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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Τις σωστές 
αποφάσεις          
τις παίρνεις       

από εμπειρία.

Την εμπειρία 
την παίρνεις 

από τις λάθος 
αποφάσεις!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας και υγεία, πολύ υγεία και τύχη στα 
σπιτικά σας. Η ζωή συνεχίζεται εδώ στην διασπορά και 
όλοι πρέπει να την απολαμβάνουμε με όλα τα καθημερινά 

ευτράπελα τα οποία όμως καμιά φορά εάν δεν τα προσέξεις και τα 
υπολογίσεις σωστά μπορεί να γυρίσουν «μπούμερανγκ» εναντίον 
σου και κατ’ επακολούθηση ζημιά στην οικογένεια σου, την επιχεί-
ρηση σου που βγάζεις το ψωμάκι της οικογένειας σου των συνερ-
γατών σου κλπ. 
Στην δική μου δουλειά-ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ τα πράγματα είναι ακόμα 
πιο δύσκολα. Μας πλησιάζει και πλησιάζουμε πολύ κόσμο που 
καλώς ή κακώς έχουν τον έξω από εδώ μέσα τους, που έλεγε και η 
αείμνηστη μανούλα μου η Φωτεινή για μια ξαδελφούλα μου την 
Ζωίτσα που από μικρή ανακάτευε όλον τον κόσμο με το στομα-
τάκι της. Φυσικά, εδώ στο εξωτερικό η καθημερινή επικοινωνία 
με συμπατριώτες μας είναι πολλή και καμιά φορά δύσκολη, πολύ 
δύσκολη. Και ξαφνικά είναι άνθρωποι που από το πουθενά σου 
παρουσιάζονται φίλοι να σου αποσπάσουν αυτό που θέλουν για 
να σου κάνουν ζημιά (νομίζουν). 
Όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι το κουτσομπολιό στην παροικία μας 
έχει προεκτάσεις επιστήμης και σπάει κόκκαλα. Θα σας φέρω ένα 
μικρό παράδειγμα και που ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ γιατί δεν αξίζει 
καν τον κόπο, αλλά προς γνώσιν και συμμόρφωση, ειδικά δε όταν 
προέρχεται από άτομα που ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΛΕΕΙ την θρησκεία μας 
και κοινωφελείς οργανισμούς και που πάνε με τον λόγο του Θεού, 
που άμα σου δώσουν ένα χαστούκι εσύ μην είσαι χαζός και γυρί-
σεις το άλλο μάγουλο, δώσε μια μπουνιά να σε θυμάται.
Με δύο λόγια:
Πριν λίγο καιρό η υπεύθυνη και πρώην πρόεδρος της καταξιωμέ-
νης Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, μετά την ανεπανάληπτη επιτυ-
χία του πρωτοχρονιάτικου χορού της, μου τηλεφώνησε και μου 
ζήτησε να μην αναφέρουμε το όνομα της και κολακευτικά σχόλια 
για αυτή γιατί πάντα βρίσκει τον μπελά της και την κακολογούνε. 
Ακολούθησα τη συμβουλή της θεωρώντας όμως πως ήταν κάπως 
υπερβολικό. Μέχρι που και πάλι δικαιώθηκε.
Προ δύο ή τριών ημερών ήλθε στο γραφείο μου κατόπιν προσκλή-
σεως μου η κα Άννα Αϊβαλή, ταμίας της Κεντρικής Φιλοπτώχου και 

μέλος σε πολλούς οργανισμούς κλπ, η οποία και αυτή σε ανύποπτο 
χρόνο είχε κατακεραυνώσει στην κα Ηλιοπούλου ότι η «Παναρκα-
δική δεν είναι ιδιοκτησία σου» κλπ… Η κα Αϊβαλή για όσους δεν 
ξέρουν είναι μια καλή κυρία από το ηρωικό νησί της Κύπρου μας. 
Είπα, λοιπόν, εγώ στη κα Αϊβαλή τα λεγόμενα της κα Ηλιοπούλου 
και θεώρησε καλό η κα Αϊβαλή της εκκλησίας κλπ να επικοινωνή-
σει με την κα Ηλιοπούλου να μας ανακατέψει όλους, με λίγα λόγια 
«ξεκαθάρισμα λογαριασμού».  Τι κρίμα για την όμορφη ομογέ-
νεια μας να παίρνει τέτοια μηνύματα και να αποχωρεί αξιοπρεπώς 
από τα κοινά. Μάλιστα, εν αγνοία μας η κα Αϊβαλή είχε προσκαλέ-
σει να κάνει meeting και με άλλες κυρίες χωρίς να ξέρουμε για να 
μας «τακτοποιήσει». Φυσικά, καμία κυρία δεν θέλει να μπλέξει σε 
τέτοιες αστείες πανουργίες και με πληροφόρησαν να προσέχουμε.
Θα παρακαλούσαμε την αξιότιμη κα Αϊβαλή να μείνει μακριά από 
την εφημερίδα μας και την δουλίτσα μας. Σας παρακαλούμε πάρα 
πολύ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Όσο για την κα Ηλιοπούλου, που έτυχε να έχουμε μια αντιπαρά-
θεση για κάτι ασήμαντο που απλά είναι προσωπικές αντιλήψεις 
που θίγονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ήθελα να πω ότι 
ακόμα και με την διαφορά αυτή μου τηλεφώνησε η ίδια και μου 
είπε τις απόψεις της, δεν έβαλε άλλους να βγάλουν το φίδι από την 
τρύπα κι αυτό εγώ και η HELLAS NEWS το εκτιμούμε. Δεν μπο-
ρούμε να συμφωνούμε με όλους και με όλα. Αρά καλώς την απο-
καλούσα μπουμπουλίνα.
Τώρα σε όσους δεν αρέσει, υπάρχουν κι άλλοι οργανισμοί να 
συνεχίσουν το θεάρεστο χριστιανικό έργο τους.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι όλοι εσείς που έχετε τις 
δουλίτσες σας και βγάζετε τον άρτον υμών τον επιούσιον… μην 
μας διαολίζετε και αφήστε σε εμάς να βγάλουμε τίμια κι ηθικά το 
δικό μας ψωμάκι. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΝΑΔΑ ΜΟΝΟ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. ΝΟΜΙΖΩ; 

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

Τελικά στη ζωή κάθε μέρα μαθαίνεις 
ακόμα κι αν φτάσεις στα 100 σου χρόνια
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επικαιρότητα

Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης 

H 
νομική προσέγγιση του μνημονίου κατανόησης 
ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη σχετικά με τη 
δικαιοδοσία των θαλασσίων ζωνών στην ανατο-
λική Μεσόγειο από την Επιστημονική Υπηρεσία 

της γερμανικής ομοσπονδιακής βουλής είναι εξαντλητική 
και καταγράφεται σε 18 σελίδες. Σε αυτές, όπως αποκαλύ-
πτεται σε ρεπορτάζ της Deutsche Welle,  περιγράφεται με 
μεγάλη λεπτομέρεια η προβληματική υπό το πρίσμα και των 
διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην κυπριακή 
ΑΟΖ, και από την άλλη των νομικών θέσεων της ελληνικής 
πλευράς. Γίνεται συστηματική καταγραφή και παρουσίαση 
όλων των επιστολών που οι δύο χώρες απέστειλαν στα ΗΕ 
μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης στις 27 Νο-
εμβρίου του 2019 ανάμεσα στον τούρκο πρόεδρο και τον 
πρωθυπουργό Σαράτζ, η οποία έγινε «χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη με άλλες μεσογειακές χώρες» και καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι το μνημόνιο παραβιάζει το εθιμικό Δίκαιο 
Θαλάσσης και κατά συνέπεια είναι παράνομο και λειτουρ-
γεί σε βάρος τρίτων.

Παραβίαση του εθιμικού δικαίου
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα βασικά σημεία, στα οποία 
καταλήγει η επιστημονική υπηρεσία της γερμανικής βουλής, 
λόγω της απόρριψης του μνημονίου από το λιβυκό κοινο-
βούλιο στις 4 Ιανουαρίου του 2020, εγείρονται αμφιβολίες 
για το κατά πόσο το μνημόνιο μπορεί να τεθεί σε ισχύ σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη πλευρά Ελλάδα και 
Τουρκία υπό το πρίσμα της διένεξης στο Αιγαίο, υποστηρί-
ζουν διαφορετικές νομικές θέσεις σε ότι αφορά την αναγνώ-
ριση, την διεκδίκηση δικαιωμάτων και την οριοθέτηση των 
θαλασσίων περιοχών, ειδικότερα της ΑΟΖ. Στο άρθρο 121 
παράγραφος 2 της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο Θαλάσ-
σης εμφαίνεται σαφώς ότι οι νήσοι ανεξάρτητα του μεγέ-
θους τους διαθέτουν υφαλοκρηπίδα. Συνεπώς οι θαλάσσιες 
περιοχές των νήσων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την οριοθέτηση των ΑΟΖ. Εκτός αυτού η Τουρκία δεν μπο-
ρεί να προβάλλει ως νομικά δεσμευτικό τον ισχυρισμό, ότι 
οι προβλέψεις της Σύμβασης για το Δίκαιο Θαλάσσης, σύμ-
φωνα με το οποίο ακόμη και οι νήσοι διαθέτουν ΑΟΖ, δεν τη 
δεσμεύουν, αφού η χώρα δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, 
επειδή (ακόμη και τρίτα κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει 
και επικυρώσει τη σύμβαση) δεσμεύονται μέσω του εθιμι-
κού δικαίου.
Μάλιστα σε ένα άλλο σημείο των συμπερασμάτων επιση-
μαίνεται σαφώς ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει 
το αναγνωρισμένο εθιμικό δίκαιο των ελληνικών νησιών 
με το να «αρνείται» την ελληνική ΑΟΖ νοτιοανατολικά της 

Κρήτης και δημιουργεί (αντιποιείται) μια δική της ενιαία 
ΑΟΖ μέχρι τις ακτές της Κρήτης και της Ρόδου. Τέλος, στα 
συμπεράσματα αναφέρεται ότι η θαλάσσια οριοθέτηση 
των ΑΟΖ των νήσων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ-
πλοκη. Φαίνεται όμως η οριοθέτηση της ΑΟΖ στην ανα-
τολική Μεσόγειο, έτσι όπως προβλέπεται από το διμερές 
μημόνιο, δεν εναρμονίζεται με τις αρχές της ακριβοδίκαιης 
οριοθέτησης (equitable delimitation, υπό την έννοια του 
άρθρου 74 της Σύμβασης του Δικαίου Θαλάσσης.

Να θέσει θέμα μνημονίου η Μέρκελ
Ενδιαφέρουσα και μια ακόμη πτυχή από την παρουσίαση 
των επιχειρημάτων είναι η θέση που εκφράζουν οι νομικοί 
της γερμανικής βουλής ότι τυχόν διαπραγμάτευση για την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ στην ανατοτολική Μεσόγειο μπορεί να 
γίνει μόνο «λαμβάνοντας υπόψη τις θαλάσσιες περιοχές των 
ελληνικών νησιών και με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, 
της Κύπρου και ενδεχομένως άλλων μεογειακών χωρών.»
Η βουλευτής του κόμματος «Η Αριστερά», τουρκικής κατα-
γωγής Σεβίμ Ντάγκντελεν, η οποία και ζήτησε από την επι-
στημονική υπηρεσία τη γνωμάστευση, κάλεσε την καγκελά-
ριο Μέρκελ να θέσει θέμα μνημονίου στην συνάντησή της 

Παρασκευής με τον πρόεδρο Ερντογάν. «Όποιος, όπως ο 
τούρκος πρόεδρος, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη περι-
οχή και με επιθετική εξωτερική πολιτική στηρίζει την ισλα-
μιστική τρομοκρατία στην περιοχή, δεν μπορεί να είναι 
εταίρος» τόνισε η κυρία Ντάγκντελεν. Σε ότι αφορά τη γνω-
μάτευση της επιστημονικής υπηρεσίας, η βουλευτής υπο-
στηρίζει ότι αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο για το ότι η γερμα-
νική κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα τις πωλή-
σεις όπλων και τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην 
Τουρκία.

Μέρκελ: «Η Ελλάδα έχει έναν πρωθυπουργό 
που εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρ-
ρυθμίσεις»
«Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν πρωθυπουργό ο οποίος εφαρ-
μόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις», ενώ η Πορτο-
γαλία και η Ιρλανδία έχουν επιστρέψει στην ανταγωνιστικό-
τητα, δήλωσε η καγκελάριος ‘Ανγκελα Μέρκελ από το Ντα-
βός, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη έχει πάρει τα μαθήματά 
της από την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.
«Τότε πολλοί με επέκριναν, για το «πόσο κακή γυναίκα» 
ήμουν, που επέβαλλα πάντα τόσο αυστηρούς όρους. Αλλά 
πιστεύω ότι η Πορτογαλία είναι σήμερα ανταγωνιστική. Η 
Ιρλανδία είναι ανταγωνιστική. Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν 
πρωθυπουργό που εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Αυτό έχει να κάνει και με αυτήν τη σκληρότητα, 
αλλά και με την προθυμία να βοηθήσουμε και να ανοίξουμε 
μια μεγάλη ομπρέλα διάσωσης», δήλωσε η κυρία Μέρκελ 
από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και προσέθεσε ότι 
η Ευρώπη είναι πλέον σε θέση να συνεισφέρει στην παγκό-
σμια ανάπτυξη - και μέσω της Τραπεζικής Ένωσης και μέσω 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
Σε ό,τι αφορά το εάν η ίδια η Γερμανία θα αυξήσει τις δημό-
σιες επενδύσεις της, η καγκελάριος αντέτεινε ότι η χώρα 
επενδύει περισσότερο από ποτέ, κυρίως σε πολιτικές για το 
κλίμα. Αντιμετωπίζει μάλιστα το «πρόβλημα» ότι υπάρχουν 
περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν να απορροφη-
θούν και γι’ αυτό πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί σχε-
διασμού των επενδύσεων, σημείωσε. «Η Γερμανία δεν θα 
μείνει έξω από αυτές τις πολιτικές. Η καινοτομία, η έρευνα, 
η ανάπτυξη, οδηγούν αυτές τις επενδύσεις», διαβεβαίωσε 
η κυρία Μέρκελ και τόνισε ότι η παγκόσμια οικονομία ξεπέ-
ρασε την κρίση του 2008 σχετικά γρήγορα, με συντονισμέ-
νες αποφάσεις και συνεργασία, αλλά σήμερα υπάρχουν 
πολλές επιμέρους εμπορικές διαμάχες. «Η ανασφάλεια και 
ο απομονωτισμός δεν βοηθούν την ανάπτυξη», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Κόλαφος για τον Tούρκο 
πρόεδρο η γνωμάτευση της 
Επιστημονικής Υπηρεσίας 
της γερμανικής Βουλής - Σε 
εξαντλητική παρουσίασή της, 
αποφαίνεται ότι το μνημόνιο 
παραβιάζει τη Σύμβαση του 
Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης
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Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας δεν 
αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 
διαβόητο κακοποιό

Τ
ην τελική ετυμηγορία του για την υπόθε-
ση του Κώστα Πάσσαρη, εξέδωσε πριν 
από λίγο το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της 
Αθήνας.

Δικαστές και ένορκοι επέβαλλαν στο διαβόητο 
κακοποιό τέσσερις φορές ισόβια για τέσσερις 
δολοφονίες και επιπλέον 49 χρόνια κάθειρξη 
για επτά απόπειρες ανθρωποκτονιών και τρεις 
ληστείες.
Η έδρα δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό 
στον Κ. Πάσσαρη, όπως δηλαδή είχε προτείνει 
και η εισαγγελέας και παράλληλα απέρριψε και 
το αίτημα της πολιτικής αγωγής για διαβίβαση 

της δικογραφίας στην εισαγγελία ώστε να διε-
ρευνηθεί περαιτέρω πως ο Κ. Πάσσαρης προμη-
θεύτηκε το όπλο με το οποίο δολοφόνησε τους 
δύο αστυνομικούς στο Γενικό κρατικό Νοσοκο-
μείο της Αθήνας.
Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας τόνισε, μεταξυ 
άλλων, τα εξής για την αιματηρή απόδραση του 
Πάσσαρη από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 
«Γεννηματάς»... «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
κατηγορούμενος τέλεσε τις πράξεις... Ήταν ένα 
οργανωμένο σχέδιο. Το ότι υπήρχε σχεδια-
σμός αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άλλες 
δύο φορές που τον μετήγαγαν στο νοσοκομείο, 
επειδη καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να διαφύ-
γει, καθώς τα χέρια του ήταν δεμένα πίσω και όχι 
μπροστά, άλλαξε γνώμη και είπε στους αστυνο-
μικούς ότι δε θέλει να εξεταστεί».

Σε 4 φορές ισόβια καταδικάστηκε ο 
Κώστας Πάσσαρης 

Σακελλαροπούλου: Θα επιδιώξω 
τη μέγιστη δυνατή συναίνεση

«Η χώρα μας αποτελεί παράγοντα 
σταθερότητας και δημοκρατίας 
στην περιοχή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη βελτίωση της 
θέσης αυτής είναι η διασφάλιση της 
εδαφικής κυριαρχίας»  είπε η νέα 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος 
από τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Τ
η δέσμευσή της ότι θα ασκήσει τα 
καθήκοντά της όπως τα περιγρά-
φει το Σύνταγμα «επιδιώκοντας 
τη μέγιστη δυνατή συναίνεση» έ-

δωσε η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου στον πρό-
εδρο της Βουλής που της ανακοίνωσε την 
εκλογή της από 261 βουλευτές επισημαί-
νοντας ότι έχει πλήρη συνείδηση του βά-
ρους που επωμίζεται και του χρέους που 
αναλαμβάνει..
«Η χώρα μας είναι ένα σύγχρονο κράτος 
δικαίου και αποτελεί παράγοντα σταθε-
ρότητας και δημοκρατίας στην περιοχή. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτί-
ωση της θέσης αυτής είναι η διασφάλιση 
της εδαφικής κυριαρχίας» τόνισε η κυρία 
Σακελλαροπούλου.
Η κυρία Σακελλαροπούλου έδωσε το 
στίγμα της για τα μείζονα ζητήματα, 
μεταξύ αυτών η οικονομική κρίση, 
η κλιματική αλλαγή, η φυγή των νέων 
στο εξωτερικό, η μετακίνηση των πλη-
θυσμών, η προστασία αδυνάμων και η 
υποχώρηση του κράτους δικαίου περι-
γράφοντας τις δύσκολες συνθήκες στο 
διεθνές επίπεδο και τις προκλήσεις.
«Ιδιαίτερα για τη χώρα μας η εμπέδωση 
στο κοινωνικό σύνολο ενός κλίματος 
ασφάλειας, ηρεμίας και εμπιστοσύνης, η 
οικονομική ανάπτυξη, η αντιστροφή της 
φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό απο-
τελούν προτεραιότητες» είπε στη συνέ-
χεια η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
«Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβε-
ται τα δικαιώματα όπως περιγράφο-
νται στο Σύνταγμα, στο Χάρτη Θεμελι-
ωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
στο κείμενο της ευρωπαϊκής σύμβα-
σης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» είπε 
η κυρία Σακελλαροπούλου και μίλησε 
στη συνέχεια για μια κοινωνία που στη-
ριζόμενη στη μακρά της δημοκρατική 
παράδοση επουλώνει τα τραύματα του 

παρελθόντος και ατενίζει με αισιοδοξία 
το μέλλον. 
«Για το μέλλον αυτό διαβεβαιώνω το κοι-
νοβούλιο και τους Έλληνες ότι θα δώσω 
όλες μου τις δυνάμεις για την εκπλή-
ρωση του συνταγματκού μου ρόλου» 
κατέληξε η νέα Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας.

Ο Τασούλας ανακοίνωσε την 
«πανηγυρική και με συντριπτι-
κή πλειοψηφία εκλογή»
Ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασού-
λας επισκέφθηκε την Αικατερίνη Σακελ-
λαροπούλου για να της ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την 
εκλογή του νέου ενοίκου του Προεδρι-
κού Μεγάρου.
«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με 
το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βου-
λής, έχω την τιμή και τη χαρά να σας ανα-
κοινώσω την εκλογή σας στη θέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας», ξεκίνησε 
ο κ. Τασούλας.
Όπως σημείωσε, «η πρόταση της ΚΟ 
της ΝΔ, που υπέβαλε ο πρόεδρος και 
πρωθυπουργός για το πρόσωπό σας, 
έτυχε θερμής υποδοχής αποδοχής 261 
ψήφων», υπερκαλύπτοντας τις απαιτού-
μενες ψήφους των 2/3, που ορίζει το 
σύνταγμα, «επικυρώνοντας την ενωτική 
και αξιοκρατική υποψηφιότητά σας», 
ενώ εκπλήρωσε την επιταγή για συναι-
νετική εκλογή του Ανώτατου Άρχοντος, 
που έτυχε και με το παραπάνω εφαρμο-
γής.
«Σας ανακοινώνω την πανηγυρική και με 
συντριπτική πλειοψηφία εκλογή σας», 
είπε ο πρόεδρος της Βουλής.
Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και 
στην ιδιότητά της ως προέδρου του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, από το οποίο 
προήλθε και ο πρώτος Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Μιχαήλ Στασινόπουλος, 
που είχε δημιούργησε «μια νέα εποχή 
εις τον δημόσιον βίον».
«Προερχόμενη συνεπώς από αυτήν την 
πολιτειακή κοιτίδα της δικαιοσύνης, 
έχετε αποδείξει ότι διαθέτετε το θεσμικό 
παράστημα», ενώ καλείται ως ρυθμιστής 
του πολιτεύματος να εκπέμψει γόνιμα 
μηνύματα στο εσωτερικό και το εξωτε-
ρικό, όπου απαιτείται σφυρηλάτηση της 
εθνικής ενότητας, λόγω των απειλών που 
δέχεται η χώρα από Ανατολάς.
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Η πρώτη φορά που έρχεται επιστολή μετά απο εκείνη του Κίσινγκερ -  Μιλάει για δέσμευση των ΗΠΑ 
να στηρίξουν την ασφάλεια στην Ελλάδα και καλούν όποιον έχει διαφορές να τις επιλύει με ειρηνικά 
μέσα

Ε
πιστολή ξεκάθαρης στήριξης της 
Ελλάδας απέστειλε ο υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πο-
μπέο στον Κυριάκο Μητσοτάκη 

τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ εκ-
φράζουν την προσήλωσή τους στην δι-
ατήρηση της ασφάλειας και ευημερίας 
της χώρας μας.
Την αποκάλυψη έκανε ο κ. Νίκος Δένδιας 
στα μέλη της επιτροπής Άμυνας και Εξω-
τερικών υποθέσεων της Βουλής κατά την 
συζήτηση του πρωτοκόλλου αμυντικής 
συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.
Από την πλευρά του ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοι-
νώνοντας την επιστολή είπε ότι οι ΗΠΑ 
τονίζουν ότι παραμένουν δεσμευμένες 
να στηρίξουν την ευημερία, την ασφά-
λεια και την δημοκρατία στην Ελλάδα, 
μιλούν για υποχρέωση επίλυσης διαφο-
ρών με ειρηνικά μέσα και αποφυγή προ-
κλητικών ενεργειών.
Στην ίδια επιστολή σύμφωνα με τον κ. 
Πέτσα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχί-
σουν να στηρίζουν την Ελλάδα ως ως 
σύμμαχο, ως κλειδι και ως κρίσιμο παί-
χτη στην ανατολική Μεσόγειο.
«Η επιστολή αποτελεί την καλύτερη 
απάντηση σε όσους απαξίωσαν την επί-
σκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ» 
είπε επίσης ο κ. Πέτσας.
Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε 
τις θετικές δηλώσεις των ΗΠΑ με τις 
οποίες εκφράζουν την στήριξη της Ελλά-
δας. «Ο Πομπέο επαναλαμβάνει αυτά 
τα οποία σας διάβασα με πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που 
έρχεται επιστολή μετά απο εκείνη του 
Κίσινγκερ. Λέει ότι - όπως είπε ο Τράμπ 
- η σχέση μας είναι εξαιρετική και πως 
διατηρούν την προσήλωσή τους στην 
διατήρηση της ευημερίας και της ασφά-
λειας και της δημοκρατίας της Ελλάδας. 
Στην συνέχεια λέει ότι όποιος έχει δια-
φορές οφείλει να τις επιλύει με ειρηνικά 
μέσα”.
Ο υπουργός είπε ότι “Η σχέση Ελλάδας 
– ΗΠΑ δεν στρέφεται κάτα της Τουρκίας 
αλλά υπερ της σταθερότητας και της 
ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε 

ότι οι σχέσεις με ΗΠΑ είναι μια απο τις 
ακρογωνιαίες λίθους. Στο πλαίσιο της 
σημερινής μας συζήτησης που κατα-
γράφεται να σας πω ότι η συμφωνία 
αυτή και η υπερψήφισή της είναι απο-
λύτως απαραίτητη για το δικό μας αμυ-
ντικό σχεδιασμό και την εξωτερική πολι-
τική. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μην 
επιτραπεί σε οποιοδήποτε κομματικό 
τρόπο θεώρησης των πραγμάτων να 
επηρεάσει την κρίση σας για τον τρόπο 
που θα αντιμετωπίσετε την συμφωνία. 
Δυστυχώς οι καιροί δεν είναι οι πιο ήρε-
μοι και ομαλοί. Αυτό που είναι τερά-
στιο κεφάλαιο είναι η αρραγής εθνική 
της ενότητα και η ικανότητα του πολιτι-
κού συστήματος να προσλαμβάνει την 
υπαρκτή απειλή για την χώρα μας και να 
την αντιμετωπίζει με όπλο την αδιατά-
ρακτη εθνική μας ομόνοια”.
“Η κυβέρνηση αναδέχεται πλήρως 

το πολιτικό βάρος της εισήγησης της 
παρούσας συμφωνίας. Η πραγματικό-
τητα είναι ότι κείμενο απο την πλευρά 
της προηγούμενης κυβέρνησης συμπε-
φωνημένο δεν ευρέθη. Οι διαπραγ-
ματεύσεις διεξάγονταν απο το υπουρ-
γείο Εθνικής Αμυνας. Οταν παρελή-
φθησαν οι διαπραγματεύσεις απο την 
δική μας πλευρά οι διαπραγματεύσεις 
ήταν Σούδα επι 4 +. Δηλαδή αντιγραφή 
του μοντέλου Σούδας στις υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις και ερωτηματικό για την 
Αλεςξανδρούπολη. Δεν ισχυρίζομαι 
ότι αυτό το είχατε συμφωνήσει” ειπε ο 
υπουργός Εξωτερικών απευθυνόμενος 
προς την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και πρό-
σθεσε “Οσο καιρό θα ασκώ τα καθήκο-
ντα ΥΠΕΞ θα αποφεύγω προσπάθειες 
κομματικής εκμετάλλευσης συγκεκρι-

μένων θεμάτων. Η συγκυρία δεν το επι-
τρέπει . Η εθνική εμπειρία έχει δείξει ότι 
αυτό φέρνει εθνική ζημιά. Δεν μπορώ 
να το επιτρέψω στον εαυτό μου”.
Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι “Η κυβέρνηση 
διαπραγματεύτηκε με φρενήρη ρυθμό 
για την συμφωνία που φέρνουμε στην 
Βουλή. Εχει τεράστια απόκλιση το καθε-
στώς των υπολοίπων εγκαταστάσεων 
απο το καθεστώς της Σούδας. Η δική 
μας αντίληψη είναι ότι η συγκεκριμένη 
συμφωνία διασφαλίζει την ειρήνη και 
σταθερότητα στην περιοχή δια της διεύ-
ρυνσης του αμερικανικού αποτυπώμα-
τος στην περιοχή. Εμείς αυτή τη θέση 
έχουμε. Επιδιώξαμε την διεύρυνση του 
αμερικανικού αμυντικού αποτυπώμα-
τος. Για εμάς η παρουσία Αμερικάνων 
στην Αλεξανδρούπολη είναι πράγμα 
θετικό. Δεν έχουμε διάθεση καθυστέ-
ρησης της συμφωνίας και αυτό γιατί:
1 υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Η 
καθυστέρηση της κύρωσης δεν υπηρε-
τεί το εθνικό συμφέρον. Δεν θέλω να 
καθυστερήσω την επικύρωση της συμ-
φωνίας που αποτυπώνει παρουσία της 
Αμερικής στην Αλεξανδρούπολη
2 η συμφωνία σε πολλά από τα σημεία 
της εφαρμόζεται και απαιτείται η 
έγκριση της εθνικής αντιπροσωπείας. 
Δεν μου δίνει κανείς το δικαίωμα να το 
συνομολογήσω χωρίς την έγκριση Βου-
λής”.
Ο ίδιος ανέφερε ότι τα ανταλλάγματα 
που ζητά η Ελλάδα απο τις ΗΠΑ αφο-
ρούν τεχνογνωσία και εκπαίδευση 
αντίο πεπαλαιωμένων και ξεπερασμέ-
νων οπλικών συστημάτων. “Βρισκό-
μαστε σε μια εποχή επανάστασης της 
τεχνολογίας. Αυτό που ζητούν οι Ενο-
πλες Δυνάμεις είναι η μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και η δημιουργία υποδομών 
που θα επιτρέψουν να χειριστούμε προ-
ηγμένα οπλικά συστήματα. Αυτό είναι 
το νόημα αυτής της συμφωνίας και αυτό 
ζητάμε απο ΗΠΑ και ζητάμε να επενδυ-
θούν τα κεφάλαια που επιτρέπουν τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων 
ώστε το δικό μας προσωπικό να έχει 
εκπαίδευση.

Επιστολή Πομπέο στον Μητσοτάκη: 
Στηρίζουμε την ασφάλεια της Ελλάδας

Νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ: 
Αποστολή μας η «προς 
πόλεμο προπαρασκευή» 

Α
ποτελεί αδήριτη ανάγκη και αξιωματική επιταγή 
η συντήρηση και διατήρηση Ενόπλων Δυνάμε-
ων ισχυρών, αποτελεσματικών, ελπιδοφόρων, 
επίφοβων για τους επιβουλείς και τελικώς εάν 

απαιτηθεί νικηφόρων» επισήμανε ο νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
Η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ, από τον πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου στον 
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη0 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι. 
Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
Αλκιβιάδης Στεφανής, βουλευτές, οι αρχηγοί των Γενικών 
Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα-
λείας, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλέξανδρος Δια-
κόπουλος, επίτιμοι Αρχηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι αξι-
ωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και ακόλουθοι Άμυνας 
ξένων χωρών στην Ελλάδα.
«Η βασική μας και προεξάρχουσα αποστολή είναι η απο-
τροπή. Δεν υπάρχουν πολλές συνταγές γι’ αυτό. Είναι μία 
και είναι απλή, περιέχεται δε σε όλη τη σχετική αμυντική 
βιβλιογραφία και στα στρατιωτικά εγχειρίδια. Ονομάζεται 
«προς πόλεμο προπαρασκευή» και είναι η μοναδική οδός 
για τη διαρκή ειρήνη, την οποία Ειρήνη η πατρίδα μας 
διαχρονικά, πιστά και φερέγγυα υπηρετεί και επιδιώκει 
στη μακρόχρονη, αξιοζήλευτη, μοναδική και παγκοσμίως 
γνωστή άλλωστε Ιστορία της, διατηρώντας Ένοπλες Δυνά-
μεις ισχυρές και επαρκείς ώστε να την εγγυώνται, διασφα-
λίζοντας ταυτοχρόνως το Εθνικό Συμφέρον σύμφωνα με 
τις επιταγές της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής 
Στρατιωτικής Στρατηγικής» επισήμανε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και συμπλήρωσε: 
«Μετά λόγου γνώσεως λοιπόν θα ήθελα να διαβεβαιώσω 
τους πάντες ότι αυτό κάνουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις και εκ του αποτελέσματος το κάνουν εξαιρετικά».
Ο στρατηγός Φλώρος έκλεισε την πρώτη του ομιλία ως 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ με τα λόγια του Περικλή προς τους Αθηναί-
ους: «Αντικρύζουμε τους κινδύνους πρόθυμα και όχι με 
βαριά καρδιά, τους αντικρύζουμε από ανδρεία περισσό-
τερο παρά από υπακοή σε κάποιο νόμο και τούτο για εμάς 
είναι κέρδος μεγάλο».
«Σας καλώ να κλείσετε τα αυτιά σας στις σειρήνες που 
τελευταία έχουν βρει θέσεις και γραφεία πολύ κοντά στην 
εξουσία, αλλά που παραμένουν πολύ μακριά από τα δικά 
σας προβλήματα και ενδιαφέροντα. Οι παρείσακτοι σωτή-
ρες το μόνο που επιθυμούν και για το μόνο που εργάζο-
νται είναι το δικό τους συμφέρον. Αρκεί μόνο να δείτε στο 
που υπηρέτησαν όλα τα χρόνια της υποτιθέμενης καριέ-
ρας τους. Η αποκλειστική εκπροσώπηση, δύναμη και 
συνοχή είναι η δική σας υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια και 
πίστη στη φυσική σας ηγεσία. Για αυτό σας καλώ να συνε-
χίσετε και με το νέο σας Αρχηγό, με τον ίδιο ζήλο την προ-
σπάθεια, για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα, για το καλό 
των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας, πιστοί στον 
όρκο που δώσατε» υπογράμμισε από την πλευρά του ο 
απερχόμενος αρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέραρχος Χριστοδούλου.
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«Ποτέ δεν ρώτησε ούτε για γιατρούς 
ούτε για κάτι άλλο, δεν τον ενδιέφερε 
το σκάνδαλο Νοβάρτις, γι’ αυτό και 
έστησε την σκευωρία» κατέθεσε η 
Ελένη Ράικου

Γ
ια κατάλυση του κράτους δικαίου και 
της Δημοκρατίας κατηγορεί τον Δη-
μήτρη Παπαγγελόπουλο η κυρία Ελέ-
νη Ράικου κατά την έναρξη της τρίτης 

κατάθεσής της στην προανακριτική επιτρο-
πή της Βουλής που ερευνά την σκευωρία 
Novartis.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιωάννης Μπού-
γας αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνέ-
ντευξη του κ. Παπαγγελόπουλου ο οποίος 
υποστήριξε ότι πίσω απο τις καταγγε-
λίες της κυρίας Ράικου υπάρχει κίνητρο. 
«Τι κίνητρο έχετε για να καταθέτετε ό,τι 
καταθέτετε για τον κ.Παπαγγελόπουλο;» 
ρώτησε χαρακτηριστικά με την κυρία Ράι-
κου να απαντά: «κατάλαβα ότι για όλα αυτά 
που συνέβησαν σκέφτηκα οτι κάποιος πρέ-
πει να μιλήσει. Τόλμησα να μιλήσω και για 
τον Ρασπούτιν και για τα κατασκευάσματά 
του γιατί αισθανόμουν οτι με τις ενέργειές 
του επεδίωκε την κατάλυση του κράτους 
δικαίου. Την κατάλυση της Δημοκρατίας. 
Είμαι 40 χρόνια στη Δικαιοσύνη. Δεν μπο-
ρούσα αυτό να το δεχθώ».
Πέραν αυτού η πρώην 
εισαγγελέας κατά της Δια-
φθοράς απαντώντας σε 
ερωτήσεις του κ. Κώστα 
Καραγκούνη (ΝΔ) επανέ-
λαβε ότι η πρόθεση του κ. 
Παπαγγελόπουλου ήταν 
να μετατρέψει το υπαρκτό 
σκάνδαλο Novartis σε πολι-
τική σκευωρία με κατασκευασμένες κατη-
γορίες και στημένους μάρτυρες. Πρόσθεσε 
ότι όταν η ίδια αρνήθηκε να ικανοποιήσει 
τις εντολές του τότε αναπληρωτή υπουργού 
Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο-
χοποιήθηκε απο συγκεκριμένους δικαστές 
και ΜΜΕ. «Με τη στοχοποίηση με καθι-
στούσαν στόχο σε παρακρατικές και τρο-
μοκρατικές δυνάμεις» είπε μεταξύ άλλων.
Ο διάλογος που διημείφθη έχει ως εξής: 
Κ.Καραγκούνης: Μας είπατε οτι έγινε 

παρέμβαση στο έργο σας. Για να συνοψί-
σουμε, ενδιαφέρον του κ.Παπαγγελόπου-
λου που εστίασε;
Ε.Ράικου: Μόνο στους πολιτικούς. Που-
θενά αλλού. Δεν είναι αθέμιτο να ρωτή-
σει κάποιος Υπουργός για την πορεία μίας 
υπόθεσης. Εδώ ήταν όμως κάτι τελείως 
διαφορετικό. Ο κ.Παπαγγελόπουλος ποτέ 
δεν ρώτησε ούτε για γιατρούς ούτε για 
κάτι άλλο. Δεν τον ενδιέφερε το σκάνδαλο 
Νοβάρτις. Γι αυτό και έστησε την σκευωρία.
Κ.Καραγκούνης: Η αντίληψη και η πεποί-
θηση που έχετε είναι οτι ο κ.Παπαγγελό-
πουλος παρενέβαινε και σε άλλους δικαστι-
κούς λειτουργούς;
Ε.Ράικου: Σε άλλους επηρρέαζε και σε 
άλλους που δεν μπορουσε να επηρεάσει 
ενεργούσε με τον τρόπο που περιέγραψα 
προχθές
Κ.Καραγκούνης: Ξέρετε τέτοιους λειτουρ-
γούς;
Ε.Ράικου: Είναι αρκετοί. Το ζήτημα είναι 
πόσοι θέλουν να περάσουν όλη αυτή τη 
δοκιμασία. Μου έχουν πει συνάδελφοί 
μου οτι έχουν περάσει τα ίδια αλλά πρέ-
πει οι ίδιοι να έρθουν εδώ να τα πούνε. 
Και αν το κάνουν μπαίνουν σε διαδικασία 
στοχοποίησης. Δείτε εμένα που αρνήθηκα 
να υποκύψω στις παρεμβάσεις... Και στο-
χοποίηση στη στοχοποίηση φθάνεις να 

φοβάσαι ακόμη και για 
την ζωή σου. Φοβάσαι 
όχι μόνο την ηθική αλλά 
και τη φυσική σου εξό-
ντωση. Με τη στοχοποί-
ηση εμένα με καθιστού-
σαν στόχο σε παρακρα-
τικές και τρομοκρατικές 
δυνάμεις.
Κ.Καραγκούνης: Η επι-

μονή του κ.Παπαγγελοπουλου να παρεμ-
βαίνει εναντίον πολιτικών ποιο κίνητρο 
είχε;
Ε.Ράικου: Η όλη ζημιά είναι οτι διεκόπη η 
διερεύνηση του σκανδάλου για να το μετα-
τρέψει ο κ.Παπαγγελόπουλος σε σκευω-
ρία”
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της η κυρία 
Ράικου επανέλαβε τα στοιχεία που συνηγο-
ρούν στο ότι η σκευωρία στήθηκε με παρα-
θεσμικές τακτικές σε μυστικές γκαρσονιέρες.

Ράικου στην προανακριτική για 
Novartis: Ο Παπαγγελόπουλος με τις 
ενέργειές του ήθελε κατάλυση της 
Δημοκρατίας 

Τέσσερα καζίνο χρωστούν στον 
ΕΦΚΑ 100 εκατ. και αρνούνται να 
κάνουν ακόμα και ρύθμιση

Α
ξιοπερίεργη ασυλία εξασφαλίζουν 
οι επαγγελματίες «μπαταξήδες» 
των  καζίνο έναντι των «κοινών 
θνητών» οφειλετών του ΕΦΚΑ οι 

οποίοι απειλούνται με κατασχέσεις περιου-
σίας από τη στιγμή που δεν εντάχθηκαν σε 
ρυθμίσεις οφειλών.
Τα καζίνο του Λουτρακίου, Ρίου, Αλεξαν-
δρούπολης και Κέρκυρας με συνολικές 
οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που αγγίζουν τα 100 
εκατ. ευρώ, έχουν αποφύγει μέχρι σήμερα 
τα αναγκαστικά μέτρα καθώς ζητούν και 
παίρνουν σιωπηρές παρατάσεις ενώ παράλ-
ληλα καλύπτονται από την ομπρέλα της εξυ-
γιαντικής διαδικασίας του άρθρου 106 του 
πτωχευτικού κώδικα.
Επιπλέον η καθυστέρηση των υπηρεσιών 
του ΕΦΚΑ να προσδιορίσουν το ακριβές 
ποσό της οφειλής και να το αποστείλουν 
στην αρμόδια επιτροπή εποπτείας και  ελέγ-
χου παιγνίων έχει επιτρέψει στις διοική-
σεις των καζίνο να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν χωρίς να υφίστανται τις επιπτώσεις του 
νόμου.
Ειδικότερα, στις 19 Δεκεμβρίου ο ΕΦΚΑ 
δημοσίευσε απόφαση σύμφωνα με την 
οποία οι διοικήσεις των καζίνο πρέπει να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τον φορέα έως 
31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα ανακληθεί  
για περισσότερο από δύο μήνες η άδεια λει-
τουργίας τους. Τυχόν υποτροπή της επιχεί-
ρησης στην ίδια παραβίαση, δίνει τη δυνα-
τότητα οριστικής ανάκλησης της άδειας του 
καζίνου (άρθρο 161 του νόμου 4635/2019).
Η προθεσμία εξέπνευσε χωρίς αποτέλεσμα 

καθώς ο ΕΦΚΑ έδωσε σιωπηρή παράταση 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στους ιδι-
οκτήτες των καζίνων που έχουν οφειλές, στα 
ασφαλιστικά ταμεία ώστε να τις ρυθμίσουν. 
Ομως η η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) όπως ενημέρωσε σχετικώς 
μόλις πάρει τη σχετική ενημέρωση από τον 
ΕΦΚΑ θα προχωρήσει άμεσα στα προβλε-
πόμενα για αναγκαστική είσπραξη και ανά-
κληση της άδειας τους.
Εντός του πρώτου 15νθημέρου του 
Φεβρουαρίου πάντως,οι διοικήσεις των 
Καζίνο Ρίου, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυ-
ρας  και έχουν εδώ και χρόνια οφειλές προς 
δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ύψους 
πάνω από 40 εκ. ευρώ αναμένεται να υπο-
βάλουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 
εξυγίανσης του άρθρου 106 του πτωχευτι-
κού κώδικα.
Με την υπαγωγή στο άρθρο βέβαια, ανα-
στέλλονται οι διώξεις και τα άλλα μέτρα  τα 
μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστι-
κής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικα-
νοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί 
πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης 
της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω ανα-
στολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσε-
ρις (4) μήνες.
Το Καζίνο Λουτρακίου αν και ρύθμισε προ-
ηγούμενες οφειλές, έχει ήδη συσσωρεύ-
σει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον 
ΕΦΚΑ, που βρίσκονται κοντά στα 20 εκατ. 
ευρώ. Συνεπή προς τις υποχρεώσεις τους και 
χωρίς οφειλές είναι το  Regency Casino και το 
Kαζίνο της Πάρνηθας.
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Κ
εφάλαια ύψους 800 εκατ ευρώ μέ-
χρι 1 δισ. ευρώ εκτιμάται από την 
Ένωση Κινέζων Επενδυτών Ελλά-
δας ότι θα επενδυθούν εφέτος στη 

χώρα μας για ακίνητα, στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα 
Golden Visa.
Αυτό αναφέρθηκε από μέλη της ένωσης 
στην εναρκτήρια εκδήλωση για τη σύστασή 
της που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 
Σάββατο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας αλλά και στην πρωτοχρονιάτικη 
εκδήλωση που ακολούθησε στα γράφεια 
της ένωσης.
Στην εναρκτήρια εκδήλωση εκπροσωπή-
θηκε η κυβέρνηση και όπως αναφέρει σε 
ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπα-
θάνασης: «με τον Αντιπρόεδρο κ. Πικραμ-
μένο και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Χατζηθεοδοσίου 
χαιρετίσαμε την εναρκτήρια εκδήλωση της 

Ένωσης Κινέζων Επενδυτών Ελλάδας. Τους 
καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία. Η Ελλάδα υποδέχεται και στηρίζει 
τους επενδυτές».
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, 
εντός της εβδομάδας εκπρόσωποι της ένω-
σης θα συναντηθούν με τον υφυπουργό 
και θα συζητήσουν προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν στο πλαίσιο της επενδυτικής 
διαδικασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής γραμ-
ματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδο-
χής και Ασύλου, οι χορηγήσεις αδειών δια-
μονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων 
για το 2019 έχουν ανέλθει σε 6.304, εκ των 
οποίων οι 4371 σε κινέζους οι οποίοι είναι 
και πρώτοι στη σχετική λίστα κατάταξης.
Σημειώνεται ότι το 2014 είχαν χορηγηθεί 
συνολικά 364 άδειες διαμονής σε επεν-
δυτές - αγοραστές ακινήτων, 785 το 2015, 
1.273 το 2016, 2.232 το 2017 και 4.065 το 
2018.

Το 1 δισ. ευρώ θα φτάσουν 
οι κινέζικες επενδύσεις στην 
Ελλάδα φέτος 

επικαιρότητα

Έτοιμη η Ελλάδα για στρατιωτική 
αποστολή επιτήρησης 

Σ
ύμφωνα με ανώτατη διπλωμα-
τική πηγή από τις Βρυξέλλες, η 
Ελλάδα είναι έτοιμη να μετά-
σχει σε οποιαδήποτε αποστο-

λή επιτήρησης του εμπάργκο και της 
εκεχειρίας αποφασιστεί από το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Ε-
θνών και υλοποιηθεί από την Ευρω-
παϊκή Ένωση σχετικά με τη Λιβύη.
Όπως τόνισε η ίδια πηγή στον Τύπο, 
«τη στιγμή που η Ρωσία έχει το 1/5 
του ΑΕΠ της Γερμανίας και η Τουρκία 
το 1/3 του ΑΕΠ της Ρωσίας, δεν είναι 
δυνατόν να μην μπορεί να εδραιώ-
σε ι την παρουσ ία της σ την περι-
οχή και να επιβάλει τ ις αποφάσεις. 
Κοινή αίσθηση είναι πως ο Ερντογάν 
έφυγε εκνευρισμένος από το Βερο-
λίνο καθώς η επιβολή του εμπάργκο 
όπλων που αποφασίσ τηκε πλήτ τε ι 
κυρίως αυτόν - και οι άλλες αντιμα-
χόμενες πλευρές εφοδιάζονται από 
ξηράς».
Παράλληλα επεσήμανε 
πως «σ τ ις  Βρυξέ λ λε ς 
οι Υπουργοί Εξωτερι-
κών εξέτασαν πιθανούς 
τρόπους συνέχειας των 
Ευρωπαϊκών κινήσεων 
επί της απόφασης του 
Βερολίνου, μεταξύ των 
οποίων και μια σ τρατ ιωτ ική απο-
στολή κάτι για το οποίο δεν υπήρξε 
καμία αν τ ίρρηση εκ των Κρατών 
Μελών».
Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, 
εξετάζεται από την ΕΕ, σχέδιο απο-
σ τολής ακόμα και χερσαίων δυνά-
μεων. 

Δένδιας: «Η Ελλάδα αναμένει 
να συμπεριληφθεί στα επό-
μενα στάδια της διαδικασίας 
του Βερολίνου»
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του μετά 
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξω-
τερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, 
ανέφερε πως η Ελλάδα αναμένει να 
συμπεριληφθεί και αυτή στα επόμενα 
στάδια της Διαδικασίας του Βερολί-
νου σημείωσε
Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτή-

ρισε τη χθεσινή διαδικασία ένα θετικό 
πρώτο βήμα, εξέφρασε όμως την ενό-
χληση της Ελλάδος γιατί δεν υπήρξε 
σ τα συμπεράσματα ρητή αναφορά 
που να καταδεικνύει ότι τα μνημόνια 
Τουρκίας-Λιβύης είναι κενά περιεχο-
μένου.
«Σήμερα σ το ευρωπαϊκό συμβού-
λιο έγινε αναλυτική συζήτηση για τα 
ζητήματα της Λιβύης. Είχα την ευκαι-
ρία να τοποθετηθώ από μέρους της 
ελληνικής κυβέρνησης και να χαρα-
κτηρίσω τα συμπεράσματα του Βερο-
λίνου, καταρχήν,  σαν έ να θε τ ικό 
πρώτο βήμα», σημείωσε ο κ. Δένδιας 
και συνέχισε: «Θετικό, γ ιατί βεβαι-
ώνει τη διάθεση όλων των πλευρών 
να βρουν μια πολιτική λύση και γιατί 
επαναλαμβάνει την ανάγκη εφαρ-
μογής του εμπάργκο όπλων προς τη 
Λιβύη».
«Βεβαίως όμως είναι ένα πρώτο και 
μόνο ένα πρώτο βήμα», επεσήμανε. 

«Όλα θα κριθούν από τη 
συνέχεια».
Είχα επίσης τη δυνατό-
τητα να εκφράσω την 
ενόχ ληση της ε λ λην ι-
κής πλευράς, όχι μόνο 
γ ια τ ί  δ ε ν  π ρ ο σ κ λ ή -
θηκε σε αυτή τη διαδι-

κασία, αλλά επίσης και κυρίως γιατί 
δεν συμπεριλήφθησαν σ τα συμπε-
ράσματα στοιχεία που να αποτελούν 
ρητή αναφορά στην ομόφωνη από-
φαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης του Δεκεμβρίου, μια από-
φαση που μας δεσμεύει όλους».
Και μάλιστα όταν στο Βερολίνο παρί-
στατο η ηγεσία όλων των ευρωπαϊ-
κών θεσμών» υπογράμμισε χαρακτη-
ριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι ο επικε-
φαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας 
Ζοζέπ Μπορέλ, τον «διαβεβαίωσε ότι 
η θέση της ΕΕ παραμένει η ίδια, ότι τα 
μνημόνια είναι παράνομα και αυτά τα 
μνημόνια είναι κενά περιεχομένου».
Βεβαίως όμως οφείλω να πω ότι η 
Ελλάδα αναμένει τη συνέχεια όλης 
αυτής της διαδικασίας και αναμένει να 
συμπεριληφθεί και αυτή στα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας του Βερολί-
νου», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Η ζήλια 
όπλισε το χέρι του 48χρονου 
συζύγου; 

Ο
ικογενειακή τραγωδία σημει-
ώθηκε την Πέμπτη τα ξημερώ-
ματα στην Μακρακώμη Φθιώ-
τιδας όταν ένας 48χρονος πήρε 

την καραμπίνα και πυροβόλησε εν ψυχρώ 
την 50χρονη γυναίκα του και στη συνέ-
χεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πλροφορίες, το 
ζευγάρι εντόπισε η αστυνομία μέσα σε 
ένα λουτρό αίματος στο σπίτι του, που 
βρίσκεται στον δρόμο Μακρακώμης-Μά-
κρης.
Την αστυνομία, ειδοποίησε περίοικος, 
καθώς το ζευγάρι έμενε πάνω από το 
πρατηρίο υγρών καυσίμων που διατη-
ρούσε, και όταν πήγε να βάλει βενζίνη 
δεν είδε το κατάστημα ανοικτό και ανη-
σύχησε.
Στο σημείο έφτασαν η μητέρα της γυναί-
κας και ο πατέρας του πρατηριούχου, οι 
οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία. Μαζί 
με τον αστυνομικό που έφτασε στο σπίτι 

έσπασαν ένα πλαϊνό παράθυρο και μπή-
καν στο σπίτι.
Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαρι-
στική, αφού βρήκαν το ζευγάρι μέσα σε 
μια λίμνη αίματος. Η 50χρονη γυναίκα 
είχε πυροβοληθεί από καραμπίνα στο 
πρόσωπο, ενώ ο 48χρονος σύζυγος κεί-
τονταν κι εκείνος νεκρός μέσα στα αίματα 
από βολή του ίδιου όπλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι 
ήταν μαζί περισσότερο από 20 χρόνια 
αλλά δεν είχαν αποκτήσει παιδιά.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο τους, 
δεν είχαν δώσει δικαιώματα στη γειτο-
νιά, ωστόσο μαρτυρίες γειτόνων αναφέ-
ρουν ότι ο 48χρονος ζήλευε τη 50χρονη 
σύζυγό του 
Πάντως όλα δείχνουν πως το ζευγάρι 
καυγάδισε και ο άνδρας πυροβόλησε την 
γυναίκα του και έπειτα αυτοκτόνησε.
Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 
Λαμίας όπου θα γίνει νεκροτομή.
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Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι 
ξεναγοί θα πρέπει να περάσουν από 
υποχρεωτική εκπαίδευση και να έχουν 
διαπίστευση για να οργανώσουν 
ταξίδια τύπου adventure tourism.

Ο 
Κεμπέκ ανακοίνωσε την Πέ-
μπτη αυστηρότερους κανόνες 
και υποχρεωτική εκπαίδευση 
για τους τουριστικούς πράκτο-

ρες και τους ξεναγούς που διοργανώνουν 
ταξίδια γνωστά και ως adventure tourism, 
καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να ψά-
χνουν για πέντε αγνοούμενους Γάλλους 
υπηκόους που έπεσαν από πάγο ενώ έκα-
ναν snowmobile με  ξεναγό στο Lac Saint-
Jean. Οι οδηγοί που πραγματοποιούν εκ-
δρομές σε οχήματα εκτός δρόμου, συμπε-
ριλαμβανομένων των οχημάτων χιονιού 
και των οχημάτων παντός εδάφους, θα 
πρέπει να ολοκληρώσουν ένα υποχρεω-
τικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτού α-
ναχωρήσουν με τουρίστες σε μια εκδρο-
μή. Οι ίδιοι οι τουρίστες θα πρέπει επίσης 
να ολοκληρώσουν μια σει-
ρά μαθημάτων κατάρτισης 
πριν τους δοθεί η δυνατό-
τητα να χειριστούν τέτοιο 
όχημα.
Η Υπουργός Τουρισμού, κα 
Caroline Proulx, δήλωσε 
ότι η ανακοίνωση σχεδια-
ζόταν για αρκετές εβδομάδες πριν, αλλά 
ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι «θα συμβεί 
εν μέσω ενός τόσο τραγικού πλαισίου.» 
Ο ξεναγός, ο 42χρονος Benoît Lespérance 
από το Μόντρεαλ, βρέθηκε από τους 
πυροσβέστες μέσα στο νερό. Άφησε την 
τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης. 
Οι ξεναγοί και οι ταξιδιωρικοί πράκτο-
ρες που διοργανώνουν ταξίδια γνωστά 
και ως adventure tourism θα χρειαστούν 
επίσης πιστοποίηση από την Aventure 
Écotourisme Québec εάν επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από 
την κυβέρνηση του Κεμπέκ.
Η Proulx ανέφερε ότι 135 τέτοιες επιχει-
ρήσεις έχουν ήδη την πιστοποίηση, αλλά 
επίσης εκατοντάδες επιχειρήσεις δεν την 
έχουν κάνει. Ενώ δήλωσε ότι είναι αδύ-
νατο να υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρξει 
ρίσκο, η Proulx είπε ότι ελπίζει ότι ατυχή-
ματα όπως αυτά του Lac Saint-Jean δεν θα 

συμβούν ξανά. 
Εν τω μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν να 
αναζητούν τους πέντε Γάλλους τουρίστες 
που εξαφανίστηκαν μετά την πτώση των 
οχημάτων τους ύστερα από τη κατάρ-
ρευση πάγου στο Lac Saint-Jean το βράδυ 
της Τρίτης. Η επαρχιακή αστυνομία του 
Κεμπέκ πρόσθεσε άλλη μια ομάδα δια-
σωστών στην περιοχή την Πέμπτη, αφού 
δύο από τα οχήματα χιονιού βρέθηκαν 
κάτω από το νερό. Διασώστες με εξει-
δίκευση στο να λειτουργούν πάνω στο 
χιόνι, ένα drone και snowmobile οχήματα 
θα συμμετέχουν μαζί με τους 30 αστυνο-
μικούς για την αναζήτηση των αγνοού-
μενων. Επίσης,  οι Sûreté du Québec κι 
ελικόπτερα των Ειδικών Δυνάμεων του 
Καναδά θα «χτενίσουν» την περιοχή για 
την εύρεση των τουριστών. 
Οι τουρίστες ήταν μέρος μιας ομάδας 
οκτώ Γάλλων υπηκόων οι οποίοι, συνο-
δευόμενοι από τον οδηγό τους, προσπά-
θησαν να διασχίσουν ένα καλυμμένο με 
χιόνι κανάλι ανάμεσα στις πόλεις Saint-
Henri-de-Taillon και Alma, όταν ο πάγος 

έσπασε ανάμεσα από τα 
πόδια τους. Ο ξεναγός απε-
βίωσε, τρε ις τουρίσ τε ς 
που βρέθηκαν και διακο-
μίστηκαν στο νοσοκομείο 
είναι καλά στην υγεία τους 
και τους δόθηκε εξιτήριο 
από τον νοσοκομείο την 

Τετάρτη, ενώ οι υπόλοιποι πέντε αγνο-
ούνται.
«Οι εκδρομές αυτές όπως επίσης και οι  
εκδρομές με κανό και το θαλάσσιο καγιάκ 
είναι όλοι τρόποι για να εκτιμήσεις τη 
φυσική ομορφιά του Κεμπέκ», είπε η 
Υπουργός. «Αλλά πρέπει να ρυθμιστούν 
αυστηρά για να εξασφαλίσουν την ασφά-
λεια όλων όσων συμμετέχουν, είτε κατά-
γονται από το Κεμπέκ είτε έρχονται από το 
εξωτερικό».
Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα άτομο από 
την ομάδα που έπεσε στο νερό χρειά-
στηκε την βοήθεια των άλλων δύο για να 
βγει. Στην συνέχεια αυτοί που κατάφεραν 
να μην πέσουν προσπάθησαν να αναζητή-
σουν βοήθεια. Οι τρεις από αυτούς οδή-
γησαν ως τη στεριά και κάλεσαν τις υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης από ένα κατά-
στημα στο Saint-Henri-de-Taillon.

Το Κεμπέκ σκληραίνει τους 
κανόνες  του τουρισμού -
Πέντε τουρίστες αγνοούνται

Το Λονδίνο θα επιδιώξει εμπορική 
συμφωνία με τον Καναδά παρόμοια 
με την CETA της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στιγμές χειμερινής «αποκάλυψης» 
στο Newfoundland

Α
πό την Παρασκευή αρκετοί κά-
τοικοι στο Newfoundland απο-
κλείστηκαν στα σπίτια τους ύ-
στερα από την ισχυρή χιονό-

πτωση που συνέβη και κάλυψε τα πάντα. 
Το χιόνι έφτασε ως τα 76.2 cm που απο-
τελεί ρεκόρ στην ιστορία του νησιού. Η 
ισχυρή χιονόπτωση είχε ως αποτέλεσμα 
ολόκληρη η πόλη να παραλύσει, καθώς 
τα αυτοκίνητα των κατοίκων καλύφθηκαν 
από το χιόνι, οι υπηρεσίες όπως τα ταχυ-
δρομεία ανεστάλησαν, ενώ αρκετά σού-
περ μάρκετ έμειναν χωρίς προϊόντα και 
η παράδοση νέων ήταν αρκετά δύσκολη. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημαρ-
χείου, αρκετά πακέτα τροφίμων και ταχυ-
δρομείου έγιναν μέσω αέρος. 
Μία εβδομάδα μετά δεν έχει γίνει πλήρης 
αξιολόγηση της ζημίας που υπέστησαν το 
νησί και οι κάτοικοι του Newfoundland. 
Αρκετά μαγαζιά έχουν μείνει άδεια, ενώ 
από την Πέμπτη το πρωί ξεκίνησε η κανο-

νική λειτουργεία των περισσότερων κατα-
στημάτων. Το Δημαρχείο του St. John ανα-
κοίνωσε ότι ίσως το Σάββατο θα είναι η 
τελευταία ημέρα όπου το Newfoundland 
θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Αυτοί, πάντως, που σύμφωνα με το CBC 
έχουν περισσότερη δουλειά τώρα είναι 
οι γιατροί και ειδικότερα οι οδοντίατροι, 
καθώς τα ατυχήματα από τους κατοίκους 
που προσπαθούσαν να βγάλουν το χιόνι 
από τα σπίτια τους είναι πολλά. 
Συγκεκριμένα, ο οδοντίατρος Francis 
McCarthy στο St. John ειδοποιήθηκε το 
απόγευμα της Τετάρτης πως μπορεί να 
ανοίξει το ιατρείο του για να φροντίσει 
επείγοντα περιστατικά ανθρώπων που 
είτε είχαν σπάσει κάποιο δόντι είτε είχαν 
πρηστεί.  Ανέφερε συγκεκριμένα, «εάν 
έχετε σπάσει κάποιο δόντι ή εάν έχετε 
κάποια πληγή στο στόμα σας πρέπει να 
πάτε άμεσα σε κάποιον οδοντίατρο να το 
φροντίσετε.»

Η 
Βρετανία θα επιδιώξει 
συμφωνία ελευθέρου 
εμπορίου αντίστοιχη με 
την συμφωνία Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης-Καναδά (CETA), δηλώ-
νει εκπρόσωπος του πρωθυπουργού 
Μπόρις Τζόνσον
Η Βρε ταν ία θα εκθέσε ι δημόσ ια 
τους στόχους της για τη μελλοντική 
της σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυ-
πουργού Μπόρις Τζόνσον.
«Θα εκθέσουμε δημόσια αυτό που 
θέλουμε να επιτύχουμε», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος απαντώντας σε ερωτή-
σεις σχετικά με τις εμπορικές συνο-
μιλίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση και 
τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ 
θα πρέπε ι  να θέσε ι  πρώτα τους 
δικούς του στόχους.
 Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι παρά το 
ότι θα υπάρχει αντιστοιχία κανόνων 
αρχικά μετά το Brexit, η Βρετανία δεν 
θέλει ευθυγράμμιση στο μέλλον και 

θα επιδιώξει μία συμφωνία ελευθέ-
ρου εμπορίου αντίστοιχη με την συμ-
φωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης-Καναδά 
(CETA).
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Ρούλα Μαργαρώνη
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Περισσότεροι από 80.000 Καναδοί 
φορολογούμενοι έχουν υπογράψει 
μέχρι σήμερα το αίτημα, που 
απευθύνεται στον πρωθυπουργό 
Τζάστιν Τριντό - Έξι σωματοφύλακες 
με κόστος 3 εκατ. λίρες ετησίως για την 
οικογένεια του Βρετανού πρίγκιπα

Σ
τον Καναδά ξεκινούν μια νέα ζωή ο 
πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, 
Μέγκαν Μαρκλ μαζί με τον μόλις ο-
κτώ μηνών γιο τους, Άρτσι. Το λα-

μπερό ζευγάρι είχε περάσει έξι εβδομάδες 
στα τέλη του περασμένου έτους σε πολυ-
τελή έπαυλη στη νήσο Βανκούβερ και επέ-
στρεψε μετά τις γιορτές στο Λονδίνο, αφή-
νοντας πίσω τον μικρό Άρτσι, αφού η δού-
κισσα του Σάσεξ έμεινε, μόλις, τρεις ημέρες 
στη βρετανική πρωτεύουσα και επέστρεψε 
στον Καναδά, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι έμεινε 
να διευθετήσει την συμφωνία του Megxit 
με την βασίλισσα, τον πρί-
γκιπα Κάρολο και τον πρίγκι-
πα Ουίλιαμ.
Το περασμένο Σάββατο, η 
μονάρχης και το παλάτι ανα-
κοίνωσαν την συμφωνία 
του Megxit και την Δευτέρα 
ο Χάρι με νυχτερινή πτήση 
πέταξε κοντά στην σύζυγο 
και τον γιο του, μακριά από το αυστηρό 
βασιλικό πρωτόκολλο. Όμως, και στον 
Καναδά το λαμπερό ζευγάρι του δούκα και 
της δούκισσας του Σάσεξ δεν παύει να έχει 
ανάγκη από 24ωρη φύλαξη και το ερώτημα, 
που έμεινε μέχρι τώρα αναπάντητο, ακόμα 
και μετά την ανακοίνωση του Megxit, είναι 
ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό για 
τους έξι σωματοφύλακες, που ακολουθούν 
κατά βήμα και προστατεύουν αδιάλειπτα 
τον Βρετανό γαλαζοαίματο και την οικογέ-
νειά του.Μέχρι σήμερα το κόστος φύλαξης 
του εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ και 
της οικογένειάς του ανερχόταν σε 1 εκατ. 
λίρες ετησίως, όμως, μετά την μετακόμιση 
του Χάρι και της Μέγκαν στον Καναδά, ειδι-
κοί εκτιμούν πως αυτό το ποσόν θα μπο-
ρούσε να ανέλθει στα 3 εκατ. λίρες, αν το 
ζευγάρι περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου 
στον Καναδά. Δημοσιεύματα στη Βρετανία 
υποστηρίζουν πως, ίσως, οι δύο χώρες μοι-
ραστούν τον λογαριασμό, αλλά οι φορο-
λογούμενοι σε Βρετανία και Καναδά έχουν 

αρχίσει να αντιδρούν. Ειδικότερα, στον 
Καναδά εδώ και έξι ημέρες με πρωτοβου-
λία της Ομοσπoνδίας Καναδών Φορολο-
γούμενων (Canadian Taxpayers Federation) 
μαζεύουν υπογραφές για να μην επιβαρυν-
θούν οι Καναδοί πολίτες τα έξοδα φύλαξης 
των Βρετανών γαλαζοαίματων.Το σχετικό 
αίτημα απευθύνεται στον πρωθυπουργό 
του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Στην φόρμα 
του αιτήματος οι Καναδοί πολίτες «εύχονται 
τα καλύτερα στον Χάρι και την Μέγκαν, που 
αποζητούν την οικονομική ελευθερία τους», 
αλλά καλούν τον Καναδό πρωθυπουργό να 
βεβαιώσει τους φορολογούμενους πως δεν 
θα καλύψουν τους λογαριασμούς του ζευ-
γαριού. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει το 
σχετικό αίτημα περισσότεροι από 80.000 
Καναδοί φορολογούμενοι.
Η Λόρελ Κόλινς, βουλευτής της Βικτόρια, 
όπου διαμένει ο Βρετανός πρίγκιπας με την 
Αμερικανίδα σύζυγό του και τον γιο τους, 
δήλωσε πως οι φορολογούμενοι δεν θα 

πρέπει να εξαναγκαστούν 
να πληρώσουν το κόστος 
για την φύλαξη των Σάσεξ. 
«Ελπίζω ότι αυτοί (ο Χάρι 
και η Μέγκαν) σχεδιάζουν 
να καλύψουν το κόστος της 
ασφάλειας τους», δήλωσε 
η βουλευτής και πρόσθεσε 
πως είναι σημαντικό τα χρή-

ματα των φορολογούμενων να δαπανώνται 
για να καλύψουν προτεραιότητες, όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος και αλλά 
θέματα, που πραγματικά ενδιαφέρουν τους 
Καναδούς.Ο Άαρον Βάντρικ, επικεφαλής 
της Ομοσπονδίας Καναδών Φορολογούμε-
νων, δήλωσε πως «οι Καναδοί είναι ικανο-
ποιημένοι που καλωσορίζουν τον δούκα 
και την δούκισσα στον Καναδά, αλλά έχουν 
κάνει ξεκάθαρο πως οι φορολογούμενοι 
δεν θα πρέπει να εξαναγκαστούν να τους 
στηρίξουν (οικονομικά) κατά την διαμονή 
τους εδώ». Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 
Angus Reid Institute, η οποία διενεργήθηκε 
την περασμένη εβδομάδα, όταν έγινε γνω-
στό πως ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ 
και η πρώην πρωταγωνίστρια του δικαστι-
κού σίριαλ Suits, επιθυμούν να μοιράσουν 
την ζωή τους μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου 
και Καναδά, το 73% των Καναδών δήλωσε 
πως δεν επιθυμεί να καλύπτει τα έξοδα 
ασφάλειας καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα του ζευγαριού.

Κίνημα... «Δεν πληρώνω για 
τον Χάρι και τη Μέγκαν» στον 
Καναδά

Άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα 
στον Καναδά του $1,6τρισ.  ΑΕΠ

Ά
νθρωποι πεθαίνουν από την πεί-
να. Ακόμα και στις πιο πλούσι-
ες καπιταλιστικές χώρες του κό-
σμου άνθρωποι χάνουν τη ζωή 

τους από την έλλειψη τροφής… Στοιχεία 
που αποκαλύπτουν ότι εκατομμύρια άν-
θρωποι στον Καναδά δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν επαρκή τροφή και για αυ-
τόν το λόγο πεθαίνουν νωρίτερα, περιέχο-
νται σε έρευνα που δόθηκε σήμερα στη 
δημοσιότητα!
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στον 
Καναδά των 37,6 εκατ. κατοίκων, περισ-
σότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι 
δυσκολεύονται να βρουν επαρκή τροφή, 
με το πρόβλημα να έχει πολλές διαβαθμί-
σεις: Από το να τους τελειώνουν τα τρό-
φιμα ή να παραλείπουν γεύματα ως το να 
κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα και την 
ποσότητα της τροφής που παίρνουν.
Στον Καναδά μια από τις πλουσιότερες 
χώρες του πλανήτη με ΑΕΠ 1,653 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια ζουν άνθρωποι 
που δεν έχουν φάνε!!! Στον Καναδά που 
συγκαταλέγεται μέσα στις 30 πλουσιότε-
ρες χώρες της γης άνθρωποι παραλείπουν 
γεύματα γιατί δεν έχουν χρήματα να τα 
καλύψουν… 
Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύ-
θηκε στην Canadian Medical Association 
Journal, οι Καναδοί που δεν έχουν αρκετά 
χρήματα ώστε να λαμβάνουν καθημερινά 
τακτικά γεύματα πεθαίνουν νωρίτερα, 
αποδεικνύοντας ότι άνθρωποι πεθαίνουν 
από την πείνα ακόμη και στις λεγόμενες 
πλούσιες χώρες. Ο καπιταλισμός είναι το 
ίδιο απάνθρωπος σε όλα τα μήκη και τα 

πλάτη της γης… 
Συγκεκριμένα, η έρευνα που διενεργή-
θηκε σε περισσότερο από μισό εκατομμύ-
ριο Καναδούς κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η πείνα συνδέεται με αυξημένη θνησι-
μότητα από διάφορα αίτια, με εξαίρεση 
τον καρκίνο. Εν προκειμένω, όσοι αντι-
μετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα πείνας, 
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν 
από μολυσματικές ασθένειες, ακούσιους 
τραυματισμούς ή να αυτοκτονήσουν, ένα-
ντι όσων δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. 
«Εντοπίσαμε τριτοκοσμικά αίτια θανάτου 
σε μια χώρα του πρώτου κόσμου», επισή-
μανε ο Φέι Μεν επικεφαλής της συντακτι-
κής ομάδας.
«Διατροφικά ανασφαλείς άνθρωποι στον 
Καναδά είναι αντιμέτωποι με προβλήματα 
όπως οι μολύνσεις και η δηλητηρίαση από 
φάρμακα, τα οποία θα αναμέναμε να αντι-
μετωπίζουν πολίτες των αναπτυσσόμε-
νων χωρών», εξήγησε. «Τα αποτελέσματα 
προκαλούν και σε εμάς εντύπωση. Στον 
ανεπτυγμένο κόσμο, σε μια χώρα όπως ο 
Καναδάς, η διατροφική ανασφάλεια μπο-
ρεί ακόμη να προκαλεί θανάτους», πρό-
σθεσε ο Μεν.
Έκθεση του 2019 που ερεύνησε τη σχέση 
μεταξύ της πείνας και της θνησιμότητας 
στους ενήλικες Αμερικανούς κατέληξε σε 
ανάλογα αποτελέσματα.Σε παγκόσμιο επί-
πεδο περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι -εκ των οποίων το 8% ζει στη 
Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη- δεν έχουν 
πρόσβαση σε επαρκή, υγιεινή τροφή, κάτι 
που τους καθιστά περισσότερο επιρρεπείς 
σε προβλήματα υγείας.

H VW θα πληρώσει πρόστιμο 149,7 
εκατ. δολάρια λόγω εκπομπής 
βλαβερών αερίων

Δ
ικαστής στον Καναδά εξέδωσε 
απόφαση για τον καταλογισμό 
προστίμου 149,7 εκατομμυρίων 
δολαρίων κατά της Volkswagen 

AG, αφού η εταιρία παραδέχτηκε την 
ενοχή της για μεγάλο αριθμό υποθέσεων, 
που ήταν σχετικές με τις παραβάσεις στις 
εκπομπές βλαβερών αερίων από τους 
πετρελαιοκινητήρες της.
Η VW κρίθηκε ένοχη για την εξαγωγή στον 
Καναδά περίπου 128.000 οχημάτων τα 
οποία παραβίαζαν τις παραμέτρους ασφα-

λούς εκπομπής ρύπων, ενώ σε βάρος της 
εταιρίας έγινε απαγγελία 60 κατηγοριών 
πριν παραδεχτεί την ενοχή της για παρα-
βάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
που εφαρμόζεται στον Καναδά, αλλά και 
την παροχή παραπλανητικών στοιχείων.
 Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρημα-
τικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί στον 
Καναδά για παραβάσεις που σχετίζονται 
με την προστασία του περιβάλλοντος και 
την εκπομπή βλαβερών ρύπων στο περι-
βάλλον.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
ε αρνητικό έδαφος οδηγεί και η Τράπεζα Κύ-
πρου τα επιτόκια αριθμού μεγαλοκαταθετών 
της.
  Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Σίγμα η 

μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου έχει αποστείλει επι-
στολές σε πελάτες της, με τις οποίες τους ενημερώ-
νει ότι πλέον θα πληρώνουν αρνητικό επιτόκιο για να 
διατηρούν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κύπρου.
 Το ύψος του αρνητικού επιτοκίου, το οποίο θα επι-
βληθεί εντός Μαρτίου υπολογίζεται στο -0,40% και 
αφορά κρατικούς και ημικρατικούς Οργανισμούς 
εκτός από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και μεταξύ άλλων χρηματιστηριακά γραφεία και δια-
χειριστές κεφαλαίων.
 Η κίνηση της Τράπεζας Κύπρου δεν αποτελεί, 
βεβαίως, κεραυνό εν αιθρία. 
 Τα θεμέλια των αρνητικών επιτοκίων τσιμεντώνο-
νται και πλέον βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας τάξης 
πραγμάτων στο τραπεζικό σύστημα.
 Αιτία είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, η οποία χρεώνει τις τράπεζες με αρνητικό επι-
τόκιο -0,50% για την υπερβάλλουσα ρευστότητα, που 
διαθέτουν. 
Αυτό δημιουργεί κόστος στις τράπεζες και κατ’ επέ-
κταση πιέσεις στην κερδοφορία τους. 
 Η Ελληνική Τράπεζα είχε αποστείλει στο τέλος του 
χρόνου επιστολές σε εταιρικούς της πελάτες και τους 
ενημέρωνε ότι οι καταθέσεις τους θα έχουν από το 

Μάρτιο αρνητικό επιτόκιο -0,60%.
 Το καλοκαίρι του 2019 η Ελληνική Τράπεζα είχε ανα-
κοινώσει αρνητικά επιτόκια σε μικρό αριθμό μεγαλο-
καταθετών της.
 Συνεπώς θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η σταδι-
ακή επέκταση των αρνητικών επιτοκίων και από την 
Τράπεζα Κύπρου. 
Μέχρι σήμερα τα αρνητικά επιτόκια δεν έχουν αγγίξει 
τις καταθέσεις ιδιωτών. 
Η B2Holding σε συνεργασία με τη Waterfall έχουν 
αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ονομαστι-
κής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα 
Κύπρου.Τα δάνεια θα διαχειρίζεται η B2Kapital, που 
είχε αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την 
Ελληνική Τράπεζα στο πρόσφατο παρελθόν.
Οι χρεώσεις στις καταθέσεις προκαλούν αντιδράσεις, 
ενώ στο κάδρο τίθεται και το θέμα της χρέωσης των 
καταθέσεων, οι οποίες προέρχονται από χρήματα των 
φορολογουμένων.  Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα 
των σχολικών εφορειών. 
 «Ο προϋπολογισμός των σχολικών εφορειών είναι 
50 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει ένα κόστος το Κρά-
τος, διότι είναι ο φορολογούμενος πολίτης που θα 
έχει το κόστος, 300 χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι ποσό, το 
οποίο να μην ληφθεί σοβαρά υπόψη».
 Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτρο-
πής Σχολικών Εφορειών δηλώνει ότι θα θέσει το θέμα 
στο Υπουργείο Παιδείας.

Αρνητικά επιτόκια και από την Τράπεζα 
Κύπρου-Επιστολές σε αριθμό καταθετών

Scope: Περιθώρια για την Κύπρο για 
αποτελεσματικότερη είσπραξη του ΦΠΑ

Σ
ε έκθεση του με τίτλο «Προσοχή στο χάσμα κε-
νό του ΦΠΑ: Η αποτελεσματικότερη είσπραξη 
του φόρου κατανάλωσης θα μπορούσε να βελ-
τιώσει τα δημόσια οικονομικά της Ευρωζώ-

νης»,  ο γερμανικός οίκος τονίζει πως Ελλάδα, Κύπρος, 
Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Λετονία είναι οι χώρες 
με μεγαλύτερα περιθώρια για αποτελεσματικότερη εί-
σπραξη του ΦΠΑ, ενώ οι διαφορές μεταξύ των υπολοί-
πων χωρών είναι μικρότερες, όπως σημειώνει, με τις 
Εσθονία, Ολλανδία και Ιρλανδία να είναι οι χώρες με 
πιο αποτελεσματική είσπραξη του ΦΠΑ.
Κατά μέσο όρο, το «κενό» πολιτικής για ΦΠΑ μεταξύ 
των χωρών της Ευρωζώνης κυμαίνεται μεταξύ 2% 
και 2,5% του ΑΕΠ, περισσότερο από το διπλάσιο του 
μέσου όρου του «κενού» ΦΠΑ και το σημαντικότερο 
με εύρος μεταξύ 0,8% και 4,5% του ΑΕΠ.
Ο Scope τονίζει πως η Ισπανία με 4,5% του ΑΕΠ και η 
Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Πορτογαλία με περί-
που 3,6% έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο δυναμικού 

για ΦΠΑ, έναντι των υπολοίπων χωρών της Ευρω-
ζώνης, ακολουθούμενες από τη Σλοβενία και τη Γαλ-
λία, όπου το «κενό» πολιτικής για ΦΠΑ είναι ελαφρώς 
πάνω από το 2,5% του ΑΕΠ.
Ο γερμανικός οίκος προσδιορίζει το υπόλοιπο φορο-
λογικό δυναμικό του συστήματος πληρωμής ΦΠΑ μιας 
χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ με δύο τρόπους: i) Στο 
«κενό» του ΦΠΑ, το οποίο καταγράφει τις ανεπάρκειες 
στη φορολογία, περιλαμβανομένης της απάτης και της 
φοροδιαφυγής, και ii) στο «κενό» πολιτικής για ΦΠΑ, 
το οποίο μετρά τα φορολογικά έσοδα που θα μπορού-
σαν να εισπραχθούν μέσω υψηλότερων, πιο ομοιογε-
νών συντελεστών ΦΠΑ και λιγότερων φορολογικών 
απαλλαγών.
Ειδικότερα για την Κύπρο ο οίκος καταδεικνύει ως 
δυνητικά επιπρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ ποσοστό του 
3,8% του ΑΕΠ, το οποίο αποτελείται από το «κενό» 
ΦΠΑ ποσοστό του 0,1% του ΑΕΠ και «κενό» πολιτικής 
ΦΠΑ 3,7%.

Τ
ο ερώτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσον η Επίτροπος Διοι-
κήσεως θα σεβαστεί τουλάχιστον τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και θα της παραδώσει τα στοιχεία που και εκείνη ζητά, δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημέρωσε χθες, με 
επιστολή της, τον Γενικό Εισαγγελέα για το περιεχόμενο της πρόσφα-
της απαντητικής επιστολής της Επιτρόπου προς την Υπηρεσία, η οποία, 
όπως είπε, δεν είχε κοινοποιηθεί στον Κώστα Κληρίδη, αναμένοντας 
τυχόν δικές του ενέργειες.
Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι τα ίδια στοιχεία ζητά και η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ελέγχου γι΄ αυτό και θα αναμένουμε να δούμε, πρόσθεσε, 
κατά πόσον η Επίτροπος «θα σεβαστεί τουλάχιστον τη Βουλή και θα της 
δώσει τα στοιχεία».
Εάν το πράξει, είπε, τότε το θέμα κλείνει, σε διαφορετική περίπτωση, 
συνέχισε, θα εναπόκειται στη Βουλή κατά πόσο θα απαιτήσει συμμόρ-
φωση της Επιτρόπου με τη σχετική νομοθεσία.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η Υπηρεσία ζητά συγκε-
κριμένα στοιχεία για τα έτη 2015 έως 2018 για σκοπούς σύγκρισης, τα 
οποία δεν θα βρίσκονται στην έκθεση της Επιτρόπου για το 2018.
Ανέφερε, επίσης, ότι η έκθεση για το 2017 δεν περιλαμβάνει όλα τα στοι-
χεία που ζητούνται, ενώ για το 2015 και το 2016 δεν υπάρχουν καθόλου 
δημοσιευμένα στοιχεία αφού δεν έχουν υποβληθεί εκθέσεις.
Είπε, τέλος, ότι την ευθύνη για την ετοιμασία έκθεσης για το 2016 την 
είχε η νυν Επίτροπος, ενώ για το 2015 η ευθύνη ανήκει στην προκάτοχό 
της.
Σε απαντητική επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή ημερομηνίας 8 
Ιανουαρίου 2020, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Οδυσσέας Μιχα-
ηλίδης στις  18/01/2020, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
ότι το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία ζητούνται και δεν δίδονται ως επίσης 
και το γεγονός ότι αυτού του είδους τα στοιχεία δεν είναι εν πάση περι-
πτώσει διαθέσιμα και δεν δημοσιοποιούνται ξενίζει πραγματικά.
Ο κ. Κληρίδης σημειώνει, επίσης ότι «η δημοσιοποίηση τέτοιας φύσεως 
στοιχείων είναι απαραίτητη για να καταδειχθεί και η ωφελιμότητα της 
ύπαρξης και λειτουργίας του Θεσμού, η ύπαρξη και/ή διαστάσεις τυχόν 
προβλημάτων, η βελτίωση ή επιδείνωση παρατηρούμενων ελλείψεων, 
ακόμα και η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του τρόπου λειτουρ-
γίας του Θεσμού του Επιτρόπου, η τυχόν ανάγκη για ενίσχυση του γρα-
φείου του κλπ».
Σε ανακοίνωσή της ημερομηνίας 20/01/2020, η Επίτροπος αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα δικαιώνει πλή-
ρως την αρχική της θέση ότι η ενημέρωση για το έργο του Επιτρόπου 
Διοικήσεως πέραν του οικονομικού ελέγχου γίνεται δια μέσου της ετή-
σιας έκθεσης για το χρόνο που πέρασε, σημειώνοντας ότι ξεκαθαρίζε-
ται ότι ο οικονομικός έλεγχος από πλευράς του Γενικού Ελεγκτή είναι ο 
μόνος επιτρεπτός και πρέπει να γίνεται με προσοχή καθώς και ότι η ίδια 
τον έχει ήδη δεχτεί οκτώ φορές σε είκοσι μήνες.
Η κ. Λοττίδη έδωσε επίσης την ίδια μέρα στη δημοσιότητα επιστολή της 
προς το Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην οποία αναφέρει ότι 
«γεννά ερωτηματικά» η επιμονή του να λάβει γνώση για στοιχεία που θα 
εμπεριέχονται στην ετήσια της έκθεση πριν ακόμη τη δημοσίευσή τους 
η οποία θα ακολουθήσει αμέσως μετά την υποβολή της στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.
Λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μετέβησαν την περασμένη Δευ-
τέρα στο γραφείο της Επιτρόπου με σκοπό την παραλαβή των στατιστι-
κών στοιχείων, ωστόσο αποχώρησαν, για άλλη μια φορά, άπραγοι.

Επανήλθε ο Γενικός 
Ελεγκτής για Επ. 
Διοικήσεως
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Το Υπουργείο Παιδείας 
αυξάνει τους ελέγχους για 
τους φοιτητές από τρίτες 
χώρες, οι οποίοι εγγράφονται 
σε προγράμματα σπουδών 
των κυπριακών κολεγίων 
και έρχονται στην Κύπρο είτε 
για να τελέσουν εικονικούς 
γάμους με κοινοτικές 
υπηκόους και να φύγουν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε 
για να αιτηθούν άσυλο

Τ
ο Υπουργείο Παιδείας αυ-
ξάνει τους ελέγχους για 
τους φοιτητές από τρίτες 
χώρες, οι οποίοι εγγράφο-

νται σε προγράμματα σπουδών 
των κυπριακών κολεγίων και έρ-
χονται στην Κύπρο είτε για να τελέ-
σουν εικονικούς γάμους με κοινο-
τικές υπηκόους και να φύγουν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε για 
να αιτηθούν άσυλο, ώστε να λυ-
θεί το πρόβλημα αυτό που, σύμ-
φωνα με τους αρμόδιους, εκθέτει 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Υ-
πουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι 
το θέμα με τη διακίνηση αλλοδα-
πών ως φοιτητών άπτεται ευρύτε-
ρα του θέματος της ασφάλειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έγι-
ναν και διαβήματα από τρεις πρε-
σβείες κρατών μελών της ΕΕ.
Όπως ανέφερε ενώπιον της Επι-
τροπής Παιδείας, κατά την ενημέ-
ρωσή της σε σχέση με την πορεία 
κατάθεσης των κανονισμών 
και του νομοσχεδίου που αφο-
ρούν τον Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης, εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, το θέμα των αλλοδαπών που 
εγγράφονται σε κολέγια με στόχο 
άλλο εκτός της εκπαίδευσης άπτε-
ται ευρύτερα του θέματος της 
ασφάλειας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Το Υπουργείο Παιδείας με βάση τις 
θέσεις των Υπουργείων Εξωτερι-
κών και Εσωτερικών αύξησε τους 
ελέγχους στα κολέγια και περιό-
ρισε τις άδειες τους για εγγραφή 
φοιτητών ανάλογα με τη χωρητι-
κότητα των προγραμμάτων τους, 
που είχε ως αποτέλεσμα τα κολέ-
για να εισπράξουν από φοιτητές 
τα χρήματα για εγγραφή των φοι-
τητών αυτών, αλλά να μην έχουν 
άδεια να τους εγγράψουν ώστε να 
εξασφαλίσουν τη θεώρηση εισό-
δου στη Δημοκρατία, αναφέρθηκε 
περαιτέρω.
Όπως ανέφερε στην Επιτροπή 
Παιδείας εκπρόσωπος Κολεγίου, 
εισπράχθηκαν από υποψήφι-
ους φοιτητές από την Ινδία και το 
Νεπάλ 3.000 ευρώ 
για εγγραφή και 
δίδακτρα στα κολέ-
για και πριν 4-5 
ημέρες το Υπουρ-
γείο Παιδείας επι-
καλέστηκε το θέμα 
της χωρητικότη-
τας και δεν ενέ-
κρινε τ ις θέσεις 
τους σε προγράμματα σπουδών. 
Όσοι προπλήρωσαν τα δίδακτρα 
πρέπει να εξασφαλίσουν θέση σε 
πρόγραμμα σπουδών και θεώ-
ρηση εισόδου ώστε να μην εκτε-
θούμε, ανάφερε προσθέτοντας 
ότι διαφορετικά θα χρειαστεί να 
επιστρέψουμε τα χρήματα στην 
Ινδία και να αντιμετωπίσουμε 
ζημιές, καθώς έγινε προγραμματι-
σμός των κολεγίων για να δεχθούν 
αυτούς τους φοιτητές.
Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών, παρατηρώντας ότι το 
θέμα των ξένων φοιτητών αποτε-
λεί πρόβλημα καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι μεγάλος εξ αυτών που 
έρχονται ως φοιτητές τελούν εικο-
νικούς γάμους με κοινοτικές υπη-
κόους, τόνισε στην Επιτροπή Παι-
δείας ότι το Υπουργείο Εξωτερι-

κών δέχθηκε διαβήματα από Πρε-
σβείες τριών κρατών της ΕΕ για το 
θέμα.
Αναφέροντας ακολούθως ότι 
υπάρχει κύκλωμα διακίνησης 
υπηκόων τρίτων κρατών προς 
στην Κύπρο ως φοιτητών με στόχο 
είτε την τέλεση εικονικών γάμων 
είτε για να έρθουν στην Κύπρο και 
ακολούθως να αιτηθούν πολιτικό 
άσυλο, σημείωσε ότι προβληματί-
ζει ο αριθμός αιτήσεων πολιτικού 
ασύλου από φοιτητές. Ενημέρωσε 
επίσης την Επιτροπή ότι το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών συγκάλεσε τον 
ερχόμενο μήνα σύσκεψη για τους 
εικονικούς γάμους.
Ο Εκπρόσωπος της Αστυνομίας 
είπε στην Επιτροπή ότι η Αστυ-

νομία συμφωνεί 
με τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και 
Εξωτερικών ανα-
φέροντας περαι-
τέρω ότι το θέμα 
συνιστά σοβαρό 
πρόβλημα. Πρό-
σθεσε ότι για τους 
εικονικούς γάμους 

υπήρξε ρηματική διακοίνωση από 
την Πρεσβεία της Πορτογαλίας. 
Παρευρισκόμενος στη συνεδρία 
πρόσθεσε πως παρόμοια διακοί-
νωση υπήρξε από την Πρεσβεία 
της Ρουμανίας.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του 
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποί-
ησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης Μαίρη Κουτσελίνη 
ξεκαθάρισε πως αν δεν επιλυθεί 
το πρόβλημα με την ποιότητα των 
προγραμμάτων σπουδών και των 
φοιτητών δεν πρόκειται να δοθούν 
πρόσθετες βάρδιες στα κολέγια.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι φοι-
τητές θα είναι και θα φαίνονται ότι 
θα έρχονται στην Κύπρο επειδή 
θέλουν να σπουδάσουν και όχι 
επειδή θέλουν να εργαστούν ή να 
τελέσουν γάμο.

Είπε πως η αξιολόγηση αφορά 45 
κολέγια και τόνισε πως πρέπει να 
τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες 
και να εκλείψουν φαινόμενα όπως 
αυτό κολεγίου που είχε εγγεγραμ-
μένους 800 φοιτητές, αλλά κατά 
τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε 
ούτε ένας φοιτητής σε αίθουσα 
διδασκαλίας.
Η κ. Κουτσελίνη συμπλήρωσε πως 
τα ίδια τα κολέγια γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν εκτροπές και ανακοί-
νωσε ότι θα συγκαλέσει συνά-
ντηση.
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας είπε πως μετά τις παρα-
στάσεις από τα Υπουργεία Εσω-
τερικών και Εξωτερικών για το 
μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζε-
ται με τις αιτήσεις ασύλου προχώ-
ρησε σε εντατικότερους ελέγχους, 
ξεκαθαρίζοντας ότι το Υπουργείο 
Παιδείας είναι υποχρεωμένο να 
κάνει επιθεωρήσεις. Συνεχίζοντας 
ανέφερε ότι μετά από έλεγχο στις 
αιτήσεις των κολεγίων βρέθηκε ότι 
αυτός ήταν αυξημένος σε σχέση 
με τη χωρητικότητα τους. Κάποια 
κολέγια έστειλαν λίστες για τους 
φοιτητές που εγκατέλειψαν τις 
σπουδές και κάποια άλλα όχι, 
συνέχισε. Είπε ακόμα πως λάβαμε 
υπόψη ότι κάποιοι είχαν πληρώσει 
3.000 ευρώ για την έκδοση άδειας 
εισόδου.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπη-
ρεσίες κλήθηκαν από την Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Παιδείας να 
δώσουν λύση στο πρόβλημα.
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο 
και τους κανονισμούς που αφο-
ρούν τον Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης, η Εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Παιδείας 
είπε πως βρίσκονται στη νομική 
υπηρεσία από τον Οκτώβρη για το 
νομοτεχνική επεξεργασία, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος Ιανουαρίου.

εδώ Κύπρος

Ο
ι ενέργε ιε ς της 
Τουρκ ία ς  ε ί να ι 
έκνομες, παραβι-
άζουν το διεθνές 

δίκαιο και μέρα με την μέρα 
η επιθετικότητά της αυξάνε-
ται, εκτός ελέγχου και ορίων, 
δήλωσε ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
 Απαντώντας σε σχετικό ερώ-
τημα στο πλαίσιο επίσκεψής 
του στην βιομηχανική περι-
οχή Γερίου, ο κ. Νεοφύτου 
είπε ότι η τελευταία ενέρ-
γεια των Τούρκων να κάνουν 
γεώτρηση στο τεμάχιο 8, έξω 
από τη Λεμεσό, «δεν μπορεί 
να στηριχθεί με τίποτα. Είναι 
πρόκληση. Είναι πρόκληση 
προς τη διεθνή κοινότητα, 
προς την Ευρώπη, προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία».
 Εμείς χρειαζόμαστε σύνεση 
και σωφροσύνη, πρόσθεσε, 
λέγοντας ότι τα μέτρα με τα 
οποία θα αντιμετωπίσουμε 
την τουρκική προκλητικό-
τητα είναι πολιτικά. «Στηρί-
ζουμε τις ενέργειες του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και 
της κυβέρνησης του, μέσα 
από την Ευρώπη να έχουμε 
στηρίγματα», σημείωσε.
 Από την άλλη, πρόσθεσε, 
«σοφά και νούσιμα είπε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας να μην δημιουργούμε 
και προσδοκίες εκτός πραγ-
ματικοτήτων. Δεν θα έρθει 
κανένας να κάνει πόλεμο για 
χάρη της Κύπρου». Γι’ αυτό, 
συνέχισε, ο μόνος δρόμος 
είναι οι πολιτικές κινήσεις, 
η πολιτική στήριξη. Χαρα-
κτήρισε θετική την αμερικα-
νική παρέμβαση και τοποθέ-
τηση και ευχήθηκε ο διεθνής 
παράγοντας και η Ευρώπη 
να στείλουν το μήνυμα στην 
Τουρκία να παρακαθίσει σε 
διάλογο. 
Μέσα από την επίλυση του 
Κυπριακού θεωρούμε ότι 
μπορούν να επιλυθούν και 
αυτά τα ζωτικής σημασίας 
θέματα, κατέληξε ο Πρόε-
δρος του ΔΗΣΥ.

Πρόεδρος ΔΗΣΥ: 
Προκλητική και 
εκτός ελέγχου η 
Τουρκία 

Αυξάνονται οι έλεγχοι για αντιμετώπιση 
εικονικών γάμων και αιτήσεων ασύλου 
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Στους 6 οι νεκροί - Ανησυχία ενόψει 
της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς - Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα 
συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για 
να αποφασίσει αν θα κηρύξει «κρίση 
δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο»

Π
ολλές χώρες της Ασίας ενίσχυ-
σαν σήμερα τους ελέγχους που 
διενεργούν καθώς εξαπλώνεται ο 
νέος κοροναϊός που εμφανίστηκε 

στην Κίνα ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει τον 
θάνατο έξι ανθρώπων, προκαλώντας ανη-
συχίες για παγκόσμια υγειονομική κρίση.
Από τη Μπανγκόκ ως το Χονγκ Κονγκ και 
από τη Σιγκαπούρη ως το Σίδνεϊ, οι αρχές 
προχωρούν σε συστηματικούς ελέγχους 
των επιβατών που φτάνουν στα αεροδρό-
μια από περιοχές υψηλού κινδύνου, αφού 
το Πεκίνο επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι 
ο ιός μεταδίδεται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο.
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα 
77 νέα κρούσματα του 
κοροναϊού αυτού, ανε-
βάζοντας τον συνολικό 
αριθμό τους σχεδόν σε 
300, την ώρα που έξι 
άνθρωποι έχουν χάσει τη 
ζωή τους στη Βουχάν, επί-
κεντρο της επιδημίας. Την ίδια ώρα Ιαπω-
νία, Νότια Κορέα και Ταϊλάνδη έχουν ανα-
κοινώσει την ύπαρξη κρουσμάτων στο έδα-
φός τους και Φιλιππίνες και Αυστραλία εξε-
τάζουν πιθανά κρούσματα.
Εξάλλου 922 ασθενείς παραμένουν υπό 
παρακολούθηση σε κινεζικά νοσοκομεία, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υγει-
ονομικών αρχών.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα συνε-
δριάσει εκτάκτως σήμερα για να αποφασί-
σει αν θα κηρύξει «κρίση δημόσιας υγείας 
σε παγκόσμιο επίπεδο».
Οι αρχές της Ταϊλάνδης τοποθέτησαν υπο-
χρεωτικά θερμικές κάμερες στα αεροδρό-
μια της Μπανγκόκ Τσιάνγκ Μάι, Πουκέτ και 
Κράμπι ώστε να ελέγχουν τους επιβάτες 
από την Κίνα.
Σε ανακοίνωσή του ο Ταϊλανδός υπουργός 
Υγείας Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε ότι 
οι επιβάτες ελέγχονται «χωρίς εξαιρέσεις» 
και τίθενται σε καραντίνα επί 24 ώρες αν 
έχουν πυρετό.

Στην Ταϊλάνδη φτάνει το ένα τέταρτο των 
διεθνών πτήσεων που αναχωρούν από τη 
Βουχάν, την πόλη των 11 εκατομμυρίων 
κατοίκων στην Κίνα όπου εντοπίστηκε το 
πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού τον 
Δεκέμβριο.
Με την ευκαιρία του κινεζικού Νέου Έτους 
που ξεκινά το Σαββατοκύριακο, περίπου 
1.300 επιβάτες αναμένεται να κάνουν καθη-
μερινά τη διαδρομή και η Ταϊλάνδη προ-
σπαθεί να αποφύγει οποιοδήποτε ενδεχό-
μενο εξάπλωσης της επιδημίας την ώρα που 
η τουριστική περίοδος είναι στο απόγειό 
της.
Στο Χονγκ Κονγκ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 
βρίσκονται σε «κατάσταση μέγιστου συνα-
γερμού», καθώς ξυπνούν μνήμες από την 
επιδημία του SARS (του Σοβαρού Οξέως 
Συνδρόμου του Αναπνευστικού) από το 
οποίο έχασαν τη ζωή τους 774 άνθρωποι 
από το 2002 ως το 2003.
«Είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρό-

τερο», τόνισε ο Μάθιου 
Τσέουνγκ αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης του Χονγκ 
Κονγκ.
Στο αεροδρόμιο της πόλης, 
ένα από τα πιο πολυσύ-
χναστα παγκοσμίως, γίνε-
ται πάντα θερμικός έλεγχος 
των επιβατών. Όσοι φτά-
νουν από τη Βουχάν πρέπει 

επίσης να συμπληρώσουν ένα ερωτηματο-
λόγιο και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης 
κινδυνεύουν με φυλάκιση έως και 6 μηνών.
Ενδελεχείς έλεγχοι διεξάγονται και στα 
τεράστια χερσαία σύνορα της Κίνας.
Στο Βιετνάμ το υπουργείο Υγείας ανακοί-
νωσε ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος 
μόλυνσης» και ζήτησε την ενίσχυση των 
ελέγχων στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Ανησυχία και για την Ευρώπη
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), τρία 
αεροδρόμια χωρών-μελών της ΕΕ έχουν 
απευθείας πτήσεις προς την πόλη Γιουχάν, 
μεταξύ των οποίων αυτό της Ρώμης, ενώ 
πτήσεις με μετεπιβίβαση γίνονται και από 
πολλά κομβικά αεροδρόμια της Ευρώπης 
(μεταξύ των οποίων Άμστερνταμ, Παρίσι, 
Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Λονδίνο).
Η πιθανότητα «εισαγωγής» του κοροναϊού 
στην ΕΕ προς το παρόν θεωρείται χαμηλή 
από το ECDC.

Κοροναϊός: Η Ασία σε «μέγιστο 
συναγερμό» - Ανησυχία και για την 
Ευρώπη 

Ε
λβετοί αξιωματούχοι απέτρεψαν μια 
κατασκοπευτική επιχείρηση Ρώσων 
που εμφανίσθηκαν στον Νταβός ό-
που διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικο-

νομικό Φόρουμ, ως υδραυλικοί, αναφέρει 
σημερινό δημοσίευμα της ελβετικής εφημε-
ρίδας Tages-Anzeiger, με αφορμή την έναρ-
ξη των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονο-
μικού Φόρουμ, αλλά η Ελβετική αστυνομία 
δεν επιβεβαίωσε σημαντικές λεπτομέρειες 
της υπόθεση αυτής, στην οποία αναφέρεται 
το εν λόγω δημοσίευμα.
Η αστυνομία στο καντόνι Γκρισόν της ανα-
τολικής Ελβετία δήλωσε ότι στους δύο 
Ρώσους με διπλωματικά διαβατήρια έγινε 
ένας έλεγχος ταυτοτήτων ρουτίνας στο Ντα-
βός τον Αύγουστο του 2019, αλλά δεν διαπί-
στωσε κάποια σχέση της επίσκεψης τους με 
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
«Είναι αλήθεια ότι ελέγξαμε δύο Ρώσους 
πολίτες στο Νταβός οι οποίοι έδειξαν τα 
διπλωματικά τους διαβατήρια, αλλά δεν 
είχαμε κανέναν λόγο για να τους κρατή-
σουμε. Τους επετράπη να φύγουν», δήλωσε 
ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντο-
νίου, προσθέτοντας ότι η αστυνομία ποτέ 
δεν τους ταυτοποίησε ως υδραυλικούς.
Εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στη 
Βέρνη απέρριψε τους ισχυρισμούς του 
δημοσιεύματος, λέγοντας ότι οι δύο Ρώσοι 
διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι εκτός 
Ελβετίας ελέγχθησαν και εν συνεχεία τους 
επετράπη να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
«Διπλωματικά διαβατήρια δίνονται σε υψη-
λόβαθμους αξιωματούχους και όχι σε χει-

ρώνακτες εργάτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
της ρωσικής πρεσβείας προσθέτοντας ότι 
«Νομίζω ότι ήταν ένα κακόγουστο αστείο».
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών στη Μόσχα δήλωσε ότι δεν 
είναι ενήμερη για το συμβάν.
Ο γνωστός Αμερικανός επενδυτής Ουί-
λιαμ Μπράουντερ, του οποίου ο δικηγό-
ρος Σερεγκέι Μαγκνίτσι είχε βρεθεί νεκρός 
στην φυλακή το 2009, μετά τις αποκαλύψεις 
υποθέσεων διαφθοράς στις οποίες εμπλέ-
κονταν υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι, 
δήλωσε σήμερα με αφορμή το δημοσίευμα 
στο Reuters: «Οι Ρώσοι στοχοποιούν όλους 
τους εχθρούς τους σε όλες τις χώρες, καθώς 
διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις και το Ντα-
βός είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθεσία και 
είναι ένα μέρος στο οποίο μπορώ να έρθω 
και να προκαλέσω προσωπικά του Ρώσους 
αξιωματούχους για την υπόθεση της δολο-
φονίας του Σερεγκέi Μαγκνίτσκι».
O Μπράουντερ, τον οποίο οι Ρώσοι εισαγ-
γελείς είχαν χαρακτηρίσει εν συνεχεία 
ως ύποπτο εντολοδόχο διαφόρων δολο-
φονιών αλλά και για τη δολοφονία του 
Μαγκνίτσκι (ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει 
τις κατηγορίες αυτές ως γελοίες), δήλωσε 
σήμερα στην Svoboda.org (ρωσική ιστοσε-
λίδα του Radio Liberty) τα εξής : «Την περα-
σμένη Παρασκευή μαζί μου επικοινώνησαν 
εκπρόσωποι των ελβετικών μυστικών υπη-
ρεσιών και μου ανακοίνωσαν ότι υπάρχει 
μια πιθανή απειλή για την ασφάλεια μου 
και πως η απειλή αυτή εκπορεύεται από την 
Ρωσία».

Θρίλερ στο Νταβός: Ρώσοι 
κατάσκοποι εμφανίστηκαν ως 
υδραυλικοί! 

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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T
o ποσό των τριών εκατομμυρίων δολα-
ρίων προσφέρει Ιρανός βουλευτής σε ό-
ποιον σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, 
Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει η ισραηλινή εφημερίδα 
«Jerusalem Post» επικαλούμενη το ιρανικό ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο, ο βουλευτής Αχμάντ 
Χαμζέχ σε ομιλία του στην ιρανική βουλή, 
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εκ μέρους των κατοί-
κων της επαρχίας Κερμάν, θα δώσουμε τρία εκα-
τομμύρια δολάρια ως αμοιβή σε όποιον σκοτώ-
σει τον Τραμπ».
Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για 
απόφαση της κυβέρνησης της Τεχεράνης να προ-
βεί σε αυτές τις απειλές σε βάρος του Αμερικανού 
προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι, η επαρχία Κερμάν ήταν η 
πατρίδα του Κασέμ Σουλειμανί , του πανίσχυρου 
διοικητή του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε ύστερα 
από αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη στις 3 
Ιανουαρίου.
Ο ίδιος βουλευτής δήλωσε επίσης, πάντα σύμ-
φωνα με το ISNA, πως το Ιράν θα ήταν προστα-
τευμένο από απειλές αν είχε πυρηνικά όπλα και 
πρόσθεσε πως το Ιράν πρέπει να κατασκευάσει 
πυραύλους με «μη συμβατικές» κεφαλές.
«Αν είχαμε πυρηνικά όπλα σήμερα, θα ήμα-
σταν προστατευμένοι από απειλές... Πρέπει να 
βάλουμε στην ατζέντα μας την παραγωγή πυραύ-
λων μεγάλου βεληνεκούς, ικανών να φέρουν μη 
συμβατικές κεφαλές. Αυτό είναι φυσικό δικαί-
ωμά μας», δήλωσε σύμφωνα με το ISNA.

διεθνή νέα

Η 
υπόθεση Σκριπάλ εξακολουθεί να 
δυναμιτίζει το κλίμα ανάμεσα σε 
Λονδίνο και Μόσχα...Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 

είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν 
ότι δεν θα υπάρξει εξομάλυνση των σχέσε-
ων των δύο χωρών έως ότου η Μόσχα στα-
ματήσει την «αποσταθεροποιητική δραστη-
ριότητά» της που απειλεί την ασφάλεια.
Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γρα-
φείου στη Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι 
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συνά-
ντησε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο 
περιθώριο της διάσκεψης για τη Λιβύη στο 
Βερολίνο, όπου οι δυο ηγέτες συζήτησαν 
για την ανάγκη να αντιμετωπιστούν θέματα 
ασφαλείας στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ 
και στο Ιράν.
«Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι δεν 
υπάρχει αλλαγή στη θέση της Βρετανίας 
για το Σάλσμπερι, όπου έγινε απερίσκεπτη 
χρήση χημικών όπλων και μια θρασύτατη 
απόπειρα δολοφονίας αθώων ανθρώπων 
στο βρετανικό έδαφος. Είπε ότι μια τέτοια 
επίθεση δεν πρέπει να επαναληφθεί», 
δήλωσε η εκπρόσωπος σε ανακοίνωση. 
Αναφερόταν στην επίθεση με χημικά το 
2018 εναντίον του πρώην διπλού πράκτορα 
Σεργκέι Σκριπάλ στην πόλη Σάλσμπερι για 
την οποία η βρετανική κυβέρνηση κατηγό-
ρησε τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών 
του στρατού.
«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα 
υπάρξει εξομάλυνση των διμερών μας σχέ-
σεων έως ότου η Ρωσία τερματίσει την απο-
σταθεροποιητική της δράση που απειλεί τη 
Βρετανία, τους συμμάχους μας και υπονο-
μεύει την ασφάλεια των πολιτών μας και τη 
συλλογική μας ασφάλεια».

Ράπισμα στην Τουρκία από τις γει-
τονικές χώρες της Λιβύης: Απορ-
ρίπτουν «κάθε ξένη παρέμβαση»
Οι χώρες που γειτονεύουν με τη Λιβύη 
απέρριψαν σήμερα «κάθε ξένη παρέμ-
βαση» στη χώρα αυτή που σπαράσσε-
ται από τον εμφύλιο πόλεμο, στη σύνοδο 
που διεξήχθη στο Αλγέρι με στόχο την 
εξεύρεση μιας πολιτ ικής λύσης σ τη 
σύγκρουση, η οποία απειλεί τη σταθερό-
τητα ολόκληρης της περιοχής.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
μετά τη λήξη της συνόδου, ο υπουργός 
Εξωτερικών της Αλγερίας Σάμπρι Μπου-
καντούμ ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες 
υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο «να 
σεβαστούμε τη Λιβύη ως ενιαίο κράτος, 
να σεβαστούμε την πολιτική εξουσία των 
νόμιμων αρχών στο σύνολο του εδάφους» 
της χώρας.
Με πρωτοβουλία της Αλγερίας, σ τη 
σύνοδο αυτή μετείχαν οι υπουργοί Εξω-
τερικών της Τυνησίας, της Αιγύπτου, του 
Τσαντ και του Μαλί. Συμμετείχαν επίσης 
υψηλόβαθμοι διπλωμάτες από το Σουδάν 
και τον Νίγηρα.
Παρών στη σύνοδο ήταν και ο Γερμα-
νός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, 
ο οποίος ενημέρωσε τους ομολόγους 
του για τα αποτελέσματα της διεθνούς 
συνόδου που διεξήχθη στο Βερολίνο την 
Κυριακή.
«Η σύνοδος αυτή δεν είναι ένας μηχα-
νισμός αλλά μάλλον μια σύνοδος για να 
ακουστούν οι φωνές των γειτονικών 
χωρών (της Λιβύης) στα διεθνή φόρουμ», 
εξήγησε ο Μπουκαντούμ. Όλοι οι συμμε-
τέχοντες απέρριψαν «κάθε ξένη παρέμ-
βαση στη Λιβύη» και ενθάρρυναν όλες τις 
πλευρές να επιλύσουν την κρίση «με ειρη-
νικά μέσα».
Στο Αλγέρι δεν συμμετείχαν ούτε ο επικε-
φαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας 
της Λιβύης Φάγιεζ αλ Σάρατζ, ούτε ο ισχυ-
ρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα 
Χάφταρ.
Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελμα-
τζίντ Τεμπούν, ο οποίος πήγε στο Βερολίνο 
την Κυριακή, πρότεινε να βοηθήσει στην 
έναρξη ενός ενδολιβυκού διαλόγου. «Όλοι 
ζητούν τη μεσολάβηση της Αλγερίας. Είναι 
ενθαρρυντικό (…) Η ειρήνη στη Λιβύη 
είναι συνώνυμη με την ειρήνη σε εμάς», 
είπε χαρακτηριστικά ο Τεμπούν, μιλώντας 
σε δημοσιογράφους την Τετάρτη.
Τις τελευταίες ημέρες στην Αλγερία έχουν 
βρεθεί ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζου-
ζέπε Κόντε και οι υπουργοί Εξωτερικών 
της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και 
της Ιταλίας. Την Κυριακή αναμένεται στο 
Αλγέρι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.

Διάσκεψη για τη Λιβύη: 
«Παγωμάρα» ανάμεσα σε Τζόνσον - 
Πούτιν 
Το κλίμα ήταν ψυχρό λόγω της επίθεσης με χημικά το 2018 εναντίον του πρώην 
διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ στην πόλη Σάλσμπερι για την οποία η 
βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών του 
στρατού

Ιράν: Βουλευτής ανακοίνωσε αμοιβή 
τριών εκατ. δολαρίων σε «όποιον 
σκοτώσει τον Τραμπ» 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Τι δεν πρέπει να κάνεις ενώ 
το παιδί εκπαιδεύεται για να 

βγάλει την πάνα!

Γ
ια να γίνει η απεξάρτηση από την 

πάνα, μια ομαλή διαδικασία όσο το 

δυνατόν περισσότερο, για εσάς και 

το παιδί, ρίξε μια ματιά για να δεις τι 

τείνει να λειτουργεί – και τι όχι.

Μην ξεκινήσεις τη λάθος στιγμή
Σε καμία περίπτωση μην ξεκινήσεις νωρί-

τερα από όταν το παιδί είναι έτοιμο. Δες 

εδώ ποια σημάδια δείχνουν ότι θα βγάλει 

την πάνα. Επίσης, δεν είναι καλή ιδέα για να 

ξεκινήσεις την εκπαίδευση μια εβδομάδα 

πριν έρθει ένα νεογέννητο στο σπίτι, όταν 

αλλάζεις νταντά ή κατά οποιαδήποτε άλλη 

διασπαστική φάση στη ζωή του παιδιού. Τα 

μικρά παιδιά είναι πλάσματα ρουτίνας και 

οποιεσδήποτε αλλαγές στο συνηθισμένο 

πρόγραμμα τους είναι πιθανό να προκα-

λέσει αποτυχίες. Έτσι, περίμενε μέχρι τα 

πράγματα έχουν ηρεμήσει πριν ξεκινήσετε.

 Μην ασκείς πίεση
Αν το παιδί έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέ-

ρον για την χρήση της τουαλέτας, αυτό είναι 

καλό. Αλλά δεν ωφελεί να το ωθείς να το 

κάνει πιο γρήγορα από ότι μπορεί να δια-

χειριστεί. Αν αγχωθεί με το θέμα, θα μπο-

ρούσε να αρχίσει να τα κρατάει, γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα 

και άλλα προβλήματα.

Να μην ακολουθεί το χρονοδιά-
γραμμα κάποιου άλλου
Δεν έχει σημασία πόσες φορές έχεις ακού-

σει τους γονείς, τα πεθερικά, ή κάποιον 

άλλο από μια παλαιότερη γενιά να σου λέει 

ότι θα πρέπει να βιαστείς και να αρχίσεις 

την εκπαίδευση, εσύ θα το κάνεις με το δικό 

σου πρόγραμμα. Η στρατηγική της εκπαί-

δευσης αλλάζει από τη μια γενιά στην επό-

μενη, και κάποια που ήταν συνήθης πρα-

κτική όταν ήσουν εσύ παιδί, μπορεί να 

μην είναι πλέον ο κανόνας. Στις μέρες μας, 

είναι σύνηθες να περιμένουμε τα σήματα 

του παιδιού ότι είναι έτοιμο, αντί να επι-

βάλουμε εμείς ένα χρονοδιάγραμμα στο 

παιδί. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά δεν 

μπορούν να ελέγξουν πλήρως τους μύες 

της ουροδόχου κύστης και του ορθού τους 

μέχρι να γίνουν τουλάχιστον 18 μηνών.

Έτσι, αν ακούσει οποιεσδήποτε ιστορίες 

για το γιο του θείου Κώστα, που είχε εκπαι-

δευτεί από τα πρώτα του γενέθλια, απλά 

χαμογέλασε του, κάνε του ένα νεύμα και 

πες, “Εμείς έχουμε σχέδιο. Δεν ανησυ-

χούμε και δεν αγχωνόμαστε καθόλου γι 

‘αυτό.”

Μην τιμωρείς το παιδί
Δεν θα καταφέρεις τίποτα αν θυμώσεις ή 

αν τιμωρήσεις το παιδί, αν αυτό δεν ενδια-

φέρεται για την διαδικασία, αν δεν κάθεται 

στο γιογιό, αν έχει ένα ατύχημα, ή αν έχει 

οποιοδήποτε από τα άλλα κοινά προβλή-

ματα, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όταν 

εκπαιδεύονται. Οι δυσκολίες είναι αναμε-

νόμενες και η επίπληξη όχι μόνο θα κάνει 

λιγότερο ενδιαφέρουσα τη διαδικασία, 

αλλά θα πρέπει να φοβόμαστε επίσης ότι τα 

λάθη, μπορεί να το αναστατώσουν.

Π
οια είναι η κόκκινη γραμμή για 
σένα την περίοδο των φορολο-
γικών δηλώσεων; 
Μερικά χρόνια πριν το περιο-

δικό Money έκανε ένα πείραμα την περί-
οδο υποβολής των φορολογικών δηλώ-
σεων. Σαραπέντε φοροτεχνικοί πήραν 
μέρος για να ετοιμάσουν τη φορολογική 
δήλωση του περιοδικού. Το αποτέλεσμα; 
Σαραπέντε διαφορετικές κόκκινες γραμ-
μές . Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. 
Τώρα σκεφτείτε όλους τους «ειδικούς» 
που θα μπορούσαν να σου δώσουν πολ-
λές διαφορετικές κόκκινες γραμμές σχε-
τικά με το πώς να γίνεις καλύτερος γονιός. 
Όλοι όμως θα πρέπει να συμφωνήσουν σ’ 
αυτά τα τρία πράγματα που τα παιδιά σου 
χρειάζονται από σένα. Πρώτον, να τους 
λες ότι τα αγαπάς. Δεύτερον, να τους λες 
ότι είσαι υπερήφανος/η γι αυτά. Τρίτον, να 
τους λες ότι είναι καλοί σε κάποιον τομέα.

Αξίζει να Παρακολουθείς τη Σει-
ράς των Σκέψεων;
Άντρες, θέλετε να καταλάβετε καλύτερα 
τις γυναίκες σας; 
Ενώ ακούτε τη γυναίκα σας να περιγρά-
φει μία κατάσταση ή κάποιο πρόβλημα, 
έχουμε μερικές ερωτήσεις να υποβάλεις 
στον εαυτό σου: «Πώς νιώθει ενώ μου 
διηγείται αυτό το περιστατικό;» και «Γιατί 
έχει τόση σημασία για κείνην;» Ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα στην επικοι-
νωνία του ζευγαριού είναι να μην κατα-
λαβαίνουν το συναίσθημα ή τα κίνητρα 
πίσω από τα λόγια. Γιαυτό, την επόμενη 
φορά που δεν θα παρακολουθείς ακρι-
βώς τη σειρά των σκέψεων της γυναίκας 
σου, αντί να την πιέζεις να καταλήξει στο 
τελικό σημείο, προσπάθησε να καταλά-
βεις από πού ξεκίνησε και πού θέλει να 
καταλήξει. Προσπάθησε να χρησιμοποι-
ήσεις λεκτικές εικόνες ή να κάνεις ερωτή-
σεις, όπως: «Τι είναι αυτό που σε κάνει να 
νιώθεις έτσι;» Τότε, θα καταλάβεις και θα 
ανταποκριθείς καλύτερα, και θα το χαρεί 
κι εκείνη πολύ που την πρόσεχες και την 
παρακολουθούσες.

Πώς Μπορείτε να Ρθείτε Πάλι πιο 

Κοντά  Όταν φύγουν τα Παιδιά 
από το Σπίτι
Μήπως τα παιδιά σου πρόκειται να 
φύγουν από τη φωλιά του σπιτιού;
Κάθε ζευγάρι με παιδιά θα αντιμετωπίσει 
κάποια στιγμή την εποχή που το σπίτι τους 
δε θα έχει πια παιδιά. Για πολλές μητέ-
ρες, το Σύνδρομο της Άδειας Φωλιάς μπο-
ρεί να είναι πολύ δύσκολο συναισθημα-
τικά. Και οι μητέρες που επένδυσαν όλο 
το χρόνο τους και την ενέργειά τους να 
μεγαλώσουν τα παιδιά τους αντιμετωπί-
ζουν κι άλλο πρόβλημα. Όταν τα παιδιά 
φύγουν από το σπίτι, η μητέρα ξαφνικά 
στρέφει την προσοχή της και τη στοργή 
της πίσω στον άντρα της, αλλά διαπιστώ-
νει ότι υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ 
τους. Είναι όμως δυνατόν, να ξαναβρούν 
την παλιά αγάπη που τους ένωνε. Πρώτα, 
πρώτα, μπορείτε να απολαμβάνετε τώρα 
όλον τον χρόνο σας μόνοι. Να κάνετε τα 
πράγματα που σας αρέσουν που δεν μπο-
ρούσατε να τα κάνετε όταν μεγαλώνατε τα 
παιδιά σας. Δεύτερον, βρείτε κάτι σημα-
ντικό και χρήσιμο που έχετε την ικανότητα 
και επιδεξιότητα να κάνετε  για να βοη-
θήσετε τους άλλους. Τέλος, μπορείτε να 
αναθερμάνετε παλιές φιλίες ή να αρχίσετε 
καινούργιες.

Βρες Χρόνο Γιαυτό που Είναι 
Πραγματικά Σπουδαίο
Έτυχε να πεις ποτέ, «Δεν έχω χρόνο»;
Δεν ισχύει αυτό που ακούμε πολλές 
φορές «δεν έχω χρόνο.» Όταν λέμε «δεν 
έχω χρόνο», αυτό που πραγματικά λέμε 
είναι ότι δε θέλουμε να βάλουμε κάποια 
πράγματα πρώτα αυτήν τη στιγμή, ή, 
υπάρχει κάτι άλλο που θα προτιμού-
σαμε να κάνουμε.  Σκέψου όλες τις δου-
λειές που έχεις να κάνεις και κοίτα σε ποια 
δίνεις τον πιο πολύ σου χρόνο. Η αλήθεια 
είναι ότι βρίσκουμε χρόνο για τα πράγ-
ματα που θέλουμε. Αυτό όμως δεν είναι 
απαραίτητα και το σωστό. Αρχίζοντας από 
σήμερα, δώσε προτεραιότητα σε πράγ-
ματα που τελικά είναι πολύ σημαντικά... 
στον άντρα σου/στη γυναίκα σου, στα 
παιδιά σου, στην υγεία σου, σ’ αυτό που 
πιστεύεις.

3 Πράγματα που 
Χρειάζονται τα Παιδιά 

σου από Σένα
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Τ
ο τερπνόν μετά του ω-
φελίμου φαίνεται ό-
τι συνδυάζουν οι σι-
νεφίλ παρακολουθώ-

ντας την αγαπημένη τους κι-
νηματογραφική ταινία.
Την ώρα που κάθονται ανα-
παυτ ικά σ την αίθουσα και 
απολαμβάνουν το δυνατό 
σε νάριο,  τ ις  εκπληκ τ ικέ ς 
ερμηνε ίε ς  των ηθοποιών 
και  τη μαγευτ ική σκη-
νοθεσ ία,  παράλ ληλα 
γυμνάζον ται! Τουλά-
χισ τον αυτό υποστη-
ρίζουν ερευνητές από 
το Πανεπιστημιακό 
Κολέγιο του Λον-
δίνου.
Μπορεί να ακού-
γε ται οξύμωρο, 
αλλά ακόμα και σε 
στάση ηρεμίας η παρα-
κολούθηση μιας κινη-
ματογραφικής ται-
ν ίας αυξάνει τους 
καρδιακούς παλ-
μ ο ύ ς  ό π ω ς  κα ι 
μια συνεδρία ήπιας 
κ α ρ δ ι ο τ ο ν ω τ ι κ ή ς 
άσκησης διάρκειας 45 
λεπτών.
Το σώμα αν τ ιδρά 
σ τ η ν  δ ια δ ι κα σ ία 
της τηλεθέασης και 
ενεργοποιείται καθώς 
ο εγκέφαλος εσ τιάζει 
σ την παρακολούθηση 
της ταινίας με το όφελος 
να προκύπτει και για το νου 
τελικά.
Οι ερευνητές ζήτησαν από 51 
άτομα να δουν το remake της 
ταινίας «Αλαντίν» αφού προ-
ηγουμένως τους είχαν τοπο-
θετήσει ε ιδικούς αισθητή-
ρες στο δέρμα για την κατα-
γραφή των καρδιακών παλ-
μών και τις δερματικές αντι-
δράσεις τους.
Οι σινεφίλ συγκρίθηκαν με 
μια ομάδα 26 ατόμων, που 
για την ίδια διάρκεια χρόνου 
με την ταιν ία, διάβασαν το 
αγαπημένο τους βιβλίο.

Από την ανάλυση των δεδο-
μέ νων  προ έκυ ψ ε  ό τ ι  τ α 
ά τομα που ε ίχαν  δε ι  το 
remake της ταιν ίας «Αλα-
ν τ ίν» ε ίχαν υγ ιή καρδιακό 
παλμό, με την καρδιά τους 
να χ τυπά σ το 40-80% της 
μέγισ της δυνατότητας.  Να 
σημειωθεί ότι σ’ έναν μέσο 
30χρ0νο αυτό σημαίνει ότι 
ε ίχε 95-160 παλμούς ανά 
λεπτό.  Ενώ ο φυσ ιολογ ι-

κός καρδιακός παλμός σε 
κατάσταση ηρεμίας είναι 
60-100 παλμοί το λεπτό.

Το ίδιο επίπεδο άσκησης 
μπορεί να επιτευχθεί 
και με ήπια καρδιαγ-
γειακή άσκηση, όπως 

το ζωηρό περπάτημα ή η 
κηπουρική.
Ο ι  κα ρ δ ι έ ς  ό σ ω ν 
ε ίχαν δε ι την κ ινη-
ματογραφική ταιν ία 

παρουσίαζαν επίσης 
συγ χρον ισμό κα ι  ως 

προς τους καρδιακούς παλ-
μούς, γεγονός που δημι-

ουργούσε μια αίσθηση 
ο μ α δ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι 
εγγύτητας.

Τέ λος,  εκ τός  από τα 
σωματ ικά οφέλη παρα-
τηρήθηκε και όξυνση των 

δεξ ιο τ ή τ ων  επ ί λυσ ης 
προβλημά των,  καθώς 
π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν  ν α 

λύσουν σεναριακούς «γρί-
φους» και να προβλέψουν 
την εξέλιξη του σεναρίου.
Όπως εξηγε ί ο καθηγητής 
Ν ε υ ρ ο ε π ισ τ ήμης  J o s eph 
Devlin «πολιτ ισ τ ικά δρώ-
μενα, όπως η παρακολού-
θηση κινηματογραφικών ται-
νιών, δίνουν στον εγκέφαλο 
την ευκαιρία να αναπτύ -
ξει περισσότερο την δεξιό-
τητα της συγκέντρωσης για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστή-
ματα. Κι αυτό με τη σειρά 
του βοηθά την επίλυση προ-
βλημάτων και την εξεύρεση 
των βέλτιστων λύσεων κάθε 
φορά».

Τ
ο σογιέλαιο, ευρείας κατανάλωσης έλαιο στις ΗΠΑ, 
αλλά πλέον και σε άλλες χώρες, που χρησιμοποιεί-
ται στο τηγάνισμα προϊόντων ταχυφαγείου, προστί-
θεται σε έτοιμα φαγητά και αποτελεί ζωοτροφή, όχι 

μόνο οδηγεί στην πρόκληση παχυσαρκίας και διαβήτη, αλ-
λά μπορεί να επηρεάσει και νευρολογικές παθήσεις όπως ο 
αυτισμός, η νόσος Αλτσχάιμερ, οι αγχώδεις διαταραχές και 
η κατάθλιψη. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Riverside.
Η ίδια ομάδα ερευνητών είχε διαπιστώσει το 2015 οτι το 
σογιέλαιο προκαλεί παχυσαρκία, διαβήτη, αντίσταση στην 
ινσουλίνη και λιπώδες ήπαρ στα ποντίκια. Το 2017 σε άλλη 
έρευνά τους διαπίστωσαν ότι το τροποποιημένο σογιέλαιο 
χαμηλό σε λινολεικό οξύ προκαλεί λιγότερη παχυσαρκία 
και αντίσταση στην ινσουλίνη.
Ωστόσο το παραπάνω εύρημα δεν επιβεβαιώθηκε στην 
πρόσφατη έρευνά τους για την δράση του σογιέλαιου, τρο-
ποποιημένου και μη στον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα οι ερευ-
νητές παρατήρησαν σημαντικές επιδράσεις του ελαίου 
στον υποθάλαμο του εγκεφάλου όπου λαμβάνουν χώρα 
πλήθος σημαντικών διεργασιών, όπως η ρύθμιση του 
βάρους μέσω του μεταβολισμού, η διατήρηση της θερ-
μοκρασίας του σώματος, η αναπαραγωγή και η σωματική 
ανάπτυξη καθώς και η απόκριση στο στρες όπως εξηγεί 
η επικεφαλής ερευνήτρια Margarita Curras-Collazo, επί-

κουρη καθηγήτρια νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνια.
Η ομάδα διαπίστωσε δυσλειτουργία σε ορισμένα γονίδια 
σε ποντίκια που τρέφονται με σογιέλαιο. Ένα τέτοιο γονίδιο 
παράγει την «ορμόνη της αγάπης», ωκυτοκίνη. Στα ποντί-
κια που τρέφονταν με σογιέλαιο τα επίπεδα ωκυτοκίνης 
μειώθηκαν.
Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε άλλα 100 γονίδια που επη-
ρεάζονται από τη διατροφή με σογιέλαιο. Πιστεύουν ότι 
αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις όχι 
μόνο στον μεταβολισμό, αλλά και για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του εγκεφάλου και για ασθένειες όπως ο αυτισμός ή η 
νόσος του Πάρκινσον. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειω-
θεί ότι η έρευνα δεν συνιστά απόδειξη ότι το έλαιο προκα-
λεί αυτές τις ασθένειες.

Ευρείας κατανάλωσης έλαιο ενοχοποιείται 
για διαβήτη και γενετικές αλλαγές

Απίστευτο: Έτσι γυμναζόμαστε 
(και διασκεδάζουμε), ενώ 
καθόμαστε

υγεία

Οι άνδρες που παίρνουν συμπληρώματα ιχθυελαίων με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, έχουν μεγαλύτερη ποσότητα και 
ποιότητα σπέρματος, γεγονός που τους βοηθά στη γονιμότητα τους και αυξάνει την πιθανότητα να γίνουν μπαμπά-
δες, σύμφωνα με μια νέα δανική επιστημονική έρευνα, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενες μελέτες 

που είχαν δώσει παρόμοιες ενδείξεις.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής 

ιατρικής Τίνα Κολντ Γιένσεν του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο JAMA Network Open (Journal of American Medical 

Association), ανέλυσαν στοιχεία για 1.679 νέους άνδρες, από τους οποί-
ους οι 98 ελάμβαναν συμπληρώματα ιχθυελαίων επί τρεις μήνες, ενώ 

οι 53 για πάνω από έξι μήνες.
Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με όσους δεν έπαιρναν καθόλου 

έξτρα ωμέγα-3, όσοι τα έπαιρναν για τρεις μήνες, είχαν όγκο 
σπέρματος και αριθμό σπερματοζωαρίων έως ένα τρίτο 

μεγαλύτερο (μέση αύξηση 0,38 mL), ενώ όσοι τα έπαιρ-
ναν για περισσότερο από ένα εξάμηνο, είχαν όγκο 

σπέρματος σχεδόν κατά τα δύο τρίτα μεγαλύτερο 
(μέση αύξηση 0,64 mL). Ακόμη οι τελευταίοι είχαν 
ελαφρώς μεγαλύτερο επίπεδο ελεύθερης τεστο-
στερόνης στον οργανισμό τους (κατά 1%), καθώς 
επίσης ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος όρχεων 
(κατά 0,8 έως 1,5 mL) και υψηλότερα επίπεδα δύο 
ορμονών που βοηθούν στην ανδρική γονιμότητα.

Ανδρική γονιμότητα: Το συμπλήρωμα 
διατροφής που την ενισχύει

Διατροφή και κατάθλιψη

Η 
κατάθλιψη είναι μία ψυχική διαταρα-
χή, η οποία επηρεάζει τη διάθεση, τις 
σκέψεις και τη συμπεριφορά μας. Το 
καταθλιπτικό άτομο βιώνει αρχικά μια 

κατάσταση θλίψης και μελαγχολίας. Αυτή μπο-
ρεί να είναι παροδική και να οφείλεται σε κάτι 
επουσιώδες. Όταν, όμως, τα συμπτώματα επε-
κτείνονται χρονικά (πλέον των 2-3 εβδομάδων), 
η ψυχιατρική την εντάσσει στο χώρο των ψυ-
χικών νοσημάτων και την αναφέρει ως κλινική 
κατάθλιψη. Η τελευταία συνοδεύεται συνήθως 
από σωματικές ενοχλήσεις, επηρεάζει τις δια-
τροφικές συνήθειες του ατόμου, τον ύπνο του 
και τον τρόπο που σκέπτεται. Τόσο για τον εαυ-

τό του όσο και για το περιβάλλον του. Όταν κά-
ποιος έχει κατάθλιψη περιγράφει συνήθως τον 
εαυτό του ως λυπημένο, απελπισμένο και απο-
γοητευμένο.
Επιδημιολογικές αλλά και κλινικές έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι υπάρχει σχέση και ισχυρή 
εξάρτηση μεταξύ του τρόπου διατροφής και 
σύστασης του καθημερινού διαιτολογίου και της 
κατάθλιψης. Ανάλογα ισχύουν και για τα άλλα 
ψυχογενή νοσήματα, που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, ιδιαίτερα δε για το άγχος και το στρες. 
Συμπερασματικά, η μεσογειακή διατροφή κατέ-
χει πρωταγωνιστικό ρόλο και για την αντιμετώ-
πιση ψυχογενών νοσημάτων.
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ιστορίες

Δ
ύσκολα μπορείς να συναντήσεις κάποιον 
που ακούει λαϊκή μουσική και να μη γνωρί-
ζει το «που 'σαι Θανάση» το οποίο πρωτο-
τραγούδησε ο σπουδαίος Γιώργος Ζαμπέ-

τας. Όλοι το έχουν σιγοτραγουδήσει, όλοι έχουν δια-
σκεδάσει με αυτό και όλοι έχουν αναπολήσει παλιές, 
καλές ημέρες ακούγοντάς το.
Οι περισσότεροι νομίζουν πως το τραγούδι είναι 
αυτό ακριβώς που φαίνεται. Ένας «ύμνος» δηλαδή 
στη φιλία δυο ανδρών οι οποίοι στο πέρασμα του 
χρόνου χάθηκαν και πλέον δεν βλέπονται για να 
διασκεδάσουν όπως παλαιότερα. Είναι έτσι, όμως; 
Πράγματι, δηλαδή, ο Ζαμπέτας τραγουδούσε για 
κάποιον φίλο του;

Η αλήθεια είναι πως όχι... Το τραγούδι αυτό δεν είναι 
αυτό που φαίνεται. Είναι και αυτό ένα σπουδαίο 
δείγμα για το πως οι ρεμπέτες εκείνης της εποχής 
προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τους... άγρυπνους 
φρουρούς της λογοκρισίας και να μιλήσουν για αυτά 
που ήθελαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους καταλα-
βαίνουν μόνο αυτοί που έπρεπε να τους καταλάβουν.

Τι έχει επικρατήσει για τον «Θανάση»
Αν ακούσεις το τραγούδι τότε είσαι σίγουρος πως 
μιλάει για κάποιον Θανάση ο οποίος ήταν υπαρκτό 
πρόσωπο. Κάποιος φίλος που χάθηκε. Αυτό έχει επι-
κρατήσει. Για την ακρίβεια, μάλιστα, το πιο πιθανό 
είναι πως αν βρεθείτε σε κάποια παρέα και ανοίξει 
η κουβέντα για το συγκεκριμένο τραγούδι τότε θ' 
ακούσετε την ιστορία για έναν Θανάση ο οποίος ήταν 
θαμώνας στο κέντρο που τραγουδούσε ο Γιώργος 
Ζαμπέτας.
Ο Θανάσης, λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, 
πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο σχεδόν κάθε βράδυ 
για ν' ακούσει τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Τον 
έβλεπε, κουβέντιαζαν για λίγο και μετά καθόταν σε 
κάποιο τραπέζι και απολάμβανε την αγαπημένη του 
μουσική. Σχεδόν κάθε φορά, μάλιστα, υποτίθεται 
πως έλεγε στον Ζαμπέτα «α, ρε Γιώργαρε και να ήξε-
ρες από πού έρχομαι κάθε βράδυ για να σε ακούσω». 
Κάποια στιγμή, ωστόσο, μυστηριωδώς, ο Θανάσης 
έπαψε να πηγαίνει στο νυχτερινό κέντρο. Χάθηκε 
από προσώπου γης. Κανείς δεν τον ξαναείδε.
Υποτίθεται, λοιπόν, πως ο Ζαμπέτας κάθε φορά που 
κοίταζε τα τραπέζια και δεν έβλεπε τον φίλο του 

μονολογούσε «που 'σαι Θανάση». Αυτή την ατάκα 
άκουσε και ο Μπάμπης Βασιλειάδης ή «Τσάντας» και 
έγραψε τους στίχους. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως, αν και ωραία ιστο-
ρία η παραπάνω, αν κάποιος ακούσει προσεκτικά ή 
ακόμα καλύτερα διαβάζει τους στίχους θα διαπιστώ-
σει πως... κάτι δεν κολλάει και πως πιθανότατα πως η 
πραγματικότητα απέχει πολύ.

Ποιος είναι πραγματικά ο «Θανάσης»;
«Θα πάρω σβάρνα μια βραδιά
όλες τις συνοικίες
δε θέλω πολυτέλειες
και πολυκατοικίες.

Είχα έναν παλιόφιλο
τα ίχνη του έχω χάσει
σ’ ένα στέκι απόμερο
το στέκι του Θανάση

Πού ̀ σαι Θανάση
Πού ̀ σαι Θανάση
Ήθελα να σ’ αντάμωνα… η γρουσουζιά να σπάσει

Εκεί θα βρω της νιότης μου
τα φίνα τα ωραία
Το Μάνθο το Θεμιστοκλή
και την παλιά παρέα

Δίπλα θα καθίσουμε
σαν πρώτα στο τραπέζι
και μαζί θ’ ακούσουμε
γλυκιά πενιά να παίζει».

Είναι σχεδόν προφανές πως ο Βασιλειάδης δεν 
έγραψε αυτούς τους στίχους για κάποιον φίλο του 
Ζαμπέτα. Ο σπουδαίος ρεμπέτης στιχουργός ήθελε 
να πει κάτι άλλο και το καμουφλάρισε με έναν εξαι-
ρετικά έξυπνο τρόπο. Ο Θανάσης δεν είναι υπαρ-
κτό πρόσωπο. Για την ακρίβεια είναι ένα... αντικεί-
μενο.
Η αλήθεια στο ερώτημα «ποιος είναι ο Θανάσης» 
βρίσκεται στο βιβλίο «Ρεμπέτικα Τραγούδια» του 
Ηλία Πετρόπουλου. Εκεί ο συγγραφέας μας λέει 
πως οι χασισοπότες του μεσοπολέμου ονομάζουν 
τον ναργιλέ, «μάπα», «καλάμι», ή... «Θανάση»! Το 

ίδιο αναφέρεται και στο βιβλίο «Τοξικομανία» των  
Α. Δαβαρούκα και Γ. Σουρέτη, όπου «Θανάσης» ή 
«ο Θανάσης με το τρύπιο κεφάλι» είναι ναργιλές 
στην αργκό που είχαν υιοθετήσει οι ρεμπέτες, οι 
χασισοπότες και οι μάγκες της εποχής.
Και κάπως έτσι οι στίχοι αποκτούν άλλο νόημα και 
η αλήθεια αποκαλύπτεται μπροστά μας. Το πρώτο 
τετράστιχο μιλάει για στέκια υπόγεια και κρυφά, 
μακριά από τις γειτονιές τις καθωσπρέπει, όπως 
ακριβώς δηλαδή ήταν «κρυμμένοι» και οι τεκέ-
δες. Αυτό δηλαδή που περιγράφει και το δευτερο 
τετράστιχο: ένα στέκι απόμερο. Επίσης, το ότι ο 
φίλος που ψάχνει τον Θανάση θέλει να πάνε σε 
ένα μαγαζί όπου θα συναντήσουν μόνο άνδρες 
(τον Μάνθο και τον Θεμιστοκλή) είναι ένα ακόμα 
«σημάδι» πως πρόκειται για τεκέ καθώς εκεί απα-
γορευόταν να μπαίνουν οι γυναίκες.
Επίσης σ τον σ τίχο «τα φίνα, τα ωραία» ή στο 
«στέκι το απόμερο» ο Ζαμπέτας συνήθιζε να κάνει 
μια ιδιαίτερη κίνηση που έδειχνε πως υπάρχει 
κάποιο... κρυφό νόημα. Στο τελευταίο τετράστιχο 
περιγράφει το πως κάθονταν στα τραπέζια, έχοντας 
δίπλα τους το ναργιλέ και ακούγοντας μουσική. 
Τέλος, σε ότι αφορά το στίχο που λέει «τα ίχνη του 
έχω χάσει» είναι κάτι που δείχνει την αλλαγή του 
τρόπου που διασκέδαζαν οι ρεμπέτες και οι χασι-
σοπότες καθώς την εποχή που γράφτηκε το τρα-
γούδι (το 1972) οι τεκέδες που είχαν απομείνει 
ήταν ένα μετρημένοι στα δάχτυλα.

Ποιος ήταν ο Μπάμπης Βασιλειάδης ή 
«Τσάντας»
Δημιουργός του τραγουδιού, όπως ήδη έχει ανα-
φερθεί ήταν ο Μπάμπης Βασιλειάδης ή «Τσάντας». 
Είχε γεννηθεί το 1907 στην ασιατική πλευρά του 
Ελλήσποντου. Ο Βασιλειάδης ήταν ίσως η πιο ιδι-
αίτερη περίπτωση στιχουργού στο ρεμπέτικο και 
λαϊκό τραγούδι. Το παρατσούκλι ο «Τσάντας» του 
κόλλησε επειδή συνέχεια κυκλοφορούσε έχοντας 
μαζί του μια τσάντα η οποία ήταν γεμάτη με χαρτιά 
με γραμμένους στίχους.
Ο Βασιλειάδης είναι επίσης γνωστός και ως ο πιο 
διάσημος... άγνωστος στιχουργός του ελληνικού 
τραγουδιού και αυτό γιατί στην προσπάθεια του να 
γίνει γνωστός έδωσε πολλά τραγούδια του έναντι 
μικρού χρηματικού ποσού ή και εντελώς δωρεάν 
σε γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες 
προκειμένου να τα τραγουδήσουν εκείνοι και μετά 
αυτός με τη σειρά του να γίνει γνωστός. Την φήμη 
που επεδίωκε, ωστόσο, την κατέκτησε μετά θάνα-
τον καθώς τότε αποδείχθηκε πως έχει γράψει πάνω 
από 1400 τραγούδια!
Ο «Τσάντας» έχει γράψει (εκτός από το «που 'σαι 
Θανάση) πολλά ακόμα πολύ γνωστά λαϊκά τρα-
γούδια, όπως «Ο πιο καλός ο μαθητής», «Πατέρα 
κάτσε φρόνιμα», «Άναψε το τσιγάρο δωσ'  μου 
φωτιά», «τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει»,  «Ήρθα 
κι απόψε στα σκαλοπάτια σου», «Ένας μάγκας στο 
Βοτανικό», «Πριν το χάραμα», «Σβήσε το φως να 
κοιμηθούμε» και άλλα.
Ο Βασιλειάδης πέθανε στη Ν. Φιλαδέλφεια στις 
16 Μαη του 1972. Όπως ο ίδιος ο Ζαμπέτας έχει 
πει, αμέσως μετά το θάνατό του πήγε στο σπίτι 
της χήρας του στιχουργού προκειμένου να τη συλ-
λυπηθεί και να ρωτήσει λεπτομέρειες για το πως 
έφυγε από τη ζωή. Τότε εκείνη έβγαλε ένα χαρτί και 
του το έδωσε, λέγοντάς του, πως λίγο πριν πεθά-
νει ο Μπάμπης της το έδωσε για να το δώσει στον 
Ζαμπέτα με σκοπό εκείνος να το «ντύσει» με τη 
μουσική του και να το τραγουδήσει εκείνος. Οι στί-
χοι αυτοί, ήταν οι στίχοι του «που 'σαι Θανάση»...

Ποιος πραγματικά είναι ο «Θανάσης» 
που έψαχνε ο Γιώργος Ζαμπέτας
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απόψεις

ΠΟΣΟ ΧΙΟΝΙΖΕΙ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ;

Α
υτή την εποχή αρχίζομε να κουραζόμαστε απ 
το χιόνι και ψαχνόμαστε.  Αναρωτιόμαστε πο-
σο θα χιονίσει ακόμα, αν θα έχομε χωρίς η αρ-
γά άνοιξη, και αν αυτός είναι βαρύτερος η ε-

λαφρότερος χειμώνας απ τους άλλους.  Το ερεύνησα το 
θέμα και νομίζω έχω τις απαντήσεις στα πιθανά ερωτή-
ματα σας.
Πρώτα απ όλα να πούμε ότι το Τορόντο θεωρείται μια 
χιονοδαρμένη πόλη. Δέχεται περίπου 25% πιο πολύ 
χιόνι από το Σικάγο και τη Βοστώνη και περίπου όσο 
χιόνι ρίχνει στη πόλη που παίζει ο Γιάννης Ανεντοκου-
μπο το Μιλγουοκι. 
Η μέση χιονόπτωση στο Τορόντο κατά μέσο ορό είναι 
48 ίντσες χιονιού η 123 εκατοστά.
Το περισσότερο χιόνι πέφτει τον Ιανουάριο, και ακολου-

θεί ο Φεβρουάριος ο Δεκέμβριος, ο Νοέμβριος και ο 
Μάρτιος   Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο δεχόμαστε 
περίπου το 70% του χιονιού της χρονιάς
Το πιο πολύ χιόνι στο Τορόντο το έριξε το 2008, 2 μέτρα 
και 17 εκατοστά
Το λιγότερο το 2006 μόλις 33 εκατοστά.
9 χρόνια από τα τελευταία 25 χρόνια (35%) έριξε λιγό-
τερο από ένα μέτρο χιόνι
13 χρόνια μεταξύ ένα και 1.5 μέτρο
3 χρόνια πάνω από 1.5 μέτρο χιόνι
Τυπικά το πρώτο χιόνι πέφτει γύρω στις 10 Νοεμβρίου 
αλλα λιώνει 
Τυπικά το τελευταίο χιόνι πέφτει μετα τα μεσα Μάρτιου, 
αλλα δεν είναι παράδοξο να χιονίσει τον Οκτώβρη η τον 
Απρίλιο.

Κατά μέσο όρο χιονίζει 41 μέρες το χρόνο στο Τορόντο 
12 μέρες το Γενάρη, 9 το Φεβρουάριο,  8 το Δεκέμβριο, 
7 το Μάρτιο, 3 το Νοέμβριο, και 2 τον Απρίλιο
Τις περισσότερες μέρες που χιονίζει ρίχνει κάτω από 5 
εκατοστά χιόνι, 8 μέρες πάνω από 5 εκατοστά και 3-4 
μέρες πάνω από 10 εκατοστά.  Σπάνια ρίχνει 25 εκατο-
στά η περισσότερο στο Τορόντο και αν συμβεί συμβαί-
νει συνήθως τον Ιανουάριο.
Έχουμε κατά μέσο όρο 3 - 4 χιονοθύελλες στο Τορόντο 
το χρόνο.
Κατά μέσο όρο, 65 μέρες το χρόνο υπάρχει τουλάχιστον 
ένα εκατοστό χιόνι στο έδαφος . Μέχρι το τέλος του 
Μαρτίου το χιόνι λιώνει.
Κουράγιο λοιπόν άντε και θα τον φάμε και το χειμώνα 
του 2020

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ, ΤΟ 
«ΠΑΛΙΩΜΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Μ
πήκαμε καλα στο νέο χρόνο 
και πάμε πια απ τη μια κοπή 
της βασιλόπιτας του ενός συλ-
λόγου στον άλλο.

Οι προσδοκίες, οι  ελπίδες, και ερωτημα-
τικά για το 2020 παραμένουν. Και όμως το 
2019 και το 2020 είναι ένα  τεχνητό χώρι-
σμα, πού φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι. 
Πριν να γίνει ο κόσμος δεν υπήρχε τίποτα 
που να αλλάζει το χρόνο απ τη μια χρονιά 
στην άλλη. Υπήρχε μόνο άβυσσος και ανυ-
παρξία. Η κάθε καινούργια μέρα ήταν και 
μια νέα αρχή.  Σ αυτό το κόσμο οι  άνθρω-
ποι, γενικά φθείρονται και πεθαίνουν. Και 
από τι πεθαίνουμε; Όπως και να ονομάζε-
ται η αρρώστια μας βασικά πεθαίνουμε από 
τη φθορά του χρόνου. Από τη φθορά που 
μετατρέπεται σε αρρώστια. 
Το καιρό οι άνθρωποι τον αντιλαμβανό-
μαστε από το «πάλιωμα» από τα γηρα-
τειά,  τον νοιώθουμε  από τη φθορά, στο 
γόνατο η στο γοφό που μας προβληματίζει,  
τα αρθριτικά η τους ρευματισμούς και από 
την αλλαγή στο σώμα μας αυτό το φτιαγ-
μένο από πηλό!   Κάποιες απ αυτες τις αλλα-
γες ειναι σταδιακες και μακρόχρονες, άλλες 
αλλαγές μπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα, 
από τη μια μέρα στην άλλη, όπως μια αρρώ-
στια, ένα ατύχημα ή ένας ξαφνικός θάνατος.  
Αλλαγή είναι όταν δεν μπορούμε πια αυτά 
που μπορούσαμε.  Όλη η κτίση είναι σκλα-
βωμένη στη φθορά. Η ρόδα του καιρού 
γυρίζει, τ’ αλέθει όλα και τα κάνει  σκόνη. Ο 
χρόνος δεν υπάρχει, είναι ένα δημιούργημα 
ανθρώπων. Υπάρχει όμως ο θάνατος. Ολοι 
θέλουν να πάνε στο παράδεισο αλλα κανέ-
νας δεν θέλει αν πεθάνει, δεν υπάρχει ουρά 

αναμονής έξω απ τη πόρτα του παράδεισου.
Εχει πέσει πολύ θανατικό πρόσφατα στη 
παροικία. Ας είναι όλοι αναπαυμένοι. Το  
δημογραφικό της προφίλ, άνθρωποι που 
έφτασαν μετανάστες εδώ στις δεκαετίας 

του 50 και του 60 δυστυχώς έφτασαν σε 
ηλικία εξόδου.  Το τέλειον  είναι το μόνο 
άφθαρτο, μόνο η αφθαρσία καταργεί  το 
χρόνο. Ο  άνθρωπος όμως φθείρεται.  Ότι 
και να κάνουμε, όσο υγιεινά να τρώμε και 
να ζούμε θα έρθει μια μέρα που θα δούμε, 

θέλοντας και μη  τη φθορά να μας περι-
ζώνει.   Μέρα με τη μέρα το πρόσωπο μας 
αλλάζει,  παραμορφώνεται, τα κορμιά κου-
ράζονται, σκεβρώνουν και σακατεύονται. 
Όλα ξεφτίζουν καί ξαφνικά αντιλαμβανόμα-

στε τη ματαιότητα μας.  
Για τους Ρωμαίους ο πρώτος μήνας του χρό-
νου ο Αίνος (Ιανουάριος) ειχε διό πρόσωπα, 
που ήταν γυρισμένα πλάτη με πλάτη όπως 
οι φιγούρες της τράπουλας. Το ένα πρό-
σωπο που παρίστανε το περασμένο χρόνο 

ήταν γερασμένο, και τ’ άλλο πού παρίστανε 
τον καινούργιο χρόνο ήταν νεαρό.  Με τα 
γλέντια της πρωτοχρονιάς, οι πολλοί εστι-
αζονται στα νεαρά πρόσωπο.  Λίγοι είναι 
αυτοί  που δεν ξεγελιόνται ευκολα  και βλέ-

πουν  τη φθορά, την αδυναμία τους,  την 
ματαιότητα του κόσμου και καταλαβαίνουν 
ότι δεν είναι άφθαρτοι.   Αυτοί οι λίγοι  μπο-
ρούν να λιγοστεύουν  τον εγωισμό τους, να 
συμπονεσουν τους δυστυχισμένους, και να 
γίνουν  πιο ανθρώπινοι. 
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ποντίκι

Παραιτήθηκε ο Αντώνης 
Διαματάρης προκειμένου να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του

Τ
ην παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών υπέβαλλε 
σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντώνης Διαματάρης προκειμένου, 
όπως είπε, να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
Ειδικότερα, ο 69χρονος πρώην υφυπουργός σε δηλώσεις του τόνισε: 

«Υπέβαλλα σήμερα στον πρωθυπουργό την παραίτηση μου, καθώς επιθυμώ να 
ολοκληρώσω τις σπουδές μου.»
«Ο φόρτος εργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών δεν θα μού επέτρεπε να κάνω την 
καθημερινή μου μελέτη, ακόμα κι αν έπαιρνα τα βιβλία μου στο γραφείο» πρό-
σθεσε ο κ. Διαματάρης.
Στην επιστολή του, ο πρώην υφυπουργός τόνισε ότι έχει σκοπό να διαβάσει με 
πρόγραμμα, να μην στερηθεί τίποτα, και να επιστρέψει στο υπουργείο μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών του.
Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό, καθώς η αντιπολίτευση 
υποστηρίζει ότι ο κ. Διαματάρης μπορεί να μην έχει καν απολυτήριο Λυκείου, με 
αποτέλεσμα να πρέπει να ξαναδώσει Πανελλήνιες.
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Ο 
σύλλογος Καστοριάς και Περιχώρων γιόρτασε τα 60 χρόνια του συλλόγου το πε-
ρασμένο Σάββατο στην αίθουσα του Crystal Fountain. Ο πρόεδρος, κ. Δημήτρης 
Νάσκος, φιλόξενος για άλλη μία χρονιά αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους έδωσε μερικά στοιχεία για τον ιστορικό σύλλογο, όπως για παράδειγμα πως 

ο σύλλογος αυτός ήταν ο ένας από τους δύο συλλόγους (ο άλλος ήταν ο σύλλογος Θεσσαλο-
νικέων) που έκανε πρώτος χορό μέσα στα πλαίσια της Παμμακεδονικής. Μάλιστα, ο χορός 
αυτός διοργανώθηκε το 1961.
Πίσω στο 2020, ο σύλλογος γιόρτασε επίσης και τα «Ραγκουσάρια», το παραδοσιακό έθιμο 
της Καστοριάς, όπου μικροί και μεγάλοι ντύνονται με τις αγαπημένες τους στολές, όπως 
δηλαδή σε ένα καρναβάλι. Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ σταθερή στο ρόλο της τα τελευταία 15 χρό-
νια κράτησε το κέφι ζωντανό ως αργά ώστε η βραδιά αυτή να έχει απόλυτη επιτυχία. Όπως 
πολλές φορές έχουμε πει μέσω της HELLAS NEWS, συνεχίστε να υποστηρίζετε μικρούς και 
μεγάλους συλλόγους ώστε το ελληνικό στοιχεία να συνεχίσει να διαιωνίζεται. Και του χρό-
νου παιδιά με υγεία και ευχόμαστε τα 60 χρόνια του συλλόγου να γίνουν 160!

Ο Σύλλογος Καστοριάς και Περιχώρων, παρότι τη 
μεγάλη κακοκαιρία και χιονόπτωση, διοργάνωσε 

μια αξέχαστη βραδιά στο Crystal Fountain 
Banquet Hall για τα 60 χρόνια του συλλόγου

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ πάντα κρατάει το κέφι ζωντανό

Η κα Μίρκα Λυχνάκη που εκπροσωπούσε 
το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο

Ο κ. Γιάννης Τσάτσος, επίτιμος πρόεδρος του 
Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων

Μέλη του Συμβουλίου με τους κυρίους Νίκο Χριστοφορίδη, Γιώργο Παπαδάκη, και Γιάννη Τσάτσο

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργος Παπαδάκης

Ο κ. Παναγιώτης Τσάτσος 
κύριος ομιλιτής της εκδήλωσης

O επίτιμος πρόεδρος της Αδελφότητας 
Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά», 

κ. Νίκος Χριστοφορίδης

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς και 
Περιχώρων, κ. Δημήτριος Νάσκος

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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Τα «ΡΑΓΚΟΥΣΑΡΙΑ» ξαναζωντάνεψαν με 
νοσταλγία στον υπέροχο χορό του Συλλόγου 
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Καστοριάς και Περιχώρων. Συγχαρητήρια στον 
Πρόεδρο κ. Νάσκο και στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σύμβουλιο από τα αριστερά: ο κ. Παναγιώτης Τσάτσος, ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης, η κα Δήμητρα 
Ζαρομυτίδη, ο κ. Δημήτρης Νάσκος,  η κα Υφιγένεια Καρυπίδη, η κα Σουλτάνα Μπουτσάδη, ο κ. Πήτερ 

Καρυπίδης, ο κ. Αντώνης Δηνάδης και ο κ. Νίκος Μάνος

                               

Ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης η κα Σουλτάνα Μπουτσάδη με την κα Νότα και τον κ. Ιωάννη

Η κα Μαρία Πάτις με τον υιό της, κ. Νίκο Μάνο και την σύζυγο του με την παρέα τους

Η αντιπρόεδρος, κα Δήμητρα Ζαρομυτίδη, με την παρέα της

Η παρέα των κυρίων Παναγιώτη Τσάτσο και Ευάγγελο Κάρα

Ο κ. Αθανάσιος Δηνάδης με την σύζυγο του Μαρινέλλα. π Σύμβουλος Αντώνης Δηνάδης 
με την σύζυγο του Σούλα και με την παρέα τους

Το τραπέζι με τους κ. Στηβ Κάρα, τον κ. Γιάννη και Ιορδάνα Τσάτσου, ο κ. Ευάγγελος Μπέλλης
 με την σύζυγο του και τον κ. Πέτρο και κα Αγάπη Αβραάμ

Η παρέα με τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη και την σύζυγο του, τον κ. Νίκο Χρηστίδη και την κα Άννα

Η παρέα με τον κ. Ιορδάνη και την κα Ρένα Γιαντζίδης από το Empire Foods

Η οικογένεια του προέδρου, κ. Δημήτρη Νάσκου. Από τα δεξία: η κα Ντίνα Νάσκου, η οικογένεια του κ. 
Ντόμενικ και κα Βασιλική Καρούλο με τα παιδιά τους Ιωσήφ και Δημητρή. Παραδίπλα η οικογένεια του 
κ. Ευάγγελου και Ιορδάνα με τον γιο τους Θέμη Τοκακλίδης και η σύζυγος του κ. Νάσκου, κα Αλεξάνδρα

Ο κ. Ελευθέριος Πάρτσης, η κα Υφηγένεια Καρυπίδης με τον υιό της Πέτρο, 
και ο κ. Ιωάννης Βάντης με τη σύζυγο του

Το τραπέζι της Παμμακεδονικής με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Παπαδάκη, το ζεύγος Γιώργου και Ειρήνης 
Καλομοίρη, το ζεύγος Μάρθας και Ζήση Βόκκα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καστοριάς και  Περιχώρων 

κ. Δημήτρη Νάσκο και το ζεύγος Τάκη και Μαίρη Μεδίτσκος
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Η 
Κυβέρνηση των Συντηρητικών του Οντάριο θα στηρίξει τις έθνικ εφημερίδες μέ-
σω των παροικιακών διαφημίσεων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Οντάριο κ. 
Doug Ford σε εκδήλωση των Ethnic Media στη Μισσισσάγκα την Τρίτη.
Επίσης, είπε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί του Οντάριο χαίρονται πολύ να συνερ-

γάζονται με τα ethnic media της επαρχίας. «Χαίρομαι πολύ που ανακοινώνω ότι η κυβέρ-
νηση του Συντηρητικού Κόμματος θα προσφέρει οικονομική βοήθεια σε πολυγλωσσικές 
εφημερίδες της επαρχίας.»
Η συνάντηση που οργανώθηκε από τον Πρόεδρο του National Ethnic Media Press Council 
of Canada, κ. Θωμά Σάρα, είναι το πιο πρόσφατο βήμα του οργανισμού για την στήριξη 
των εφημερίδων τρίτων γλωσσών στον Καναδά και συνεχίζει την μεγάλη προσπάθεια του 
κ. Σάρα, του οργανισμού και της κας Μαρίας Σάρα-Βουτσινά για την στήριξη των ξενόγλωσ-
σων μέσων ενημέρωσης στον Καναδά.

Δήλωση στήριξης
 στα Ethnic Media 
από τον Doug Ford

Πραγματικά στεναχωρηθήκαμε πολύ που η επιδημία με τη γρίπη και το κρύωμα 
που κυκλοφορεί μας στέρησε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην θαυμάσια 
αυτή βραδιά με τον Πρωθυπουργό κ. Doug Ford. Φυσικά ήταν εκεί ο Πρόεδρος 
του NEPMCC κ. Θωμάς Σάρας και η διευθύντρια κα Μαρία Σάρα-Βουτσινά. Τους 
ευχαριστούμε μέχρι την επόμενη φορά.
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Λ
ίγα λόγια για την  -σχετικά με το 
εύρος της – νεότερη ιστορία του 
γένους που , ως αρχαίο ελληνικό 
μεγαλουργούσε κι έφτασε στο 

σημείο, ως ελληνοχριστιανικό,  να έχει 
καταντήσει ο τελευταίος κομπάρσος στη 
σύγχρονη ιστορία του … 
Πηγές ιστορικές που δεν διδάσκονται στα 
ελληνορθόδοξα σχολεία φωτίζουν μαύ-
ρες πτυχές της βυζαντινής περιόδου προ-
καλούν ρίγος και δημιουργούν ερωτή-
ματα ...
Τί να φταίει για όλα όσα συνέβησαν εις 
βάρος των ελλήνων μετά τον θάνατο του 
Αλέξανδρου και την πτώση της τελευταίας 
αρχαίας ελληνικής αυτοκρατορίας ;  
Μήπως διότι , όσοι αλλαξοπίστησαν , 
όσοι εμήδησαν  έγιναν φονιάδες των 
αδελφών τους κι απαρνήθηκαν το παρελ-
θόν τους «πριν αλέκτωρ λαλλήσει τρις» ; 
Αυτό φταίει ;  ή μήπως όλοι αυτοί λειτούρ-
γησαν ως προπύργιο του σχεδίου ταφής 
της Ελλάδας ;  
Αξίζει ως φόρος τιμής σε όσους , όσες  
και όσα χάσαμε , αλλά και για τους ελλη-
νικής καταγωγής χριστιανούς, σχολιαστή 
μου, να παραθέσουμε  κάποια από αυτά 
τα ιστορικά στοιχεία  που δεν με κάνουν 
περήφανο , μου θυμίζουν όμως,  πως 
είμαστε ακόμη ζωντανοί !

ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΥΣ 
400 μ.ν.χ.
Ο επίσκοπος Νικήτας καταστρέφει το 
μαντείο του Διονύσου στις Βάσσες και 
«βαπτίζει» δια της βίας χριστιανούς τους 
κατοίκους της πόλης.
401 μ.ν.χ.
Ο χριστιανικός όχλος της Καρχηδόνας 
καταστρέφει ναούς και είδωλα. Ο «άγιος» 
Πορφύριος ολοκληρώνει το έργο του στη 
Γάζα, καταστρέφοντας και τα τελευταία 9 
εθνικά ιερά, καίγοντας βιβλία και λυντσά-
ροντας εθνικούς.
404-406 μ.ν.χ.
Ο «άγιος» Χρυσόστομος στέλνει τις ορδές 
των παρανοϊκών μοναχών να διαλύσουν 
όλα τα αγάλματα και τους ναούς στην 
Παλαιστίνη. Πείθει με γλυκόλογα διάφο-
ρες πλούσιες «νεοφώτιστες» χριστιανές 
να χρηματοδοτήσουν τις «ειδωλοφαγι-
κές» δραστηριότητες αυτού και του όχλου 
του. Ο ναός της Εφεσίας Αρτέμιδας, ένα 
από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου 
πυρπολείται και εκθεμελιώνεται από τους 
ροπαλοφόρους του και τα περίφημα γλυ-
πτά γίνονται οικοδομικά υλικά για εκκλη-
σιές και σπίτια. Στη Σαλαμίνα της Κύπρου 
ο «άγιος» Επιφάνιος καταστρέφει και 
ληστεύει τον εκεί ναό του Δία. Ο «άγιος» 

Ευτύχιος καταστρέφει το μαντείο και το 
ναό της Αφροδίτης.
407 μ.ν.χ.
Για ακόμα μια φορά οι μη χριστιανικές 
γιορτές και ιεροπραξίες απαγορεύονται 
δια νόμου.
408 μ.ν.χ.
Κοινό διάταγμα του αυτοκράτορα της 
Ανατολής Αρκαδίου και της Δύσης Ονώ-
ριου απαγορεύει την οποιαδήποτε κατοχή 
εθνικών γλυπτών, ενώ διατάσσεται η 
αφαίρεση όλων των αγαλμάτων από τους 
ναούς των εθνικών και η μετατροπή των 
ναών σε εκκλησίες. Νέες σφαγές και διωγ-
μοί του ελληνικού και εθνικού στοιχείου 
της αυτοκρατορίας και νέες πυρπολήσεις 
βιβλίων. Την ίδια εποχή ο Αυγουστίνος 
(άγιος κι αυτός) σφαγιάζει στη Δύση εκα-
τοντάδες, και με τη βοήθεια του χριστιανι-
κού όχλου και του αυτοκρατορικού στρα-
τού γκρεμίζει πολλά εθνικά ιερά.
409 μ.ν.χ.
Ο Θεοδόσιος ο Β΄ απαγορεύει την αστρο-
λογία και τις μεθόδους μαντείας δια ποι-
νής θανάτου.
415 μ.ν.χ.
Στην Αλεξάνδρε ια, σωματοφύλακες 
(παραβολάνοι) του εκεί πατριαρχείου, 
βρίσκουν στο δρόμο τη μαθηματικό και 
νεοπλατωνική φιλόσοφο Υπατία, ένα από 
τα πιο φωτεινά πνεύματα της εποχής. Τη 
συλλαμβάνουν και τη σέρνουν μέσα στην 
εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ, της ξεσκί-
ζουν τα ρούχα, γδέρνουν το δέρμα της με 
κοφτερά όστρακα, της σπάνε τα κόκαλα, 
την κόβουν σε μικρά κομμάτια και τα 
πετάνε μαζί με τα έργα της στην πυρά και 
στα αδέσποτα σκυλιά. Η μόνη αιτία του 
ειδεχθέστερου εγκλήματος όλων των αιώ-
νων, το γεγονός ότι η Υπατία ήταν μαθη-
ματικός και φιλόσοφος, άρα μάγισσα 
για τους χριστιανούς και το σημαντικό-
τερο, κοινωνός του ελληνικού πνεύματος. 
Φυσικά κανένα από τα κτήνη που ευθύνο-
νταν για τον θάνατό της δεν τιμωρήθηκε. 
Το αντίθετο μάλιστα. Ο πατριάρχης Αλε-
ξάνδρειας Κύριλλος, ο ηθικός αυτουρ-
γός της άγριας δολοφονίας, ΑΓΙΟΠΟΙΗ-
ΘΗΚΕ! Νέοι διωγμοί των εθνικών στην 
Αφρική όπου οι τρόποι εκτέλεσης είναι 
δύο: σταύρωση ή θάνατος στην πυρά.
416 μ.ν.χ.
Στην Αβησσυνία ο μοναχός Υπάτιος ο 
αποκαλούμενος και «σπάθα του θεού» 
μαζί με ροπαλοφόρους περιδιαβαίνουν 
την περιοχή καταστρέφοντας ναούς, καί-
γοντας ιερά άλση και σκοτώνοντας λυσ-
σωδώς κρυφούς εθνικούς ιερείς. Όσοι 
αξιωματούχοι εμμένουν στους πατρώες 
θρησκείες χάνουν τις θέσεις τους.
Συνεχίζουμε στην επόμενη έκδοση περί 
εγκληματικής ιστορίας του χριστιανι-
σμού.

Η θαμμένη Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

• Οσίου Ζωσιμά
• Οσίας Ξένης
• Οσίου Φίλωνος

Σάββατο 25 Ιανουαρίου

• Γρηγορίου του Θεολόγου
• Αγίας Μαργαρίτας

Κυριακή 26 Ιανουαρίου

• Οσίου Ξενοφώντος

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου

• Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου 
Χρυσοστόμου 

• Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του 
Ολοκαυτώματος

Τρίτη 28 Ιανουαρίου

• Οσίου Παλλάδιου, Αγίας Χάριτος  

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

• Αγίου Βαρσιμαίου

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου

• Τριών Ιεραρχών
• Αγίου Μαύρου
• Αγίας Χρυσής

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
 

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

Hurry. Offers End January 31st.

Audi Uptown
Land of quattro Event.

Best in class performance. Best in class offers.

© 2019 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Q5 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of $48,395 (including $2,095 freightand PDI) at 2.98% for 36 months, with monthly payments of $468/month. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), 
OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), $5,988 down payment or equivalent tradein, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $22,868 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of $0.35/km for excess kilometres.‡Com-
plimentary Audi Care Service and Maintenance Package is available on select 2020 Q5/SQ5 models. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000 km, available on all new and unregistered 2020 Audi models.†$1,000 Audi Credit available to be applied as a discount to the 
MSRP before taxes on purchase or lease of select Q5  models. Offer ends January 31st, 2020, and is subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Audi Uptown may sell or lease for less.

2020 Audi Q5 quattro Komfort

for 36 months with
$5,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$468† 2.98%†

OR CHOOSE A 5-YEAR/80,000 KM 
MAINTENANCE PACKAGE AT NO CHARGE

Audi Uptown
quattro Credit

$1,000
Plus Get An Extra
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Η 
Ιεραποστολή και το καλό πα-
ράδειγμα ε ίναι απαραίτητα 
για την διάδοση της Χριστια-
νικής αλήθειας. Αυτά τονίζει 

ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του 
Τιμόθεο. <<Πιστός ο λόγος και πάσης 
αποδοχής άξιος>>. Ο λόγος του θείου 
Παύλου, ο λόγος του Θεού, είναι αξι-
όπιστος και έχουν ιερό χρέος όλοι οι 
άνθρωποι να τον αποδέχονται. Και δεν 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο αξιόπι-
στος, χρειάζεται ακόμα να αναγνωρί-
ζεται μόνο αξιόπιστος, χρειάζεται α-
κόμα να γίνεται και κάθε θυσία για να 
διαδίδεται και να επικρατήση μεταξύ 
των ανθρώπων. Ακριβώς αυτό έκαναν 
οι πρότοι κήρυκες του Ευαγγελίου, οι 
άγιοι Απόστολοι. Τα πάντα θυσίαζαν, οι 
ίδιοι θυσιάζονταν, προκειμένου να κη-
ρύξουν το μήνυμα της σωτηρίας στους 
ανθρώπους. Ρητώς το λέει ο απ. Παύλος 
στον μαθητή του Τιμόθεο: <<εις τούτο 
και κοπιώμεν και ονειδιζόμεθα, ότι ηλ-
πίκαμεν επι Θεώ ζώντει, ος έστι σωτήρ 
πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών>>. 
Υποφέρουμε πολλά για τη διάδοση του 
Ευαγγελίου. Κοπιάζουμε, ταλαιπωρού-
μεθα, στερούμεθα, κινδυνεύουμε, κάθε 
ώρα και στιγμή. Κι όμως, ευχαρίστως, 
αποδεχόμαστε κόπους και μόχθους, δι-
ότι έχουμε την ελπίδα μας στον ζώντα 
Θεό. Αξιζει λοιπόν, κόπους και θυσίες 
η διάδοση του λόγου του Θεού. Αξίζει 
να τρέχης να κοπιάζης, να θυσιάζης α-
νάπαυση και χρήμα. Αξίζε να εκτίθε-
ται ο πιστός και σε κινδύνους και στις 
ειρωνείες των ανθρώπων, γ ια να κη-
ρύξη το Ευαγγέλιο, να κυκλοφορήση 
το Χριστιανικό έντυπο, να οδηγήση τον 
συνγκενή ή τον φίλο του στη μετάνοια 
και στην ιερή εξομολόγηση. Όταν κάνη 
αυτά ο πιστός προσφέρι την υψίστη υ-
πηρεσία στον συνάνθρωπό του, διότι 
τον οδηγεί στην θεία και σωζουσα Αλή-
θεια, στον Χριστό. Τον συνδέει με τον 
Θεό, τον Σωτήρα. Του εξασφαλίζει την 
άφεση, την ειρήνη της ψυχής του, την 
χαρά και την ευτυχία της ζωής του. Του 
ανοίγει το δρόμο γιά τον παράδεισο. Υ-
πάρχει, τιμιότερο, αγιότερο, φιλανθρω-
πότερο έργο από αυτό? Κοπίαζε, λοι-
πόν, γ ιά αυτό το τόσο υπέροχο έργο, 
και ο Θεός θα σε ανταμείψη. Αλλά ο απ. 
Παύλος, συμβουλεύοντας τον μαθητή 
του Τιμόθεο, δεν αρκεί ται σ την ανά-
γκη της ιεραποστολικής προσπάθειας. 
Του τονίζει, ακόμα, και την ανάγκη του 
καλού παραδείγματος. Του λέει: Τύπος 
γίνου των πιστών εν λόγω εν αναστρο-
φή, εν πίστει, εν αγνεία>>. Είναι σαν να 
του λέει: Δίδασκε, την καλή, τη σωτηρία 
του Θεού διδασκαλία, δίνε, όμως και το 

καλό παράδειγμα σε όλους. Παράδειγ-
μα αρετής και αγιότητος, παράδειγμα 
μεγάλης αγάπης πρός τον Θεό και τους 
ανθρώπους. Είσαι νέος ακόμα και στην 
ηλικία και στο αξίωμα του Επισκόπου 
και υπάρχει φόβος να μη σε λογαριά-
ζουν και τόσο οι πιστοί. Αλλά όταν δεν 
αμελής τα καθήκοντά σου, όταν, κυρί-
ως, παρουσιάζης ζωή αγίου ανθρώπου, 
τότε κανένας δεν θα σε περιφρωνή, κα-
νένας δεν θα σε παρακούη. Όλοι θα σε 
προσέχουν, θα σε τιμούν, θα υπακού-
ουν στα παραγγελματά σου, θα σε ακο-
λουθούν στο άγιο παράδειγμά σου. Δί-
δασκε, λοιπόν, με το παράδειγμά σου. 
Αυτό θα είναι η πιό ζωντανή και πειστι-
κή διδασκαλία σου. 
Ο Χριστός παραυσιάζεται προπαντός 
με τη ζωή μας και διά της ζωής μας. Ο 
Χριστός ζει μέσα μας, ζει μέσα μας και 
γίνεται φανερός με την όλη αναστροφή 
και το παράδειγμά μας σ τους γύρω 
μας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θέλουν 
πρώτα να τον διαβάσουν στη ζωή μας 
και ύστερα στα βιβλία που θα του προ-
σφέρουμε. Και αυτός είναι ο ασφαλέ-
στερος τρόπος ιεραποστολής. 
Το παράδειγμα, λοιπόν, το καλό, το 
άγ ιο,  το τ έ λε ιο παράδε ιγμα,  αυτό 
κυρίως επιδρά, διδάσκει, φέρνει τα 
μεγάλα αποτελέσματα επιστροφής και 
μετανοίας. Το ‘αγιο παράδειγμα είναι το 
ζωντανότερο κήρυγμα. Αξίζει να κοπιά-
ζουμε γιά την διάδοση της Θείας Αλή-
θειας, μα περισσότερο γιά την εφαρ-
μογή στη ζωή μας των διδαγμάτων της 
πίστεώς μας. Τα καλά έργα, η ενάρετος 
ζωή, ηε ζωντανή Πίσ τη, η έμπρακτη 
αγάπη, αυτά κυρίως θα ελκύσουν στον 
δρόμο του Θεού. Σ’ αυτό μας καλεί ο 
Κύριος μας.
Αυτές οι θεόπνευστες παραγγελίες του 
απ. Παύλου πρός τον νεαρό Επίσκοπο 
Τιμόθεο, ισ χύουν και γ ια μας τους 
σημερινούς χριστιανούς. Τα θεόπνευ-
στα λόγια του που είναι θησαυρισμένα 
μέσα στη Καινή Διαθήκη, είναι πνευ-
ματικό χρυσορυχείο, που οφείλουμε 
συνεχώς να ερευνούμε. Να ασχολού-
μεθα όσο το δυνατόν περισσότερο με 
τους θησαυρούς την Αγίας Γραφής. Όσο 
πιό πολύ σκάβουμε, τόσο πιό πολύ χρυ-
σάφι θα βγάζουμε. 
Και τότε θα είμαστε πλούσιοι πνευμα-
τικά. Θα γνωρίζουμε τι λέει και τι θέλει 
ο Θεός να κάνουμε σ την κάθε περί-
πτωσι. Η όλη μας συμπεριφορά θα απο-
πνέη ένα άρωμα αγάπης, αλήθείας, 
λεπτότητος, ευγενείας, σοβαρότητος 
και ωριμότητος. Θα έ χουμε βαθειά 
συναίσθησ ι τών υποχρεώσεών μας 
στον εαυτό μας, στους άλλους, στο Θεό.

ΤΥΠΟΣ ΓΙΝΟΥ 
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
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«Α
ν μια μέρα φύγω...» μου ’χες 
πει κάποτε σε ανύποπτο χρο-
νικό διάστημα. «Πού να πας; 
Θα ’ρθω μαζί σου!» σου είχα 

απαντήσει έντρομη. Κάτι ψιθύρισες μπερδεμέ-
να κάτω από τη γλώσσα, «πάλι μιλάς επίτηδες 
έτσι για να μην σε καταλάβω», είχα πει. Γέλασες. 
«Θα με πεθάνουν, μπουμπού», επανέλαβες σε 
τέλεια άρθρωση. Μάζεψα ασυναίσθητα τα χέ-
ρια μου σε σχήμα μπουνιάς, επίθεση σε όποιον 
τολμούσε να σε πειράξει. Μάζεψες συνειδητά 
ένα μπεζ μπουφάν, άμυνα στο κρύο εκείνης της 
μέρας. Κατέβηκα στο γραφείο μου, ανέβηκες 
στη μηχανή σου, η φυγή αποτελούσε πάγια τα-
κτική απόδρασης απ’ όσους και όσα σε βασά-
νιζαν. Ηταν Παρασκευή, σελίδες πηγαινοέρχο-
νταν σε ταχύτητα «κλεισίματος», «Πού είναι ο 
Θέμος;» ρωτούσαν όλοι, κανείς δεν ήξερε πως 
έτρεχες με χίλια για έναν καφέ στον Γερολιμέ-
να, λίγοι ήθελες να γνωρίζουν το μυστικό της 
ανάσας σου.
Από μια μηχανή ξεκίνησαν άλλωστε όλα. Από 

μια HONDA125 που καβαλούσες στα φοι-
τητικά σου χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τι κι αν 
στούκαρες με το κεφάλι σε κάποιον βράχο 
του Σέιχ Σου και έμεινες έναν μήνα στο Ιππο-
κράτειο με ρήγμα στο νεφρό και έγκαυμα στη 
γάμπα; Μυαλό δεν έβαλες... Μετά αγόρασες 
μια Benelli, για την οποία μάλιστα έγραψες το 
προσωπικό σου test drive με τίτλο «Εχουμε 
κράτημα, αγάπη μου», το έστειλες στο περιο-
δικό «Motorsport», σου ζήτησαν συνεργασία, 
η επίσημη ερωμένη με το όνομα «Δημοσιογρα-
φία» κατσικωμένη συνεπιβάτις έκτοτε σε όλα 
τα ταξίδια της ζωής σου. Ηταν γύρω στις 10 το 
βράδυ όταν επέστρεψες στην εφημερίδα. Ημα-
σταν όλοι εκεί και όταν σε είδαμε στη μεγάλη 
αίθουσα πήραμε βαθιά ανάσα και κλείσαμε ο 
ένας το μάτι στον άλλον σαν να λέγαμε: «Προ-
χωράμε δυνατά... Εχουμε κράτημα, αγάπη 
μου...».

«Σπίτι δεν έχετε;»
Πώς το ’κανες αυτό; Δεν πρόλαβα να σε 
ρωτήσω. Θυμάμαι ήταν τέλη του 2005 όταν 
χτύπησε το τηλέφωνό μου: «Μπουμπού, κάνω 
εφημερίδα, θα έρθεις;». Δεν ήρθα. Η σιγουριά 
επικράτησε του ρίσκου, μπαγιάτικη καριέρα σε 
πένα νεανική. Λίγους μήνες αργότερα τηλεφώ-
νησες ξανά: «Μπουμπού, την έκανα την εφη-

μερίδα, θα ’ρθεις;». Δεν σου απάντησα, την 
οργή μου εισέπραξες μόνο: «Θέμο, μπροστά 
μου έχω έναν υπολογιστή, απέναντι μια τζα-
μαρία και πίσω από την τζαμαρία κάθεται ένας 
διευθυντής. Με τι ταχύτητα πρέπει να φύγει ο 
υπολογιστής για να σπάσει την τζαμαρία και το 
κεφάλι του μαζί;». Γέλασες. «Δεν τον λυπάσαι 
τον υπολογιστή;», μου είπες. «Αποστόλου Παύ-
λου 6, Μαρούσι, στον δεύτερο. Ελα γρήγορα 
μην κλείσει το λογιστήριο...». Ηρθα. «Κάπου 
θα σου βρούμε να κάτσεις, όλα μπορείς να τα 
κάνεις». Το ίδιο βράδυ, καθώς έμπαινα στο 
ασανσέρ για να φύγω, κοίταξα το είδωλό μου 
στον καθρέφτη, πιο νέα μου ’μοιασα και τόσο 

μα τόσο όμορφη... Νέο πρόσωπο σε πένα νεα-
νική, το ταίριασμα είχε γίνει...
Στο κτίριο της Αποστόλου Παύλου δεν έβγαινε 
εφημερίδα αλλά ο καλύτερος εαυτός μιας ομά-
δας που έπινε... ουίσκι στο όνομά σου. Μόνιμα 
ζαλισμένοι ήμασταν όλοι μας, ρε Θέμο, ενίοτε 
και πίτα, δεν εξηγείται αλλιώς το hangover της 
πρωτιάς. Πολλά δεν εξηγούνται, όπως η μανία 
μας να είσαι εκεί βαδίζοντας αργά ανάμεσά μας, 
κι ας ρωτούσες ανά πεντάλεπτο «κάνα θέμα ρε 
παιδιά;», κι ας έφερνες τούμπα στο παρά ένα 
συμφωνημένα θέματα, κι ας άλλαζες 13 φορές 
μέσα σ’ ένα βράδυ (!) την πρώτη σελίδα, κι ας 
επαναλάμβανες ξανά και ξανά «ξύπνα, δημο-
σιοϋπαλληλημένε!». Γέλια μετά, και ξύπνημα 
εγκεφάλου και όσφρηση κυνηγετικού σκυ-
λιού. Σαν κυνηγόσκυλα δουλεύαμε, σαν περ-
σικά γατιά αισθανόμασταν...
Αλήθεια, πώς το ’κανες αυτό; Αλήθεια, μόνο 
εσύ μπορούσες να το κάνεις αυτό... Θυμάμαι 
κάτι βράδια Παρασκευής να παίζουμε κρυ-
φτό έξω από το γραφείο σου για το ποιος θα 
σου σουφρώσει το καλύτερο μπουκάλι ουίσκι 
κι εσύ να κρατάς τσίλιες στις τρέλες μας: «Ρε, 
αφήστε και κάνα ποτό για ώρα ανάγκης!...». 
Κι ύστερα να παραγγέλνεις γουρουνόπουλα, 
λουκούλλειο νοιάξιμο μη και ζαλιστούμε από 
το αλκοόλ, και γλυκά, τόσα γλυκά που μόνο σε 

προθήκη ζαχαροπλαστείου μπορούσε να βρει 
κανείς. Και η ώρα να περνά κι εμείς να ακυρώ-
νουμε φίλους και ραντεβού, και εξόδους και 
ξεκούραση, και έρωτες της Παρασκευής και 
επιστροφή στο σπίτι: «Σπίτι δεν έχετε;», ρωτού-
σες. Είχαμε, μόνο που κάθε Παρασκευή μετα-
κόμιζε στο κοινόβιο της τρέλας σου, Αποστό-
λου Παύλου και Αγράφων γωνία...

Απόλυτο φαβορί σε ανελέητο πόλε-
μο
Κουδούνισμα τηλεφώνου: «Μπορείς να ανέ-
βεις λίγο στον κύριο Θέμο;». Χαρά μεγάλη, 
ναι, ρε Θέμο, αλήθεια σ’ το λέω. Χαρά μεγάλη. 
Κανένα μουτσούνιασμα, καμία παγωμάρα, 
ίχνος βαρεμάρας. Ερώτηση πρώτη: «Κουλούρι 
θέλεις;». Ερώτηση δεύτερη: «Γκόμενο βρήκες;». 
Ερώτηση τρίτη δεν υπήρξε ποτέ. Τα θέματα 
έβγαιναν αβίαστα από μέσα μας, ο ταχυδα-
κτυλουργός της δημοσιογραφίας ήσουν, ούτε 
επαγγελματίας, ούτε λειτουργός, ούτε εκπρό-
σωπος της «τέταρτης εξουσίας». Πόσο σιχαι-
νόσουν αυτές τις λέξεις... Ποτέ δεν χώνεψες την 
ελιτίστικη μορφή της εξουσίας και τα αφεντικά, 
τα ψωνισμένα ταλεντάκια και τις επιδείξεις.
Ταχυδακτυλουργός σε mind games δημοσιο-
γραφικών άσων υπήρξες και εκείνο το ψηλό 
μαύρο καπέλο σου δεν μπόρεσε να το κοπιά-
ρει ποτέ κανείς. Κι εμείς, μαθητευόμενοι μάγοι 
στο τσίρκο της δημοσιογραφίας, να σε παρακο-
λουθούμε να περνάς μέσα από πύρινους κυλίν-
δρους τα λιοντάρια της εκάστοτε εξουσίας και 
να τα μεταμορφώνεις σε τρομαγμένες σαύρες. 
«Η ματιά του δημοσιογράφου πρέπει να είναι 
αντεξουσιαστική, όπως κι αν την έχει δει», έλε-
γες, σέρνοντας με πάθος πάνω σε πρωτοσέλιδα 
λεκιασμένες υπολήψεις και ένοχα μυστικά. Κι 
όσο το πάθος σου για κάθε μορφής «αντί» υπέ-
γραφε μεγάλες και «ακατάλληλες» για τον Τύπο 
της εποχής ιστορίες, τόσο οι «υπό» αντίπαλοί 
σου λυσομανούσαν. «Μια μικρή εφημερίδα 
πάμε να κάνουμε, μπουμπού», μου είχες πει 
σε μία από τις πρώτες μας τηλεφωνικές συνο-
μιλίες, κι ύστερα τους πήρες το κεφάλι και τα 
σώβρακα μαζί. Η «μικρή εφημερίδα» μεταφρά-
στηκε σε 300.000 φύλλα, ξεβρακωμένοι εκδό-
τες έφαγαν τη σκόνη σου, οι τρικλοποδιές πολ-
λές μα πάντα ανίκανες να στοχεύσουν το τρίκλι-
σμα της επιτυχίας.
Ηταν το 2008 όταν άρχισε να υφαίνεται εις 
βάρος σου μια ολόκληρη πλεκτάνη, με έναν και 
μοναδικό στόχο: να βρεθείς «με τις χειροπέδες 
στα χέρια, έστω και για λίγο», όπως επαναλάμ-
βανε για σένα υψηλόβαθμο στέλεχος της τότε 
κυβέρνησης. Γελούσες; Εκλαιγες; Ανησυχού-
σες; Ματιά δεν σου ρίχναμε, να μείνεις όρθιος 
παρακαλούσαμε μόνο. «Σε μια βδομάδα το 
"ΘΕΜΑ" θα έχει κλείσει. Εσείς είστε εργαζό-
μενοι, μην παίρνετε το μέρος του, μην τάσσε-
στε με τα συμφέροντα των εργοδοτών», μας 
συνέστηναν «καλοπροαίρετοι συνάδελφοι», κι 
εμείς, ανεβασμένοι πάνω σε γραφεία, να ουρ-
λιάζουμε: «Οξω, πο@στ@δες, απ’ την παρά-
γκα!». Οξω και οι Ιούδες απ’ την παράγκα, κι 

εσύ, μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που 
κράτησε χρόνια, να γλιστράς στο παρά ένα από 
μεθοδευμένες εντολές, να βγαίνεις καθαρός 
από κατηγορίες και να τρυπώνεις σαν καρφί 
στο μάτι της εξουσίας. Με κανέναν τους δεν 
ήσουν, τα χαλασμένα τους χατίρια ορκίστηκαν 
όλοι να πληρώσεις, ακόμη και με τη ζωή σου...
Συγχώρεσέ με που θα μείνω για λίγο ακόμη 
στα στενάχωρα, αλλά πρέπει. Οχι για την υστε-
ροφημία σου, αλλά για το μέγεθος της αλή-
θειας που λίγοι συνέλαβαν. Υπήρξαμε κομμάτι 
της, της οφείλουμε να ακουστεί, έστω και λίγο, 
έστω και αργά. Ηταν, λοιπόν, την ίδια χρονιά 
όταν από μέλη της τότε κυβέρνησης μεθοδεύ-
τηκαν τα σενάρια της φοροδιαφυγής και του 
ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Και στις δύο 
περιπτώσεις ασκήθηκε σε βάρος σου ποινική 
δίωξη και απαλλάχθηκες με τελεσίδικο βού-
λευμα. Δεν τους βγήκε... Είχε έρθει η Εφορία 
και σου έκανε έλεγχο για τα... 20 προηγούμενα 
χρόνια!... Δύο φορολογικοί έλεγχοι έγιναν για 
την ίδια εποχή, άνοιξαν λογαριασμοί, άνοιξαν 
θυρίδες. Δεν μπόρεσαν να βρουν οποιαδήποτε 
παρανομία. Και για τα περιβόητα εκείνα χρή-
ματα που είχες καταθέσει σε λογαριασμό σου, 
το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών απάντησε 
ότι, βάσει παλαιοτέρας του ελέγχου εφαρμο-
ζόμενης εγκυκλίου, αυτά δεν αποτελούν εισό-
δημα και δεν φορολογούνται ως τέτοια. Και 
τότε, λίγα χρόνια αργότερα, το 2010, ήρθε ο 
«πράσινος» αρμόδιος υπουργός και με νεότερη 
εγκύκλιο, που δήθεν ερμήνευε τη διάταξη, τρο-
ποποίησε ουσιαστικά διάταξη του Συντάγμα-
τος, αυτήν που λέει πως οι φορολογικοί νόμοι 
δεν έχουν αναδρομική ισχύ πέραν της διετίας!!! 
Ο τότε υπουργός Οικονομικών -σημειωτέον οι 
παρεμβάσεις του σε βάρος σου είχαν καταγ-
γελθεί από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής- 
πέτυχε με τον τρόπο αυτό να σου επιβληθούν 
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για το «μη 
δηλωθέν εισόδημα», που δεν ήταν εισόδημα 
κατά το ίδιο υπουργείο και κατά τον Νόμο όταν 
ελέγχθηκες!
Εξέθεσες με δικόγραφα, όπως κάθε πολίτης 
που αδικείται, σε όλα τα επίπεδα την παρανο-
μία που γινόταν σε βάρος σου, ποιος ωστόσο 
θα πήγαινε κόντρα στην εντολή υψηλότατου 
στελέχους της τότε κυβέρνησης που σε είχε 
προσωπικό άχτι και που ωρυόταν πίσω από 
κλειστές πόρτες: «Ο Θέμος θα πληρώσει κι ας 
μη χρωστάει. Θέλω να μείνει χωρίς φράγκο!». 
Κι αφού έκανες συμβιβασμό με την Εφορία και 
πλήρωσες έναν σκασμό λεφτά που δεν χρω-
στούσες, το κράτος -aka Μαξίμου- φρόντισε 
το 2017 ώστε, για πρώτη φορά στην Ιστορία, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να επιβάλει πρόστιμο 
σε ιδιώτη κι ας μην είχες διαχειριστεί ποτέ 
δημόσιο χρήμα, κι ας μην είχες υποπέσει σε 
οποιοδήποτε αδίκημα από εκείνα που ο ίδιος ο 
Νόμος απαιτεί να έχουν τελεστεί. Επειδή, λέει, 
δεν είχες δηλώσει στο «πόθεν έσχες» σου το 
δήθεν πρόσθετο εκείνο εισόδημα, αυτό που 
«δεν ήταν εισόδημα» κατά το υπουργείο Οικο-
νομικών (!), το Ελεγκτικό Συνέδριο σε παρά-
βαση κάθε νομικής αρχής, διάταξης και λογι-
κής, με 20 διαφορετικούς νομικούς λόγους, για 
τους οποίους αυτός ο νομικός παραλογισμός 
δεν έπρεπε να γίνει δεκτός, με συνοπτικές δια-
δικασίες και με ισχνότατη πλειοψηφία, σε μια 
θυελλώδη συνεδρίασή του, σου επέβαλε να 
πληρώσεις για την ίδια αιτία όχι μόνον αυτά 
που είχες ήδη πληρώσει στην Εφορία μετά τον 

In Memoriam: Γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Θέμο 
ΤΗΣ ΡΟΜΙΝΑΣ ΞΥΔΑ 

Όταν μιλάμε για πλήρη δημοσιογραφική πορεία, πλοκή 
και διαφάνεια μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής.
Σας παρακαλώ να διαβάσετε όλοι για την πορεία του 
Θέμου Αναστασιάδη από την μεγαλύτερη εφημερίδα της 
Ελλάδος, το «Πρώτο Θέμα»

Θανάσης Κουρτέσης
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συμβιβασμό, αλλά επιπλέον ολόκληρο το ποσό 
που δήθεν δεν είχες δηλώσει.
Αρχομανείς όλων των αποχρώσεων εργαλειο-
ποίησαν τους θεσμούς της Πολιτείας για να σε 
φιμώσουν. Ολα τα προηγούμενα χρόνια, παρά 
το τεράστιο ψυχολογικό, οικονομικό και οικο-
γενειακό κόστος, είχαν αντιμετωπιστεί, αυτή, 
όμως, ήταν η χαριστική βολή. Εσύ και πάλι δεν 
το έβαλες κάτω. Με ψυχή που έτρεμε, αλλά με 
χέρι σταθερό έγραφες τότε: «Δεν είμαι Ψυχά-
ρης που περίμενε μια ζωή να κληρονομήσει την 
αυτοκρατορία για νταραβέρια και ξεφτιλίστηκε 
παρότι προσκύνησε. Δεν είμαι Μπόμπολας για 
να κονομάω από δημόσια έργα και να χρεοκο-
πήσω στη ζούλα το μαγαζί για να δικαιωθώ, 
προ ή μετά. Ενας δημοσιογράφος ήμουν και 
είμαι, που έγινα εκδότης από ανάγκη επειδή με 
έδιωξαν απ’ όλα τα άλλα τα συμβατικά ΜΜΕ. 
Εργο ζωής το "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ" και γι’ αυτό δεν 
θα γίνω ζητιάνα, όπως έλεγε η Μελίνα, αλλά 
ούτε και "πουτάνα" κανενός. Απλά θα τα πάρω 
όλα σβάρνα! Στο κάτω-κάτω πόσες φορές μπο-
ρούν να σε δικάσουν σε μια ζωή; Ας κρατήσουν 
καβάτζα και για την άλλη...».
Εγραφες, αλλά δεν σε άκουγε κανείς. Και πάλι 
αγωνίστηκες στα δικαστήρια με ήδη βεβαρη-
μένη την υγεία σου και πέτυχες αναστολή στην 
απαράδεκτη απόφαση. Συγχρόνως προσέφυ-
γες στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στο Στρασβούργο. Λίγο καιρό μετά, κορυφαίος 
συνταγματολόγος της χώρας που είχε αναλάβει 
την υπόθεσή σου, σε ενημερώνει ότι η προ-
σφυγή σου πρόκειται να γίνει δεκτή επί του 
παραδεκτού, εκεί δηλαδή που κόβεται το 90% 
των υποβαλλόμενων προσφυγών! Τα νέα ήταν 
καλά. Οχι όμως κι εσύ. Οταν σ’ τα ανακοίνω-

σαν η απάντησή σου ήταν: «Ο χρόνος δεν είναι 
αρκετός για μένα. Η ζημιά έχει ήδη γίνει...». 
Εκείνο το «ξέρω ότι ο νόμος και το δίκαιο στο 
τέλος θα λάμψουν... Το θέμα είναι να προλάβω 
να το δω εγώ» είχε πλέον ξεθωριάσει.
Οταν έμαθα για τη ζημιά, ήμουν σε πάρτυ παι-
δικό. Κάποιος μπαμπάς, γιατρός στο επάγ-
γελμα, ψέλλισε σε μια παρέα ανδρών: «Δυστυ-
χώς, δεν υπάρχει επιστροφή για τον Θέμο». 
Τον άκουσα. Του είπα να επαναλάβει αυτό που 
μόλις είχε ξεστομίσει. Δεν ξέρω πώς τον κοί-
ταξα, ο άνθρωπος τρόμαξε, «με συγχωρείτε», 
μου είπε, «ψέματα λες!», του φώναξα. Βγήκα 
έξω με μάτια υγρά, δεν ξανάκλαψα για σένα 

από τότε, εκείνα τα άγουρα δάκρυα δεν κατα-
δέχτηκαν ποτέ να ωριμάσουν και να πέσουν. 
Δεν το πίστεψα, δεν σε ρώτησα, δεν ήθελα να 
το πιστέψω, δεν ήθελες να σε ρωτήσω, μου 
το υποδείκνυε το κενό που συνόδευε το ερώ-
τημα «Θέμο μου, τι κάνεις;», σε κάποιες από τις 
τελευταίες μας συνομιλίες.
Προτιμούσα να πιστεύω τον Τσίπρα και την 
παρέα του, «είσαι χαζή αλλά σ’ αγαπάω, αυτοί 
δεν είναι αριστεροί, είναι ψεύτες του αισχίστου 
είδους», μου έλεγες τότε που τον υποστήριζα 
μαζί με τη μισή και βάλε Ελλάδα. Ναι, ρε Θέμο, 
αυτό το ψέμα τους ήθελα να το πιστεύω: πως 
δήθεν την έχεις κάνει για Ελβετία με μια οκά 
λεφτά. Οτι περνάς ζωή και κότα. Πως δεν σε 
νοιάζει πια για την εφημερίδα, ούτε και για μας. 
Οτι το ’βαλες στα πόδια για να σώσεις φράγκα 
και τομάρι. Δεν μπορεί να γνώριζαν ότι είσαι 
άρρωστος και να σε πολεμούν τόσο ανέντιμα, 
να σε συκοφαντούν έτσι αισχρά. Αυτό σκεφτό-
μουν τότε. Μπορούσαν, ρε Θέμο; «Μπορού-
σαν, μπουμπού», θα μου έλεγες, με τη ματιά 
προσηλωμένη στο τσίμπημα ενός κουλουριού. 
«Μπορούσαν...»

Ενας ασυμβίβαστος άρχοντας
Παύση στα στενάχωρα. Μη βαριανασαίνεις. 
Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα να μου θυμίσεις 
τη μονοκατοικία με τον κήπο και τα ψηλά ταβά-
νια στα Πατήσια. Να, σε βλέπω! Είσαι δεν είσαι 
πέντε ετών, με χούφτες τιγκαρισμένες σοκολα-
τάκια κι εκείνο το ακάτσωτο πνεύμα. «Είναι τα 
παιδιά με την καλή συμπεριφορά που γίνονται 
οι πιο τρομεροί επαναστάτες. Δεν λένε καμιά 
λέξη, δεν κρύβονται κάτω από το τραπέζι, 
τρώνε μόνον ένα κομμάτι σοκολάτα τη φορά. 

Αργότερα όμως κάνουν την κοινωνία να το πλη-
ρώσει ακριβά», έγραφε ο Σαρτρ. Εντάξει, εσύ 
έτρωγες μερικές σοκολάτες παραπάνω, αλλά 
πόσο του μοιάζεις αυτού του παιδιού… Πάλι 
σε ψάχνουν, πάλι σε βρίσκουν να κόβεις βόλ-
τες πάνω σ’ ένα ποδήλατο: «Ημουν καλό παιδί 
ή, μάλλον, ύπουλο παιδί, όπως βλέπεις σε κάτι 
ταινίες τον πιο ήσυχο τύπο της γειτονιάς να είναι 
στην πραγματικότητα κατά συρροήν δολοφό-
νος.
Ημουν το "παιδί της μαμάς", αλλά από πίσω 
έκανα εγκλήματα και μετά τράβαγα την ουρά 
μου απέξω...». Οπως τότε που έβγαλες κρυφά 
από το ποδήλατο της αδελφής σου, της μπέ-

μπας σου, τις βοηθητικές ρόδες... Εκείνη 
πήγαινε ανέμελη κι εσύ της είπες: «Καλά, το 
ξέρεις πως πηγαίνεις στις δύο ρόδες;», σωρι-
άστηκε στο έδαφος, τίναξες τα χώματα από τα 
γόνατά της, εκείνες τις ρόδες δεν τις χρειάστηκε 
ποτέ ξανά... Πάμε μέχρι το σχολείο σου, το 30ό 
Δημοτικό Κυψέλης, κάνε μου αυτή τη χάρη. Στο 
ένα χέρι κρατάς ένα σάντουιτς -πόσο πολύ τυρί 
έχει μέσα!- στο άλλο μια τρούφα, δεν κάνεις 
φασαρίες, δεν πλακώνεσαι, έχεις έναν κολ-
λητό, τον Σπύρο, και μια αγάπη, την Ευγενία. 
Για να τη ρίξεις της δίνεις σοκοφρέτες, εκείνη σε 
περιφρονεί, δεν βαριέσαι, η γυναίκα της ζωής 
σου θα έρθει χρόνια αργότερα και θα ακούει 
στο όνομα Βασιλική: θα είναι όμορφη, πολύ 
όμορφη. Το σημαντικό, όμως, δεν είναι αυτό. 
Το σημαντικό είναι πως κάθε φορά που θα κου-
τουλάς αριστερά και δεξιά, κάθε φορά που 
θα «πυροβολιέσαι» πισώπλατα ή κατάκαρδα, 
κάθε φορά που θα απογειώνεσαι χωρίς να υπο-
λογίζεις τον κίνδυνο της συντριβής, εκείνη θα 
παραμένει δίπλα σου, υπεύθυνη του πύργου 
ελέγχου ριψοκίνδυνων πτήσεων. Θα σε αγα-
πήσει βαθιά, εσύ μέχρι τρέλας, θα σηκώνε-
σαι να φεύγεις από τραπέζια επειδή «η Βασι-
λική αρρώστησε και ανέβασε… 37 πυρετό» 
και κάποτε θα πεις για εκείνην: «Περιμένω να 
δω τη Βασιλική το πρωί για να βεβαιωθώ ότι 
ζω». Είσαι όμως μικρός ακόμα. Πάμε πίσω στο 
σχολείο…
Το κουδούνι χτυπάει για σχόλασμα. Είσαι στην 
πρώτη δημοτικού και διαβάζεις ήδη πολύ καλά. 
Κάθεσαι με τη μαμά σου στο τραπέζι του καθι-
στικού, η αδελφή σου της χτενίζει τα μαλλιά και 
σας παρακολουθεί. Οταν η μελέτη τελειώνει, 
την κοιτάζει με ορθάνοιχτα μάτια και με ανυπό-
κριτο θαυμασμό της λέει: «Μαμά, ο Θέμος είναι 
σοφός!». Πόσο σ’ αγαπούσε, πόσο σ’ αγαπάει, 
πόσο θα σ’ αγαπάει: «Να την κρατάς πάντα απ’ 
το χέρι τη μικρή, εσύ είσαι ο μεγάλος», σου έλε-
γαν οι γονείς σας, κι εσύ, μέχρι που έφυγες δεν 
άφησες το χέρι της ποτέ. Στα χρόνια του δημοτι-
κού, πάντα σοβαρός, μετρημένος, επιμελής, με 
τον γιακά της σχολικής ποδιάς στην πένα, χωμέ-
νος μέσα σε βιβλία. Ακόμη και στα πάρτυ, όταν 
όλα τα παιδιά έπαιζαν στο σαλόνι, εσύ τρύ-
πωνες σε κάποιο δωμάτιο και σε βιβλία που ο 
μικρός οικοδεσπότης είχε στη βιβλιοθήκη του. 
Κοίτα, είναι καλοκαίρι στη Ραφήνα, δεν σου 
αρέσει η θάλασσα, κάποτε θα τη λατρέψεις. 
Ούτε τα αεροπλάνα σου αρέσουν, διαθήκη θα 
γράφεις κάθε φορά που θα χρειαστεί να ταξι-
δέψεις. Μη φοβάσαι. Θα το ξεπεράσεις κι αυτό 
και θα πετάξεις πάνω από τα σύννεφα...
Στα χρόνια της εφηβείας γράφεις μυθιστόρημα 

με τον τίτλο «Θέμος» και happy end, οργανώ-
νεσαι στο ΕΚΚΕ, αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο 
αναρχικά, χωρίς αρχές, ιδεολογίες και εξου-
σίες. Διαβάζεις Μπακούνιν, Καμύ και Εσσε, δεν 
δέχεσαι να σου κάνει κανείς κουμάντο, δεν θα 
κάνεις ποτέ σε κανέναν. Τώρα πλέον είσαι φοι-
τητής στη Θεσσαλονίκη, ο «Αγκα», ο Ινδιάνος 
του Λούκι Λουκ. Το σπίτι σου βρίσκεται στο 
τέλος της Ανω Τούμπας, έξω ακριβώς από το 
δάσος του Σέιχ Σου. Εχεις για κατοικίδιο έναν 
σκαντζόχοιρο, το πρωί σε ξυπνούν τα πρόβατα, 
τα βράδια ο συγκάτοικος σε ζαλίζει με το μπου-
ζούκι του. Τρέχεις σαν τρελός με μηχανές, κάνεις 
σούζες στο... σαλόνι, παρκάρεις στο αμφιθέα-
τρο, τρυπώνεις σε όλες τις οργανώσεις «εκτός 
από τις αδερφίστικες τύπου Ρήγας Φεραίος». 
Μπαίνεις στην ΚΝΕ, αηδιάζεις με το φοιτηταριό, 
τώρα θαυμάζεις τη Θάτσερ και τον Ρίγκαν, είσαι 
νεοφιλελεύθερος, απέναντι στους ανθρώπους 
που θα δουλέψουν κάποτε για σένα, ματιά και 
attitude θα παραμείνουν τύπου βαθιά αριστε-
ρού. Δεν θα ελέγξεις τι ώρα έρχονται και φεύ-
γουν, δεν θα κόψεις ούτε ένα «και» από κείμενο, 
δεν θα τσιγκουνευτείς χρόνο και χρήμα, δεν θα 
αδικήσεις κανέναν, λυπάμαι και χαίρομαι ταυτό-
χρονα, αλλά δεν θα γίνεις ποτέ αφεντικό.
Λίγο μετά μπαίνεις στον Τύπο για να τον σαρώ-
σεις, υπηρέτης του δεν θα γίνεις ποτέ. Το μέγε-
θος της γραφής σου είναι extra large, ίδιο με 
το μέσα σου. Είσαι ο Οφις στο «Οσα παίρνει 
ο άνεμος» της «Καθημερινής», γίνεσαι διευ-
θυντής της, η πρόταση του Τεγόπουλου, «έλα 
στην "Ελευθεροτυπία" και γράφε ό,τι θες, γίνε 
ακόμη πιο οξύς», ισοδυναμεί με την πρώτη 
«ποδοσφαιρικών διαστάσεων» μεταγραφή 
που έκανε ποτέ η εφημερίδα. Ξεγράφεις όλες 
τις ιδεολογίες, αριστερές και δεξιές, κλείνεις τον 
κύκλο και γίνεσαι η Μαύρη Τρύπα, το χαμένο 
νεύρο της «Ελευθεροτυπίας» επιστρέφει χάρη 
στην πένα σου. Παίζεις το δικό σου βιολί, όσοι 
σε καρφώνουν αριστερά και δεξιά - περισσό-
τερο αριστερά, δεν έχουν καμία τύχη να εισα-
κουστούν από τον μαέστρο Κίτσο Τεγόπουλο. 
Αυτοσαρκασμός και κριτική, συνδυασμός που 
ανατινάζει σαν βόμβα υπολήψεις και κατε-
στημένο, το αναγνωστικό κοινό σε λατρεύει, 
«η "Ελευθεροτυπία" διαβάζεται πάντα από το 
τέλος», λένε «οπαδοί» και «αντίπαλοι». Στον 
ελληνικό Τύπο δεν υπάρχει άλλη στήλη που 
να συζητιέται τόσο πολύ, με τα σημερινά δεδο-
μένα θα ήταν σίγουρα η viral των viral στα social 
media. Πίσω από τη δηλητηριώδη γραφή σου 
κρύβεται μια ανόθευτη ευαισθησία.

«Έχουμε κράτημα αγάπη μου...» 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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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

Το ξενοδοχείο χίλτον 
με σκαλωσιές το 1960

To Ναύπλιο 
το 1950

Γιορτή της 25ης Μαρτίου στο 
Βαθύ της Ιθάκης το 1905.

Το λιμάνι της 
Κέρκυρας το 

1928.

Η οδός Αριστομένους στην Καλαμάτα, την εποχή 
του Μεσοπολέμου.

Τα Τρίκαλα της 
δεκαετίας του ’50.

Άποψη των 
Μετεώρων το 1959.

Αποβίβαση… 
τράγων στο 
λιμάνι του 
Πειραιά τη 

δεκαετία του 
’20.

Εργασίες διάνοιξης της 
διώρυγας της 

Κορίνθου το 1882.
Η Κηφισιά το 1920.
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Στις 20 Μαρτίου ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Τζέρυ 
Δημητρίου – οι έρευνες συνεχίζονται

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET

Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την Παρασκευή, 20 
Μαρτίου 2020, θα παρουσια-
στεί εκ νέου ενώπιον του ομο-
σπονδιακού δικαστού Robert 

W. Lehrburger ο πρώην εκτελεστικός δι-
ευθυντής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερι-
κής Ιερώνυμος (Τζέρυ) Δημητρίου (Jerome 
Dimitriou).
Ο κ. Δημητρίου, όπως έγραψαν οι «Ανα-
μνήσεις» από την πρώτη στιγμή μέχρι και 
ετούτη την ώρα υπεραμύνεται της αθωό-
τητάς του.
Ο εκπρόσωπος τύπου του Ομοσπονδια-
κού Εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια 
της Νέας Υόρκης (United States Attorney 
for the Southern District of New York) 
απαντώντας σε ερώτηση των «Αναμνή-
σεων» επεσήμανε ότι ο κατηγορούμενος 
το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου 
2020 και συγκεκριμένα στις 3.00 μ.μ. θα 
παρουσιαστεί ενώπιον του Ομοσπονδια-
κού Δικαστηρίου στο Μανχάταν.
Ο εκπρόσωπος τύπου αρνήθηκε να εισέλ-
θει σε λεπτομέρειες σχετικά με τον χαρα-
κτήρα της επικείμενης ακρόασης επικα-
λούμενος τις εν εξελίξει έρευνες τόσο για 
τις κατηγορίες που αφορούν τον κ. Δημη-
τρίου, όσο και για το σκάνδαλο με τα χρή-
ματα για την ανέγερση του ιστορικού 
ναού του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου και για τη δεινή οικο-
νομική κατάσταση στην οποία περιήλθε 
προ τριών ετών η Ιερά Αρχιεπισκοπή και 
η οποία υποχρεώθηκε να προβεί σε δανει-

σμό υποθηκεύοντας για πρώτη φορά το 
Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στο Μανχάταν.
O Ιερώνυμος (Τζέρυ) Δημητρίου (Jerome 
Dimitriou), όπως έγραψαν οι «Αναμνή-
σεις» συνελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 
2019 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας 
προσάχθηκε ενώπιον του ομοσπονδια-
κού Δικαστή (Magistrate Judge Robert W. 
Lehrburger), όπου του απαγγέλθηκαν δύο 
κατηγορίες για υπεξαίρεση χρημάτων, οι 
οποίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 
και 20 ετών.

Ο δικαστής αποδέχτηκε το αρχικό κατηγο-
ρητήριο και διέταξε την αποφυλάκισή του 
με εγγύηση $150.000.
Οι έρευνες, όπως επεσήμανε ο εκπρό-
σωπος τύπου της Εισαγγελίας συνεχίζο-
νται και μέχρι και ετούτη την ώρα η υπό-
θεσή του δεν είχε τεθεί στην ετυμηγορία 
των ενόρκων (Grand Jury), η οποία κατά 
κανόνα  παραπέμπει τον κατηγορούμενο 
σε δίκη.
Το χρονικό διάστημα των δύο περίπου 
μηνών που απομένει μέχρι την 20η Μαρ-
τίου είναι αρκετό για την παραπομπή της 
υπόθεσης στην ετυμηγορία των ενόρκων.
Ο ομογενής πρώην διευθυντής της Αρχι-
επισκοπής από την πρώτη στιγμή δήλωσε 
αθώος, ενώ ο συνήγορός του, κ. Nathaniel 
Marmur υπεραμύνθηκε της αθωότητας 
του εντολέα του και μεταξύ άλλων τόνισε 
ότι «έχει αφιερώσει τη ζωή του στην 
Εκκλησία» και ότι «αναμένουμε όλα τα 
δεδομένα αυτής της υπόθεσης να έρθουν 
στο φως του ηλίου».
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή λίγες ώρες μετά τη 
σύλληψή του εξέδωσε ανακοίνωση τύπου 
μέσω της οποίας, αφ’ ενός μεν ανακοίνωσε 
τη σύλληψή του και τις βαριές κατηγορίες, 
αφ’ ετέρου δε τόνισε ότι η Αρχιεπισκοπή 
στα τέλη του 2017 όταν αντιλήφθηκε τις 
οικονομικές ατασθαλίες αποτάθηκε στις 
Ομοσπονδιακές Αρχές και κατήγγειλε 
αυτές τις ατασθαλίες.
Ο κ. Δημητρίου κατηγορείται για υπεξαί-
ρεση χρημάτων χρεώνοντας την εταιρική 

πιστωτική κάρτα της Αρχιεπισκοπής για 
προσωπικά και άλλα έξοδα, καθώς επί-
σης και για τις αυξήσεις των αποδοχών 
του μέσω των οποίων την πενταετία 2013-
2017 κατάφερε να υπεξαιρέσει $488.290 
δολάρια. Συγκεκριμένα το 2013  υπεξαί-
ρεσε 87.500 δολάρια το 2013, το 2014 
112.500 δολάρια, το 201589.375 δολά-
ρια, το 2016 132.610  δολάρια και το 2017 
66.305 δολάρια.  Την εν λόγω πενταετία ο 
κατηγορούμενος φέρεται να καρπώθηκε 
1.676.679 δολάρια.

Παράλληλα κατηγορείται ότι από το 2000 
έως το 2017 χρέωνε στην εταιρική κάρτα 
προσωπικά και άλλα έξοδα χωρίς έγκριση, 
ενώ τα έξοδα για ταξίδια με την οικογένειά 
από τον Μάιο του 2011 έως και τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 ανέρχονται στα 61.286.20 
δολάρια.
Ο κ. Δημητρίου, όπως έγραψαν οι «Ανα-
μνήσεις» είναι ο δεύτερος αξιωματούχος 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ο οποίος κατη-

γορείται για διαφθορά. Προηγήθηκε η 
σύλληψη και η καταδίκη του οικονομικού 
διευθυντή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Γιώρ-
γου Παπαδάκου.
Ο κ. Παπαδάκος, όπως έγραψαν οι «Ανα-
μνήσεις» είχε παραδεχτεί την ενοχή και 
έπεσε στα μαλακά. Καταδικάστηκε με 
μόνο για το διάστημα που είχε εκτίσει και 
διατάχτηκε να επιστρέψει το ποσό των 
$128.499.

Ο πίνακας των αποδοχών του πρώην εκτελεστικού διευθυντή 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Τζέρυ Δημητρίου
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΑ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.768.3799

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ WOODBINE & O’CONNOR

ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κα ΜΠΕΤΤΥ

647.574.7029

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1837: Ψηφίζεται στην Ελλάδα ο πρώτος Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας
1908: Πιεζόμενοι από τους εφοριακούς να πλη-
ρώσουν τους φόρους επιτηδεύματος και οικο-
δομών, οι κάτοικοι των Τρικάλων προβαίνουν 
σε διαδήλωση και προξενούν καταστροφές σε 
δημόσια κτίρια.
1912: Καταστροφικός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στον 
Ασπρογέρακα Κεφαλονιάς.
1994: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμ-
βρη» δολοφονεί τον πρώην διοικητή της Εθνι-
κής Τράπεζας Μιχάλη Βρανόπουλο

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1835: Αρχίζει η ισχύς του Οργανισμού των Δικα-
στηρίων. 
1836: Θεμελιώνεται το κτίριο των Ανακτόρων 
στο λόφο της Mπουμπουνίστρας, σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Φρειδερίκου Γκέρτνερ. Πρόκειται 
για το σημερινό κτίριο της Βουλής.
1847: Μουσουρικά: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα 
στον Όθωνα και στον πρεσβευτή της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας στην Αθήνα, Κωστάκη Μου-
σούρο Μπέη. 
1897: Οι επαναστάτες των Χανίων υπογράφουν 
στο Ακρωτήρι ψήφισμα, με το οποίο κηρύσσουν 
την κατάλυση της τουρκικής κατοχής της Κρήτης 
και την ένωση με την Ελλάδα.

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1821: Αρχίζει η διάσκεψη της Βοστίτσας (Αίγιο). 
Στο σπίτι του Αντρέα Λόντου, ο Παπαφλέσσας 
παρουσιάζει στους προύχοντες πληρεξούσια 
γράμματα του Αλέξανδρου Υψηλάντη και τους 
διαβάζει διαταγή να ετοιμάσουν 25.000 άνδρες. 
Ανακοινώνει στους προκρίτους ότι η επανά-
σταση εναντίον των Οθωμανών έχει οριστεί για 
τις 25 Μαρτίου.
1825: Υπογράφεται στο Λονδίνο από τους 
εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης 
Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη και τον 
Οίκο Ρικάρδο, το δεύτερο δάνειο της Ανεξαρ-
τησίας.
1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίζεται στο 
Μητροπολιτικό Ναό της Αίγιναςως ο πρώτος 
Κυβερνήτης του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.
1936: Το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη φορά στη 
Βουλή με το σχήμα του «Παλλαϊκού Μετώπου» 
και επικεφαλής το Νικόλαο Πλουμπίδη. 
1941: Αρχίζει η μάχη της Τρεμπεσίνας.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1827: Ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό 
τους Διονύσιο Βούρβαχη, Παναγιώτη Νοταρά 
και Ιωάννη Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 
2.000 πεζών και 600 ιππέων υπό τον Κιουταχή, 
στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη πέφτει ηρωικά 
ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχητές.
1953: Νέα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα αρχί-
ζουν να λειτουργούν στη Θεσσαλία και σε άλλα 
διαμερίσματα της Ελλάδας.
1975: Η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή του 
ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία απορρίπτει 
την ελληνική πρόταση.
1979: Σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε 
στις 22 Δεκεμβρίου 1978, καθιερώνεται ενιαίος 
τύπος εθνικής σημαίας, η οποία θα φέρει 9 λευ-
κές και μπλε λωρίδες, εναλλασσόμενες, με το 
σταυρό στο άνω αριστερό άκρο.

1996: Ξεσπά η κρίση των Ιμίων: Δύο δημοσιο-
γράφοι της εφημερίδας «Χουριέτ» στη Σμύρνη 
μεταβαίνουν με ελικόπτερο στη Μεγάλη Ίμια. 
Υποστέλλουν την ελληνική σημαία και υψώνουν 
την τουρκική.

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1897: Ο λαός της Σητείας και της Ιεράπετρας 
Λασιθίου ζητάει με ψήφισμά του την Ένωση με 
τη μητέρα Ελλάδα
1956: Μυστική συνάντηση του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου και του Γρίβα – Διγενή στη Μονή 
Κύκκου, για συζήτηση των «προτάσεων Χάρ-
ντινγκ». 
1961: Έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργί-
νας από τις ανασκαφές που διενήργησε το Πανε-
πιστήμιο της Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη 
Ανδρόνικο.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1829: Δύναμη 3.500 Τούρκων, υπό τον Μαχ-
μούτ Πασά, επιτίθεται εναντίον της ΣΤ’ Χιλιαρ-
χίας, υπό τον Μαυροβουνιώτη, στο Μαρτίνο 
Λοκρίδας. Τρεις σφοδρές επιθέσεις των Τούρ-
κων αποκρούονται με επιτυχία. 
1897: Στην Γενική Συνέλευση των Κρητών στο 
Τζερμάδιο Λασιθίου κηρύσσεται η Ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα.
1941: Μετά το θάνατο του δικτάτορα Ιωάννη 
Μεταξά, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ αναθέτει την 
πρωθυπουργία της Ελλάδας στον Αλέξανδρο 
Κορυζή. 
1976: Βόμβα του «Επαναστατικού Λαϊκού 
Αγώνα» προκαλεί ζημιές στην έκθεση της βιο-
μηχανίας «Πίτσος» στην Αθήνα. 
1983: Η Ελλάδα αναγνωρίζει στις γυναίκες ίσα 
δικαιώματα, με την αναμόρφωση του οικογενει-
ακού δικαίου.
1996: Ο νέος πρωθυπουργός, Κώστας Σημί-
της, στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία, ότι σε 
οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδρά-
σει άμεσα και δυναμικά. Η πρωθυπουργός της 
Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, ζητά διαπραγματεύ-
σεις για το καθεστώς των βραχονησίδων του 
Αιγαίου. Τουρκικά πολεμικά πλοία παραβιάζουν 
τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησιάζουν τα 
Ίμια.
1999: Ο ηγέτης του PKK Αμπνουλάχ Οτσαλάν 
φτάνει στην Αθήνα.

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1823: Ανεύρεση της θαυματουργής εικόνας 
της Παναγίας της Τήνου, μετά το όραμα της 
μοναχής Πελαγίας.
1827: Έπειτα από πέντε επιθέσεις εναντίον της 
Καστέλας στον Πειραιά, οι τουρκικές δυνάμεις 
υπό τον Κιουταχή εξαναγκάζονται σε υποχώ-
ρηση. 
1923: Υπογράφεται στη Λοζάνη η σύμ-
βαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα 
στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρ-
μογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες 
της Κωνσταντινούπολης και των δύο νησιών 
Ίμβρου και Τενέδου και οι μουσουλμάνοι της 
Δυτικής Θράκης.
1929: Παραχωρείται στις Ελληνίδες το δικαί-
ωμα ψήφου. Πάντως, σε βουλευτικές εκλογές 
θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 1952.
1945: Ανασυγκροτείται το Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων, που είχε διαλυθεί από τη δικτα-
τορία Μεταξά.
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Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

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

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ

Προς
Μαστραντώνη (= Μάστερ Αντώνη MBA)  ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ

Νέα Υόρκη

Μαστραντώνη αμίμητε,

Παρακολούθησα ολόκληρο το φιάσκο του ανύπαρκτου πτυ-

χίου που αποκάλυψε το  ιστορικό "ΚΑΛΑΜΙ" και της αποπο-

μπής σου απ'τη θέση του υφυπουργού.

Αγωνίζεσαι τώρα να πείσεις τους αφελείς της ομογένειας  ότι 

είσαι αθώος και άδικα σε "συκοφαντήσανε" και έπεσες, ο καη-

μένος,  "θύμα συκοφαντών".

Προσπάθησες στην αρχή με κάτι άρθρα στην εφημερίδα σου 

να τα γυρίσεις απ'εδώ και να τα στριφογυρίσεις απ' εκεί, να τα 

μπαλώσεις και να τα διορθώσεις.  Αλλά τάκανες χειρότερα. 

Παρουσιάσθηκες κατόπιν στο Σκάι πιστεύοντας ότι είσαι πιο 

έξυπνος απ' τους τηλεπαρουσιαστές. Νόμισες πως θα μπορού-

σες να τους πουλήσεις φύκια για μεταξωτές κορδέλες  βγάζο-

ντας στη μέση κάτι φάκελους με "πανεμιστημιακές" επιστολές  

που προέκυψαν ξαφνικά εξουρανού με τρόπο που θα ζήλευε 

και ο πιο έμπειρος ταχυδακτυλουργός. Τελικά, και εκεί τάκανες 

θάλασσα και πολύ χειρότερα.

Και, τέλος, πριν λίγες μέρες, φρόντισες να φυτευθεί ένα άρθρο 

στην "Καθημερινή" επαναλαμβάνοντας τα αντιφατικά που εδώ 

και βδομάδες τσαμπουνάς. Έτσι, κάνοντας τα πάλι μαντάρα, 

έφθασες ώς τον πάτο. Πιο βαθιά δε γίνεται!

Διότι και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις δεν θάλεγες ποτέ 

όσα ισχυρίσθηκες αν γνώριζες πως λειτουργεί το σύστημα για 

την καταβολή φοιτητικών τελών στις ΗΠΑ ή, στην καλλίτερη 

περίπτωση,  αν το γνώριζες , πόνταρες στο ότι ο κοσμάκης που 

διαβάζει ακόμη την εφημερίδα σου, οι τηλεθεατές του Σκάι 

και οι αναγνώστες της "Καθημερινής"  έχουν άγνοια αυτού του 

συστήματος.  Και ο τελευταίος φοιτητής της Αμερικής ξέρει ότι 

τέλη καταβάλλονται μόνο για  τις παραδόσεις και τα εργαστή-

ρια που προηγούνται και ποτέ για το ίδιο το πτυχίο.

Ποιό το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών σου;

 Όχι μόνο δεν έπεισες κανένανε αλλά αντίθετα τώρα όλοι 

ρωτάνε αν ακόμη και το χαρτί που υποτίθεται ότι πήρες προ-

ηγουμένως από το Κουίνς είναι  πλαστογραφημένο και -αυτό 

είναι ακόμη σπουδαιότερο- αν τέλειωσες ποτέ γυμνάσιο.

Θέλουν τώρα όλοι να μάθουν όχι μόνο αν οι καινούριες "πανε-

μιστημιακές" επιστολές είναι πλαστογραφημένες ή γνήσιες, 

αλλά άν ποτε και σε ποιά απόσταση πέρασες απ' έξω  απ' το 

Κολούμπια, αφού αγνοείς ακόμη πως και πότε καταβάλλλονται 

τα φοιτητικά τέλη.

Προπαντός ζητάν να πληροφορηθούν  από ποιόνα νάναι άραγε 

γραμμένα τα σχόλια που εμφανίζονται κάθε τόσο με την υπο-

γραφή σου στην ιδιόκτητη εφημερίδα σου. Διότι πως ο αστοι-

χείωτος που παρουσίασε η τηλεόραση και σαν αγράμματος 

και αμόρφωτος λαλούσε, πως ο ρηχός και ευτράπελος επιχει-

ρηματολόγος της "Καθημερινής", είναι ο ίδιος μ' εκείνονα το 

σοφό που γράφει  σχόλια "βαθυστόχαστα" στην εφημερίδα και 

δασκαλεύει  τον κόσμο όλο;

Αν θες τώρα, Μαστραντώνη, άκουσε και έναν άνθρωπο που τα 

μάτια του έχουν δει πολλά.

Ξέχνα το συντομότερο όλα αυτά τα παραμύθια περί πτυχίου 

που χρόνια τώρα έλεγες  πως τόχεις και τελικά δεν τόχες.  

Λησμόνησε και τις αρρωστημένες φαντιώσεις για το εφημε-

ριδομάγαζο σου που δήθεν αποτελεί  τον ΤΡΙΤΟ άξονα-πυ-

λώνα της ομογένειας ίσο μάλιστα με την Αρχιεπισκοπή και την 

ΑΧΕΠΑ (ίσως και ανώτερο απ' αυτές!). Αστες επιτέλους αυτές 

τις εκρήξεις της  ψυχοπαθητικής μεγαλομανίας σου. Γύρισε στις 

αθόρυβες και απαρατήρητες  δουλειές σου και προσπάθησε 

να σώσεις ακόμη ό,τι μπορείς να σώσεις, μη χάσεις και αυτά 

ύστερα από κείνα πούπαθες καραγκιοζοπαίζοντας τον υφυ-

πουργό και  επιχειρώντας να πετάξεις πιο ψηλά από το μπόι 

σου ώσπου τελικά έπεσες κατακόρυφα και  έσκασες βαρύ-

γδουπα σαν σάπιο καρπούζι.

Στη εφημερίδα σου, αν τελικά μπορέσεις και τη σώσεις από 

την κατακύλα, κύτταξε να αλλάξεις πολιτική. Παύσε να θάβεις 

διαρκώς ανθρώπους που αρνιούνται να γίνουν χρηματοδότες 

σου. Τέλειωνε με τους εκβιασμούς προς τις κοινότητες και ενο-

ρίες για διαφημήσεις, όπως τόχεις συνήθεια. Σταμάτα να κρύ-

βεις τα εγκλήματα των φίλων σου (πολιτικών,  παπάδων και 

άλλων) που κατά σύμπτωση είναι και οι  χρηματοδότες σου... 

Μην επιχειρήσεις ξανά να βάλεις την υπογραφή σου κάτω από 

σχόλιο που γράφτηκε απ' άλλονα (αυτό  λέγεται "ετερογραφία" 

(;) και ισοδυναμεί με τη πλαστογραφία). Μη τυπώνεις επιστο-

λές φίλων σου υπαγορευμένες από σένα ή κάποιο συνεργάτη 

σου. Επίσης,  μη δημοσιεύεις επιστολές προκάτ ανύπαρκτων 

ομογενών που ούτε κάτοικοι των νεκροταφείων δεν είναι. 

Κοντολογίς, μαζέψου και έλα στα κυβικά σου, μη πάθεις και 

πολύ χειρότερα.

Αυτή είναι η συμβουλή μου, Μαστραντώνη, και άφησε τους 

παληκαρισμούς  "θα τους γαμ..." και "θα τους ξεσχίσω" αυτούς 

που τόλμησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Αστα όλ' αυτά μην 

αρχίσουν αυτοί όλοι να σκαλίζουν ακόμη πιο βαθιά... Αστα, 

σου λέω, Μαστραντώνη.

Χαιρετισμούς και καλή φώτιση,

Φάνης Σαμπαρλής

Northern Arizona University

Department of Applied Sociology

824 S. San Francisco Street

Flagstaff, AZ 86011

ΥΓ - Δεν έχω αντίρρηση να δημοσιεύσεις στην εφημερίδα 

σου αυτήν την επιστολή, όπως τις άλλες που θα ακολουθή-

σουν. Αντίθετα. Έτσι θα δείξης πως επιτέλους "το πάθημα έγινε 

μάθημα" και πως στο μέλλον η εφημερίδα  σου θάναι πιο 

σοβαρή και αντικειμενική.
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Έ
να απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Τορόντο πριν από περίπου δύο μήνες κι 
ανακαλύφθηκε την Δευτέρα. Γείτονες ανακάλυψαν στο σπίτι το πτώμα μιας 54χρο-
νης μητέρας, η οποίο όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, δολοφονή-
θηκε από τον 17χρονο γιο της. Στην συνέχεια ο ανήλικος προσπάθησε να ξεφύγει 

στο Winnipeg, αλλά συνελήφθη τελικά στην Mannitoba. To περιστατικό συνέβη στο σπίτι 
του θύματος που βρίσκεται μεταξύ των οδών St. Clair Avenue West και Oakwood Avenue. 
Η ταυτότητα του θύματος δεν μπορεί να δοθεί στην δημοσιότητα διότι μπορεί να αποκα-
λυφθεί η ταυτότητα του δράστη που προστατεύεται από το Νόμο πέρι Δικαιοσύνης των Α-
νηλίκων.

17χρονος δολοφόνησε τη μητέρα 
του και την βρήκαν δύο μήνες μετά

Ο Δήμαρχος δηλώνει πως  θέλει 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το TTC

Ο 
δήμαρχος John Tory λέει ότι 
έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες για 
την εξασφάλιση δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων σε κυβερνητική 

χρηματοδότηση για να επιτρέψει στην 
TTC να ακολουθήσει ένα φιλόδοξο κεφα-
λαιακό σχέδιο που απαιτεί την αγορά εκα-
τοντάδων νέων τρένων, λεωφορείων και 
τραίνων μετρό. Ο Tory έκανε το σχόλιο 
στους δημοσιογράφους την Πέμπτη το 
πρωί, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του 
σχεδίου της TTC για τη χρήση πρόσθε-
της χρηματοδότησης ύψους $4,56 δισ. 
δολαρίων που θα ξεκινήσει την ερχόμενη 
δεκαετία ως αποτέλεσμα της αύξησης της 
εισφοράς για την κατασκευή της πόλης. 
Σύμφωνα με το σχέδιο, περίπου $3,09 
δισεκατομμύρια δολάρια θα κατευθύνο-
νταν για να καλύψουν το ένα τρίτο από το 
μερίδιο της πόλης για την επισκευή στα 
μετρό, συμπεριλαμβανομένου και της 

εγκατάστασης ενός αυτόματου συστήμα-
τος ελέγχου της στη γραμμή 2. Τα υπό-
λοιπα χρήματα, εν τω μεταξύ, θα παραχω-
ρηθούν προς την αντικατάσταση ορισμέ-
νων οχημάτων της TTC που χάλασαν ή 
είναι έτοιμα να χαλάσουν.

Μ
ετά την ξαφνική αναχώρη-
ση του εκτελεστικού διευ-
θυντή της, η Pride Toronto 
αναφέρει ότι έχει να κά-

νει με ισχυρισμούς περί λεκτικής παρε-
νόχλησης και κατάχρησης πόρων στην 
οργάνωση. Σε μια δήλωση που δημο-
σιεύθηκε μέσω των κοινωνικών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης αργά το βράδυ 
της Τετάρτης το The Pride Toronto Board 
αποκάλυψε ότι οι ισχυρισμοί υποβλή-
θηκαν από προσωπικό, εθελοντές και 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν 
από περίπου έξι μήνες στα τέλη Ιουνί-
ου και στις αρχές Ιουλίου. Το σημερι-
νό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθη-
κε τον Απρίλιο, δήλωσε ότι πήρε τους 
ισχυρισμούς «πολύ σοβαρά» και προσέλαβε έναν ανεξάρτητο τρίτο ερευνητή για να 
πραγματοποιήσει μια «εξαντλητική, εντατική και διεξοδική έρευνα». 
Οι ισχυρισμοί σχετικά με την κατάχρηση κεφαλαίων αφορούν τις δαπάνες πριν από το 
2019 και αφορούσαν «πολύ μικρά ποσά» σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του 
οργανισμού, δήλωσε το διοικητικό συμβούλιο. Η δήλωση έρχεται μια εβδομάδα μετά 
την αποχώρηση της Olivia Nuamah από το ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή του Pride 
Toronto. Η αποκάλυψη έγινε την Τρίτη. Η ομάδα την ευχαρίστησε για την υπηρεσία της, 
αλλά δεν έδωσε καμία εξήγηση για την αναχώρησή της.

To Toronto Pride αντιμετωπίζει 
κατηγορίες για παρενόχληση και 

κατάχρηση κεφαλαίων

Συνεχίζει να προκαλεί ο Γενικός Πρόξενος 
των Σκοπίων στο Τορόντο Γιοβίκα Παλα-
σέφσκι, ο οποίος παραβρέθηκε σε πρω-
τοχρονιάτικο … Gala συμπατριωτών του, 
όπου δεν έλλειψαν οι προκλήσεις κατά της 
Ελλάδας, παρά τα όσα προβλέπονται στη 
Συμφωνία των Πρεσπών.
Η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, πραγματο-
ποιήθηκε από την σκοπιανή ενορία «Προ-
φήτου Ηλία Mississauga», σε αίθουσα δεξί-
ωσης στο Τορόντο, σύμφωνα με το παλαιό 
ημερολόγιο το οποίο ακολουθεί η σχισμα-
τική εκκλησία των Σκοπίων.
Σημαίες με τον Ήλιο της Βεργίνας, ήταν δια-
κοσμημένες στο χώρο της εκδήλωσης ενώ 
κυμάτιζαν και στη διάρκεια των χορών, 
παρουσία του επίσημου κρατικού αξιωμα-

τούχου. Ο Σκοπιανός Πρόξενος παραβλέ-
πει προκλητικά τα όσα αναφέρονται στη 
Συμφωνία των Πρεσοών, που αναγνωρίζει 
εκ νέου τον Ήλιο της Βεργίνας ως ελληνικό 
σύμβολο και πως απαγορεύει οποιαδή-
ποτε χρήση του ή αναγνώριση από δημό-
σιους φορείς.
Δεν είναι ωστόσο πρώτη φορά, που ο 
συγκεκριμένος διπλωμάτης «χαϊδεύει» τ’ 
αυτιά των εθνικιστών συμπατριωτών του 
στον Καναδά. Το καλοκαίρι του 2017 είχε 
παραβρεθεί σε αλυτρωτική εκδήλωση για 
το «Ίλιντεν», όπου δέσποζαν προκλητικοί 
χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας» έως την 
Λάρισα και την Χαλκιδική, προκαλώντας 
την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου 
Εξωτερικών.

Προκαλεί και πάλι ο Σκοπιανός 
Πρόξενος στο Τορόντο
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca

Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!
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LIFE

Melissa Riso:  
Σου πέφτει το… σαγόνι 

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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Ο 
αξιολάτρευ-
τος μπαμπάς 
κ α τ ά φ ε ρ ε 
να λιώσει το 

Instagram με μια του 
φωτογραφία που τον 
δείχνει να απολαμβάνει 
μια βόλτα με την 4 μη-
νών κορούλα του.
Στις 2 Σεπτεμβρίου ήρθε 
στον κόσμο η μικρή του 
πριγκίπισσα και η καθη-
μερινότητά τόσο του 
ίδιου όσο και της συζύ-
γου του άλλαξε. Ο Ετεο-
κλής Παύλου και η Ελένη 
Χατζίδου ζουν την από-
λυτη ευτυχία. Όλα περι-
στρέφονται γύρω από 
τη μικρή τους κόρη και 
η ζωή τους είναι γεμάτη 
χαμόγελα, ευτυχία, μπι-
μπερό και πάνες. Να σας 
θυμίσουμε μια ανάρ-
τηση του Ετεοκλή που 
τον έδειχνε να αλλά-
ζει πάνα; Μια διαδικα-
σία που φαίνεται ότι του 
αρέσει πολύ, μέσα σε 
όλα εκεινα που καθημε-
ρινά κάνει. 

Η Ρία Αντωνίου δεν 

έχει πλέον κανένα 

ταμπού

Το 2020 φαίνεται ότι έχει μπει 
με άγριες διαθέσεις για την 
εκρηκτική Ρία Αντωνίου, που 
δεν σταματά να ποστάρει απο-
καλυπτικά στιγμιότυπα στο 
Instagram. Η ξανθιά καλλονή 
μπορεί να κάνει τη δική της 
καριέρα στο εξωτερικό, όμως 
το ελληνικό ταπεραμέντο της 
δεν κρύβεται.

Λεωνίδας 

Καλφαγιάννης: Η 

αλλαγή

Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης 
το πρωί της Τετάρτης (22-01) 
φιλοξενήθηκε στην εκπομπή 
«Στη φωλιά των Κου Κου».  Η 
Κατερίνα Καραβάτου βλέπο-
ντας τον παρατήρησε το πόσο 
πολύ έχει αδυνατίσει ο ηθο-
ποιός. Ο Λεωνίδας Καλφα-
γιάννης έχει μείνει πραγμα-
τικά μισός αφού όπως κι εσύ 
θα δεις, έχει χάσει πολλά κιλά 
από την τελευταία φορά που 
τον είδαμε.

Μπορεί να είναι μητέρα δύο 
παιδιών, όμως, διαθέτει ένα 
κορμί που θα ζήλευαν πολ-
λές.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι 
έχει δουλέψει πολύ για να 
βλέπουμε εμείς αυτές τις 
εικόνες και συνέχεια ανεβά-
ζει φωτογραφίες και βίντεο 
από την προπόνησή της στο 
γυμναστήριο, στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
Instagram.

Ετεοκλής Παύλου: 
«Μπαμπάς στο καθήκον»

Στέλλα Μιζεράκη: Έτσι είναι 
το εντυπωσιακό της κορμί 
χωρίς τα φίλτρα και το ρετούς

Η Κατερίνα Λάσπα μπήκε 

στη σάουνα και μοίρασε 

εγκεφαλικά

Α
ν μιλάμε για μεσογειακό ταμπεραμέ-
ντο και ελληνική ομορφιά, η Υπαπα-
ντή Βασιλά είναι αντιπροσωπευτικό 
δείγμα. Και μόνο τυχαίο δεν είναι που 

το 2014 στέφθηκε «Μις Τουρισμός».
Το μοντέλο από τη Ρόδο εντυπωσιάζει με την 
εμφάνισή της. Διαθέτει καλλίγραμμο κορμί, 

υπέροχο βλέμμα, ζουμερά χείλη και όμορφο 
πρόσωπο κάνοντας το ανδρικό κοινό να κολλάει 
μαζί της.
Η Υπαπαντή Βασιλά ασχολείται ενεργά και με το 
Instagram ανεβάζοντας συχνά σέξι φωτογρα-
φίας της που ενθουσιάζουν τους followers της. 
Ειδικά εκείνες με μαγιό.

Υπαπαντή Βασιλά: Το μεσογειακό 
ταμπεραμέντο σε όλο του το μεγαλείο

Η 
Στέλλα Μιζε-
ράκη έχει εξε-
λιχθεί σε μία 
από τις πιο κα-

λά αμειβόμενες Ελληνί-
δες Instagrammers.
Λόγω εποχής και σει-
ράς μαγιό που προω-
θεί, οι λήψεις με μπικίνι 
στο προφίλ της είναι 
κάτι το εξαιρετικά συνη-
θισμένο, με όλες τους 
να έχουν υποστεί την… 
απαραίτητη επεξεργα-
σία.
Αυτός είναι και ο λόγος 
που πολλοί θα περίμε-
ναν την εικόνα της Στέλ-
λας να μην είναι στην 
πραγματικότητα τόσο 
αψεγάδιαστη.
Διαψεύστηκαν, όμως, 
πανηγυρικά με την 
κυκλοφορία ενός δια-
φωτιστικότατου βίντεο! 
Πρόκειται για υλικό που 
ανήρτησε ο Σωκράτης 
του «Power of Love».



LIFE 55ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Μ
πορεί κατά 
καιρούς να 
έ χουμε δε ι 
πολλές εντυ-

πωσιακές γυναίκες στην Ελ-
λάδα, όμως κορμί σαν της 
Τζένης…. ποτέ!
Η Τζένη Λάττου που μας 
έκανε εξαρχής να εθιστούμε 
στα λικνίσματα του κορμιού 
της, αυτή τη φορά προχωρά 
σε μια σειρά φωτογραφιών 
που οι λέξεις δεν μπορούν 
να περιγράψουν.
Το κορίτσι αυτό επιμένει να 
λέει όχι στα πολλά ρούχα και 
δεν έχουμε παρά να την ευχα-
ριστήσουμε.

Σ
ε δύο ξεχωριστές 
συναυλίες, σε Αθή-
να και Θεσσαλονί-
κη, ο βραβευμένος 

με Grammy performer με 
την χαρισματική φωνή και 
την εκρηκτική σκηνική πα-
ρουσία, υπόσχεται να μας 
αναστατώσει και να μας 
προσφέρει μια καυτή συ-
ναυλιακή εμπειρία!
Τις συναυλίες ανοίγει η 
σαγηνευτική και απόλυτη 
pop star Ελένη Φουρέ-
ιρα, κάνοντας ακόμα μία 
εμφάνιση - έκπληξη σε 
μεγάλους συναυλιακούς 
χώρους της Ελλάδας!
Μόλις 25 χρονών, ο Λατί-
νος τραγουδισ τής και 
sexiest man alive για το 
2018, μετράει ήδη σχεδόν 
200 sold out συναυλίες 
παγκοσμίως με περισσό-
τερα από 1.000.000 εισι-
τήρια, ενώ η Madonna, 
o J Balvin, ο Ricky Martin 
και η Shakira είναι μερικές 
από τις πρόσφατες συνερ-
γασίες του, επιβεβαιώνο-
ντας πως ο Maluma είναι 
το απόλυτο crossover της 
παγκόσμιας μουσ ικής 
σκηνής.

Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια θα 
ανοίξει τις συναυλίες του Maluma;

Έ
γινε γνωστή μέ-
σα από το ειδύλ-
λιό της με τον 
Justin Bieber, αλ-

λά έμεινε στη δημοσιό-
τητα χάρη στο πολύ σέξι 
σώμα της. Η 22χρονη α-
πό τη Δομινικανή Δημο-
κρατία δουλεύει ως μο-
ντέλο και στον ελεύθερο 
χρόνο της ασχολείται με τη 
γυμναστική.. κάτι που φαί-
νεται στις φωτογραφίες της 
με μαγιό.

Τζένη, το κορμί… δεν 
υπάρχει!

Η Αμάντα τα “πέταξε όλα” στη 
Μύκονο και έκρυψε τον ήλιο

Ο 
λόγος για την Amanda Lynn, 

την 29χρονη καλλονή από 

την Φλόριντα, η οποία δη-

λώνει ηθοποιός, μοντέλο 

και blogger, αλλά οι πληροφορίες λένε 

και για άλλες επαγγελματικές δραστηριό-

τητες, που λαμβάνουν χώρα σε κοσμικούς 

προορισμούς της Μέσης Ανατολής και της 

Ευρώπης. Τώρα τι… μη με ρωτάτε αλλά 

μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Πά-

ντως στη Μύκονο έμαθα πώς πέρασε πο-

λύ καλά. Και αυτή και η παρέα της…

Έσβησε τον ήλιο των Κυκλάδων λέμε με τα 

προσόντα της.

Yovanna Ventura: τα πιο sexy 
οπίσθια στο Instagram
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Το Περτούλι και η Ελάτη είναι 
αδιαμφισβήτητα από τους πιο 
όμορφους ελληνικούς προορισμούς, 
στους οποίους απολαμβάνει κανείς το 
μεγαλείο της χειμερινής φύσης και της 
Πίνδου.

Α
πό το Περτούλι, το υπέροχο θεσσα-
λικό αρχοντοχώρι, μια αγαπημένη 
μου πρωινή βόλτα, ακόμα και με πο-
λύ χιόνι, είναι στην Μπουντούρα, το 

βουνό ακριβώς από πάνω. Συνήθως ξεκινάμε 
όλοι μαζί, γονείς και παιδιά, και σε λίγα λεπτά 
βρισκόμαστε σε ένα παρθένο δάσος με πανύ-
ψηλα έλατα. Ο φαρδύς χωματόδρομος που το 
διατρέχει κάνει πιο εύκολη την πεζοπορία. Ό-
ταν έχει πολύ χιόνι, δεν χρειάζεται να πας μα-
κριά: μεγάλοι και μικροί στρώνονται στη δου-
λειά για να φτιάξουν χιονάνθρωπο, ενώ σε λί-
γη ώρα ο δασικός δρόμος έχει μετατραπεί α-
πό τους μικρότερους σε πίστα για έλκηθρα. 
Παίζουμε χιονοπόλεμο μέχρι που μύτες και 
χείλια παγώνουν, οπότε είναι ώρα να επιστρέ-
ψουμε. Έτσι κι αλλιώς, ξέρουμε τι μας περιμέ-
νει στη συνέχεια: η μεγάλη σάλα του Αρχοντι-
κού Χατζηγάκη, με το τζάκι και τη θέα σε όλα 
τα ελατοδάση του Περτουλίου, αλλά κυρίως 
το λουκούλλειο πρωινό του. Καθημερινά, οι 
γυναίκες του χωριού που δουλεύουν εδώ ζυ-
μώνουν τρία είδη ψωμιού και τρία είδη πίτας. 
Φτιάχνουν ακόμα και την αυθεντική βλάχικη 
κοτόπιτα, καθώς επίσης μοσχοβολιστά κου-
λουράκια, κέικ και σπιτικές μαρμελάδες από 
κράνα και φράουλες.
Πολύ κοντά βρίσκονται και τα Περτουλιώ-
τικα Λιβάδια, ένα μαγικό οροπέδιο με δεκά-
δες μικροσκοπικές λίμνες και πεντακάθαρα 
ρυάκια, όπου το καλοκαίρι βόσκουν αμέρι-
μνα αγελάδες, ενώ τον χειμώνα νομίζεις ότι 
βρίσκεσαι στις Άλπεις. Εδώ μπορεί κανείς να 
κάνει διάφορες δραστηριότητες, με ωραιό-
τερη –για μένα– την ιππασία. Ανεβαίνεις πάνω 
σε ένα περήφανο άλογο –έχοντας βέβαια μαζί 
σου οδηγό– και νιώθεις σαν τον Ρομπέν των 
Δασών: τα δασικά μονοπάτια ολόγυρα κρύ-
βουν σκηνικά απίθανης ομορφιάς.
Και με τα πόδια μπορείτε, όμως, να χαρείτε 
το χιονισμένο ελατόδασος. Τις μεσημεριανές 
ώρες, όταν το λούζουν οι ακτίνες του ήλιου, 
μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Θα ακού-
σετε τη «μουσική» από τα ρυάκια, αλλά και τις 
σταγόνες νερού που πέφτουν από τα δέντρα 
καθώς τα χτυπάει ο αέρας. Θα οργώσετε το 
ολόφρεσκο χιόνι πάνω σε snowmobile, θα 
κάνετε τοξοβολία, θα νοικιάσετε mountain 
bike και θα εξερευνήσετε το δάσος (αν δεν έχει 
χιόνι). Και, τέλος, θα πιείτε το τσάι σας –συνο-
δεύοντάς το με σπιτική μηλόπιτα– στο Κερκέ-
τιον, ένα πανέμορφο ξύλινο σαλέ που προ-
σφέρει και συναρπαστικές δραστηριότητες 
στη φύση.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΒΟΥΝΟΥ
Το Περτούλι, το ανατολικότερο από τα 32 βλα-
χοχώρια του Ασπροποτάμου, αγκαλιάζουν 
τα κατάφυτα με έλατα βουνά της Πίνδου: ο 
Κόζιακας, η Μπουντούρα, η Φούρκα και ο 
Κεπτινέλος. Στο βάθος, η επιβλητική Μαρόσα 
συμπληρώνει το κάδρο. Μυτερές κορυφές 
εναλλάσσονται με καταπράσινα οροπέδια και 

ανάμεσά τους σκοτεινές χαράδρες, ποτάμια 
κι ένα αρχαίο δάσος, που αρχικά σε ξαφνιά-
ζει, αλλά μετά σε ηρεμεί. Όταν ο ήλιος χάνε-
ται, το τοπίο φέγγει από την αντανάκλαση του 
χιονιού. Το δάσος του Περτουλίου, έκτασης 
33.000 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε από το 
Δημόσιο στο ΑΠΘ το 1934, για εκπαίδευση 
των φοιτητών Δασολογίας και για επιστημο-
νική έρευνα. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις, 
στην άκρη του χωριού, σχεδιάστηκαν από τον 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Η πανίδα της 
περιοχής είναι πολύ πλούσια: εδώ διαβιούν 
καφέ αρκούδες, ζαρκάδια, αλεπούδες, αγρι-
ογούρουνα, αγριόγατες, κουνάβια, δρυοκο-
λάπτες και σκιουράκια, που σκαρφαλώνουν 
τρέχοντας στα έλατα της Μπουντούρας.
Πολύ κοντά βρίσκεται και το χιονοδρομικό 
κέντρο. Ακόμα κι αν κάποιος δεν είναι φίλος 
του σκι, αξίζει να το επισκεφθεί για μια βόλτα 
με το εναέριο λιφτ. Η θέα από την κορυφή 
(1.370 μ.) προς τα ελατοσκέπαστα βουνά 
είναι από τις εμπειρίες που εντυπώνονται 
στη μνήμη. Με τρεις πίστες –μία για αρχάρι-
ους, μία για προχωρημένους και μία αντοχής– 
και με κλίσεις που φτάνουν έως και 40 μοί-
ρες, προσφέρεται ακόμα και για ορειβατικό 
σκι. Η σχολή διαθέτει έμπειρους δασκάλους, 
που κάνουν μαθήματα σε παιδιά και οργανώ-
νουν και νυχτερινό σκι για δυνατές συγκινή-
σεις – αν πετύχετε πανσέληνο, είναι η απόλυτη 
μαγεία. Αν το σκι δεν είναι το σπορ σας, νοικι-
άστε έλκηθρο και επιδοθείτε σε καταβάσεις 
στις απέναντι πλαγιές των Περτουλιώτικων 
Λιβαδιών.
Οι πεζοπόροι-ορειβάτες μπορείτε να ανε-
βείτε στο Κερκέτιο όρος ή Κόζιακας (απένα-
ντι από το χιονοδρομικό ξεκινάει μονοπάτι 
–4 ώρες πεζοπορία– για την κορυφή Χατζη-
πέτρος, στα 1.901 μ., όπου υπάρχει και κατα-
φύγιο). Σ’ αυτό το βουνό, όπου ο Ασκληπιός 
περισυνέλεγε βότανα για τις θεραπείες του, ο 
Δήμος Τρικκαίων, σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Ορειβασίας Χιονοδρομίας Τρικάλων, 
πρόσφατα χάραξε δύο πεζοπορικά μονοπά-
τια στο πλαίσιο της δράσης «Στα χνάρια του 
Ασκληπιού». Έτσι εξηγείται η περηφάνια που 
έχουν για τα βότανά τους οι γιαγιάδες στους 
πάγκους της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου, 
στην Ελάτη.

ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ
Μια πολύ ωραία διαδρομή που κάνουμε 
πάντα είναι από το Νεραϊδοχώρι έως την 
Ελάτη μέσα από τον δασικό δρόμο. Αφού 
ανάψουμε ένα κεράκι στην τρίκλιτη βασιλική 
του Αγίου Νικολάου (1763), με τις θαυμάσιες 
αγιογραφίες, παίρνουμε τον χωματόδρομο 
από το κέντρο του Νεραϊδοχωρίου μέχρι το 
ποτάμι. Έπειτα στρίβουμε αριστερά και ακο-
λουθούμε το Καμναΐτικο ρέμα, που προβάλ-
λει μέσα από τα πλατάνια. Από εκεί συνε-
χίζουμε προς Βλάχα, μέσα από το παρθένο 
δάσος. Τα έλατα συναγωνίζονται σε ύψος 
τους κατακόκκινους βράχους. Περνάμε την 
τοξωτή γέφυρα Χατζηπέτρου (1790) πάνω 
στο παλιό καλντερίμι και συνεχίζουμε για την 
τουριστική Ελάτη –Τύρνα για τους ντόπιους–, 
η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα 
στις ελατοσυστάδες. Γευματίζουμε εξαιρετικά 
στο Ανώγι, απολαμβάνοντας χειροποίητη 
χορτόπιτα, αγριογούρουνο στιφάδο με δαμά-
σκηνα, αρνάκι στη γάστρα, απίθανο γαλο-
τύρι δικό τους και νόστιμα γλυκά. Μη φύγετε 
χωρίς να προμηθευτείτε τοπικά βότανα (τσάι 
του βουνού, ρίγανη, φλαμούρι), μέλι, τρα-
χανά και άλλα καλούδια από το κατάστημα 
Λίκνο. Αξίζει να κάνετε και μια βόλτα μέχρι 
τους Αγίους Αναργύρους, για να δείτε σπίτια 
της Παλιάς Ελάτης, φτιαγμένα από λάσπη και 
ξυλοδεσιές. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναρ-
ρίχηση στον Κόκκινο Βράχο.
Μια άλλη διαδρομή, ασφάλτινη αυτή τη 
φορά, είναι στα χωριά του Ασπροποτάμου 
(του θρυλικού Αχελώου), με τα δάση από 
οξιές, βελανιδιές, ιτιές, κέδρους, σφενδά-
μους, αγριοκαστανιές, φλαμουριές και πλα-
τάνια. Στα ορεινά απαντώνται σημαντικοί 
πληθυσμοί από μεγάλα αρπακτικά, κυρίως 
γύπες. Μετά το Νεραϊδοχώρι, πάνω στον 
βράχο που εποπτεύει την κοιλάδα του Περ-
τουλιώτη ποταμού, στέκει ο ναός της Αγίας 
Παρασκευής του 18ου αιώνα.
Το χωριό Δέση είναι γνωστό για τους μικρούς 
καταρράκτες και τους χειμάρρους που κατα-
λήγουν στο εντυπωσιακό φαράγγι, λίγο πριν 
συναντήσουν τον Ασπροπόταμο. Αν σας αρέ-
σει η πεζοπορία, λίγο πριν φτάσετε στη Δέση, 
θα δείτε ένα μικρό κτίσμα. Από εκεί πάρτε 
τον δασικό δρόμο δεξιά, για να ανεβείτε στο 

Χαλικόβουνο και να θαυμάσετε από κοντά 
τους καταρράκτες (μας πήρε περίπου 2 ώρες 
πήγαινε-έλα). Λίγο πιο κάτω, στην Πύρρα, 
κάντε μια στάση στο παραδοσιακό καφε-
νείο της πλατείας. Η κυρία Αντιγόνη σερβί-
ρει καταπληκτικούς κεφτέδες, ντόπια λουκά-
νικα και δικές της πίτες. Χορτάτοι, βγείτε έξω, 
για να απολαύσετε την ομορφιά της φύσης, 
να περπατήσετε πλάι στο ποτάμι, να δείτε τις 
πέτρινες βρύσες του οικισμού, να πιείτε δρο-
σερό νερό και να αντικρίσετε το γεφύρι που 
κάποτε ένωνε τη Δέση με το Νεραϊδοχώρι.
Στην επιστροφή προς Πύλη, αφού περάσετε 
το γεφυράκι μέσα από τα λεγόμενα «στενά 
της Πύλης», θα σταματήσετε στο μεγάλο πλά-
τωμα για να δείτε το πέτρινο γεφύρι της Πόρ-
τας (1.514 μ.), που στέκει αγέρωχο πάνω από 
τον Πορταϊκό ποταμό. Πολύ κοντά βρίσκεται 
ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία 
της Ελλάδας, η τρίκλιτη βασιλική Παναγία των 
Μεγάλων Πυλών ή Πόρτα Παναγιά, σταυ-
ρεπίστεγη, με σπάνιας τέχνης ψηφιδωτά και 
μαρμάρινο τέμπλο. Η μονή ιδρύθηκε το 1283 
από τον σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο 
Κομνηνό Δούκα, αλλά διαλύθηκε στη διάρ-
κεια της Τουρκοκρατίας. Σε απόσταση 2 χλμ., 
η Ιερά Μονή του Αγίου Βησσαρίωνα (1527-
1535), που ανεγέρθηκε στον χώρο ερειπίων 
μοναστηριού του 13ου-14ου αιώνα, στέκει 
σήμερα σαν απόρθητο φρούριο. Το εντυ-
πωσιακό τριώροφο κτιριακό συγκρότημα 
κάποτε είχε 366 κελιά.
Σε απόσταση 15 λεπτών από την Πύλη βρί-
σκονται οι εντυπωσιακοί καταρράκτες της 
Παλαιοκαρυάς, με το υπέροχο μονότοξο 
γεφύρι του 17ου αιώνα που ξεπροβάλλει 
από την ομώνυμη χαράδρα. Πλάι στα κρυ-
στάλλινα νερά του ποταμού υπάρχει ο παλιός 
νερόμυλος, που φτιάχνει ακόμα αλεύρι, το 
οποίο μπορείτε να αγοράσετε. Μετά μπο-
ρείτε να γευματίσετε στην ταβέρνα Δριστέλα, 
πάνω στο ποτάμι: γίδα βραστή, κοντοσού-
βλι, πέστροφες, παϊδάκια. Για να κλείσετε 
όμορφα το ταξίδι, θα σας πρότεινα να πάτε 
μέχρι το χωριό Κάτω Παλαιοκαρυά και να 
πιείτε ένα τσιπουράκι με μεζέ περιποιημένο 
στο παλιό χάνι και νυν καφενείο της κυρα-Πα-
ρασκευής, με την καταπληκτική θέα στο 
ποτάμι.

Ελάτη - Περτούλι: Με χιόνι είναι αλλιώς
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Κουνέλι στο 
φούρνο

ΥΛΙΚΆ

 ª Πλένουμε με ξύδι το κουνέλι μας και το ξεβγαζουμε πολύ καλά.

 ª Σε ένα ταψι βαζουμε το κουνέλι με ολα τα υλικά και τα ανακατευουμε 
πολύ καλά . 

 ª Βαζετε το φαγητό στο φούρνο για 1 ώρα και 20’ στους 350* F μέχρι να 
ροδίσει το κουνέλι, να αποροφηθει η σάλτσα και να μαλακώσουν οι 
πατάτες και τα κρεμμύδια . Καλή σας όρεξη.

 ª 1 κουνέλι κομμένο σε μερίδες

 ª 1 φλυτζάνι ελαιόλαδο

 ª 2 φλυτζάνια κρασί ότι θέλετε 

 ª 15 κρεμμυδάκια στιφάδου

 ª 6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμέ-
νες

 ª 1 κιλό πατάτες στρογγυλές, 

μικρές, καθαρισμένες

 ª 1/2 ποτηρι χυμό λεμονιού 

 ª 3 κουταλιες ντοματομπελτε σε 
ένα ποτηρι χλιαρό νερο

 ª αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι 

 ª ρίγανη, λίγο Θυμάρι 

 ª 5 δαφνόφυλλα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Οι εξελίξεις στα οικονομικά ακολουθούν 
αργό αλλά σταθερό δρόμο. Και μολονότι 
η κατάσταση παραμένει ρευστή, μπορείτε 
τελικά να κάνετε δυναμικές επεμβάσεις στο 
στενό σας περιβάλλον και στον χώρο της 
δουλειάς σας. Μέσα στον καταιγισμό των 
γεγονότων, μην αμελήσετε τους φίλους σας 
και την οικογένειά σας. Είναι η περίοδος 
που μπορείτε να εντυπωσιάσετε το περι-
βάλλον σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από 
δημιουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα 
είναι ιδιαίτερα παραγωγική, γεννώντας 
τεχνάσματα και μεθόδους. Εάν νιώθετε 
πλήξη στην παρούσα εργασία σας, μην 
περιμένετε να αλλάξουν και πολλά, εάν δεν 
είστε διατεθειμένοι και εσείς να κάνετε μία 
προσπάθεια.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Δεν πρέπει να ξεχνάτε πως όλα καινούργια 
πράγματα έχουν τα προβλήματά τους κι αν 
παίρνετε το καθετί που γίνεται στα σοβαρά, 
θα καταλήξετε μόνο στο να εκνευρίζεστε. 
Ακολουθήστε νέες στρατηγικές αν βλέ-
πετε ότι κάτι δεν πάει καλά όπως 
εσείς θα θέλατε, αφού όπως 
και να έχει οι επιτυχίες 
τόσο στον επαγγελμα-
τικό όσο και στον οικο-
νομικό σας τομέα είναι 
εξασφαλισμένη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μετά τις δύσκολες στιγ-
μές θα έχετε τη διάθεση 
να ονειρευτείτε και να 
ξεφύγετε από ότι σας καταπι-
έζει. Έτσι βρίσκετε ξανά τον εαυτό 
σας και τη χαμένη σας διάθεση. Η περίοδος 
φέρνει ευχάριστες μετακινήσεις και επαγ-
γελματικές ευκαιρίες. Από σήμερα παύουν 
οι δυσκολίες για τους πολλούς και τα άστρα 
σας δίνουν μικρές ή μεγάλες αιτίες για να 
αναγεννηθείτε.

ΛΕΩΝ
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η καλύ-
τερη που θα μπορούσε να δώσει πολύ 
ευχάριστα μηνύματα. Η καχυποψία και οι 
κριτικές διαθέσεις θα μπορούσαν να σας 
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Να 
αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ακόμα κι 
αν η ένταση της μέρας σας αφήνει ανεπη-
ρέαστους, επηρεάζει τους συνομιλητές σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε το 
άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε κάτι 
που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανικούς που 
σας προκαλούν «τρίτοι» και καλλιεργήστε 
την αισιοδοξία για το οικονομικό σας μέλ-
λον. Πάνω από όλα αρκεί να διαχειρίζεστε με 
σύνεση τα συμφέροντά σας αλλά και τα χρή-
ματά σας και να συνειδητοποιήσετε ότι το 
παρόν δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν.

ΖΥΓΟΣ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυ-
χία. Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία 
σας. Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και 
στις οικονομικές ανταλλαγές… Δημιουργή-
στε από τώρα σωστές βάσεις και μην κάνετε 
τίποτα ριψοκίνδυνο που μπορεί να αποδει-
χτεί ότι ήταν λανθασμένο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αντιμετωπίστε τα προβλήματά σας με προ-
νοητικότητα και ρεαλισμό και βρείτε την πιο 
δίκαιη λύση τόσο για τον εαυτό σας όσο 
και για τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο θα 
τακτοποιηθούν οι αισθηματικές, οι οικογε-
νειακές, οι επαγγελματικές εκκρεμότητες 
που απασχολούν τους περισσότερους από 
εσάς. Ελεύθεροι πια μπορείτε να διεκδική-
σετε και να ευτυχήσετε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ορμητική σας διάθεση σας ανοίγει και-
νούργιους δρόμους. Ταξίδια, σπουδές, 
συμβόλαια και επαφές με άτομα που ζουν 
μακριά σας απασχολούν. Βέβαια τα προ-
βλήματα που αφορούν την προσωπική σας 

και την επαγγελματική σας ζωή, δεν 
λείπουν. Προσέξτε την εργασία 

σας και αποφύγετε κάποιες 
αντιθέσεις με ανθρώπους 

του άμεσου περιβάλλο-
ντός σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στα επαγγελματ ικά 
σας, στα αισθηματικά 
σας, και στα ψυχολο-

γικά σας οι συνθήκες 
αλλάζουν και οι αλλαγές 

θα έχουν άμεσο αντίκτυπο 
και σ’ όλους τους άλλους. Θα δια-

πιστώσετε μια μικρή κάμψη σε ότι σχετίζε-
ται ειδικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέ-
ροντα. Και ίσως ακόμα να έχουν για συνέ-
πεια μια σχετική μείωση των εσόδων σας. 
Φανείτε προνοητικοί στις αποφάσεις σας 
για να είναι η κατάσταση αυτή εντελώς προ-
σωρινή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να 
πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη 
ζωτικότητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός 
αυτή την περίοδο, όλα γύρω σας γίνονται 
γης μαδιάμ. Εσείς όμως έχετε διαπιστώσει 
ότι η ζωή σας έχει πάρει τον καλό δρόμο. 
Συνειδητοποιείτε ότι τα σύννεφα υποχω-
ρούν και ότι οι ευκαιρίες από πλευράς συγ-
χρονισμού-τάιμινγκ προσφέρονται για να 
προχωρήσετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα αντιμετωπίσετε αρκετές δυσχέρειες 
στην προσπάθεια που αρχίσατε. Αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πετύχετε. 
Μπορείτε, φτάνει να παραμερίσετε, για 
ένα διάστημα, κάθε άλλη σκέψη. Μην είστε 
αφηρημένοι όταν ασχολείστε με μηχανή-
ματα και μην αναμειγνύεστε σε συζητήσεις 
και σχόλια που μπορεί να σας εκθέσουν. 

Τρεις ξανθιές το σκάνε από τη φυλακή που ήταν 
έγκλειστες. Η μία προλαβαίνει και παίρνει μαζί 
της μία σκάλα, η δεύτερη ένα κομμάτι σκοινί 
και η τρίτη μια τεράστια πέτρα πάνω από 30 
κιλά και αρχίζουν και τρέχουν ενώ από πίσω, 
τους κυνηγάνε οι φύλακες.
– Γιατί πήρες το σκοινί; ρωτάει η πρώτη τη δεύ-
τερη.
– Μπορεί να με βοηθήσει. Άμα χρειαστεί να…
κάνω καταρρίχηση θα το δέσω σε ένα δέντρο 
και θα κατέβω, της απαντάει.
– Εσύ γιατί πήρες την σκάλα;
– Μπορεί να με βοηθήσει, άμα φτάσω σε αδιέ-
ξοδο, θα ανέβω με τη σκάλα και θα καταφέρω 
να γλιτώσω.
Γυρνάνε και οι δύο και κοιτάνε αυτή που τρέχει 
με την τεράστια πέτρα και τη ρωτάνε:
– Εσύ γιατί κουβαλάς την πέτρα;
– Μπορεί να με βοηθήσει, τους απαντάει, σε 
περίπτωση που δω ότι θα με φτάνουν οι φύλα-
κες θα την αφήσω για να τρέξω γρηγορότερα!
Ένα νεαρός έπιασε δουλειά σε ένα πολυκατά-
στημα και την πρώτη του μέρα στην δουλειά 
του λέει ο διευθυντής του καταστήματος:
«Καλή αρχή σου εύχομαι, πάρε αυτήν την 
σκούπα και ξεκίνα να σκουπίζεις. Αυτό θα το 
κάνεις καθημερινά!»
Ο νεαρός μένει για λίγο άφωνος και του λέει με 
θιγμένο ύφος:
«Μα εγώ είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου!»
«Α, με συγχωρείς, δεν το ήξερα. Δώσε μου την 
σκούπα να σου δείξω πώς γίνεται!!!»

Ένας μουσικός έχασε ξαφνικά σε τροχαίο ατύ-
χημα τον καλύτερό του φίλο που έπαιζαν μαζί 
μουσική. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τον 
έχασε τόσο απότομα κι έπεσε σε κατάθλιψη. 
Κάθε μέρα προσευχόταν να γυρνούσε πίσω 
να τον έβλεπε έστω και λίγο για μια τελευταία 
φορά.
Μετά από λίγο καιρό έγινε το θαύμα και εμφα-
νίστηκε μπροστά του.
Η χαρά του ήταν απερίγραπτη και του έλεγε 
πόσο του ‘χε λείψει
«Σε σκέφτομαι κάθε λεπτό που περνάει κι 
εύχομαι να περνάς καλά όπου κι αν είσαι!» του 
είπε.
«Μην ανησυχείς για μένα, περνάω τέλεια στον 
Παράδεισο! Εμφανίστηκα σήμερα εδώ μπρο-
στά σου για να σου πω ένα καλό κι ένα κακό 
νέο. Από που να αρχίσω;»
«Ξεκίνα από το καλό.» απάντησε ο φίλος του.
«Τα καλά είναι ότι έχω βρει τις καλύτερες 
παρέες και περνάμε φανταστικά! Κάνουμε 
συνέχεια συναυλίες. Έχω συναντήσει τον Τζον 
Λένον και τραγουδήσαμε μαζί το “imagine” σε 
μια συναυλία του. Σε άλλη συναυλία τραγου-
δήσαμε μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ και μια άλλη 
μέρα με τον Μάικλ Τζάκσον.»
«Μα αυτό είναι πολύ καλό νέο! Χαίρομαι για 
σένα, μα το κακό νέο ποιο είναι;»
«Το κακό νέο είναι ότι βγήκαν αφίσες που λένε 
ότι έχεις κι εσύ συναυλία το άλλο Σάββατο!»
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Με εκθέσεις, συναυλίες, 
ημερίδες και παρουσιάσεις 
θα εορταστούν τα 100 χρόνια 
από τη γέννησή της

Μ
ε την παρουσίαση της 
έκδοσης των πρακτι-
κών της Διεθνούς Η-
μερίδας με θέμα «Ε-

πανένωση των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα», που θα πραγματοποιηθεί 
στις 29 Ιανουαρίου, στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλό-
πουλου, θα εγκαινιαστεί ο κύκλος 
εκδηλώσεων του Έτους Μελίνα 
Μερκούρη 2020 που διοργανώνε-
ται με αφορμή την συμπλήρωση 
100 χρόνων από τη γέννηση της α-
ξέχαστης ηθοποιού, μιας προσωπι-
κότητας λαμπερής που καινοτόμη-
σε, διεκδίκησε και ταξίδεψε την Ελ-
λάδα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων παρουσιάστηκε χθες το 
μεσημέρι, στο Ίδρυμα Μελίνα Μερ-
κούρη, από την υπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, παρουσία Παρόντες της  
γενικής γραμματέως του Ιδρύματο,  
Μανουέλλας Παυλίδου και του καλ-
λιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού 
Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη,  όλοι  
τους μέλη της επιτροπής εκδηλώ-
σεων  του επετειακού έτους επι-
κεφαλής της οποία είναι ο  πρώην 
υπουργός Πολιτισμού και προσω-
πικός φίλος της Μελίνας, Ζακ Λανγκ,
«Η Μελίνα ήταν μια πληθωρική 
προσωπικότητα και σε ό,τι ανα-
λάμβανε να κάνει έμπαινε μπρο-

στά ο αυθορμητισμός, η πίστη και 
το όραμα. Γι’ αυτό όλη της η ζωή 
ήταν μια παράσταση, την οποία 
όμως ζούσε η ίδια με απόλυτη ειλι-
κρίνεια» είπε με νόημα η υπουρ-
γός Πολιτισμού αναφερόμενη στα 
βασικά εκείνα χαρακτηριστικά που 
έκαναν την Μελίνα μοναδική.
Η κυρία Μενδώνη υπογράμμισε 
πως σκοπίμως επιλέχθηκε ως εναρ-
κτήρια μια εκδήλωση που σχετίζε-
ται άμεσα με τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα καθώς, όπως επισήμανε, «η 
Μελίνα έδωσε έναν μεγάλο αγώνα 
για την πραγματοποίηση ενός ορά-
ματος που όλοι πιστεύουμε ότι θα 
έρθει το momentum που θα γίνει 
πραγματικότητα, την ενοποίηση 
των Γλυπτών και την επανένωσή 
τους με τον Παρθενώνα».
Από τις υπόλοιπες προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις ξεχωρίζουν 

η έκθεση – αφιέρωμα στην διεκ-
δίκηση των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα που θα φιλοξενηθεί, στα 
τέλη Μαρτίου, στο φουαγιέ της 
έδρας της UNESCO στο Παρίσι, το 
ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Η δική 
μας Μελίνα» που θα παρουσιαστεί 
στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυμα και η συναυλία που δώσει η 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη, τον Ιούνιο, 
στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επι-
δαύρου, με πρόγραμμα αποκλει-
στικά αφιερωμένο στα τραγούδια 
της Μελίνας.
Για τον Ιούνιο, εξάλλου, έχουν προ-
γραμματιστεί και τα εγκαίνια, στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 
μιας μεγάλης έκθεσης η οποία θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φωτο-
γραφίες, αφίσες και κοστούμια 
της Μελίνας αλλά και κάποια από 
τα γράμματα που είχε ανταλλάξει 

με σπουδαίες προσωπικότητες της 
διεθνούς τέχνης και πολιτικής ενώ 
στις 18 Οκτωβρίου, ανήμερα των 
γενεθλίων της, στην πόλη του Πει-
ραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, θα 
φιλοξενηθεί  μεγάλη εκδήλωση – 
αφιέρωμα στη μνήμη της η οποία 
θα συνδυαστεί με παράλληλες 
εκδηλώσεις.
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του 
Έτους Μελίνα Μερκούρη συμπλη-
ρώνεται από μια ενδιαφέρουσα 
ημερίδα, που θα διοργανωθεί σε 
συνεργασία του Ιδρύματος Μελίνα 
Μερκούρη με το υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, και θα επι-
κεντρώνεται στη δράση που ανέ-
πτυξε η Μελίνα κατά την διάρκεια 
της θητείας της ως υπουργού Πολι-
τισμού αλλά και στις ενέργειές της 
εκείνες που σχετίζονταν με τον ακτι-
βισμό.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ι
διαίτερα σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε 
η υπουργός Πολιτισμού σχετικά με την κα-
τάσταση της ανασκαφής στη Νεκρόπολη 
του Φαλήρου. Κατά την Λίνα Μενδώνη, η 

εικόνα του έργου σήμερα είναι τόσο κακή ώ-
στε, όπως αποκάλυψε σε τόνο καταγγελτικό «έ-
να μεγάλο μέρος του μοναδικού ευρήματος έ-
χει ήδη χαθεί». Κρούοντας δυνατά τον κώδωνα 
του κινδύνου για το μέλλον του ευρήματος, η 
κα Μενδώνη τόνισε ότι εξαιτίας της εγκατάλει-
ψης των Δεσμωτών διασύρεται το υπουργείο 
Πολιτισμού.
Αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους προηγούμε-
νους χειρισμούς στην εν λόγω, πολυσυζητημένη 
διεθνώς και πολυπροβεβλημένη ανασκαφή, η 
υπουργός αναφέρθηκε σε «λόγους καθαρής 
ιδεοληψίας», σε «τεράστια ευθύνη» και, βέβαια, 
σε «ουσιαστικές παραλείψεις». Υπενθυμίζεται 
ότι η Λίνα Μενδώνη είναι η ίδια αρχαιολόγος, 
κατά συνέπειαν οι ανασκαφές και η διαχείριση 
ευρημάτων όπως οι σκελετοί των Δεσμωτών 
του Φαλήρου αποτελούν το κατεξοχήν αντικεί-
μενό της ως ειδικού.
Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός, κατά τη διάρ-
κεια σύσκεψης στο ΥΠΠΟΑ ανέφερε ότι «η 

εικόνα που εμφανίζει η ανασκαφή των Δεσμω-
τών είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Η ευθύνη είναι 
τεράστια. Διασύρεται το ΥΠΠΟΑ από λόγους 
καθαρής ιδεοληψίας. Το εύρημα το οποίο προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονι-
κής κοινότητας εγκαταλείφθηκε στη τύχη του. Το 
αποτέλεσμα μετράει και αυτό είναι η απραξία. 
Όχι μόνο για αυτά που κάνουμε, αλλά και για 
αυτά που δεν κάνουμε φέρουμε ακεραία την 
ευθύνη. Έχουν σημειωθεί ουσιαστικές παρα-

λείψεις από το 2016 και το εύρημα βρίσκεται σε 
επικίνδυνη κατάσταση. Η μαζική ταφή αποτε-
λείται από 79 σκελετούς σε τρεις σειρές. Για την 
προστασία τους χρησιμοποιήθηκε μία τέντα η 
οποία θα είχε διάρκεια ενός χρόνου, αλλά παρα-
μένει να καλύπτει το σκάμμα ως σήμερα. Πρέπει 
το ΚΑΣ να γνωμοδοτήσει για την τύχη του ευρή-
ματος με τα σημερινά δεδομένα. Όλοι μιλάμε για 
την εξαιρετική προστασία που εξασφαλίζομε 
αλλά αφήνουμε μνημεία στο έλεος τους.»

Ελευσίνα 
Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα 
2021

Με μια γενναία επιχορή-
γηση, ύψους 20 εκατομ-
μυρίων ευρώ, η οποία 

προήλθε από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος», με εντολή του 
υπουργείου Εσωτερικών, γίνε-
ται προσπάθεια να σωθεί το πρό-
τζεκτ της Ελευσίνας – Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας 2021 το οποίο κιν-
δυνεύει σοβαρά να ναυαγήσει. 
Η παραπάνω ανακοίνωση έγινε 
κατά τη διάρκεια σύσκεψης της 
διυπουργικής επιτροπής που 
συγκάλεσε, εκτάκτως, η υπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Λίνα Μενδώνη.
Παρουσία του υφυπουργού Εσω-
τερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, 
του γ.γ. Σύγχρονου Πολιτισμού 
του ΥΠΠΟΑ κ. Νικόλα Γιατρομα-
νωλάκη, του γ.γ. Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 
του υπουργείου Εξωτερικών κ. 
Γρηγόρη Δημητριάδη, εκπροσώ-
πων των υπουργείων Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Υποδομών 
και Τουρισμού, της Αντιπεριφε-
ρειάρχη Πολιτισμού της Περιφέ-
ρειας Αττικής κ. Ελένης Δουνδου-
λάκης και του δημάρχου Ελευ-
σίνας κ. Αργύρη Οικονόμου, η 
υπουργός Πολιτισμού έκανε λόγο 
για « μηδενική προετοιμασία που 
υπήρξε μέχρι το περασμένο καλο-
καίρι στην Ελευσίνα, πράγμα που 
δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες 
στο να τρέξουν γρηγορότερα οι 
απαιτούμενες διαδικασίες».
Η επιχορήγηση του υπουργείου 
Εσωτερικών θα δώσει, σίγουρα, 
μεγάλη ώθηση στα υπό μεγάλη 
καθυστέρηση έργα αυτά τα χρή-
ματα θα διατεθούν σε επείγουσες 
διαδικασίες όπως Απαλλοτριώ-
σεις, ανακατασκευές αθλητικών 
χώρων, πεζοδρόμια, αναπλάσεις 
αλλά και μικρότερα έργα υποδο-
μής.
Παράλληλα, η υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού ζήτησε από 
τον Δήμο Ελευσίνας την επιτά-
χυνση όλων των τεχνικών διαδι-
κασιών αλλά και των τροποποι-
ήσεων χρειάζονται προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν καίρια πολε-
οδομικά ζητήματα.

Έτος Μελίνα Μερκούρη

Χάνονται οι Δεσμώτες του Φαλήρου; 
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Ο
ι βασικές αποφάσεις που προκύπτουν α-
πό το πρώτο ρεπορτάζ αμέσως μετά τη λή-
ξη της συνάντησης των BIG 4 του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου με τον Υφυπουργό, τον 

πρόεδρο της ΕΠΟ, και τους εκπροσώπους των FIFA 
και UEFA, έχουν να κάνουν με τις εκλογές στην ΕΠΟ 
και την διαιτησία.
Οι εκλογές για τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ και τον νέο 
πρόεδρο θα γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι, πιθανό-
τατα τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Ιούλιο. Η πρόταση 
για να βρεθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής δεν πέρασε 
και είναι χαρακτηριστική η ατάκα του Δημήτρη 
Μελισσανίδη προς τους εκπροσώπους της FIFA και 
της UEFA “Εσείς πως βγάζετε πρόεδρο; Με εκλογές 
δεν το κάνετε και μέσα από τις διαδικασίες του κατα-
στατικού; Ετσι θα το κάνουμε και εμείς στην ΕΠΟ...”, 
κάτι που στο τέλος της συνάντησης τους βρήκε σύμ-
φωνους όλους.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μάλιστα ζητούσε αν 
αυτό είναι δυνατόν να γίνει ακόμη συντο-
μότερα, αφού ήταν αρκετά απαξιωτι-
κός με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη 
Γραμμένο, για τον οποίο σε κάποια 
αποστροφή του λόγου του είπε “Τι 
είναι αυτά που λες, δεν υπάρχουν 
αυτά που λες, θα πας φυλακή για αυτά 
που έχεις κάνει...”.
Η πλευρά του Ολυμπιακού επέμεινε για 
νέο αρχιδιαιτητή και φαίνεται ότι θα υπάρξει 
τέτοιος και θα είναι ξένος και πάλι, αφού ούτε σε 
αυτή την περίπτωση προέκυψε περίπτωση προσώ-
που κοινής αποδοχής...
Ενταση υπήρξε σε μία δύο περιπτώσεις και ανάμεσα 
στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ιβάν Σαββίδη, χωρίς 
όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληρoφορίες να ξεφύ-
γει η κατάσταση. Ο εκπρόσωπος της UEFA Χέρμπερτ 
Χούμπελ στις δηλώσεις του έκανε λόγω “για κάποια 
πράγματα που στην δική του κουλτούρα, είμαι από 
την Αυστρία, θα θεωρούνταν προσβλητικά, αλλά 
στην Ελλάδα συμβαίνουν...” όπως χαρακτηριστικά 
είπε.
Ο Ιβάν Σαββίδης επέμενε στους ξένους διαιτητές 
όπως άλλωστε και ο Γιάννης Αλαφούζος και οι απο-
φάσεις που πάρθηκαν όσον αφορά την διαιτησία 
ήταν η ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή ξένων διαιτη-
τών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τραπέζι έπεσε η 
πρόταση όλα τα παιχνίδια των πλέι οφ να γίνουν με 
ξένους διαιτητές, κάτι που φαίνεται ότι θα ισχύσει, 
ενώ είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν ξένοι διαιτη-
τές και σε άλλα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, 

πλην των μεγάλων ντέρμπι, όπως συνέβαινε μέχρι 
σήμερα.

Ο κόκκινος φάκελος του Βαγγέλη Μαρι-
νάκη
Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού από την στιγμή που 
έφτασε στην αίθουσα του «Μεγάλη Βρετάνια» κρα-
τούσε στα χέρια του έναν κόκκινο φάκελο. Σε αυτόν 
υπήρχαν δέκα σελίδες με τις θέσεις του Ολυμπιακού, 
εγγράφως και μάλιστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά 
την διάρκεια της συνάντησης διάβασε και κάποιες 
από αυτές!

Αυγενάκης: Η δουλειά δεν σταματά! 
Από την δική του πλευρά, Υφυπουργός Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε κατά την ανα-
χώρηση του: «Για πέντε και πλέον χρόνια γινόταν 
συζήτηση για ένα διάλογο των παραγόντων των 

κορυφαίων ομάδων. Αυτή έγινε με τη συνερ-
γασία των κεντρικών στελεχών της FIFA 

και της UEFA. Τους ευχαριστώ γι’ αυτό 
γιατί οι Έλληνες φίλαθλοι θέλουν ένα 
καλύτερο ποδόσφαιρο. Είμαι σίγου-
ρος ότι η σημερινή συνάντηση δεν 
έλυσε όλα τα προβλήματα, έβαλε 
όμως μια σειρά. Είμαι βέβαιος ότι 

αύριο θα επικυρωθούν όσα ειπώθη-
καν σήμερα και θα πάμε παραπέρα. Η 

δουλειά δεν σταματά και σήμερα έγινε μια 
καλή αρχή»
Στις δηλώσεις που έκανε ο Χέρμπερτ Χούμπελ, ο 
εκπρόσωπος της FIFA/UEFA ουσιαστικά ξεκαθάρισε 
πως οι εκλογές της Ομοσπονδίας θα γίνουν νωρί-
τερα, ενώ τόνισε και την απόφαση για περισσότε-
ρους ξένους στα πλέι οφ: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Αθλητισμού που 
έφερε και τους τέσσερις παράγοντες μαζί για συνά-
ντηση στην Αθήνα. Η σημερινή συνάντηση πήγε 
πολύ καλύτερα απ ότι περιμέναμε. Η συνάντηση 
ήταν σε καλό κλίμα γιατί μίλησαν οι παράγοντες 
μεταξύ τους. Ειπώθηκαν και κάποια πράγματα που 
είναι μιας διαφορετικής κουλτούρας, αλλά το κατα-
λαβαίνω. Ουσιαστικά από τη σημερινή συνάντηση  
Αποφασίστηκε οι εκλογές της ΕΠΟ να γίνουν νωρί-
τερα, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο του 2020. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι ξένοι 
διαιτητές κυρίως στα κρίσιμα παιχνίδια των πλέι οφ. 
Επίσης θα συνεχιστούν οι συνομιλίες και ο διάλο-
γος. Θα υπάρξει νέα συνάντηση με τη συνδρομή της 
FIFA, της UEFA και του Υφυπουργού».

SPORTSNEWS

Τα πρώτα στοιχεία από το ρεπορτάζ της συνάντησης των BIG 4. Εκλογές στην ΕΠΟ τον Ιούνιο, 
ξένοι διαιτητές σε όλα τα ματς των πλέι οφ, οι έντονοι διάλογοι Μαρινάκη, Σαββίδη

Big 4: Τι αποφάσισαν
Ένα εύκολο απόγευμα πέρασε στον Βόλο η ΑΕΚ, η οποία επικρά-
τησε με 3-1, πραγματοποιώντας την πιο «γεμάτη» εμφάνισή της τη 
φετινή σεζόν και πλέον επικεντρώνεται στο κυριακάτικο ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Καρέρα ήταν τακτικά άριστοι 
και ουσιαστικά «καθάρισαν» το παιχνίδι από το πρώτο μέρος με 

τα τέρματα των Οικονόμου και Αλμπάνη. Το τρίτο γκολ ήρθε λίγα λεπτά 
μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους από τον Κλωναρίδη που «κλεί-
δωσε» το διπλό για τους κιτρινόμαυρους», με τον Γκουαροτσένα απλά 
να μειώνει για τους γηπεδούχους στο 89’. Ο Ντάμιαν Σιμάνσκι πραγμα-
τοποίησε το ντεμπούτο του, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Ήταν 
η πέμπτη νίκη του Καρέρα σε επτά ματς πρωταθλήματος στον πάγκο 
της ΑΕΚ, η οποία παραμένει σταθερά στην 3η θέση. Όσο για τον Βόλο 
ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν του προκαλεί πρόβλημα, έχοντας εδώ και 
καιρό απόσταση ασφαλείας από την ουρά.
Αν και ο Καρέρα παρέταξε μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές, η ΑΕΚ ήταν 
τακτικά άριστη στο 3-1-4-2 (ή 3-5-2) του Ιταλού κόουτς που «έδεσε» τον 
άξονα με τους Σιμόες, Σαμπανάτζοβιτς και Σιμάνσκι που έβγαζαν τρεξί-
ματα και όλους τους παίκτες των κιτρινόμαυρων να πιέζουν ψηλά. Αυτό 
έκανε την Ένωση ανασταλτικά να έχει συνεκτικότητα και παίρνοντας το 
προβάδισμα νωρίς στο σκορ τη βοήθησε ακόμα περισσότερο μέσα στο 
ματς. Στο 9’ ο Λόπες εκτέλεσε κόρνερ και ο Οικονόμου ξεχασμένος από 
την άμυνα του Βόλου στο σημείο του πέναλτι έπιασε τη δυνατή κεφαλιά 
και έκανε το 0-1.
Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και μια έξυπνη αντεπίθεση 
στο 25’ έβαλε τις βάσεις της νίκης. Ο Μπάρκας έπαιξε γρήγορα για τον 
Λόπες, αυτός προώθησε για τον Κλωναρίδη που έβγαλε τη μπαλιά μέσα 
στην περιοχή και από το κάκιστο διώξιμο του Φεράρι η μπάλα στρώ-
θηκε στον Αλμπάνη που νίκησε τον Γκαραβέλη για το 0-2. Έξι λεπτά 
αργότερα η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Δημόπουλου πάνω 
στον Σιμάνσκι, με τον Τσαγκαράκη να τσεκάρει τη φάση στο VAR αλλά να 
μην δείχνει τη βούλα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο εξαιρετι-
κός Αλμπάνης (που είχε συμμετοχή στο παιχνίδι και πίεζε συνεχώς την 
αντίπαλη άμυνα) με ωραία κίνηση έπιασε το σουτ αναγκάζοντας τον Γκα-
ραβέλη να αποκρούσει σε κόρνερ.
Η ΑΕΚ «καθάρισε» το παιχνίδι στο 52’. Οι κιτρινόμαυροι πήραν την 
κατοχή της μπάλας με τον Αλμπάνη να δίνει στον Σιμάνσκι, ο οποίος είδε 
την κίνηση του Λόπες στα αριστερά. Ο Πορτογάλος έβγαλε την παράλ-
ληλη μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Κλωναρίδης με πλασέ έγραψε το 
0-3. Ήταν η δεύτερη ασίστ του επίσης ανεβασμένου Λόπες στο ματς. Η 
Ένωση παρότι είχε τελειώσει ουσιαστικά την υπόθεση – νίκη έψαχνε κι 
άλλα τέρματα και στο 65’ έχασε μια μοναδική ευκαιρία όταν ο Αλμπάνης 
με ωραία κάθετη έβγαλε τον Σιμάνσκι τετ-α-τετ με τον Γκαραβέλη αλλά ο 
Πολωνός αντί να πλασάρει προτίμησε να βρει τον Ντέλετιτς, του οποίου 
η προβολή πέρασε άουτ.
Ο Σέρβος εξτρέμ είχε ακόμα δύο τελικές που πέρασαν άουτ, ενώ στο 
77’ η ΑΕΚ έχασε νέα μοναδική ευκαιρία σε κοντινή κεφαλιά του Σιμόες, 
έπειτα από σέντρα του Λόπες, η οποία πέρασε δίπλα από το κάθετο. Με 
το σκορ στο 0-3 ο Καρέρα πέρασε τους Μπότο και Βασιλαντωνόπουλο 
στο παιχνίδι για να τους δώσει χρόνο συμμετοχής. Το μόνο που κατά-
φερε ο Βόλος ήταν να μειώσει στο 89’ με κεφαλιά του Γκουαροτσένα, 
ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-3, με την ΑΕΚ να στρέφει πλέον την 
προσοχή της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στο 
ΟΑΚΑ.

Βόλος - ΑΕΚ 1-3
Επιβλητική τριάρα!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Α
πέναντι στο 3-5-2 της Λαμίας 
ο Αμπέλ Φερέιρα επέλεξε να 
ρίξει όλο το βάρος στη μεσαία 
γραμμή γνωρίζοντας ότι το παι-

χνίδι θα πάει και θα κριθεί στη δύναμη. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει στην 
ενδεκάδα και τρίτο χαφ (Εσίτι), διατηρώ-
ντας τον Μίσιτς στο ρόλο πίσω από τον 
επιθετικό, όχι τον Σφιντέρσκι, αλλά τον 
Άκπομ, που θα μπορούσε να ανταποκρι-
θεί στις μάχες με τους αντίπαλους αμυ-
ντικούς.
Μετά από τα πρώτα αναγνωριστικά 
λεπτά, όπου η Λαμία πίεσε ψηλά τον 
ΠΑΟΚ, οι «ασπρόμαυροι» πήραν τον 
έλεγχο του αγώνα και δημιούργησαν 
μέσα σ’ ένα πεντάλεπτο τρεις ευκαιρίες, 
η καλύτερη με τον Άκπομ (15’) που δεν 
είχε το καθαρό μυαλό να πλασάρει όπως 
έπρεπε μόνος απέναντι στον Θεοδωρό-
πουλο.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί, 
έβγαλαν πάθος στο γήπεδο, αλλά έμειναν 
στα πρώτα λεπτά της έντασης. Στη μεγα-
λύτερη διάρκεια δεν κατάφεραν 
να απειλήσουν την εστία του 
Ζίβκοβιτς, κυρίως περιορί-
στηκαν στο πως θα κλεί-
σουν τους διαδρόμους 
προς την εστία τους.
Πρώτος στόχος της ομά-
δας του Φερέιρα (εξ ου και 
οι τρεις χαφ εκ των οποίων 
ο ένας ήταν ο Εσίτι) ήταν να 
κρατήσει τους παίκτες της Λαμίας 
μακριά από την εστία του Ζίβκοβιτς. Στο 
συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού 
η στρατηγική του Πορτογάλου έπιασε 
τόπο, οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν 
στις δυνατές μονομαχίες, αλλά στο δημι-
ουργικό μέρος, παρά την κατοχή της μπά-
λας, οι Πρωταθλητές δεν λες ότι έθελξαν 
και πάλι με την συνολική εικόνα τους.
Τελικά, η λύση και το γκολ για τον ΠΑΟΚ 
ήρθε στο 33’ από μια στατική φάση, με 
τον Βιεϊρίνια να εκτελεί το φάουλ και τον 
Μάτος μέσα από έναν όμιλο παικτών, με 
προβολή να σκοράρει και να ανοίγει το 
σκορ (0-1).
Από την στιγμή που ο Γιαννούλης απο-
χώρησε τραυματίας, «απενεργοποιή-
θηκε», ουσιαστικά, το όπλο της αριστε-
ρής πλευράς, ενώ και από τον άξονα 

παρά το ανέβασμα του Μαουρίσιο στο 
β’ μέρος ο «Δικέφαλος» δεν μπόρεσε να 
δημιουργήσει πολλά πράγματα στο δεύ-
τερο μισό του γηπέδου. Ο Βραζιλιάνος 
είχε μια προσπάθεια για γκολ (66’) και έξι 
λεπτά αργότερα ο Μπεχεράνο έσωσε τη 
Λαμία βάζοντας την κόντρα στην κεφαλιά 
του Βαρέλα.
MVP: Ύστερα από πολύ καιρό μια μεστή, 
ουσιαστική εμφάνιση σ’ ολόκληρο το 
90λεπτο από τον Χοσέ Μαουρίσιο.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Σπουδαίο παιχνίδι, σχε-
δόν ανίκητος σ’ όλες τις μονομαχίες, με 
πολλές καίριες επεμβάσεις από τον Ίνγκι 
Ίνγκασον.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ελάχιστα πράγ-
ματα από τους δύο επιθετικούς (Καρα-
μάνο και Ρόμανιτς) της Λαμίας που νική-
θηκαν κατά κράτος από τους αμυντικούς 
του ΠΑΟΚ.
Η ΓΚΑΦΑ: Το…. κολλημένο VAR. Η φάση 
του 0-1 από τον Μάτος ελέγχθηκε τελικά 
με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά ελέγχθηκε.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στη φάση του γκολ του 

Μάτος και μέσα από έναν όμιλο 
παικτών που κινήθηκαν προς 

την μπάλα, ο Βραζιλιάνος 
δεν είναι σε θέση οφσάιντ, 
με παίκτη της Λαμίας να 
καλύπτει τον σκόρερ του 
ΠΑΟΚ. Το γκολ ελέγχθηκε 

με μεγάλη καθυστέρηση 
και κρίθηκε ως κανονικό κι 

από το VAR.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Σ’ ένα ματς που πήγε 

στη δύναμη και τις πολλές μονομαχίες, ο 
ΠΑΟΚ κατάφερε να ανταποκριθεί και να 
πάρει ένα τρίποντο σε μια δύσκολη έδρα, 
όπως αυτή της Λαμίας, κυρίως χάρη στην 
ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών του. 
Η δουλειά στο τέλος έγινε και ο «Δικέφα-
λος» δίκαια είναι και πάλι στο -1 από τον 
Ολυμπιακό.
Λαμία (Άκης Μάντζιος): Θεοδωρόπου-
λος, Βάντερσον, Πλιάτσικας, Αντέτζο, 
Ασίγκμπα (74’ Βασιλόγιαννης), Δημού-
τσος, Βύντρα, Σκόνδρας, Ρόμανιτς, Καρα-
μάνος (69’ Μπιανκόνι), Μπεχαράνο.
ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, 
Μάτος, Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιάννουλης 
(69’ Κρέσπο), Εσίτι, Μαουρίσιο, Λημνιός, 
Βιεϊρίνια (86’ Αουγκούστο), Μίσιτς, 
Ακπόμ (63’ Σφιντέρσκι).

Παρέμεινε στο κυνήγι του 
Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικητής από 
μια δύσκολη έδρα όπως είναι το 
«Γεντί Κουλέ» καθώς με το γκολ του 
Καμαρά επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ 
και βρέθηκε στο +4 από τον ΠΑΟΚ 
που παίζει την Πέμπτη!

Σ
ε μία δύσκολη έδρα και με τον Πέ-
δρο Μαρτίνς να συμπληρώνει 50 
ματς στον πάγκο του Ολυμπιακού 
στο ελληνικό πρωτάθλημα οι Πει-

ραιώτες πέρασαν με 0-1 χάρις στο γκολ του 
Καμαρά. Αποβλήθηκε μετά το ματς με κόκ-
κινη ο Σεμέδο. 
Ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνς να κάθεται 
στο 50ό του ματς στο ελληνικό πρωτά-
θλημα στον πάγκο του ξεκίνησε τον αγώνα 
με τον Σα κάτω από τα γκολπόστ. Άμυνα με 
Μπα, Σεμέδο, Ομάρ και Τσιμίκα. Κέντρο με 
Μπουχαλάκη, Καμαρά και Γκιγιέρμε, άκρα 
με Βαλμπουενά και Μασούρα και φορ τον 
Ελ Αραμπί. Ο ΟΦΗ είχε κίπερ τον Σωτη-
ρίου. Άμυνα με Κοροβέση, Γιαννούλη, 
Κουτρουμπή και Μαρινάκη και στο κέντρο 
τους Μεγιάδο, Νεϊρα και Στάϊκο. Άκρα με 
Σεμέντο και Βαζ και μπροστά τον Φιγκεϊ-
ρέδο.
Το α’ μέρος βρήκε τον Ολυμπιακό να έχει 
από μέτρια έως κακή εικόνα και τον ΟΦΗ 
να προσπαθεί να απειλήσει. Στο 14’ μία 
κεφαλιά του Γκιγιέρμε πέρασε έξω ενώ 
λίγο μετά ακυρώθηκε σωστά γκολ του 
Μασούρα ως οφσάιντ. Ο ΟΦΗ στο 21ο 
λεπτό είχε μία πολύ καλή φάση με σουτ του 
Στάϊκου έξω και γενικά απείλησε αρκετά. 
Όμως λίγο πριν το τέλος του α’ μέρους ο 
Ελ Αραμπί έδειξε την κλάση του. Κλέψιμο 
ψηλά πάνω στον Γιαννούλη και πάσα στον 
Καμαρά που με πολύ καλό τελείωμα έκανε 
το 0-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερή-
σεων.
Στο 2ο μέρος ο ΟΦΗ πίεσε ξανά και προ-
σπάθησε όμως ο Ολυμπιακός είχε καλές 
φάσεις. Μία με τον Μπα στο 77’ που σε 
κενή εστία έστειλε την μπάλα έξω και 
μία με τον Ελ Αραμπί που είχε χαμένο τετ 
α τετ στο 85’. Προς το τέλος του αγώνα 
υπήρξε ένταση μεταξύ Φερέϊρα Σόουζα 
και Σεμέδο. Ο Πορτογάλος αποβλήθηκε 
με κόκκινη διότι πήγε γρήγορα και δυνατά 
πάνω στο ball boy να πάει την μπάλα και 
έπεσε κάτω. Ο Φερεϊρα στην συνέχεια 
έπεσε πάνω του και τον έσπρωξε.

Κόκκινη ο Σεμέδο, δεν παίζει με ΑΕΚ!
Ενταση υπήρξε στο φινάλε της αναμέτρη-
σης του «Γεντί Κουλέ».. Ο Σεμέδο είχε μία 
αψιμαχία με ένα ball boy, όπως φάνηκε 
από την τηλεοπτική κάλυψη του ζήτησε 
την μπάλα του αγώνα, και ο Φερέιρα που 
ήταν δίπλα ζήτησε τον λόγο από τον Πορ-
τογάλο κεντρικό αμυντικό των «ερυθρο-
λεύκων». Οι δυο τους τα είπαν σε έντονο 
ύφος, υπήρξαν σπρωξίματα και ο ρέφερι 
Μανούχος ενημερώθηκε για τα τεκταινό-
μενα. Τότε φώναξε τον 26χρονο κοντά του 
και ύστερα από επικοινωνία που είχε με 
τους συνεργάτες του, έδειξε στον Σεμέδο 
την κίτρινη κάρτα, που ήταν η δεύτερη και 
τον απέβαλε. Αυτόματα ο 26χρονος στό-
περ τέθηκε νοκ άουτ για το ντέρμπι με την 
ΑΕΚ που ακολουθεί την Κυριακή.
MVP: Ελ Αραμπί. Κάνει την κίνηση με το 
κλέψιμο πάνω στον Γιαννούλη στην φάση 
του γκολ του Καμαρά.
 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Καμαρά με το γκολ του 
και την προσπάθειά του αλλά και ο Μπα 
από τον Ολυμπιακό. Στον ΟΦΗ στάθηκε 
αρκετά καλά το κέντρο του.
 ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι επιθετικοί του 
ΟΦΗ παρά τις φάσεις που έφτιαξαν οι 
συμπαίκτες τους δεν κατάφεραν να απει-
λήσουν παραπάνω ή να σκοράρουν.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με προβλήματα στον πει-
θαρχικό έλεγχο η διαιτησία. Έγιναν κάποια 
λάθη και για τις δύο πλευρές και υπήρ-
ξαν και λανθασμένες κίτρινες όπως πάνω 
στον Τσιμίκα. Σωστά ακυρώνεται το γκολ 
του Μασούρα αλλά υπάρχει ένα τράβηγμα 
στον Ελ Αραμπί στην μικρή περιοχή, που 
δεν το είδε καν ο ρέφερι στο VAR. Ο ΟΦΗ 
ζήτησε σε δύο περιπτώσεις πέναλτι. Στην 
μία του Νεϊρα δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. 
Η κόκκινη του Σεμέδο θα σηκώσει μεγάλη 
συζήτηση (την δέχεται επειδή πηγαίνοντας 
να πάρει την μπάλα από ένα ball boy το 
έριξε κάτω) ενώ θα πρέπει να διαπιστωθεί 
εάν είδε κάρτα στην αψιμαχία που έγινε και 
ο Φερέϊρα Σόουζα.
ΟΦΗ: Σωτηρίου, Κοροβέσης, Γιαννούλης, 
Κουτρουμπής, Μαρινάκης, Σταϊκος (74’ 
Φερέϊρα Σόουζα), Μεγιάδο, Σεμέντο, Βαζ 
(86’ Νοικοκυράκης), Νεϊρα και Φιγκεϊρέδο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Τσιμίκας, Μπα, Σεμέδο, 
Ομάρ Ελαμπντελαουί, Μπουχαλάκης, 
Καμαρά, Γκιγιέρμε, Βαλμπουενά (76’ Σου-
ντανί), Ελ Αραμπί και Μασούρας (69’ 
Λοβέρα).

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-1

Όρθιος με Καμαρά!
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Η Παναχαϊκή είχε εύκολο έργο 
απέναντι στην Κέρκυρα στην Πάτρα, 
την οποία και διέλυσε με 4-0.

Κ
ανένα απολύτως πρόβλημα δεν α-
ντιμετώπισε η Παναχαϊκή απέναντι 
στην Κέρκυρα των πολλών προ-
βλημάτων. Οι Πατρινοί επικράτη-

σαν άνετα με 4-0 σε ένα παιχνίδι που προη-
γήθηκαν από το ημίχρονο με 2-0.
Συγκεκριμένα, στο 23’ ο Μυτίδης πλάσαρε 
για το 1-0, ενώ στο 31’ ο Μωραΐτης από 
κοντά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Το 2-0 
έγινε από τον πρώην ποδοσφαιριστή της 
Κέρκυρας, Σιατραβάνη στο 43’ με έναν υπέ-
ροχο τρόπο. 
Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, 
ακόμα δύο γκολ για την Παναχαϊκή! Πρώτα 
στο 61’ ο Μωραΐτης σκόραρε για το 3-0 
και στη συνέχεια ο Σιατραβάνης και πάλι 
βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το 4-0 για 
την ομάδα του. 
Με αυτή τη νίκη η Παναχαϊκή προσπέρασε 
Πλατανιά και Χανιά ανεβαίνοντας στην 7η 
θέση.

Απόλλων Σμύρνης – Χανιά 0-0
Χωρίς σκορ έληξε το σημερινό ματς της 
Ριζούπολης, καθώς ο Απόλλων Σμύρνης 
παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στα Χανιά 
και πλέον νιώθει την ανάσα του Απόλλωνα 
Λάρισας στη 2η θέση. Παράλληλα αν αύριο 
ο ΠΑΣ Γιάννινα κερδίσει τον Λεβαδειακό, θα 
βρεθεί στο «-9» από την κορυφή! 
 Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Οι Ιωαν-
νίδης, Κολ των γηπεδούχων και ο Βρεττός 
των φιλοξενουμένων προσπάθησαν από 
μία φορά να απειλήσουν, όμως η ανάπαυλα 
βρήκε τις δύο ομάδες χωρίς «καθαρή» 
φάση για γκολ.  
Στο δεύτερο μισό η εικόνα του αγώνα δεν 
άλλαξε. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» παρουσι-
άστηκε άνευρη επιθετικά, ο Κολ (54’) και 
ο Λαρέα (88’) είχαν από μία καλή στιγμή, 
όμως δεν κατάφερε να βρει έστω ένα γκολ. 
Ούτε από το 83’ και μετά που οι κρητικοί 
έμειναν με παίκτη λιγότερο, καθώς τότε 
αποβλήθηκε ο Σωτηράκος με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα.

ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδειακός 0-1
Τεράστιο εκτός έδρας τρίποντο για τον 
Λεβαδειακό, ο οποίος κατάφερε στη μία και 
μοναδική φάση που έκανε απέναντι στον 
ΠΑΣ Γιάννινα να επικρατήσει 0-1 και να του 

σπάσει το αήττητο, ανεβαίνοντας στην τρίτη 
θέση της βαθμολογίας.
Το παιχνίδι ήταν κλειστό και χωρίς πολλές 
φάσεις, με τις δύο ομάδες να έχουν πρώτο 
σκοπό να κρατήσουν το μηδέν στα μετόπι-
σθεν. Αυτό το έκαναν σε πολύ καλό βαθμό, 
καθώς οι φάσεις του αγώνα ήταν απειρο-
ελάχιστες! Κάπως έτσι το πρώτο μέρος 
τελείωσε στο ισόπαλο 0-0 και την εικόνα 
του παιχνιδιού να δείχνει πως δύσκολα θα 
αλλάξει κάτι και στο δεύτερο 45λεπτο.
Κάπως έτσι ήταν τελικά τα πράγματα και στο 
δεύτερο μέρος. Οι δύο ομάδες, δεν μπο-
ρούσαν να πατήσουνε με αξιώσεις στην 
αντίπαλη περιοχή που ήταν πολύ καλά στη-
μένη από τους αμυντικούς. 
Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Λεβαδει-
ακός πάτησε περιοχή και μετά από λάθος 
αντίδραση της άμυνας του ΠΑΣ, ο Μεχία 
με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 0-1 στο 92’! Έτσι, ανάγκασε 
τον ΠΑΣ Γιάννινα στην πρώτη του ήττα στο 
πρωτάθλημα και μόλις δεύτερή του γενικά 
στη χρονιά, αλλά και δεύτερη συνεχόμενη 
καθώς την Τετάρτη γνώρισε την πρώτη του 
στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό. Πλέον 
η ομάδα του Σωτήρη Αντωνίου, βρίσκεται 
μόλις 1 βαθμό κάτω από τον δεύτερο Απόλ-
λωνα Σμύρνης.

Απόλ. Λάρισας - Καραϊσκάκης 2-0
Ο Απόλλων Λάρισας πήρε το ντέρμπι με τον 
Καραϊσκάκη, επικρατώντας 2-0 και κοιτάει 
για τα καλά την πρώτη δυάδα του πρωτα-
θλήματος της Super League 2.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο 
παιχνίδι κι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 9’ 
με τον Χατζηστραβό να πλασάρει από πλε-
ονεκτική θέση άουτ. Στο 17’ οι γηπεδούχοι 
απείλησαν, όταν ο Ναζίμ έβγαλε τετ α τετ τον 
Μπαλοτέλι ο οποίος όμως πλάσαρε άουτ. 
Στο 42’ ο Απόλλων Λάρισας είχε δοκάρι 
με σουτ του Σουλιώτη και στο 43’ ο Μπα-
στακός με πλασέ έκανε το 1-0 κι έστειλε την 
ομάδα του μπροστά στο σκορ στα αποδυ-
τήρια.
Και στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι απεί-
λησαν με την έναρξή του, με κεφαλιά του 
Σιφναίου να φεύγει άουτ. Οι φιλοξενού-
μενοι προσπάθησαν να βρουν το γκολ της 
ισοφάρισης και στο 79’ είχαν δοκάρι, όταν 
ο Αλμπάνης με σουτ δεν μπόρεσε να βρει 
δίχτυα. Τελικά ο Απόλλων Λάρισας έβαλε... 
τέλος στο παιχνίδι στο 80’, με τον Σιφναίο 
μετά από λάθος του Καραγιαννίδης να 
σημειώνει το 2-0. 

αθλητικά

Παναχαϊκή - Κέρκυρα 4-0

Το καθήκον της
Σπύρος Ανάστας: Ο πρώτος  και 
μοναδικός Έλληνας προπονητής χόκεϊ 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Σ
ε αυτή τη στήλη θα γράφουμε την πορεία του 
πρώτου και μοναδικού αυτή τη στιγμή προ-
πονητή χόκεϊ, κ. Σπύρου Ανάστα, που κοου-
τσάρει τους Brampton Beast που αγωνίζο-

νται στο North Conference του ECHL. Οι Brampton 
Beast είναι θυγατρική ομάδα των Ottawa Senators 
από το πρωτάθλημα του NHL κι όπως αναφέρει το 
όνομα τους έχουν ως έδρα τους το CAA Centre στο 
Μπράμπτον. Ο κ. Σπύρος Ανάστας ανέλαβε την ομά-
δα τον Ιούλιο, ενώ η σεζόν ξεκίνησε στις 12 Οκτω-
βρίου. Το πρωτάθλημα του ECHL από 29 επαγγελμα-
τικές ομάδες με πολλά υποσχόμενους νέους και βετεράνους παίκτες. Κάθε ομάδα στο πρω-
τάθλημα είναι θυγατρική μιας ομάδας από το NHL. 
Στην επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Σπύρο και τους Brampton Beast το περασμένο 
Παρασκευοσαββατοκύριακο είχαν να αντιμετωπίζουν εντός έδρας τους Maine Mariners 

(θυγατρική ομάδα των 
New York Rangers του 
NHL). Η ομάδα του Μπρά-
μπτον ήταν αρκετά πει-
στική κι έδωσε ένα καλό 
θέαμα στους θεατές. Την 
Παρασκευή επικράτησαν 
με 7-6 και το Σάββατο με 
4-1. Ωστόσο, την Κυριακή 
ηττήθηκαν με 4-0.
H ομάδα θα επιστρέψει στο 
Μπράμπτον την Κυριακή, 
ενώ το Σάββατο και την 

Παρασκευή θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Adirondack Thunder (θυγατρική ομάδα 
των New Jersey Devils του NHL). Στην επιστροφή θα αντιμετωπίσουν τους πρωτοπόρους του 
Βορρά Newfoundland Growlers (θυγατρική ομάδα των Toronto Maple Leagfs του NHL), στο 
ντέρμπι κορυφής όπου το Μπράμπτον απέχει οκτώ βαθμούς κι έχει δύο παιχνίδια περισ-
σότερα.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

To Toronto 
FC υπέγραψε 
15χρονο

Μ
άλιστα η συμφωνία με 
Jahkeele Marshall-Rutty είναι 
η πρώτη που γίνεται μεταξύ 
ενός 15χρονου και πρώτης 

ομάδας του MLS. Ο μέσος θα κλείσει τα 16 τον Ιούνιο, ωστόσο, το ντεμπούτο αναμένε-
ται να το κάνει νωρίτερα. Στον σύλλογο βρίσκεται ήδη από τα 14 όταν και υπόγραψε να 
παίξει για την ακαδημία του Toronto FC.  Η άνοδος του στη πρώτη ομάδα από την ακα-
δημία τον κάνει τον 22ό παίκτη στην ιστορία του κλαμπ που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Ο 
15χρονος από το Μπράμπτον έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 28 Ιουνίου 
2019 ερχόμενος ως αλλαγή με τη Forward Madison FC.

Οι γυναίκες αθλητές του 
ποδοσφαίρου πιθανότερο να 
εξεταστούν μετά από χτύπημα στο 
κεφάλι παρά οι άνδρες 

Σ
ύμφωνα με νέα έρευνα στον Καναδά οι γυναίκες που ασχολούνται με το ποδό-
σφαιρο ύστερα από χτυπήματα στο κεφάλι ανέτρεξαν σε κάποιο γιατρό για διά-
γνωση, ενώ περισσότεροι άνδρες αθλητές του ποδοσφαίρου φαίνεται να το αμέ-
λησαν. Η έρευνα δεν αποκαλύπτει αν οι γυναίκες και οι άνδρες είναι του επαγγελ-

ματικού ποδοσφαίρου ή όχι. Παρόλα αυτά, Η μελέτη δεν διαπίστωσε σημαντικές διαφο-
ρές στον αριθμό των γυναικών παικτών που απομακρύνθηκαν από το παιχνίδι σε τουρ-
νουά παγκόσμιας κλάσης σε σύγκριση με τους άνδρες παίκτες.
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Σ
πουδαίες εμφανίσεις πραγματο-
ποίησε η Βασιλεία Καραχάλιου 
στις δύο τελευταίες ιστιοδρομί-
ες του παγκοσμίου κυπέλλου στο 

Μαϊάμι.
Στην 5η και 6 κούρσα των Λέιζερ Ράντιαλ 
η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε 1η 
και με 15 βαθμούς κάλυψε το κακό ξεκί-
νημα και πλέον φιγουράρει στην 2η θέση 
της γενικής βαθμολογίας των 19 σκαφών. 
Προηγείται η Αμερικανίδα Ε. Ρέινεκ με 
10 βαθμούς και τρίτη είναι η Ιταλίδα Μ. 
Ταλούρι με 15 βαθμούς. Πολύ καλά πάει 
και η Αθανασία Φακίδη, η οποία είναι 7η 
με 32 βαθμούς.

Στα 470 ανδρών οι Παναγιώτης Μάντης - 
Παύλος Καγιαλής είναι 3οι με 25 βαθμούς 
σε σύνολο 30 σκαφών. Στην 5η κούρσα 
οι Ολυμπιονίκες μας τερμάτισαν 3οι και 
στην 6η πήραν την 11η θέση. Πρώτοι είναι 
οι Αυστραλοί Μ. Μπέλχερ – Ο. Ράιαν με 
19 βαθμούς και δεύτεροι οι  Σουηδοί Α. 
Ντάλμπεργκ – Φ. Μπέργκστρομ με 21 
βαθμούς. Οι Βασίλειος Παπουτσόγλου – 
Ιωάννης Ορφανός είναι 22οι με 93 βαθ-
μούς. 
Στις γυναίκες οι Μαρία Μπόζη – Ραφαη-
λίνα Κλωναρίδου ανέβηκαν στην 5η θέση 
με 25 βαθμούς και είναι πολύ κοντά στα 
πρώτα σκάφη. 

Ανέβηκε στη 2η θέση η 
Καραχάλιου στο Μαϊάμι

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΈχασε η Εθνική πόλο ανδρών 
και πάει για τις θέσεις 5-8

Η 
Εθνική μας ομάδα πόλο των αν-
δρών εάν κέρδιζε θα έπαιζε με την 
Ισπανία την Παρασκευή στον η-
μιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωτα-

θλήματος. Από την στιγμή που έχασε θα α-
ντιμετωπίσει την ίδια ημέρα για τις θέσεις 5-
8 την Σερβία. Εάν περνούσε τετράδα πάντως 
θα ήταν η 4η φορά στην ιστορία της.
 Στα του αγώνα η Κροατία είχε το προβάδι-
σμα από το ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν ανώ-
τερη της Εθνικής και έκλεισε την 3η περίοδο 
με 13-9 και το ματς με 14-11. Οι Κροάτες 
που έφτασαν στη νίκη με 14-11 και θα αντι-
μετωπίσουν την Ισπανία στον ημιτελικό.

Εθνική γυναικών: με Ιταλία ή Σλο-
βακία για τις θέσεις 5-6
Η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των 

γυναικών νίκησε τη Γαλλία με 13-3, την 
Πέμπτη (23/1), στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
της Βουδαπέστης, για τις θέσεις 5-8.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του 
αγώνα (1-0), όμως στη συνέχεια ανέβασε 
το ρυθμό της, πήρε προβάδισμα στο τέλος 
το πρώτου οκταλέπτου με 2-1, ενώ στο ημί-
χρονο αύξησε τη διαφορα στα τρία τέρματα, 
φτάνοντας στο 4-1.
 Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, η 
Εθνική μας συνέχισε την καλή αμυντική λει-
τουργία, έχοντας σε πολύ καλή ημέρα την 
τερματοφύλακα Σταματοπούλου και με επι-
μέρους σκορ 6-1, προηγήθηκε με 10-2. Τα 
κορίτσια του Γιώργου Μορφέση διατήρη-
σαν τα ηνία του αγώνα και έφτασαν στη νίκη 
πρόκριση με 13-3. 
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Κερδισμένος της αγωνιστικής στην 
Football League ο Ολυμπιακός 
Βόλου παρά το εντός έδρας 2-2 με τα 
Τρίκαλα καθώς για τους Τρικαλινούς 
ήταν 2η σερί γκέλα.

Α
ν και πρωτοπόρος ο ΑΟ Τρικάλων 
απέτυχε να κερδίσει τον Ολυμπι-
ακό στον Βόλο, μένοντας στο 2-2. 
Για την 16η αγωνιστική της κατη-

γορίας τα γκολ των γηπεδούχων είχαν στο 
14’ ο Κέρι με κεφαλιά και στο 73’ ο Φαζός 
με σουτ. Τα Τρίκαλα βρήκαν γκολ στο 2ο 
λεπτό του έξτρα χρόνου στο α’ μέρος με 
τον Ριζογιάννη με πέναλτι μετά από χέρι 
του Βοσνακίδη - που είδε και κάρτα - και 
στο 51’ με αυτογκόλ του Φαζού. Για τα Τρί-
καλα που παραμένουν στην πρώτη θέση ή-
ταν 2η διαδοχική αγωνιστική με γκέλα, κά-
τι που δείχνει ότι περνάνε μία μίνι αγωνι-
στική κρίση. Ο Ολυμπιακός Βόλου από την 
άλλη είναι στην πρώτη πεντάδα και θέλει 
να μπει στην πρώτη τριάδα της κατηγορίας 
στη βαθμολογία.
Ολυμπιακός Βόλου (Παπαδόπουλος): Ξενο-
δόχοφ, Γραικός, Μπουτζίκος, Βοσνακίδης 
(66’ Ναβαλόν), Φαζός, Τσιάρας, Κουτσιανι-
κούλης (79’ Σκοπελίτης), Κέρι, Μητρόπου-
λος (57’ Ράντι), Τσίτας, Πόζογλου.
Τρίκαλα (Αμανατίδης): Ζαρόπουλος, Σαν-
δραβέλης, Νιάρος, Οικονομόπουλος, Βέρ-
τζος, Ριζογιάννης, Παπαγεωργίου (79’ 
Λώττας), Τεγούσης, Γρηγορόπουλος (71’ 
Γιαννίτσης), Τσίπρας, Σταματής (87’ Άλε-
ξιτς).

Θεσπρωτός – Διαγόρας Ρόδου 1-
2
Πιο ουσιαστικός από τον Θεσπρωτό ήταν 
σήμερα ο Διαγόρας και τον κέρδισε με 2-1, 
αποτέλεσμα που διατήρησε τους γηπε-
δούχους καθηλωμένους στην ουρά. Το 
πρώτο ημίχρονο θα ξεχαστεί πολύ γρή-
γορα, καθώς υπήρξε μόνο μία καλή εκατέ-
ρωθεν καλή στιγμή (η κεφαλιά του Ντάλα 
Κόστα των γηπεδούχων το 38’) και η ανά-
παυλα τις βρήκε χωρίς σκορ. Οι φιλοξενού-
μενοι όμως στο δεύτερο μισό παρουσιά-
στηκαν πιο αποτελεσματικοί. Στο 60’ άνοι-
ξαν το σκορ με τον Γλυνό μετά από φάση 
διαρκείας και λίγο αργότερα (65’) ο ίδιος 
παίκτης, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, 
διπλασίασε τα τέρματά τους. Ο Θεσπρωτός 
μείωσε στο 70’ με την κοντινή κεφαλιά του 
Μπίκα, μέχρι το φινάλε απείλησε τέσσερις 

φορές με τον Κόλλα (71’, 73’, 85’, 90’+4’), 
όμως αστοχία και Τσέλιος δεν του επέτρε-
ψαν να ισοφαρίσει.
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ: Κωνσταντάκος, Δημήτρου-
λας, Σταυρίδης (82’ Τσιάτας), Σερβιλάκης, 
Κολτσίδας, Ραμίρεζ, Βουκομάνοβιτς (46’ 
Κόλλας), Μπίκας, Ντάλα Κόστα, Κωνστα-
ντακόπουλος (69’ Κωνσταντίνου), Ευθυ-
μίου
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ: Τσέλιος, Παπαδόπου-
λος, Προβαδίτης, Καρπαθάκης, Γλυνός 
(67’ Γεωργίου), Πινιώτης, Αθανασίου (46’ 
Κασνέτσης), Αυγενικού (53’ Πατσαρούχας), 
Ζουζούρη, Μπαρμπαρούσης, Γούλας

Καλαμάτα – Νίκη Βόλου 0-2
Καλύτερη ήταν η Νίκη στην Καλαμάτα 
και επικράτησε με 2-0, αποτέλεσμα που 
τη διατήρησε κοντά στην κορυφή και 
παράλληλα, κράτησε τους γηπεδούχους 
στην τελευταία θέση. Οι Βολιώτες μπήκαν 
δυνατά, απείλησαν με τους Γκαρσία 
(5’), Καμπαγιέρο (21’), Ροχάνο 
(34’),  όμως η ανάπαυλα 
βρήκε τις δύο ομάδες χωρίς 
σκορ. Με το «καλημέρα» 
στο δεύτερο μισό (47’) ο 
Κρουθ «άγγιξε» το γκολ, 
ενώ η πρώτη καλή στιγμή 
της «Μαύρης Θύελλας» ήταν 
στο 50’ με τον Στεργίδη. Τελικά 
οι «μπλε» βρήκαν δίχτυα στο 60’ με 
τον Ροχάνο, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» 
μετά από σουτ του Κρουθ που αποκρού-
στηκε πρώτα στο αριστερό κάθετο δοκάρι 
και στη συνέχεια από το δεξί! Οι Βολιώ-
τες «κλείδωσαν» τη νίκη τους στο 82’ με 
την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ροχάνο, 
όταν η εσχάτη των ποινών καταλογίστηκε 
σε ανατροπή του ίδιου από τον Χριστο-
φιλέα.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Στεφανάκος, Τριποτσέρης, 
Χριστοφιλέας, Τόλι, Κωνσταντινόπουλος, 
Ζαχαρόπουλος (54’ Ελ Ιντρίσι), Πέεφ (77’ 
Οσμάναγκιτς), Μπουσμπίμπα, Στεργίδης 
(64’ Αποστολόπουλος), Νατσιόπουλος, 
Ηλιόπουλος.
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ:Αποστολίδης, Κάρδαρης, 
Βοσκόπουλος, Αλιατίδης, Καμπαγέρο, 
Μπαλάφας, Μπιτσάκος, Γκαρσία (14’ Μπα-
ταγίνι), Κρουθ (66’ Βοσνιάδης), Ντομίν-
γκεθ (88’ Κ. Κυριακίδης), Ροχάνο

Τριγλία – Βέροια 0-0
Στο «στείρο» 0-0 έμειναν Τριγλία και 
Βέροια, σε ένα ματς που όμως είχε φάσεις 

και ρυθμό. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν 
καλύτερα, απείλησαν με τους Πασά (8’), 
Πέντα (15’), ενώ οι γηπεδούχοι «πάτη-
σαν» με αξιώσεις στα καρέ τους στο 20’ 
με τον Ναζλίδη. Ο Παπαστεριανός στο 63’ 
«άγγιξε» το γκολ για την Τρίγλια, ενώ στο 
84’ ο Ναζλίδης απώλεσε τη μεγαλύτερη 
ευκαιρία του αγώνα, χωρίς να κάνει τελική!

Καβάλα – Ασπρόπυργος 0-0
Σημαντικός βαθμός για τον Ασπρόπυργο 
μέσα στην Καβάλα κόντρα στην τοπική 
ομάδα, στην προσπάθεια που κάνει για να 
παραμείνει στην κατηγορία. Το 0-0 δείχνει 
την εικόνα του αγώνα με τους γηπεδού-
χους να έχουν τον έλεγχο αλλά να μην μπο-
ρούν να τον μετουσιώσουν σε γκολ. Με 
τον βαθμό αυτόν οι «αργοναύτες» παρέ-
μειναν στην 4η θέση με 25, χάνοντας όμως 
την ευκαιρία να φτάσουν τον τρίτο Ιωνικό. 
Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη είναι 
στους 16, όσους και ο Ιάλυσος και μένουν 
κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Ιεράπετρα – Ιωνικός 0-0
«Χ»αμένοι και οι δύο στην Ιεράπετρα. Η 
τοπική ομάδα και ο Ιωνικός δεν κατάφε-
ραν να πετύχουν γκολ, έμειναν στο μηδέν 
και έχασαν έδαφος στην «μάχη» για την 
άνοδο. Οι Κρητικοί με την ισοπαλία αυτή 
έφτασαν τους 23 και είναι στην 6η θέση, 
δύο λιγότερους από την 4η Καβάλα. Οι 
Νικαιώτες από την άλλη με την ισοπαλία 
αυτή έφτασαν τους 27 και βρίσκονται στην 
3η θέση, ενώ αν κέρδιζαν θα είχαν ανέβει 
δεύτεροι. Στα του αγώνα την πιο μεγάλη 
ευκαιρία την έχασαν οι γηπεδούχοι με τον 
Χιντζίδη να στέλνει με εκτέλεση κόρνερ τη 

μπάλα στο δοκάρι του Κουρεπίνη.

Τα αποτελέσματα της Γ’ 
Εθνικής
Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής με δράση σε 
όλους τους ομίλους της 
κατηγορίας. Δείτε όλα τα 

αποτελέσματα.
1ος όμιλος

Αετός Ορφανού-Κιλκισιακός 3-0 
Κεραυνός Πέρνης-Ένωση Αλεξανδρούπο-
λης 1-1 
Δόξα Κάτω Καμήλας-Άρης Αβάτου 1-1 
Πανδραμαϊκός-Πανσερραϊκός 0-1 
Δόξα Θεολόγου-Απόλλων Παραλιμνίου 
0-2 
Ορφέας Ξάνθης-Νέστος Χρυσούπολης 2-1 
Ρεπό: Ηρακλής Ζυγού
2ος όμιλος – 19η αγωνιστική
ΑΟ Σειρήνα-ΠΑΣ Φλώρινα 0-3 α.α

Νίκη Αγκαθιάς-ΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών 
1-1 
Θερμαϊκός Θέρμης-Ποσειδώνας Μηχανι-
ώνας 2-4 
Αστραπή Μεσοποταμίας-Αλμωπός Αρι-
δαίας 0-4 
Θύελλα Σαρακηνών-Μακεδονικός 1-0 
Αγροτικός Αστέρας-Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων Ημαθίας 1-1 
Εδεσσαϊκός-ΠΟ Νέας Καλλικράτειας 1-0 
Ρεπό: Άρης Παλαιοχωρίου
3ος όμιλος
ΑΣ Μετέωρα-ΑΠΟ Αταλάντη 2-1 
ΑΕ Καρίτσας-Διαγόρας Στεφανοβικείου 0-1 
Διγενής Νεοχωρίου-ΑΟ Ποταμιάς 4-1 
Ατρόμητος Παλαμά-Δίας Δίου 1-0 
Θησέας Αγριάς-ΑΟ Σελλάνων 3-1 
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΓΣ Αλμυρού 0-1 
Ηρακλής Λάρισας-Πιερικός 0-0 
4ος όμιλος
Τηλυκράτης Λευκάδας-Θιναλιακός 1-1 
Απόλλων Ευπαλίου-ΑΟ Ανατολής 1-2 
ΑΕ Πον. Κοζάνης-Μακεδονικός Φούφα 2-1 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-ΑΕ Λευκίμμης 
2-0 
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΕ Μεσολογγίου 2-0 
Αναγέννηση Άρτας-Σούλι Παραμυθιάς 0-1 
Αστέρας Ιτέας-Ναυπακτιακός Αστέρας 0-3
5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-Φωστήρας 3-1 
Εθνικός-Άνω Μερά 1-0 
ΑΕ Μοσχάτου-Κηφισιά 0-1 
Άγιος Ιερόθεος-Ακράτητος 3-2 
Ηλυσιακός-Πανθηραϊκός 0-1 
Κερατσίνι-Ερμής Κορυδαλλού 2-1 
Άγιοι Ανάργυροι-Καλλιθέα 0-2 
6ος όμιλος
Παναρκαδικός-Ρόδος 0-2 
ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου-Κόρινθος ’06 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αχαρναϊκός-ΑΟ Υπάτου 0-2 
Αήττητος Σπάτων-Θύελλα Ραφήνας 1-2 
Μαρκό-ΑΕΚ Τρίπολης 6-1 
Παλληνιακός-Αιολικός 0-3 
Ρεπό: Νέα Αρτάκη
7ος όμιλος
ΠΣ “Η Σπάρτη”-Διαγόρας Βραχνεΐκων 2-1 
Αστέρας Βλαχιώτη-ΠΑΟ Βάρδας 2-0 
Ολυμπιακός Ζαχάρως-ΑΟ Τσιλιβή 2-0 
Ναύπλιο 2017-ΑΟ Διαβολιτσίου 1-0 
Ερμιονίδα-Παναργειακός 7-0 
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Θύελλα Πατρών 3-2 
Πανηλειακός-Πανγυθεατικός 1-1 
8ος όμιλος – 16η αγωνιστική
Γιούχτας-Επισκοπή 1-1 
Πόρος-Πανακρωτηριακός 3-1 
Ατσαλένιος-Άγιος Νικόλαος 1-1 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Ηρόδοτος 1-0 
Ρεπό: Ρεθυμνιακός

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Κερδισμένος από την ισοπαλία ο Βόλος

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Η Λέστερ επέστρεψε στις νίκες, αφού 
διέλυσε με 4-1 τη Γουέστ Χαμ εντός 
έδρας! Με Σον και... ζόρια η Τότεναμ 
πέρασε το εμπόδιο της Νόριτς. 

Ε
πειτα από δυο διαδοχικές ήττες, η 
Λέστερ επέστρεψε στις νίκες και μά-
λιστα με δυναμικό τρόπο. Η ομάδα 
του Μπρένταν Ρότζερς διέλυσε με 4-

1 τη Γουέστ Χαμ κι έκανε ακόμα ένα μεγάλο 
βήμα για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Οι 
«αλεπούδες» μπήκαν πιο δυνατά στο ματς, 
πήραν τον έλεγχο και δεν έχουν απειλήθη-
καν σε κανένα σημείο, Μετά το τέταρτο οι 
παίκτες του Μπρένταν Ρότζερς ήταν πιο 
δημιουργικοί, πίεσαν τη Γουέστ 
Χαμ και κατάφεραν να βρουν 
δίχτυα. Ο Μπαρνς άλλαξε ιδα-
νικά με τον Περέιρα, η μπά-
λα έφτασε ξανά στον πρώτο 
ο οποίος με κοντινή προβολή 
πέτυχε το 1-0. Ηταν το δεύτε-
ρο γκολ του Μπαρνς στο 2020 
όσα είχε πετύχει σε 35 ματς στο 
2019! Οι γηπεδούχοι είχαν τον α-
πόλυτο έλεγχο και στις καθυστερήσεις 
του ημιχρόνου πέτυχαν και δεύτερο γκολ.
Ο Μπαρνς έκανε τη σέντρα και ο Περέιρα με 
ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-0.
Ωστόσο, η Γουέστ Χαμ κατάφερε στην 
πρώτη της καλή ευκαιρία να βρει δίχτυα. 
Στο 48’ ο Ν’Ντιντί ανέτρεψε τον Αλέ και ο 
Νομπλ πέτυχε το 2-1 από την άσπρη βούλα. 
Μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης των Λον-
δρέζων που έχει συμμετοχή σε 79 γκολ 
στην Premier League (46 γκολ, 33 ασίστ). 
Οι φιλοξενούμενοι με ανεβασμένη αυτο-
πεποίθηση πήραν τον έλεγχο και στο 61’ ο 
Αντόνιο έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφα-
ρίσει. Οι Λονδρέζοι είχαν το πάνω χέρι και 
στο 68’ πλησίασαν το γκολ, αλλά ο Λαντσίνι 
δεν μπόρεσε απο κοντά να ισοφάρισει. Στο 
τελευταίο 20λεπτο οι γηπεδούχοι αντέδρα-
σαν, όμως ο Ράντολφ νίκησε δυο φορές τον 
Μάντισον! Ο Ιεανάτσο ανατράπηκε από τον 
Ογκμπόνα και ο Πέρεθ διαμόρφωσε από 
την άσπρη βούλα το 3-1.  

Σον, ο λυτρωτής της Τότεναμ
Η Τότεναμ άφησε στην άκρη τα προβλήματα 
τραυματισμών, τα... θέματα των αποδυτη-
ρίων και με αρκετό άγχος επικράτησε 2-1 
της ουραγού Νόριτς. Οι Σπερς με λυτρωτή 
τον Σον πήραν το τρίποντο, έφτασαν τη Γιου-
νάιτεντ στην 5η θέση και είναι στο -6 από 

την τετράδα. Στα αξιοσημείωτα της αναμέ-
τρησης και η επιστροφή του Ούγκο Γιορίς 
έπειτα από τρεις μήνες απουσίας. Οι Λον-
δρέζοι είχαν τον έλεγχο, αλλά όχι και τον 
τρόπο για να φανούν απειλητικοί. Η Νόριτς 
άντεξε την πίεσε, γλίτωσε στο 9’ στην ευκαι-
ρία του Οριέ και όποτε έβρισκε χώρους 
έκανε δύσκολη τη ζωή των γηπεδούχων. 
Η Τότεναμ αντέδρασε και στο 38’ πέτυχε 
το πρώτο της γκολ στο 2020! Ο Οριέ έκανε 
τη σέντρα και ο Ντέλε Άλι με ωραίο πλασέ 
πέτυχε το 1-0. Η Νόριτς δεν παράτησε 
το ματς και στο 53’ ο Πούκι έχασε μονα-
δική ευκαιρία να σκοράρει. Τα «Καναρί-
νια» ήταν απειλητικά και στο 70’ κέρδισαν 

πέναλτι, όταν ο Σεσενιό ανέτρεψε τον 
Κάντγουελ. Ο Πούκι δεν αστόχησε 

και η Νόριτς ισοφάρισε 1-1. 
Ωστόσο, το γκολ της λύτρω-
σης πέτυχε στο 80΄ ο Σον με 
κεφαλιά.

Αγουέρο ο... λυτρωτής
Ο Λαπόρτ επέστρεψε έπειτα 

τον σοβαρό τραυματισμό του, 
ο Πεπ βρήκε λύσεις στην άμυνα και 

η Σίτι μπήκε με ακόμα μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση στο Bramall Lane κόντρα στη 
Σέφιλντ. Οι «Πολίτες» πήραν τον έλεγχο, 
είχαν εξαιρετική κυκλοφορία και μετά το 
τέταρτο άρχισαν την πίεση.  Στο 35’ η Σίτι 
άγγιξε το γκολ! ο Μαχρέζ κέρδισε πέναλτι 
έπειτα από ανατροπή του Μπέσιτς, αλλά 
ο Ζεσούς νικήθηκε από τον Χέντερσον. Ο 
Βραζιλιάνος αστόχησε στο 3ο από τα πέντε 
πέναλτι που έχει εκτελέσει στην Premier 
League, ενώ για τον γκολκίπερ των «Λεπί-
δων» ήταν η τέταρτη σωτήρια επέμβαση 
στα οκτώ τελευταία πέναλτι. 
Η Σέφιλντ όσο κρατούσε το μηδέν προσπα-
θούσε να δημιουργήσει κινδύνους και στο 
54’ είχε την πρώτη καλή φάση, αλλά ο Ο’Κό-
νελ αστόχησε. Η απάντηση της Σίτι ήρθε στο 
58’ όταν από το κόρνερ του Ντε Μπρόινε, ο 
Ρόδρι δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα 
δίχτυα. Οι «Πολίτες» συνέχισαν να πιέζουν, 
η Σέφιλντ όμως βρήκε χώρους και στο 62΄ 
έχασε την ευκαιρία του ματς, αλλά ο Μουσέ 
δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ από την 
υπέροχη πάσα του Μπάσαμ. Οι «Λεπίδες» 
στο 72’ έχασαν τεράστια ευκαιρία, αλλά ο 
ΜακΜπέρνι δε σκόραρε ποτέ. Αντίθετα, η 
Σίτι είχε ουσία και στο 73’ πέτυχε το γκολ 
της νίκης. Ο Ντε Μπρόινε έκανε την ασίστ 
και ο Αγουέρο με ιδανική προβολή  διαμόρ-
φωσε το 1-0. 

Τεσσάρα η Λέστερ, με το ζόρι η 
Τότεναμ 

Η 
πρεμιέρα του Κίκε Σετιέν δεν 
είχε το θέαμα και τον εντυπω-
σιασμό που ο ίδιος ενδεχομέ-
νως θα ήθελε. Η Μπαρτσελό-

να είδε διάθεση, έβγαλε συνδυασμούς, 
μα είχε πρόβλημα στην τελική προσπά-
θεια και ξεκάθαρο κενό στη μεγάλη πε-
ριοχή. Ο Μέσι σε ρόλο “false 9”, ο Γκρι-
εζμάν να ψάχνεται σε όλο το παιχνίδι 
και αρκετά θετικά και άλλα τόσα αρνητι-
κά συμπεράσματα να βγαίνουν κόντρα 
στη Γρανάδα. Ωστόσο, η λύση ήρθε και 
πάλι από τον ηγέτη της ομάδας, ο οποί-
ος έφτασε τα 14 γκολ στο πρωτάθλημα.
Η Γρανάδα αμυνόταν μαζικά, είχε όμως 
και δοκάρι με τον Ετεκί (66’). Τρία λεπτά 
αργότερα όμως αποβλήθηκε ο Σάντσες 
και οι Ανδαλουσιανοί δεν άντεξαν με 
παίκτη λιγότερο. Η Μπάρτσα βρήκε το 
νικητήριο γκολ, όταν της βγήκε ένας 
τέλειος συνδυασμός. Ο Μέσι (76’) ξεκί-
νησε την ενέργεια, Γκριεζμάν και Βιδάλ 
έκαναν τακουνάκια και ο Αργεντινός 
σούπερ σταρ το τελείωσα ιδανικά, 
επαναφέροντας τους Καταλανούς στην 
κορυφή. Εκεί όπου συγκατοικούν με τη 
Ρεάλ, αλλά έχουν προβάδισμα στη δια-
φορά των γκολ.

Μπιλμπάο - Θέλτα 1-1
Το ζόρι ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου, 
όταν ο αιώνιος έφηβος Χοακίν την 
φιλοδωρούσε με χατ-τρικ και ήττα. 
Έκτοτε, η Αθλέτικ Μπιλμπάο παίρνει 
αφήνει δύο βαθμούς σε κάθε αγωνι-
στική, με το μοτίβο να μην σπάει ούτε 
απέναντι στην Θέλτα, που παλεύει για 
να σωθεί.
Οι Βάσκοι έμειναν στο 1-1 και μάλιστα 
εντός έδρας, σε ένα ματς που αν δεν 
υπήρχε το πέναλτι του 77ου λεπτού, με 
εύστοχο εκτελεστή τον αρχηγό Ραούλ 
Γκαρθία, πιθανόν να μην προσέφερε το 
παραμικρό κέρδος στην ομάδα του Γκα-
ριτάνο.
Το γκολ του Ραφίνια από το 56’ είχε 
βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους, 
οι οποίοι παρά την ισοφάριση πήραν 
σημαντικό βαθμό στην μάχη παραμο-
νής, αλλά βρίσκονται στο -2 από την 17η 
Μαγιόρκα. Αντίθετα, η Μπιλμπαό ανέ-
βηκε απλά στους 30 βαθμούς και έχασε 
άλλη μια ευκαιρία να πατήσει εξάδα 
(στο -1 από την Σοσιεδάδ).

Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 2-1
Εκοβε, μοίραζε, σκόραρε. Ηταν παντού, 
σε κάθε φάση, κάθε στιγμή. Στο εντός με 
τη Σεβίλλη ο Καζεμίρο ήταν το απόλυτο 
αφεντικό. Δεν το είχε κάνει ποτέ ξανά με 
αυτόν τον ολοκληρωμένο τρόπο. Δεν ήταν 
επομένως, μόνο η πρώτη φορά που έβαλε 
δύο γκολ σε έναν αγώνα, αλλά όλη του 
η εκπληκτική εμφάνιση που οδήγησε τη 
Ρεάλ στη δύσκολη νίκη με 2-1.
Το παιχνίδι ήταν αργό και χωρίς φάσεις 
στο α’ μέρος, με το VAR να ακυρώνει το 
γκολ του Ντε Γιονγκ (29’). Η Ρεάλ χρειά-
στηκε να φτάσει στο 57’ για να κάνει 
πρώτη φάση και σε αυτήν κιόλας σκό-
ραρε. Ο Γιόβιτς έστρωσε με εκπληκτικό 
τακουνάκι και ο Καζεμίρο το τελείωσε με 
ωραίο πλασέ πάνω από τον Βάτσλικ.
Στο 64’ και αφού άδειασε τρεις αντιπά-
λους, ο Ντε Γιονγκ ισοφάρισε με γκολάρα, 
μα πέντε λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος 
μέσος με κεφαλιά χάρισε το τρίποντο 
στους Μαδριλένους και τους έστειλε στο 
+3 από την Μπαρτσελόνα που έχει όμως 
ματς λιγότερο (Κυριακή εντός με Γρανάδα).

Μπέτις - Σοσιεδάδ 3-0
Έψαχνε την πρώτη της νίκη στο 2020. 
Πιο πολύ απ’ όλα, έψαχνε την «δήλωση», 
ότι παραμένει παρούσα στο ευρωπα-
ϊκό κόλπο, ακόμα κι αν το ξεκίνημα στην 
φετινή σεζόν την έβαλε από νωρίς σε περι-
πέτειες. Τελικά, η Μπέτις βρήκε ό,τι αναζη-
τούσε στο πιο κομβικό παιχνίδι, απέναντι 
στην μία εκ των βασικών διεκδικητριών 
των θέσεων για το Europa League. 
Σε ενδεχόμενο ήττας θα έμενε δέκα βαθ-
μούς μακριά. Ωστόσο, ο σκόρερ Χοακίν 
και η παρέα του διέλυσαν κάθε αρνητικό 
σενάριο, επιβλήθηκαν με 3-0 της Σοσιε-
δάδ και κατέστησαν ξεκάθαρο ότι η μάχη 
τώρα αρχίζει.
Η υπόθεση νίκη ξεκαθάρισε από το πρώτο 
μέρος, με τους Βερδιμπλάνκος να προη-
γούνται χάρη στον Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 
27’ και ένα λεπτό πριν από την ανάπαυλα, 
ο 38χρονος «θρύλος» διπλασίασε τα γκολ, 
με το 7ο προσωπικό του στη σεζόν.
Το αποτελειωτικό «χτύπημα» δόθηκε στην 
τελευταία φάση του αγώνα και το 95’, με 
τον Κανάλες να ολοκληρώνει τον θρίαμβο 
για την ομάδα του Ρούμπι, που βρίσκεται 
πλέον στους 27 βαθμούς, μόλις τέσσερις 
πίσω από τους Βάσκους.

Βαλβέρδε ή Σετιέν; Πάντα 
Μέσι!
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Το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του κυπέλλου 
Coca Cola, παρέλαβε το απόγευμα της Τετάρτης η ΑΕΚ. 
Η ομάδα της Λάρνακας κέρδισε την Καρμιώτισσα στο 
«Αμμόχωστος» με 1-0 χάρη στο τέρμα του Κωνσταντί-

νου και προκρίθηκε με δεύτερη νίκη, με συνολικό σκορ 4-0. 
Το 3-0 του πρώτου αγώνα επέτρεψε σ τον Ηλία Χαραλά-
μπους να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές και να χρησιμο-
ποιήσει πέντε Κύπριους. Το γνώριζε ότι η ομάδα του δεν θα 
είχε συνοχή, όμως, έπρεπε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε 
κάποιους και να ξεκουράσει ορισμένους άλλους. 
Το πρώτο ημίχρονο έφυγε χωρίς καμία σχεδόν φάση. Στο 23ο 
λεπτό ο Κωνσταντίνου σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε 
για παράβαση με το χέρι την ώρα που κέρδισε την μπάλα ο 
ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. 
Στην επανάληψη η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη από την Καρμι-
ώτισσα. Ο Τρουγιόλς στο 50’ έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο 
Καϊρίνος έδιωξε σε κόρνερ. Παρόμοια φάση υπήρξε και στο 
55’, αλλά αυτή τη φορά το σουτ έγινε από τον Κωνσταντίνου. 
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ, όταν 
με κοντινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. 
Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, η ΑΕΚ έχασε ακόμη δυο καλές 
ευκαιρίες, με σουτ του Ράσπα στο 70’ και στο 78’. Το πρώτο 
αποκρούστηκε από τον Καϊρίνο και το άλλο, κατέληξε έξω. 

Πέρασαν 4 και περιμένουν τους υπόλοιπους
Τέσσερις ομάδες βρίσκονται στους «8» του κυπέλλου Coca 
Cola μετά τους σημερινούς επαναληπτικούς και πλέον απο-
μένουν ακόμη τέσσερα εισιτήρια για να ολοκληρωθεί η Β’ 
φάση.
Η ΑΕΛ ήταν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε επί της Αλκής 
και σήμερα την ακολούθησαν οι Ομόνοια, ΑΕΚ και Δόξα. 
Λίγο πολύ οι προκρίσεις ήταν αναμενόμενες, αφού και οι 
τρεις απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα από τα πρώτα παιχνί-
δια.
Οι πράσινοι και οι κιτρινοπράσινοι πέρασαν με δεύτερη νίκη 
επί Ερμή και Καρμιώτισσας με 3-0 (συνολικό 8-0) και 1-0 
(4-0) αντίστοιχα, ενώ η Δόξα εξήλθε ισόπαλη με την ΕΝΠ 1-1 
και σε συνδυασμό του 0-2, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη 
φάση.
Σήμερα έγινε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Απόλλωνα και 
τον ΑΠΟΕΛ, με τους κυανόλευκους να κερδίζουν 1-0 και να 
αποκτούν προβάδισμα πρόκρισης. 
Εκκρεμούν ακόμη δυο επαναληπτικοί Ανόρθωση-Ολυμπια-
κός και Σαλαμίνα-Πάφος. Το τελευταίο ζευγάρι Διγενής-Εθνι-
κός ακόμη να παίξει.
Όλοι οι προαναφερθέντες αγώνες θα διεξαχθούν στις 29 
Ιανουαρίου και ο επαναληπτικός του Εθνικός-Διγενής στις 05 
Φεβρουαρίου.

Η συνέχεια
29/01
Πρώτος αγώνας: 14:30 Διγενής-Εθνικός Άχνας
Επαναληπτικοί
16:30 ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας 0-1
16:30 Σαλαμίνα-Πάφος 1-0
19:00 Ανόρθωση-Ολυμπιακός 0-0
05 Φεβρουαρίου
Εθνικός-Διγενής

 Ο Απόλλωνας επικράτησε του ΑΠΟΕΛ 
με 1-0 στο Τσίρειο στο πρώτο από τα 
δύο παιχνίδια που θα δώσουν οι δύο 
ομάδες στο πλαίσιο της φάσης των 16 του 
Κυπέλλου. Το τέρμα που έκρινε τον αγώνα 
και έδωσε προβάδισμα στον Απόλλωνα 
πέτυχε το νέο απόκτημα, ο Μπένσοπ.
 

Σ
το πρώτο ημίχρονο ο Απόλλωνας ήταν κα-
λύτερος από τον ΑΠΟΕΛ, είχε την κατοχή της 
μπάλας με το μέρος του ενώ κατάφερε να 
μετουσιώσει μια από τις φάσεις του σε γκολ 

και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 1-0. Από 
την άλλη ο ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο 
πρώτο 45λεπτο και δεν ήταν ουσια-
στικός στην εστία του Μολ.  
Το τέρμα για την ομάδα του 
Αυγουστή πέτυχε το νέο 
μεταγραφικό απόκτημα, 
ο Μπένσοπ. Η μπάλα μετά 
από σουτ του Γιαννιώτα 
πήγε και βρήκε τον φορ 
του Απόλλωνα ο οποίος δεν 
δυσκολεύτηκε από κοντά να 
κάνει το 1-0. 
Στην επανάληψη ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερος από τον 
Απόλλωνα, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων 

ενώ ήταν η ομάδα με τις περισσότερες και πιο ξεκά-
θαρες φάσεις. Ενδεικτικό το γεγονός πως οι γαλαζο-
κίτρινοι με την έναρξη του δευτέρου μέρους έφτια-
ξαν τέσσερις πολύ καλές φάσεις για να φέρουν τον 
αγώνα στα ίσια. Η ουσία όμως είναι, πως δεν ήρθε 
το τέρμα που ήταν το ζητούμενα σε ένα εκτός έδρας 
παιχνίδι. 
 Από την άλλη ο Απόλλωνας δεν είχε την εικόνα του 
πρώτου μέρους, αρκέστηκε περισσότερο σε παθη-
τικό ρόλο ενώ στις λίγες φορές που απείλησε, δεν 
ήταν ουσιαστικός για ένα δεύτερο τέρμα. 

‘’Είμαστε λυπημένοι για αυτό...’’
Ο Κόρε Ινγκεμπρίγκτσεν μίλησε μετά το τέλος του 
αγώνα Απόλλων – ΑΠΟΕΛ που έγινε στο Τσίρειο 
για τη Β’ φάση του Κυπέλλου.
‘’Τα πρώτα λεπτά είχαμε αποκοιμηθεί. Πέρασε 

μπροστά ο Απόλλωνας, χάσαμε μονομαχίες και 
δεχθήκαμε γκολ. Μετά αναλάβαμε τον έλεγχο 
και τα τελευταία στάδια του ματς είχαμε τη 
μπάλα κάναμε φάσεις αλλά πρέπει να σκορά-
ρεις. Δεν τα καταφέραμε, είμαστε λυπημένοι 
για αυτό και έτσι τελείωσε ο αγώνας.

Φυσικά το γεγονός πως δεν σκοράραμε μας 
ανησυχεί. Και με τον Εθνικό κάναμε φάσεις αλλά 

δεν σκοράραμε. Πρέπει όλοι να φέρουν τη μπάλα 
στην περιοχή, δείξαμε σήμερα ότι το θέλαμε. Ο 
νέος μας επιθετικός ελπίζουμε πως θα μας βοηθή-

σει. Όσο μπορούμε να κάνουμε μετα-
γραφές θα το προσπαθούμε. Θέλουμε 
να βρούμε παίκτη που θα μας βοηθή-
σει ουσιαστικά και όταν τον βρούμε θα 
κάνουμε κίνηση. Για όποιον παίκτη μας 
καλύπτει θα προσπαθήσουμε’’.

Iσοπαλία στο Μακάρειο και 
πρόκριση για την Δόξα
Δόξα και Ένωση εξήλθαν ισόπαλες 1-1 
στο Μακάρειο στάδιο, με τους γηπεδού-
χους να πανηγυρίζουν την πρόκριση 
στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, μετά 
τη νίκη τους με 0-2 στον πρώτο αγώνα.  
Το πρώτο ημίχρονο αν και είχε πολλές 
φάσεις τόσο από την Δόξα όσο και από 
την Ένωση, ολοκληρώθηκε ισόπαλο 
χωρίς τέρματα.  
Στο 79’ η Ένωση κατάφερε να πάρει προ-
βάδισμα στο σκορ με τον Ουντόζι, με 
κοντινό πλασέ όμως η Δόξα έφερε τον 
αγώνα στα ίσια σε χρόνο καθυστερή-
σεων. Ο Ασαμόα έκανε το 1-1, έδιωξε το 
άγχος που δημιουργήθηκε και έστειλε 
την Δόξα στους «8» του θεσμού.  

αθλητικά
Aπόλλων-AΠΟΕΛ 1-0

Προβάδισμα πρόκρισης...
Δεύτερη νίκη και πρόκριση 
για την ΑΕΚ
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Μπρίντιζι - ΠΑΟΚ 93-91
Αποκλείστηκε και μαθηματικά ο «Δικέφαλος»!

Ο ΠΑΟΚ είχε το παιχνίδι στα χέρια του στην έδρα της Μπρίντιζι αλλά δύο άστοχες βολές του 
Μπόμπι Μπράουν κι ένα απίστευτο τρίποντο του Τάιλερ Στόουν έβαλαν φρένο στην πορεία 
πρόκρισης της ελληνικής ομάδας στους «16» του BCL καθώς η ήττα με 93-91 την εκτροχίασε 
και… μαθηματικά.   

Η 
ομάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη έκανε τρο-
μερή προσπάθεια στην Ιταλία, αγκάλιασε 
τη νίκη αλλά οι άστοχες βολές του Μπρά-
ουν 11.2’’ πριν το τέλος σε συνδυασμό με 

το τρίποντο του Τάιλερ Στόουν 1.2’’ πριν το φινάλε έ-
γραψαν έναν εφιαλτικό τέλος. Η ελληνική ομάδα δεν 
έχει ελπίδες πρόκρισης καθώς παρέμεινε στις 4 νί-
κες, μετρώντας πλέον οκτώ ήττες. Την ίδια ώρα, η Σα-
ραγόσα (8-4) επικράτησε μέσα στην έδρα της Ντιζόν 
(8-4) και εξασφάλισε την πρόκρισή της, ενώ η Μπε-
σίκτας (6-6) με τη νίκη της στην έδρα της Σζομπατέλι 
(5-7) έθεσε υποψηφιότητα για πρόκρισης στους «16» 
του BCL έχοντας την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Η Τέλε-
κομ Βόννης μετρά επτά νίκες.
Βασιζόμενος στην ευστοχία του από μακρινή από-
σταση και γενικώς στην επιθετική λειτουργία 
του, ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 
πρώτο δεκάλεπτο. Αρχικά πήρε πόντους 
από τους Μαργαρίτη, Σμιθ για να ακο-
λουθήσουν οι 10 πόντοι του Σάνον 
Σόρτερ σε περίπου τρία αγωνιστικά 
λεπτά. Έτσι η ελληνική ομάδα προη-
γήθηκε με 11-16 στα μισά της περιό-
δου και με 20-31 στο τέλος αυτής. Σε 
αυτό το διάστημα είχε 5/7 τρίποντα και 
7/9 δίποντα!
Η Μπρίντιζι απάντησε με το ίδιο νόμισμα 
στη δεύτερη περίοδο (σ. σ. είχε 8/15 τρίποντα 
στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου) και με ηγέτη τον 
Τάιλερ Στόουν μείωσε σε 28-33 (13’). Εκεί ο ΠΑΟΚ 
πήρε μακρινά σουτ από τον Μπόμπι Μπράουν, προ-
ηγήθηκε με 32-43 περίπου με τη συμπλήρωση έξι 
λεπτών αγώνα κι όταν η ιταλική ομάδα έκανε νέα 
απόπειρα ανατροπής της κατάστασης στηριζόμενη 
σ’ ένα 8-0 σερί (40-43, 18’), είδε τον Άαρον Μπεστ να 
υψώνει ανάστημα. Ο Καναδός σημείωσε διαδοχικούς 
πόντους και στο ημίχρονο ο Δικέφαλος είχε προβάδι-
σμα οκτώ πόντων (45-53).
Στα πρώτα λεπτά του 3ου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ πλή-
ρωσε τα λάθη του στην επίθεση με πόντους στο ανοι-
χτό γήπεδο για τους Ιταλούς οι οποίοι μείωσαν σε 
57-59 (24’). Η άμυνα της ελληνικής ομάδας παρέμεινε 
ευάλωτη, σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο οι ατο-
μικές προσπάθειες δεν έδωσαν σκορ και οι Ιταλοί 
πήραν το προβάδισμα με 70-68, 90’’ πριν το τέλος. 
Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 73-71 υπέρ 
των γηπεδούχων.
Ο Σάνον Σόρτερ κράτησε τον ΠΑΟΚ (75-78, 32:30) 

ο οποίος διατήρησε εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας 
στο μακρινό σουτ. Η Μπρίντιζι απάντησε με 7-0 σερί 
(82-78, 34’). Η ομάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη αντέ-
δρασε με κλεψίματα στην άμυνα αλλά δεν τα εξαργύ-
ρωσε στην επίθεση (84-81, 36’). Πέντε συνεχόμενοι 
πόντοι του Σμιθ ισορρόπησαν την κατάσταση (86-
86, 37’).
Ο Αμερικανός είχες δύο ευκαιρίες για να βάλει την 
ομάδα του σε θέση οδηγού αλλά ήταν άστοχος και οι 
δύο ομάδες μπήκαν ισόπαλες (88-88) στα τελευταία 
δύο λεπτά. Η ελληνική ομάδα πέταξε κι άλλες ευκαι-
ρίες, αλλά είχε το παιχνίδι στα χέρια της 46’’ πριν το 
τέλος, έχοντας την κατοχή της μπάλας. Ο Άνταμ Σμιθ 
έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο 22’ πριν το φινάλε κι 
έδωσε στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα με 88-91.

Το παιχνίδι πήγε στη… διαδικασία των 
βολών. Δύο βολές του Μπανκς κράτησαν 

ζωντανή την Μπρίντιζι (90-91), αλλά 
δεν τον μιμήθηκε ο Μπράουν, 11.4’’ 
πριν το τέλος, έχοντας 0/2. Μάλι-
στα ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ιδανικός 
αυτόχειρας καθώς ο Τάιλερ Στόουν 
βρήκε τον χώρο να εκτελέσει για 
τρεις πόντους και ευστόχησε 1.2’’ 

πριν το τέλος δίνοντας το προβάδι-
σμα (93-91) και τη νίκη στους Ιταλούς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπρίντιζι ήταν πιο τυχερή 
από τον ΠΑΟΚ κι έβαλε το «μεγαλύτερο» σουτ 

στο παιχνίδι με τον Τάιλερ Στόουν. Μοιραίος για την 
ελληνική ομάδα ο Μπόμπι Μπράουν ο οποίος αστό-
χησε στις κρισιμότερες βολές του αγώνα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τάιλερ Στόουν με τη γενικό-
τερη εμφάνισή του και φυσικά με το απίστευτο τρίπο-
ντο που έβαλε 1.2’’ πριν το τέλος. Εξαιρετικό παιχνίδι 
και από τον Μπράουν.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Άντριαν Μπανκς έδωσε λύσεις 
στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Κακό παιχνίδι 
για τον Τόμπσον από την Μπρίντιζι, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε 
πρόβλημα στη ρακέτα με τους Νόουλς, Σαρικόπουλο
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Πέραν του τρίποντου του Στόουν, 
ο Μαργαρίτης έκανε πολύ νωρίς φάουλ όταν ο ΠΑΟΚ 
προηγήθηκε με 88-91, συν ασφαλώς τις χαμένες 
βολές του Μπράουν. Κοινώς, τα τελευταία 22 δευ-
τερόλεπτα.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η άμυνα είναι… άγνωστη λέξη και για 
τις δύο ομάδες, ειδικά ο ΠΑΟΚ είχε τρομακτικό πρό-
βλημα στην pickn’ roll άμυνα.

Μπούργος - ΑΕΚ 93-76
Όλα της πρόκρισης δύσκολα

Η 
ΑΕΚ αποδεκατισμέ-
νη, δεν είχε να ξεπε-
ράσει μόνο τις απου-
σίες του Νίκου Γκίκα 

και του Λίνου Χρυσικόπουλου, 
αλλά αυτή του Κιθ Λάνγκφορντ, 
που προέκυψε μόλις στα πρώτα 
πέντε λεπτά.
Οι Ισπανοί ήταν κυρίαρχοι από 
την αρχή του αγώνα και πλέον 
μπήκαν για τα καλά στο θέμα 
της πρόκρισης στην επόμενη 
φάση.
Η Μπούργος μπήκε πολύ 
«ζεστά» στο παρκέ και άρχισε 
να «εκτελεί» αμέσως την ΑΕΚ με 
τους ΜακΦάντεν, Μπάσας και 
Σαλβό (13-6, 5’). Ο Μπενίτε και 
Άπιτς πήγαν την διαφορά στο 
+12 (20-8, 8’) και ο Ζήσης έκανε 
το 24-13 (10’). Οι Ισπανοί συνέ-
χιζαν στον ξέφρενο ρυθμό τους, 
με τους «κιτρινόμαυρους» να 
μην μπορούν να βρουν λύσεις, 
ειδικά αμυντικά, και η διαφορά 
ξέφυγε (40-19, 14’). Η ΑΕΚ προ-
σπάθησε να «απαντήσει» με 
Ματσιούλις, Ζήση και Γκραντ 
(51-30, 18’) και η συνεργασία 
Λίμα - Μπάσας έστειλαν τις ομά-
δες στα αποδυτήρια με το σκορ 
να δείχνει 54-34 (20’).
Ο Μπενίτε ευστόχησε στο τρίτο 
του τρίποντο για το 59-37 (23’) 
και λίγο αργότερα οι Ζήσης - 
Ματσιούλις μείωσαν (62-45, 
26’). Ο Ρέι «εκτέλεσε» δις και ο 
Τσάλμερς σκόραρε για το 68-55 
(28’) και ο Γιάνκοβιτς έβαλε 2/2 
βολές για το 74-57 του τρίτου 
δεκαλέπτου, με τον Άπιτς να μην 
καταφέρνει να πιάσει την πολύ 
μακρινή πάσα του Ριβέρο, για 
να καρφώσει στη λήξη. Φιτι-
πάλντο με τρίποντο και Βέγα με 
βολές έκαναν το 81-59  (33’). Η 
ΑΕΚ αντέδρασε και βρήκε 11 
σερί πόντους με Γκραντ, Γιάν-
κοβιτς και Γιαννόπουλο (81-70, 
36’) και λίγο αργότερα ο διεθνής 
φόργουορντ βρήκε ξανά στόχο 
από τα 6.75μ (83-74, 38’). Ο 
ΜακΦάντεν, που ήταν... απαρα-
τήρητος στο παιχνίδι, «μίλησε» 
δυο φορές από την περιφέρεια 
για το 91-76 (39’).

Περιστέρι - Μόρναρ 72-
67
Το Περιστέρι έκανε το χρέος του 
και επικράτησε της Μόρναρ με 
72-67 παραμένοντας σε τροχιά 
πρόκρισης στην επόμενη φάση 
αν και δυσκολεύτηκε υπερβο-
λικά.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδα-
νικά την αναμέτρηση απέναντι 
στην ομάδα από το Μαυροβού-
νιο. Η πίεση στην άμυνα ήταν 
εντυπωσιακή κλείνοντας κάθε 
διάδρομο προς το καλάθι τους 
ενώ στην άλλη πλευρά Μορέιρα 
και Κάζινς σκόραραν εύκολα για 
το 19-6 (7’).
Οι γηπεδούχοι παρά την δια-
φορά στο σκορ παρουσιάστη-
καν με την ίδια σοβαρότητα στο 
παρκέ και την δεύτερη περίοδο 
κι έτσι αύξησαν τη διαφορά 
(29-12, 14’). Οι φιλοξενούμε-
νοι περίμεναν τα πάντα από τον 
Νίντχαμ, αλλά δεν ήταν αρκετός 
με τους παίκτες του Παπανικο-
λόπουλου να διατηρούν το προ-
βάδισμα (41-26, 18’).
Η Μόρναρ με τους Μπιέλιτσα 
και Σέχοβιτς κατάφερε να βγά-
λει μία αντίδραση προς όφελος 
της και έτσι μείωσαν σε 45-38, 
(25’). Οι γηπεδούχοι αδυνατού-
σαν να σκοράρουν αφού επι-
δίδονταν είτε σε βιαστικές επι-
λογές είτε σε άστοχες προσπά-
θειες με αποτέλεσμα να το σερί 
να διευρυνθεί και οι Μαυρο-
βούνιοι να προσπεράσουν στο 
σκορ με 45-46 (28’). Ο Βασι-
λόπουλος όμως με 2/2 τρίπο-
ντα επανέφερε την τάξη (56-48, 
30’).
Η Μόρναρ επέμενε όμως και με 
τον Μπιέλιτσα να σκοράρει με 
ευκολία επέστρεψε στη διεκδί-
κηση της νίκης (63-61, 35’). Το 
νέο μπλακ άουτ της ομάδας του 
Παπανικολόπουλου είχε μεγάλη 
διάρκεια και κυρίως δεν είχε 
καθόλου σκορ κι οι φιλοξενού-
μενοι προσπέρασαν με 64-65 
(38’). Στα τελευταία δευτερόλε-
πτα ο Μορέιρα ευστόχησε σε 
καλάθι και φάουλ κρίνοντας 
ουσιαστικά το αποτέλεσμα



73ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Ιανουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ74 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



75ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Ιανουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



SPORTS
24 Ιανουαρίου 2020

Big 4: Τι αποφάσισαν, οι 
εντάσεις και το παρασκήνιο

www.hellasnews-radio.com

σελ. 65
Προβάδισμα 
πρόκρισης σελ. 71


