαλύτερος προ-
μηθευτής ναρκωτικών στις ΗΠΑ, όσο ήταν το "αφεντικό" του 
πανίσχυρου καρτέλ της Σιναλόα.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς εισαγγελείς, ο Χοακίν Ελ 
Τσάπο Γκουσμάν διακίνησε τόνους κοκαΐνης, ηρωίνης, μαρι-
χουάνας και μεθαμφεταμίνης στις ΗΠΑ για ένα διάστημα 
τουλάχιστον 20 ετών, εδραιώνοντας την εξουσία του στο 
Μεξικό μέσω στυγερών δολοφονιών και πολέμων με αντί-

παλα καρτέλ.
Την έκπληξη και το σοκ του Ελ Τσάπο βέβαια δεν την μοιρά-
στηκε ο υπόλοιπος κόσμος. Μετά από μία δίκη διάρκειας 
τριών μηνών παρουσιάστηκε ένα τσουνάμι με αποδείξεις σε 
βάρος του. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα καταδικαζό-
ταν πως θα τον οδηγούσαν σε αυτήν την φυλακή.
Ο ίδιος ο Ελ Τσάπο στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
πάντως έδειχνε σαν να μην καταλαβαίνει το τι τον περίμενε. 
Φαινόταν σαν να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των 
κατηγοριών ενώ υπήρχαν στιγμές που έστελνε μέχρι και 
φιλιά στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα και σε κοντι-
νούς του ανθρώπους. Έκανε μορφασμούς που θύμιζαν καρ-
τούν και δεν έδειχνε να έχει πάρει στα σοβαρά το μέλλον του 
που έσβηνε.
Σε άλλες περιπτώσεις έμοιαζε σαν έναν γέρο που είχε χαθεί 
σε ένα super market... Και όμως στην αίθουσα ακούγονταν 
τρομερά πράγματα για τον ίδιο και το καρτέλ ναρκωτικών 
που είχε φτιάξει με όλη του την δομή. 
Η πορεία της δίκης έδειξε πόσο... σατανικός άνθρωπος 
είναι. Η κατηγορούσα αρχή βρήκε και έφερε 56 μάρτυρες να 
καταθέσουν σε βάρος του και οι δικηγόροι του μόλις έναν! 
Η υπερασπιστική του ομάδα δεν μπορούσε εκ των πραγ-
μάτων να κάνει και πολλά. Προσπάθησε να αναφέρει ότι 
ο Ελ Τσάπο δεν ήταν ποτέ το απόλυτο αφεντικό στο καρτέλ 

της Σιναλόα και υπήρχαν 
και άλλα επιτελικά στελέχη 
όπως ο Ισμαέλ Γκαρσία, 
γνωστός και ως Ελ Μάγιο. 
Ανέφεραν επίσης πως το 
ίδιο το μεξικανικό κράτος 
ήταν τόσο διεφθαρμένο 
που στήριζε το ίδιο την δια-
κίνηση των ναρκωτικών και 
τη βοηθούσε κιόλας. Επί-
σης πως με την αρωγή του 
μεξικανικού κράτος περ-
νούσαν τα ναρκωτικά στις 
ΗΠΑ. Στοιχεία που έστεκαν 
και είχαν μεγάλη δόση αλή-
θειας.
Όμως η αλήθεια για τις 
κατηγορίες γ ια τον Ελ 
Τσάπο δεν άλλαζε. Τίποτα 
από όσα του αποδίδονταν 
από τα ναρκωτικά κυρίως 

μέχρι τους βασανισμούς και θανάτους ανθρώπων δεν ήταν 
ψέματα. Το όνομα του Γκουζμάν άρχισε να απασχολεί πολύ 
τον διεθνή Τύπο το 2012 ενώ το 2014 μετά από πιέσεις και 
ενέργειες των Αμερικανών είχε συλληφθεί από τους Μεξι-
κανούς. Ο Γκουζμάν ήταν υπεύθυνος για χιλιάδες φόνους. Ο 
ίδιος όχι μόνο δεν είχε πτοηθεί από αυτό, αλλά είχε προσεγ-
γίσει μέσω δικηγόρων του δημοσιογράφους και συγγρα-
φείς για να γράψει την αυτοβιογραφία του.
Στην συνέντευξη Τύπου μετά την καταδίκη του η κατηγο-
ρούσα αρχή και οι άνθρωποι που συγκέντρωσαν τις απο-
δείξεις έκαναν λόγο για μία μεγαλειώδη νίκη στην μάχη κατά 
των ναρκωτικών. 
Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και το ότι βγήκε ο Ελ 
Τσάπο από το παιχνίδι δεν σημαίνει πως σταματούν να περ-
νάνε τα σύνορα του Μεξικού τα ναρκωτικά. Όπως μάλιστα 
έγινε γνωστό από τους πλέον αρμόδιους τα περισσότερα 
ναρκωτικά που περνάνε στις ΗΠΑ, περνούν μέσω επίσημων 
σημείων ελέγχου!!! Κοινώς σε μέρη όπου υπάρχει και θεω-
ρητικά γίνεται έλεγχος για οτιδήποτε επιλήψιμο ή παράνομο.
Το εμπόριο των ναρκωτικών στα σύνορα είναι τόσο δυνατό 
που ξεπερνάει τον Ελ Τσάπο και τον οποιονδήποτε αντί-
στοιχο και άλλοτε ισχυρό Ελ Τσάπο. Αυτό που κάνει το εμπό-
ριο αυτό πιο δυνατό είναι η ακόρεστη... δίψα της ίδιας της 
αγοράς της Αμερικής για ναρκωτικά. Όπου υπάρχει ζήτηση 
υπάρχουν πολλά χρήματα. Και όπου υπάρχουν πολλά χρή-
ματα πάντα βρίσκεται ο τρόπος να περνούν τα ναρκωτικά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα; Η Αριζόνα πριν από χρό-

νια είχε έναν υψηλής τεχνολογίας φράχτη που απέτρεπε στα 
σύνορά της να περάσει ο οποιοσδήποτε. Και όμως οι έμπο-
ροι έφτιαξαν έναν μηχανισμό ώστε να εκτινάσσουν με σχε-
τικό τρόπο τα εμπορεύματά τους και τα ναρκωτικά πάνω από 
τον φράχτη και στην άλλη πλευρά όπου κάποιος ή κάποια 
περίμενε να τα παραλάβει. Όσο λοιπόν υπάρχει μεγάλη αμε-
ρικάνικη ζήτηση για τα ναρκωτικά θα υπάρχουν πολλά ναρ-
κωτικά.
Από αυτήν την διαδικασία δεν πληρώνονται μόνο τα καρ-
τέλ. Πληρώνεται και το ίδιο το κράτος του Μεξικού που 
είναι διεφθαρμένο. Ένα κράτος όπου άνθρωποι σαν τον Ελ 
Τσάπο είχαν εξαγοράσει μέχρι και επιτελικά στελέχη και 
υψηλά στην ιεραρχία της κυβέρνησής του. Ο Ελ Τσάπο εξή-
γαγε περίπου 154 τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ το διάστημα 
1989-2014. 
Ο Χεσούς Σαμπάδα, που παραμένει φυλακισμένος στις ΗΠΑ 
μετά τη σύλληψή του το 2008, αφηγήθηκε με λεπτομέρειες, 
ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μπρούκλιν, 
πως ο ίδιος προσωπικά «λάδωνε» επικεφαλής του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης στο Μεξικό, της ομοσπονδιακής αστυνο-
μίας για τις μεταφορές κι «επίσης της Ιντερπόλ».
«Οι μίζες για τους δημοσίους λειτουργούς της πόλης του 
Μεξικού ισοδυναμούσαν με περίπου 300.000 δολάρια το 
μήνα» διαβεβαίωσε ο 57χρονος άνδρας, που εργάστηκε 20 
χρόνια για το καρτέλ και εμφανίζεται ως μάρτυρας κλειδί 
της κατηγορούσας αρχής. To Αμερικανικό Κράτος στοχεύει 
σε ακόμα ένα χτύπημα, αφού επεξεργάζεται τρόπους για το 
πως θα καταφέρει να κατασχέσει περιουσία 14 δις. δολα-
ρίων του Ελ Τσάπο που προέρχονται από τα κέρδη του από 
τα Καρτέλ ναρκωτικών!
Τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών στο Μεξικό είχε στη 
διάθεσή του, πριν συλληφθεί, ο βαρόνος ναρκωτικών «Ελ 
Τσάπο» Γκουσμάν. Μάλιστα, ο στόλος του αποτελείτο από 
περισσότερα αεροσκάφη από αυτά που έχει στην κατοχή 
του ο εθνικός αερομεταφορέας του Μεξικού, Aeromexico!
Από το 2006 έως το 2015, οι μεξικανικές Αρχές κατάσχε-
σαν 586 αεροπλάνα και 13 ελικόπτερα του καρτέλ Σιναλόο, 
τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών 
σε όλη τη χώρα, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Aeroméxico, διαθέτει μόλις 127 
αεροσκάφη.
Επίσης, το δίκτυο διέθετε 4.771 αυτοσχέδια αεροδρόμια, 
μήκους 100 έως 500 μέτρων. Ο Ελ Τσάπο διέθετε επίσης 
έναν στόλο υποβρυχίων, σκαφών επιφανείας και φορτηγών 
για την διακίνηση των ναρκωτικών σε ολόκληρη την αμερι-
κανική ήπειρο.
Κοντά στα ναρκωτικά υπάρχει και το εμπόριο όπλων στα 
σύνορα του Μεξικού. Δύο πράγματα που μπορεί να συν-
δέονται. Υπάρχουν δε τόσοι πολλοί θάνατοι που σχετίζο-
νται κυρίως με τα καρτέλ που κανείς δεν ξέρει σίγουρα τον 
αριθμό τους. Οι ΗΠΑ έχουν τεράστια ευθύνη σε αυτό που 
γίνεται, όπως έχουν συμμετοχή και στους θανάτους λόγω 
των ναρκωτικών με την ανοχή τους και τον τρόπο που λει-
τουργούν στα σύνορά τους με το Μεξικό.
Η δίκη του Ελ Τσάπο βέβαια ανέδειξε και τη θετική πλευρά. 
Την πλευρά των ανθρώπων που βρήκαν αποδείξεις και πει-
στήρια για φρικαλέες πράξεις που μπορεί να μην τιμωρού-
νταν ποτέ ή και να μην γίνονταν ποτέ γνωστές. Απομυθοποι-
ώντας τον Ελ Τσάπο και κάνοντάς τον να φαίνεται τόσο κοι-
νός και μικρός και στέλνοντάς τον στην φυλακή προφανώς 
και είναι μία νίκη της δικαιοσύνης. Η καταδίκη του Ελ Τσάπο 
δεν θα σταματήσει τον... πόλεμο των ναρκωτικών και ούτε 
καν το καρτέλ Σιναλόα. Ωστόσο ηθικά και συμβολικά δεί-
χνει πως στο τέλος της ημέρας ένας στυγερός δολοφόνος 
και μεγαλέμπορος ναρκωτικών παίρνει αυτό που αξίζει και 
τιμωρείται παραδειγματικά έστω και με καθυστέρηση. 
Το πρόβλημα λοιπόν απεικονίζεται και στα τελευταία λόγια 
του πριν τη μεταφορά του στην φυλακή - εφιάλτη «Ό, τι κι αν 
κάνετε, η διακίνηση ναρκωτικών ουδέποτε θα εξαφανιστεί, 
ένας από τους λόγους είναι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες 
είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής των ναρκωτικών. Δεν είμαι 
εγώ το πρόβλημα, εσείς είστε». 

Το... φάντασμα του Ελ Τσάπο 
στο «Αλκατράζ των Βράχων»!
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απόψεις

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΙ JAINS ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ELLESMERE &  WARDEN

Τ
ο Ιντερνέτ είναι μια απέραντη βιβλιοθήκη βρίσκεις τα 
παντα. Τις προάλλες αλλα έψαχνα να βρω και άλλο βρή-
κα μπροστά μου. Μια αναφορά της Globe and Mail από 
τις 13 Φεβρουάριου 2013 -σχεδόν 6 χρονιά πριν- που 

αναφέρεται στην αγορά του Hellenic Centre της Ελληνικής Κοι-
νότητος Τορόντο  από τη θρησκευτική οργάνωση Τζειν (Jains). 
To όνειρο για ένα Ελληνικό Κέντρο στην Ellesmere είναι πεθα-
μένο χρόνια τώρα. Tο ξεχάσαμε πια και δεν θέλαμε να το θυμό-
μαστε και να μιλήσουμε γι αυτό γιατί μας πληγώνει. Είναι μια 
εθνική ντροπή για όλη την Ελληνική οικογένεια που ζει στην 
ευρύτερη περιοχή του Τορόντο νοιάζονται η όχι.  Θα μπορούσα 
να γράψω πάρα πολλά  γι αυτή την ιστορια αλλα προς τι το όφε-
λος?  Θα έκανα ίσως πολλά αρνητικά σχόλια για τους περισ-
σοτέρους που διαδραμάτισαν κάποιο επίσημο ρολό στην όλη 
διαχείριση του θέματος, αλλα και για τον απλό ακόμη και τον 
αμέτοχο Ελληνοκαναδοι που σίγουρα δεν έβαλε το χέρι όσο 
βαθιά έπρεπε στη τσέπη του και να υποστηρίξει τη κατασκευή 
του κέντρου.  
Ανεύθυνα σχόλια υπήρξαν πολλά αλλα η ευκολία με την οποία 
πολλοί δακτυλοδειχνουν άλλους «υπευθύνους» κατατάσσει τα 
σχόλια κάπου μεταξύ κουτσομπολιού και κακοήθειας. Πιστέψτε 
με υπάρχει αρκετή κατηγόρια για την αποτυχία μας να αποκτή-
σουμε ένα Ελληνικό κέντρο να πάρουν όλοι.  
Ας μη επεκταθώ σ αυτό το καυτό θέμα και ας περιοριστώ απο-
κλειστικά στο τελευταίο κεφάλαιο «του Ελληνικού Κέντρου» 
όπως γράφεται στην ιστορια της Global and Mail στις 13 
Φεβρουάριου 2013. Νομίζω είναι αρκετά αντικειμενική για 
να μάθουν αυτοί που συνήθως δεν ειναι καλώς πληροφορη-
μένοι η αγαπούν περισσότερο τη παραπληροφόρηση. Ίσως 
αργότερα να επανέλθω με τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας του 
Κέντρου.    
Το άρθρο αναφέρεται στη συμφωνία να αγοράσουν οι Τζαιν 
το ημιτελές Ελληνικό Κέντρο από την ελληνική κοινότητα με 
σκοπό να μετατρέψουν το ακίνητο σε ναό, κοινότητα και πολι-
τιστικό κέντρο των Jain κοντά στη γέφυρα Ellesmere Road και 
Warden. H Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο προσπάθησε να 
πουλήσει το κτίριο  όταν έλειψαν τα κονδύλια που ήταν ανα-
γκαία να ολοκληρωθεί η κατασκευή του.
Υπάρχουν περίπου οκτώ εκατομμύρια οπαδοί της θρησκείας 
Jain παγκοσμίως - και σχεδόν 6.000 από αυτούς ζουν στο Τορό-
ντο. Ακουσον, άκουσον  ψωροπερήφανε Ελληναρα… Σχεδόν 
6,000 και νεόφερτοι σχετικά στο Καναδά μπορούν πράγματα 
που 180,000 Έλληνες χρονιά εδώ καλά βολεμένοι κατά το πει-
στούν Ελληνοκαναδοι α δεν μπορούν να κάνουν.., Ας το κατα-
λάβουμε όλοι μια και καλή Δεν ειναι αρκετό να κορδωνόμαστε 
για επιτεύγματα των  προγονών μας χιλιάδες χρονιά πριν όταν 
εμείς δεν είμαστε ανίκανοι να μοιράσουμε δυο γαϊδουριών 
άχυρα.
«Για πρώτη φορά, αυτή η κοινότητα θα έχει δικό της παραδο-
σιακό ναό στην πόλη. Και ένας ναό 48.000 τετραγωνικά πόδια, 
είναι δύσκολο να μη τον δεις και να το παρατηρήσεις. Η κοινό-
τητα των Jain έψαχνε για χρόνια να βρει ένα χώρο να χτίσει τον 
πρώτο παραδοσιακό ναό τους. Κοίταξαν παντού αλλά δεν μπο-
ρούσαν να βρουν στη σωστή τοποθεσία αρκετά μεγάλο οικό-
πεδο.
Milan Shah ένας από τους ηγέτες της τοπικής κοινότητας των 
Jain Society του Τορόντο, συνεργάστηκε με τον κατασκευαστή 
ακινήτων Moti Champsee για να διαπραγματευτεί με την  ελλη-
νική κοινότητα μια συμφωνία ύψους 4,8 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Οι κακόγλωσσες λοιπόν που μιλούν για οπουδήποτε άλλο 

ποσό έχουν τα επισημά και συγκεκριμένα στοιχεία από τους 
αγοραστές του κτιρίου
"Είχαν το κτίριο τους στην αγορά για πάνω από ένα χρόνο και 
ζητούσαν $ 6εκατομμύρια για αυτό. Εμείς έτυχε να είμαστε εκεί 
την κατάλληλη στιγμή."  Το κτίριο ειχε χαρακτηριστεί από την 
πόλη ως πολιτιστικό κέντρο, (Institutional use) οπότε δεν μπο-
ρούσε να πωληθεί για εμπορικούς σκοπούς. Για τoυς Jain, ήταν 
μια τέλεια ευκαιρία.
Στα Αγγλικά το λένε “fire sale” στα ελληνικά «το πουλήσαμε για 
ένα πιάτο φακή».  Σίγουρα το κτίριο πωλήθηκε πολύ λιγότερο 
απ ότι άξιζε  η είχαμε επενδύσει σ αυτό. Αυτό δεν σημαινει ότι 
το διοικητικό συμβούλιο δεν ήθελε να πιάσει καλλίτερη τιμή η 
δεν έκανε το καλλίτερο δυνατό.  Απλά δεν μπορούσε να βρεθεί 
αγοραστής για ένα μισοτελειωμένο κτίριο που προοριζόταν για 
συγκεκριμένη χρήση.

«Επί του παρόντος, οι Jains συγκεντρώνονται σε ένα από τα 
δύο κτίρια που έχουν μετατραπεί σε τόπους λατρείας ένα στο 
Etobicoke - μια πρώην  Αγγλικανή εκκλησιά  στη λεωφόρο 
Rosemead, και το άλλο το Sri Jain Mender, ένα σπίτι που μετα-
τράπηκε σε Park Lawn Road. Μόλις ολοκληρωθεί, θα είναι ο 
μεγαλύτερος ναός του Jain στη Βόρεια Αμερική».  
Και εμείς σχεδιάζαμε το κέντρο με ειδική αρχιτεκτονική με 
υψηλούς κίονες να θυμίζουν ακρόπολη με ελιές φυτεμένες στο 
σκεπαστό φουαγιέ κλπ Αλλα ήταν  ‘ένα όνειρο τρελό, όνειρο 
απατηλό και στου δρόμου τα μισά σβήσανε τ’ άστρα τα χρυσά 
ξαφνικά από τον ουρανό μας»  Το λέω το γνωστό τραγούδι του 
Κοκότα και αντί να μερακλωθώ μου ρχεται να κλάψω. 
Λιγα για τη θρησκεία των Jain που πολλοί δεν γνωρίζουν. Οι 
Jain είναι μια αρχαία θρησκεία από την Ινδία που διδάσκει ότι 
ο δρόμος προς την ευδαιμονία είναι να ζούμε χωρίς κακιά και 
χωρίς να βλάπτουμε το περιβάλλον. Η ουσία είναι η ευημερία 
κάθε όντος στο σύμπαν και η υγεία του ίδιου του σύμπαντος. 
Οι Jains πιστεύουν ότι όχι μόνο τα ανθρώπινα όντα αλλα και 
τα ζώα και τα φυτά, περιέχουν ζωντανές ψυχές. Κάθε μία από 
αυτές τις ψυχές θεωρείται ίσης αξίας και πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται με σεβασμό και συμπόνια. Οι Jains είναι αυστηροί χορ-
τοφάγοι και ζουν με τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση των 
πόρων του κόσμου. Οι Τζαινς πιστεύουν επισης στη μετεμψύ-
χωση. 
"Πολλοί γονείς ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν τη συμμετοχή 

της νεολαίας  σε θρησκευτικές δραστηριότητες", πρόσθεσε  ο 
Moti Champsee . "Αλλά πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους μας 
για να προσελκύσουμε περισσότερους νέους στο ναός μας".  
Εμείς οι Ελληναραδες τι κάνουμε να «αλλάξουμε τους τρόπος 
μας να προσελκύσουμε της νέους μας που αρνούνται να συμμε-
τάσχουν στα κοινά με τις φασαρίες, φωνασκίες και τα τερτίπια 
του μπάχαλου που συνήθως επικρατούν? 
Ο νέος ναός θα έχει αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσες διδασκα-
λίας, αίθουσες υπολογιστών και αθλητικό συγκρότημα. Η κατα-
σκευή του θα χρειαστεί χρόνο, εξήγησε ο κ. Shah, επειδή τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν μόλις ολοκληρωθεί στην Ινδία.  
Τεχνίτες εκεί θα κατασκευάσουν τα χειροποίητα  κομμάτια δια-
κόσμησης του ναού. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στο Τορό-
ντο και θα ενσωματωθούν στην προ υπάρχουσα δομή.
Οι Τζαιν, χρειάστηκαν μόνο λίγες εβδομάδες για να συγκεντρώ-

σουν τα χρήματα, απευθυνόμενοι τις οικογένειες των Jain μία 
προς μία προσωπικά. οι Τζαινς ανταποκρίθηκαν άμεσα. Και 
κατέβαλαν σε μετρητά το ποσό αγοράς στην Ελληνική κοινό-
τητα . Σκοπεύουν να πουλήσουν το κτίριο τους στη λεωφόρο 
Rosemead και ελπίζουν να αποκομίσουν  2 εκατομμύρια δολά-
ρια . Επισης  έχουν υποσχετικές από μελη για $ 450.000. Το 
κόστος ολοκλήρωσης του κτίσματος θα είναι κοντά στα 10 εκα-
τομμύρια δολάρια. 
Εμείς είχαμε πρόγραμμα οικονομικής εξόρμησης κατάλληλων 
προσώπων να συναντηθούν με κάθε Ελληνική οικογένεια ? Όχι 
βέβαια. Το περιβόητο club 500 Δημάδη 500 άτομα να δώσουν 
500 δολάρια το χρόνο για 5 χρονιά ώστε να συγκεντρωθεί το 
ποσό των 2.500,000 ξέρετε πόσους δωρητές συγκέντρωσε? 
ΕΝΤΕΚΑ (11) ! Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν μόνο 11 Ελληνοκα-
ναδοι που μπορούν να προσφέρουν αυτό το ποσό? Μου ανε-
βαίνει το αίμα στο κεφάλι με τη τόση αδιαφορία από τόσους 
πολλούς που τώρα κατηγορούν τη κοινότητα. Στην ώρα ανά-
γκης απουσίαζαν, πέρα έβρεχε. Είπα όμως σήμερα να πω μόνο 
το τελευταίο κεφάλαιο το ξεπούλημα του κέντρου, το τι προη-
γήθηκε αργότερα
Εάν διατηρηθεί ο ρυθμός  χρηματικής βοήθειας  θα πρέπει να 
είμαστε σε θέση να βρούμε το υπόλοιπο των 2,5 εκατομμυρίων 
δολαρίων", δήλωσε ο κ. Shah. "Και έχουμε αρκετό χρόνο στο 
χέρι."
Ετσι εμείς μείναμε με άδεια χέρια!
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Σ
ε κλίμα συγκίνησης απονεμήθηκαν για 
30η΄χρονιά οι υποτροφίες του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Υποτροφιών στους α-
ριστεύσαντες ανά τα πανεπιστήμια 

του Κεμπέκ την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 
2019.Σε μια λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα 
στο McGill Faculty Club οι 11 Ελληνικής κατα-
γωγής αριστούχοι φοιτητές επιβραβεύτηκαν α-
πο την οργανωμένη παροικία για την ακαδημα-
ϊκή τους πορεία παρουσία του Υπάτου Αρμο-
στού της Κύπρου B. Φιλίππου και του γενικού 

Προξένου της Ελλάδας M. Γαβριηλίδη.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος δρ. Γιάννης Χατζη-
νικολάου μίλησε για τα 30 χρόνια λειτουρ-
γίας του θεσμού τονίζοντας πως το Ελληνικό  
Ιδρυμα Υποτροφιών «επιβραβεύει με αντικει-
μενικά κριτήρια τους νέους επιστήμονες της 
Ελληνοκαναδικής μας παροικίας που αρίστευ-
σαν στις σπουδές τους το περσινό ακαδημα-
ϊκό έτος.
Αυτούς που θα είναι οι αυριανοί πρωτοπόροι 
στον επιστημονικό, ακαδημαϊκό και επαγγελ-
ματικό χώρο και που θα εκπροσωπούν σαν 
ηγήτορες της κοινωνίας του αύριο, επάξιοι 
συνεχιστές της ελληνικής κληρονομιάς».
 Οι υποτροφίες δόθηκαν ως εξής:
H Ελένη Αγγελόπουλος, φοιτήτρια στο δεύ-
τερο έτος του δεύτερου πτυχίου της στον τομέα 
της Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου McGill 
έλαβε την υποτροφία του Ιδρύματος Βασιλείου 
Τσόλη.
Η Αγγελική Πιτσικούλη, φοιτήτρια διδακτορι-
κού στον τομέα της Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου του Κεμπέκ στο Μοντρεάλ έλαβε την Υπο-
τροφία  της Οικογένειας Αλίκης Μιχαηλίδου.
Ο Περικλής Φιλιππόπουλος, φοιτητής διδακτο-

ρικού στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 
McGill έλαβε την υποτροφία Οικογενείας Σαμ 
και Μαίρης Χαραλαμπάκη.
Ο Αλέξανδρος Κατσάνης μεταπτυχιακός φοιτη-
τής του τμήματος Πολεοδομίας του Πανεπιστη-
μίου McGill έλαβε την υποτροφία του Ελληνι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μητροπο-
λιτικού Μοντρεάλ.
O Ζήσης Ιωαννίδης, φοιτητής διδακτορικού 
στον τομέα της κατασκευής κτηρίων του Πανε-
πιστημίου Concordia έλαβε την υποτροφία του 
Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ.
Η Γεωργία Πιέρρου, φοιτήτρια διδακτορικού 
στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου  McGill έλαβε την υποτροφία 
της οικογενείας Κωνσταντίνας Ν. Φραγκούλη.
Η Veronique Alvo, φοιτήτρια Ψυχολογίας και 
Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λαβάλ 
έλαβε την υποτροφία του επαρχιακού βου-
λευτή του Λαβάλ, Guy Ouelette.
Η ‘Αντζελα Σταμίρης, δευτεροετής  φοιτήτρια 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill έλαβε την 
υποτροφία της οικογένειας Λάζαρου Καλλι-
πολίτη.
Ο Νικόλας Κοζίρης, δευτεροετής φοιτητής  

Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill έλαβε την 
ονομαστική υποτροφία Dr. Peter Varvarikos 
Scholarship του Ελληνικού Ιατρικού Συλλό-
γου του Κεμπέκ.
Η Avery Warkentin, φοιτήτρια στο τμήμα 
Κλασικών Σπουδών και Ιστορίας στο Πανεπι-
στήμιο McGill έλαβε την υποτροφία της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ.
Η Έλενα Αϊβαλικλής, φοιτήτρια Οδοντιατρι-
κής του Πανεπιστημίου McGill έλαβε την 
υποτροφία της Οικογένειας Βουρτζούμη εξ 
ονόματος του Pink in the City.
Εκ μέρους των παλιών υποτρόφων του ΕΙΥ 
μίλησαν ο Γεράσιμος Αντύπας που σήμερα 
εργάζεται στο Καναδικό ΥΠΕΞ καθώς και 
η σύζυγός του παιδίατρος δρ. Αγγελική 
Μακρή.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τις συγχα-
ρητήριες ομιλίες του Υπάτου Αρμοστή της 
Κύπρου στον Καναδά Β. Φιλίππου, του Γενι-
κού Προξένου της Ελλάδας στο Μόντρεαλ 
Μ. Γαβριηλίδη, της δημοτικής συμβούλου 
Μαίρης Ντέρος, του Προέδρου του Ελληνι-
κού Κογκρέσου του Κεμπέκ Τζόν Θεοδοσό-
πουλου, της υπεύθυνης Παιδείας της ΕΚΜΜ 

Ζωής Μπάτση και του ιδρυτικού μέλους του 
ΕΙΥ Λάζαρου Καλλιπολίτη.
Στην εκδήλωση έπαιξε ένα μουσικό ιντερ-
λούδιο με τη σοπράνο Gloria Polcari, και 
τη Janette Wolff στο πιάνο, ενώ τη βραδυά 
παρουσίασαν ο πρόεδρος δρ. Γιάννης Χατζη-
νικολάου και η δρ. Εύα Κεχαγιά.
Την ακαδημαϊκή κριτική επιτροπή για τις υπο-
τροφίες αποτέλεσαν η δρ. Νικολέττα Ηλιό-
πουλος, ο πατήρ και δρ. Λάμπρος Καμπερί-
δης, ο δρ. Αντριου Παπαδόπουλος και ο δρ. 

Τζόρτζ Ζογόπουλος.
Εμείς ως οικογένεια ευλογηθήκαμε και φέτος 
να προσφέρουμε υποτροφία στο όνομα της 
εκλιπούσης αδελφής μας Κωνσταντίνας Φρα-
γκούλη , την οποία φέτος δώρισε ο ανηψιός 
της μαίτρ Αλέξανδρος Αργύρης. Η υποτρο-
φία στη μνήμη της πρόωρα χαμένης αδελφής 
μας δόθηκε στην Georgia Pierrou, μεταπτυ-
χιακή φοιτήτρια απο το ΕΘνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο με καταγωγή από την Καλαμάτα. 
Άξια η εξ Ελλάδος αριστούχος φοιτήτρια!

 Ου γαρ δοκείν άριστος, αλλ’ είναι θέλει!
30 Χρόνια Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM
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Αγαπητή και πολύ φιλάνθρω-
πος κυρία Σοφία,
η Πρόεδρος του ΗELLENIC 
HOPE CENTER FOR PERSONS 
WITH SPECIAL NEEDS κυρία 
Κaty Bouzios και η κυρία Έφη 
Τσάτσου, συγγραφέας του 
βιβλίου ΙΤ’S ALL GREEK TO ME, 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς 
σας ευχαριστούν εγκάρδια για 
το έργο που προσφέρετε να 
διανείμετε από το ζαχαροπλα-
στείο σας, έναντι δωρεάς 20 
δολαρίων, το παραπάνω βιβλίο.
 Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία 
και προκοπή και ευχόμαστε 
και άλλες επιχειρήσεις να μιμη-
θούν την αξιόλογη αυτή προ-
σφορά σας για να μπορέσουμε 
σύντομα να κτίσουμε και το 
οικοτροφείο του ΗELLENIC 
HOPE CENTER.

God Bless you and your family 
always.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κας 
ΕΦΗ ΤΣΑΤΣΟΥ ΣΤΟ 
SERANO BAKERY



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 33TOΡΟΝΤΟ
22 Φεβρουαρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Α
ποστομωτική απάντηση στη σκο-
πιανή ρητορική δίνει η έγκριτη κα-
ναδική εφημερίδα National Post.
Η εφημερίδα φιλοξενεί στην 

ηλεκτρονική της έκδοση ταξιδιωτικού 
χαρακτήρα άρθρο του Μπερτ Άρτσερ με 
τίτλο «Yours to conquer: Macedonia is 
in the midst of an Alexander The Great 
rebranding», το οποίο αναφέρεται στις 
προσπάθειες οικειοποίησης των ονομά-
των και των συμβόλων της αρχαίας Μακε-
δονίας από πλευράς ΠΓΔΜ.
Σύμφωνα με το άρθρο, «το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να ξέρει κάποιος για την Μακε-
δονία είναι ότι δεν είναι η Μακεδονία», 
επισημαίνοντας ότι «η πραγματική Μακε-
δονία, αυτή με την οποία μεγαλώσαμε, 
βρίσκεται στην Ελλάδα, νότια της χώρας 
που ονομάζεται ΠΓΔΜ, η οποία εορτάζει 
την ανεξαρτησία της στις 8 Απριλίου».
«Ονομάζεται αρχαιοποίηση και είναι μια 
διασκεδαστική άποψη αυτού του ιδιαίτε-
ρου Βαλκανικού κρατιδίου. Με βάση την 
άποψη ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλλη-
νες και παρά το γεγονός ότι είτε ήταν 
είτε δεν ήταν, σίγουρα δεν ζούσαν εκεί, 
η τωρινή εθνικιστική κυβέρνηση αναζη-
τεί λαϊκή υποστήριξη και μια τουριστική 
αγορά, στην πλάτη του Φιλίππου και Υιού, 
στήνοντας αγάλματα σε όλη τη χώρα, και 
κάνοντάς τα επίκεντρο αυτού που απο-
καλούν Σκόπια 2014, που δεν είναι τίποτε 
άλλο από την αναδόμηση του κέντρου 

της πόλης, το οποίο καταστράφηκε από 
σεισμό κατά την περίοδο της Γιουγκο-
σλαβίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο 
αρθρογράφος.
Παράλληλα, ο συντάκτης αναφέρει ότι 
το καθεστώς της ΠΓΔΜ χρησιμοποιεί ως 
προσπάθεια ανάδειξης της ταυτότητάς της 
χώρας την ιστορία του μεγάλου Αλεξάν-
δρου και τις αναφορές στο αρχαίο παρελ-
θόν καθώς και την ανέγερση συναφών 
μνημείων-κατασκευών.
Επισημαίνει ότι τα Σκόπια είναι η πόλη 
στην οποία γεννήθηκε η Μητέρα Τερέζα 
και ότι το ομώνυμο Μουσείο ήταν άδειο 
όταν το επισκέφθηκε με τον σύντροφό 
του, σε αντίθεση με το μνήμα της Μητέ-
ρας Τερέζας στην Καλκούτα, το οποίο ήταν 
κατάμεστο από κόσμο.
Υπογραμμίζονται επιπλέον οι φυσικές 
ομορφιές, τα μοναστήρια και τα ψηλά 
βουνά της χώρας (τονίζεται ότι η χώρα 
έχει 16 βουνά πάνω από 2000 μέτρα και 
ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον τουρισμό 
«περιπέτειας») ενώ τέλος αναφέρεται ότι η 
ταυτότητα της χώρας είναι ρευστή.
Ενδεικτικά ο δημοσιογράφος τονίζει ότι 
η σημερινή κυβέρνηση προτιμά για την 
ταυτότητα της χώρας την προσέγγιση του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάποια άλλη ίσως 
προτιμήσει την Μητέρα Τερέζα ή την ιστο-
ρία της ως τμήμα της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας ή ίσως το ρόλο της στην (πρώην) 
Γιουγκοσλαβία.

Οι Καναδοί κλείνουν το 
στόμα των Σκοπίων: «Η 

Μακεδονία είναι ελληνική» 
ΠΗΓΗ: NEWSBOMB.GR
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Ό
λα ξεκίνησαν τον Μάιο του 
2015, όταν σε μια έρευνα αγο-
ράς που έκανε μια ομάδα νέων 
Τρικαλινών που μέχρι τότε ερ-

γάζονταν στον κλάδο της εστίασης, αλλά 
με όνειρα και φιλοδοξίες για καινοτομία 
και εξωστρέφεια, διαπιστώθηκε πως υ-
πήρχε ένα κενό στην αγορά, ποιοτικής αλ-
λά και οικονομικής ποδιάς.
Το εργαστήριο στήθηκε αμέσως, με απο-
τέλεσμα σήμερα οι ξεχωριστές ποδιές και 
άλλα προϊόντα να κάνουν τον γύρο του 
κόσμου.
Πέρα από την Κύπρο όπου λειτουργεί 
υποκατάστημα της «2 Handmade Aprons» 
με συνεχόμενη ανοδική πορεία, τονίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θάνος Τάμπας, ένας εκ 
των συνιδρυτών, η Γερμανία, λόγω των 
ομογενών, είναι η δεύτερη «δύναμη» 
όπως και η Αυστρία. Επίσης, σύμφωνα 
με τον ίδιο, οι ποδιές έχουν ταξιδέψει σε 
Φιλανδία, Σουηδία, Ρουμανία, Αυστραλία 
και στο Βανκούβερ του Καναδά.
Από τον Μάιο του 2015 η εταιρία σχεδι-
άζει και ράβει ποδιές από το μηδέν, τονί-
ζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμος Μπα-
λάφας, ο δεύτερος της ομάδας, και συνι-
δρυτής, επισημαίνοντας παράλληλα, πως 
«κάθε πελάτης είναι ένα μοναδικό και 
ξεχωριστό project για την ομάδα μας, 

σπάνια κάποιος επιλέγει από τα έτοιμα 
σχέδια αν και στο ηλεκτρονικό μας κατά-
στημα υπάρχουν περίπου 70 κωδικοί», 
και εξηγεί: «Αυτό που μας κάνει να ξεχω-
ρίζουμε είναι ότι ο καθένας μπορεί να 
«στήσει» την ποδιά του ώστε να ταιριά-
ζει στην αισθητική του, να καλύπτει τις 
ανάγκες του και φυσικά να τον συμφέρει 
οικονομικά» .
Το κύριο αντικείμενο του εργαστηρίου, 
είναι οι ποδιές, ωστόσο καθημερινά 
προκύπτουν ανάγκες με αποτέλεσμα τον 
τελευταίο χρόνο να ράβουμε, εξηγεί στο 
Πρακτορείο το τρίτο μέλος της ομάδας 
Έντα Τάμπα, σακάκια barista /bartender 
& chef και δερμάτινες θήκες μαχαι-
ριών. Ο χρόνος παραγωγής είναι σχετι-
κός, μας λέει, καθώς ανάλογα με το σχέ-
διο και τα υλικά διαφέρει. Η ομάδα απαρ-
τίζεται επίσης, από επαγγελματίες στον 
χώρο του ραψίματος με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν όρια στη δημιουργικότητα 
μας, το «ό,τι σκεφτείτε, μπορούμε να το 
ράψουμε» τείνει να γίνει το σλόγκαν του 
εργαστηρίου μας, επισημαίνει.
Η «2 Handmade Aprons» συνεχίζει ο κ. 
Τάμπας, είναι «προϊόν» δικής μας ανά-
γκης. Ξεκινήσαμε, λέει, πολύ δειλά, με 
πολύ αγάπη και ενθουσιασμό. Πλέον η 
ομάδα μας αποτελείται από επαγγελμα-

τίες γαζώτριες, πατρονίστ, σχεδιαστή και 
social media manager.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στα προ-
ϊόντα μας λόγω της ζήτησης , αναφέ-
ρει. Τελευταία τάση είναι οι minimal και 
elegant ποδιές που προορίζονται κυρίως 
για το προσωπικό εστιατορίων, βέβαια 
πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν το 
φυσικό δέρμα το οποίο είναι διαχρονικό.

Για τα μελλοντικά τους σχέδια επισημαί-
νουν πως αυτά αποτελούνται από μικρούς 
στόχους, διατήρηση της ποιότητας, του 
μοναδικού και κυρίως «να μην ξεχάσουμε 
τον λόγο που ξεκινήσαμε, πρέπει να μπο-
ρεί ο καθένας να επιλέξει ένα κομμάτι από 
τη συλλογή μας (ή να δημιουργήσει ένα 
δικό του ) με όσα χρήματα κρίνει ότι θέλει 
να διαθέσει», καταλήγουν.

Μέχρι τον Καναδά «ταξιδεύουν» οι ποδιές 
μιας ομάδας νέων Τρικαλινών
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Χ
αρά, κέφι, φαντασία, πολύχρωμα 
κουστούμια, χορός και μουσική, 
παραδοσιακά κεράσματα και μία 
μεγάλη γιορτή στήνεται, και φέτος 

τις Απόκριες, σε όλη την Ελλάδα.Τα γέλια και 
η μουσική θα ξεσηκώσουν όλη τη Χώρα μι-
κροί και μεγάλοι θα μασκαρευτουν θα ξε-
χυθούν στους δρόμους να προσφέρουν μο-
ναδικές στιγμές στους Έλληνες που περνούν 
δύσκολα να ξεφύγουν λίγο από την καθημε-
ρινότητα επιτέλους να χαμογελάσει το χειλά-
κι τους.
Ξέφρενα γλέντια, έθιμα, παραδόσεις και 
δρώμενα που ανακαλούν στην μνήμη στιγμές 
από το παρελθόν, μεταμφιεσμένοι μασκα-
ράδες και μια διάθεση χαράς και τρέλας να 
πλανιέται στην ατμόσφαιρα…. καθιστούν τις 
απόκριες μια από τις δημοφιλέστερες γιορτές 
του χρόνου.
Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες 
πριν από την Καθαρά Δευτέρα οπότε και 
αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Ταυτίζονται με 
την περίοδο του Τριωδίου, μια κινητή περί-
οδο στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση 

από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρι-
σαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή 
Τυρινής.
Οι μεταμφιεσμένοι ονομάζονται μασκαρά-
δες, μάσκαρες, μούσκαροι, μουσκάρια, κου-
δουνάτοι, γιαννίτσαροι και φορούν διάφο-
ρες στολές όπως Ζορό, Κολομπίνα, κλόουν 
και άλλες. Πολλοί επίσης καλύπτουν το πρό-
σωπό τους με μάσκες.
Το Καρναβάλι είναι μια ιερή γιορτή που εξυ-
μνεί τη χαρά της ζωής, την αναγέννηση και 
την ανανέωση του ανθρώπου, της φύσης 
και ολόκληρης της Δημιουργίας. Οι άνθρω-
ποι μεταμορφώνονται, υπερβαίνουν τα 
στενά όρια της ύπαρξης, χάνουν το γνώριμο 
εαυτό τους και ταυτίζονται με το σύνολο των 
ανθρώπων, κατά τη διάρκεια μιας γιορτής 
που ανατρέπει την κατεστημένη εικόνα του 
κόσμου και τις κοινωνικές συμβάσεις. Απο-
τελεί έναν «ύμνο» στο πνευματικό φως το 
οποίο ελεύθερο από περιορισμούς εκφρά-
ζεται, μετουσιώνοντας και αναγεννώντας τα 
πάντα.
Με άλλα λόγια, τα δρώμενα του Καρναβα-
λιού μάς προσφέρουν την ευκαιρία για μια 
πηγαία έκφραση των βαθύτερων περιεχομέ-
νων του εαυτού μας, αλλά και την εμπειρία 
μιας άμεσης αυθεντικής επαφής με τα υπό-
λοιπα μέλη της κοινωνίας μέσα στην οποία 

ζούμε, υπερβαίνοντας έτσι κάθε χωριστική 
κοινωνική διάκριση. Είναι μια γιορτή που 
ικανοποιεί την ανάγκη μας να βρεθούμε όλοι 
μαζί, να διασκεδάσουμε, να γιορτάσουμε, 
πέρα από το μονότονο ρυθμό της καθημερι-
νότητας. Η ψυχική ευφορία και το πολύτιμο 
θεραπευτικό γέλιο απελευθερώνονται τότε 
και ενισχύονται μέσα από τη γενικότερη διο-
νυσιακή ατμόσφαιρα
Με τη λατινογενή λέξη Καρναβάλι, την αντί-
στοιχη της ελληνικής απόκρεω ή αποκριά, 
χαρακτηρίζεται η περίοδος των τριών εβδο-
μάδων πριν από την Καθαρά Δευτέρα, κατά 
την οποία επικρατεί το έθιμο του μασκαρέμα-
τος. Κυριολεκτικά «Αποκρεά» σημαίνει τον 
αποχαιρετισμό της περιόδου κρεατοφαγίας 
ή την αποχή από το κρέας (από-κρεώ). Αντί-
στοιχα και η λατινογενής λέξη «Καρναβάλι» 
είναι σύνθετη από τις λέξεις carne = κρέας και 
vale = χαιρετώ.
Η ελληνική αποκριά έχει τις ρίζες της στην 
αρχαία Ελλάδα. Συνδέεται με την λατρεία του 
Διονύσου, θεού του κρασιού και των εορτα-
σμών. Η αγγλική λέξη «carnival» προέρχεται 

από το λατινικό «carnem levare» ή «carnis 
levamen», που σημαίνει «διακοπή της βρώ-
σης κρέατος». Στα ελληνικά χρησιμοποιεί-
ται η λέξη «αποκριά» και σημαίνει ακριβώς 
το ίδιο.  Αυτή η δημοφιλής παράδοση προ-
έρχεται από τις παγανιστικές τελετουργίες 
των αρχαίων Ελλήνων και τις γιορτές προς 
τιμή του Διονύσου, θεού του κρασιού και της 
ευθυμίας. Οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν σε 
σατύρους ή φορούσαν μάσκες και ξεχύνο-
νταν στους δρόμους και στις γειτονιές συμ-
περιφερόμενοι «προκλητικά» με τολμηρές 
φράσεις και πράξεις. Αυτό εξυπηρετούσε το 
σκοπό να επιτρέπεται να εκφράζονται ελεύ-
θερα ερωτικές σκέψεις ενώ έκρυβαν την αλη-
θινή τους ταυτότητα πίσω από τις μάσκες.
Οι Απόκριες αποτελούν ουσιαστικά την εισα-
γωγή στην περίοδο της νηστείας και προε-
τοιμασίας για τη μεγαλύτερη γιορτή της χρι-
στιανοσύνης, το Πάσχα. Αποτελούν για τους 
πιστούς μια περίοδο εκτόνωσης, πριν αρχί-
σει η Σαρακοστή, που ξεκινά την Καθαρά 
Δευτέρα. Με τη νηστεία της Σαρακοστής οι 
πιστοί προετοιμάζονται ψυχικά και σωματικά 
για να παρακολουθήσουν τα Θεία Πάθη κατά 
τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ρίζες των εθίμων 
της Αποκριάς μπορούν να ανιχνευθούν στην 
αρχαιότητα.
Από το 19ο αι. μέχρι σήμερα το καρναβάλι 

ξεκινά κάθε χρόνο την Κυριακή του Τελώνη 
και Φαρισαίου και λήγει την Κυριακή της 
Τυροφάγου. Παλιότερα, τον εορταστικό τόνο 
έδιναν οι παρέες των μεταμφιεσμένων, που 
κυκλοφορούσαν στους δρόμους και γύρι-
ζαν τα βράδια στις γειτονιές τραγουδώντας 
άσεμνα και σκωπτικά τραγούδια. Αυτού του 
είδους, όμως, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 
χάθηκαν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με το 
πέρασμα του χρόνου για να επικρατήσουν 
οργανωμένες από τις τοπικές κοινωνίες και 
τυποποιημένες εορταστικές εκδηλώσεις με 
αποκριάτικες στολές και άρματα.
Το καρναβάλι όμως είναι στενά συνυφα-
σμένο με την πολιτισμική κληρονομιά κάθε 
περιοχής της Ελλάδας. Τα τελευταία χρό-
νια μάλιστα γίνεται προσπάθεια να αναβι-
ώσουν παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα σε 
πολλά μέρη της χώρας. Κυρίαρχα στοιχεία σε 
αυτά αποτελούν τα φαλλικά σύμβολα αλλά 
και η σάτιρα, η οποία συνδέεται άμεσα με 
τα τοπικά δρώμενα ή επικεντρώνεται σε επί-
καιρα θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα 
αλλά και το διεθνή χώρο. Το πιο σημαντικό 
καρναβάλι στον ελληνικό χώρο διοργανώνε-
ται στην Πάτρα. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις 
αρχίζουν κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου και 
λήγουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 
με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου και 
την μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών.

Τσικνοπέμπτη Τριώδιο και Αποκρι-
ές
Τσικνοπέμπτη - Γιορτάζεται την Πέμπτη που 
είναι 11 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα. 
Είναι ημέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας 
για τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς, 
καθώς η σαρανταήμερη περίοδος της Σαρα-
κοστής πριν το Πάσχα . Την μέρα αυτή επι-
βάλλεται από το έθιμο το ψήσιμο κρέατος στα 
κάρβουνα.
Το Τριώδιο
Με τον ευρύτερο όρο Αποκριά, ονομάζουμε 
τη χρονική περίοδο τριών εβδομάδων πριν 
από τη Μεγάλη Σαρακοστή, το γνωστό μας 
τριώδιο.
Οι τρεις Κυριακές που κλείνουν την κάθε 
εβδομάδα του τριωδίου είναι:
• η Κυριακή του Ασώτου,
• η Κυριακή της Απόκρεω (μικρή αποκριά) 
και
• η Κυριακή της Τυροφάγου (Μεγάλη 
Αποκριά).
Η περίοδος του Τριωδίου καλύπτει:
α. Τις τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή (22 ημέρες).
β. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (40 ημέρες, από 
την Καθαρά Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 
πριν από το Σάββατο του Λαζάρου).
γ. Τις δυο ήμερες Σάββατο του Λαζάρου και 
Κυριακή των Βαΐων (συνδετικές ήμερες της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τη Μεγ. Εβδο-
μάδα).
δ. Τη Μεγάλη Εβδομάδα (6 ημέρες).
Η λέξη Αποκριά σημαίνει αποχή από το κρέας 
και σηματοδοτεί την έναρξη της τυρινής 
εβδομάδας στην οποία επιτρέπονται, κατά τη 
θρησκεία μας, μόνο τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα.
`Ετσι οι Χριστιανοί προετοιμάζονται για τη 
μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Συνώνυμη 
της λέξης Αποκριά είναι και η λέξη Καρναβάλι 

(Carnival) που προέρχεται από το λατινικό 
carnem levare (αποχή από το κρέας).
Οι ρίζες των εκδηλώσεων αυτών βρίσκο-
νται στην αρχαία Ελλάδα, στη Διονυσιακή 
λατρεία. Ο Διόνυσος, κατά το δωδεκάθεο, 
ήταν ο θεός της γονιμότητας και οι αρχαίοι 
`Ελληνες τον τιμούσαν με μεγάλους εορτα-
σμούς, τα Διονύσια. Κατά τους εορτασμούς 
αυτούς, στην αρχαία Αθήνα, γινόταν παρέ-
λαση άρματος .
Το άρμα ακολουθούσαν χορευτές και τρα-
γουδιστές μεταμφιεσμένοι με προσωπίδες 
που τραγουδούσαν σατυρικά τραγούδια. Οι 
εορτασμοί αυτοί, πέρασαν από πολιτισμό σε 
πολιτισμό δεχόμενοι επιρροές από διάφορες 
κουλτούρες.
Προέλευση Καθαρής Δευτέρας
Είναι η πρώτη μέρα της μεγάλης Σαρακο-
στής, γι' αυτό λέγεται και πρωτονηστίσιμη 
Δευτέρα. Είναι αργία και απαγορεύεται κάθε 
εργασία, εκτός από το καθάρισμα των μαγει-
ρικών σκευών από τα λίπη - γι' αυτό και ονο-
μάστηκε "Καθαρή". Συμβολίζει την ψυχική 
"κάθαρση" κάθε χριστιανού πριν από την 
κατάνυξη της Μεγάλης Σαρακοστής και απο-
τελεί την τελευταία ευκαιρία για γλέντι, χορό 
και Τα έθιμα της Αποκριάς σε όλη την Ελλάδα 
-Μπουρανί, Γάμος του Κουτρούλη, 
Μπορεί οι πόλεις της Πάτρας, του Ρεθύμνου 
και της Ξάνθης να είναι πανελληνίως -και όχι 
μόνο-γνωστές για τον τρόπο που γιορτάζουν 
το Καρναβάλι, ωστόσο σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας η Αποκριά και η Καθαρά Δευτέρα 
είναι η περίοδος που αναβιώνουν παραδοσι-
ακά έθιμα και γιορτές, πολλές από τις οποίες 
έχουν την αφετηρία τους ακόμη και στην 
περίοδο των ελληνιστικών χρόνων.
Μπορεί οι πόλεις της Πάτρας, του Ρεθύμνου 
και της Ξάνθης να είναι πανελληνίως -και όχι 
μόνο-γνωστές για τον τρόπο που γιορτάζουν 
το Καρναβάλι, ωστόσο σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας η Αποκριά και η Καθαρά Δευτέρα 
είναι η περίοδος που αναβιώνουν τα παρα-
δοσιακά έθιμα της Αποκριας.
Γαϊτανάκι 
Από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αυτού-
σια ως τις μέρες μας, το γαϊτανάκι είναι ένας 
χορός που δένει απόλυτα με το χρώμα και 
το κέφι της απόκριας. Το γαϊτανάκι πέρασε 
στην Ελλάδα από πρόσφυγες του Πόντου και 
της Μικράς Ασίας και έδεσε απόλυτα με τα 
άλλα τοπικά έθιμα, αφού η δεξιοτεχνία των 
χορευτών αλλά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας 
του δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο! Δεκα-
τρία άτομα χρειάζονται για να στήσουν το 
χορό. Ο ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο στο 
κέντρο, από την κορυφή του οποίου ξεκινούν 
12 μακριές κορδέλες, καθεμιά με διαφορε-
τικό χρώμα. Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊ-
τάνια και δίνουν το όνομά τους στο έθιμο. 
Γύρω από το στύλο, 12 χορευτές κρατούν 
από ένα γαϊτάνι και χορεύουν μαζί, σε 6 ζευ-
γάρια, τραγουδώντας το παραδοσιακό τρα-
γούδι. Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, 
κάθε χορευτής εναλλάσσεται με το ταίρι του 
κι έτσι όπως γυρνούν πλέκουν τις κορδέλες 
γύρω από το στύλο δημιουργώντας χρωμα-
τιστούς συνδυασμούς. Όταν πια οι κορδέλες 
τυλιχτούν γύρω από το στύλο και οι χορευτές 
χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν, τότε ο 
χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι 
μένει να θυμίζει το αποκριάτικο πνεύμα.

Οι απόκριες στην Ελλάδα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ
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Ε
ύχομαι και πιστεύω ότι με τις σκέψεις 
αυτές θα μπορέσω να βοηθήσω να 
αρχίσει ένας παραγωγικός διάλογος 
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους πολι-

τικούς φορείς αλλά και στον απόδημο Ελληνι-
σμό για αυτό το σοβαρό πολιτικό επιχείρημα. 
Η συνταγματική κατοχύρωση  του δικαιώ-
ματος της ψήφου των Ελλήνων της διασπο-
ράς έγινε μετά από πολυετείς εισηγήσεις και 
συζητίσεις και ήλθε κάπως αργά για να γίνει 
μια πραγματικότητα .
Η απόφαση της νομοθετικής ρύθμισης αυτής 
της συνταγματικής επιταγής, ήλθε ακόμα 
ποίος αργά και μαζί με τα οιανδήποτε πλεονε-
κτήματα δημιουργεί  και  κάποιους σοβαρούς 
κίνδυνους και ερωτηματικά διότι: 
 Α) Από τότε που πρώτο - συζητήθηκε μέχρι 
σήμερα αυτό το θέμα έχει αλλάξει πλήρως η 
κοινωνική και η δημογραφική σύνθεση της 
απανταχού Ελληνικής διασποράς.( δεν υπάρ-
χουν πλέον νεομετανάστες που να γνωρίζουν  
τα ελληνικά δρώμενα και η νέα γενιά είναι 
απόμακρη και γνωρίζει πολύ λίγα για τα πολι-
τικά της Ελλάδα )
Β) Όπου έχει πάει η Ελληνική Δορυφορική 
τηλεόραση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια 
ανεπανόρθωτη ζημία στην εικόνα της σύγ-
χρονης Ελλάδας σε όλους γενικά νέους η 
παλιούς και έχει έτσι φέρει μια τεράστια απα-
ξία του Ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Γ) Η οιανδήποτε προώθηση ενός νομοθετικού 
πλαισίου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο 
ούτος ώστε αυτό να μην κάνει περισσότερο 
κακό από καλό, διχάζοντας τις τοπικές κοι-
νωνίες όπου ζουν οι απανταχού Έλληνες και 
προοδεύουν (βλέπε τι έγινε την εποχή των 
Βενιζελικών και των Βασιλικών ).
Φυσικά και αυτόματα η απόφαση αυτή της 
ελληνικής πολιτείας επάνω σε αυτή την νομο-
θετική ρύθμιση δημιουργεί και ορισμένα 
σοβαρά ερωτηματικά όπως 
1) Ποίος Ψηφίζει ;
2) Πως ψηφίζει ;
3) Που ψηφίζει ;
4) Πως διασφαλίζεται η ψήφος αυτή μέχρι 
την τελική της καταμέτρηση στην Αθήνα ; 
5) Που και πως καταχωρείται αυτή η κατα-
μετρημένη  ψήφος; 
6) Τι γίνεται με το συνταγματικό δικαίωμα 
το ψυφιζειν και ψηφίζεστε;   
Με βάσει την μακρόχρονη εμπειρία μας στα 
κοινά της διασποράς σε όλη τους την διά-
σταση τους και με γνώμονα τους φόβους που 
προαναφέραμε θα προσπαθήσουμε να προ-
σεγγίσουμε όλα αυτά τα ερωτηματικά ένα 
προς ένα από την σκοπιά βέβαια του Έλληνα 
της διασποράς .
1) Θα πρέπει βασικά σε αυτή την διαδι-
κασία να ψηφίζει κάθε ενήλικος απόδημος 
Έλληνας η Ελληνίδα άνω το 20 ετών μόνο στις 
εθνικές εκλογές. Θα ψηφίζει  αυτός που είναι 
ενγεγραμμένος στα ελληνικά δημοτολόγια 
και στους Ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους 
στην Ελλάδα   Μέλημα αυτής της εγράφης θα 
πρέπει να είναι του ιδίου ( ο νόμος θα πρέ-
πει να απαγορεύει τις ομαδικές εγγραφές από 
τρίτους ) Καμία νέα εγράφη νέων ψηφοφό-
ρων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γίνεται 6 
μήνες πριν από την αναγγελθείσα ημερομηνία 
των Ελληνικών εκλογών. Όλοι οι Έλληνες και 

οι ελληνίδες που ψηφίζουν στην αλλοδαπή θα 
πρέπει να έχουν ιδικό κωδικό νούμερο από 
το υπουργείο Εσωτερικών για να μπορεί να 
γίνει αντιπαράθεση και έλεγχος αν πράγματι 
είναι υπαρκτοί ψηφοφόροι στην αλλοδαπή 
η δεν έχουν διπλοψηφίσει και στην Ελλάδα ( 
την ημέρα των εκλογών και πριν την καταμέ-
τρηση θα μπορεί να γίνει αυτή η παρεμβολή 
των κωδίκων  στο υπουργείο Εσωτερικών )
 2) Κάθε ψηφοφόρος θα πρέπει να φέρει 
μαζί του την ημέρα της ψηφοφορίας ένα 
δημόσιο Ελληνικό έγγραφο με την φωτογρα-
φία του δικαιούχου ( διαβατήριο η ταυτότητα 
) όχι παλιότερο των 6 ετών από την ημερο-
μηνία της έκδοσης του, μαζί με ένα δημόσιο 
έγγραφο με φωτογραφία της χώρας που οι 
Αλλοδαποί διαμένουν. Και το δικό του εκλο-
γικό κωδικό νούμερο. Οι ναυτικοί θα μπο-
ρούν να εμπίπτουν στην ίδια κατηγόρια αρκεί 
το ναυτικό φυλλάδιο τους να είναι και αυτό 
όχι περισσότερο παλιό των 6 ετών. ( οι ναυτι-
κοί θα μπορούν να ψηφίζουν στα κατά τόπους 
προξενεία αν υπάρχουν οι ελληνικές λιμενι-
κές αντιπροσωπίες στα μεγάλα λιμάνια όπου 
αυτές υπάρχουν.  
 Ένα δημόσιο έγγραφο από μόνο του πχ. δια-
βατήριο η ναυτικό φυλλάδιο δεν είναι αρκετό 
για γίνει κάποιος ψηφοφόρος διότι κυκλοφο-
ρούν χιλιάδες πλαστά διαβατήρια στο εξωτε-
ρικό κυρίως από τέως παράνομους μετανά-
στες των βαλκανικών χωρών .
 3) Τα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να επιλέ-
γονται και να γίνονται με εύθηνη των κατά 
τόπου πρεσβειών, και προξενικών  αρχών και 
να είναι εκτός ελληνικών κοινοτικών η εκκλη-
σιαστικών κέντρων.
4) Οι εκλογές στην διασπορά θα πρέπει να 
γίνονται μια εβδομάδα πριν τις γενικές εκλο-
γές στην Ελλάδα ούτος ώστε να φθάνουν οι 
ψήφοι αυτοί εγκαίρως στην ιδική εκλογική 
υπηρεσία του υπουργείου εσωτερικό και να 
ανοίγονται και καταμετρούνται την ίδια βρα-
διά των εκλογών παρουσία των αντιπροσώ-
πων όλων των κομμάτων. όταν κλίνουν και οι 
κάλπες στην Ελλάδα 
5) Τα κόμματα θα ορίζουν τους κατά τόπους 
εκλογικούς αντιπροσώπους με έγγραφό τους 
στο υπουργείο εσωτερικών  2 μήνες πριν 
τις εκλογές το οποίο θα είναι υπεύθυνο να 
το στείλει μέσω υπουργείου εξωτερικών για 
διαπιστεύσεις στις κατά τόπου διπλωματι-
κές υπηρεσίες και εν συνεχεία στα εκλογικά 
κέντρα 
.6) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα υποδει-
κνύονται από το κατά τόπους συμβούλια του 
ΣΑΕ με ομόφωνη απόφαση και θα έχουν την 
έγκριση των διπλωματικών Αρχών. θα εκκρί-
νονται από το Υπουργείο εσωτερικών. Οι 
δικαστικοί αντιπρόσωποι Θα πρέπει να είναι 
τοπικοί νομικοί  παράγοντες δικηγόροι δικα-
στές να συμμετέχουν την εκλογική διαδικα-
σία με μια ελάχιστη αμοιβή, να ξέρουν πλή-
ρως την Ελληνική γλώσσα η να προέρχονται 
από επαγγέλματα συναφούς κύρους.( Γιατροί, 
καθηγητές πανεπιστήμιων κλπ )
7) Όλα τα διαπιστευμένα μέλη της επιτρο-
πής που θα συμμετάσχουν και θα επιτηρούν 
την εκλογική τους διαδικασία  θα πρέπει να 
συμπληρώνουν μια  έκθεση που θα υπάρ-
χει υποχρεωτικά μέσα στον εκλογικό σάκο 

στα Ελληνικά μαζί με τις επιστολικές ψήφους 
. Παρατηρήσεις και ενστάσεις θα υπάρχουν 
επίσης στο εκλογικό σάκο και θα διαβάζο-
νται στην Ελλάδα παρουσία όλων πριν γίνει 
η καταμετριση των ψυφων. Οι σάκοι θα είναι 
άλλοι ομοιογενείς αδιαφανείς, διασφαλισμέ-
νοι με το επίσημο έμβλημα των Ελληνικών 
ψηφοδελτίων και θα προέρχονται από την 
Ελλάδα μαζί με τα ψηφοδέλτια τα φάκελλα 
τους και τους εκλογικούς κατάλογους και όλα 
τα ανάλογα επίσημα έγραφα που θα χρειαστεί 
η εκλογική επιτροπή.
8) Τα Κόμματα θα λαμβάνουν από το 
υπουργείο εσωτερικών αυτές τις καταστάσεις 
των νομίμων ψηφοφόρων ένα μήνα πριν από 
τις εθνικές εκλογές 
9) ΟΙ ανιπροσποποι των κομμάτων θα 
έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ-
ματα αυτών της Ελλάδας και θα μπορούν προ-
καταβολικά να κρατούν τα κόμματα τους ενή-
μερα σε περίπτωση ένστασης κατά τις εκλογι-
κής  διαδικασίας πριν η κατά την διάρκεια της 
..
10) Οι Εκλογικοί σάκοι συγκεντρώνονται σε 
ένα μητροπολιτικό κέντρο θα γινεται πρωτό-
κολλο και από εκεί  θα συνοδεύονται  αερο-
πορικώς στην Ελλάδα και θα παραδίδονται 
στο υπουργείο εσωτερικών.
Με το σχετικό πρωτόκολλο από τον περι-
φερειακό πρόεδρο του ΣΑΕ και ένα διπλω-
μάτη της περιοχής. Όλα τα έγραφα μαζί με 
τους κλειστούς φακέλους των ψήφων θα είναι 
μέσα στο σάκο σφραγισμένα μέχρι την ημέρα 
των εκλογών στην Ελλάδα.
Το εκλογοδικείο θα έχει τον τελικό λόγο σε 
περιπτώσει λάθους δόλου η δολιοφθοράς
10)  Το συνταγματικό δικαίωμα του ψήφου 
των απόδημων  θα πρέπει και νομικά και 
δεοντολογικά να κατοχυρωθεί δεδομένου 
ότι αυτό είναι κοσμικό δικαίωμα και είναι  
έξω από τον ρόλο τοις δραστηριότητες της 
εκκλησίας που έχει μεγάλη επιρροή ανάμεσα 
στην διασπορά . Επίσης  να  εξασφαλίζεται 
από κάθε είδους αποχής της εκκλησίας και 
μη γίνεται παρέμβαση στην διαμορφώσει της 
κοινής γνώμης από τον άμβωνα ( έχει γίνει 
και αυτό στις ημέρες μας ) μιας και αυτό όπως 
είπαμε είναι ένα καθαρά πολιτειακό  θέμα και 
δικαίωμα .
11)  Είναι αναμφίβολα το ποιο σωστό οι 
ψήφοι των απόδημων θα πρέπει να κατα-
μετρώνται στην τρίτη κατανομή της εθνικής 
καταμέτρησης δηλαδή στην επικράτεια. διότι 
έτσι αποφεύγεται ο ψυχοφθόρος ανταγωνι-
σμός των βουλευτών σε όλα τα μέρει της γης, 
αλλά και η διάσπαση της σύνθεσης των τοπι-
κών κοινωνιών. Επίσης θα πρέπει νομοθε-
τικά να προβλεφθεί μια πιθανή ανεξέλεγκτη 
οικονομικά δαπάνη από τα κόμματα η από 
τρίτους για την υπερβολική πληροφόρηση η 
την εξαγορά ψήφων μιας και Έλληνες της δια-
σποράς δεν γνωρίζουν τα πράγματα και τα 
πρόσωπα  των τοπικών κοινωνιών από όπου 
προέρχονται στην Ελλάδα και τρίτο ίσως και 
ποιο σοβαρό αυτό το γεγονός από μόνο του 
θα μπορεί να διαλύσει τις συνθέσεις των τοπι-
κών κοινωνιών με μια ανεξέλεγκτη και χωρίς 
όρους και δεοντολογικούς κανόνες εκλογική 
αναμέτρήση που κανείς μετά δεν θα μπορεί 
να διορθώσει μετά.  

12) Είναι αυτονόητο ότι ένας πολίτης σε μια 
δημοκρατική κοινωνία που έχει το δικαίωμα 
του ψιφίζειν θα πρέπει να έχει και του ψηφί-
ζεστε έτσι και οι Έλληνες της διασποράς σαν 
μέρος αυτής της πεμπτουσία που προσφέ-
ρει η συμμετοχική  δημοκρατία θα πρέπει να 
αποκτούν αυτό το δικαίωμα.  Δια ταύτα νομί-
ζουμε  και είναι σωστό κάθε κόμμα που κατε-
βαίνει στις ελληνικές εκλογές και θα μπορεί 
να προτείνει επί πλέον ν αυξηθούν οι εκλογι-
κές έδρες σε 310 με 10 επιπλέον υποψήφιους 
ομογενείς ανά τον κόσμο όπως αυτούς τους 
βουλευτές της επικρατείας ( από την Ελληνική 
διασπορά ) με την εξής κατανομή,  4 άτομα 
στην Ευρώπη  ( 3 από την κεντρική και 1 από 
την ανατολική ) 2 άτομα από την Αυστραλία 
και Νέα Ζηλανδία, 1  άτομο από στην Αφρική, 
2 άτομα τις ΗΠΑ και 1 άτομο από τον Καναδά  
οι οποίοι θα αναδεικνύονται όπως οι βουλευ-
τές επικράτειας σε σχέση με την εθνική αναλο-
γία που κάθε κόμμα θα έχει στην νέα βουλή. 
Σε τελική ανάλυση θα εκπροσωπούνται  κατα-
ληκτικά με της αναλογίες που θα υπάρχουν 
στην Ελληνική βουλή όλες οι περιφέρειες που 
αναφέραμε ανεξάρτητα κόμματος.
13) Εναλλακτική προσέγγιση της εκλογής 
των αποδήμων στο Ελληνικό κοινοβούλιο 
είναι να χρωστούν οι περιφέρειες της διασπο-
ράς σε 5 μεγάλα τμήματα και σε αυτά θα μοι-
ραστούν αναλογικά η δέκα επιπλέον έδρες. 
Οι έλληνες της διασποράς θα ψηφίζουν μόνο 
τους δικούς τους υποψήφιους ανά περιφέρεια 
με αυτό τον τρόπο δεν αφαιρούνται έδρες 
από τον Ελλαδικό χώρο και παράλληλα οι 
Απόδημοι έχουν τους δικούς αντιπροσώπους 
( που θα είναι υποχρεωτικά απόδημοι ) εάν δε 
δεχτούμε το γερμανικό σύστημα εκλογής που 
θα μετατρέπει το σύνολο σε μικρότερες εκλο-
γικές περιφέρειες τότε η προσέγγιση αυτή 
είναι ιδανική , Για όλα τα παρά επάνω παρα-
μένει κορυφαίο το ζήτημα να γίνει η κατα-
γραφή των απόδημου Ελληνισμού στις εστίες 
του και να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιος 
ψηφίζει και ποιος όχι. 
Θα πρέπει ο νομοθέτης αλλά και εμπλεκό-
μενοι πολιτικοί φορείς από  όλο το πολιτικό 
φάσμα να ρωτήσουν το εαυτόν του το γιατί 
προχωρούν σε αυτό το μεγάλο τόλμημα! 
1) Θέλουν να βάλουν και την Ελληνική δια-
σπορά στης δημοκρατικές διαδικασίες για την 
ανάδειξη της νέας βουλή των Ελλήνων  όπως 
έχουν κάνει πολλές ανεπτυγμένες χώρες του 
κόσμου και παράλληλα να δώσουν στο από-
δημο Ελληνισμό επί τέλους μέσα στην Ελλη-
νική Βουλή την δική του φωνή;
 2) Η Θέλουν να εντάξουν  τα νούμερα των 
Ελλήνων τις διασποράς στα παιχνίδια της 
εκλογικής τους σκακιέρας γιατί έτσι νομίζουν 
ότι συμφέρει; Αν ναι ας το προσέξουν πολύ 
και καλά, γιατί αυτή η ψήφος είναι από την μια 
μεριά απρόβλεπτη και από την άλλη μπορεί να 
αποβεί καταλυτική και μοιραία στην διαμόρ-
φωση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος 
( βλέπε την Ιταλία στις τελευτές εκλογές )
3) Κλίνουμε την παρατήρηση όταν η Τουρ-
κία το Ιράν  αλλά και ολόκληρος ο δυτικός 
κόσμος μπορεί τότε και Ελλάδα μπορεί
Για το έναν η τον άλλο λόγο η και τους δύο 
Μαζί ο απόδημος Ελληνισμός περιμένει !

Χρήστος Μαρτζώκας 

Σκέψεις και προτάσεις σχετικά με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων από 

το τέως μέλος του ΣΑΕ Χρήστο Μαρτζώκα
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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

Θέα από την Ακρόπολη 1911

Παύλος και Λέων Μελάς με τις συζύγους τους Ναταλία και 
Ανδρομάχη, 1890

Είσοδος της Ακρόπολης 1969

Το έτος 1902 στην πλατεία Ομόνοιας
Η φωτογραφία είναι από το 1870. Η Αθήνα δεν ήταν παρά ένα 

μεγάλο χωριό.

20 Φεβρουαρίου 1955, Πρόσκοποι της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής 
βάζοντας φυτείες οπωροφόρων στην περιοχή νοτιοδυτικά του Ναού του 

Ηφαίστου, κοντά στη δυτική είσοδο των ανασκαφών της Αγοράς

Η Μελίνα Μερκούρη με τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο

Μακεδονομάχοι. Η φωτογραφία απεικονίζει τον «οπλαρχηγό Αποστόλη μετά των οπαδών του»

Αθήνα 1964
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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

AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ/ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΤΗΛ. 416.247.3969

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ AJAX
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΤΗΛ. 647-241-2929



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

22 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Μ
ία αναφορά ενώπιον του συμβουλίου αστυνομικών υπηρεσιών του Τορόντο α-
ποκαλύπτει ότι υπήρχαν 2.045.498 κλήσεις για παράνομη στάθμευση που εκ-
δόθηκαν το 2018, που σημαίνει ότι είναι λιγότερες από 101.370 από τον αριθ-
μό κλήσεων που εκδόθηκαν το 2017 και πάνω από 222.000 από τον αριθμό 

κλήσεων που εκδόθηκαν το 2016. Η αναφορά αποδίδει την πτώση του αριθμού, εν μέρει, 
στις ελλείψεις αστυνομικών της μονάδας επιβολής του χώρου στάθμευσης, η οποία λέει ότι 
το 2018 δεν είχε επαρκή αριθμό προσωπικού για το σύνολο του έτους.

Ε
πτά παιδιά από την ίδια οικογένεια 
έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά 
που κατέστρεψε το σπίτι τους στο 
Χάλιφαξ,. Σύμφωνα με όσα μετα-

δίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC, 
τα θύματα είναι Σύροι πρόσφυγες που δι-
έμεναν στον Καναδά. Μια γειτόνισσα της 
οικογένειας, η Ντανιέλ Μπερτ, αφηγήθηκε 
στο CBC ότι άκουσε μια έκρηξη μέσα στη 
νύχτα προτού διαπιστώσει ότι φλόγες εί-
χαν τυλίξει ένα κοντινό σπίτι. «Άκουσα ένα 
τεράστιο «μπαμ», την ώρα που ήμουν στο 
κρεβάτι με την οικογένειά μου, ακολούθη-

σε η κραυγή μιας γυναίκας» περιέγραψε 
μη μπορώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί 
λίγο μέτρα μακριά. «Το μόνο που μπορού-
σα να δω από το παράθυρό μου ήταν οι 
φλόγες» είπε η αυτόπτης μάρτυρας. Ο Μο-
χάμεντ Μασάλμεχ γνώριζε την οικογένεια 
μέσω της συριακής κοινότητας στην περιο-
χή. Μίλησε στην εφημερίδα The Chronicle 
Herald, λέγοντας: «Μια μητέρα, ένας πατέ-
ρας και επτά παιδιά. Ήταν μια νέα οικογέ-
νεια». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η οικογένεια 
μετακόμισε στην περιοχή πριν από ενάμι-
ση χρόνο.

Έ
νας 41χρονος άντρας κατηγορού-
μενος για την απαγωγή και την δο-
λοφονία της 11χρονης κόρης του 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 

κατέληξε στα τραύματα του την Τετάρτη 
το βράδυ. Ο Roopesh Rajkumar παρέμει-
νε στο νοσοκομείο μετά από τραυματι-
σμό που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό 
του λίγο πριν συλληφθεί. Ο Rajkumar συ-
νελήφθη γύρω στα μεσάνυχτα κοντά στην 
Orillia. Η έρευνα για την απαγωγή της Riya 
Rajkumar ξεκίνησε περίπου στις 7 μ.μ. την 
Πέμπτη το βράδυ. Σύμφωνα με τους ανα-
κριτές, η Riya θα γιόρταζε τα γενέθλιά της 
με τον πατέρα της εκείνο το βράδυ, αλλά 
δεν επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας της 
την ώρα που συμφωνήθηκε προηγουμέ-
νως με την μητέρα της. Στην συνέψεια η 
μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία ότι ο 
Rajkumar έκανε άφηνε αιχμές υποδεικνύ-
οντας ότι σχεδίαζε να βλάψει τον εαυτό 
του και την κόρη του. Για την Riya εκδό-
θηκε ένα Amber Alert στις 11:30 μ.μ. Η α-
στυνομία επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι 
το σώμα του κοριτσιού είχε βρεθεί στο 
σπίτι του πατέρα της. 

Επτά αδέρφια κάηκαν ζωντανά στο 
σπίτι τους

Πέθανε στο νοσοκομείο ο πα(τέρας) που 
σκότωσε την 11χρονη Ρίγια

Ο Τριντό χάνει το «δεξί του χέρι»

Τ
ην παραίτησή του ανακοίνωσε 
ξαφνικά την Δευτέρα, ο πιο στε-
νός συνεργάτης και σύμβουλός του 
πρωθυπουργού του Καναδά Τζά-

στιν Τριντό, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης 
που έχει χαρακτηριστεί ως πολιτική βόμβα, 
μερικούς μήνες πριν από τις βουλευτικές 
εκλογές στη χώρα. Ο Τζέραλντ Μπατς, δεξί 
χέρι και άνθρωπος των ειδικών αποστολών 
του Τριντό, για πολλούς ένας από τους αρχι-
τέκτονες της μάλλον απροσδόκητης νίκης 
του ηγέτη των Φιλελεύθερων το 2015, ανα-
κοίνωσε πως αποχωρεί από τη θέση του 
προσωπικού γραμματέα του πρωθυπουρ-
γού του Καναδά και ταυτόχρονα διέψευσε 
κατηγορηματικά πως παρενέβη προκει-
μένου να αποφευχθεί η παραπομπή στη 
δικαιοσύνη της εταιρείας SNC-Lavalin, που 
έχει εμπλακεί σ’ ένα τεράστιο σκάνδαλο 
διαφθοράς στη Λιβύη.Ο Μπατς παραιτή-
θηκε προκειμένου να «υπερασπιστεί τον 
εαυτό του» ενώπιον των «κατηγοριών» σε 
βάρος του. Οι αποκαλύψεις για την υπό-
θεση πυροδότησαν τη χειρότερη πολιτική 
κρίση στον Καναδά από την έλευση του Τρι-
ντό στην εξουσία και συνεχίζουν να πλήτ-
τουν τους Φιλελεύθερους ενόψει των εκλο-
γών του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ της Globe & Mail, το γραφείο του πρω-

θυπουργού είχε απαιτήσει από την Τζού-
ντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ, πρώην υπουργό 
Δικαιοσύνης, να επέμβει στην υπόθεση 
ώστε εισαγγελείς να κλείσουν φιλικό δια-
κανονισμό με την SNC-Lavalin, κατασκευ-
αστική καναδική εταιρεία-κολοσσός, προ-
κειμένου να αποφευχθεί μια μακρά, δυνη-
τικά καταστροφική γι’ αυτήν δικαστική δια-
δικασία.

100.000 λιγότερες κλήσεις για 
παράνομη  στάθμευση εκδόθηκαν 
το 2018 λόγω έλλειψης προσωπικού
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Melissa Riso: 
αντίδοτο στο κρύο

Διαθέτει 
θανατηφόρες 
καμπύλες, βλέμμα 
που μαγνητίζει και 
πρόσωπο που τα 
«σπάει». Ο λόγος 
για τη Melissa Riso, 
το μοντέλο από την 
Καλιφόρνια, που 
έχει κατακτήσει το 
ανδρικό κοινό με την 
εμφάνισή της.

Η Melissa Riso 
ασχολείται με το 
μόντλεινγκ τα 
τελευταία χρόνια, 
μιας και μέχρι 
τότε δούλευε ως 
κομμώτρια. Ωστόσο, 
το μεγάλο της 
όνειρό είναι να γίνει 
ηθοποιός, έχοντας 
ήδη ξεκινήσει τα 
πρώτα της βήματα 
στην υποκριτική.

Μέχρι, λοιπόν, 
το όνειρό της να 
πάρει σάρκα και 
οστά, αποτελεί η 
ίδια ένα… όνειρο 
για τους θαυμαστές 
της, που μένουν 
εντυπωσιασμένοι 
κάθε φορά που 
ανεβάζει στο 
λογαριασμό της 
στο Instagram, 
προσωπικές της 
φωτογραφίες.
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Ε
ίναι δεν είναι 
μαζί μόνο αυ-
τοί ξέρουν. Ο 
λόγος για την 

φλογερή Ηλιάνα Παπα-
γεωργίου και τον γοη-
τευτικό τραγουδιστή 
Κωνσταντίνο Αργυρό. 
Ουδέποτε κάποιος από 
τους δύο επιβεβαίω-
σε ή διέψευσε ότι ήταν 
μαζί. Οι κακές γλώσσες 
όμως έλεγαν ότι το μο-
ντέλο και ο τραγουδι-
στής έναν θυελλώδη έ-
ρωτα και χώρισαν.
Τώρα οι νέες πληρο-
φορίες αναφέρουν 
πως μετά το χωρισμό 
τους οι δυο τους είναι 
και πάλι μαζί. Όπως 
ειπώθηκε στην εκπο-
μπή της Φαίης Σκορδά 
η Ηλιάνα και ο Κων-
σταντίνος δείπνησαν 
μαζί σε πολύ γνωστό 
μαγαζί της Αθήνας. 

Η κόρη του Έλληνα 

επιχειρηματία που 

κάνει θραύση

Η πανέμορφη Noëlle Koutra 
είναι Ελληνοτσέχα, με μπα-
μπά Έλληνα επιχειρηματία 
και μητέρα Τσέχα παιδίατρο. 
Εκείνη είναι ένας εκρηκτικός 
συνδυασμός και των δύο με 
πολλά ταλέντα και ιδιαίτερη 
ομορφιά.
Περιζήτητη ως μοντέλο, με 
ευρωπαϊκή αναγνώριση, πρω-
τοεμφανιζόμενη ως ηθοποιός, 
αλλά με κρυφό στόχο να γίνει 
σχεδιάστρια μόδας, η Noëlle 
σκοπεύει να μας απασχολήσει 
πολύ στο μέλλον.

Nίκος Πολυδερόπουλος: 

Στα 24 μου με 

κυνηγούσαν μπράβοι

Ο ηθοποιός που έχει ξεχωρί-
σει στη σειρά του Alpha για 
τις υποκριτικές του ικανότητες 
μίλησε στο omikron και ανα-
φέρθηκε κυρίως στις δυσκο-
λίες που έχει αντιμετωπίσει 
στη ζωή του.
«Έκανα πράγματα που είχαν 
επικινδυνότητα, έμπλεξα με 
τέτοιου είδους ανθρώπους – 
ήμουνα ένας τρόπον τινά «αλή-
της». Είχα δική μου επιχείρηση 
από πολύ μικρή ηλικία, απ’ τα 
24 μου, χρώσταγα χρήματα, με 
κυνηγούσαν «μπράβοι»

H Αναστασία Βοσκανίδου με τις 
λήψεις και τις φωτογραφίες που 
δημοσιεύει στον ενεργό προσω-
πικό της λογαριασμό που διατη-
ρεί στο δημοφιλές μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης, προκαλεί απα-
νωτά εγκεφαλικά στο ανδρικό 
κοινό, που «υποκλίνεται» στα 
«πλούσια» ελέη της μελαχρινής 
καλλονής.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου & 
Κωνσταντίνος Αργυρός: 
Φήμες ότι είναι ξανά μαζί 

Η Χριστίνα Μπόμπα πάει... 
Survivor 

Η Μις Πελοπόννησος 

με τον πιο «καυτό» 

λογαριασμό

Τ
ο μεταπτυχιακό της πάνω στο MSc 
Marketing Management ολοκλήρωσε η 
Λάουρα Νάργες και περήφανη ποζάρει 
στο Instagram φορώντας τη στολή της ορ-

κωμοσίας. Η παρουσιάστρια ένα χρόνο μετά το 
πτυχίο της στο Marketing, πήρε και το μεταπτυ-
χιακό της στον ίδιο τομέα. Το μήνυμα που συνό-
δευε το στιγμιότυπο αναφέρει:
«Γράφει: MSc Marketing Management! Τώρα πια 
έχω και το μεταπτυχιακό μου στα χέρια μου και 

νιώθω τόσο χαρούμενη και υπερήφανη για τον 
εαυτό μου. Μελέτησα, δημιούργησα, ξενύχτησα, 
ενώ παράλληλα δούλευα και έβρισκα χρόνο 
για τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Μη με 
ρωτάτε πώς! Και για να προλάβω τα όποια κακό-
βουλα σχόλια περί ιδιωτικών κολλεγίων, γιατί 
αυτά έβλεπα κάτω από την περσινή μου ανάρ-
τηση του bachelor μου και με προβλημάτισαν, 
καλό είναι να μην κρίνετε βρε παιδιά ιδίως αν δεν 
ξέρετε τη διαδρομή του καθενός.»

Η Λάουρα Νάργες παρέλαβε το 
μεταπτυχιακό της

Η 
Χριστίνα Μπό-
μπα πετάει για 
Άγιο Δομίνικο 
και την ανα-

κοίνωση την έκανε η ίδια 
μέσα από το λογαριασμό 
της στο Instagram. Φαί-
νεται πως η όμορφη Χρι-
στίνα λατρεύει τα ταξίδια 
και είναι διαρκώς με μια 
βαλίτσα στο χέρι. Μετά 
το πρόσφατο ταξίδι της 
στο Λονδίνο η σύζυγος 
του Σάκη Τανιμανίδη έ-
φτιαξε διαβατήριο με 
προορισμό το ριάλιτι ε-
πιβίωσης.

Η Μπόμπα έγραψε χαρα-
κτηριστικά στα stories 
της στο Instagram πως 
είναι η τελευταία φορά 
που θα δει τον σύζυγό 
της από την τηλεό-
ραση μιας και την επό-
μενη φορά θα τον δει 
ζωντανά κι από κοντά.
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H 
Άννα ντε Πάου-
λα αποτελεί εδώ 
και μερικούς μή-
νες την σύντροφο 

του θηριώδη Καμερουνέ-
ζου σέντερ της Φιλαδέλφεια 
και κάθε της ανάρτηση στο 
Instagram γίνεται ανάρπα-
στη…

H 23χρονη Βραζιλιάνα καλ-
λονή προκαλεί «σεισμό» με 
κάθε της νέα φωτογραφία 
στα social media και εκατομ-
μύρια διαδικτυακοί της ακό-
λουθοι επιβεβαιώνουν με 
κάθε αφορμή ότι στην καρδιά 
τους είναι μία πραγματική All 
Star…

Ο 
Ν τά ν ιε λ  Ρά -
ντκλιφ ξεκίνησε 
την καριέρα του 
σ την υποκρι-

τική στην τρυφερή ηλικία 
των 12 ετών. Ο πρωταγω-
νιστής του «Harry Potter» 
σε πρόσφατή του συνέ-
ντευξη στο «Off Camera», 
αποκάλυψε πως είχε προ-
βλήματα με το αλκοόλ 
στην αρχή της καριέρας 
του.
«Η δημοσιότητα ήταν 
κάτι που συνειδητοποί-
ησα προς τα τέλη της εφη-
βείας μου, πήγαινα σε 
μέρη για πρώτη φορά 
και ένιωθα ότι με παρα-
κολουθούν. Για να ξεπε-
ράσω το ότι με παρακο-
λουθούν… έπινα αλκοόλ! 
Όμως όταν μεθούσα, 
συνειδητοποιούσα ότι με 
κοιτάζουν ακόμη περισσό-
τερο, οπότε τότε σκεφτό-
μουν ότι πρέπει να πιώ και 
άλλο προκειμένου να τους 
αγνοήσω! Το να έρθεις 
αντιμέτωπος με τα φυσι-
ολογικά συναισθήματα, 
μπορεί να είναι κάτι πολύ 
δύσκολο για ένα νεαρό 
star…», είπε χαρακτηρι-
στικά.

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Έγινε αλκοολικός 
για να διαχειριστεί τη δημοσιότητα

Η 
Σολ Πε-
ρέζ είναι 
κ ο ρ ί τ σ ι 
του δελτί-

ου καιρού και τηλε-
παρουσιάστρια στην 
Αργεντινή.

Η  25χ ρ ο ν η  σ τ ο 
παρελθόν έχει ανακη-
ρυχθεί η «πιο καυτή 
παρουσιάστρια και-
ρού» παγκοσμίως και 
όχι άδικα.

Η νεαρή τηλεπερσόνα 
από την Αργεντινή έχει 
περισσότερους από 
3,8 εκ. ακολούθους 
στο Instagram, όπου 
αναρτά φωτογραφίες 
της πραγματική λάβα.

Δεν χάνει επίσης ποτέ 
την ευκαιρία να ενημε-
ρώσει φωτογραφικά τους 
θαυμαστές της για τα νέα 
της τατουάζ, όσο χαμηλά 
κι εάν βρίσκονται.

Η σύντροφος του Εμπίντ είναι 
πραγματική All Star!

Το Μαράκι είναι σέξι και 
κάνει θητεία στις Ειδικές 

Δυνάμεις

Ν
α και ένα κορίτσι που δύ-
σκολα θα σε έκανε να πι-
σ τ έψε ις  πως ε ίναι  επαγ-
γελματίας στρατιωτικός.

Παρ’ όλα αυτά,  η Mar ia Domark 
ε ίναι η γυναίκα που θα ήθελες να 
χαιρετήσεις σ τρατιωτικά, αλλά και 
να μάθεις να λατρεύεις.

Όταν δεν κάνει το κομάν το με τον 
Ισραηλ ινό  σ τ ρα τό,  πο ζ άρε ι  γ ια 
ισ τοσ ε λ ίδε ς  κα ι  πε ριοδικά  δε ί -
χνον τας πως δεν ε ίναι μόνο η Bar 
Refaeli ό,τ ι καλύτερο έχει βγάλει η 
χώρα.
Για τους αμφισβητ ίε ς,  μ ια βόλτα 
από το Instagram της αρκεί.

Aυτή είναι η πιο καυτή παρουσιάστρια 
καιρού σε όλο τον κόσμο
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Αγνή και γαλήνια, με μυστικούς 
«θησαυρούς» και παραλίες ονειρικές, 
ιδανική για τους θιασώτες των 
εναλλακτικών καλοκαιρινών 
διακοπών

Ο 
θησαυρός της Αστυπάλαιας: γα-
λάζια, κρυστάλλινη θάλασσα, υ-
πέροχες παραλίες, λαμπρός ήλιος, 
μια Χώρα πανέμορφη. Η Αστυ-

πάλαια είναι το δυτικότερο νησί των Δωδε-
κανήσων, αλλά το τοπίο και η αρχιτεκτονική 
της την κατατάσσουν στις γειτονικές Κυκλά-
δες. Ο μαζικός τουρισμός δεν έχει ανακαλύ-
ψει αυτό το μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί με 
τους 1.300 κατοίκους, που διατηρεί ακόμη 
το χρώμα του.

Η Χώρα
Η πρωτεύουσα της Αστυπάλαιας, η Χώρα, 
είναι χτισμένη στις πλαγιές ενός λόφου που 
«βλέπει» το Αιγαίο. Είναι ένας παραδοσιακός 
οικισμός με σημαντική λαϊκή αρχιτεκτονική. 
Στην κορυφή του λόφου δεσπόζει το βενετσι-
άνικο κάστρο απ’ όπου προβάλλουν οι μπλε 
τρούλοι δύο εκκλησιών. Από μακριά η Χώρα 
δίνει την εντύπωση ότι κρέμεται από τον 
ουρανό. Οκτώ λευκοί ανεμόμυλοι με κόκκι-
νες σκεπές -ενθύμια μιας άλλης εποχής- βρί-
σκονται στην πλατεία του οικισμού. Από εκεί 
ξεκινούν στενοί, δαιδαλώδεις δρόμοι που 
καταλήγουν στο κάστρο.
Αρχιτεκτονικά, το κάστρο της Αστυπάλαιας 
ανήκει στον τύπο του οχυρωμένου οικισμού, 
στον οποίο οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών 
δημιουργούν τείχος με μικρά παράθυρα-πο-
λεμίστρες. Για αιώνες η Χώρα ήταν «κλει-
σμένη» μέσα στο κάστρο που προστάτευε 
τους κατοίκους κυρίως από τους πειρατές. 
Η πρώτη επέκταση του οικισμού έξω από τα 
τείχη του έγινε στις τελευταίες δεκαετίες του 
18ου αιώνα.
Μέσα στο κάστρο υπάρχουν δυο εκκλη-
σίες: η Παναγία του Κάστρου που χτίστηκε 
το 1853 και ο Άγιος Γεώργιος που χτίστηκε 
το 1790. Λίγο έξω από το κάστρο βρίσκεται 
η εκκλησία της Παναγιάς της Πορταΐτισσας 
που χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα. Το 
κάστρο της Αστυπάλαιας είναι μεσαιωνικό, 
αλλά το νησί έχει μια ιστορία που ξεκινά 
πολύ παλαιότερα, γι’ αυτό και είναι απαραί-
τητη μια επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο 
της Χώρας όπου εκτίθενται ευρήματα από 
την προϊστορική εποχή έως και τα μεσαιω-
νικά χρόνια. Ενδιαφέρον, αρχαιολογικό και 
ανθρωπολογικό, παρουσιάζει και το νεκρο-
ταφείο βρεφών. Δεχόταν παιδιά που πέθα-
ναν λίγο μετά τη γέννησή τους και, σύμφωνα 
με το έθιμο, τοποθετούνταν μέσα σε αγγεία. 
Τα πιο παλιά αγγεία χρονολογούνται στην 
Ύστερη Γεωμετρική Εποχή.

Οι παραλίες
Η Αστυπάλαια έχει πάρα πολλές ωραίες 
παραλίες και η επιλογή κάποιας από αυτές 
για μπάνιο είναι δύσκολη υπόθεση
Υπάρχουν στο νησί παραλίες με καταπλη-
κτική αμμουδιά, όπως το Στενό και ο Σχοινώ-
ντας, παραλίες ερημικές, όπως ο Άγιος Γιάν-
νης Ρίχτης, παραλίες οργανωμένες, όπως η 

παραλία της Χώρας και η παραλία του Λιβα-
διού, που βρίσκεται κοντά στη Χώρα. Το 
Λιβάδι είναι μία από τις παραλίες του νησιού 
όπου μπορείς ενώ κολυμπάς να βλέπεις τη 
Χώρα και το κάστρο της. Μπορείς να πας εκεί 
από την πρωτεύουσα του νησιού και περπα-
τώντας, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς 
να γυρίσεις περπατώντας. Εξαρτάται από το 
αν μπορείς να αντιμετωπίσεις μία ανηφόρα 
2-3 χιλιομέτρων.
Μακριά από τη Χώρα βρίσκονται οι παραλίες 
Βάτσες και Καμινάκια.
Τα Καμινάκια θεωρούνται μία από τις ωραι-
ότερες παραλίες του νησιού. Είναι οργανω-
μένη. Κρυστάλλινα, βαθιά νερά, άγριο τοπίο 
και ελάχιστα κτίσματα είναι για πολλούς 
ένας πολύ καλός συνδυασμός. Σίγουρα είναι 
μια καλή επιλογή για όσους δεν έχουν πρό-
βλημα με τους χωματόδρομους. Τα Καμινά-
κια απέχουν 10 χιλιόμετρα από τη Χώρα (4 
χλμ άσφαλτος, 6 χλμ χωματόδρομος).
Βαθιά, πεντακάθαρα νερά, άγριο τοπίο είναι 
τα χαρακτηριστικά και της -επίσης οργανω-
μένης- παραλίας Βάτσες. Και οι Βάτσες διεκ-
δικούν τον τίτλο της ωραιότερης παραλίας 
του νησιού. Απέχουν 7 χιλιόμετρα από τη 
Χώρα (3,5 χλμ άσφαλτος και 3,5 χλμ χωμα-
τόδρομος).
Ο Άγιος Γιάννης Ρίχτης είναι άλλη μια πολύ 
ωραία αλλά και πολύ μικρή παραλία, με 
εκπληκτικά, διάφανα νερά, στην οποία 
πηγαίνεις με σκάφος ή με τα πόδια -αφού 
αφήσεις το αυτοκίνητο πρέπει να περπατή-
σεις για περίπου 30 λεπτά. Το εκκλησάκι του 
Αγίου Ιωάννη του Ρίχτη -απ’ όπου ξεκινά η 
πεζοπορία για την παραλία- απέχει 6 χλμ από 
τη Χώρα (3,5 χλμ άσφαλτος και 1,5 χλμ χωμα-
τόδρομος).
Τα Κουνούπια και ο Κουτσομήτης είναι δύο 
νησάκια με καταπληκτικά, γαλαζοπράσινα 
νερά, που βρίσκονται 5-6 μίλια μακριά από 
την Αστυπάλαια. Στη διάρκεια της καλοκαιρινής 
περιόδου, πηγαίνουν εκεί, καθημερινά, καρα-
βάκια που ξεκινούν από το λιμάνι της Χώρας.
Οι παραλίες της Αστυπάλαιας στις οποίες 
μπορείς να πας με αυτοκίνητο, μηχανή ή με 
τα πόδια είναι πολλές αλλά αν έχεις δική σου 
βάρκα, ή νοικιάσεις, έχεις ακόμη περισσότε-
ρες επιλογές, έχεις στη διάθεσή σου 30-40 

παραλίες. Ακόμη και αν φυσάει δυνατός άνε-
μος, σίγουρα θα βρεις μια απάνεμη παρα-
λία για να ρίξεις άγκυρα και να κολυμπή-
σεις. Βέβαια, υπάρχουν και σκαφάκια που το 
καλοκαίρι, καθημερινά, μεταφέρουν κόσμο 
από το λιμάνι της Χώρας σε παραλίες του 
νησιού.
Όμως, η θάλασσα της Αστυπάλαιας είναι 
ιδανική όχι μόνο για κολύμπι αλλά και για 
ψάρεμα, Έχει απίστευτο ψάρι. Είναι ιδανική 
για ψάρεμα με ψαροντούφεκο, με καλάμι, με 
καθετή, με συρτή και οι λάτρεις του ψαρέμα-
τος μπορούν να νοικιάσουν βάρκα και να επι-
δοθούν στο αγαπημένο τους χόμπι.

Στο περιβόλι του νησιού
Το Λιβάδι είναι ο ανθισμένος κήπος της 
Αστυπάλαιας, γεμάτος με περιβόλια από 
μανταρινιές, πορτοκαλιές και αμπέλια. Τα 
σπίτια είναι πνιγμένα στα λουλούδια και 
απλώνονται σε όλο το πλάτος και το μήκος 
της ρεματιάς, που καταλήγει σε μια από τις 
ομορφότερες και τουριστικά αξιοποιημένες 
-με πολλά καφέ και εστιατόρια- παραλίες του 
νησιού.

Ελληνιστικά λουτρά
Στη Μαλτεζάνα (Ανάληψη) βρίσκονται τα 
περίφημα λουτρά του Ταλαρά, τα οποία απο-
τελούν σημείο αναφοράς για τα γαλάζια και 
κεραμιδί ψηφιδωτά της ελληνιστικής περι-
όδου. Θεωρούνται από τους ειδικούς ως 
μοναδικά στον Ελλαδικό χώρο και η σύνθεσή 
τους έχει θέμα τις εποχές του χρόνου και τα 
σύμβολα του ζωδιακού κύκλου.

Οι Σταλακτίτες του Νέγρου
Η Σπηλιά του Νέγρου στις Βάτσες αποτελεί 
ένα ενδιαφέρον αξιοθέατο που θα ανακαλύ-
ψετε στο νησί: έχει εντυπωσιακούς σχηματι-
σμούς σταλακτιτών και σταλαγμιτών και είναι 
συνυφασμένη με μύθους γύρω από τους 
πειρατές και τους θησαυρούς που αποθή-
κευαν εκεί. Από την παραλία θα χρειαστείτε 
45 λεπτά πεζοπορίας, για να φτάσετε ως το 
σπήλαιο.

Αναρρίχηση στην Αστυπάλαια
Ανεβάστε την αδρεναλίνη στα ύψη! Το νησί 

διαθέτει αναρριχητικό πεδίο στη θέση 
Φτερά, μόλις 20 λεπτά από τη Χώρα. Το ιδι-
αίτερο ανάγλυφο του ασβεστολιθικού βρά-
χου δημιουργεί δυο ξεχωριστές πίστες και 
20 μοναδικές διαδρομές διαφορετικών 
βαθμών δυσκολίας. Έτοιμοι;

ΠΕΖΟΠΟΡΕΙΑ
Η πραγματοποίηση ενός οδοιπορικού στην 
Αστυπάλαια είναι ο ιδανικός τρόπος, για να 
εξερευνήσετε την καρδιά αυτού του συναρ-
παστικού νησιού. Περπατήστε στα χαραγ-
μένα και με σήμανση μονοπάτια ή στις πλα-
γιές των βουνών. Στην Αστυπάλαια σας δίνε-
ται η δυνατότητα να περπατήσετε και να 
ανακαλύψετε τις αρχαίες πορείες της μυθο-
λογίας και της ιστορίας. Κάθε εποχή του 
χρόνου έχει διαφορετικά χρώματα και ενδι-
αφέροντα.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εάν σας αρέσει η περιπέτεια, τότε σίγουρα 
επιθυμείτε να αναζωογονηθείτε μέσω ενερ-
γών διακοπών και διάφορων υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Το αναρριχητικό πεδίο 
«Φτερά« είναι χωρισμένο σε δύο κομμά-
τια (λόγω του ανάγλυφου της περιοχής) και 
έχουν χαραχθεί 20 διαδρομές, εξοπλισμέ-
νες με ανοξείδωτα βύσματα Μ10 και με ρελέ 
στο τέλος τους. Ο βράχος είναι ασβεστολι-
θικός και σε γενικές γραμμές αρκετά καλός. 
Το πεδίο είναι εύκολα προσβάσιμο από τη 
Χώρα (20 λεπτά με το αυτοκίνητο σε καλό 
χωματόδρομο).
Με την ορειβασία στην Αστυπάλαια επιτυγ-
χάνεται ένας εξαιρετικός συνδυασμός δια-
κοπών και αυτής της μοναδικής δραστηρι-
ότητας διασκέδασης, που στηρίζεται στο 
πνεύμα και την αυτοπεποίθηση της ομάδας 
πάνω στους βράχους των βουνών. Απότο-
μοι βράχοι κατα μήκος των παραλιών και 
όμορφες τραβέρσες πάνω από τα νερά του 
Αιγαίου θα σας συναρπάσουν.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Εξαιρετικές διαδρομές για όλους, από τον 
αρχάριο μέχρι τον προχωρημένο αναβάτη 
που θα απολάυσουν τα τοπία και τις μυρω-
διές της επαρχίας του νησιού.

Ασυπάλαια: η «πεταλούδα» του Αιγαίου
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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

Λαχανο-
ντολμάδες 
αυγολέμονο

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Βράζουμε το λάχανο σε κατσαρόλα με νερό μέχρι να μαλακώσει.
 ª Σε ένα μπωλ βάζουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε .
 ª Αφαιρούμε ένα-ένα τα φύλλα και γεμίζουμε με τη γέμιση. Τοποθετούμε τους λαχα-

νοντολμάδες στην κατσαρόλα, σε σχήμα κυκλικό αρχίζοντας από την άκρη της κατσα-
ρόλας και ρίχνουμε το λάδι  το νερό να σκεπάσει τους λαχανοντολμάδες ,πιπέρι και 
αλάτι. Καλύπτουμε με ένα πιάτο και βράζουμε σε σιγανή φωτιά. Εάν δεν θέλετε να μην 
βάλετε πιάτο απλά ανοίγετε συχνά τη κατσαρόλα και πιέζεται προς τα μέσα τους λαχα-
νοντολμάδες με μια κουτάλα .

 ª Για να αυγοκοψουμε το φαγητό μας,βάζουμε σε ένα μπολάκι τους κρόκους των 
αυγων τα κτυπαμε πολύ καλά ρειχνουμε μέσα το ζουμί από το φαγητό μας λίγο λίγο 
ανακατεύουμε , προσθέτουμε το χυμό λεμονιού ανακατευουμε και το ρειχνουμε μέσα 
στο φαγητό το αφήνουμε να πάρει μια βράση κλείνουμε και αποσύρουμε την κατσα-
ρόλα από τη φωτιά.

 ª Μπορείτε επίσης εάν δεν θέλετε τους λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ,συνεχιστε με 
την ίδια διαδικασία απλά να ρειξετε μέσα ντομάτα χυμό η πελτέ.

 ª 1 μεγαλουτσικο λάχανο
 ª 250 gr. κιμά μοσχαρίσιο
 ª ½ κιλό κιμά χοιρινό
 ª 3 φλ. του τσαγιού ρύζι
 ª 2 ξερά κρεμμύδια τριμμένα
 ª Μαϊντανό, άνηθο
 ª 1 φλυτζάνι ελαιόλαδο

 ª Νερό
 ª Αλάτι, πιπέρι

Για το αυγολέμονο
 ª 3 κρόκους αυγών
 ª 1/4 φλ. χυμό λεμονιού
 ª ζωμό από το φαγητό
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Η Μαρία πήρε τηλέφωνο τον τεντά 
για να της φτιάξει μια ελαττωματική 
τέντα. Mετά από κάποιες μέρες πήγε 
στο σπίτι της και αυτή του έδειξε το 
μπαλκόνι. Ενώ η Μαρία ήταν στη 
κουζίνα χτύπησε το κουδούνι:
-Ποιός είναι;
-Ο τεντάς
-Μα αυτή τη στιγμή ο τεντάς είναι 
στο μπαλκόνι και μου φτιάχνει τις 
τέντες!
και ο τεντάς:
-Tο ξέρω, έπεσα!

Μπουρδέλο τα χει κάνει o Σύριζα, οι 
δεξιοί κατεβαίνουν σε συλλαλητήρια 
και οι αριστεροί σπίτι βλέπουνε τέν-
νις.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ 
ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

-κοπελιά, βρακιά έχετε;
-σλιπ;
- μ’λείπ, δεν μ’λειπ, εσένα να μη σε 

νοιάζ’

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΑ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.ΑΥΤΟ 
ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΑΗΔΙΑ.Η ΥΠΟΜΟΝΗ 
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ.

Ο πραγματικά δύσκολος διαχωρι-
σμός είναι αυτός του Κράτους από 
την οικογένεια Μητσοτάκη.

Συναντιούνται δύο φίλοι:
- Τι έγινε ρε, καλά?
- Άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα! Τί είχε?
- Μαλακίες μωρέ, ένα κτήμα στο 
χωριό.
- Όχι ρε, σε ρωτάω αν είχε κανά πρό-
βλημα.
- Ναι μωρέ, δεν ήτανε γραμμένο στο 
κτηματολόγιο και τρέχουμε.
- Ρε μαλάκα, σε ρωτάω από τι 
πέθανε.
- Προχτές το μεσημέρι μωρέ, δεν 
είχαμε φαγητό, βγήκε να πάει στο 
χασάπη να πάρει κανά κρέας και την 
πάτησε αυτοκίνητο.
- Όχι ρε την καημένη!!! Και τί κάνατε?
- Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρό-
νια!!!!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με πολ-
λές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώτας. Οι 
συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά τους. 
Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα παίξει 
κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα μεταβάλ-
λεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε εύκο-
λοι άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργασία τους 
μαζί σας. Φανείτε υπομονετικοί αλλά μη 
χάνετε χρόνο όταν έχετε ήδη πάρει τις απο-
φάσεις σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Ωραία ονειρευτήκατε, ωραία παρακαλέ-
σατε, ελπίσατε, ευχηθήκατε, κλάψατε… Με 
τις ευχές και τα όνειρα όμως δεν πραγματο-
ποιούνται οι επιθυμίες. Πρέπει να οργανω-
θείτε. Χρειάζεστε πρόγραμμα και πράξη, 
και ίσως τότε καταφέρετε αυτά που επι-
θυμείτε. Βρείτε επειγόντως το στόχο σας 
και φτιάξτε το σχέδιό σας. Κατακτήστε και 
μην τεμπελιάζετε!!! δώ και αρκετό καιρό 
υπήρχε ένα θέμα που σας βασάνιζε και που 
όσο και αν προσπαθούσατε δεν καταφέρ-
νατε να βρείτε λύση.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέ-
σετε να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές 
κινήσεις στη δουλειά σας και να 
κλείσετε σημαντικά ραντε-
βού. Μπαίνετε δυναμικά 
στη δράση και κερδίζετε 
έδαφος στις επαγγελμα-
τικές σας υποθέσεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή 
νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις 
ενέργειές σας το έδαφος, για 
να μην υπάρξουν δυσάρεστες 
εξελίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρω-
πος μπορεί να γίνει αφορμή για να στεναχω-
ρηθείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντι-
μετωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα.

ΛΕΩΝ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε 
διεξόδους, για να συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή που αγαπάτε. Μην 
αντικρούετε προτάσεις πριν πεισθείτε ότι 
δεν σας ενδιαφέρουν. Κινηθείτε οργα-
νωμένα στα οικονομικά και μην αφήνετε 
ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. Φυσικά, στο 
τέλος θα τα καταφέρετε. Θυμηθείτε όμως 
και το ρητό, παν μέτρον άριστον. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. 

ΖΥΓΟΣ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα 
προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν 
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη 
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι 
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω 
και άθελά τους προσπαθούν να σας τραβή-
ξουν την προσοχή. Αν όμως θέλετε να επι-
βιώσετε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση 
και να είστε εντάξει με τις υποχρεώσεις 
σας, μην αφήσετε τίποτα και κανέναν να σας 
αποσπάσει την προσοχή από το στόχο σας!

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Στη δουλειά σας θα υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφάσεις που θα πρέπει να 

ακολουθήσετε. Ίσως σας ανακοινώ-
σουν κάποια απόφαση που θα 

αφορά το μέλλον σας. Οικο-
νομικά όμως η εποχή 

αυτή σας ευνοεί υπερ-
βολικά. Δεν χρειάζεται 
καν να κουνήσετε το 
δαχτυλάκι σας για να 
βελτιώσετε την κατά-
στασή σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή 

ή περίοδος καθώς θα έχετε 
αρκετές ευκαιρίες για κάποια 

ταξίδια αναψυχής. Προκύπτουν όμως και 
αυξημένες υποχρεώσεις στην εργασία σας. 
Θα πρέπει να δώσετε έμφαση στις προσω-
πικές σας σχέσεις και την αποδοχή σας από 
το περιβάλλον.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή η περίοδος σας επιφυλάσσει ευχάρι-
στες εκπλήξεις. Όμως για να πραγματοποιη-
θούν απαιτούνται από εσάς δύο πράγματα: 
ηρεμία και αργές αλλά σταθερές κινήσεις. 
Κάτι μέσα σας, σας υποδεικνύει υπομονή 
και εσείς οφείλετε να το αφουγκραστείτε. 
Αποβάλλετε όλο το άγχος και τη βιασύνη 
που σας έχουν κυριεύσει.

ΙΧΘΕΙΣ
Αποφύγετε με κάθε τρόπο οι επαγγελμα-
τικές σας δυσκολίες ή κάποιος άλλος προ-
βληματισμός να χαλάσουν τη διάθεσή σας. 
Η διάθεσή σας αναμένεται υποτονική και 
θέλοντας να ξεφύγετε από αυτή την κατά-
σταση, μπορεί να οδηγηθείτε σε άσκοπες 
αγορές. Τα αποτελέσματα κάποιας συμφω-
νίας από το παρελθόν αρχίζουν να εμφανί-
ζονται σιγά σιγά.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», ένα ταξίδι στον 
χώρο και τον χρόνο μέσα 
από το αρχείο του Εθνικού 
Θεάτρου και μερικοί 
γοητευτικοί «Προορισμοί». 
Η νέα συνεργασία του 
Εθνικού με τον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών είναι 
μια έκθεση με φωτογραφίες 
και κοστούμια που 
βγήκαν από το αρχείο και 
περιμένουν τους επισκέπτες 
στο επίπεδο Αναχωρήσεων 
(είσοδος 3) για να 
διηγηθούν την ιστορία τους.

Η 
ιδέα ήταν να υπάρχει 
μια συνάφεια με το α-
εροδρόμιο. Οργανώ-
σαμε λοιπόν την έκθε-

ση πάνω στη σκέψη ότι και το θέ-
ατρο είναι ένα ταξίδι. Πολλά α-
πό τα έργα που παρουσιάζονται 
συνδέονται με συγκεκριμένους 
τόπους οι οποίοι σε αρκετές περι-
πτώσεις παίζουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο», εξηγεί στην «Κ» η Ει-
ρήνη Μουντράκη που υπογράφει 
την επιμέλεια της έκθεσης μαζί με 
την Εύη Αγγελοπούλου. Πράγματι 
εκτίθεται υλικό από εμβληματικές 
παραστάσεις: «Πέερ Γκιντ» του 
Ερρίκου Ιψεν το 1935, «Ο έμπο-
ρος της Βενετίας» του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ το 1945, «Οιδίπους επί 

Κολωνώ» του Σοφοκλή, «Ιφιγέ-
νεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη το 
1958, «Τα εκατομμύρια του Μάρ-
κο Πόλο» του Ευγένιου Ο’Νιλ το 
1960, «Πέρσες» του Αισχύλου 
το 1971, «Ο καλός άνθρωπος του 
Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ 
το 1985, «Βίρα τις άγκυρες» των 
Θ. Παπαθανασίου και Μ. Ρέππα 
το 1997 κ.ά.
Οπως μας πληροφορεί η κ. Μου-
ν τράκη, «τα εκθέματα έχουν 
υπομνηματισμό στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα και, 

μάλισ τα, σ το κείμενο που τα 
συνοδεύει υπάρχουν και ατάκες 
από γνωστά έργα».
Επίσης, στην έκθεση του αερο-
δρομίου φιλοξενούν ται δύο 
ιδιαίτερης αξίας και σημασίας 
κοστούμια. Του Αντώνη Φωκά, 
από την παράσταση «Ιφιγένεια 
εν Αυλίδι» το 1957, κοστούμι 
χορού, χιτώνας εκρού – υφαντό 
αργαλειού με έξοχες πτυχώσεις. 
Και του Γιώργου Βακαλό, από την 
παράσταση «Εμπορος της Βενε-
τίας» το 1945, ένα μακρύ λινο-

μέταξο φόρεμα, υποκίτρινο και 
φιστικί, απλικαρισμένο με υφα-
σμάτινα λουλούδια και κλωνά-
ρια.
Η συνεργασία με παραστάσεις 
και performances της Πρώτης 
Κρατικής Σκηνής με το αεροδρό-
μιο ξεκίνησε το 2011. Το Εθνικό 
έχει παρουσιάσει στον ΔΑΑ την 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή, μια 
παράσταση με θεωρητική ύλη 
για έφηβους, και την παιδική 
παράσταση «Μόμο» του Μίχαελ 
Εντε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ετά την καλοκαιρινή περιοδεία σε 
κάστρα και φρούρια όλης της χώ-
ρας και τις sold out παραστάσεις 
στο Θέατρο Σφενδόνη, οι δημιουρ-

γοί του Ερωφίλη project, παρουσιάζουν τη νέα 
εκδοχή της δουλειάς τους στο “The Art project”, 
που διοργανώνει η 5η Εποχή στο Θέατρο Άλμα.
Η ανατρεπτική και καινοτόμα σκηνοθετική ματιά 
του Θεόδωρου Οικονομίδη και οι εμπνευσμέ-
νες ερμηνείες της Αμαλίας Αρσένη, Δανάης Λου-
κάκη, Βαγγέλη Σαλευρή, Κωνσταντίνου Τσιο-
μίδη, και των μουσικών Αρετής Κοκκίνου και 
Δημήτρη Πρόκου, μετατρέπουν το ποιητικό αρι-
στούργημα του Χορτάτση σε μια σύγχρονη τρα-
γωδία υψηλών προδιαγραφών.
Η κεντρική σκηνή του Θεάτρου Άλμα, μετατρέ-
πεται στην αίθουσα του θρόνου του βασιλιά 
Φιλόγονου. Το επιβλητικό σκηνικό, στο oποίο 
εξελίσσεται το πεντάπρακτο αριστούργημα, του 
ρεθυμνιώτη ποιητή, η διασημότερη τραγωδία 
της κρητικής αναγέννησης, το χρονικό ενός αιμα-
τοβαμμένου έρωτα.
Μια σύγχρονη παράσταση που αναδεικνύει την 
ομορφιά του ποιητικού λόγου, συνοδευόμενο 
από ζωντανή μουσική πανδουρίδας, κανονα-
κίου, ηλεκτρικής και κλασσικής κιθάρας, μαντο-
λίνου, κλαρίνου, κρουστών και υψηλού επιπέ-

δου υποκριτικών ερμηνειών. Τα πρωτότυπα 
κοστούμια και η φρέσκια ερμηνευτική πρόταση 
ολοκληρώνουν την εικόνα της σύγχρονης τρα-
γωδίας.
Μια μοναδική εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή 
σε έναν άλλο χωροχρόνο και τον κάνει επισκέπτη 
στο παλάτι του βασιλιά Φιλόγονου, όπου εξελίσ-
σεται μια ερωτική τραγωδία... αυτή της Ερωφί-

λης και του Πανάρετου.
Οι θεατές δεν είναι πιά απλοί επισκέπτες, αλλά 
μύστες σε μια θεατρική τελετουργία και μάρτυ-
ρες ενός τραγικού περιστατικού.
Η παράσταση έχει αποσπάσει άριστες κριτικές 
και βραβεύτηκε από την UNESCO για την προ-
σφορά της στην διατήρηση και μετάδοση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Eurovision 2019: 
«Better Love» 
το τραγούδι της 
Ελλάδας με την 
Κατερίνα Ντούσκα

Βetter love» είναι ο τίτλος 
του τραγουδιού που θα 
ερμηνεύσει η Κατερίνα 

Ντούσκα και θα εκπροσωπή-
σει τη χώρα μας στο φετινό 
διαγωνισμό της Eurovision. 
Η ερμηνεύτρια που επέλεξε η 
ομάδα της ΕΡΤ για να διαγωνι-
σθεί στον διαγωνισμό αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται στην Βρετα-
νία και τελειοποιεί το τραγούδι 
με τους συνεργάτες της.
Το «Better love» πρέπει να 
είναι έτοιμο μέχρι τ ις 24 
Φεβρουαρίου, καθώς στις 25 
θα γυριστεί το video clip. Όλα 
πρέπει να είναι έτοιμα στις 7 
Μαρτίου όπου θα γίνει και η 
επίσημη παρουσίαση τραγου-
διού και βίντεο κλιπ στην συνέ-
ντευξη τύπου για την ελληνική 
εκπροσώπηση στον διαγωνι-
σμό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες το τραγούδι θα κινηθεί 
σε indie pop ήχο και θα είναι 
τελείως διαφορετικό από ότι 
έχουμε στείλει στον διαγωνι-
σμό μέχρι σήμερα. Αίσθηση 
αναμένεται να προκαλέσει και 
ένα όργανο που θα χρησιμο-
ποιηθεί στην ενορχήστρωση 
και δεν ακούγεται συχνά στη 
Eurovision.
«Εντελώς τρελαμένη» για το 
γεγονός ότι θα εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα στον φετινό διαγω-
νισμό της Eurovision δηλώνει η 
Κατερίνα Ντούσκα στην πρώτη 
ανάρτησή της μετά την ανακοί-
νωση της ΕΡΤ για την επιλογή 
της να είναι αυτή που θα λάβει 
μέρος στον 64ο ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό τραγουδιού που 
θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ.
Η ελληνοκαναδή τραγουδί-
σ τρια και τραγουδοποιός 
Κατερίνα Ντούσκα ζει μόνιμα 
στην Αθήνα. Το album της 
“Embodiment” κυκλοφόρησε 
το 2016 από τη Minos EMI / 
Universal, και το 2018 το single 
της ‘Fire Away’ επιλέχθηκε για 
να ντύσει μουσικά επιτυχη-
μένη καμπάνια.

Θεατρικό «ταξίδι» στις... αναχωρήσεις

«Ερωφίλη project»: Μια ανατρεπτική παράσταση 
στο Θέατρο Άλμα 
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Τ
ο ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού για φέ-
τος σταμάτησε στο Κίεβο. Δυστυχώς για τους 
ερυθρόλευκους μία αμυντική αδράνεια στο 
πρώτο γκολ του Σολ με τη Ντιναμό Κιέβου σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι επιθετικά δεν αξιοποί-
ησαν τις ευκαιρίες τους, τους οδήγησε στην ήττα με 
το τελικό 1-0 και στον αποκλεισμό από τους Ουκρα-
νούς από την συνέχεια του Europa.
Ο Πορτογάλος δεν είχε καμία έκπληξη σχετικά με το 
πως παρέταξε τον Ολυμπιακό στο ματς με τη Ντιναμό 
Κιέβου. Ο αρχικός σχηματισμός του Ολυμπιακού: Σα 
πορτιέρο, άμυνα με Μεριά, Σισέ, Τσιμίκα και Τορο-
σίδη, κέντρο με Γκιγιέρμε και Μπουχαλάκη, 
επιτελικός ο Φορτούνης, άκρα με Ντίας 
και Ποντένσε και φορ ο Χασάν.
Ο Χάτκσεβιτς επέλεξε να μην κάνει 
αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Μπό-
ικο κάτω από τα δοκάρια, οι τέσσερις 
της άμυνας οι Μικολένκο, Σαμπάνοφ, 
Μπούρντα και Κεζντιόρα. Κέντρο με 
τριάδα με τους Σεπελίεφ έξω αριστερά, 
τον Σαπαρένκο κεντρικό χαφ, τον Μπου-
γιάλσκι έξω δεξιά και τριάδα στην επίθεση με 
Βέρμπιτς και Τσιγκάνκοφ ακραίους και τον Σολ φορ.
Στο 7ο λεπτό ο Χασάν είχε το πρώτο σουτ για τον 
Ολυμπιακό μετά από μεταβίβαση του Φορτούνη 
και ενώ η Ντιναμό είχε μπει με πίεση στο ματς. Οι 
Ουκρανοί είχαν αρχικά την πρωτοβουλία των κινή-
σεων. Στο 11’ ο Ολυμπιακός έβγαλε μία ωραία αντε-
πίθεση με το γύρισμα του Τσιμίκα να φεύγει κόρνερ.
 Ο Ολυμπιακός στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα προ-
σπαθούσε και από το κέντρο και από τα άκρα να 
απειλήσει ενώ στο 16’ είχε ξανά καλή στιγμή από 
γύρισμα του Τσιμίκα που έβγαλε δύσκολα ο Μπό-
ικο. Οι παίκτες του Μαρτίνς είχαν ως βασικά πρό-
σωπα των επιθέσεών τους σε εκείνο το διάστημα, 
τους Ποντένσε, Τσιμίκα και Φορτούνη.
Στο 32’ μετά από μία φάση διαρκείας στα καρέ του 
Ολυμπιακού και αδυναμία όλων να διώξουν ο Μικο-
λένκο έβγαλε την μπάλα προς τον Σολ με τον Μεριά 
να μην κόβει σωστά και τον Ισπανό να βρίσκει την 
μπάλα και να στέλνει στην γωνία του Σα για το 1-0. 
Ευθύνη στην φάση είχε και το δεξί άκρο του Ολυ-
μπιακού αλλά και ο Σισέ. Στο 35’ ο Σεπελίεφ είχε ένα 

σουτ άουτ. Στο 41’ ο Σισέ έδιωξε καίρια μία σέντρα 
των Ουκρανών και στο 45’ ο Μπόικο μπλόκαρε μπα-
λιά του Φορτούνη. Στις καθυστερήσεις του α’ μέρους 
είχε ο Σα μία μεγάλη επέμβαση σε τετ α τετ του Σολ.

 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΝΤΙ ΖΙΛ ΝΤΙΑΣ ΑΛΛΑ Η 
ΝΤΙΝΑΜΟ ΠΡΕΣΑΡΕ ΞΑΝΑ
Ο Μαρτίνς έβαλε στο ξεκίνημα του β’ μέρους τον 
Μασούρα αντί του Ντίας αλλά η Ντιναμό πίεσε ξανά. 
Στο 60ό λεπτό ο Φορτούνης βρήκε χώρο και πέρασε 
τους προσωπικούς του αντιπάλους για να σουτάρει 
και ο Μπόικο να μπλοκάρει ενώ μετά απείλησε ξανά 

με σέντρα. Στο 64’ ο Σαπαρένκο είχε ένα σουτ 
που μπλόκαρε ο Σα ενώ αμέσως μετά ο 

Μασούρας είχε μεγάλη χαμένη ευκαι-
ρία με σουτ.
Ο Πορτογάλος προπονητής θέλησε 
να κάνει τις τελευταίες του κινήσεις 
βγάζοντας στο 65’ τους Φορτούνη και 
Μπουχαλάκη για να βάλει στις θέσεις 

τους, τους Γκερέρο και Νάτχο. Στο 69’ ο 
Τσιγκάνκοφ είχε ένα σουτ που δεν ανησύ-

χησε τον Σα. Στο 74’ ο Μασούρας έβγαλε εξαι-
ρετικά στον Χασάν που από κοντά είδε τον Μπόικο 
να του λέει ‘όχι’. Στο 81’ ο Ολυμπιακός επιχείρησε με 
τον Τσιμίκα να απειλήσει αλλά δεν πέρασε την μπάλα 
από το τείχος. Στο 83’ ο Χασάν έστειλε την μπάλα έξω 
από κόρνερ του Ποντένσε. Στο 87’ ο Γκερέρο επίσης 
έχασε μεγάλο τετ α τετ. Στο 91’ ο Μπόικο έπιασε και 
σουτ του Νάτχο. Οι παίκτες του Μαρτίνς δεν κατά-
φεραν να αλλάξουν κάτι στο ματς και το τελικό 1-0 
έστειλε τους Ουκρανούς στην επόμενη φάση του 
Europa.
MVP: Ο πορτιέρο Μπόικο πρώτα για τις επεμβάσεις 
του κυρίως στο β’ μέρος. Μετά ο Σολ μόνο και μόνο 
για το γκολ του.
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Μπόικο, Βέρμπιτς (90+ Ρού-
σιν), Σεπελίεφ, Σολ (90+ Αλιμπέκοφ), Σαπαρένκο 
(76’ Γκαρμάς), Τσιγκάνκοφ, Μικολένκο, Μπούρντα, 
Μπουγιάλσκι, Σαμπάνοφ και Κεζντιόρα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Μπουχαλάκης (65’ Νάτχο), 
Ποντένσε, Σισέ, Φορτούνης (65’ Γκερέρο), Γκιγιέρμε, 
Χασάν, Μεριά, Τσιμίκας, Ντίας (46’ Μαασούρας) και 
Τοροσίδης.

SPORTSNEWS

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε στο Κίεβο (1-0)! Αν και η Ντιναμό 
προηγήθηκε στο σκορ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις μεγάλες στιγμές τους να μείνουν σε 
τροχιά πρόκρισης όμως οι ευκαιρίες των Μασούρα, Χασάν και Γκερέρο αποδείχτηκαν 
καταδικαστικές!

Τα... έχασε και έφυγε! Η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας και το ζητούμενο στα εναπομείνα-
ντα παιχνίδια της διαδικασίας των προκριματικών έχει να κάνει 
με τη μάχη που δίνει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ώστε να 

συμπεριληφθεί στο πρώτο γκρουπ της κλήρωσης των ομίλων (16/3) 
μέσω του FIBA World Ranking. Κάτι τέτοιο θα συμβεί εφόσον η Ελλάδα 
βρεθεί στις πρώτες επτά θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης καθώς η 
Κίνα τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ της κλήρωσης ως διοργανώτρια 
χώρα.
Έτσι, λοιπόν, η Εθνική ομάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στη Γεωρ-
γία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στα «παράθυρα» μπροστά 
στον κόσμο της και πλέον έχει μπροστά της την τελευταία, εκτός έδρας 
αναμέτρηση με τη Γερμανία (24/2) που σήμερα ηττήθηκε από το Ισραήλ. 
Η Ελλάδα θα κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο σε περίπτωση νίκης 
ή ήττας μέχρι 7 πόντους (σ.σ. είχε επικρατήσει με 92-84 στην Πάτρα).
Η Ελλάδα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Γεωργία από 
τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στα «Δυο Αοράκια». Το αντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα έκανε σερί 8-0 (8-3, 2:19) και προηγήθηκε νωρίς με 
διψήφια διαφορά πόντων όταν ο Βασιλόπουλος σκόραρε πίσω από τα 
6μ.75 για το 19-7 στο 5:54 κόντρα στους φιλοξενούμενους που προσπά-
θησαν να βρουν λύσεις στην επίθεση με το μακρινό σουτ. Η ομάδα του 
Θανάση Σκουρτόπουλου έκλεισε την πρώτη περίοδο στο υπέρ της 23-14 
έχοντας 6/9 δίποντα (66.6%), 8 ασίστ και μόλις 1 λάθος ενώ η Γεωργία 
μέτρησε 5/17 σουτ εντός πεδιάς (3/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα) και στηρί-
χθηκε επιθετικά στους Σερμαντίνι (6π.), ΜακΦάντεν (5π.).
Οι Γεωργιανοί μείωσαν σε 25-22 με το κάρφωμα του Μπερισβίλι, ο Σερ-
μαντίνι διαμόρφωσε το 31-25 με layup όμως το τρίποντο του Κασελάκη 
και το γκολ-φάουλ του Μποχωρίδη ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (40-
27) για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που πήγε στα αποδυτήρια 
με το υπέρ του 44-31. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην τρίτη περί-
οδο, έκαναν επιμέρους σκορ 11-2 και προηγήθηκαν 55-33 με τον Βασι-
λόπουλο στο 23’ έχοντας 10/18 τρίποντα σε αυτό το διάστημα! Το τέλος 
του δεκαλέπτου βρήκε την Ελλάδα στο +15 (66-51) όμως οι επιθετικές 
πρωτοβουλίες του ΜακΦάντεν έκαναν το 68-63 στο 33’! Η Εθνική αντέ-
δρασε άμεσα, το τρίποντο του Κόνιαρη ανέβασε τη διαφορά στο +10 
(73-63) και η ελληνική ομάδα έφτασε στη νίκη με 81-69.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η διαφορά ποιότητας και δυναμικότητας των δυο ομά-
δων είναι δεδομένη όμως η Γεωργία που παρατάχθηκε με μοναδικούς… 
πρωτοκλασάτους τους Σερμαντίνι, ΜακΦάντεν έβαλε ζόρια στην Εθνική. 
Η ομάδα του Ηλία Ζούρου μείωσε σε 68-63 στο 33’ όμως η εμπειρία των 
διεθνών έπαιξε ρόλο στα τελευταία λεπτά.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιάννης Μπουρούσης είχε 9 πόντους, 10 ριμπά-
ουντ και 6 ασίστ!
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μποκολισβίλι της Γεωργίας είχε 0/2 
σουτ εντός πεδιάς σε 15:13
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Βασιλόπουλος μέτρησε 15 πόντους και 4 ασίστ για 
την Ελλάδα.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η άμεση αντίδραση των διεθνών όταν η Γεωργία έριξε 
τη διαφορά στους 5 πόντους (68-63) με μπροστάρη τον ΜακΦάντεν.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ελλάδα τα «νεκρά» διαστήματα στην τέταρτη περίοδο που 
έβαλαν ξανά τους Γεωργιανούς στο παιχνίδι, η Γεωργία την απόδοσή της 
στο τρίτο δεκάλεπτο.

Και τώρα η πρωτιά πριν το 
Παγκόσμιο

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
Ολυμπιακός... ξύπνησε στο 2ο η-
μίχρονο και διέλυσε την ΑΕΚ! 
Το 0-1 του πρώτου μέρους έγι-
νε με καταιγιστικό τρόπο 4-1 και 

πλέον οι «ερυθρόλευκοι»... κλείδωσαν την 
2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του 
Champions League, αφού ουσιαστικά είναι 
στο +9 από την Ένωση! 
Η Ένωση ευτύχησε να βρει γκολ με το «καλη-
μέρα», εκμεταλλευόμενη ολέθρια λάθη στην 
άμυνα των Πειραιωτών και κάνοντας τα απο-
λύτως απαραίτητα για να βρεθεί στη θέση 
του «οδηγού». Στο 3’ Βούκοβιτς έκανε αβία-
στο σφάλμα, πασάροντας λανθασμένα προς 
τον Τσιμίκα, με τον Κλωναρίδη να κλέβει, να 
κατεβαίνει από δεξιά και να γυρίζει παράλ-
ληλα. Τότε ο Σα κι εν μέρει ο Σισέ ολοκλή-
ρωσαν τις… γκέλες των γηπεδούχων, απο-
κρούοντας ασταθώς και «στρώνοντας» στον 
Πόνσε, που δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει 
από κοντινή απόσταση σε κενή εστία, με τους 
«κιτρινόμαυρους» να πανηγυρίζουν το ενδε-
χομένως ανέλπιστο προβάδισμα σε αυτό το 
χρονικό σημείο του αγώνα.
Η εξέλιξη «πάγωσε» τόσο την κερκίδα, όσο 
και τους «ερυθρόλευκους», που με μπροστά-
ρηδες τον Σισέ, τον Καμαρά και τον Βούκο-
βιτς επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ λαθών σε 
μεταβιβάσεις, τοποθετήσεις κι επι-
λογές. Επιθετικά δε ο Φορτού-
νης ήταν εξαφανισμένος στις 
«συμπληγάδες» των Σιμόες 
και Άλεφ κι όποτε κατόρθωνε 
να πάρει τη μπάλα, είτε βρι-
σκόταν πολύ μακριά από το 
«κουτί», είτε συνεννοούνταν 
λανθασμένα με τους συμπαίκτες 
του, όχι πάντα με δική του ευθύνη.
Η πιο «κραυγαλέα» φάση σχετικά, από τις 
ελάχιστες καλές του Ολυμπιακού στο πρώτο 
μέρος ήταν στο 18’, όταν βρήκε με σέντρα 
τον Ντίας στην «καρδιά» της άμυνας της ΑΕΚ, 
αλλά η κεφαλιά του Πορτογάλου έφυγε ψηλά 
άουτ. Στο 23’ οι Πειραιώτες έφτασαν ακόμα 
πιο κοντά στην ισοφάριση, μετά το λάθος του 
Τσόσιτς που γύρισε στον Μπάρκα, δίχως να 
δει τον Χασάν στην πλάτη του, με τον Αιγύ-
πτιο να μπαίνει στην περιοχή, αλλά να πασά-
ρει λανθασμένα στον Φορτούνη, που βρέ-
θηκε λίγο πιο μπροστά και σούταρε πολύ 
ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση.
Λάζαρος και Τοροσίδης πήραν τις θέσεις των 
Ντίας και Βούκοβιτς, με τον Ολυμπιακό να 
μπαίνει δυνατά και να «πληρώνει» την ΑΕΚ 
με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή γκολ στα πρώτα 
λεπτά! Στο 50’ ο Ποντένσε επιχείρησε εντυ-

πωσιακό «ψαλίδι» από τη μεγάλη περιοχή, 
η μπάλα χτύπησε πάνω στον Τσόσιτς και στο 
ριμπάουντ ο Καμαρά με αριστερή «βολίδα» 
νίκησε τον Μπάρκα, ανατρέποντας το κλίμα 
στις κερκίδες που πλέον παραληρούσαν 
πανηγυρίζοντας.
Ο «ερυθρόλευκος» μονόλογος συνοδεύτηκε 
στο εξής με τον αναμενόμενο ενθουσιασμό 
για την ανατροπή, αλλά φάσεις μπροστά στην 
εστία του Μπάρκα δεν καταγράφηκαν, είτε 
λόγω της φλυαρίας  του Ποντένσε, είτε χάρη 
στην καλή οργάνωση της άμυνας της Ένωσης. 
Με το πέρασμα της ώρας δε το «γκάζι» δεν 
απέδιδε το ίδιο και το παιχνίδι ισορρόπησε.
Στο 72’ ο Πορτογάλος μέσος υπέπεσε στο 
πρώτο ίσως λάθος του στον αγώνα, αλλά 
καθοριστικό. Χάνοντας το κοντρόλ έξω από 
την περιοχή, είδε τον Φορτούνη να την κλέ-
βει, να βρίσκει κενό χώρο έξω από την περι-
οχή και με αριστερό δυνατό σουτ χαμηλά, 
με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού του 
Μπάρκα, να κάνει την ανατροπή, πανηγυρί-
ζοντας έξαλλα το 2-1.
Πλέον τα πράγματα φάνηκε να έχουν κρι-
θεί, αφού η επίθεση της ΑΕΚ παραήταν αναι-
μική στο δεύτερο ημίχρονο, για να καταφέ-
ρει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το παιχνίδι 

κύλησε δίχως κάτι το αξιοσημεί-
ωτο, με τον Ολυμπιακό να ελέγ-

χει τον ρυθμό, τον Ποντένσε 
να προσπαθεί να δημιουργή-
σει ρήγματα στην αντίπαλη 
άμυνα, αλλά το ματς να φαί-
νεται να έχει «σβήσει».
Αυτό διαψεύστηκε στην 

πορεία, εξαιτίας ενός ακόμα 
λάθους των «κιτρινόμαυρων», 

από τα πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. 
Τσόσιτς και Μπακάκης με την ασυνεννοησία 
τους στη βαθιά μπαλιά του Τοροσίδη έδω-
σαν την ευκαιρία στον Ποντένσε να κλέψει 
ανάμεσά τους και να πασάρει σωστά στον 
Χασάν, με τον Αιγύπτιο να έχει εύκολο έργο 
με πλασέ από το πέναλτι να ανοίξει κι άλλο τη 
διαφορά, επισφραγίζοντας τη νίκη του Ολυ-
μπιακού.
Αυτή μάλιστα απέκτησε διαστάσεις θριάμ-
βου στο 87’ με τον Φορτούνη να φεύγει στην 
πλάτη της αποσυντεθειμένης άμυνας της 
Ένωσης και αφού περνάει και τον Μπάρκα, 
να σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, 
κάνοντας άπαντες στο Φάληρο να ξεχάσουν 
το κάκιστο πρώτο ημίχρονο και να γιορτά-
σουν μια σπουδαία νίκη, την πρώτη σε ντέρ-
μπι στη φετινή σεζόν και συνάμα εντυπω-
σιακή.

Με... τεσσάρα στο Ch. League!

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να 
περιμένει ως την ώρα της στέψης 
και οι παίκτες φροντίζουν να τον 
αποζημιώνουν με γκολ! Σαν σε... 
προπόνηση ο Δικέφαλος πέρασε 
με 5άρα (1-5) από την Ριζούπολη 
κόντρα στον καταδικασμένο 
Απόλλωνα!

Ο 
κόσμος ζητούσε από το πρώτο 
λεπτό το νταμπλ και οι παίκτες 
του Ραζβάν Λουτσέσκου ήθελαν 
να τους δείξουν πως θα κάνουν 

τα πάντα για να το πάρουν. Και κόντρα στον 
Απόλλωνα το έκαναν, παίρνοντας μια πολ-
λή εύκολη νίκη με πεντάρα. Οι Θεσσαλονι-
κείς επικράτησαν με 5-1 της «Ελαφράς Τα-
ξιαρχίας», συνέχισαν το αήττητο σερί τους 
και έφτασαν τους 57 βαθμούς, διατηρώ-
ντας την διαφορά των 99 βαθμών από τον 
δεύτερο Ολυμπιακό, που ουσιαστικά είναι 
10, καθώς σε ισοβαθμία έχουν πλεονέκτη-
μα. Από την άλλη ο Απόλλωνας και σήμερα 
έδειξε γιατί είναι στον πάτο του βαθμολο-
γικού πίνακα με μόλις 9 βαθμούς και αδι-
αφιλονίκητο φαβορί για υποβιβασμό. Οι 
«κυανόλευκοι» θέλουν μόνο ένα θαύμα 
και αυτό μπορεί να μην τους φτάνει για να 
σωθούν και με εξαίρεση το γκολ και δύο α-
κόμα φάσεις, δεν έκαναν τίποτα απέναντι 
σε έναν σαφώς ανώτερο αντίπαλο.
Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε στο ματς με τον Απόλ-
λωνα με αλλαγές, καθώς ο Ραζβάν Λουτέ-
σκου ξεκίνησε τους Ολιβέιρα και Πέλκα, 
ενώ ο Μπίσεβαρ αγωνίστηκε στην αρι-
στερή πλευρά. Συγκεκριμένα κάτω από το 
τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, δεξιά και αρι-
στερά στα μπακ οι Μάτος και Βιεϊρίνια, με 
τους Βαρέλα, Κρέσπο στα στόπερ. Αμυ-
ντικά χαφ ήταν οι Ολιβέιρα και Μαουρίσιο, 
με τον πρώτο φυσικά να παίζει πολύ πιο 
μπροστά και πίσω από τον προωθημένο 
Άκπομπ ήταν από αριστερά προς τα δεξιά 
οι Μπίσεσβαρ, Πέλκας και Λημνιός.

Το τελείωσε από το 9’
Στα του αγώνα οι Θεσσαλονικείς μπή-
καν στον αγωνιστικό χώρο με την σιγου-
ριά της καλύτερης ομάδας και το έδειξαν 
από το πρώτο λεπτό. Και όχι απλά το έδει-
ξαν, αλλά ουσιαστικά τελείωσαν τα πάντα 
μόλις στο 9’, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Η 
αρχή έγινε στο 4’ με τον Πέλκα με κεφαλιά 
μετά από σέντρα του Βιεϊρίνια να ανοίγει 
το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα ο Πασχαλά-
κης έδειξε γιατί είναι ο καλύτερος τερματο-
φύλακας του πρωταθλήματος, καθώς στην 

μία φάση που χρειάστηκε έδιωξε εξαιρε-
τικά το σουτ του Μπεντινέλι και στο 9’ όλα 
τελείωσαν. Ο Ολιβέιρα μετά το λάθος του 
Ρώσση έκανε ωραία ντρίπλα και με δυνατό 
σουτ έκανε το 2-0.
Από εκείνο το σημείο και ως το 33’ ο 
Απόλλωνας προσπαθούσε να βγει μπρο-
στά χωρίς επιτυχία, ενώ οι φιλοξενούμε-
νοι έδειχναν πως όταν ήθελαν έφταναν 
άνετα στην περιοχή του αντιπάλου τους. 
Έτσι φτάσαμε στο 33’, όταν οι Άκπομ και 
Λημνιός συνδυάστηκαν, αυτός γύρισε 
στον Μπίσεσβαρ και ο Ολλανδός με σουτ 
πέτυχε και τρίτο γκολ για τους «ασπρόμαυ-
ρους». Αυτή ήταν η προτελευταία, καθώς 
στο 43’ πήγε να μπει το γκολ της χρονιάς 
χωρίς επιτυχία. Ο Μπίσεσβαρ γύρισε στον 
Άκπομ, αυτός έκανε μαγικό τακουνάκι, 
αλλά ο Χουάντερσον έδιωξε εντυπωσιακά 
με το 0-3 να παραμένει ως το τέλος του 
ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε κοι-
τάζοντας περισσότερο να κάνει διαχεί-
ριση δυνάμεων, βλέποντας και τον Απόλ-
λωνα να μην μπορεί να απειλήσει. Οι γηπε-
δούχοι ωστόσο βρήκαν τους διαδρόμους 
και στο 64’ κατάφεραν να μειώσουν με 
όμορφο γκολ του Ντούρσο, ένα γκολ που 
δεν ανησύχησε κανέναν από τους Θεσσα-
λονικείς.
Το τέρμα αυτό των γηπεδούχων «ξύπνησε» 
τους φιλοξενούμενους που ανέβασαν και 
πάλι ρυθμό πιέζοντας τους αντιπάλους τους. 
Μια πίεση που απέφερε καρπούς στο 78’. 
Λεπτό στο οποίο ο Σβιντέρσκι κατάφερε να 
σκοράρει στην πρώτη επαφή με την μπάλα. 
Ο Κρέσπο πάσαρε στον Πολωνό και αυτός 
έδειξε για ακόμα μία φορά το πόσο έχει το 
γκολ πετυχαίνοντας το τρίτο με τη φανέλα 
του ΠΑΟΚ.
Το γκολ του Σβιντέρσκι ωστόσο δεν ήταν και 
το μοναδικό γκολ, καθώς δέκα λεπτά αργό-
τερα ο Ενρίκε σκόραρε με σουτ κάνοντας 
το 1-5 και πετυχαίνοντας το πρώτο τέρμα 
μετά την επιστροφή του στον «δικέφαλο του 
βορρά». Με το 1-5 να παραμένει οι παίκτες 
του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν ακόμα μία νίκη, με 
τον κόσμο να τους ζητάει το νταμπλ...
Απόλλων Σμύρνης (Μπάμπης Τεννές): 
Χουάντερσον, Κύργιας, Βαφέας, Οριου-
έλο, Στάθης, Κοντοές (46’ Γκίμο), Ντούρσο, 
Ρώσση (46’ Βάρκας), Μπεντινέλι, Ελ Χέλβε, 
Ντεφεντερίκο.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, 
Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Ολιβέ-
ιρα, Μαουρίτσιο, Λημνιός (85’ Ζαμπά), 
Πέλκας, Μπίσεσβαρ (76’ Σφιντέρσκι), 
Άκπομ (81’ Ενρίκε).

ΠΑΟΚτσήδικο πάρτι με 5άρα!
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Κανένας δεν έμεινε ευχαριστημένος 
στο Καυτανζόγλειο, καθώς Ηρακλής 
και Κέρκυρα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 
1-1 το οποίο δεν βόλεψε κανέναν...

Έ
να αποτέλεσμα που τελικά δεν έκα-
νε σε κανέναν είχαμε στο Καυτανζό-
γλειο, όπου ο Ηρακλής αν και προη-
γήθηκε τελικά ήρθε ισόπαλος 1-1 με 

την Κέρκυρα, που πλέον βλέπει τον Απόλ-
λων Λάρισας που βρίσκεται στην δεύτερη 
θέση να έχει διαφορά τριών βαθμών.
Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τον Ηρακλή, 
ο οποίος στο 20’ κέρδισε πέναλτι, όταν ο 
Σανδραβέλης ανέτρεψε τον Ζιαμπάρη και 
ο Περόνε στο 21’ ευστόχησε από τα έντεκα 
βήματα για το 1-0. Από εκεί και πέρα, η Κέρ-
κυρα προσπάθησε να βγει μπροστά όμως 
δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά με 
τον Ηρακλή να κρατά άνετα το προβάδισμα 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Ωστόσο, το γκολ για την Κέρκυρα ήρθε με 
την έναρξη της επανάληψης. Ο Κρητικός 
έπιασε ένα τρομερό σουτ από το ημικύ-
κλιο κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 
1-1 στο 46’. Μεγάλη φάση από την ισοφά-
ριση και μετά δεν είχαμε, με τις δύο ομάδες 
να απειλούν μόνο με μακρινά σουτ. Η κέρ-
κυρα με τον Τουράμ και ο Ηρακλής με τον 
Κωστούλα με τους δύο τερματοφύλακες να 
μην ανησυχούν ιδιαίτερα.
Έτσι, το 1-1 έμεινε και η Κέρκυρα είδε τον 
Απόλλωνα Λάρισας να ξεφεύγει τρεις βαθ-
μούς στη δεύτερη θέση και την Παναχαϊκή να 
μειώνει στους 2 από την τέταρτη θέση, ενώ 
ο Ηρακλής έχασε μία από τις τελευταίες του 
ελπίδες για να προλάβει το τρένο της ανόδου...
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μανουέλ Ρόκα): Κάχριμαν, 
Βιτλής, Κουτρομάνος, Γιαννίτσης, Ζιαμπά-
ρης, Μουνιόθ, Ορφανίδης (75’ Παπαδό-
πουλος), Καθάριος (70’ Μπορίκο), Κωστού-
λας, Κλέιτον, Περόνε (30’ Νιαμπουγιού).
ΚΕΡΚΥΡΑ (Νίκος Αναστόπουλος): Κουτζαβα-
σίλης, Σανδραβέλης, Χαντάκιας, Ιωάννου, 
Κούρος, Ν. Κρητικός, Νίκιτς, Λινάρδος (78’ 
Αποστολίδης), Κόντος (64’ Ζορμπάς), Πασάς 
(93’ Θεοδωράκης), Τουράμ.

Ανατροπή... Super League για τον 
Βόλο!
Ο Βόλος κάθε αγωνιστική που περνά αγκα-
λιάζει όλο και περισσότερο την άνοδο στη 
Super League! Η Δόξα Δράμας, μπορεί να 
προηγήθηκε στο παιχνίδι του Βόλου, όμως 
οι γηπεδούχοι κατάφεραν και γύρισαν την 

κατάσταση επικρατώντας 2-1.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παι-
χνίδι κι άνοιξαν το σκορ στο 24’ με κεφαλιά 
του Δούμτσιου. Ωστόσο, το προβάδισμα 
αυτό έμεινε μόνο για δέκα λεπτά, καθώς στο 
35’ ο Ηλιόπουλος με σουτ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα και ισοφάρισε σε 1-1.
Τελικά το γκολ της νίκης για τον Βόλο που 
πίεσε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε στο 
72’ με κεφαλιά του Πίσπα μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ. Μια νίκη που έφερε τον Βόλο 
ακόμα πιο κοντά στη Super League.
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Μπουργάνης, 
Ντεντάκης, Καρρίκι, Δημόπουλος (52’ 
Ανδρικόπουλος), Ουνγιαλίδης, Πέντα, 
Πίτου Γκαρσία, Λούκας (48’ Βασιλείου – 62’ 
Πίσπας), Καμπαγέρο, Ηλιόπουλος, Μάντζης.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Στάικος Βεργέτης): Μένκα, 
Σιώπης, Πεταυράκης, Ανδρέου, Καψάλης, 
Μακρής, Πατράλης, Αυγενικού (78’ Σούμα), 
Λεμονής (59’ Κρουθ ), Μπαϊκαρά (87’ 
Σαμπανίδης), Δούμτσιος.

ANAΤΡΟΠΗ ΓΙΑ… ΜΠΑΡΑΖ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Όσα δεν περιλάμβανε η εξέλιξη του αγώνα 
του Απόλλωνα Λάρισας με τον Αιγινιακό 
στο πρώτο μισάωρο συμπυκνώθηκαν μέχρι 
το 61’, με τον Αιγινιακό να παίρνει προβά-
δισμα με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο και τους 
Θεσσαλούς να «απαντούν» και τελικά να 
παίρνουν τη νίκη! Σοφιάνης (32’) και Βλαχο-
μήτρος (44’) έβαλαν μπροστά στο σκορ την 
ομάδα της Πιερίας, όμως Χατζής (47’, 61’) 
και Κοντοές (51’) ανέτρεψαν το σκορ κι οδή-
γησαν την ομάδα τους στη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας με 33 βαθμούς, στο +3 από 
την τρίτη Κέρκυρα. Αντίθετα ο Αιγινιακός 
έμεινε ουραγός με 10 βαθμούς, γνωρίζο-
ντας την ήττα σε ένα ακόμα παιχνίδι, παρά 
τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Άριαν Μπελά): 
Μαντζάρης, Καμπέρης, Σκούπρα, Σουλιώ-
της (17’ Κοντοές), Καρατάσιος, Χατζής, Μπι-
μάι (46’ Γαρυφαλλόπουλος), Μπραμπίγια, 
Τασιούλης (77’ Βαγενάς), Λίταινας, Γκου-
ντρουμπής
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Τζεμ Καρατζά): Καραγκιόζης, 
Προσκυνητόπουλος (56’ Τοπαλίδης), Γιαλα-
μούδης, Στάνιτς, Ζήσης, Βελκόσκι, Σοφιάνης 
(76’ Έππας), Πολύζος, Τσολακίδης, Παπαδό-
πουλος, Βλαχομήτρος (46’ Πιαστόπουλος)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Το πρώτο του «τρίποντο» ύστερα από τρεις 

συνεχόμενες ισοπαλίες και τέσσερις αγώ-
νες συνολικά πανηγύρισαν οι Χανιώτες, που 
χάρη στα γκολ των Λουκίνα (63’) και Καρα-
γκούνη (75’) κατέβαλαν την αντίσταση του 
Καραϊσκάκη κι έφτασαν στην 5η θέση της 
βαθμολογίας με 28 βαθμούς. Αντίθετα οι 
Αρτινοί έμειναν στους 18 και οριακά πάνω 
από τη ζώνη του υποβιβασμού, μόλις στο 
+1 από τα Τρίκαλα.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (Γιάννης Τάτσης): 
Βασιλειάδης, Ουές, Ρουσσάκης, Στ. Ποζατζί-
δης (62’ Λουκίνας), Κόρτσταμ (34’ λ.τ Πουρ-
ζιτίδης), Μάικιτς, Μποσέτι, Παπανικολάου, 
Καραγκούνης, Νίλι, Μπιανκόνι
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ (Απόστολος Χαραλα-
μπίδης): Στεφανάκος, Παπανικου, Παναγιώ-
του, Ροντρίγκεθ, Καπίας (68’ Γυφτοκώστας), 
Παντίδος, Ψιάνος, Μασούρας, Βουκμίρο-
βιτς, Τζιώρας, Μπαντέ

«ΦΟΥΡΙΟΖΑ» Η ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
Ο Αργυρόπουλος σκόραρε μόλις στο 2’ 
απέναντι στη Σπάρτη, που μπόρεσε μεν να 
ισοφαρίσει γρήγορα με τον Γκαλβάο (10’), 
αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη φόρα 
των Πατρινών, που στο δεύτερο ημίχρονο 
με τον Ελευθεριάδη (57’, 66’) πήραν εύκολη 
νίκη στη Λακωνία, με τους γηπεδούχους να 
μειώνουν σε 2-3 με τον Ζαχαριουδάκη δυο 
λεπτά πριν το φινάλε. Με αυτόν τον τρόπο 
η Παναχαϊκή μπόρεσε να φτάσει στους 28 
βαθμούς και να πλησιάσει την Κέρκυρα 
στην τρίτη θέση.
ΣΠΑΡΤΗ (Μαρίνος Σατσιάς): Πάντος, Καλού-
σης, Φραγκούλης, Κολτσίδας, Βαλμάς, 

Λώλος, Παυλής, Αρώνης, Νάτσης, Γκαλβάο, 
Καινούργιος
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Σούλης, Ντάσιος, Σταμόπουλος, Σωτηράκος, 
Λουμπαρδέας, Αργυρόπουλος, Φουρλάνος, 
Μαυριάς, Ελευθεριάδης, Κυνηγόπουλος, 
Μπαστακός

ΒΥΘΙΣΤΗΚΑΝ ΠΑΛΙ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο Απόλλων Πόντου έφυγε με το διπλό 
από τα Τρίκαλα (0-1) κι έριξαν και πάλι την 
ομάδα της πόλης στη ζώνη του υποβιβα-
σμού. Το παιχνίδι είχε χαμηλό ρυθμό στο 
πρώτο μέρος και το 0-0 δεν μπορούσε να 
αλλάξει... Ίδια μέτρια εικόνα και στην επα-
νάληψη, μέχρι και το 79’, όταν οι φιλοξενού-
μενοι βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν.
Συγκεκριμένα, ο Αμαραντίδης με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι άνοιξε το 
σκορ. Στο 85’ οι γηπεδούχοι έμειναν και με 
10 παίκτες λόγω αποβολής του Άντρονικ με 
δεύτερη κίτρινη κι εκεί όλα τέλειωσαν με 
τον Απόλλωνα Πόντου να παίρνει ένα καλό 
διπλό στην έδρα των Τρικάλων.
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Μίλος Κόστιτς): Ταΐρης, 
Πάνος, Ντόσης, Ντιαλό, Γκότοβος, Άντρονικ, 
Τριανταφυλλάκος, Συμελίδης (20’ Καπός), 
Μαρκόφσκι, Γουέρε (78’ Γκουγκούδης), Σισέ 
(60’ Υψηλός).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζί-
δης): Θεοδωρόπουλος, Γεωργιάδης, Αμα-
ραντίδης, Πάτας, Βλάχος, Καλαϊτζίδης (89’ 
Μπάμπης), Πουρτουλίδης (82’ Καλογέρης), 
Σουντουρά (84’ Κυβελίδης), Μπρίτο, Χασο-
μέρης, Ολαϊτάν.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ισοπαλία που δεν βόλεψε κανέναν στο Καυτανζόγλειο 
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Σ
το βάθρο ανέβηκαν στον τελευταίο 
τους αγώνα πριν από το Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης 
(1-3.3) η Κατερίνα Στεφανίδη και η 

Νικόλ Κυριακοπούλου. 
Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες συμμετείχαν 
στον 6ο και τελευταίο αγώνα της σειράς 
World Indoor Tour και η Κυριακοπούλου 
με 4,67μ πήρε την 2η θέση και η Στεφα-
νίδη με 4,62μ την 3η στο επί κοντώ. 
Η Κυριακοπούλου ξεκίνησε τον αγώνα της 
με μία χαμένη προσπάθεια στα 4,47 μ., 

πέρασε με την πρώτη τα 4,57 μ., άφησε τα 
4,62 μ. κι έπειτα πέρασε με την δεύτερη τα 
4, 67 μέτρα, ενώ δεν εκτέλεσε άλμα στα 
4,72 μ. για να δοκιμάσει δίχως επιτυχία 
στα 4,77 μέτρα.
Λίγα άλματα επέλεξε να κάνει η Κατερίνα 
Στεφανίδη, που μπήκε στον αγώνα στα 
4,62 μ., ύψος που ξεπέρασε με την δεύ-
τερη, έπειτα άφησε τα 4,67 μ. για να δοκι-
μάσει ανεπιτυχώς στα 4,72 μέτρα.
Νικήτρια στον  αγώνα ήταν η Αντζέλικα 
Σιντόροβα με 4,77 μέτρα. 

Στο βάθρο και στο Ντίσελντορφ 
Κυριακοπούλου και Στεφανίδη 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Με την αφρόκρεμα στο Ευρωπαϊκό 
της Γλασκώβης η Ελλάδα

Μ
ε Dream Team θα συμμετάσχει 
η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα κλειστού στίβου το ο-
ποίο θα διεξαχθεί από την Πα-

ρασκευή 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 3 
Μαρτίου στη Γλασκώβη της Σκοτίας. 
Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 17 
αθλητές-τριες εκ των οποίων οι 3 (Στεφανίδη, 
Φιλιππίδης, Παπαχρήστου) έχουν κατακτήσει 
μετάλλια σε παλαιότερες διοργανώσεις ενώ 4 
(Στεφανίδη, Παπαχρήστου, Κυριακοπούλου, 
Τεντόγλου) ανέβηκαν στο βάθρο στο Ευρω-
παϊκό του Αυγούστου του 2018 στο Βερολίνο. 
Η Ελλάδα επίσης διαθέτει έμπειρους και 
αποτελεσματικούς αθλητές όπως οι Κώστας 
Μπανιώτης και Κώστας Δουβαλίδης, που 
είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά και να 
βρεθούν ψηλά, αλλά και νέους όπως ο Εμμα-
νουήλ Καραλής, ο Κώστας Ζήκος, η Τατιάνα 

Γκούσιν και η Ελένη Πόλακ, που θα επιδιώ-
ξουν να αρπάξουν την ευκαιρία να παρουσι-
άσουν κάτι καλό. 
Στην αποστολή επιστρέφει μετά από καιρό 
και αθλητής αποστάσεων κι αυτός δεν είναι 
άλλος από τον Ανδρέα Δημητράκη, ο οποίος 
είχε δώσει το παρών και στη διοργάνωση 
του 2013, ενώ η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί 
τόσο στα σπριντ με τους Τριβυζά, Στεργιούλη, 
Σπανουδάκη και τη Βασιλείου στην παρα-
τεταμένη ταχύτητα, όσο και στη σφαιροβο-
λία με τον Νικόλα Σκαρβέλη, που δείχνει πως 
μπορεί να διεκδικήσει μια καλή παρουσία.
Η προηγούμενη φορά που η χώρα μας συμ-
μετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με διψή-
φιο αριθμό αθλητών και αθλητριών ήταν το 
2015 στην Πράγα, ενώ στη Μαδρίτη το 2005 
είχε ταξιδέψει με 23 αθλητές και αθλήτριες 
και είχε κατακτήσει τρία μετάλλια.
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Η Νίκη Αγκαθιάς πήρε την πρόκριση 
στην ημιτελική φάση του κυπέλλου 
της ΕΠΣ Ημαθίας, καθώς επιβλήθηκε 
με 3-1 του Μακροχωρίου.

Τ
ης έβαλε δύσκολα το Μακροχώρι 
της Νίκης Αγκαθιάς, η οποία έπρε-
πε να  πάρει τη νίκη με σκορ πάνω 
από 1-0, αφού με αυτό έχασε στο 

πρώτο παιχνίδι, ενώ στο σημερινό, αν και 
προηγήθηκε ισοφαρίστηκε και τελικά πήρε 
δίκαια κατά τα άλλα τη νίκη με 3-1 και μαζί 
την πρόκριση στην ημιτελική φάση του κυ-
πέλλου της ΕΠΣΗ.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 24’ με 
πλασέ του Γκελοσάνι, για να ισοφαριστούν 
στο 37’ με απευθείας φάουλ του Ηλιάδη 
από το κέντρο του γηπέδου!
Όμως πριν λήξει το ημίχρονο στο 43’ ο Σού-
κιας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα 
του με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το 
τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 61’ ο ίδιος παί-
κτης με σουτ, δίνοντας την πρόκριση στη 
Νίκη Αγκαθιάς.
Να σημειωθεί ότι στο 45’ αποβλήθηκε ο 
τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων 
Θεοδωρίδης.
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: Γιδαρόπουλος, Πατσι-
αβούρας (46΄Ρογγότης), Γιαννόπουλος, 
Λιόλιος (46΄Τριανταφυλλίδης), Κίτσας Ελ., 
Πέτκος (46΄Κασαπίδης), Μουδιός, Αβρα-
μόπουλος, Σούκιας, Γκελοσάνι, Κίτσας Ευγ.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: Θεοδωρίδης, Δημητριάδης, 
Ηλιάδης, Τσολακίδης, Δαλίγγαρος (75΄Ψάλ-
της Ν.), Τσακαλίδης, Βύζας (46΄Τσάμπας), 
Βοργιαζίδης (59΄Λουκίδης), Γκιλιόπουλος, 
Χολέβας (45΄Πατσιαβούρας).

Καταδικαστική ήττα για Κύμινα…
Η 10η φετινή ήττα ίσως είναι και καταδι-
καστική για τον Ολυμπιακό Κυμίνων… Η 
ήττα που γνώρισαν οι «κυανόλευκοι» (στο 
πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Γιώργο Νασιό-
πουλο στον πάγκο) τους διατηρεί στο -8 
από την 9η θέση και τους απομακρύνει 
αισθητά από την παραμονή στην κατηγο-
ρία.
Από την άλλη πλευρά, οι πρωταθλητές 
Φλώρινας, με σκόρερ τον Λεζάκη στο 40ο 
λεπτό, σημείωσαν τη δεύτερη νίκη στο 
φετινό πρωτάθλημα και έφτασαν τους 8 
βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν 
για μία ώρα με παίκτη λιγότερο λόγω απο-
βολής του Γκούρι, ενώ στον πάγκο της ομά-
δας κάθισε σήμερα ο πρώην προπονητής 

του
Καμπανιακού, Γιάννης Κερλίδης με τον 
οποίο υπήρξε μία κατ αρχήν συμφωνία 
αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρα-
μείνει στον «ερυθρόλευκο» πάγκο καθώς 
πλέον το μέλλον της ομάδας στον όμιλο 
είναι σαφώς δυσοίωνο…

Αποκλεισμός-έκπληξη για Αλμυ-
ρό!
Μπορεί τις δύο ομάδες να χωρίζει μία 
κατηγορία, ωστόσο, ο Αίας Σούρπης έκανε 
την έκπληξη, απέκλεισε τον Γ.Σ. Αλμυρού 
και μάλιστα μέσα στο σπίτι του, το στά-
διο «Αθ. Ραγάζος» και με 4-3 προκρίθηκε 
στον τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΘ, όπου και 
θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Βόλου. 
Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο 9 Μαρτίου, 
καθώς εκείνο το Σαββατοκύριακο δεν θα 
γίνουν παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας και για τα τοπικά πρω-
ταθλήματα της ΕΠΣΘ, λόγω των Απόκρεων.
Στο σημερινό παιχνίδι ο Αίας ήταν τυπικά 
γηπεδούχος (οι δύο ομάδες συμφώνησαν 
το ματς να γίνει στον Αλμυρό) και κατάφερε 
να φέρει τα πάνω-κάτω, τη στιγμή που ο 
ΓΣΑ προηγήθηκε με 2-0 στο ημίωρο. Σκό-
ρερ και των δύο τερμάτων του Γυμναστικού 
ήταν ο Αλέξανδρος Αναστασίου. Συγκεκρι-
μένα, στο 4’ ο επιθετικός του ΓΣΑ με κεφα-
λιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χαλά-
τση, ύστερα από σέντρα του Μπαρούτα. 
Γρήγορα έγινε το 2-0. Ήταν το 29’ όταν ο 
κ. Τασιόπουλος υπέδειξε πέναλτι, σε χέρι 
του Τσόγκα μέσα στην περιοχή, ύστερα από 
εκτέλεση κόρνερ. Ο Αναστασίου ανέλαβα 
την «εσχάτη των ποινών», ευστόχησε, γρά-
φοντας το 2-0.
Ωστόσο, η αντίδραση του Αίαντα ήταν 
άμεση, καθώς πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 
ημίχρονο, η ομάδα της Σούρπης σημείωσε 
δύο τέρματα, ισοφαρίζοντας το ματς σε 2-2. 
Ο Αραπίτσας με ωραία ενέργεια και σουτ 
μέσα από την περιοχή στο 32’ μείωσε το 
σκορ σε 2-1, για να γίνει το 2-2 στο 41’. Ο 
Θανάσης Κατσαβριάς ανατράπηκε μέσα 
στην περιοχή από τον τερματοφύλακα Κού-
τσικο, ο διαιτητής του αγώνα καταλόγισε 
νέο πέναλτι, αυτή τη φορά για τον Αίαντα, 
με τον Θ. Κατσαβριά να ευστοχεί από την 
«άσπρη βούλα».
Στην επανάληψη ο Αίας πέτυχε δύο γκολ, 
κάνοντας την ολική ανατροπή. Στο 49’ ο 
Χειλάς επιχείρησε τη σέντρα και ο Μιχό-
πουλος με κεφαλιά έγραψε το 3-2 μέσα σε 
έξαλλους πανηγυρισμούς. Πριν ο Αλμυρός 

συνέλθει από το τρίτο γκολ, στο 51’ έγινε το 
4-2 για τον Αίαντα. Ο Αραπίτσας με πλασέ 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Ο Αλμυρός μείωσε σε 4-3 με τον Τσελεπή 
στο 58’ μετά από πάσα του Τζοβάρα. Στο 
υπόλοιπο διάστημα και μέχρι τη λήξη του 
αγώνα, ο Αλμυρός δεν κατάφερε να πετύχει 
κάποιο τέρμα, προκειμένου να οδηγήσει 
το ματς στην παράταση, με τον Αίαντα να 
πανηγυρίζει μια πολύ σπουδαία πρόκριση 
στον τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΘ.

Δεύτερη σερί νίκη για τον ΠΑΣ Α-
χέρων!
Καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
αγώνα ο ΠΑΣ Αχέρων έφτασε στη δεύτερη 
συνεχή νίκη επικρατώντας στο Καναλάκι με 
3-1 του Μέγα Αλέξανδρου Καλλιθέας.
Ο Ζδράβος στο 22΄ με πέναλτι που κέρδισε 
ο Κυριάκης έκανε το 1-0 για την ομάδα του 
Χρήστου Τζίμα. Στο 25΄ ο Λουκούμης με 
πλασέ έκανε το 2-0 που ήταν και σκορ ημι-
χρόνου. Στο 47΄ ο Μέγας Αλέξανδρος Καλ-
λιθέας μείωσε σε 2-1 με σουτ του Σιαρα-
φέρα. Στο 51΄ ο Νικολάου διαμόρφωσε το 
τελικο 3-1.

Πρόκριση στο 90’ για Ορφέα Ξάν-
θης!
Ο πολυνίκης του θεσμού Ορφέας Ξάνθης 
με γκολάρα του Τορομανίδη στο 90’ βρήκε 
τον τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνα του 
Άρη Αβάτου και σε συνδυασμό με το 2-1 
του πρώτου αγώνα, προκρίθηκε στον 41ο 
τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ασπίδα 
Ξάνθης! Οι δύο ιστορικές ομάδες θα έχουν 

την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρόπαιο 
στον μεγάλο τελικό με τους γαλάζιους να 
διεκδικούν το 7ο τρόπαιο και τον Ορφέα 
το 10ο!
Λίγες οι φάσεις σε ένα παιχνίδι όπου το 
κυρίαρχο κίνητρο ήταν η είσοδος στον 
τελικό με τον Ορφέα να χάνει καλή στιγμή 
στο 45’ με τον Πασχαλάκη, ενώ στο β’ 
μέρος στο 47’ ο Μακράκης με κεφαλιά, 
στο 49’ το φάουλ του Τορομανίδη, στο 60’, 
το σουτ του Ξαντινίδη στο 77’, αυτό του 
Μίλερ στο 86’ αλλά κι αυτό του Τουγιάλ στο 
87’ δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Στο τέλος 
οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν για την πρό-
κριση ενώ έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες 
των ανθρώπων του Άρη για τη διαιτησία.

Στον τελικό με τον Πανγυθεατικό!
Η Α.Ε. Πελλάνας Καστορείου προκρίθηκε 
στο τελικό του Κυπέλλου Λακωνίας μετά τη 
δεύτερη νίκη στον εκτός έδρας ημιτελικό με 
το Κάστρο Γερακίου.
Η Ένωση επικράτησε με συνολικό σκορ 
2-0 στους δυο ημιτελικούς με τον Γκι-
γιέρμε Μπαρόνε να πετυχαίνει το πρώτο 
του γκολ στον δεύτερη εμφάνισή του με την 
Ένωση στο αγώνα που έγινε την Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου στο γήπεδο Γερακίου.
Ο Μαντζούνης χρησιμοποίησε τους: Διασ-
σινός, Πλατάνας (40’ Σιγαλός), Ασπιώτης, 
Τζιόλας, Κοντογιάννης, Γιώργος Αναστασά-
κος, Μπαρόνε (60’ Δημητρέλης), Μουλιά-
τος (70’ Αϊβαλιώτης), Γιόμπουε, Κωνσταντι-
νίδης, Ζαραφέτας (70’ Μιράκας).
Αντίπαλος της Ένωσης στον τελικό που θα 
γίνει τον Μάρτιο ο Πανγυθεατικός.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πέρασε το… εμπόδιο του Μακροχωρίου η Νίκη Αγκαθιάς
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Λίβερπουλ και Μπάγερν έμειναν στο 
0-0 στο Anfield και άφησαν τα πάντα 
ανοικτά για τη ρεβάνς στο Μόναχο με 
φόντο τους «8».

Σ
ε ένα ματς στο οποίο οι περισσότεροι 
περίμεναν βροχή από γκολ, Λίβερπουλ 
και Μπάγερν δεν έβαλαν ούτε ένα και το 
ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο ενόψει 

του επαναληπτικού στην Γερμανία. Πιο επιθε-
τική και με περισσότερες φάσεις η ομάδα του 
Κλοπ, πολύ σοβαρή στην άμυνα εκείνη του Κό-
βατς και όλα θα... γίνουν στη ρεβάνς στην Allianz 
Arena του Μονάχου, στην οποία δεν θα παίξει 
ο Κίμιχ. Τα 100 ματς στην Ευρώπη με τους 
Βαυαρούς έφτασε ο Φρανκ Ριμπερί, ε-
νώ αυτό ήταν το πρώτο clean-sheet 
για την Μπάγερν μέσα στο 2019.
Αν και τα προβλήματα στην 
άμυνα της Λίβερπουλ έδωσαν 
την ευκαιρία στην Μπάγερν να 
έχει κάποιες καλές στιγμές στο 
πρώτο κομμάτι του αγώνα, οι 
Reds ήταν η καλύτερη ομάδα. Στο 
13’ ο Γκνάμπρι γύρισε και ο Μάτιπ 
προσπάθησε για αυτογκόλ αλλά τον έσωσε 
ο Αλισον και στο 16’ ύστερα από αποτυχημένη 
προσπάθεια των γηπεδούχων για παιχνίδι 
από την άμυνα οι Βαυαροί πήραν αλλά το αρι-
στερό του Κομάν πήγε στα πλαϊνά δίχτυα. Μετά 
το πρώτο τέταρτο η ομάδα του Κλοπ ανέβηκε 
αισθητά και ίσως άξιζε να έχει βάλει ένα γκολ.
Στο 24’ ύστερα από γέμισμα του Αρνολντ η 
κεφαλιά του Σαλάχ πέρασε έξω και στο 33’ ο 
Μανέ είδε την μπάλα να βρίσκεται στα πόδια 
του και ο ίδιος να είναι φάτσα με το γκολ, όμως 
το τελείωμά του με το αριστερό ήταν απογοη-
τευτικό και πέρασε έξω. Στο 41’ χάθηκε η τελευ-
ταία ευκαιρία των πρώτων 45’ για την Λίβερ-
πουλ, όταν ο Σαλάχ έκανε εκπληκτική ενέργεια 
και πάσα με τακουνάκι, ο Φιρμίνο έδωσε στον 
Μάτιπ αλλά εκείνος δεν μπόρεσε να βρει τον 
στόχο.
Στο δεύτερο μέρος οι φάσεις δεν ήταν τόσες 
πολλές, με την Λίβερπουλ να παραμένει ένα 
κλικ πιο μπροστά αλλά να μην μπορεί να κάνει 
τη ζημιά στην Μπάγερν. Το αριστερό του Γκνά-
μπρι πέρασε άουτ (59’), η κούρσα του Αρνολντ 
δεν έβγαλε σε κάτι (62’) και παρά την κατοχή και 
την κυκλοφορία των Reds, μεγάλη φάση δεν 
γινόταν. Στο 68’ ο Κίμιχ πήρε την μπουκιά από 
το στόμα του Μανέ πριν εκτελέσει και το ματς 
κύλησε πολύ φυσιολογικά μέχρι το τέλος για το 
0-0 με το σουτ του Χάμες άουτ στο 79’ να είναι η 
τελευταία φάση.

Λυών - Μπαρτσελόνα 0-0
Η Μπαρτσελόνα είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, 
ο Λόπες ήταν εντυπωσιακός και το 0-0 με τη 
Λυών στη Γαλλία αφήνει... ανοιχτούς λογαρια-
σμούς. Οι Καταλανοί δεν κέρδισαν σε έκτο δια-
δοχικό παιχνίδι εκτός έδρας σε νοκ άουτ φάση, 
ενώ το τελευταίο τέρμα του Σουάρες εκτός για το 
Champions League χάνεται κάπου στο... 2015!
Πολύ δυνατό το ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα, 
εκμεταλλεύθηκε το μούδιασμα της Λυών και 
στα πρώτα 20 λεπτά είχε επτά τελικές προσπά-
θεις. Στα 23 δευτερόλεπτα ο Ντεμπελέ βρέθηκε 
σε θέση βολής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 
3ο λεπτό ο Μέσι πέρασε όποιον βρήκε μπρο-
στά του, αλλά κόπηκε με φάουλ έξω από την 

περιοχή! Η Λυών απάντησε με δυο μεγάλα 
σουτ. Στο 5’ ο Τερ Στέγκεν είχε εξαιρε-

τική επέμβαση στην προσπάθεια 
του Αουάρ, ενώ στο 9’ η σουτάρα 
του Τεριέ τράνταξε το οριζόντιο 
δοκάρι. Ηταν το 8ο δοκάρι των 
Γάλλων στα εννέα τελευταία παι-
χνίδια στο Champions League. 

Εντυπωσιακός ο ρυθμός στο 
ματς, με τους Καταλανούς να πλη-

σιάζουν στο γκολ, αλλά τόσο ο Ράκι-
τιτς στο 15’ όσο και ο Μέσι στο 17’ έστειλαν 

τη μπάλα άουτ. Στο 20’ ο Ντεμπελέ βρέθηκε σε 
θέση βολής, αλλά ο Λόπεζ έδιωξε σωτήρια. 
Οι Γάλλοι έγιναν πιο ουσιαστικοί μετά το 
25λεπτο, ο άξονας έδωσε λύσεις και στο 30’ 
βρέθηκαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Πικέ έκοψε 
εντυπωσιακά τον Μουσά Ντεμπελέ πριν ο 
τελευταίος σκοράρει. Στο τελευταίο πεντάλεπτο 
η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και είχε δυο καλά 
σουτ, χωρίς όμως οι Ντεμπελέ, Μπουσκέτς να 
βρουν δίχτυα. 
Οι Καταλανοί μπήκαν δυνατά και στην επανά-
ληψη, πίεσαν, αλλά την πρώτη καλή φάση την 
είχε η Λυών, αλλά το σουτ του Ντεπάι πέρασε 
άουτ. Η Μπαρτσελόνα πίεσε, βρισκόταν 
εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και σε ένα τρί-
λεπτο (62’- 65’) έχασε δυο καλές ευκαιρίες, αλλά 
Σουάρες και Μέσι δεν βρήκαν στόχο. Η είσο-
δος του Κουτίνιο έκανε τη φιλοξενούμενη πιο 
επιθετική και στο 70’ έχασε μια ακόμα ευκαι-
ρία. Ο Αλμπα γύρισε ιδανικά, αλλά ο Σουάρες 
έστειλε τη μπάλα άουτ. Η πίεση της Μπάρτσα 
έγινε εντονότερη, στο 75’ ο Κουτίνιο νικήθηκε 
από τον Λόπες, ενώ στο 77’ στην 20η (!) τελική 
της ο Αλμπα δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Ζενε-
σιό προσπάθησε να θωρακίσει την άμυνά του 
με τις αλλαγές των Κορνέ, Σεΐκ, αλλά οι λύσεις 
δόθηκαν από τον γκολκίπερ, Λόπες, ο οποίος 
στο 86’ είχε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του 
Μπουσκέτς!

αθλητικά

«Ασφαιρες» Λίβερπουλ και 
Μπάγερν

H Σίτι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έμεινε με 
παίκτη λιγότερο, αλλά με αντεπίθεση 
στο τελευταίο πεντάλεπτο έφερε το 
ματς τούμπα, επικράτησε 3-2 της Σάλκε 
και άγγιξε την πρόκριση στους «8».

Α
πίθανο ματς στην AufSchalke Arena, 
αλλά στο τέλος δε... νικάνε οι Γερμα-
νοί! Η Σάλκε βρέθηκε μπροστά στο 
σκορ (2-1) με δυο πέναλτι του Μπε-

νταλέμπ, έπαιξε με παίκτη παραπάνω (απο-
βλήθηκε ο Οταμέντι), αλλά η Σίτι με αντεπίθε-
ση έφερε τα πάνω – κάτω και σε πέντε λεπτά 
πήρε σκορ πρόκρισης (3-2).
H Σίτι μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε ψηλά, 
εκμεταλλεύθηκε την ποιότητα στον άξονα και 
προσπάθησε να φανεί απειλητική. Μόλις στο 
7’ οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν εξαιρετικά την 
κομπίνα, έκρυψαν τη μπάλα, αλλά ο Αγουέρο 
νικήθηκε από τον Φέρμαν. Η Σάλκε προσπά-
θησε να αντιδράσει σωστά στην πίεση της Σίτι, 
ενώ με μακρινές είχε στόχο να απειλήσει, αλλά 
μάταια... Ετσι, στο 18ο λεπτό, το πρέσινγκ της 
Σίτι έφερε αποτελέσματα. Ο Φέρμαν έκανε 
λάθος γύρισμα, ο Νταβίδ Σίλβα έκλεψε από 
τον Σανέ, μοίρασε ιδανικά στον Αγουέρο που 
πέτυχε το 1-0. Ηταν το 24ο στη σεζόν, αλλά 
και το 7ο σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς στο 
Champions League.  Οι γηπεδούχοι ανέβα-
σαν ρυθμό και στο 23’ είχαν την πρώτη επαφή 
με την αντίπαλη εστία, αλλά το σουτ του Ουτ 
πέρασε άουτ. Η Σάλκε πήρε μέτρα, έβγαλε 
αντίδραση και σε ένα δεκάλεπτο έκανε μια... 
τρελή ανατροπή! Στο 34’ η σουτάρα του Καλι-
γκιούρι βρήκε το χέρι του Οταμέντι (χάνει τη 
ρεβάνς), η τηλεόραση του... γηπέδου δε λει-
τουργούσε και ο Μπενταλέμπ έπειτα από... 
τέσσερα λεπτά βρέθηκε στην άσπρη βούλα 
και με εύστοχη εκτέλεση πέτυχε το 1-1. Στο 44’ 
η Σάλκε κέρδισε φάουλ, ο Φερναντίνιο πήρε 
αγκαλιά τον Σανέ και ο Μπενταλέμπ βρέθηκε 
ξανά στην άσπρη βούλα. Ο Αλγερινός πέτυχε 
το 2-1 διατηρώντας παράλληλα το... απόλυτο 
στα πέναλτι (15 στα 15 με τη Σάλκε). 
Η Σίτι μπήκε φουλ επιθετικά, πίεσε τους Γερ-
μανούς, είχε δυο καλές ευκαιρίες με Σίλβα, 
Γκουντογκάν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η πίεση 
έγινε εντονότερη, αλλά η Σάλκε ήξερε τον 
τρόπο να αμυνθεί. Οι Γερμανοί έκλεισαν τους 
χώρους και μόνο κάποια μακρινά σουτ έγιναν 
από τους «Πολίτες». Στο 68’ η Σάλκε απέκτησε 
και αριθμητικό πλεονέκτημα, μιας και ο Οτα-
μέντι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Δέκα λεπτά 

αργότερα ο Πεπ πέρασε στο ματς τον Σανέ 
στη θέση του Αγουέρο, η Σίτι έγινε πιο κινη-
τική κατάφερε να κάνει μια εντυπωσιακή ανα-
τροπή! Στο 85’ ο Σανέ με... κεραυνό έφερε το 
ματς στα ίσα και στο 90’ ήρθε το 3-2. Ο Εντερ-
σον έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Στέρλινγκ βγήκε 
στην πλάτη της άμυνας και με άψογο τελείωμα 
έδωσε τεράστιο πλεονέκτημα στους Πολίτες.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Γιουβέντους 
2-0
Αντιαθλητικοί, βρώμικοι, κάφροι. Ολα αυτά 
μαζί και ο προπονητής τους να κάνει ακα-
τονόμαστες χειρονομίες στο δεύτερο γκολ. 
Ωστόσο, η Ατλέτικο δεν νίκησε γι’ αυτό τον 
λόγο. Το έκανε επειδή το ήθελε περισσότερο. 
Εβγαλε πάθος, μπήκε με τσαμπουκά σε όλο το 
ματς, αλλά πάνω απ’ όλα είχε ένα πλάνο που 
το υπηρέτησε πιστά, αιφνιδίασε την αντίπαλό 
της και έφτασε δίκαια στο 2-0, που θα μπο-
ρούσε να είναι ακόμα και μεγαλύτερο κόντρα 
στη Γιουβέντους, η οποία ξέχασε να παίξει 
μπάλα.
Αντίθετα με την εξέλιξή του αγώνα, η Γιούβε 
είχε την πρώτη καλή στιγμή, με τη βολίδα στην 
εκτέλεση φάουλ του Κριστιάνο (8’) να σταμα-
τάει στις γροθιές του Ομπλάκ. Αυτή ουσια-
στικά ήταν και η μοναδική κανονική ευκαιρία 
των Ιταλών, με τον CR7 να μην βρίσκει χώρους 
να κινηθεί. Σε όλο το α’ μέρος η Ατλέτικο έδινε 
χώρους, είχε αφήσει την επιθετική άμυνα που 
συνηθίζει και έβγαινε στην κόντρα, κάτι που 
μάλλον μπέρδεψε τακτικά τους φιλοξενούμε-
νους.
Στο 50’ ο Ντιέγκο Κόστα αστόχησε απελπι-
στικά σε τετ α τετ και τρία λεπτά αργότερα στη 
λόμπα του Γκριεζμάν, η υπερέκταση του Σέζνι 
έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο. Το γκολ με 
κεφαλιά του Μοράτα ακυρώθηκε σωστά από 
το VAR για επιθετικό φάουλ, αλλά η μπάλα 
θα έμπαινε λίγο αργότερα στα δίχτυα και θα 
μετρούσε.
Σε φάση διαρκείας από κόρνερ (78’), ο Χιμέ-
νες με κοντινό σουτ πέφτοντας, έβαλε φωτιά 
στο «Wanda Metropolitano» και στο 83’ το 
σουτ του Γκοδίν (η μπάλα βρήκε στο σώμα 
του Κριστιάνο) έγραψε το τελικό 2-0 για τους 
Ροχιμπλάνκος, με τη Γιούβε να τρέχει τώρα και 
ίσως να μην φτάνει στον επαναληπτικό του 
Τορίνο, καθώς θα χρειαστεί τρία δικά της για 
να περάσει απ’ ευθείας. Κι αυτό κόντρα στον 
Τσόλο που στο Champions League απέναντι 
σε Ιταλούς μετράει πέντε νίκες και δύο ισο-
παλίες.

Από την κόλαση στον... 
παράδεισο η Σίτι! 
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Πάφος και Ένωση αναδείχθηκαν 2-2 στο σημερινό παιχνίδι στο 
«Στέλιος Κυριακίδης», πρώτο μεταξύ τους για τα προημιτελικά 
του Κυπέλλου. Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν με τον Ουντότζι, η 

Παφιακή ομάδα ανέτρεψε το σκορ με τους  Ανγκούλο και Καρώ αλλά η 
ΕΝΠ έκανε το 2-2 με τον Αγγελή. Έτσι η πρόκριση θα κριθεί στο «Τάσος 
Μάρκου».
Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Πάφο να έχει 
τον έλεγχο, χωρίς όμως να μπορεί να φτιάξει την μεγάλη φάση. Από την 
άλλη η ΕΝΠ αμυνόταν σωστά και έκλεινε σωστά τους χώρους. H πρώτη 
ευκαιρία στο παιχνίδι καταγράφηκε στο 13’ για την Πάφο με τον Ράσιτς 
να κλέβει την μπάλα από τον Κλέιμαν,και να κάνει το σουτ σε κενή εστία 
αλλά έστειλε την μπάλα έξω.
Στο 24’ η ΕΝΠ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ουντόζι να φεύ-
γει πίσω από την άμυνα της Πάφου και με ωραίο σουτ νίκησε τον Μολ 
κάνοντας το 0-1.
Στο 44’ η Πάφος κατάφερε να κάνει το 1-1. Ο Νέμετς έδωσε στον 
Ανγκούλο ο οποίος έκανε το σουτ με την μπάλα να βρίσκει στον Κυριά-
κου και να καταλήγει στα δίχτυα. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του πρώ-
του ημιχρόνου.
Στο 52’ η Πάφος πήρε το προβάδισμα με τον Καρώ. O Λουλίνια έκανε 
την σέντρα με τον Καρώ να κάνει την κεφαλιά, την οποία απέκρουσε 
ο Κλέιμαν, αλλά η μπάλα βρήκε ξανά πάνω στον Κύπριο αμυντικό της 
Πάφου και πήγε στα δίχτυα.
Στο 78’ η ΕΝΠ ισοφάρισε με τον Αγγελή με κεφαλιά, μετά από σέντρα. 
Στο 86’ ο Γκοζλάν σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά, καθώς 
ήταν εκτεθειμένος. Δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος του αγώνα και έτσι 
το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 2-2.

Εθνικός-Καρμιώτισσα 1-3
Ο Εθνικός Άχνας ως μία από τις καλύτερες ομάδες της δεύτερης κατηγο-
ρίας του κυπριακού ποδοσφαίρου έψαχνε την ανατροπή στο κύπελλο 
κόντρα στην Καρμιώτισσα, αλλά οι φιλοξενούμενοι έκαναν «μαγική» 
εμφάνιση και πέρασαν στα προημιτελικά.
Το «Δασάκι» αποδείχτηκε εύκολο «εμπόδιο» για το σύνολο που 
εδρεύει στα Πολεμίδια, και «βαδίζει» σε εξαιρετικά μονοπάτια που το 
«κρατούν» με άνεση στα… «αλώνια» του νησιού μας. Η Καρμιώτισσα 
όμως, δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και στα «σαλό-
νια». Η «μάγκικη» ανατροπή (1-3) απέναντι στους «κυανόλευκους» 
φανερώνει πολλά.
Στο πρώτο μέρος ήταν καλύτεροι οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν έφτασαν 
σε κάποιο γκολ, για να το καταφέρουν στο δεύτερο μέρος, με το πλασέ 
του Κυπριανού (66΄) να «ανοίγει» το σκορ. Οι «κυανόλευκοι» παρόλο 
που αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από νωρίς, λόγω αποβολής του Ιωάν-
νου (33΄), μπόρεσαν να φτάσουν σε σκορ πρόκρισης, αλλά δεν το «κρά-
τησαν».
Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων ήταν διαρκείας, και φιλοδώρησαν 
τον Εθνικό με τρία τέρματα. Αρχικά, Θανέλλας (75΄) έφερε το σκορ στην 
ισοπαλία (1-2), και δύο λεπτά αργότερα ο Μασίνουα με πλασέ εντός 
της περιοχής έκανε την ανατροπή, η οποία «σφραγίστηκε» με το τέρμα 
του Βαττή στις καθυστερήσεις, δίνοντας θριαμβευτικό χαρακτήρα στο 
«διπλό» πρόκρισης (1-3) στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Εκεί, η Καρμιώτισσα θα «πέσει» πάνω στον Απόλλωνα που περιμένει, 
σε μία αποστολή που θεωρείται δύσκολη, καθώς οι «κυανόλευκοι» επι-
θυμούν να φτάσουν ως το τέλος «σηκώνοντας» τον τίτλο.

Η ΑΕΛ στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα 
της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου 
επικράτησε του Ερμή με 4-0 μέσα στο 
Τσίρειο και πήρε τεράστιο προβάδισμα 
πρόκρισης για την επόμενη φάση του 
θεσμού. Δύο τέρματα ο Αγκάνοβιτς, 
Γουίλερ και Χουράδο τα τέρματα για την 
ομάδα της Λεμεσού.

Η 
ΑΕΛ ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνα-
τά στο παιχνίδι και μόλις στο δεύτερο 
λεπτό κατάφερε να πάρει προβάδισμα, 
με σκόρερ τον Αγκάνοβιτς. Η ομάδα της 

Λεμεσού συνέχισε να έχει την υπεροχή και τον έ-
λεγχο του αγώνα και στο 20 λεπτό θα μπορούσε 
να κάνει τα τέρματα της δύο όταν μετά απο σέντρα 
του Αβραάμ, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Φι-
ρινίδι.
Η ομάδα της Λεμεσού που είχε σχεδόν σε ολό-
κληρο το πρώτο μέρος την υπεροχή, την κατοχή 
της μπάλας και ευκαρίες, πήρε προβάδισμα δύο 
τερμάτων στο 33 με σκόρερ τον Γουίλερ μετά από 

φάση διαρκείας στην άμυνα του Ερμή. Λίγο πρίν 
το τέλος του πρώτου μέρους η Λεμεσιανή ομάδα 
με σκόρερ τον Χουράδο έκανε το 3-0.
Η ομάδα της Αρραδίπου είχε μία καλή εκτέλεση 
φάουλ από τον Νγκαγκά στο 22 και ένα σουτ του 
Γιάννη Μαύρου στο 27 το οποίο απέκρουσε ο 
Βοζίνια. Οι φτεροπόδαροι διαμαρτυρήθηκαν στο 
30 ζητώντας δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φιντέλις 
που έκανε δυνατό φάουλ στο κέντρο.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ δεν είχε τα τρεξίματα 
του πρώτου ημιχρόνου όμως ήταν η ομάδα που με 
σίγουρες μεταβιβάσεις και κατοχή μπάλας είχε τον 
έλεγχο του αγώνα κρατώντας μακριά τους ποδο-
σφαιριστές του Ερμή από την περιοχή της ενώ 
χωρίς να φτιάξει κάποια μεγάλη ευκαιρία ήταν πιο 
επικίνδυνη.
Ο Ντούσαν Κέρκεζ είδε τους ποδοσφαιριστές του 
στο Α’ μέρος να σκοράρουν τρία τέρματα και στην 
επανάληψη έκανε κάποιες αλλαγές με στόχο να 
έχει ξεκούραστους κάποιους ποδοσφαιριστές 
ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοιας για το πρωτά-
θλημα, που ακολουθεί.
Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ερμής παρά το γεγονός 

πως ήθελε τουλάχιστον ένα τέρμα για 
να δώσει νέο ενδιαφέρον, εντούτοις 
δεν έφτιαξε ευκαιρίες για να γίνει απει-
λητικός. Η ΑΕΛ με το ίδιο ρυθμό κατά-
φερε να φτάσει και σε ένα τέταρτο γκολ 
με πέναλτι του Αγκάνοβιτς και να κάνει 
τεράστιο βήμα πρόκρισης στην επό-
μενη φάση του θεσμού.
Σε γενικές γραμμές και με το τι έδει-
ξαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό 
χώρο του Τσιρείου το 4-0 είναι δίκαιο 
και η ΑΕΛ καλείται στον επαναληπτικό 
που είναι τυπικής διαδικασίας απλά να 
σφραγίσει την πρόκριση.

Δόξα-ΑΠΟΕΛ 0-3
Εύκολη νίκη-πρόκριση στην επόμενη 
φάση του Κυπέλλου για τον ΑΠΟΕΛ με 
3-0 επί της Δόξας στο Μακάρειο, με 
τους γαλαζοκίτρινους να πετυχαίνουν 
δύο γρήγορα γκολ (στο 11’ ο Μπάλογκ 
και το 13’ ο Αλωνεύτης, το τρίτο στο 
δεύτερο ημίχρονο στο 67’ ξανά ο Μπά-
λογκ) και να τελειώνουν από νωρίς το 
παιχνίδι. Αυτά τα δύο τέρματα έδωσαν 
την ευκαιρία στους παίκτες του ΑΠΟΕΛ 
να μαζέψουν δυνάμεις για το επόμενο 
παιχνίδι του πρωταθλήματος, το σού-
περ-ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Πλέον ο 
ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στα 
προημιτελικά του Κυπέλλου.

αθλητικά
ΑΕΛ-Ερμής 4-0

«Τεσσάρα» η ΑΕΛ και βήμα πρόκρισης
Πάφος-ΕΝΠ 2-2
Χωρίς νικητή, με προβάδισμα 
στην ΕΝΠ
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αθλητικά
Κύπελλο Ελλάδος

«Πράσινη» δυναστεία με... καρδιοχτύπι!

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν ο μεγάλος νικητής του 44ου τελικού κόντρα στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ 
(79-73) στο κλειστό «Δύο Αοράκια» κατακτώντας το τρόπαιο για 19η φορά στην ιστορία ενώ 
έφτασε στις... 24 σερί χρονιές έχοντας κάποιον τίτλο στο παλμαρέ του! 

Ο 
πρώτος τίτλος της σεζόν κατέληξε στα χέρια 
των παικτών του «τριφυλλιού» οι οποίοι «γέ-
μισαν» την τροπαιοθήκη τους με ένα ακόμα 
κύπελλο! Για την ακρίβεια ήταν το 19ο στον 

αριθμό με αποτέλεσμα να φτάσουν στις 24 συνεχόμενες 
σεζόν πανηγυρίζοντας κάποιο τρόπαιο. Ένα σερί που ξε-
κίνησε το 1996 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα...
Βέβαια για να συμβεί αυτό ο Παναθηναϊκός έπρεπε 
να κάμψει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ που 
έδειχνε κάτι περισσότερο από... διψασμένος γι’ αυτό 
το κύπελλο. Μπορεί να βρέθηκε στο -19 κατά τη διάρ-
κεια της πρώτης περιόδου και όχι μόνο δεν παράτησε το 
ματς, αλλά έφτασε στο σημείο να προηγηθεί στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα για την 
κατάκτηση του τροπαίου. Όμως οι βιαστικές επιλογές, 
δείγμα της απειρίας των παικτών του Παπαθεοδώρου 
από τέτοια ματς, αποδείχθηκαν... καταλυτικές για να 
(ξανα)γείρει η πλάστιγγα στη μεριά των «πρα-
σίνων».
Ο Νικ Καλάθης μπορεί να έπαιζε με... 
πόνους αλλά έκανε τα πάντα στο παρκέ 
έχοντας 19 πόντους με 4/9 δίποντα, 2/5 
τρίποντα, 5/6 βολές, 9 ασίστ, 5 ριμπά-
ουντ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα αλλά και 5 
λάθη. Ισχυρό... comeback και για τον 
Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος πρόσθεσε 
άλλους 17 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/6 τρί-
ποντα, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ οι Τόμας 
(12π., 10ρ.) και Γκιστ (14π., 8ρ.) τους συμπλήρωσαν 
ιδανικά. Βέβαια ο παίκτης-κλειδί ήταν στο τέλος ο Ιωάν-
νης Παπαπέτρου, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους 
και προσωπικές προσπάθειες «κλείδωσε» το 19ο 
κύπελλο του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του 
παιχνιδιού στο ξεκίνημα του αγώνα! Για την ακρίβεια 
από τα πρώτα... δευτερόλεπτα έχοντας επιβάλει πλήρως 
τον ρυθμό του χάρη στην εξαιρετική του άμυνα, την υπο-
μονή στην επίθεση και την ευστοχία των παικτών του! 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 3-3 στο πρώτο λεπτό 
από ένα τρίποντο του Γκος, οι «πράσινοι» πραγματοποί-
ησαν ένα φοβερό 17-0 (!!!) και έφτασαν τον δείκτη του 
σκορ στο +17 (3-20) τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος της 
πρώτης περιόδου.
Μάλιστα η διαφορά έφτασε και τους 19 πόντους (8-27) 
με την ομάδα του Ρικ Πιτίνο να έκανε ό,τι ήθελε στα «Δύο 
Αοράκια». Καλάθης, Λάνγκφορντ και Γκιστ ήταν οι μεγά-
λοι πρωταγωνιστές των «πρασίνων» αν και όπως απο-
δείχθηκε εκ των υστέρων ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε πολύ 
σκληρός για να... πεθάνει. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (15-

29) όπου ο Παναθηναϊκός είχε 9/10 δίποντα και 3/6 τρί-
ποντα έναντι 2/6 δίποντα και 2/8 τρίποντα του «δικέφα-
λου» η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έβαλε «ένταση» 
στην άμυνα και άρχισε να «ροκανίζει» τη διαφορά.
Αργά, αλλά... σταθερά πραγματοποίησε ένα επιμέρους 
14-2 και από το -19 κατάφερε να μειώσει στους επτα 
πόντους (22-29) και λίγο αργότερα και στους έξι (25-31) 
ύστερα από τρίποντο του Τζόουνς. Παρόλα αυτά ο Πανα-
θηναϊκός μπόρεσε να κρατήσει τον ρυθμό του αγώνα 
στα χέρια του, να προηγηθεί εκ νέου με +12 (32-44 και 
34-46) μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (36-46). Ένα διά-
στημα όπου ο Κιθ Λάνγκφορντ είχε βρει τον καλό του 
εαυτό (12π., 3/3δίπ., 2/3τρίπ., 3ασ., 2ρ.), ο Νικ Καλάθης 
ήταν εξαιρετικός (11π., 4/6δίπ., 1/1τρ., 6ασ., 3ρ., 2κλ.) και 
ο Γκιστ βρήκε πόντους στο χαμηλό post (10π., 4/5δίπ., 7ρ.)
Συνολικά οι «πράσινοι» μετρούσαν 14/19 δίποντα 

(73,7%), 5/9 τρίποντα (55,6%) και 3/5 βολές, ενώ 
είχαν 16-0 ριμπάουντ (ναι, κανένα επιθετικό), 

15 ασιστ και 8 λάθη. Αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ 
(Χάτσερ 10π., Γκάρετ 8π., Γκος 8π.) είχε 
μόλις 8/22 δίποντα (36,4%), 5/14 τρί-
ποντα (35,7%), 5/8 βολές, 10-5 ριμπά-
ουντ, μόλις 6 ασίστ, αλλά 4 κλεψίματα 
και τρία λιγότερα λάθη.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης όχι μόνο 

δεν παρέδωσε τα όπλα, αλλά μπήκε 
ακόμα πιο αποφασισμένη στο δεύτερο 

ημίχρονο για την μεγάλη επιστροφή στο 
ματς. Χάρη στην πίεση σε όλο το γήπεδο και την 

«ζώνη» στο «πέντε εναντίον πέντε» ο ΠΑΟΚ κατάφερε 
να αποσυντονίσει τους «πράσινους» οι οποίοι δέχτη-
καν ένα επιμέρους 22-13 στο τρίτο δεκάλεπτο με αποτέ-
λεσμα να μειώσει ο «δικέφαλος» στον πόντο (58-59) με 
τη λήξη της περιόδου. Ο Χάτσερ ήταν εκπληκτικός έχο-
ντας φτάσει στους 20 πόντους με 3/7 δίποντα, 3/5 τρίπο-
ντα και 5/6 βολές όντας ο παίκτης-κλειδί για να γυρίσει 
το ματς.
Μάλιστα στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο 
Τζόουνς έδωσε για πρώτη φορά το προπαδισμα στον 
ΠΑΟΚ με 61-59, ενώ είχε την ευκαιρία και για το +5 αλλά 
το επόμενο σουτ δεν βρήκε στόχο. Αντίθετα δύο σερί 
τρίποντα από Καλάθη και Λάνγκφορντ έφεραν τον Πανα-
θηναϊκό στο +4 (61-65 στο 32’) ωστόσο με ένα 9-2 από... 
τρίποντα των Χάτσερ και Γκος έγινε το 70-67 για τον 
ΠΑΟΚ στο 34’. Όμως οι Καλάθης και κυρίως ο Παπα-
πέτρου ήταν εκείνοι που γύρισαν εκ νέου το μας για την 
ομάδα τους, την ώρα που ο «δικέφαλος» προδόθηκε 
από την απειρία του και τις βιαστικές επιλογές των παι-
κτών του.

Αφαίρεση 6 βαθμών από 
τον Ολυμπιακό!

Η 
αθλητικός δικαστής 
αποφάσ ισε να τ ι-
μωρήσει τον Ολυ-
μπιακό με αφαίρε-

ση 6 βαθμών από το πρωτά-
θλημα. 
Η απόφαση της Αθλητ ικού 
Δικασ τή: «Επιβάλ λε ι σ την 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ 
για αποχώρηση της ομάδας 
της πριν τη λήξη διεξαγόμε-
νου αγώνα καλαθοσφαίρισης 
και χωρίς να συντρέχει λόγος 
ανωτέρας βίας με συνέπεια 
τη δυσφήμιση του αθλήματος 
και την προσβολή του φίλα-
θλου πνεύματος την ποινή 
της αφαίρεσης έξι (6) βαθμών 
(από την συνολική βαθμολο-
γία την οποία θα συγκεντρώ-
σει η ομάδα της Κ.Α.Ε μετά 
την ολοκλήρωσή της φάσης 
της κανονικής περιόδου του 
Πρωταθλήματος) και χρημα-
τικό πρόστιμο επτά χιλιάδων 
(7.000) ευρώ κατά τον αγώνα 
Κυπέλλου με την ομάδα της 
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 
που διεξήχθη σ τ ις 13-02-
2019».
Η ποινή αποφασίστηκε σύμ-
φ ωνα  μ ε  τ ο  π ε ιθ α ρχ ικό 
δίκα ιο  του ΕΣ ΑΚΕ (πρω -
τάθλημα) και όχ ι της ΕΟΚ 
(Κύπελλο) παρά το γεγονός 
ότ ι η αναμέτρηση ήταν γ ια 
άλλη διοργάνωση.
Παραμένει άγνωστο αν ο Ολυ-
μπιακός θα κάνει έφεση αφού 
δε δείχνει να ενδιαφέρεται 
για το μέγεθος της ποινής. 

Ο Αναστόπουλος ζήτη-
σε να απέχει από αγώ-
νες μέχρι νεοτέρας
Ο διαιτητής Παναγιώτης Ανα-
σ τόπουλος ενημέρωσε την 
ΚΕΔ πως θέλει να απέχει απέ-
χει νεότερας από τις υποχρε-
ώσεις του στις διοργανώσεις.
Δύο μέρες με τά τον ημιτε-
λικό Κυπέλλου και μία μέρα 
μετά την επιθυμία του Ολυ-
μπιακού μέσω ανακοίνωσης 
να εξαιρείται από τα δικά του 
ματς, ο Παναγιώτης Αναστό-

πουλος έστειλε επιστολή στην 
ΚΕΔ ζητώντας μέχρι νεοτέρας 
να μην σφυρίζει σε παιχνίδια 
διοργανώσεων της ΕΟΚ.
Ο συγκεκριμέ νος  δια ι τ η -
τής μεταξύ άλλων ανέφερε 
στην επιστολή.... «Παρακαλώ 
όπως δε χρησιμοποιηθώ σε 
αγώνες πρωταθλημάτων σας 
μέχρι νεωτέρας σε προσωπι-
κούς λόγους».
Επίσης την Κυριακή ενημέ-
ρωσε πως λόγω ίωσης θα 
απέχει από τα τεστ των διαι-
τητών της Α1. Σε αυτά τα 
τεστ δε θα συμμετείχε αφού 
ως διεθνής που είναι τα έχει 
περάσει το προηγούμενο διά-
στημα, αλλά έπρεπε να βρί-
σκεται ως φυσική παρουσία, 
κάτι το οποίο δε θα συμβεί.

Συνάν τηση Αγγε λό -
πουλων με Κουντούρη
Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυ-
μπιακός συναν τήθηκαν με 
τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη 
και Αν τ ιπρόεδρο της ΠΑΕ, 
Μιχάλη Κουντούρη. 
Η επίσημη ενημέρωση του 
Ολυμπιακού αναφέρει, «Οι 
πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπι-
ακός,  κύριοι  Γιώργος και 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος, 
συναντήθηκαν το μεσημέρι 
της Παρασκευής (15/02) με 
τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη 
Ολυμπιακού, κ. Μιχάλη Κου-
ντούρη.
Στην πολύωρη συνάν τηση 
έ γ ιν ε  ε νημέρωση γ ια  τ ι ς 
τ ε λ ευ τα ίε ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  σ το 
ελληνικό μπάσκετ και υπήρξε 
απόλυτη στήριξη εκ μέρους 
του Ερασιτέχνη σ τ ις θέσεις 
της ΚΑΕ».
Από εκεί και πέρα τα θέματα 
τονίστηκε πως αφορούν όλο 
τον σύλλογο του Ολυμπια-
κού εκφράζον τας μάλισ τα 
την απορία για τη στάση του 
Υφυπουργού ο οποίος ενώ 
ασχολείται ενεργά σε θέματα 
ποδοσφαιρικής διαιτησίας, 
δεν ασχολείται με αυτή του 
μπάσκετ.
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