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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Όσα κι αν έζησα.

Όσα κι αν άκουσα.

Όσα κι αν είδα.

Τρία πράγματα 

φοβήθηκα πιο πολύ:

Την διπροσωπία.

Την αχαριστία.

Και την κακία.

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας και η μόνιμη ευχή μου 

για υγεία στην οικογένεια σας.

Μπήκαμε στον κουστοφλέβαρο και προ-

σωπικά εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον 

φετινό χειμώνα, γιατί εάν θυμάστε οι πιο παλαιοί πριν 15-20 

χρόνια τα χιόνια άρχιζαν από τον Σεπτέμβριο και ο Δήμος 

μέσα σε μια-δυο μέρες τα μάζευε από τους δρόμους για 

να κάνει την ζωή πιο εύκολη.  Η παροικία μας συνεχίζει την 

καθημερινότητα της μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας κι είμαι 

σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε αναρωτηθεί ή 

συζητάτε με την οικογένεια σας βλέποντας διάφορους ή διά-

φορες κυρίους ή κυρίες (ευτυχώς ελάχιστοι) να το παίζουν 

μεγαλοπαράγοντες.

Αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από παρατρεχάμενοι που προ-

σπαθούν να αρπάζουν κάποιες ευκαιρίες για ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ για να δουν την αφεντομουτσουνάρα τους 

και να κορδώνονται σαν γύφτικα σκεπάρνια επειδή έχουν 

βοηθήσει (υποτίθεται) σε κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό, 

ξεχνώντας ακόμη κι αυτούς που τους έκαναν την χάρη να 

συμμετέχουν σε κάποια παροικιακή προσπάθεια. Σε διαφο-

ρετικές περιπτώσεις δεν τους θέλουν ούτε οι συγγενείς τους. 

Εδώ πλανάται το ερώτημα σε εμάς κι ειδικά στους 100% 

επαγγελματίες εκδότες και δημοσιογράφους αν αξίζει τον 

κόπο να προτείνω άτομα να συμμετέχουν σε προσπάθειες 

στα «κοινά». Εμείς, λοιπόν, δεν θα προτείνουμε ξανά κανέναν. 

Ε, λοιπόν, όχι, για αυτό και συνεχίζουμε την πορεία μας. Σαν 

HELLAS NEWS βοηθήσαμε κι ενημερώνουμε το αναγνω-

στικό μας κοινό και αγνοούμε την φωνή και την γνώμη των 

παρατρεχάμενων που είναι εντελώς μα εντελώς περαστικοί 

κι ασήμαντοι. Εξ άλλου είναι γνωστό «ουδείς πιο αχάριστος 

του ευεργετηθέντος».

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΟΤΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΙ & ΑΥΤΟΠΡΟΒΑΛΛΕΣΑΙ 

Συγχαρητήρια στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο που μέσω του κ. Αντώνη Αρτεμάκη                  
είναι η μόνη οργάνωση που έδωσε αναλυτικό λογαριασμό.
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επικαιρότητα

Μακρόν: Στηρίζω Ελλάδα και Κύπρο - Μητσοτάκης: Κοινή η 
καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας 

Κ
αταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας εξέφρασαν 
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή 
τους στο Ελιζέ. Οι δύο πολιτικοί έκαναν λόγο για συ-

ναντίληψη σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τα εθνικά μας 
θέματα, το προσφυγικό, την οικονομία αλλά και την κλιματι-
κή αλλαγή.  «Οι δύο χώρες έχουν κοινό όραμα», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο Εμανουέλ Μακρόν.
«Η Γαλλία υποστηρίζει την Ελλάδα, την Κύπρο σε σχέση με 
το σεβασμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, καταδικά-
ζοντας τις προκλήσεις της Τουρκίας ως προς τούτο. Επανα-
λάβαμε τις ανησυχίες μας. Καταδικάσαμε με σαφή τρόπο» τη 
συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης» τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, 
που προανήγγειλε επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Άμυνας 
στην Ελλάδα. Επίσης θα γίνουν κοινές επιχειρήσεις από ξηράς 
και θαλάσσης, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια.  Ο κ. 
Μακρόν υπογράμμισε ότι στηρίζει πλήρως τα κυριαρχικά 
δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου και καταδίκασε την τουρ-
κική προκλητικότητα. 
Σύμφωνα με το Γάλλο πρόεδρο, η Άγκυρα παραβιάζει τα 
συμφωνηθέντα στη διάσκεψη του Βερολίνου. Όπως είπε, τις 
τελευταίες ημέρες βλέπουμε τουρκικά πλοία και εμπλοκή της 
Τουρκίας στη Λιβύη.  Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι το τέλος 
Ιουνίου θα υπάρξει νέα στρατηγική εταιρική σχέση στο πλαί-
σιο της ασφάλειας. Οι λεπτομέρειες θα συγκεκριμενοποιη-
θούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 
Ο κ. Μακρόν αναφέθηκε επίσης στη συμφωνία των μεταξύ 
υπουργείων Αμύνης των δύο χωρών: «Μιλάμε για βιομηχα-
νική συνεργασία και για κοινές επιχειρήσεις στη θάλασσα και 
στην ξηρά. Θα θέλαμε να δούμε και άλλες όμορες χώρες να 
εμπλέκονται», είπε.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν και ζητήματα επενδύσεων. «Το 
ζητούμενο είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις» στην Ελλάδα  
που θα ανοίξουν νέο κεφάλαιο στην ιστορία της δικής σας 
χώρας και των διμερών σχέσεων», προσέθεσε.
Για απόλυτη σύγκλιση μίλησε ο Γάλλος πρόεδρος για το μετα-
ναστευτικό. «Η Γαλλία θα είναι στο πλευρό σας», ανέφερε 
σε προσωπικό και τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρ-
ξουν επιστροφές. «Να βασίζεστε στη δική μας χώρα», πρό-
σθεσε. Επίσης, ζήτησε κοινή μεταναστευτική πολιτική στην 
Ευρώπη από φέτος, για να υπάρξει ένα πλαίσιο αποτελεσμα-
τικής αλληλεγγύης στην υποδοχή των προσφύγων με μέρι-
μνα για τις χώρες πρώτης γραμμής. 
Επίσης, οι δύο πλευρές συζήτησαν για το Brexit, το οποίο 
χαρακτήρισε «αποτυχία και μάθημα για όλους τους Ευρω-

παίους». «Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον» ανέφερε ο Γάλ-
λος πρόεδρος, προτάσσοντας την ενότητα και την ακεραιό-
τητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει 
από την ΕΕ αλλά όχι από την Ευρώπη. Πρέπει να οικοδομή-
σουμε νέα στενή σχέση η οποία θα ενδυναμώσει την ΕΕ και 
όχι το αντίθετο. Πιο κυρίαρχη, πιο αποτελεσματική, πιο καλή 
Ευρώπη», τόνισε και κατέληξε:
Στο εγγύς μέλλον, ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την 
Ελλάδα. «Υπάρχει ένα ιστορικό ραντεβού και πάντα η Γαλλία 
ήταν κοντά σας. Οι δύο χώρες μας πάντα ήταν καίριες στην 
ιστορία γι’αυτό είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο», κατέληξε. 

Μητσοτάκης: Θα υπάρξει νέα εταιρική σχέση 
που θα αναβαθμίσει Ελλάδα και Γαλλία
«Οι δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας είναι ιστορικοί, οι σχέσεις 
μας ήταν και είναι εξαιρετικές», τόνισε από την πλευρά του 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.  Οι δύο πλευρές μίλησαν για νέα 
εταιρική σχέση, που θα αναβαθμίσει τις δύο χώρες. Ο πρω-
θυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις οικονομικές εξελίξεις 
στη χώρα μας αλλά και στη χθεσινή έκδοση του 15ετούς ομο-

λόγου. 
«Καθώς η Ελλάδα άφησε οριστικά πίσω της την περίοδο της 
κρίσης προσβλέπει στις επενδύσεις των γαλλικών επιχειρή-
σεων. Το ίδιο θερμά η ελληνική κυβέρνηση ενθαρρύνει και 
τις ελληνικές πρωτοβουλίες στη Γαλλία», ανέφερε, μιλώντας 
για επενδύσεις. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον EastMed. «Είναι κοινή η κατα-
δίκη της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας» τόσο 
στην Κύπρο, όσο και στη συμφωνία με τη Λιβύη. Όπως 
τόνισε ο πρωθυπουργός, οποιαδήποτε πολιτική λύση στη 
Λιβύη έχει ως προϋπόθεση την ακύρωση του μνημονίου. 
«ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών στην Ανα-
τολική Μεσόγειο είναι το Διεθνές Δίκαιο». Πρόσθεσε επίσης 
ότι Ελλάδα και Γαλλία «προωθούμε ένα νέο πλαίσιο αμυντι-
κής στρατηγικής Σε διμερές επίπεδο η σύμπραξη θα ενταθεί 
ακόμη περισσότερο».Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας θα 
βρίσκονται σε τακτική επαφή για όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν την περιοχή μας. 
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για συναντίληψη σε μια σειρά 
θεμάτων με τον Γάλλο πρόεδρο. 
«Η Γαλλία ήταν από την πρώτη στιγμή συμπαραστάτης μας 
στο να διεκδικήσουμε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονά-
σματα», ανέφερε. «Μπορούμε να διεκδικήσουμε τη μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021», πρόσθεσε ο 
κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας σύμμαχο τη Γαλλία σε αυτήν 
την προσπάθεια. 
Η Ελλάδα διεκδικεί αυξημένους πόρους από το Ταμείο Συνο-
χής της ΕΕ, λόγω και της κρίσης των τελευταίων ετών. 
Για το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπήρξε 
συναντίληψη στην αντιμετώπισή του. «Τα εξωτερικά μας 
σύνορα πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη όλης της Ευρώπης 
και να αυξηθούν οι επιστροφές», τόνισε. Δεύτερον, υπήρξε 
συμφωνία στο ότι η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας είναι εξαιρε-
τικά χρήσιμη, αν τηρείται από την Τουρκία. Η Αθήνα θέλει την 
Άγκυρα συνεργάτιδα. Παράλληλα, παρέπεμψε στις προτάσεις 
της Κομισιόν για την νέα πρόταση για το άσυλο και τη μετα-
νάστευση. «Διεκδικούμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου 
και να μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με κοινούς κανόνες 
το ζήτημα, ανέφερε. Μάλιστα επέκρινε χώρες που από τη μία 
ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν κι από την άλλη αρνούνται να δεί-
ξουν κάθε αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό. 
Για την κλιματική αλλαγή, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η 
Ελλάδα έχει αναλάβει πολύ τολμηρές δεσμεύσεις, να κλείσει 
τα εργοστάσια παραγωγής λιγνίτη μέχρι το 2028 και γι’ αυτό 
ζητά από το αρμόδιο Ταμείο στήριξη. 

Ο Γάλλος πρόεδρος 
προανήγγειλε νέα εταιρική 
σχέση των δύο χωρών στο 
πλαίσιο της ασφάλειας έως το 
τέλος Ιουνίου
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«H συμφωνία αποτελεί τη στρατηγική 
βάση της αμυντικής μας σχέσης» 
υπογραμμίζει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ 

Τ
ην υπερψήφιση της επικαιροποιη-
μένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυ-
ντικής Συνεργασίας (MDCA) από το 
ελληνικό κοινοβούλιο χαιρέτισε με 

ανάρτηση του στο Twitter ο Αμερικανός υ-
πουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.
«Χαιρετίζω την επικύρωση εκ μέρους του 
ελληνικού κοινοβουλίου της επικαιροποι-
ημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής 
Συνεργασίας (MDCA), η οποία αποτελεί τη 
στρατηγική βάση της αμυντικής μας σχέσης. 
Η Ελλάδα είναι ένας βασικός σύμμαχος στο 

ΝΑΤΟ και θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε 
πάνω στην ισχυρή εταιρική μας σχέση και 
να προωθήσουμε τη σταθερότητα στην 
περιοχή», σημείωσε ο επικεφαλής της αμε-
ρικανικής διπλωματίας.
Την έγκριση της επικαιροποιημένης MDCA 
χαιρέτισε με ανάρτησή του στο twitter και 
ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην 
Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.
«Μια σπουδαία μέρα για την αμυντική 
συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας! Με την ελληνική 
έγκριση της επικαιροποιημένης MDCA, η 
συνεργασία μας εμβαθύνεται με ένα πρω-
τοφανή ρυθμό και αναμένουμε να συνεργα-
στούμε για να επωφεληθούμε πλήρως αυτή 
τη σημαντική αναβάμιση της αμυντικής μας 
σχέσης», δήλωσε ο Πάιατ.

Πομπέο - Πάιατ χαιρετίζουν την ψήφιση 
της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας 

Σύλληψη «τοξοβόλου του 
Συντάγματος»: Τον σταμάτησαν 
λίγο πριν κάνει ληστεία με τις 
συνεργούς του 

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης και οι δύο 
γυναίκες φορούσαν γάντια, είχαν 
όπλα με σφαίρες στη θαλάμη και 
ρούχα στο πορτ μπαγκάζ για να 
φύγουν στη συνέχεια από την 
Αττική - Έρευνες σε σπίτια για τον 
εντοπισμό συνεργών τους - Ο 
«τοξοβόλος» είχε ληστέψει τον 
Αύγουστο τράπεζα στην Αχαΐα 
ντυμένος ως... παπάς

Σ
την εκτίμηση ότι ο Γιάννης Μιχα-
ηλίδης η 26χρονη φίλη του και η 
28χρονη Κωνσταντίνα Αθανασο-
πούλου που συνελήφθησαν μετά 

από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής το 
πρωί της Τετάρτης ετοίμαζαν ληστεία έ-
χουν καταλήξει οι αστυνομικοί της Αντι-
τρομοκρατικής βάσει των ευρημάτων τους 
από το μπλε χρώματος τζιπ, στο οποίο 
τους εντόπισαν στην οδό Αγίου Ιωάννου 
στην Αγία Παρασκευή.
Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν τους 
αστυνομικούς τρία στοιχεία:
- Όπως προέκυψε, τόσο η 26χρονη που 
κρατούσε το τιμόνι του τζιπ όσο και οι δύο 
άλλοι συλληφθέντες φορούσαν γάντια 
στα χέρια
- Στο τζιπ υπήρχε ασύρματος συντονισμέ-
νος με τη συχνότητα που χρησιμοποιεί η 
ΕΛΑΣ προκειμένου να ακούν τις κινήσεις 
των αστυνομικών
- Στο πορτ μπαγκάζ του τζιπ οι αστυνομι-
κοί βρήκαν σάκους με ρούχα διαφόρων 
μεγεθών.
Όπως λένε αξιωματικοί της αντιτρομο-
κρατικής, ο Μιχαηλίδης και οι δύο γυναί-
κες μετά τη ληστεία θα έφευγαν από την 
Αττική προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η Αθανασοπούλου είχε επάνω της ένα 
πιστόλι με τη σφαίρα στη θαλάμη και γεμι-
στήρα αλλά και πέντε κλειδιά.
Τα κλειδιά αυτά σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι τα ρούχα στο πορτ μπαγκάζ του 
τζιπ ήταν διαφόρων μεγεθών προκάλεσαν 
τέσσερις έρευνες σε σπίτια στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, καθώς η 26χρονη είχε 
καταγωγή από την Θεσσαλονίκη με στόχο 
να εντοπίσουν τυχόν συνεργούς των τριών 
συλληφθέντων.

Στο τζιπ, το οποίο  είχε κλαπεί στις 27 
Ιανουαρίου από τον Χολαργό, βρέθηκαν, 
εκτός από το καλάσνικοφ, τα δύο πιστόλια 
και το υποπολυβόλο Scorpion που ήταν 
έτοιμα προς χρήση, άλλοι τρεις γεμιστή-
ρες, τρία πλαστά δελτία ταυτότητες, πλα-
στές πινακίδες, μια μάσκα και το ποσό των 
3.300 ευρώ.
Σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργα-
στήρια της ΕΛΑΣ και τα τέσσερα όπλα 
είναι «καθαρά», δεν είχαν, δηλαδή, χρησι-
μοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια. 
Εξίσου «καθαρή» βρέθηκε η 26χρονη 
οδηγός του τζιπ και φίλη του Μιχαηλίδη. 
Υπενθυμίζεται ότι ο «Τοξοβόλος του 
Συντάγματος» είχε αποδράσει από τις 
φυλακές της Τίρυνθας τον περασμένο Ιού-
νιο ενώ η Αθανασοπούλου είχε αποφυλα-
κιστεί λόγω παρέλευσης του 18μηνου από 
τη σύλληψή της το 2017 και ενώ γινόταν η 
δίκη της το καλοκαίρι εξαφανίστηκε. Όσο 
για την 26χρονη είχε προσαχθεί τέσσερις 
φορές, από δύο σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων χωρίς 
ποτέ να συλληφθεί.
Από το DNA που βρέθηκε στα όπλα και τα 
άλλα ευρήματα στο τζιπ οι αστυνομικοί 
διακρίβωσαν, μάλιστα, ότι ο Γιάννης Μιχα-
ηλίδης με ένα άλλο άτομο που δεν έχει 
ταυτοποιηθεί στις 29 Αυγούστου 2019 
είχε μπει σε υποκατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας στην Ερυμάνθεια Αχαΐας ντυμέ-
νος ως παπάς!
Τότε ο «τοξοβόλος» με τον συνεργό του 
είχε μείνει στο υποκατάστημα για περί-
που 20 λεπτά αρπάζοντας από τα ταμία 
της τράπεζας το ποσό των 150.380 ευρώ. 
Όταν τελείωσαν τη ληστεία ο Μιχαηλίδης 
και το άλλο άτομο απολύμαναν τον χώρο 
για να μην αφήσουν αποτυπώματα, ξήλω-
σαν το καταγραφικό και έφυγαν.
Ο Μιχαηλίδης και οι δύο γυναίκες ήταν 
υπό παρακολούθηση από τα Χριστού-
γεννα. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρα-
τικής στο διάστημα αυτό διαπίστωσαν ότι 
κινούνταν στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονί-
κης αλλά και στην περιοχή της Πελοποννή-
σου, διαπράτοντας ληστείες σε διάφορες 
πόλεις με κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία 
στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν, είτε τρακά-
ροντάς τα είτε ρίχνοντάς τα σε γκρεμούς.



931 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα - 41 ασθενείς εισήχθησαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας

Α
νεβαίνει συνεχώς το κύμα 
της εποχικής γρίπης στην Ελ-
λάδα. Άλλοι 8 νεκροί και α-
κόμη 41 ασθενείς σε Μονά-

δα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι 
ο απολογισμός του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε ό,τι 
αφορά τη γρίπη για την τέταρτη εβδο-
μάδα του έτους, από τις 20 ως τις 26 Ι-
ανουαρίου.
Συνολικά, ο αριθμός των θυμάτων 
ανέρχεται στα 21 και των σοβαρών 
κρουσμάτων της νόσου στα 100 – τα 
στοιχεία δηλώθηκαν από την έναρξη 
της περιόδου επιδημιολογικής επιτή-
ρησης της γρίπης, δηλαδή τον περα-
σμένο Οκτώβριο μέχρι και την περα-
σμένη Κυριακή.
Οι ειδικοί του ΕΟΔΥ χαρακτηρίζουν τη 
δραστηριότητα της γρίπης αυξημένη 
και υπογραμμίζουν ότι αναμένεται 
περαιτέρω ανοδική τάση τις επόμενες 
τέσσερις εβδομάδες. Διαπιστώνουν 
επίσης ότι επικρατούν και τα δύο στε-
λέχη της γρίπης τύπου Α, κάθε ένα από 
τα οποία θεωρείται επικίνδυνο για 
διαφορετικούς λόγους. Συγκεκριμένα 
κυκλοφορούν οι υπότυποι A(H1N1) 
και A(H3N2), με τον μεν πρώτο να 
πλήττει περισσότερο άτομα μικρής 
ηλικίας και να προκαλεί σοβαρή νόσο 
και τον δεύτερο να πλήττει ηλικιωμέ-
νους και να συνδέεται περισσότερο με 
θανατηφόρα έκβαση.

Εκτίναξη των κρουσμάτων 
γρίπης στην κοινότητα
Η καταγραφή των σοβαρών και θανα-
τηφόρων κρουσμάτων γρίπης είναι η 
κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή η 
αποτύπωση μικρού μέρους μόνο από 
τον όγκο των περιστατικών που εκδη-
λώνονται στην κοινότητα. Η κυκλο-
φορία της γρίπης χαρακτηρίζεται, 
πάντως, στην εβδομαδιαία επιδη-
μιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ αυξη-
μένη, όπως το μαρτυρούν οι επισκέ-
ψεις σε γιατρό για γριπώδη συνδρομή 
την εβδομάδα 20-26 Ιανουαρίου σε 
σύγκριση με την αμέσως προηγού-
μενη: οι επισκέψεις σε γιατρό λόγω 

γρίπης έχουν διπλασιαστεί, από τις 
60 ποσοστιαίες μονάδες της κλίμακας 
του ΕΟΔΥ ανήλθαν στις 120!
Η δραματική αύξηση των κρουσμά-
των αποτυπώνεται σε όλες τις ηλικίες 
που καταγράφει ο ΕΟΔΥ με το δίκτυο 
των γιατρών. Είναι σημαντική, της 
τάξεως του 40% στα παιδιά ηλικίας 
0-14 χρόνων, αλλά αξίζει να σημειω-
θεί ότι έχει φτάσει ήδη στα επίπεδα 
που ήταν πέρυσι τις εβδομάδες της 
κορύφωσης της γρίπης, τον Φεβρου-
άριο.
Τριπλασιασμός των κρουσμάτων γρι-
πώδους συνδρομής και συνεπώς των 
επισκέψεων σε γιατρό δείχνουν τα 
στοιχεία του Οργανισμού για τα παι-
διά ηλικίας 5-14 χρόνων. Από τις 70 
μονάδες της κλίμακας του ΕΟΔΥ τα 
κρούσματα σε μία εβδομάδα εκτινά-
χθηκαν σε αυτην την ηλικιακή ομάδα 
στις 210. Κι επίσης είναι διπλάσιο το 

ποσοστό των κρουσμάτων όχι μόνο 
σε σχέση με τα κρούσματα που είχαν 
καταγραφεί πέρυσι την αντίστοιχη 
εβδομάδα, αλλά σε σύγκριση με τα 
κρούσματα που είχαν καταγραφεί 
όλες τις εβδομάδες του περυσινού 
Φεβρουαρίου. Έχει γίνει δηλαδή ήδη 
η υπέρβαση του σημείου της κορύ-
φωσης της εποχικής γρίπης της προη-
γούμενης περιόδου.
Διπλασιασμός των κρουσμάτων δια-
πιστώνεται και στις ηλικίες 15-64 χρό-
νων, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι 
επισκέψεις για γριπώδη συνδρομή 
από τη θέση 60 εκτινάχθηκαν στη 
θέση 120.
Πιο ελεγχόμενη είναι η αύξηση των 
κρουσμάτων στα άτομα ηλικίας άνω 
των 65 χρόνων, κάτι που ενδεχομένως 

να μπορεί να αποδοθεί και στα υψηλά 
ποσοστά αντιγριπικού εμβολιασμού 
σε αυτές την κατηγορία.

Το προφίλ των ασθενών
Από την αρχή της περιόδου γρί-
πης έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 
100 σοβαρά κρούσματα εργαστηρι-
ακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των 
οποίων τα 88 με νοσηλεία σε ΜΕΘ.
Σε ό,τι αφορά στα κρούσματα με 
νοσηλεία σε ΜΕΘ, πρόκειται για 58 
άνδρες και 30 γυναίκες, με τον μικρό-
τερο ασθενή να είναι βρέφος και τον 
μεγαλύτερο 96 χρόνων. Τα 84 (95,5%) 
από τα προαναφερθέντα κρούσματα 
οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α 
και τα 4 (4,5%) στον ιό γρίπης τύπου Β. 
Από τα 65 στελέχη τύπου Α που απο-
μονώθηκαν και υποτυποποιήθηκαν, 
τα 36 (55,4%) ανήκαν στον υπότυπο 
Α(Η3Ν2) και τα 29 (44,6%)στον υπό-
τυπο Α(Η1Ν1). Ωστόσο, ενώ το 84,1% 
των κρουσμάτων με νοσηλεία σε ΜΕΘ 
ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού 
κινδύνου για την οποία συνιστάται 
εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, 
μόλις το 50% είχε κάνει αντιγριπικό 
εμβόλιο.
Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύτηκαν 6 άνδρες 
και 6 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 
49 έως 91 έτη. Όλα τα κρούσματα 
οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α. Η 
πλειονότητα των ασθενών συγκαταλέ-
γονταν σε κλινική ομάδα υψηλού κιν-
δύνου για την οποία συνιστάται εμβο-
λιασμός για την εποχική γρίπη αλλά 
εμβολιασμένο ήταν το 50%.
Σε ό,τι αφορά τους 21 θάνατοι από 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, 
οι 13 αφορούν σε κρούσματα που 
χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ και 
8 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτη-
καν σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 11 άνδρες 
και 10 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 
4 έως 91 έτη. Το 90,5% των θυμά-
των ανήκαν σε κλινική ομάδα υψη-
λού κινδύνου για την οποία συνιστά-
ται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη 
αλλά εξ’ αυτών εμβολιασμένο ήταν το 
42,1%.

Γρίπη: Στους 21 οι νεκροί - Οκτώ 
θύματα σε μία εβδομάδα 

Η Καίτη Γαρμπή «σπάει» 
τη σιωπή της για τη 
ληστεία: Ο άντρας μου 
έσωσε τις ζωές μας! 

Τ
ην πρώτη της ανάρτηση στα social media 
(Instagram), μετά τις εφιαλτικές στιγμές που 
έζησε τις πρωινές ώρες του περασμένου 
Σαββάτου, όταν μαζί με τον σύζυγό της, Δι-

ονύση Σχοινά, έπεσαν θύματα ληστείας μέσα στο ί-
διο τους το σπίτι, έκανε η Καίτη Γαρμπή.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια, με ένα συγκινητικό 
μήνυμα, ευχαριστεί όλους όσους τους στήριξαν με 
τα μηνύματα συμπαράστασής τους και εξηγεί τους 
λόγους, για τους οποίους ούτε εκείνη, αλλά ούτε και 
ο Διονύσης Σχοινάς, δεν έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ 
για την τρομακτική εμπειρία τους.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή:
«Πέρασαν 5 εικοσιτετράωρα από εκείνο το φρι-
χτό ξημέρωμα της 25ης Γενάρη και σήμερα είμαι σε 
θέση να γράψω ένα μήνυμα.
Νιώθω τη μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσω όλους 
εσάς, φίλους, συγγενείς, συνάδελφους, γείτονες, 
φίλους φίλων, γνωστούς και αγνώστους για όλα τα 
μηνύματα που μας στείλατε.
Όλα ξεχείλιζαν από καθαρή αγάπη, από συμπόνοια, 
απο καλοσύνη, από συμπαράσταση, από πίστη.
Ξέρω πως είσαστε πάρα πολλοί εσείς που προσευ-
χηθήκατε για μένα και την οικογένεια μου.
Νιώθουμε γι αυτό απέραντη συγκίνηση κι ευγνω-
μοσύνη και το γράφω με δάκρυα στα μάτια...
Κι εμείς δεν έχουμε σταματήσει να προσευχόμα-
στε και να ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά τον 
Θεό που μας έστειλε τους αγγέλους του να μας προ-
στατέψουν τη στιγμή που χρειάστηκε να σταθούμε 
ψύχραιμοι γεμάτοι πίστη μπροστά σε 4 οπλισμέ-
νους τύπους και να βγούμε ζωντανοί από τα χέρια 
τους.
Θέλω να ευχαριστήσω τον άντρα μου, που με τη 
σοφία του, την ψυχραιμία του και την καλοσύνη του 
κυριολεκτικά έσωσε τις ζωές και των τριών μας.
Κάθε μερα είμαστε όλο και καλύτερα και προσπα-
θούμε να αφήσουμε πίσω μας ο,τι έγινε και να κοι-
τάμε μπροστά!
Δεν κάναμε δηλώσεις ΠΟΥΘΕΝΑ και σε ΚΑΝΕΝΑ 
αν και ξέρουμε πως θα θέλατε να ενημερωθείτε, 
από ενδιαφέρον κι αγάπη. Όμως θεωρήσαμε ότι θα 
ήταν ταπεινωτικό και ψυχοφθόρο να βγούμε δημό-
σια και να αναπαραστήσουμε τη φρίκη που ζήσαμε 
για τη δημοσιότητα!
Σε όλους αυτούς που νοιάστηκαν πραγματικά για 
μάς χωρίς να έχουν κανένα όφελος, φυσικά μιλή-
σαμε άμεσα και τους καθησυχάσαμε.
Θέλω να βοηθήσω μέσα απ αυτή την εμπειρία μου 
και να δηλώσω πως αν, αν ποτέ βρεθείτε σ αυτή 
τη θέση -να μη δώσει ποτέ ο Θεός τέτοιο κακό σε 
κανένα- να είστε ψύχραιμοι και να δώσετε με προ-
θυμία ο,τι ζητήσουν. Τα υλικά γίνονται, οι άνθρω-
ποι δεν ξαναγίνονται».
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Δεν παραδέχθηκε την ενοχή του στο 
γράμμα - Φύλλο και φτερό έκαναν 
οι αρχές την οικία του - Σε κρίσιμη 
κατάσταση παραμένει σε νοσοκομείο 
της Νέας Υόρκης μετά την απόπειρα 
αυτοκτονίας την Τρίτη

Σ
ε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να 
βρίσκεται ο Φώτης Ντούλος, ο οποίος 
προέβη στο απονενοημένο διάβημα, 
την Τρίτη, στην κωμόπολη Φάρμινγκτον 

της πολιτείας Κονέκτικατ. Η απόπειρα αυτοκτο-
νίας σημειώθηκε ενώ αντιμετωπίζει κατηγορί-
ες για δολοφονία σε βάρος της συζύγου του.
Εκείνος, ωστόσο, πεισματικά απέρριπτε τις 
κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας και δήλωνε 
πως δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση της 
Τζένιφερ, τον περασμένο Μάιο.
Στο παζλ του μυστηρίου έρχεται να προστε-
θεί μια νεότερη εξέλιξη: οι αστυνομικές αρχές 
ερευνώντας το σπίτι του Ντούλου, την Πέμπτη, 
ανακάλυψαν ένα γράμμα, σύμφωνα με διεθνή 
ΜΜΕ.
Με αυτό επιχείρησε να προβάλλει την αθωό-
τητά του αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνι-
σης της Τζένιφερ.
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει, αυτές τις 
ώρες, ο 52χρονος στο νοσοκομείο της Νέας 
Υόρκης, Τζακόμπι, στο Μπρονξ.

Οι αρχές περίμεναν να δουν γραμ-
μένο στο σημείωμα το όνομα της 
Τζένιφερ
Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές δυνάμεις έκα-
ναν φύλλο και φτερό την οικία του Ντούλου, 
στην προσπάθειά τους να βρουν νέα αποδει-
κτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ενόχη ή 
μη του επιχειρηματία.
Οι αρχές, πάντως, είχαν περιέργεια να διαπι-
στώσουν εάν ο 52χρονος ομολογούσε στο 
σημειώμα τη δολοφονία της συζύγου του προ-
τού επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.
Στο γράμμα, ωστόσο, δεν έγινε καμία αναφορά 
περί ενοχής. Τουναντίον, ο Ντούλος προέταξε 
τη μη εμπλοκή του στην υπόθεση.
Ο δικηγόρος του Ντούλου, Νορμ Πάτις, ισχυ-
ρίστηκε - από τη μεριά του - την Τρίτη ότι όσοι 
βιάστηκαν να κατηγορήσουν τον πελάτη του, 
ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει.
«Ούτε μια στιγμή δεν πίστεψα πως θα αυτοκτο-
νούσε. Αντιμετωπιζόταν, όμως, από τον κόσμο, 
ως ο άνδρας που σκότωσε τη γυναίκα του. Το 
βάρος αυτό είναι ασήκωτο. Το μήνυμά μου σε 
όσους του προσάπτουν δολοφονία: ντροπή 
σας», τόνισε μεταξύ άλλων την Τρίτη ο δικη-
γόρος.

Την ημερα που σημειώθηκε η απόπειρα αυτο-
κτονίας, ο Ντούλος ήταν προγραμματισμένο να 
παρουσιαστεί στο Δικαστήριο, με την αναμε-
νόμενη απόφαση να προβλέπει εκ νέου φυλά-
κιση.

Το απονενοημένο διάβημα και οι 
κρίσιμες ώρες
Ο Ντούλος επρόκειτο να έρθει ξανά αντιμέτω-
πος με το ενδεχόμενο της προφυλάκισής του 
με την κατηγορία της δολοφονίας, αλλά επέ-
λεξε να μην πάει στο δικαστήριο. Προτίμησε 
να μπει στο γκαράζ να βάλει μπροστά το αυτο-
κίνητό του και με ένα λάστιχο που «έφευγε» 
από την εξάτμιση να εισπνεύσει μονοξείδιο 
του άνθρακα.
Όταν οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην 
κατοικία του στο Φάρμινγκτον, τον βρήκαν 
αναίσθητο μέσα στο αμάξι του, χωρίς να δίνει 
σημάδια ζωής. Έπεσαν πάνω του για να τον 
συνεφέρουν με τεχνικές ανάνηψης, όση ώρα 
περίμεναν το ασθενοφόρο που τον παρέλαβε 
αργά το απόγευμα της Τρίτης για να τον μετα-
φέρει σε νοσοκομείο του Φάρμινγκτον. Του-
λάχιστον είχε σφυγμό, έναν αδύνατο σφυγμό 
που έδειχνε ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει 
το απονενοημένο διάβημα στο οποίο προέβη.
Οι γιατροί έπεσαν πάνω του, προκειμένου 
να τον σώσουν την ίδια στιγμή που η αδερφή 
του Ρένα Ντούλου βίωνε το δικό της δράμα. 
«Τον έφαγαν τον Φώτη» κατάφερε να ψελλί-
σει στον γράφοντα, περιμένοντας τα νέα από 
τη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου εισή-
χθη ο αδερφός της. Λίγες ώρες μετά, η κρισι-
μότητα της κατάστασης επέβαλε τη μεταφορά 
του στο νοσοκομείο Τζακόμπι του Μπρονξ με 
ελικόπτερο.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ιατρικό 
ανακοινωθέν μέχρι τώρα, ο δικηγόρος του 
Νορμ Πάτις, που τον επισκέφθηκε περιέγραψε 
με τρεις λέξεις τις κρίσιμες ώρες που βιώνει ο 
πελάτης του.
«Η κατάσταση είναι ζοφερή» ήταν η φράση 
που είπε στους δημοσιογράφους που προ-
σήλθαν χθες το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης 
στο δικαστήριο.
Εκεί όπου εκδικάστηκε το αίτημα αναστολής 
της εγγύησης του Ντούλου αφού η εταιρία 
που τον βοήθησε να καταβάλλει τα 6,000,000 
δολάρια, βρήκε ανεπαρκή τα περιουσιακά 
στοιχεία που έβαλε ως εγγύηση ο επιχειρη-
ματίας.
Με δεδομένη την σοβαρότητα της κατάστασης 
σε ότι αφορά την υγεία του πάλαι ποτέ γοη-
τευτικού σκιέρ που κατηγορείται ότι δολοφό-
νησε την πρώην σύζυγο του, ο πρόεδρος και η 
υπεράσπιση προχώρησαν σε έναν δικαστικό 
ελιγμό.

Φώτης Ντούλος: Σημείωμα 
αυτοκτονίας βρέθηκε στο σπίτι του

Έσκισε την τουρκική σημαία 
στο Ευρωκοινοβούλιο ο Λαγός - 
Απάντησε ο Τσαβούσογλου 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απάντησε με 
αιχμηρό τρόπο στην κίνηση του 
ευρωβουλευτή-και πρόεδρου της 
Ε.ΛΑ.ΣΥΝ, Γιάννη Λαγού να σκίσει 
αντίγραφο της τουρκικής σημαίας 
στο ευρωκοινοβούλιο

Α
κροδεξιό ντελίριο του ανεξάρ-
τητου ευρωβουλευτή-και πρόε-
δρου της Ε.ΛΑ.ΣΥΝ, Γιάννη Λα-
γού (που είχε εκλεγεί με τη Χρυ-

σή Αυγή), στη διάρκεια ομιλίας του στην 
ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου για το 
προσφυγικό.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής έστρεψε τα 
πυρά του κατά της Ε.Ε. για τη πολιτική της 
στο προσφυγικό, που έχει ως αποτέλε-
σμα σήμερα η Ελλάδα -σύμφωνα με τον 
ίδιο- ν’ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
«Πάνω από το 65% των Ελλήνων είναι 
αντίθετοι με το λαθρομεταναστευτικό 
και επειδή εγώ είμαι 6 μήνες δεν σας 
έχω ακούσει να μιλάτε για τα δικαιώ-
ματα των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν έχουν 
δικαιώματα;» διερωτήθηκε ο ανεξάρτη-
τος ευρωβουλευτής, που έκανε λόγο για 
«ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων 
νησιωτών που καταπατώνται βάναυσα».
Ο ίδιος υπέδειξε την Τουρκία ως υπαί-
τιο για το πρόβλημα, φτάνοντας στο 
σημείο να σκίσει αντίγραφο της τουρ-
κικής σημαίας, μπροστά στα έκπληκτα 
μάτια των συναδέλφων του. «Χαϊδεύετε 
την Τουρκία. Τους αφήνετε να κάνουν ό,τι 

πραγματικά θέλουν, γεμίζουν με λαθρο-
μετανάστες την Ελλάδα και την Ευρώπη 
Και τουρκική σημαία, είναι μια αιματο-
βαμμένη σημαία που της αξίζει είναι το 
σκίσιμο. Τίποτε άλλο. Έξω οι Τούρκοι» 
κατέληξε στην ομιλία του ο πρόεδρος της 
Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.

Aπάντηση από Τσαβούσογλου: 
Πετάμε στη θάλασσα όσους ε-
πιτίθενται στην ένδοξη σημαία 
μας
Έντονη ήταν η αντίδραση του Τούρκου 
υπουργού Εξωτερικών στο σκίσιμο του 
αντιγράφου της τουρκικής σημαίας στο 
ευρωκοινοβούλιο από τον πρώην βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγό.
Σε μήνυμά του στο Twitter o Τσαβούσο-
γλου ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά γνωρί-
ζουν καλύτερα από τον καθένα πώς 
συνθλίβουμε και πετάμε στη θάλασσα 
αυτούς που τολμούν να επιτίθενται 
στην ένδοξη σημαία μας. Τα κακομαθη-
μένα παιδιά και οι ρατσιστές της Ευρώ-
πης θα πρέπει να μάθουν ποια είναι η 
θέση τους. Η Ευρώπη πρέπει να βάλει 
ένα τέλος στον ρατσισμό και την εχθρό-
τητα απέναντι στο Ισλάμ. Κανείς δεν θα 
πρέπει να αμφιβάλλει ότι η σημαία μας 
θα συνεχίσει να κυματίζει για πάντα 
με υπερηφάνεια. Αναμένουμε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει 
μέτρα εναντίον αυτού του γελωτο-
ποιού».
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Σ
τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ελλη-
νικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην έδρα της 
UEFA, στη Νιόν, για να συναντηθεί με τον 
πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο. Ακο-

λούθως, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
στην Ελλάδα, με σκοπό να συνταχθεί μνημόνιο, 
για την «ανάταξη και επανεκκίνηση του ελληνικού 
ποδοσφαίρου».
Έκπληξη προκαλεί ότι εκτός από αυτές τις σημαντι-
κές συναντήσεις μένει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης.
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει 
στη Βουλή: «Η Κυβέρνηση θα αποταθεί στην FIFA 
και στην UEFA. Οι πρόεδροι των δύο ομοσπον-
διών θα προσκληθούν προσωπικά για να συντά-
ξουν μαζί μας ένα μνημόνιο. Ναι, μνημόνιο ανάτα-
ξης και επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου.
Αυτή τη φορά μη σας φοβίζει η λέξη. Μνημόνιο 
σημαίνει κανόνες και διεθνής παρακολούθηση. 
Στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν κι εδώ από την 
Παγκόσμια εμπειρία. Θα ξεκινήσει η ανασύνταξη 
του πρωταθλήματος. Αν οι παράγοντες δεν συμ-
μετάσχουν στην προσπάθεια κάθαρσης, θα υπο-
στούν απώλειες εσόδων. Και θα αναλάβουν το 
βάρος του αποκλεισμού από τους διεθνείς αγώνες.
Ξένοι διαιτητές, VAR, είναι εργαλεία που στηρί-
ξαμε. Κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν 
ήταν αρκετό για να αντιμετωπίσουμε δραστικά 
το πρόβλημα του ποδοσφαίρου. Θα έχουμε να 
πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Δεν 

κρυβόμαστε πίσω από το αυτοδιοίκητο του ποδο-
σφαίρου, όταν διακυβεύεται η κοινωνική ειρήνη 
και η κοινωνική συνοχή».

Αθωώθηκε ο Καραπαπάς για το ματς 
στον Βόλο
Την αρχική ποινή των δύο μηνών απαγόρευσης 
εισόδου στον Κώστα Καραπαπά «έσβησε» η Επι-
τροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για ό,τι συνέβη στο ματς 
κόντρα στον Βόλο.
Η ανακοίνωση:
«Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευταία της 
συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Δέχεται τυπικά και κατ’ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη με 
αριθμ. 12/2020 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτρο-
πής της SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΟΣ. Διακρατεί και 
δικάζει τις υποθέσεις. Αποφαίνεται ότι ο δεύτερος 
εγκαλούμενος-εκκαλών (Κ. Καραπαπάς) δεν τέλεσε 
στην αποδιδόμενη σ’αυτόν πειθαρχική παράβαση 
(1, 2 περ.ε, 5 επ., 10 παρ.1 περ .β΄ σε συνδυασμό 
με το 11 παρ.1, 2, και 3, 12 παρ.1 περ. α του Π.Κ. 
της Ε.Π.Ο.).
Δέχεται ότι η πρώτη εγκαλούμενη-εκκαλούσα ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’αυτήν 
πειθαρχική παράβαση (των αρθρων 1, 5 επ., 14 
παρ.1,2,3, και 4 περ.β,́ 15 παρ.1 εδ. α περ. γ΄ του 
Π.Κ. της ΕΠΟ). Επιβάλλει σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ για την ως άνω πειθαρχική παράβαση 
τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ (πειθαρχικά αδικήματα στον αγώνα ΒΟΛΟΣ 
ΝΠΣ-Ολυμπιακός στις 22/12/2019)».

Συναντήσεις Μητσοτάκη-
Ινφαντίνο σε Νιόν και Αθήνα
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Κοροναϊός: Ο ΠΟΥ κήρυξε 
παγκόσμιο συναγερμό

«Έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας 
διεθνούς ανησυχίας» χαρακτήρισε 
την επιδημία του νέου κοροναϊού 
στην Κίνα, σήμερα ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος 
Αντάνομ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε την 
απόφαση έπειτα από την έκτακτη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Ανα-
γκών του οργανισμού που πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (30/01), στη 
Γενεύη. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας 
είναι το ενδεχόμενο ο ιός να εξαπλω-
θεί σε χώρες τα συστήματα υγείας των 
οποίων είναι πιο αδύναμα (...). Δεν πρό-
κειται για μια ψήφο περιφρόνησης προς 
την Κίνα», υπογράμμισε ο ίδιος.
«Ο ΠΟΥ δεν συνιστά να περιοριστούν τα 
ταξίδια, οι εμπορικές συναλλαγές και η 
μετακίνηση (του πληθυσμού) και αντι-
τίθεται σε κάθε περιορισμό των ταξι-
διών», σημείωσε ο γενι-
κός διευθυντής του Οργα-
νισμού, στη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε.
Οι θάνατοι που οφείλο-
ν ται σε επιβεβαιωμένα 
κρούσματα του νέου 
κοροναϊού, σύμφωνα με 
τον τελευταίο απολογισμό, έχουν φθά-
σει τους 171, ενώ ο αριθμός των επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε στα 
8.200 κρούσματα και υπάρχουν επίσης 
άλλα 12.167 ύποπτα κρούσματα. Μέχρι 
στιγμής κρούσματα του νέου κορονα-
ϊού έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 
18 χώρες.
Στην Ευρώπη έχουν επιβεβαιωθεί δεκα-
τέσσερα κρούσματα -πέντε στη Γερμα-
νία, έξι στη Γαλλία, ένα στη Φινλανδία 
και δύο στην Ιταλία-, θέτοντας σε επιφυ-
λακή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες να δηλώνουν έτοι-
μες να συνδράμουν στον επαναπατρι-
σμό των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε «απομόνωση» η Κίνα
Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν 
την εξάπλωση του κοροναϊού μειώνο-
ντας την επαφή μεταξύ των ανθρώπων, 
δεκάδες αεροπορικές εταιρείες από την 

Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ακυρώ-
νουν τις πτήσεις τους και τροποποιούν 
δρομολόγια προς την Κίνα.
Μεταξύ των εταιρειών που έχουν προ-
χωρήσει σε αλλαγές σ τα δρομολό-
για των πτήσεων είναι: η Air France, 
η Lufthansa, η British Airways, η η 
Austrian Airlines, η Finnair, η Swiss 
International Air Lines, η United 
Airlines, η American Airlines, η Air 
Canada, η Air India, η Air Seoul, η Air 
Tanzania, η Asiana Airlines, η Cathay 
Pacific, η ΙndiGo, η Jetstar Asia, η Lion 
Air, η Ethiopian Airlines. Επιπλέον, 
όπως δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 29 
Ιανουαρίου, ο αναπληρωτής διευθυ-
ντής του αεροδρομίου Μπορίσπιλ του 
Κιέβου η Ουκρανία από τις 4 Φεβρου-
αρίου προχωράει στην αναστολή των 
απευθείας πτήσεων προς Κίνα λόγω 
των φόβων για τον κοροναϊό.
Υπενθυμίζεται ότι η Ουχάν, μητρό-
πολη της κεντρικής Κίνας, και σχεδόν 

το σύνολο της επαρχίας 
στην οποία βρίσκεται, 
η Χουμπέι, έχουν από 
την περασμένη Πέμπτη 
(23/01) αποκλειστεί από 
τον υπόλοιπο κόσμο. 
Ο περιορισμός αυτός 
αφορά 56 εκατομμύρια 

κατοίκους, μεταξύ των οποίων βρίσκο-
νται χιλιάδες ξένοι, και πολλές χώρες 
εντείνουν τις προετοιμασίες τους για 
να επαναπατρίσουν ένα μέρος των 
πολιτών τους.

Ο Κικίλιας συγκαλεί το Εθνι-
κό Συμβούλιο Δημόσιας Υγεί-
ας
Στη μάχη για την προετοιμασία και τη 
θωράκιση της χώρας για το νέο κορο-
ναϊό μπαίνει και το Εθνικό Συμβούλιο 
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ). Ο υπουργός 
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε 
συνεδρίαση του ΕΣΥΔΥ, τη Δευτέρα 3 
Φεβρουαρίου 2020.
Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμ-
βουλίου Δημόσιας Υγείας περιλαμβά-
νονται, μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση 
σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων και 
η διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα 
στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία.

Δύο ψέματα μέσα σε πέντε λεπτά 
από τον Τσίπρα 

Τ
ον γύρο του διαδικτύου κάνει 
την τελευταία ώρα ένα βίντεο 
με δύο συγκεκριμένα απο-
σπάσματα από την αποψινή 

ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη 
διάρκεια της δευτερολογίας του ανα-
φέρθηκε σ τη συνέν τευξη του Συμ-
βούλου Εθνικής Ασφαλείας του Αμε-
ρικανού Προέδρου,  Ρόμπε ρτ  Ο’ 
Μπράιαν, που όπως ανέφερε ο κ. 
Τσίπρας, είπε «να μην είναι η Ελλάδα 
τόσο επιθετική με την Τουρκία γιατί 
σπρώχνει τη σημαντική αυτή χώρα 
εκτός ΝΑΤΟ».

Ωστόσο σ την τριτολογία του, όπως 
φαίνε ται από το σχε τ ικό βίν τεο, ο 
κ. Τσ ίπρας δεν χρησιμοποίησε την 
ίδια διατύπωση για τις δηλώσεις Ο’ 
Μπράιαν... Και όπως προκύπτει από 
το σχετικό απόκομμα της συνέντευ-
ξης του αμερικανού αξιωματούχου 
στην «Καθημερινή» που παρουσιά-
ζεται στο σχετικό βίντεο, ούτε αυτή 
«αποτυπώνει» το ακριβές νόημα των 
δηλώσεων του...
Το σ χε τ ικό βίν τ εο ανάρτησε σ το 
Twitter και η ΝΔ η οποία επεσήμανε 
σ τη λεζάν τα:  «Αδιόρθωτος.  Πάλι 
ψέματα από τον κ. Τσίπρα.
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Εκατοντάδες χρήστες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιούν 
ένα ψευδές κείμενο που αναφέρει ότι 
είναι “δελτίο τύπου” που εξέδωσε 
το Υπουργείο Υγείας του Καναδά, 
με σκοπό την ενημέρωση για τον 
κορωναϊό.

Τ
ο ψευδές μήνυμα αναφέρει:
Καναδικό Υπουργείο Υγείας Δελ-
τίο: Pls tell ur οικογένειες, συγ-
γενείς και φίλους Η ανώτερη ανα-

πνευστική μόλυνση που επηρεάζει την Κίνα 
είναι αρκετά σοβαρή. Ο ιός που προκαλεί 
αυτό είναι πολύ ισχυρός και είναι ανθεκτι-
κός στα υπάρχοντα αντιβιοτικά. (ο ιός δεν 
είναι βακτηριακή λοίμωξη και συνεπώς δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά). 
Η μέθοδος πρόληψης είναι τώρα να κρα-
τήσετε το λαιμό σας υγρό, μην αφήστε το 
λαιμό σας να στεγνώσει. Μην κρατάτε λοι-
πόν τη δίψα σας, γιατί μόλις στεγνώσει η 
μεμβράνη στο λαιμό σας, ο ιός θα εισβά-
λει στο σώμα σας μέσα σε 10 λεπτά. Πιείτε 
50-80cc ζεστό νερό, 30-50cc για τα παι-
διά, ανάλογα με την ηλικία. 
Κάθε φορά που αισθάνεστε 
ότι ο λαιμός σας είναι ξηρός, 
μην περιμένετε, κρατήστε το 
νερό στο χέρι. Μην πίνετε 
άφθονο σε μια σ τ ιγμή, 
καθώς δεν βοηθά? Αντί-
θετα, συνεχίστε να κρατάτε 
το λαιμό υγρό. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, μην 
πάτε σε πολυσύχναστους χώρους, φορέστε 
μάσκα όπως απαιτείται, ειδικά σε τρένο ή 
μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αποφύγετε τα τηγανητά ή πικάντικα τρό-
φιμα και φορτίστε τη βιταμίνη C.
Τα συμπτώματα / περιγραφή είναι:
1. Επαναλαμβανόμενος υψηλός πυρετός.
2. Παρατεταμένος βήχας μετά από πυρετό.
3. Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή.
4. Οι ενήλικες συνήθως αισθάνονται άβολα, 
κεφαλαλγία και κυρίως αναπνευστική ασθέ-
νεια.
Αυτή η ασθένεια είναι εξαιρετικά μεταδο-
τική. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε 
και να περιμένουμε για περαιτέρω ειδο-
ποίηση σχετικά με τη μόλυνση. Παρακαλώ 
μοιραστείτε. Σύμφωνα με την ανάρτηση, 
το “δελτίο τύπου” που στάλθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό για 
θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση, την 

προφύλαξη αλλά και τα συμπτώματα που 
αφορούν τον κορωναϊό. Το συγκεκριμένο 
μήνυμα κοινοποιείται συνεχώς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέ-
ρες και στα αγγλικά.

Η επίσημη θέση του Υπουργείου 
Υγείας του Καναδά
Η κυβέρνηση του Καναδά έχει δημιουργή-
σει μία ειδική σελίδα για την ενημέρωση 
των πολιτών αναφορικά με τον ιό. Σε αυτήν 
παρέχονται πληροφορίες και συνεχής ενη-
μέρωση για τα κρούσματα που εντοπίζο-
νται στη χώρα.
Μετά από αναζήτηση που κάναμε σε αυτήν 
δεν εντοπίσαμε πουθενά το “δελτίο τύπου” 
που διαμοιράζεται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Επίσης, οι ισχυρισμοί δεν ακού-
γονται σε κανένα σημείο της συνέντευξης 
που έδωσαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου.

Διεθνές hoax
Το ίδιο μήνυμα στην αγγλική γλώσσα δια-
μοιράζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης στην Ινδία, ως “δελτίο τύπου” του 

αντίστοιχου Υπουργείου 
Υγείας. Η “είδηση” καταρ-
ρίφθηκε κι από άλλες fact-
chkecking ομάδες, ανά-
μεσα στις οποίες είναι οι 
indiatoday.in, boomlive.
in και newsmeter.in. Ανα-
κοίνωση για τον κοροναϊό 

έχει αναρτήσει το Υπουργείο στον επίσημο 
λογαριασμό του στο Twitter. Κάποιοι από 
τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιήθη-
καν στο κείμενο διαμοιραζόταν στην Ταϊ-
βάν, τουλάχιστον από το 2018, οι οποίοι και 
διαψεύσθηκαν από το Υπουργείο Υγείας 
της χώρας. Σχετικό άρθρο κατάρριψης από 
τις αρχές του 2019 είχε συντάξει η fact-
checking ιστοσελίδα tfc-taiwan.org.tw.
Όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης που ανα-
φέρουν οι υπηρεσίες του Καναδά, οι πολί-
τες θα πρέπει να λάβουν τα ίδια μέτρα 
όπως κάνουν στις υπόλοιπες ιώσεις. Θα 
πρέπει να πλένουν συχνά τα χέρια τους με 
σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευ-
τερόλεπτα.  Να αποφεύγουν να αγγίζουν τα 
μάτια, τη μύτη ή το στόμα με άπλυτα χέρια. 
Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα 
που έχουν τον κορωναϊό. Συμπερασματικά, 
το Υπουργείο Υγείας του Καναδά δεν εξέ-
δωσε το παραπάνω δελτίο τύπου

Το ψεύτικο “δελτίο τύπου” του 
Υπουργείου Υγείας του Καναδά, 
για τον κορωναϊό

Ο Τράμπ επικύρωσε τη νέα τριμερή 
εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-
Καναδά

Κορονοϊός: Η Air Canada αναστέλλει 
τις πτήσεις σε Πεκίνο και Σανγκάη

Ο 
εθνικός αερομεταφορέας του 
Καναδά «Air Canada» ανέφερε 
σε δήλωσή του την Τετάρτη ότι 
αναστέλλει τις απευθείας πτή-

σεις προς το Πεκίνο και τη Σαγκάη με ισχύ 
από τις 30 Ιανουαρίου.
«Κατόπιν της ταηιδιωτικής συμβουλής της 
κυβέρνησης του Καναδά για την αποφυγή 
μη αναγκαίων ταξιδιών στην Κίνα, ο Air 
Canada αναστέλλει προσωρινά όλες τις 
απευθείας πτήσεις προς το Πεκίνο και τη 
Σαγκάη από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως 
τις 29 Φεβρουαρίου 2020», ανέφερε η 
δήλωση.
Η εταιρία ζήτησε συγγνώμη για την 
«σοβαρή διατάραξη των ταξιδιωτικών 
σχεδίων των πελατών μας», σημειώνοντας 
ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξε-
λίξεις σε συνεννόηση με τον Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας του Καναδά».
Ο Air Canada έχει προσχωρήσει σε περί-
που δώδεκα αεροπορικές εταιρίες που 
έχουν περιορίσει τις πτήσεις τους στην 

Κίνα, συμπεριλαμβανομένων της ισπα-
νικής Iberia, της British Airways, της 
Lufthansa, των American Airlines και της 
United.
Νωρίτερα, ο καναδός υπουργός Εξωτε-
ρικών Φρανσουά Φιλίπ - Σαμπέιν μίλησε 
στους δημοσιογράφους για την ταξιδιω-
τική συμβουλή της Οτάβα για την Κίνα και 
παροτρύνει όλους τους Καναδούς να απο-
φύγουν τα μη αναγκαία ταξίδια στη χώρα 
εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού.
«Αλλάξαμε την ταξιδιωτική μας συμβουλή 
και προτρέπουμε τους Καναδούς να απο-
φύγουν τα μη αναγκαία ταξίδια στην 
Κίνα», δήλωσε ο Σαμπέιν.

Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρού-
σματα κοροναϊού σε Καναδά
Ένα ζευγάρι που φέρεται ότι ταξίδεψε από 
την Ουχάν στο Τορόντο ηλικίας 50 ετών κι 
οι δύο ήατν το πρώτο κρούσμα, ενώ ένας 
ακόμη άνδρας από το Βανκούβερ είναι το 
άλλο επιβεβαιωμένο περιστατικό.

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ υπέγραψε 
σήμερα τη νέα τριμερή 
εμπορική συμφωνία ελευ-

θέρου εμπορίου (USMCA) που δια-
πραγματεύτηκε η Ουάσινγκτον επί 
πολλούς μήνες με το Μεξικό και 
τον Καναδά. Η υπογραφή αυτή ήταν η 
τελευταία πράξη μιας μακράς διαδικα-
σίας που ξεκίνησε αμέσως μόλις ανέλαβε 
τα καθήκοντά του ο Ρεπουμπλικάνος 
πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 2017, μέχρι 
την οριστική έγκριση της συμφωνίας από 
το Κογκρέσο των ΗΠΑ, στα μέσα Ιανου-
αρίου.
«Σήμερα βάζουμε τέλος στον εφιάλτη της 
NAFTA», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια 
της τελετής, αναφερόμενος στην προη-
γούμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ των 
τριών χωρών, που είχε τεθεί σε ισχύ το 
1994. 
Η USMCA επικυρώθηκε στις 10 Δεκεμ-
βρίου 2019 από το Μεξικό και αναμένε-
ται ότι θα εγκριθεί εντός των επόμενων 

εβδομάδων και από το κοινοβούλιο του 
Καναδά. Η κυβέρνηση του πρωθυπουρ-
γού Τζάστιν Τριντό ξεκίνησε την Δευτέρα 
τη διαδικασία, καλώντας την αντιπολί-
τευση να υπερψηφίσει τη συμφωνία γρή-
γορα.
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Η έρευνα ισχυρίζεται ότι 1,8 
εκατομμύρια κάτοικοι της Αλμπέρτα 
έχουν δεχθεί κάποια στιγμή στη ζωή 
τους σεξουαλική παρενόχληση

Ν
έα δεδομένα δείχνουν ότι σχεδόν 
ένας στους δύο κατοίκους της Αλ-
μπέρτα έχει βιώσει κάποια στιγμή 
στη ζωή του σεξουαλική κακοποί-

ηση. Η νέα αυτή μελέτη κυκλοφόρησε από 
το Σύνδεσμο Υπηρεσιών Σεξουαλικής Εξάρ-
τησης της Αλμπέρτα, πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με υπηρεσίες σεξουαλικής κα-
κοποίησης σε όλη την Αλμπέρτα και χρημα-
τοδοτήθηκε από την επαρχιακή κυβέρνηση.
Έχουν περάσει δεκαετίες από την τελευ-
ταία μείζονα μελέτη σεξουαλικής κακοποί-
ησης στην Αλμπέρτα. Το 1984, ο Δρ Robin 
Badgely καθοδήγησε μια έρευνα που εκτι-
μούσε ότι το 42% των κατοί-
κων της Αλμπέρτα είχε 
δεχθεί σεξουαλική επίθεση. 
«Ήταν λίγο παράξενο για 
μένα να καταλάβω ότι οι 
αριθμοί δεν έχουν αλλάξει 
πολύ από το 1984», δήλωσε 
η Υπουργός Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, Rajan Sawhney, κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης τύπου την Τετάρτη.
«Και για τους ανθρώπους που εργάζονται 
σε αυτόν τον τομέα, [φαντάζομαι] δεν ήταν 
έκπληξη. Θα καθίσω μαζί με τους συνα-
δέλφους μου, καθώς και το τμήμα, για να 
συζητήσουμε περαιτέρω για να δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε [προς το καλύτερ]», 
συνέχισε. 
Όπως και στην έρευνα του Δρ. Badgley, 
η μελέτη έγινε ρωτώντας ανθρώπους για 
οκτώ διαφορετικούς τύπους σεξουαλικής 
κακοποίησης. Από όλα τα είδη της σεξουα-
λικής κακοποίησης που αναφέρθηκαν στην 
έρευνα, το 92 τοις εκατό έφτασε το όριο 
του εγκλήματος, όταν διαπράχθηκε ενα-
ντίον ενηλίκων. Εκατό τοις εκατό έφτασε το 
όριο του εγκλήματος, όταν διαπράχθηκε εις 
βάρος των παιδιών, όπως  αναφέρεται στη 
μελέτη.
Τα νέα στοιχεία αποκάλυψαν ότι ένας στους 
τρεις κατοίκους της Αλμπέρτα δέχθηκε 
κάποια σεξουαλική κακοποίηση όταν 

ήταν κάτω από την ηλικία 18. Δύο στις 
τρεις γυναίκες και ένας στους τρεις άνδρες 
δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση 
κάποια στιγμή στη ζωή του, σύμφωνα με 
την έρευνα. 
Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
αναφέρθηκαν, η επίθεση πιθανότατα δια-
πράχθηκε από ένα αρσενικό πρόσωπο 
γνωστό από το θύμα, το οποίο συχνά δεν 
ζούσε στο σπίτι του θύματος. Κατά την εξέ-
ταση των ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, 
28% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν 
υποστεί κάποια επίθεση. 41 τοις εκατό των 
γυναικών υπέστησαν κακοποίηση σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα σε σύγκριση με το 17 
τοις εκατό των ανδρών.
Η Sawhney δήλωσε ότι η κυβέρνηση της 
Αλμπέρτα θα συνεχίσει να δίνει προτεραι-

ότητα στη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών κατά σεξουα-
λικής κακοποίησης στην 
Αλμπέρτα, επικαλούμενη τη 
χρηματοδότηση που προο-
ρίζεται για κέντρα σεξουα-
λικής κακοποίησης μαζί με 
άλλες επαρχιακές πρωτο-
βουλίες.

Πάνω από 1.500 ενήλικες άνω των 18 ετών 
ερευνήθηκαν από όλες τις περιοχές της 
Αλμπέρτα. Για να διαχειριστεί την έρευνα, 
η ερευνητική ομάδα προμηθεύτηκε δείγμα 
γενικού πληθυσμού.
Η Ariane Campbell δήλωσε ότι αισθάν-
θηκε χαμένη και μόνη της ως παιδί μετά την 
παρενόχληση.
«Είχα σεξουαλική κακοποίηση από τον 
πρώην πατριό μου όταν ήμουν οκτώ χρο-
νών και δεν ήξερα τι να κάνω», είπε. «Είναι 
πραγματικά δύσκολο, γιατί δεν πίστευα ότι 
οι άνθρωποι θα με πίστευαν. Με εκφόβιζε 
ότι δεν θα με πίστευαν επειδή ήμουν παιδί. 
Ότι εγώ θα ήμουν το πρόβλημα και εμένα 
θα τιμωρούσαν αν έλεγα κάτι.»
Η Campbell είπε ότι έλαβε υποστήριξη και 
συμβουλές που την βοήθησαν ως παιδί και 
τώρα θα ήθελε να το ξεπληρώσει με κάποιο 
τρόπο.«Είναι τόσο σημαντικό για τη χρη-
ματοδότηση, για την προσβασιμότητα, να 
γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη βοή-
θεια», ανέφερε.

Έρευνα: Το 43% αυτών που 
κατοικούν στην Αλμπέρτα 
έχουν δεχθεί σεξουαλική 
παρενόχληση

Ρατσιστικές επιθέσεις στον Καναδά 
εξαιτίας του κοροναϊού

Η 
Υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας 
στον Καναδά, κα Theresa Tam, 
κατταγέλει πράξεις ρατσισμού 
και διακρίσεων με αφορμή την 

επιδημία του κοροναϊού.
Στο Twitter, ο Tam δήλωσε ότι ανησυχεί 
για τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών 
ρατσιστικών πράξεων και σχολίων σχε-
τικά με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης 
που απευθύνονται σε ανθρώπους κινε-
ζικής και ασιατικής καταγωγής, καλώντας 
τους «απαράδεκτους και πολύ κακόβου-
λους». 
«Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν ένα 
χάσμα από εμάς εναντίον τους», έγραψε 
σε ένα tweet. «Ο Καναδάς είναι μια χώρα 
που βασίζεται στις βαθιά ριζωμένες αξίες 
του σεβασμού και της διαφορετικότητας».
Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας 
δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός των 
θανάτων από τον κοροναϊό της χώρας είχε 
ανέβει στα 170 μέχρι αργά την Τετάρτη, 
ενώ ο αριθμός των «μολυσμένων» αυξή-
θηκε σε 7.711. Ο Καναδάς επιβεβαίωσε 
τρεις περιπτώσεις του ιού εδώ, οι οποίες 
προέρχονται από το Ουχάν της Κίνας.
Οι Καναδοί κινεζικής καταγωγής θεωρούν 
πως αυτή η ρατσιστική συμπεριφορά έχει 
ξεσπάσει εξαιτίας της παραπληροφόρη-
σης για το ιό που έχει προκαλέσει φόβο 
παγκοσμίως. Ο Frank Ye, ένας φοιτητής 
της Σχολής Munk Παγκόσμιων Υποθέ-
σεων και Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπι-
στήμιο του Τορόντο, παρακολουθεί ηλε-
κτρονικά την εξάπλωση του κοροναϊού, 

ανέφερε ότι έχει άρθρα στα οποία αποκα-
λούν τον κινεζικό λαό «βρώμικο» ή «ότι 
προκαλούν ασθένειες».
Στην συνέχεια στο προφίλ της στο Twitter 
η Τάμ κάλεσε τους Καναδούς να θυμη-
θούν την εμπειρία της επιδημίας του SARS 
- που είδε επίσης τους Νοτιοανατολι-
κούς Ασιάτες να υποβάλλονται σε ρατσι-
στική συμπεριφορά και διακρίσεις και να 
μάθουν από αυτήν. Ο δήμαρχος του Τορό-
ντο, κ. Τζον Τόρι, έχει επίσης καταγγείλει 
την ρατσιστική πράξη αποφυγής των Κινέ-
ζων-Καναδών ή την αποφυγή των επιχει-
ρήσεων τους, αποκαλώντας το ανήθικο 
και επιβλαβές.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος ανέφερε, «αυτό 
το είδος σκέψης είναι λάθος, και δεν συμ-
βαδίζει σε καμία περίπτωση με τις συμ-
βουλές των ειδικών της υγειονομικής μας 
περίθαλψης. Η εξάπλωση αυτού του ιού, 
όπως και η εξάπλωση του SARS, έχει χρη-
σιμοποιηθεί για να φέρει πίσω πολλές 
αντι-κινεζικές, αντι-ασιατικές προτροπές 
και ρατσιστικά στερεότυπα που πραγμα-
τικά προέρχονται από αιώνες πριν στην 
ιστορία του Καναδά», δήλωσε ο φοιτητής 
The Current του Matt Galloway αυτήν την 
εβδομάδα.
Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρού-
σματα κοροναϊού σε Καναδά
Ένα ζευγάρι που φέρεται ότι ταξίδεψε από 
την Ουχάν στο Τορόντο ηλικίας 50 ετών κι 
οι δύο ήατν το πρώτο κρούσμα, ενώ ένας 
ακόμη άνδρας από το Βανκούβερ είναι το 
άλλο επιβεβαιωμένο περιστατικό.

Οι δύσκολες στιγμές του Harry στον 
Καναδά

Π
λέον ο Harry και η Meghan είναι 
στον Καναδά και ζουν ελεύθε-
ροι τη ζωή που ήθελαν. Πώς 
βιώνει όμως ο Harry το Megxit 

στον Καναδά; 
Ο κολλητός του φίλος Nacho Figueras, 
μίλησε στο ABC News και αποκάλυψε πως 
αισθάνεται ο Harry και πως νιώθει που 
πλέον είναι στον Καναδά, κάνοντας αυτό 
που τόσο ήθελε. 
Και αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του, 
μάλλον δεν ήταν έτσι όπως το περίμενε, 
αφού ο Τύπος εξακολουθεί να κάνει τον 

δικό του πόλεμο. 
«Έχει υποφέρει πάρα πολύ από όλα αυτά 
τα πράγματα που του έχουν συμβεί. Υπο-
φέρει πολύ από την κριτική και τα σχό-
λια του κόσμου. Είναι ένας πατέρας, ένας 
τύπος που προσπαθεί να προστατέψει το 
«νεογνό» και την λέαινά του από οτιδή-
ποτε και αν συμβεί. Έχει γίνει ένας απί-
στευτος άντρας, ένας άντρας που η μητέρα 
του, η πριγκίπισσα Diana, θα ήταν πολύ 
περήφανη γι’ αυτόν», ανέφερε στις δηλώ-
σεις του ο Nacho, και δεν έχουμε κανέναν 
λόγο να μην τον πιστέψουμε.
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εδώ Κύπρος

Η 
Ιταλία επανέλαβε την Τετάρτη την πλήρη 
αλληλεγγύη της προς την Κύπρο, σε σχέση 
με τις συνεχιζόμενες παράνομες τουρκικές 
δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων 
Εξωτερικών της Κύπρου και της Ιταλίας, που εκδό-
θηκε μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρώμη 
ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο 
Ιταλός ομόλογός του, Λουίτζι Ντι Μάιο, η οριοθέτηση 
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) και της 
υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω 
διαλόγου, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν επίσης σε σχέση με 
την ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης της απόφα-
σης της ΕΕ, οριστικοποιώντας τον κατάλογο σχετικά 
με το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων εναντίον 
όσων είναι υπεύθυνοι ή εμπλέκονται στην παράνομη 
γεωτρητική δραστηριότητα για υδρογονάνθρακες 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, Χριστοδουλίδης 
και Ντι Μάιο συζήτησαν τις εξαιρετικές διμερείς σχέ-
σεις, την κρίση στη Λιβύη, θέματα μετανάστευσης, τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και 
θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια.
«Ανακαλώντας τα Συμπεράσματα το Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2019, 

η Ιταλία εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς 
την Κύπρο σε σχέση με τις συνεχιζόμενες παράνομες 
γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, που αγνοούν πλήρως την κυριαρ-
χία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου» προ-
στίθεται.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι δύο Υπουργοί, χαιρε-
τίζοντας την πρόσκληση που απηύθυνε η Κυβέρνηση 
της Κύπρου στην Τουρκία για διαπραγματεύσεις το 
περασμένο καλοκαίρι, συμφώνησαν ότι η οριοθέ-
τηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να επιτυγχά-
νεται μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης με καλή 
πίστη, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σύμ-
φωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
Σε σχέση με το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγρα-
ψαν Λιβύη και Τουρκία, σχετικά με την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών 
επανέλαβαν ότι πρόκειται για απαράδεκτη συμφω-
νία, η οποία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 
τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασ-
σας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα 
κράτη. «Μόνο μέσω μιας γνήσιας συνεργασίας με 
καλή πίστη, οι φυσικοί πόροι στη Μεσόγειο θα ωφε-
λήσουν όλους τους λαούς που διαβιούν στην περι-
οχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πλήρης αλληλεγγύη προς Κύπρο από 
Ιταλία για τουρκικές δραστηριότητες

Στις 5 Φεβρουαρίου στην Επ. Θεσμών οι 
χρεώσεις των τραπεζών 

Η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών θα συ-
ζητήσει στις 5 Φεβρουαρίου το θέμα των ε-
πιπλέον χρεώσεων που επιβάλλουν οι τρά-
πεζες στους λογαριασμούς και ειδικά σε λο-

γαριασμούς συνταξιούχων και άλλων ευάλωτων ο-
μάδων του πληθυσμού ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, υπενθυμίζοντας ότι η 
εξέταση του θέματος αποτελεί δέσμευση που ανέλα-
βε η Επιτροπή Θεσμών. 
Μετά τη συνεδρία της Τετάρτης ο κ. Ζαχαρίου ανακοί-
νωσε ότι σε ένα μήνα η Επιτροπή Θεσμών θα συνε-
χίσει τη συζήτηση της εφαρμογής της Σύστασης περί 
Δημόσιας Ακεραιότητας, του Συμβουλίου του Οργα-
νισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 
(OECD/ΟΟΣΑ) στην παρουσία του Υπουργού Δικαιο-
σύνης Γιώργου Σαββίδη. 
Η Επιτροπή Θεσμών είχε σήμερα Τετάρτη μια πρώτη 
συζήτηση για την εφαρμογή της σύστασης στην 
παρουσία του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, 
ο οποίος είχε εισηγηθεί την εφαρμογή της σύστασης.
 Ο κ. Ζαχαρίου ανέφερε πως η Επιτροπή μελέτησε 

τη σύσταση του ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα. 
Πρόσθεσε ότι το θέμα αναδείχθηκε στη συζήτηση 
που διεξήχθη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών με τον 
Γενικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Ελεγκτή για τη δια-
φθορά στον τόπο και την υιοθέτηση της σύστασης 
εισηγήθηκε ο Γενικός Ελεγκτής. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών αφού ανέφερε 
πως η διαφθορά αποτελεί ένα από τα πλέον διαβρω-
τικά φαινόμενα της εποχής, καθώς διασπαθίζει δημο-
σίους πόρους και διαιωνίζει την ανισότητα, τη φτώ-
χεια και πλήττει τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος.
Η δημόσια ακεραιότητα αφορά τη συμμόρφωση με 
κοινές ηθικές αξίες, αρχές και αξίες για διαφύλαξη 
του δημοσίου συμφέροντος, διευκρίνισε περαιτέρω, 
προσθέτοντας ότι ο ΟΟΣΑ ανέπτυξε πρακτική εργα-
λειοθήκη, προκειμένου να συμβάλει στη χάραξη 
πολιτικής στις χώρες μέλη του.
 Συνεχίζοντας ο κ. Ζαχαρίου είπε πως η εργαλειοθήκη 
αφορά 3 άξονες, με πρώτο ένα συνεκτικό σύστημα 
ελέγχου και κανόνων που έχει σχέση με τη δέσμευση, 
την αρμοδιότητα, τις στρατηγικές και τα πρότυπα. 

Α
ποκατάσταση των νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ως μα-
θητές επέλεξαν να διδαχθούν άλλες γλώσσες κρατών 
της ΕΕ, εκτός των τριών γλωσσών εργασίας των θεσμι-
κών οργάνων της ΕΕ, με τροποποίηση των σχεδίων υπη-

ρεσίας ώστε οι εκπαιδευτικοί που ως μαθητές διδάχθηκαν άλλες 
γλώσσες πριν των 3 να έχουν δικαίωμα εγγραφής στους καταλό-
γους διορισίμων ή διοριστέων, συζητά και ζητά η Κοινοβουλευτι-
κή Επιτροπή Παιδείας.
Σε δηλώσεις μετά τη συζήτηση της αδυναμίας ορισμένων πτυχιού-
χων  εκπαιδευτικών  να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων 
και διορισίμων, λόγω επιλογής  στο λύκειο άλλης ξένης  γλώσσας  
πέραν  των απαιτούμενων στο σχέδιο υπηρεσίας του 2016 γλωσ-
σών, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεω-
νίδου που ενέγραψε το θέμα, είπε πως το πρόβλημα προέκυψε 
επειδή για άλλη μια φορά το κράτος ενήργησε με προχειρότητα.
Ο κ. Λεωνίδου εξήγησε ότι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκλη-
ρώσει με επιτυχία της σπουδές τους, αλλά είχαν επιλέξει άλλες 
γλώσσες από αυτές που περιλαμβάνει το σχέδιο υπηρεσίας, αλλά  
το Υπουργείο Παιδείας τους πρόσφερε ως επιλογή, αδικούνται 
καθώς με το σχέδιο υπηρεσίας δεν μπορούν να εγγραφούν στους 
καταλόγους για διορισμό.
Ο κ. Λεωνίδου ανέφερε περαιτέρω ότι την αδικία δεν την προκά-
λεσαν οι ίδιοι αλλά το κράτος με τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που πρόσφερε, για αυτό και το Υπουργείο Παιδείας καλεί να ανα-
θεωρήσει τις αποφάσεις και να καταθέσει τροποποίηση της νομο-
θεσίας.
Εκπαιδευτικοί που ως μαθητές επέλεξαν για ξένες γλώσσες τα ιτα-
λικά και τα ισπανικά βρίσκονται σε απόγνωση, συνέχισε ο κ. Λεω-
νίδου προσθέτοντας ότι επιβάλλεται να βρεθεί αποτελεσματική 
λύση, μέσα από τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για όσους 
επηρεάστηκαν από την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας.
Ο κ. Λεωνίδου διευκρίνισε ότι δεν υιοθετεί τη θέση ότι η ρύθμιση 
θα επηρεάσει και τη δημόσια υπηρεσία, καθώς αφορούν δύο 
τελείως διαφορετικά συστήματα διορισμού.
Ο κ. Λεωνίδου είπε χαρακτηριστικά ότι ο κράτος παρέσυρε τους 
τότε μαθητές «με ψευδείς παραστάσεις».
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Λεωνίδου ανέφερε πως δεν μπορεί να 
αντιληφθεί γιατί ένας μαθηματικός που γνωρίζει πολύ καλά ιτα-
λικά και άριστα ελληνικά να αποκλείεται διορισμού.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε 
μετά τη συνεδρία ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να μελετήσει 
τρόπους ώστε να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη. Πρόσθεσε πως αν 
δεν λυθεί το πρόβλημα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θα αδικη-
θούν και ανέφερε πως έχουν δικαιώματα στην ισότητα.
Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε επίσης ότι πρόβλημα προέκυψε και 
με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατέχουν το καθεστώς αορί-
στου χρόνου, που δεν έχουν καλή γνώση μιας εκ των 3 γλωσσών 
εργασίας της ΕΕ, αποκλείστηκαν από τις αίθουσες διδασκαλίας και 
αποσπάστηκαν είτε στο Υπουργείο Παιδείας είτε σε άλλα Υπουρ-
γεία.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας είπε πως το θέμα πρέπει να 
διευθετηθεί για ακόμα ένα λόγο, επειδή όπως είπε χρειάζονται 
εκπαιδευτικοί που να γνωρίζουν και άλλες γλώσσες της ΕΕ καθώς 
επενδύονται πολλά χρήματα στην κινητικότητα και στα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα.

Η Επιτροπή Παιδείας ζητά 
αλλαγή σχεδίων υπηρεσίας 
για εκπαιδευτικούς 
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Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο 
Λευκωσίας απάλλαξε τον 
Μάριο Χατζηξενοφώντος 
(Κ4) από την κατηγορία του 
φόνου εκ προμελέτης για το 
ρόλο του στο διπλό φονικό 
το οποίο διαπράχθηκε 
στις 18 Απριλίου 2018 στο 
Στρόβολο με θύματα τον Γιώρο 
και Ντίνα Χατζηγεωργίου, 
τροποποιώντας ωστόσο το 
κατηγορητήριο και βρίσκοντας 
τον κατηγορούμενο 
ένοχο για το αδίκημα της 
ανθρωποκτονίας των δύο 
θυμάτων.

Έ
νοχος κρίθηκε ο κατηγορού-
μενος και στις υπόλοιπες κα-
τηγορίες τις οποίες αντιμε-
τώπιζε, δηλαδή της συνω-

μοσίας για διάπραξη κακουργήμα-
τος, της ληστείας, της νυχτερινής δι-
άρρηξης κατοικίας, της απαγωγής 
προσώπου με σκοπό τον κρυφό και 
άδικο περιορισμό και της μεταφο-
ράς επιθετικών όπλων.
Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 11η 
Φεβρουαρίου στις 09:00 κατά την 
οποία ο συνήγορος υπεράσπισης 
θα αγορεύσει για μετριασμό της 
ποινής που θα επιβληθεί.
«Περιπετειώδη» χαρακτήρισε την 
εκδίκαση της υπόθεσης το Δικαστή-
ριο, σημειώνοντας ότι για την ολο-
κλήρωσή της πραγματοποιήθηκαν 
65 δικάσιμες, οι πλείστες πολύω-
ρες, τα πρακτικά ανήλθαν σε 2.311 
δαχτυλογραφημένες σελίδες, κατέ-
θεσαν 35 μάρτυρες κατηγορίας και 
κατατέθηκαν 270 τεκμήρια.
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου 
Χάρης Πογιατζής διάβασε τα σημεία 
που έκρινε ως τα πιο σημαντικά από 
την απόφαση η οποία αριθμεί γύρω 
στις 140 σελίδες, σε μια διαδικα-
σία η οποία διήρκεσε περίπου δύο 
ώρες.
Η απόφαση περιγράφει την πορεία 

που πήρε η υπόθεση, τα παραδε-
κτά και μη αμφισβητούμενα γεγο-
νότα και την υπόλοιπη μαρτυρία 
της Κατηγορούσας Αρχής η οποία 
αφορά στον κατηγορούμενο. Προ-
βαίνει έπειτα σε αξιολόγηση της 
μαρτυρίας που παρουσιάστηκε 
ενώπιον του Δικαστηρίου, τοπο-
θετείται πάνω στην επιχειρηματο-
λογία του συνηγόρου υπεράσπι-
σης ότι ο πελάτης τους δεν έτυχε 
δίκαιης δίκης, προχωρεί σε νομική 
ανάλυση των κατηγοριών σε σχέση 
με την μαρτυρία που είχε ενώπιον 
του το Δικαστήριο και καταλήγει στα 
συμπεράσματα.

Αξιόπιστη μάρτυρας η Σά-
ρα Σιαμς
Το Δικαστήριο χαρα-
κτήρισε την Σάρα 
Σιαμς ως τη σημαντι-
κότερη μάρτυρα.
Ήταν συνεργός αφού 
ήταν συγκατηγορού-
μενη, αναφέρεται 
στην απόφαση και 
η ίδια έδωσε αρχικά 
σειρά καταθέσεων 
τις οποίες αργότερα δεν υιοθέτησε 
αποδεχόμενη ότι δεν ανταποκρίνο-
νταν στην πραγματικότητα.
«Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και με 
πλήρη επίγνωση την παρακολου-
θήσαμε με πολλή προσοχή και με 
καχυποψία», σημειώνεται.
Ωστόσο, από την κατάθεση της Σάρα 
Σιαμς το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν 
καθοδηγούνταν από αλλότρια κίνη-
τρα, ότι διακρινόταν από σαφήνεια, 
αμεσότητα και παραστατικότητα. 
«Δεν διακρίναμε προσπάθεια υπερ-
βολής ή παραποίησης των γεγονό-
των», αναφέρεται.
Αντίθετα, το Δικαστήριο διέκρινε 
την αγωνία της να περιγράψει τα 
γεγονότα και την επιθυμία της να 
εξιλεωθεί από τις τύψεις. «Δεν 
υπάρχουν αντιφάσεις παρά την 
μακρά αντεξέταση», αναφέρεται 

σε άλλο σημείο της απόφασης, ενώ 
προστίθεται ότι η Σάρα Σιαμς παρέ-
μεινε σταθερή στις θέσεις της χωρίς 
να μειώσει το ρόλο που εκείνη δια-
δραμάτισε.
Πολύ καλή εντύπωση έκαναν στο 
Δικαστήριο και οι αστυνομικοί οι 
οποίοι παρουσιάστηκαν ως μάρτυ-
ρες κατηγορίας. «Η αξιοπιστία τους 
επί της ουσίας δεν αμφισβητήθηκε», 
ανέφερε ο Δικαστής Πογιατζής κατά 
την ανάγνωση της απόφασης. Το 
Δικαστήριο βρήκε ότι οι μάρτυρες 
αστυνομικοί εργάστηκαν με μεθοδι-
κότητα και αποτελεσματικότητα και 
επέδειξαν επιμέλεια και αντικειμε-
νικότητα, προσθέτοντας ότι κρίνεται 
πως οι παραλήψεις τους δεν επηρε-
άζουν το σύνολο.  

«Πλήρως αναξι-
όπιστος» ο Μά-
ριος Χατζηξενο-
φώντος
Για μια «συνεχή προ-
σπάθεια συγκάλυ-
ψης των πραγμα-
τικών γεγονότων» 
από τον Μάριο 

Χατζηξενοφώντος κάνει λόγο το 
Δικαστήριο στην απόφασή του.
«Ο Κ4 μας προξένησε πολύ αρνη-
τική εντύπωση», αναφέρεται. Ήταν, 
σημειώνεται, «ασαφής και αντιφα-
τικός και δεν έδωσε σαφείς απα-
ντήσεις». Το Δικαστήριο θεωρεί ότι 
η μαρτυρία του ήταν «κατασκευα-
σμένη για να απαλλαγή κάθε ευθύ-
νης» του ιδίου.
Το Δικαστήριο δεν δέχθηκε την 
εκδοχή του κατηγορούμενου ότι ο 
ίδιος ακολούθησε τον Λοϊζο Τζιωνή 
στη οδό Ζαλόγγου επειδή ο τελευ-
ταίος τον απείλησε και ήταν τρομο-
κρατημένος.
Έκρινε ότι ήταν επίσης «εμφανής η 
προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί 
αναφέροντας ψέματα ότι δεν θυμά-
ται ή δεν ξέρει» αναφορικά με την 
ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του 

ιδίου και του Τζιωνή.
Η εκδοχή του Κ4 ότι απειλήθηκε ο 
ίδιος και η οικογένεια του καταρρέει 
έχοντας υπόψη ότι στην ανακριτική 
κατάθεση ανέφερε ότι το μαχαίρι 
ήταν ματωμένο.
Ούτε αποδέχθηκε το Δικαστήριο τη 
θέση του κατηγορούμενου ότι δεν 
είδε σε κανένα στάδιο το ρόπαλο 
υποδεικνύοντας την αντίθετη μαρ-
τυρία του γενετιστή μάρτυρα κατη-
γορίας.
Ενώ ο Κ4 ισχυρίζεται ότι ήταν κατα-
τρομαγμένος και αγχωμένος, ανα-
φέρει το Δικαστήριο, η μετέπειτα 
συμπεριφορά του, η συνεχής προ-
σπάθεια του να επικοινωνήσει με 
τους υπόλοιπους συγκατηγορού-
μενους του δεν δικαιολογεί την πιο 
πάνω θέση του.
Συνοψίζοντας η όλη εκδοχή του 
«στερείται λογικής» δεν είναι παρά 
εκ των υστέρων σκέψεις και κατα-
σκευάσματα, σημειώνει το Δικα-
στήριο αναφέροντας ότι απορρίπτει 
την μαρτυρία του Χατζηξενοφώντος 
«ως αναξιόπιστη».
«Κρίνεται ως πλήρως αναξιόπιστος 
ο Κ4», σημειώνεται.
Παρόλο που το Δικαστήριο έκρινε 
ότι είναι παραδεκτό ότι όλες οι 
κατηγορίες έχουν διαπραχθεί, 
εντούτοις δεν βρήκε ότι υπάρχει 
επαρκής μαρτυρία για το στοιχείο 
της προμελέτης σε ότι αφορά τις 
κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.
«Εξετάζοντας την μαρτυρία που 
υπάρχει θεωρούμε ότι η πολύ 
φιλική σχέση που ο Κ4 είχε με τον 
Κ1 (Λοΐζο Τζιωνή) δεν μπορεί να 
αποτελεί στοιχείο περιστατικής 
μαρτυρίας», ανέφερε ο Πρόεδρος 
του Δικαστηρίου, προσθέτοντας ότι 
ομοίως αυτή καθεαυτή η σε μεγάλο 
βαθμό τηλεφωνική επικοινωνία και  
ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ 1ης 
Απριλίου και 18 Απριλίου δεν μπο-
ρούν να αποτελέσουν περιστατική 
μαρτυρία που συνδέει τον Κ4 με τα 
αδικήματα  που αντιμετωπίζει.

εδώ Κύπρος

Ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινων ιών και Έργων 
Γιάννης Καρούσος συναντή-
θηκε την Τετάρτη με τους 
επαγγελματίες οδηγούς ταξί 
όλων των επαρχιών με στόχο 
την ανταλλαγή απόψεων και 
την εξεύρεση λύσεων στα 
διάφορα προβλήματα που 
υπάρχουν.

Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, που αναμεταδίδει 
το ΓΤΠ, ο κ. Καρούσος ανα-
φερόμενος στο πρόβλημα 
της «πειρατείας» που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελμα-
τίες οδηγοί ταξί, είπε ότι το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων θα ανα-
λάβει πρωτοβουλία για την 
κατάθεση νομοσχεδίου το 
οποίο θα επιλύσει το συγκε-
κριμένο πρόβλημα.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι συζη-
τήθηκαν και άλλες εισηγή-
σεις που αφορούν στην ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα ταξί και τον 
τρόπο εφαρμογής και υλο-
ποίησής τους. 

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός 
ανέφερε ότι στο Υπουργείο 
έχει δημιουργηθεί Επιτροπή 
η οποία τις επόμενες εβδο-
μάδες θα υποβάλει προτά-
σεις, μεταξύ των οποίων, 
εισηγήσεις για αλλαγές στη 
Νομοθεσία, στους Κανονι-
σμούς και στα Διατάγματα, 
έτσ ι ώστε να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι προσφερόμε-
νες υπηρεσίες.  

«Πισ τεύω στο επάγγελμα 
των οδηγών ταξί, έχω ψηλές 
προσδοκίες από τους επαγ-
γε λματ ίε ς  οδηγούς ταξ ί 
και θεωρώ ότι με τη λήψη 
μέτρων μπορούμε να επιλύ-
σουμε τα προβλήματα που 
υπάρχουν και να βελτ ιώ-
σουμε σημαντικά το επίπεδο 
υπηρεσιών που προσφέρο-
νται», κατέληξε.

Συνάντηση 
Υπουργού 
Μεταφορών με 
οδηγούς ταξί

Ένοχος για ανθρωποκτονία ο Μ. Χατζηξενοφώντος 
στην υπόθεση του διπλού φονικού
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ενέκρινε δύο νομοσχέδια 
με σκοπό να περιορίσει τη 
δυνατότητα του προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύσσει 
αμερικανικές στρατιωτικές 
δυνάμεις στο εξωτερικό, καθώς 
πολλοί βουλευτές έχουν οργιστεί 
επειδή δεν τους ενημέρωσε 
πλήρως για τη στρατηγική του 
απέναντι στο Ιράν.

Η 
Βουλή, που ελέγχεται από 
τους Δημοκρατικούς, πέρασε 
ένα μέτρο με το οποίο απαγο-
ρεύεται η ανάληψη στρατιω-

τικής δράσης εναντίον του Ιράν χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση του Κογκρέ-
σου. Ψήφισε επίσης υπέρ της ανάκλη-
σης της Εξουσιοδότησης για τη χρήση 
Στρατιωτικής Δύναμης στον πόλεμο του 
Ιράκ (μια απόφαση του 
2002) την οποία οι πρό-
εδροι των ΗΠΑ χρησιμο-
ποιούσαν επί χρόνια για 
να δικαιολογούν διάφο-
ρες στρατιωτικές ενέρ-
γειες στην περιοχή.
«Το Σύνταγμα δίνει στο 
Κογκρέσο και όχι στον 
πρόεδρο την εξουσία να 
κηρύττει τον πόλεμο. Και με τον πρό-
εδρο Τραμπ να κάνει βήματα προς μια 
επικίνδυνη σύρραξη με το Ιράν - χωρίς 
καμία διαβούλευση με το Κογκρέσο - 
χρειάζεται να επαναβεβαιώσουμε την 
ευθύνη που μας έχει ανατεθεί», ανέ-
φερε ο Δημοκρατικός βουλευτής Έλιοτ 
Ένγκελ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξω-
τερικών Υποθέσεων, που είχε ταχθεί 
υπέρ του νομοσχεδίου.
Το πρώτο μέτρο εγκρίθηκε με ψήφους 
228 υπέρ έναντι 175 κατά. Τέσσερις 
Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν «ναι» και τρεις 
Δημοκρατικοί ψήφισαν «όχι». Η δεύ-
τερη πρόταση πέρασε με 236 ψήφους 
υπέρ έναντι 166 κατά. Σ’ αυτήν την περί-
πτωση 11 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν 
«ναι» και δύο Δημοκρατικοί «όχι».
Είναι αβέβαιο τι θα γίνει στη Γερουσία, 
που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικά-
νους.
Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την οργή 
του μέσω του Twitter, υποστηρίζοντας 

ότι «οι Δημοκρατικοί θέλουν να κατα-
στήσουν δυσκολότερο για τους προέ-
δρους να υπερασπίζονται την Αμερική 
και να ορθώνουν το ανάστημά τους, για 
παράδειγμα απέναντι στο Ιράν».
Πολλά μέλη του Κογκρέσου, συμπερι-
λαμβανομένων και κάποιων Ρεπουμπλι-
κάνων, πίεζαν την κυβέρνηση να δώσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού 
Κασέμ Σουλεϊμανί, στις αρχές του μήνα. 
Ο Τραμπ δεν είχε ενημερώσει εκ των 
προτέρων το Κογκρέσο για το αεροπο-
ρικό πλήγμα και, σύμφωνα με πολλούς 
βουλευτές, η κυβέρνησή του αποκρύ-
πτει υπερβολικά πολλές πληροφορίες.

Μαρκ Έσπερ: Ο Τραμπ νοιάζε-
ται για τους στρατιώτες
Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ 
Έσπερ υπερασπίστηκε σήμερα Πέμπτη 
την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην 

είδηση ότι Αμερικανοί 
στρατιώτες έπαθαν διά-
σειση από τις πυραυλικές 
επιθέσεις του Ιράν στη 
βάση τους, υποστηρίζο-
ντας ότι ο Ρεπουμπλικα-
νός πρόεδρος νοιάζεται 
για τα μέλη των ενόπλων 
δυνάμεων.
Την περασμένη εβδο-

μάδα ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθ-
μίζει τους τραυματισμούς των στρατι-
ωτών, όταν είπε πως «άκουσε ότι είχαν 
πονοκέφαλο και κάνα-δυο άλλα πράγ-
ματα». Το σχόλιο αυτό προκάλεσε τις 
αντιδράσεις πολλών βουλευτών και μιας 
οργάνωσης βετεράνων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, 50 
στρατιώτες διαγνώστηκαν με διάσειση 
και ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί.
«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον 
πρόεδρο. Ανησυχεί πολύ για την υγεία 
και την ευημερία όλων των στρατιωτών 
μας, ιδίως εκείνων που συμμετείχαν σε 
επιχειρήσεις στο Ιράκ και κατανοεί τη 
φύση των τραυμάτων αυτών», είπε ο 
Έσπερ σε συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε.
Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στη βάση 
Αΐν αλ Άσαντ, στο Ιράκ, σε αντίποινα για 
τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σου-
λεϊμανί από αμερικανικό αεροπορικό 
πλήγμα στη Βαγδάτη.

ΗΠΑ: Η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδια 
που περιορίζουν την ανάπτυξη 
στρατευμάτων στο εξωτερικό

Τ
η Μισέλ Ομπάμα θα ήθελε για αντι-
πρόεδρο των ΗΠΑ ο υποψήφιος για 
το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο 
Μπάιντεν, σε περίπτωση που κερδί-

σει τις εκλογές στις ΗΠΑ .
Ο πρώην αντιπρόεδρος των Δημοκρατι-
κών πρότεινε και πάλι να δοθούν σημαντι-
κές θέσεις σε μέλη της οικογένειας Ομπάμα 
εάν καταφέρει να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο 
αντίπαλό του, Ντόναλντ Τραμπ, στις προεδρι-
κές εκλογές του 2020.
Μιλώντας χθες στην Αϊόβα, την πολιτεία που 
ανοίγει πρώτη το «χορό» των προκριματι-
κών εκλογών στις 3 Φεβρουαρίου για το χρί-
σμα των Δημοκρατικών , ο Μπάιντεν απά-
ντησε θετικά σε ερώτηση για το αν θα εξετά-
σει το ενδεχόμενο να διορίσει τον Μπαράκ 
Ομπάμα στο Ανώτατο Δικαστήριο σε περί-
πτωση που εκλεγεί νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Ναι, θα το έκανα, αλλά δεν νομίζω πως εκεί-
νος θα το ήθελε. Θα ήταν εξαιρετικός στο 
Ανώτατο Δικαστήριο», είπε ο Μπάιντεν.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τα σχέδιά του για 
την πρώην «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ, Μισέλ 
Ομπάμα, λέγοντας ότι θα ήθελε να την κάνει 
αντιπρόεδρο.
«Και οι δύο (Μπαράκ και Μισέλ) είναι 
άνθρωποι με εξαιρετικά προσόντα. Είναι 
τόσο αξιοπρεπείς», κατέληξε ο Μπάιντεν.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, ο Τζο Μπάι-
ντεν έρχεται στην δεύτερη με τρίτη θέση στην 
πρόθεση ψήφου για τις προκριματικές στην 
Αϊόβα. Ο Σοσιαλιστής Μπέρνι Σάντερς κατα-
λαμβάνει την πρώτη θέση, σύμφωνα με τις 

τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Στο 1% η διαφορά Μπάιντεν - Σά-
ντερς για το χρίσμα των Δημοκρα-
τικών
Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς 
και ο Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρος 
των ΗΠΑ, φέρονται να έχουν ελάχιστη δια-
φορά στην προσπάθεια διεκδίκησης του 
προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών, 
ενώ οι δύο τους πραγματοποίησαν χθες προ-
εκλογικές εκστρατείες στην Αϊόβα.
Οι προεκλογικές κινητοποιήσεις στην πολι-
τεία έγιναν, καθώς απομένουν μερικές μόνο 
ημέρες για τη διεξαγωγή του πρώτου προ-
κριματικού κύκλου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας 
δημοσκόπησης που δημοσιοποιήθηκαν 
χθες, ο Σάντερς προηγείται στο Νιου Χάμ-
σαϊρ και έχει μικρή διαφορά από τον Μπάι-
ντεν στην Αϊόβα, κατά τους πρώτους δύο 
προκριματικούς κύκλους των Δημοκρατι-
κών.
Η απόκτηση θετικής πολιτικής δυναμικής 
την κατάλληλη στιγμή βοηθάει ιστορικά τους 
υποψηφίους να εξασφαλίσουν το προεδρικό 
χρίσμα.
Ο Σάντερς βρίσκεται στην πρώτην θέση στο 
Νιου Χάμσαϊρ με ποσοστό 25%. Από την 
πλευρά του, ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 16%, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκό-
πησης που πραγματοποίησαν το καλωδιακό 
δίκτυο CNN και το πανεπιστήμιο του Νιου 
Χάμσαϊρ.

Ο Μπάιντεν θα ήθελε τη Μισέλ 
Ομπάμα για αντιπρόεδρο, αν 
εκλεγεί στον Λευκό Οίκο

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 σημερινή πτώση της μετοχής της 
Facebook μείωσε την περιουσία 
του ιδρυτή της στα 81 δισ. δολάρια

Η 
περιουσία του Μαρκ Ζούκερ-
μπεργκ υποχώρησε κατά 4 
δισ. δολάρια σήμερα, καθώς 
οι μετοχές της εταιρείας του, 

Facebook Inc., σημειώνουν πτώση κα-
τά 5,7%, μια μέρα μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με τα 
οποία κατέγραψε τον μικρότερο ρυθμό 
αύξησης πωλήσεων.
Η πτώση της μετοχής μείωσε την περι-
ουσ ία του γε ν ικού διευθυν τή της 
Facebook στα 81 δισ. δολάρια, με τις 

μετοχές της εταιρείας να διαπραγματεύ-
ονται στα 210,41 δολάρια. Ο Ζούκερ-
μπεργκ, 35 ετών, παραμένει ο πέμπτος 
πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, 
σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg 
Billionaires. Η κατάταξη επικαιροποιεί-
ται καθημερινά μετά το ημερήσιο κλεί-
σιμο της Wall Street.
Παρά την πτώση, η καθαρή αξία του 
Ζούκερμπεργκ διατηρείται στο… ύψος 
της, καθώς η περιουσία του είχε αυξη-
θεί κατά 6,6 δισ. δολάρια μέχρι την 
χθες.
Οι μετοχές της Facebook έφτασαν  να 
υποχωρούν έως και 8,3% στη σημερινή 
συνεδρίαση της Wall Street.

διεθνή νέα

Μ
ύδρους κατά του σχεδίου των ΗΠΑ 
εξαπολύει ο Τούρκος πρόεδρος, ο 
οποίος εκφράζει την έντονη αντί-
θεσή του στις επιδιώξεις του Ντό-

ναλντ Τραμπ σχετικά με την Ιερουσαλήμ. Το αμε-
ρικανικό σχέδιο για το Μεσανατολικό είναι ένα 
«σχέδιο κατοχής», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας σε τελετή απονομής δημοσιογραφι-
κών βραβείων στην Άγκυρα, ο Ερντογάν κατα-
δίκασε την αποκαλούμενη «Συμφωνία του 
Αιώνα», λέγοντας πως η «Ιερουσαλήμ είναι κόκ-
κινη γραμμή για εμάς».
«Η Ιερουσαλήμ δεν πωλείται», τόνισε χαρακτη-
ριστικά.
Στην παρουσίαση του σχεδίου του Αμερικανού 
προέδρου για την ειρήνευση στην Μέση Ανα-
τολή την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε 
στην Ιερουσαλήμ ως «την αδιαίρετη πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ».
Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι εβραϊκοί οικι-
σμοί στη Δυτική Όχθη τίθενται υπό ισραηλινό 
έλεγχο, όπως ολόκληρη η κοιλάδα του Ιορδάνη.
Η περιοχή νότια της Γάζας στην έρημο Νεγκέβ 
θα μεταφερθεί στον έλεγχο των Παλαιστινίων.
Ένα τούνελ θα συνδέει την Λωρίδα της Γάζας με 
την Δυτική Όχθη.
Την ίδια ώρα, η επικράτεια της Παλαιστινιακής 
Αρχής θα είναι διπλάσια. Ο Αμερικανός πρό-
εδρος υποσχέθηκε ότι εφόσον καλυφθούν οι 
όροι που θα τεθούν, θα υπάρξει παλαιστινιακό 
κράτος με εδαφική συνέχεια και όχι διάσπαρ-
τοι θύλακες. Κύρια προϋπόθεση για την ίδρυση 
παλαιστινιακού κράτους είναι να αποκηρύξουν 
οι κάτοικοί του την τρομοκρατία και συμμορ-
φωθούν με την ειρηνική συνύπαρξη.

Οι Γάλλοι «έπιασαν στα πράσα» τους 
Τούρκους: Με συνοδεία φρεγάτας έ-
στειλαν όπλα στη Λιβύη
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» 
εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών 
ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνό-
δευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρα-
κισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με 
προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, όπως ανέ-
φερε σήμερα μια γαλλική στρατιωτική πηγή.
Το φορτηγό πλοίο Bana, με σημαία Λιβάνου, 
έπιασε την Τετάρτη στο λιμάνι της Τρίπολης, 
σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Marine Traffic, 
που παρακολουθεί όλα τα πλοία σε πραγματικό 

χρόνο, ανέφερε ότι το Bana έπλεε σήμερα το 
απόγευμα στα ανοιχτά της Σικελίας.
Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο 
Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ 
δημοσίευσε φωτογραφίες του εξοπλισμού που 
μεταφέρουν οι Τούρκοι στη Λιβύη.
Παράλληλα στον λογαριασμό του LNA στο 
Twitter αναρτήθηκε και βίντεο που σύμφωνα με 
τον LNA έχει τραβηχτεί στο αμπάρι του εν λόγω 
πλοίου και δείχνει τεθωρακισμένα οχήματα. 
Πρόκειται για τουρκική εισβολή που παραβιά-
ζει κάθε κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, αναφέ-
ρει το LNA.
Επίσης, τo ενημερωτικό δίκτυο Libya Report 
δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο αλλά και 
μεγάλα πακέτα τυλιγμένα με μαύρες ταινίες 
μέσα από το αμπάρι πλοίου.

Απεσταλμένος ΟΗΕ: Συνεχείς παρα-
βιάσεις του εμπάργκο όπλων στη Λι-
βύη
O απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη Γάσαν 
Σαλαμέ κατήγγειλε σήμερα ενώπιον του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τις συνεχείς παρα-
βιάσεις των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στις 
12 Ιανουαρίου στο Βερολίνο από τη διεθνή κοι-
νότητα για να σταματήσουν οι επεμβάσεις και 
οι παραδόσεις όπλων στις εμπόλεμες πλευρές.
«Όλα αυτά τα στρατιωτικά γυμνάσια για τον 
ανεφοδιασμό των δύο πλευρών απειλούν 
να επισπεύσουν μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη 
σύγκρουση. Παραβιάζουν το πνεύμα και το 
γράμμα της Διάσκεψης του Βερολίνου», υπο-
γράμμισε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ κατά τη 
διάρκεια βιντεοσύνδεσης με το Συμβούλιο 
Ασφαλείας. «Καλώ τις πλευρές και τους ξένους 
υποστηρικτές τους να απόσχουν από κάθε 
απρόσεκτη ενέργεια και να ανανεώσουν την 
εκπεφρασμένη δέσμευσή τους να εργαστούν 
υπέρ μιας εκεχειρίας».
Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ μίλησε συγκεκριμένα 
για «στρατιωτικές ενισχύσεις» στα δύο στρα-
τόπεδα -- οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα 
Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής 
Λιβύης, που προσπαθούν να κατακτήσουν την 
Τρίπολη από τον Απρίλιο, και αυτές του Φάγιεζ 
αλ-Σάρατζ, αρχηγού της Κυβέρνησης Εθνικής 
Ενότητας (GNA) που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ. «Κιν-
δυνεύουν να αναβιώσουν το φάντασμα μιας 
μεγάλης σύγκρουσης που θα καταβροχθί-
σει ολόκληρη την περιοχή», προειδοποίησε ο 
Γάσαν Σαλαμέ.

Ερντογάν κατά ΗΠΑ για το 
Μεσανατολικό: Η Ιερουσαλήμ δεν 
πωλείται 
Η Ιερουσαλήμ είναι «κόκκινη γραμμή» για εμάς διεμήνυσε ο Τούρκος 
πρόεδρος - Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική 
Όχθη τίθενται υπό ισραηλινό έλεγχο

«Φτωχότερος» κατά 4 δισ. δολάρια 
σήμερα ο Ζούκερμπεργκ
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

7 εκπλήξεις που πρέπει να 
περιμένεις όσο το παιδί 

μεγαλώνει!

Η 
ζωή μας είναι γεμάτη εκπλήξεις 
πόσο μάλλον όταν μεγαλώνου-
με κι ένα παιδί! Τότε η καθημε-
ρινότητά μας δεν είναι καθόλου 

βαρετή και πάντα υπάρχει κάτι που θα κά-
νει το παιδί και θα μας γεμίζει τη ζωή με 
ενδιαφέρον! Συγκεντρώσαμε 7 εκπλήξεις 
που θα πρέπει να περιμένεις από το κα-
μάρι σου!

Το παιδί σου θα σου πει “Σ άγαπώ”
Φυσικά το παιδί θα έχει δείξει την αγάπη 
του για σένα αρκετές φορές πριν ακόμα 
καλά καλά αρχίσει να μιλάει. Όσο και 
να έχεις ενθαρρύνει αρκετές φορές στο 
παρελθόν το παιδί σου να σου πει αυτές 
τις λέξεις, η πρώτη φορά που θα το πει 
χωρίς να το περιμένεις και χωρίς να έχεις 

προετοιμαστεί θα σε εκπλήξει και θα σε 
κάνει να λιώσεις από τη συγκίνηση!

Το παιδί θα είναι πολύ μεγάλο για 
αγκαλιά
θα έρθει μια μέρα που δε θα νιώθεις και 
πολύ άνετα να έχεις το παιδί στην αγκα-
λιά ή στα πόδια σου όταν διαβάζετε ή 
όταν βλέπετε ταινία. Αλλά ακόμα και 
όταν έρθει αυτή η ώρα και νιώσετε λίγο 
περίεργα μπορείτε να χουχουλιάσετε στο 
κρεβατάκι του λίγο πριν κοιμηθεί ή μόλις 
ξυπνήσει το πρωί!

Το παιδί θα θέλει λίγο χρόνο μόνο 
του
Ίσως να έχεις συνηθίσει να μην μπορείς 
να πηγαίνεις ούτε στην τουαλέτα χωρίς 
σε να περιμένει το μικρό απ’ έξω. Οπότε 
όταν ξαφνικά αντιμετωπίσεις μια ασυνή-
θιστη σιωπή θα συνειδητοποιήσεις ότι 
το παιδί παίζει μια χαρά μόνο του. Ίσως 
να έχει κλείσει και την πόρτα του δωμα-
τίου του. Μην ανησυχήσεις, είναι μέρος 
της ανάπτυξής του και της ανεξαρτησίας 
του!

Το παιδί θα σου μάθει μερικά πραγ-
ματάκια!
Όταν θα πασχίζεις να θυμηθείς που έβα-
λες τα κλειδιά σου και τι δώρο πήρες 
στη μαμά σου στα γενέθλιά της, το μικρό 
σου και το κοφτερό του μυαλουδάκι θα 
σου τα θυμήσουν! Και μόλις αρχίσει να 
πηγαίνει νηπιαγωγείο θα έρχεται να σου 
λέει αυτά που μαθαίνει και μπορεί να 
είναι πράγματα τα οποία τα έχεις ξεχάσει 
εντελώς!

Το παιδί θα σου πληγώσει τα 
αισθήματα
Δυστυχώς θα υπάρξουν στιγμές που θα 
σου λέει πράγματα που δεν τα εννοεί. 
Οπότε προετοίμασε τον εαυτό σου 
γι’ αυτή τη μέρα που θα σου πει μετά 

από κάποια στιγμή που θα το μαλώ-
σεις ότι σε μισεί. Ίσως να σου πει κι 
ότι είσαι πολύ κακιά ή ότι τον ντροπιά-
ζεις στους φίλους του. Και μετά μπο-
ρεί να έρθουν και οι μικρές αλήθειες 
όπως “Μαμά πάχυνες!” ή “μαμά τα 
δόντια σου είναι κίτρινα!” Καλύτερα 
να παραμείνεις ψύχραιμη και να του 
εξηγήσεις ότι δεν είναι ωραίο να λέει 
τέτοια πράγματα γιατί μπορεί να πλη-
γώσει τους άλλους.

Το παιδί σου θα δείξει γενναιότητα
Ίσως το παιδί σου να φοβάται κάτι πολύ 
όπως πχ. το να κοιμάται στο σκοτάδι γιατί 
βλέπει άσχημα όνειρα και εφιάλτες αλλά 
ένα βράδυ μπορεί να το δεις να διώ-
χνει τον φόβο του και να κοιμηθεί ήσυχα 
στο σκοτάδι. Προετοιμάσου να νιώσεις 
μεγάλη περηφάνια!

Το παιδί σου θα σε κάνει καλύτερο 
άτομο
. Συνέχισε λοιπόν να δίνεις το καλό παρά-
δειγμα στο μικρό που θα σε εκπλήσσει 
συνέχεια!

Π
ώς μπορείτε να διδάξετε στα παι-
διά σας πόσο σπουδαίο είναι να 
λένε την αλήθεια;
Τα πιο πολλά παιδιά κατά κανόνα 

καταλαβαίνουν ότι όταν παίρνεις το μισθό 
σου, τον καταθέτεις στην τράπεζα , και 
μετά η τράπεζα σου δίνει κάποιο μικρό 
ποσό που λέγεται επιτόκιο επειδή έβαλες 
τα λεφτά σου εκεί. Κάπως έτσι, εξήγησε 
στα παιδιά σου ότι κάθε φορά που λένε την 
αλήθεια, γίνεται μία κατάθεση στο «λογα-
ριασμό εμπιστοσύνης» που έχεις.  Κάθε 
φορά που λένε κάποιο ψέμα ο λογαριασμός 
αυτός μειώνεται. Όσο πιο πολλές καταθέ-
σεις γίνουν, τόσο πιο πολύ τους εμπιστεύε-
σαι και συνεπώς τόσο πιο πολλά προνόμια 
έχουν σαν αντάλλαγμα. Στην αρχή η αντα-
μοιβή τους για τις καταθέσεις τους μπορεί 
να είναι να περάσουν μια νύχτα στο σπίτι 
κάποιου φίλου ή για τα κορίτσια στο σπίτι 
κάποιας φίλης τους ή να τους πάρετε κινητό 
τηλέφωνο. Όσο θα ανεβαίνει ο λογαρια-
σμός τους , θα έχουν ακόμα μεγαλύτερες 
απολαβές.

Πώς να Διδάξουμε με το Παράδειγμα
Θέλετε έναν τρόπο για  να διδάξετε στα 
παιδιά σας πώς να συμπεριφέρονται; 
Θυμάμαι μία φορά που στεκόμουν μπρο-
στά στο νεροχύτη της κουζίνας ήρθε η κόρη 
μου και προσπάθησε να με σπρώξει πιο 
πέρα, χωρίς να πει τίποτε. Η γυναίκα μου 
κι εγώ, αντί απλώς να την διορθώσουμε, 
αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα 
μικρό σκετσάκι. Στάθηκα πάλι μπροστά στο 
νεροχύτη, κι η γυναίκα μου έπαιζε το ρόλο 
της κόρης μας. Ήρθε λοιπόν και μου είπε, 
«Μπαμπά, συγνώμη. Μπορώ να πλύνω 
τα χέρια μου;»  «Και βέβαια,» είπα, «ορί-
στε, έλα» και έκανα στην άκρη. Βλέπετε ότι 
δεν φέρνει αποτέλεσμα πάντοτε όταν λέμε 
στα παιδιά μας πώς να φερθούν, αλλά όταν 
τους το διδάσκουμε με το παράδειγμα μπο-
ρεί να φέρει απίστευτα αποτελέσματα.

Πώς θα Καταλάβεις ότι Είσαι Εργασι-

ομανής
Μήπως είσαι εργασιομανής; 
Μία πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά των εργασιομανών γονέων έχουν 
τα ίδια επίπεδα άγχους και κατάθλιψης με 
τα παιδιά των αλκοολικών. Φοβερό, ε; Πώς 
λοιπόν μπορείς να καταλάβεις ότι δουλεύ-
εις υπερβολικά; Κάνε τις εξής ερωτήσεις 
στον εαυτό σου: Λαχταράς να πας στη δου-
λειά σου περισσότερο απ’ ό,τι να ξοδέψεις 
χρόνο με την οικογένειά σου; Φέρνεις δου-
λειά και στο σπίτι; Δουλεύεις και τα Σαβ-
βατοκύριακα ... ή ακόμα και στις διακοπές; 
Το μόνο που σκέφτεσαι είναι η δουλειά 
σου; Μήπως οι ατέλειωτες ώρες στο γρα-
φείο επιδρούν αρνητικά στις σχέσεις σου; 
Αν έχεις πάθος με τη δουλειά, φρόντισε να 
έχεις ως προτεραιότητα να ξεφύγεις από τη 
δουλειά και να είσαι με φίλους και με την 
οικογένειά σου κάνοντας πράγματα που 
σου δίνουν ευχαρίστηση ή απλά ξεκουρά-
σου. Πρέπει να πάρεις μία σπουδαία και 
σημαντική απόφαση.

Ζωντάνεψε το Γάμο σου που Πεθαί-
νει
Πώς να φέρεις πίσω στη ζωή έναν γάμο 
που πεθαίνει; 
Νιώθεις πως ζεις μια ζωή χωρίς νόημα και 
σκοπό. Δεν υπάρχει σφυγμός – δεν έμεινε 
ίχνος ζωής. Πριν βιαστείς να ανακοινώσεις 
ότι πέθανε ο γάμος σου, υπάρχουν τέσσερα 
πράγματα που μπορείς να κάνεις για να 
αναστήσεις το γάμο σου που αργοπεθαί-
νει. Πρώτον, υπομονή. Χρειάστηκε κάποιο 
χρονικό διάστημα για τη σχέση σου να 
αναζωογονηθεί. Θα χρειαστεί πάλι κάποιο 
χρονικό διάστημα για να βρει την υγεία της. 
Δεύτερον, αποφασιστικότητα. Να το πάρεις 
απόφαση ότι θα μείνετε αφοσιωμένοι ο 
ένας στον άλλον για όλη σας τη ζωή, ό,τι 
κι αν συμβεί, και να προσπαθήσετε μαζί 
με ζήλο να γιατρέψετε το γάμο σας. Τρίτον, 
να συγχωρείς και να δέχεσαι συγχώρηση. 
Τέταρτον, να είστε ειλικρινείς. Να επικοινω-
νείτε ανοιχτά και με ειλικρίνεια.

Δίδαξε στο Παιδί Σου 
να Λέει την Αλήθεια
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υγεία

Η 
κετογονική διατρο-
φή, στην οποία το 90% 
των θερμίδων προέρ-
χεται από λιπαρά και 

πρωτεΐνες και μόλις το 1% από 
υδατάνθρακες, βραχυπρόθε-
σμα μπορεί να προσφέρει οφέ-
λη στην υγεία, αλλά σε διάστη-
μα που ξεπερνά τη μια εβδομά-
δα οι επιπτώσεις της μπορεί να 
είναι αρνητικές, υποστηρίζει 
μια μελέτη ερευνητών του 
Yale που δημοσιεύθηκε 
στο Nature Metabolism.
Τα αποτελέσματα της 
μελέτης, που διεξή-
χθη σε ποντίκια, 
παρέχουν πρώι-
μες ενδείξεις ότι 
η κετογονική δια-
τροφή θα μπορούσε, 
για περιορισμένες χρονι-
κές περιόδους, να βελτιώ-
σει την υγεία του ατό-
μου μειώνοντας τον 
κίνδυνο διαβήτη και 
φλεγμονής.
Πιο αναλυτ ικά, οι 
ερευνητές του Yale βρή-
καν ότι τόσο οι θετικές 
όσο και οι αρνητικές 
επιδράσεις αυτής της 
διατροφής σχετίζονται 
με ένα τύπο ανοσοκυτ-
τάρων, τα γδ Τ κύτταρα, 
που προστατεύουν τους 
ιστούς και μειώνουν τον 
κίνδυνο διαβήτη και φλεγ-
μονής.

Πώς λειτουργεί η κετογο-
νική διατροφή
Η κετογονική διατροφή ωθεί 
το σώμα να κάψει λίπος. Όταν 
τα επίπεδα γλυκόζης στο σώμα 
μειώνονται λόγω της χαμηλής 
περιεκτικότητας της διατροφής 
σε υδατάνθρακες, ο οργανισμός 
λειτουργεί σαν να βρίσκεται σε 
κατάσταση πείνας και ξεκινά 
να καίει λίπος αντί για υδατάν-
θρακες. Η διαδικασία αυτή με 
τη σειρά της παράγει χημικές 
ουσίες που λέγονται κετόνες, 

ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. 
Όταν το σώμα καίει κετόνες, τα 
προστατευτικά για τους ιστούς 
γδ Τ κύτταρα εξαπλώνονται.
Η διαδικασία αυτή μειώνει τον 
κίνδυνο διαβήτη και φλεγμονής 
και βελτιώνει τον μεταβολισμό 
του σώματος. «Μετά από μία 
εβδομάδα κετογονικής διατρο-
φής, τα ποντίκια παρουσίασαν 
μείωση στα επίπεδα του σακχά-

ρου του αίματος και της φλεγ-
μονής», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο επικεφαλής συγγρα-

φέας της μελέτης και καθη-
γητής στην Ιατρική Σχολή 
του Yale, Δρ. Vishwa 
Deep Dixit.

Οι αρνητικές επιδράσεις 
ξεκινούν όταν το σώμα 
βρίσκεται σε αυτή την 
κατάσταση «εικονικής 
πείνας», όπου η απο-

θήκευση του λίπους 
συμβαίνει ταυτόχρονα με 

τη διάσπασή του. Όπως διαπί-
στωσαν οι ερευνητές, όταν 

τα ποντίκια συνέχιζαν 
να ακολουθούν τη δια-
τροφή με πολλά λιπαρά 

και λίγους υδατάνθρακες 
για διάστημα μεγαλύτερο της 
μίας εβδομάδας, κατανάλω-

ναν περισσότερα λιπαρά 
από όσα έκαιγαν, με αποτέ-
λεσμα να εμφανίσουν δια-

βήτη και παχυσαρκία.
Σε κάθε περίπτωση, μακροχρό-
νιες κλινικές μελέτες σε ανθρώ-
πους κρίνονται απαραίτητες για 
την εξακρίβωση των ισχυρισμών 
περί των οφελών της κετογονι-
κής διατροφής στην υγεία. «Πριν 
από τη χορήγηση οποιασδήποτε 
τέτοιας διατροφής, πρέπει πραγ-
ματοποιηθεί μια εκτενής κλινική 
μελέτη σε ελεγχόμενες συνθή-
κες για να κατανοήσουμε τους 
μηχανισμούς πίσω από τα μετα-
βολικά και ανοσολογικά οφέλη 
ή τις πιθανές βλάβες σε ανθρώ-
πους που είναι υπέρβαροι ή σε 
προδιαβητικό στάδιο», καταλή-
γει ο Δρ. Dixit.

Γ
υμνάζεστε; Αν όχι, τώρα έχετε έναν σημαντικό 
λόγο αφού, σύμφωνα με νέα έρευνα που δη-
μοσιεύτηκε στο Journal of Applied Physiology, 
οι γυναίκες που γυμνάζονται καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της ζωής τους μπορούν να αποφύγουν την απώ-
λεια μυϊκού ιστού μεγαλώνοντας.
Ερευνητές από το Πολιτειακό  Πανεπιστήμιο Ball στο 
Μάντσι της Ιντιάνα, μελέτησαν τη μυϊκή δύναμη, την 
αντοχή, το μέγεθος και τον τύπο των μυϊκών ινών 
στους μηρούς γυναικών τριών διαφορετικών ομά-
δων.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα υπήρχαν επτά 
γυναίκες άνω των 70 που γυμνάζονταν τακτικά για 
περίπου πενήντα χρόνια, στη δεύτερη δέκα γυναί-
κες γύρω στα 25 που γυμνάζονταν τακτικά και στην 
τελευταία δέκα γυναίκες άνω των 70 που γυμνάζο-
νταν λίγο.
Οι ηλικιωμένες γυναίκες που γυμνάζονταν είχαν 
περισσότερες μυϊκές ίνες βραδείας συστο-
λής – τύπου Ι (οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές στην 
κόπωση, υποστηρίζουν δραστηριότητες αντοχής, 
και μπορούν να διατηρήσουν τη δύναμη επί μακρόν) 
σε σχέση με τις γυναίκες των δύο άλλων ομάδων.
Επιπλέον, είχαν περισσότερες μυϊκές ίνες ταχείας 
συστολής – τύπου ΙΙ (οι οποίες συνεισφέρουν περισ-

σότερο σε δυνατές κινήσεις παρά στην αντοχή) 
από τις ηλικιωμένες γυναίκες που δεν γυμνάζονταν 
τακτικά.
Τέλος, και οι δύο ομάδες ηλικιωμένων γυναικών 
υστερούσαν σε μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ συγκριτικά με τις 
νεότερες γυναίκες. Η μείωση αυτών των μυϊκών ινών 
έρχεται με το γήρας.
Η ερευνητική ομάδα θεωρεί τα ευρήματα της μελέ-
της μοναδικά ως προς το ότι παρέχουν μια νέα προο-
πτική στην γήρανση του σκελετού και την πλαστικό-
τητα σε μυοκυτταρικό επίπεδο.

Να γιατί δεν γερνούν όλες οι γυναίκες με τον 
ίδιο τρόπο

Κετογονική δίαιτα: Σε πόσες 
μέρες φέρνει τα καλύτερα 
αποτελέσματα

Για πολλούς ανθρώπους ο χειμώνας αποτελεί μια δύσκολη περίοδο. Το κρύο που μας κάνει να περ-
νάμε πολύ χρόνο μέσα σε κλειστούς χώρους μπορεί να κρατάει τη διάθεση σε χαμηλά επίπεδα, ενώ 
η επαφή με άλλους ανθρώπους που ίσως νοσούν αυξάνει τον κίνδυνο γρίπης ή κρυολογήματος. 

Ο Δρ. Brent Bauer, εαπό την Κλινική Mayo, δίνει τις ακόλουθες συμβουλές που θα μας 
βοηθήσουν να περάσουμε έναν πιο… «υγιή χειμώνα».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μπορεί για τους περισσότερους ο χειμώ-
νας να είναι μια εποχή που απλώς να περιμένουν να τελειώσει, ένας 

από τους τρεις τρόπους για να είναι πιο υγιείς και ευτυχισμένοι, 
όμως, είναι να αποδεχτούν την κατάσταση και να προσαρμό-

σουν την καθημερινότητά τους σε αυτή. Tο πρώτο πράγμα 
που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε δρα-

στήριοι. Η δεύτερη σύσταση του Δρ. Bauer αφορά 
στην υγρασία του σπιτιού. ρίτη και τελευταία συμ-

βουλή του ειδικού είναι η βιταμίνη D.
Σημειώνει, ωστόσο, ότι όλοι θα πρέπει να λαμ-
βάνουμε συμπληρώματα βιταμίνης D κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. «Οι άνω των 50 ετών 
καλό θα είναι να ελέγχουν τα επίπεδα βιταμί-
νης D στον οργανισμό τους και αν αυτά απο-
δειχθούν χαμηλά, οι πάροχοι υγείας θα τους 
προτείνουν τη λήψη συμπληρωμάτων, του-
λάχιστον για τους χειμερινούς μήνες»ς .

Τρεις τρόποι να παραμείνετε υγιείς τον 
χειμώνα

Αλλάξτε αυτή τη συνήθεια και διώξτε 
τον πόνο στον αυχένα

Ο 
επαναλαμβανόμενα κακός ύπνος μπο-
ρεί να προκαλέσει πόνο στον αυχένα 
ή να επιδεινώσει τον ήδη υπάρχοντα, 
σύμφωνα με τους ειδικούς. Πρώτον, ε-

άν κοιμάστε μπρούμυτα, δοκιμάστε να αλλάξετε 
στάση. Κατά τη στάση αυτή ασκείται πίεση στον 
αυχένα. Για να μειώσετε αυτή την πίεση, οι ειδικοί 
προτείνουν να κοιμόμαστε στο πλάι ή ανάσκελα. 
Δεύτερον, εξασφαλίστε το σωστό μαξιλάρι. Απο-
φύγετε μαξιλάρια που είναι άκαμπτα ή πάρα πολύ 
παχιά, τα οποία εξαναγκάζουν τον αυχένα σε 
άβολη θέση. Ιδανικά, προτιμήστε κάποιο μαλακό 
και λεπτότερο μαξιλάρι.

Επίσης, προσπαθήστε να υιοθετήσετε μια υγιή 
ρουτίνα ύπνου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είναι 
μόνο η στάση του ύπνου αλλά και η ποιότητά του 
που συνδέεται με τον πόνο στον αυχένα. Μια 
μελέτη, για παράδειγμα, έδειξε πως οι άνθρω-
ποι που αντιμετώπιζαν προβλήματα ύπνου 
είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 
κάποιον χρόνιο μυοσκελετικό πόνο.Πρακτικές 
όπως ο ύπνος σε ένα δροσερό, σκοτεινό δωμάτιο 
και ο προγραμματισμός του ύπνου και της αφύ-
πνισης ίδια ώρα καθημερινά, θα μπορούσαν να 
σας βοηθήσουν να απολαύσετε ένας ποιοτικότερο 
και χαλαρωτικό ύπνο.
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Ελένη Σκούρα
Η πρώτη Ελληνίδα που εξελέγη βουλευτής

Δ
ικηγόρος και πολιτικός. Η πρώτη ελληνίδα που εξε-
λέγη βουλευτής. Η Ελένη Παπαχρήστου, όπως ήταν 
το πατρικό της όνομα, γεννήθηκε το 1896 στον Βό-
λο, όπου και περάτωσε τα γυμνασιακά μαθήματα. 

Το 1915 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά 
της και σπούδασε φωνητική μουσική. Το 1950 έλαβε το πτυ-
χίο της Νομικής και άρχισε να δικηγορεί μετά του συζύγου 
της Δημητρίου Σκούρα.
Ανέπτυξε πλουσιότατη κοινωφελή και πατριωτική δράση, 
ιδίως κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και την Κατοχή, ως πρό-
εδρος της Στέγης της Φαλαγγιτίσσης και της Φανέλλας του 
Στρατιώτου. Το καλοκαίρι του 1942 συνελήφθη από τους Γερ-
μανούς κατακτητές και φυλακίσθηκε μετά του συζύγου της 
και του αδελφού της Απόστολου Παπαχρήστου.
Στην πολιτική αναμίχθηκε το 1951, όταν ανέλαβε το τμήμα 
γυναικών του Ελληνικού Συναγερμού στη Θεσσαλονίκη, ενό-
ψει και της παροχής του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι στις γυναίκες. Στις 7 Δεκεμβρίου 1952 πέθανε ο τοπι-
κός «συναγερμικός» βουλευτής Βασίλειος Μπακονίκας. Το 
κόμμα του Αλέξανδρου Παπάγου κυριαρχούσε τότε στην 
πολιτική σκηνή, έχοντας κατακτήσει άνετη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία στις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952. Επιλαχών 
βουλευτής δεν υπήρχε, επειδή οι εκλογές είχαν διενεργηθεί 
με το πλειοψηφικό σύστημα κι έτσι χρειάστηκε να γίνει ανα-
πληρωματική εκλογή.
Αυτή προκηρύχθηκε για τις 18 Ιανουαρίου 1953 και ο Παπά-
γος όρισε ως υποψήφια του κόμματός του την Ελένη Σκούρα, 
έχοντας τη βεβαιότητα ότι η πρώτη ελληνίδα βουλευτής θα 
ανήκει στην παράταξή του. Το Κέντρο (ΕΠΕΚ - Φιλελεύθεροι), 
όρισε και αυτό μία γυναίκα, τη Βιργινία Ζάννα (γιαγιά του 
προέδρου της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά), ενώ η ΕΔΑ αποφάσισε 
να δώσει στη συμπρωτεύουσα σοβαρή πολιτική μάχη με τον 
πρόεδρό της Ιωάννη Πασαλίδη.
Τα αποτελέσματα των εκλογών:
Ελένη Σκούρα (Ε.Σ): 47.112 ψήφοι, 33,62%.
Ι. Πασαλίδης (ΕΔΑ): 43.034 ψήφοι, 30.64%.
Βιργινία Ζάννα (Κέντρο): 24.046ψήφοι, 24,16%.
Το υπόλοιπο 11,60% των ψήφων συγκέντρωσαν ο πρώην 
«συναγερμικός» βουλευτής Απόστολος Αηδονάς, που είχε 

διαγράψει ο Παπάγος για απειθαρχία, ο διαφωνών του 
Κέντρου Αντώνιος Ανωγειανάκης και τρεις ακόμη γυναίκες, η 
Σταυρούλα Κωστοπούλου, η Μερόπη Βασιλικού και η Αγγε-
λική Τσάκωνα. Έτσι ο Ελληνικός Συναγερμός διατήρησε την 
έδρα στη Θεσσαλονίκη και εξέλεξε την πρώτη ελληνίδα βου-
λευτή από τη Μακεδονία.
Στην πρώτη δήλωση μετά την εκλογή της, η Ελένη Σκούρα 
τόνισε: «Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένη από την νίκην, που 
επετεύχθη ύστερα από ένα σκληρόν αγώνα. Η σκέψις μου 
στρέφεται με μεγάλην ευγνωμοσύνην προς τον στρατάρ-
χην Παπάγον και τους συνεργάτας του. Θα προσπαθήσω να 
πράξω παν το δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εμπιστοσύ-
νης των ψηφοφόρων μου, τους οποίους θερμώς ευχαριστώ. 
Γνωρίζω ότι ως πρώτη και μοναδική γυναίκα εις την Βου-
λήν έχω μεγάλας ευθύνας και πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά 
εκείνα που πρέπει να πράξωμεν υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως 

εις τον τομέα της κοινωνικής μερίμνης».
Στις 31 Ιανουαρίου 1953 η Ελένη Σκούρα 
ορκίζεται και εκφωνεί τον παρθενικό της 
κοινοβουλευτικό λόγο. Ο πρόεδρος της 
Βουλής, Ιωάννης Μακρόπουλος, την προ-
σφωνεί «κυρία βουλευτίδα», με αποτέλε-
σμα να προκληθεί συζήτηση, αν ο όρος 
αυτός θα καθιερωθεί για τις γυναίκες μέλη 
του ελληνικού κοινοβουλίου.
Η Ελένη Σκούρα παρέμεινε βουλευτής 
έως το 1956 και ανέπτυξε κοινοβουλευ-
τική δράση στους τομείς των κοινωνικών 
και γυναικείων θεμάτων. Τιμήθηκε με το 
Στρατιωτικό Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων 
και τον Ταξιάρχη του Βασιλικού Τάγματος 
Ευποιίας.
Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Πολι-
τεία της είχε υποσχεθεί τιμητική σύνταξη, 
που ποτέ δεν δόθηκε και στα τελευταία 
χρόνια της ζωή της αναγκάστηκε να που-
λήσει τα παράσημα και τα μετάλλιά της για να εισαχθεί στο 
Χαρίσειο Γηροκομείο της Θεσσαλονίκης.
Πέθανε σε βαθύ γήρας, στις 4 Φεβρουαρίου 1991, στο νοσο-
κομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Βόλου τίμησε την 
πρώτη γυναίκα βουλευτή της Ελλάδας, στήνοντας την προ-
τομή της στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου το 2007.

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το 1844 πραγματοποιείται η Α΄ Εθνοσυνέλευση της χώρας. 
Το Α΄ σύνταγμα που ψηφίστηκε, ορίζει στο άρθρο 3, ότι "οι 
΄Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου". Οι γυναίκες παρ΄ 
όλη τη σημαντική συμμετοχή τους στον αγώνα του 1821, δεν 
αποκτούν με το Σύνταγμα αυτό τα πολιτικά τους δικαιώματα. 
΄Έτσι, οι ελπίδες που έβαλε ο αγώνας της Εθνικής Ανεξαρτη-
σίας για μια αλλαγή της κοινωνικής θέσης της γυναίκας χάνο-
νται.
1887 - 1888 Είναι η χρονιά που ακούγεται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το σύνθημα : "Ψήφος στη Γυναίκα". Αυτό το θαρ-
ραλέο για την εποχή του σύνθημα, ανήκει στο έντυπο η "Εφη-

μερίδα των Κυρίων", του 
"Συλλόγου Κυριών".
1921 Ο πρωθυπουργός 
Γούναρης, παρευρίσκεται 
στο συνέδριο του Ελληνι-
κού Λυκείου, που έγινε στις 
28 του Μάρτη του 1921, 
και υπόσχεται ψήφο στις 
γυναίκες. Υποβάλλει αμέ-
σως ανάλογη πρόταση στην 
Γ΄ Εθνοσυνέλευση, αλλά η 
πρόταση δεν συγκεντρώνει 
την απαιτούμενη πλειοψη-
φία της Βουλής. Οι αντιρρή-
σεις των ανδρών εκπροσώ-
πων είναι ακόμα πολύ ισχυ-

ρές. Η πρόταση προκαλεί βίαιες συζητήσεις.
1924 Η πρώτη Δημοκρατική Κυβέρνηση της Ελλάδας κάνει 
εισήγηση στην Εθνοσυνέλευση για αλλαγή της Νομοθεσίας 
περί Δήμων και Κοινοτήτων. Η Εθνοσυνέλευση αναγκάζει την 
Κυβέρνηση να αποσύρει την πρότασή της. Η συζήτηση επα-
ναλαμβάνεται και αποφασίζεται να δοθεί στις γυναίκες μετά 
πενταετία (5), το δικαίωμα ψήφου στις Δημοτικές εκλογές. Για 
τις γυναίκες ισχύουν οι εξής όροι:
· Θα μπορούν μόνο να εκλέγουν και όχι να εκλέγονται
· Θα πρέπει να είναι πάνω από 30 χρονών
· Και θα πρέπει να ξέρουν ανάγνωση και γραφή.
1928 Η πρώτη δημόσια συγκέντρωση για την ψήφο, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Θέατρο Απόλλων στις 18 του Μάρτη.
1934 Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας - περί δήμων 
και κοινοτήτων, οι γυναίκες καλούνται να ψηφίσουν στις 
Δημοτικές εκλογές του 1934. Οι εκλογές αυτές είναι οι πρώ-

τες στην ιστορία της Ελλάδας που οι γυναίκες - έστω και υπό 
όρους - έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αιτίες της αποχής είναι 
πολλές :
· Οι δυσκολίες για την εγγραφή των γυναικών στους εκλογι-
κούς καταλόγους
· Οι κοινωνικές αντιλήψεις
· Ο μεγάλος αριθμός αναλφάβητων γυναικών
Οι παραπάνω δυσκολίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην εγγρα-
φούν περισσότερες από 14.000 γυναίκες στους πρώτους 
εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσουν στις εκλογές του 
Φεβρουαρίου 12.000, εκ των οποίων οι 2.336 στην Αθήνα 
σε 6 χωριστά εκλογικά τμήματα και 9.500 περίπου στις επαρ-
χίες.
1945 Το ανώτερο όργανο της πρώτης λαϊκής εξουσίας στην 
Ελλάδα (ΠΕΕΑ) αναγνωρίζει τυπικά και ουσιαστικά την ισό-
τητα της γυναίκας. Το ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου των 
Κορυσχάδων λέει ρητά : "΄Όλοι οι ́ Έλληνες άνδρες και γυναί-
κες έχουν τα ίδια πολιτικά και αστικά δικαιώματα" Το ψήφι-
σμα του Εθνικού Συμβουλίου που έχει χαρακτήρα προσωρι-
νού συνταγματικού χάρτη, αναγνωρίζει για πρώτη φορά τα 
ίσα πολιτικά δικαιώματα των δύο φύλων. Οι γυναίκες ψηφί-
ζουν ισότιμα και εκλέγονται στο Εθνικό Συμβούλιο.
1952 Ο νόμος 2159, κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας 
όχι μόνο να εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται στις Δημοτικές και 
Βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο οι γυναίκες δεν ψηφίζουν τον 
Νοέμβρη που γίνονται εκλογές, γιατί δεν έχουν ενημερω-
θεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Σε επαναληπτικές όμως εκλογές, 
μόνο για την Θεσσαλονίκη και λόγο εκκένωσης μιας έδρας 
στις 18 Ιανουαρίου 1953, εκλέγεται με την παράταξη "Ελλη-
νικός Συναγερμός" η πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής. Είναι η κ. 
Ελένη Σκούρα.
1956 Η πρώτη γυναίκα υπουργός. Είναι η Λίνα Ταλδάρη, 
υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, βουλευτής του Κόμματος 
της Ε.Ρ.Ε. Επίσης εκλέγεται στην Κέρκυρα η πρώτη γυναίκα 
Δήμαρχος.
1964 Στις εκλογές του 1964, εκλέγονται 135 γυναίκες δημο-
τικοί σύμβουλοι. ́ Έχουν περάσει 12 χρόνια, από το 1952 που 
κατοχυρώθηκε με νόμο το δικαίωμα των γυναικών να εκλέ-
γουν και να εκλέγονται. Ο μακροχρόνιος όμως αποκλεισμός 
τους από την πολιτική ζωή, είναι η βασική αιτία της περιορι-
σμένης εκλογής των γυναικών
1975 Το Σύνταγμα του 1975 είναι το πρώτο Σύνταγμα της 
Ελλάδας, που ορίζει ρητά, ότι "όλοι οι ́ Έλληνες και οι Ελληνί-
δες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου".
1978 Στις εκλογές αυτές εκλέχθηκαν 337 γυναίκες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μια σημαντική διαφορά από τις εκλο-
γές του 1964, αλλά καθόλου ικανοποιητική για τις γυναίκες, 
οι οποίες αποτελούν το μισό και περισσότερο τμήμα του 
εκλογικού σώματος. Ωστόσο, ο αγώνας ενάντια στη δικτατο-
ρία και οι ιδέες του γυναικείου κινήματος, έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην αφύπνιση του γυναικείου πληθυσμού.
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απόψεις

Γ
ια  να μη  καυγαδίζουμε πότε είσαι η δεν είσαι νέος η 
γέρος, θα σας αναλύσω το θέμα αντικειμενικά, ρεαλι-
στικά, και σταράτα όπως κάνω παντα δηλαδή!
Πότε αρχίζει η «γεροντική  ηλικία»: Η ηλικία των 

γηρατειών αρχίζει αντικειμενικά και αμετάκλητα στα 65! 
Σας αρέσει δεν σας αρέσει η Old Age Security αρχίζει να 
πληρώνεται στα 65. «Οnly Age» = μεγάλη ηλικία.  Φυσικά, 
δε σημαίνει ότι θα πεθάνεις επειδή και μόνο παίρνεις γερο-
ντική σύνταξη.  Άμα είσαι τυχερός μπορείς να ζήσεις αλλα 
30 χρόνια, μέχρι τα 95, και να απολαύσεις τη ζωή σαν 
συνταξιούχος. Βέβαια επειδή οι άνθρωποι σήμερα ζουν πιο 
πολλά χρόνια σε σύγκριση με το παρελθόν, πολλά κράτη 
σπρώχνουν τη σύνταξη στα 67 οπότε μπορεί να ισχυριστεί 
κάποιος ότι τα γηρατειά αρχίζουν στα 67.  Επειδή είμαι γεν-
ναιόδωρος με τους αναγνώστες μου σας δίνω αλλα τρία 
χρόνια ακόμα και στρογγυλοποιώ την ηλικία των γηρατειών 
στα 70. Τελεία και παύλα μετα τα 70 είσαι γέρος η γριά!
Τα γηρατειά δεν είναι μόνο ρυτίδες και ανησυχίες. Δεν 
αποτελούν  την αρχή μιας γενικευμένης κατηφορικής δια-
δρομής. Η ελαστικότητα του δέρματος μειώνεται, η ενα-
πόθεση λίπους και η όραση μεταβάλλεται με προβλέψιμο, 
στερεότυπο τρόπο. Αλλα όμως συστήματα, η νόηση για 
παράδειγμα μεταβάλλονται ελάχιστα.  Καθώς οι άνθρωποι 
μεγαλώνουν δεν χρειάζονται εξαιρετική όραση ούτε ένα 
αψεγάδιαστο δέρμα για την έλξη συντρόφου. Χρειάζονται 
ωστόσο τον εγκέφαλό τους!
Οι περισσότεροι της τρίτης ηλικίας, ίσως επηρεασμένοι από 
τα παραπανίσια κιλά, και την έλλειψη ενέργειας, νομίζουν 
ότι η ζωή τους έχει πάρει την «κάτω βόλτα». Οι επιστήμο-
νες όμως δεν συμφωνούν.  Επισημαίνουν ότι απολαμβά-
νουμε τουλάχιστον τρεις δεκαετίες υγιούς διαβίωσης μετά 
το πέρας της αναπαραγωγικής μας ηλικίας. Στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, είμαστε σοφότεροι από τις εμπειρίες 
μας, και λειτουργούμε σαν φορείς πολιτισμού! παρέχουμε 
οικονομική και πνευματική στήριξη στους νεότερους, ενώ 
παράλληλα μεταλαμπαδεύουμε σε αυτούς τις γνώσεις μας 
και την κουλτούρα μας. Οι γέροι είναι χρήσιμοι! Μου θυμί-
ζει κάποιον 60ρι που το καλοκαίρι στην Ελλάδα που μου 
είπε: «Ας είναι καλα η μανούλα μου (95 ετών!) γιατί απ τη 
σύνταξη της ζω!»  Τέλος λοιπόν! Να μην υποβαθμίζουμε την 
εβδόμη και τις υπόλοιπες δεκαετίας ως αρνητικά κεφάλαια 
της ζωής μας.
Πότε αρχίζει η «μέση ηλικία» Αν λάβουμε υπ όψιν ότι ο 
μέσος άνδρας ζει σκάρτα 80 χρόνια και η μέση γυναίκα 
περίπου 83 χρόνια το μισό της ζωής μας, η μέση ηλικία 
δηλαδή αρχίζει εκει κάπου στα 40 και κάτι. Αν πάρουμε 
τη πιο αισιόδοξη άποψη ότι σήμερα ζούμε 90 χρόνια (δεν 
είναι ακριβές! )τότε η μέση ηλικία αρχίζει γύρω στα 42.  
Ένας  σαρανταδυάχρονος άνδρας, μπορεί να μην είναι πια 
νέος, είναι όμως χωρίς αμφιβολία μεσήλικας, και μπορεί να 
ευελπιστεί ότι θα ζήσει αλλα 38 χρόνια. Μεσήλικας λοιπόν 
μπορεί να θεωρηθεί κάποιος με ηλικία γύρω στα 40 με 45. 
Μεγάλη σημασία, έχει η ψυχολογία των ανθρώπων σε αυτή 
τη φάση στην οποία ο άνθρωπος δεν είναι ούτε νέος αλλά 
ούτε γέρος. Συχνα δημιουργείται  συναισθηματική φόρ-
τιση, που εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες, 
επηρεάζονται περισσότερο από αλλαγές που συνοδεύουν 
την εμμηνόπαυση πάρα την ηλικία αυτή καθ εαυτή. Για τους 
άνδρες όμως η μέση ηλικία είναι ιδιαίτερα σκληρή. Αντι-

μετωπίζουν περισσότερα προβλήματα με τη ψυχοσύνθεση 
τους,  γίνονται εγωιστές και παρορμητικοί. Πολλοί αρχίζουν 
να λυπούνται για τα λίγα χρόνια ζωής, που αισθάνονται ότι 
τους απομένουν. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η ζωή 
τελειώνει και ίσως να μην έχουν κάνει ή να μην προλάβουν 
να κάνουν όσα ονειρεύονταν νέοι. Άλλους τους κυριαρ-
χεί απογοήτευση για τα ελάχιστα επιτεύγματα τους, για τις 
επιλογές του παρελθόντος, και τα λάθη τους. Αμφισβητούν 
τον τρόπο ζωής τους και αναζητούν  μια δεύτερη ευκαιρία 
συνήθως με μια πολύ μικρότερη τους γυναίκα.  Όσοι αισθά-
νονται ότι με τις μέχρι τώρα επιλογές τους έχασαν παρά κέρ-
δισαν, μπορεί να πέσουν σε κατάθλιψη, άγχος, έλλειψη ενδι-
αφέροντος για εργασία,  αλκοόλ και ίσως διαζύγιο.
Παρατηρείται επίσης και μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας σε 
άνδρες αυτής της ηλικίας. Οι υψηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, ευφυείς, άνδρες, καλλιτέχνες, συγγραφείς κλπ. Φαί-
νεται να αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα προβλήματα 
κρίσης.  Χάνουν την ισορροπία τους, παραιτούνται από την 
ενεργό δράση, εξαφανίζονται από το προσκήνιο, γίνονται  
ανασφαλείς.  Πολλοί απ αυτούς ανακάμπτουν και γίνονται 
παραγωγικοί και δραστήριοι, χωρίς την επιπολαιότητα της 
νιότης και δημιουργούν όταν ξεπεράσουν την κρίση.  
Οι άνθρωποι της μέσης ηλικίας είναι μιας ζωτικής σημα-
σίας, προνομιούχος, εκπαιδευμένη, έμπειρη τάξη 
«υπερ-παρόχων» πάνω στους οποίους βασιζόμαστε όλοι 
οι υπόλοιποι.  Οι μεσήλικες  δεν  αφιερώνουν πια χρόνο  
στην αναπαραγωγή, η εμμηνόπαυση απελευθερώνει τις 
γυναίκες αλλα και τους συντρόφους τους από τις ατέλειωτες 
υποχρεώσεις της ανατροφής παιδιών. Ο  ρόλος-κλειδί της 

μέσης ηλικίας είναι η παροχή πόρων, γνώσης, και πληρο-
φοριών διότι ναι μεν κληρονομούμε ένα σημαντικό ποσό 
πληροφοριών μέσω των γονιδίων μας, αλλα μαθαίνουμε 
περισσότερα πράγματα καθώς μεγαλώνουμε.
Ένα καλός τρόπος να αντιμετωπίσει ένας μεσήλικας «τη 
κρίση»  είναι να εστιάσει σε ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα, και 
να δώσει βάρος σε αξίες που κάνουν όμορφη τη ζωή του, 
παιδιά, οικογένεια, η επαγγελματική ζωή. Επίσης να απο-
φύγει βεβιασμένες κινήσεις, όπως η εγκατάλειψη της δου-
λειάς, της οικογένειας, ή συντρόφου του. Στο τόπο εργασίας 
ανά τον κόσμο βλέπουμε σήμερα ανθρώπους μέσης ηλικίας 
να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν νεότερα άτομα.  Οι 
μεσήλικες κάνουν περισσότερα, κερδίζουν περισσότερα, 
και κυβερνούν τον κόσμο.
Ποτέ τελειώνει η «νιότη» σου: Όταν υπάρχει μια ολόκληρη 
γενιά μπροστά από σένα, τότε παύεις να είσαι νέος και τη 
σκυτάλη της νιότης τη παίρνει η νέα γενιά. Αυτός ήταν ο 
κανόνας της νιότης πάντοτε. Παλιότερα που οι άνθρωποι 
παντρεύονταν και έκαναν παιδιά νεότεροι, κάθε 25 χρόνια 
είχαμε μια νέα γενιά οπότε η νιότη τέλειωνε κάπου γύρω 
στα 25 που το ζευγάρι αποκτούσε παιδιά. Τώρα που οι νέοι 
παντρεύονται αργότερα θεωρείται ότι η γενιά αλλάζει κάθε  
30 χρόνια. Βέβαια δεν σημαίνει ότι γέρασες αν είσαι  31 
χρονών, συνεχίζεις να είσαι νέος, αλλα έχεις ήδη καταναλώ-
σει το 1/3 και της ζωή σου, δεν είσαι  όσο νέος ήσουν πριν. 
Τώρα  υπάρχει μια νεότερη γενιά από σένα!  Το καλό είναι 
ότι παρ ολο ότι «τελειώνει η νιότη σου» υπάρχει και η  δεύ-
τερη νιότη μέχρι να αρχίσει η μέση ηλικία!
Τα περισσότερα συστήματα του οργανισμού εκπίπτουν ελά-
χιστα κατά τη διάρκεια της νιότης μας και του σταδίου της 
αναπαραγωγής. Το λίπος, της νιότης αποτελεί αποθήκευση 
ενέργειας, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών που εναποτίθε-
ται στο στήθος, μηρούς και γλουτούς η κάτω από το δέρμα 
όπου δίνει την εντύπωση λείας νεανικής εμφάνισης. 
Γεννιόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε τίποτε και χωρίς να 
είμαστε ικανοί να κάνουμε τίποτε.  Η κύρια οδός μέσω της 
οποίας επιτυγχάνεται η μεταφορά γνώσεων και πολιτισμού 
στους νέους είναι «οι μεγάλοι» που δείχνουν και λένε στα 
παιδιά και στους νεαρούς ενηλίκους τι να κάνουν.  Παίρνει 
πολύ καιρό στον άνθρωπο να μεγαλώσει, αλλα ζούμε πολύ 
περισσότερο από αλλα ζώα. Η προϊστορική ζωή μας ήταν 
βίαιη και μικρής διάρκειας, πολύ λίγοι από τους προγόνους 
μας έφταναν ως την ηλικία των 45 ετών.  
Συμπερασματικά, η θεώρηση της νεότητας έχει αλλάξει 
σημαντικά. Πολλοί αυτοπροσδιορίζονται ως μεσήλικες μετα 
τα 50  η και μετα τα 60! Οι σημερινοί άνθρωποι «αισθάνο-
νται νέοι», και δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ηλικιωμέ-
νους.  Άλλοι εκτιμούν  πως η ηλικία είναι πρωτίστως πνευ-
ματική κατάσταση και όχι  όταν κανείς έχει περάσει ένα 
συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Με βάση αυτούς τους ισχυρι-
σμούς η μέση ηλικία επεκτείνεται ολοένα και πιο πολύ ενώ 
η αρχή των γηρατειών καθυστερεί!  Οι πολλοί  εκτιμούν ότι  
αρχίζουν να γερνούν μετά τα 70 και νοιώθουν  ευχαριστη-
μένοι με τα προτερήματα της ηλικιακής τους ομάδας: Αισθά-
νονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, φοβούνται λιγότερο να 
κάνουν λάθη,  έχουν  μεγαλύτερη εμπειρία και οικονομικούς 
πόρους. Καλα μου το λέγε μια σοφή γριά «Η δύναμη του 
γέρου είναι τα λεφτά του»
Στην άλλη έκδοση τα σπουδαία

ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΝΙΟΤΗ, ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η 
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ; 
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Έ
χω γράψει χιλιάδες κείμενα με ότι λογής θέμα υ-
πάρχει στην καθημερινότητα του ελληνισμού της 
διασποράς. 50 χρόνια είναι αυτά που υπηρετώ 
πιστά κι ανιδιοτελώς και μπορώ να πω με σιγου-

ριά ότι η παροικία μας έδειξε τέτοια υπερηφάνεια και 
φιλότιμο δίνοντας εντυπωσιακό παρών για μία συγκέ-
ντρωση που ο σκοπός της ήταν ιερός. Ήταν για ένα δικό 
μας παιδί, τον Μιχαλάκη μας. 
Ο κάθε ένας που έδωσε το παρών ήθελε με τον δικό 
του τρόπο και δύναμη να δείξει συμπαράσταση σε 
έναν δράμα που μπορεί να τύχει σε οποιονδήποτε από 
εμάς, σε οποιαδήποτε οικογένεια. Φυσικά μακριά από 
το κακό από παντού, αλλά ένα ω μη γένοιτο έρθει εκεί 
πρέπει να βλέπεις και να βοηθάς τον συνάνθρωπο σου 

προσωπικά, όχι γιατί σου είπε κάποιος, αλλά γιατί το 
αισθάνεσαι. Αυτό έκαναν όσοι βρέθηκαν σε αυτήν την 
εκδήλωση.
Η HELLAS NEWS, όλοι οι συνεργάτες, από την πρώτοι 
μέρα ήταν και θα είναι κοντά στον αγώνα της οικογέ-
νειας Πυροβολάκη, όχι μόνο για τον Μιχάλη μας, αλλά 
και για τα άλλα 60 παιδάκια που περιμένουν να βρε-
θεί το αντίδοτο που θα τα κάνει καλά από οποιαδήποτε 
μορφής του SPG και θα έχουν μια φυσιολογική ζωή σαν 
το δικό σου το παιδί Έλληνα κι Ελληνίδα.
Και συνεχίζουμε τον αγώνα στέλνοντας κατευθείαν  την 
προσφορά σας μέσω τράπεζας CIBC με swift CIBCCATT 
με αριθμό λογαριασμού 00432/5338883 και στο Όνομα 
Theodore Pirovolakis. Μπορείτε επίσης ηλεκτρονικά να 

προσφέρετε μέσω των ιστοσελίδων curespg50.org ή 
GoFundMe.com/CureSPG50, Paypal.me/CureSPG50 ή 
με e-transfer στο e-mail info@curespg50.org
Κάνετε την προσφορά σας χωρίς να χρειάζεται να αλλά-
ζουν χέρια μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.
ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ !

ΕΛΛΗΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!
$193.122 & Εκατομύρια ευχές για το 

παιδί της ομογένειας, τον Μιχαλάκη μας

Ο παππούς κι ο πατέρας του μικρού μας Μιχάλη
Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν και ο κ. Σταύρος 

Τσιρλής, Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Η Νότα Ηλιοπούλου με την κα Μπέτυ Σκουτάκη
Ο κ. Γιάννης Τσιφλικλής με τον κ. Τέρυ 

Πυροβολάκη

Η κα Φραϊδάκη με τα αξιολάτρευτα εγγονάκια της
Ο κ. Ιωάννης Κλινάκης και η κα Κωνσταντίνα 

Φραϊδάκη
Η κα Μπέτυ Σκουτάκη με τον κ. Βασίλη Φάτση και τον 

Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Ο Μάνος Πυροβολάκης Η Μάγδα Πασπάλη

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Σε ένα βράδυ 1.200 άτομα έδειξαν για άλλη μια 
φορά τι είναι το Ελληνικό φιλότιμο

Η κα Πατ και ο κ. Γιάννης Αγραπίδης

Η Μιχαλίτσα ΚατσιλίραΟ Σταύρος Κανίχης

Ο κ. Στηβ Κριάρης με την κα Νικόλ

Η οικογένεια της κα Κουμαρέλας

Η Αθηνά Μάλλη και ο Γιώργος Σουντουλίδης Η Σοφία Βορινού

Ο Γιάννης Τσιφλικλής από την ορχήστρα ΠΑΡΕΑ Η Μαρία Ρωμαίου Η Στέισι Ζάικος Η Λίνα Μπαλή

Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος του 
HHF, κ. Τόνι Λουράκη

Ο Τάσος Νικόπουλος H Έφη Σταρ Το συγκρότημα CAARDIA

Η κα Μάρθα Χέντη με την παρέα της
Η κα Έφη Τσάτσου μας δείχνει το βιβλίο της με το οποίο 

βοηθά φιλανθρωπικές οργανώσεις

Ο Μάνος Πυροβολάκη με την ορχήστρα ΠΑΡΕΑ, την 
Μιχαλίτσα Κατσιλίρα και τον Σταύρο Κανίχη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, ο κ. Βασίλης Φάτσης 
κι ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν
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Η οικογένεια Πυροβολάκη έδειξε αξεπέραστο σεβασμό 
ευχαριστώντας τραπέζι-τραπέζι τους παραευρισκόμενους

Η κα Έφη Τσάτσου

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με τη σύζυγο του
Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης από το γνωστό Kostas Meat 

Market και Kostas Bakery με τα εγγονάκια του
Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης από το Kostas Meat 

Market με τον γαμπρό και το εγγονάκι του

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, με την 
κα Ρούλα και τον κ. Στάθη Μιχαηλίδη Ο παππούς και η γιαγιά του μικρού μας Μιχάλη

O πρόεδρος της Παναρκαδικής, κ. 
Παναγιώτης Γαλάνης, με τη σύζυγο του

H κα Βέρα Τζούλας και ο Κρις Πρίφτης από το 
γνωστό κι επιτυχημένο εστιατόριο Fat Lamb 

Kouzina στο Yonge St. 

Ο κ. Στηβ Μαργαρώνης με τα αξιολάτρευτα 
παιδάκια του

Η Αναστασία Κακαγιάννη με το συγκρότημα CAARDIA
Το τραπέζι του κ. Σωτήρη Νικολάου από την ΠΣΕΚΑ Καναδά με την πρόεδρο της Κυπριακής 

Κοινότητος, κα Ειρήνη Ραμφάλη

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης από το γνωστό Kostas Meat Market και Kostas Bakery με την οικογένεια του



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ34 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Η Δωρεάν Διαφημιστική Προσφορά των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης της Παροικίας μας

Η παρέα με τον κ. Θεόδωρο Τσουκαλά και τον κ. Τόνι Λουράκη Άλλο ένα τραπέζι της Ελληνικής Κοινότητος με την κα Θεοδώρα Κουτσουμπού και την κα Αϊδονίδη

Άλλη μία παρέα από την Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά»
Το τραπέζι από την Αδελφότητα Ποντίων, με τον κ. Μίλτο Τσαβδαρίδη, την κα Χριστίνα και την κα 
Ανατασία Κοτσαμποϊκίδη, την κα Ευγενεία Νικολάου και την κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά

Η παρέα από το Διπόταμο Καβάλας Η παρέα του κ. Τάκη Δημητρακόπουλου με την κα Παναγούλα Παπαδάκη

Το τραπέζι του γνωστού κι αγαπητού ιατρού, κ. Γιάννη Φουντά Το τραπέζι της Φιλοπτώχου με την πρόεδρο, κα Ζωή Βερούτη

Η παρέα του κ. Νίκου Μαντά Η οικογένεια Μιχαλόπουλος Ο κ. Στέλιος Κοντοπίδης με τη σύζυγο του και την παρέα τους
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 έφερε αυτό το Εκπληκτικό Αποτέλεσμα
 (αν και κάποιοι παρατρεχάμενοι ξέχασαν να τα ονομάσουν... περαστικά τους)

Η κα Ερασμία, το ζεύγος Μιχαηλίδη και το ζεύγος Πουρσανίδη
Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά με μέλη από το καστ της 

«Κοντυλένια του Νησιού»

Η παρέα της κας Στέλλας Παπαδοπούλου Η παρέα του Δρ. Γιώργου Γκέκα

Το τραπέζι της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Το τραπέζι της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο

Από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου

Η κα Αγγελική Σαρδέλη με τα ανίψια της

Το τραπέζι από την Ελληνική Κοινότητα με την κα Ελένη Βοττέα, την κα Μεδίτσκου και την κα Βρετάνου

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά με το ζεύγος Καλομοίρη, το ζεύγος Κοραή, τον πρόεδρο, κ. 
Γιώργο Παπαδάκη, την κα Ελένη Βρετάνου, τον κ. Βασίλη Λιάβα, το ζεύγος Νάσκου, το ζεύγος 

Μεδίτσκου και το ζεύγος Βόκκα Το τραπέζι από του Λάκωνες και τον Αγ. Κωνσταντίνου κι Ελένης
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Συνεχίζουμε λοιπόν...
«Ένας για όλους & όλοι για έναν!»

Το τραπέζι από τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Το τραπέζι της προέδρου του Γυναικείου Τμήματος της Παναρκαδικής, κα Νότα Ηλιόπουλος

Η κα Φραϊδάκη, ο Μάνος Πυροβολάκης και ο κ. Κλινάκης

Η παρέα του κ. Ριζάκου

Οι παπούδες του μικρού Μιχαλάκη με τον Μάνο Πυροβολάκη, που 
ήρθε στο Τορόντο για την ερανική χοροεσπερίδα 

Το τραπέζι της Ελληνικής Κοινότητος με τον πρόεδρο κ. Αντώνη Αρτεμάκη, την πρόεδρο της 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννη Φαναρά και την κα 

Ειρήνη και τον κ. Θεόδωρο Κερογλίδη

Το τραπέζι από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο με τον κ. Γενικό 
Πρόιξενο, Βίκτωρ Μαλιγκούδη

H παρέα των κ. Βασίλη Λιάβα και κ. Σταύρου Τσιρλή



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 37TOΡΟΝΤΟ
31 Ιανουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ38 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Λ
ίγα λόγια για την  -σχετικά με το εύρος της – νεό-
τερη ιστορία του γένους που , ως αρχαίο ελληνικό 
μεγαλουργούσε κι έφτασε στο σημείο, ως ελληνο-
χριστιανικό,  να έχει καταντήσει ο τελευταίος κο-

μπάρσος στη σύγχρονη ιστορία του … 
Πηγές ιστορικές που δεν διδάσκονται στα ελληνορθόδοξα 
σχολεία φωτίζουν μαύρες πτυχές της βυζαντινής περιόδου 
προκαλούν ρίγος και δημιουργούν ερωτήματα ...
Τί να φταίει για όλα όσα συνέβησαν εις βάρος των ελλήνων 
μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου και την πτώση της τελευ-
ταίας αρχαίας ελληνικής αυτοκρατορίας ;  
Μήπως διότι , όσοι αλλαξοπίστησαν , όσοι εμήδησαν  έγι-
ναν φονιάδες των αδελφών τους κι απαρνήθηκαν το παρελ-
θόν τους «πριν αλέκτωρ λαλλήσει τρις» ; 
Αυτό φταίει ;  ή μήπως όλοι αυτοί λειτούργησαν ως προπύρ-
γιο του σχεδίου ταφής της Ελλάδας ;  
Αξίζει ως φόρος τιμής σε όσους , όσες  και όσα χάσαμε , 
αλλά και για τους ελληνικής καταγωγής χριστιανούς, σχο-
λιαστή μου, να παραθέσουμε  κάποια από αυτά τα ιστο-
ρικά στοιχεία  που δεν με κάνουν περήφανο , μου θυμίζουν 
όμως,  πως είμαστε ακόμη ζωντανοί !

ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΥΣ 
423 μ.ν.χ.
Ο Θεοδόσιος ο Β΄ με διάταγμά του χαρακτηρίζει τις εθνικές 
λατρείες ως δαιμονικές και απειλεί με φυλακίσεις και βασα-

νιστήρια όσους τις ασπάζονται.
429 μ.ν.χ.
Ροπαλοφόροι μοναχοί γκρεμίζουν το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Αθηνάς από τον Παρθενώνα, καταστρέφουν τη 
σκεπή του ναού και τον λαφυραγωγούν. Οι Αθηναίοι εθνι-
κοί διώκονται.
435 μ.ν.χ.
Ο Θεοδόσιος ο Β΄ διατάζει την ποινή του θανάτου για τους 
Έλληνες εθνικούς. Επίσης ορίζει ότι νόμιμη θρησκεία στην 
αυτοκρατορία εκτός από τη χριστιανική είναι και ο Ιουδα-
ϊσμός.
438 μ.ν.χ.
Μεγάλος λοιμός πέφτει το χειμώνα του έτους αυτού στην 
αυτοκρατορία και ο Θεοδόσιος ο Β΄ κατηγορεί ως υπαίτιους 
τους εθνικούς, γιατί λατρεύουν τους δαίμονες!
440-450 μ.ν.χ.
Οι χριστιανοί γκρεμίζουν όσους εθνικούς ναούς απόμει-
ναν. Ο Θεοδόσιος ο Β΄ διατάζει το κάψιμο όλων των μη χρι-
στιανικών βιβλίων και κυρίως αυτών του νεοπλατωνικού 
φιλοσόφου Πορφύριου μαθητή του Πλωτίνου. Στα κείμενά 
του ‘’κατά χριστιανών’’ αποδείκνυε ότι πολλά βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης είχαν γραφτεί κατά τη διάρκεια της βασι-
λείας του Αντίοχου του Επιφανούς και καταδείκνυε τις αντι-
φάσεις της χριστιανικής θρησκείας. Οι ναοί της Αφροδισίας 
καταστρέφονται και η πόλη μετονομάζεται σε Σταυρούπολη.
451 μ.ν.χ.
Νέος νόμος του Θεοδόσιου Β΄ ορίζει ως ποινή για κάθε 
μορφή «ειδωλολατρίας» το θάνατο.

457-491 μ.ν.χ.
Σποραδικές εκτελέσεις εθνικών σ’ όλη την αυτοκρατορία. Οι 
Έλληνες της Μικράς Ασίας εξεγείρονται. Η εξέγερση κατα-
στέλλεται και οι έλληνες σφάζονται από τον αυτοκρατορικό 
στρατό. Μεγάλες μορφές της αυτοκρατορίας με την κατηγο-
ρία πως είναι Έλληνες εκτελούνται, όπως ο Ζώσιμος, ο Ισί-
δωρος, ο Σεβηριανός και άλλοι, ενώ λαμβάνει χώρα η περί-
φημη δίκη του φιλοσόφου Ισοκάσιου. Στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου χριστιανοί αξιωματούχοι διαπομπεύουν, βασανί-
ζουν και εκτελούν πολλούς κρυφούς εθνικούς ιερείς.
474 μ.ν.χ.
Αυτοκράτορας αναλαμβάνει ο Ζήνων. Επί βασιλείας του το 
484, εκδηλώνεται νέα εξέγερση των Ελλήνων κατά του χρι-
στιανικού κατεστημένου με ηγέτες το Λεόντιο, τον Ίλλο και 
τον αθηναίο φιλόσοφο Παμπρέπιο. Παρά το γενναίο αγώνα 
των Ελλήνων, 4 χρόνια μετά και οι τελευταίοι επαναστάτες 
θανατώνονται. Στην Ίμβρο ο προσηλυτιστής Κόνων ακολου-
θούμενος από λυσσαλέο πλήθος ειδωλοφάγων μοναχών 
εκτελεί όλους τους Έλληνες του νησιού.
515 μ.ν.χ.
Ο αυτοκράτορας Αναστάσιος με ειδωλοφάγους μοναχούς 
και στρατό ισοπεδώνει το ναό του θεού Θεανδρίτου στη 
Ζοάρα της Αραβίας, καθώς και δεκάδες άλλα ιερά. Οι εθνι-
κοί της περιοχής εκτελούνται. Στα χρόνια του Αναστάσιου, 
γίνεται υποχρεωτικό το βάπτισμα.

Συνεχίζουμε στην επόμενη έκδοση περί εγκληματικής ιστο-
ρίας του χριστιανισμού 
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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 February 29th.

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 February 29th, 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



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟ
31 Ιανουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Χ
αρακτηρίσθηκαν και οι τρεις 
κήρυκες της αγάπης. Και δί-
καια. Γιατί και οι Τρείς Ιεράρ-
χες, που τους γιορτάζουμε μα-

ζί, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θε-
ολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 
συχνά επανέρχονταν στο θέμα της αγά-
πης και μιλούσαν με φλόγα για τη με-
γάλη αυτή αρετή. Και ζητούσαν απο ό-
λους να δείχνουν έμπρακτα την αγάπη 
τους στους πονεμένους, στους αρρώ-
στους, γιατί αυτοί έδειχναν πρώτοι με 
το παράδειγμά τους την έμπρακτη ε-
φαρμογή της θείας αυτής εντολής. Ο 
Μέγας Βασίλειος τόνιζε. <<Μιμήσου 
τη γη, άνθρωπε. Καρποφόρισε όπως 
εκείνη και μη αποδειχθής  χειρότε-
ρος από το άψυχο χώμα. Εκείνη δηλα-
δή τρέφει και αυξάνει τους καρπούς, 
όχι για να τους απολαμβάνει η ίδια, αλ-
λά για να τους βάζει στη δική του διά-
θεσι… Εμπρός, λοιπόν, και συ διάθεσε 
τον πλούτο σου σε ποικίλες ευεργεσίες 
και γίνε γενναιόδωρος και παραδειγ-
ματικός στις δαπάνες χάριν τών από-
ρων καί των στερουμένων. Φρόντισε 
να πούν και για σένα εκείνο, που λέει 
η Αγία Γραφή για τον φιλάνθρωπο και 
ελεήμονα: <<εσκόρπισεν, έδωκε τοις 
πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις 
τον αιώνα>> (Ψαλμ. 111, 9). Και ο Γρη-
γόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: <<Τι 
θα κάνουμε εμείς, που κληρονομήσαμε 
το μεγάλο και καινούργιο όνομα να λε-
γώμαστε Χριστιανοί, μαθηταί του Χρι-
στου, του πράου και φιλανθρώπου? Τι 
θα σκεφθούμε γι’ αυτούς τούς φτωχούς 
και τί θα κάνουμε? Θα τους ριξουμε μιά 
ματιά και θα φύγουμε? Θα τους εγκα-
ταλείψουμε? Όχι...Ποτέ ας μη γίνουμε 
κακοί οικονόμοι των αγαθών που ο Θε-
ός μας έδωσε...Αλλά βοήθησε, χάρισε 
τροφή, ρούχο, πρόσφερε φάρμακο, δέ-
σε τραύματα, ρώτησε για τη δυστυχία, 
δίδαξε την καρτερία, δώσε θάρρος...Ό-
σο ζούμε σ’ αυτή τη γη, ας επισκεφθού-
με τον Χριστό, ας θεραπεύσουμε τον 
Χριστό, ας θρέψουμε τον Χριστό. Όχι 
με μύρα, όποως έκανε η Μαρία...ούτε 
μόνο με χρυσάφι και λιβάνι και σμύρ-
να, όπως οι Μάγοι. Αλλά επειδή ο Κύ-
ριος όλων <<έλεον θέλει και ου θυσί-
αν>> και η ευσπλαχνία γι’ Αυτόν είναι 
πολυτιμότερη θυσία απο τη θυσία μυ-
ριάδων αρνιών, αυτή την ευσπλαγχνία 
ας του πρωσφέρουμε δια μέσου αυ-
τών που σήμερα μας την ζητούν…>>. 
Και ο Αγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος 
βροντοφωνεί: <<Κανείς δεν μπορεί να 
προοδεύση στην αρετή,αν δεν είναι ε-
ξυπηρετικός στούς αδελφούς του… Δεν 
είναι αρκετό να υψώνουμε τα χέρια μας 
στον Ουρανό. Πρέπει να τα τείνουμε 

και πρός τους αδελφούς μας, που έχουν 
ανάγκη και τότε θα εισακουσθούμε από 
τον Παρτέρα…>>. Πολλοί λόγοι ακού-
σθηκαν και ακούγονται γύρω από αυτά 
τα προβλήματα στο διάβα των αιώνων 
και σήμερα. Αναρίθμητα βιβλία, σοφά 
η προπαγανδιστικά, κυκλοφόρησαν 
και κυκλοφορούν σε μυριάδες αντίτυ-
πα και σε δεκάδες γλώσσες. Μα τα συν-
θήματα τα κοινωνικά των Τριών Ιεραρ-
χών έχουν κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι 
μηνύματα, που πηγάζουν από την εξα-
γιασμένη καρδιά. Γι’ αυτό κλείνουν μέ-
σα τους την δροσιά, που σταλάζει στην 
ανθρώπινη ψυχή η <<Καινή εντολή>> 
της αγάπης. Είναι αιώνιες αλήθειες! Α-
λήθειες που αυτοί πρώτα ζήτησαν να 
τις εφαρμόσουν. Εδώ είναι το μεγαλείο 
των Τριών Ιεραρχών. Δέν περιορίσθη-
καν στη θεωρία, στην διδασκαλία. Αλλ’ 
αυτοί πρώτοι προσπάθησαν να κάνουν 
πράξι ότι κήρυτταν στούς άλλους. Και 
οι Τρείς σκόρπιζαν τα <<υπαρχοντά>> 
τους στους φτωχούς και πονεμένους. Α-
ποχωρίζονταν απ’ όλα και έμεναν με τα 
ρούχα που φορούσαν και τους αγαπη-
μένους τους παπύρους, γιά το συνάν-
θρωπό τους. Και στη συνέχεια καμμιά 
έγνοια, κανένας κόπος δεν ήταν πολύς 
γι’ αυτούς, όταν επρόκειτο να βοηθή-
σουν τους άλλους. Ζητούσαν πληροφο-
ρίες, ανακάλυπταν τον πόνο, φρόντιζαν 
για όλα… Είναι γνωστό το έργο του Μ. 
Βασιλείου, η <<Βασιλειάδα>>, όπου ο 
ίδιος και ο φίλος του Γρηγόριος ο Θεο-
λόγος εργάζονταν χειρωνακτικά για την 
ανακούφισι του πόνου. Σωστή ακρό-
πολις του ελέους ήταν η Βασιλειάδα. Ε-
κεί οι φτωχοί, οι άστεγοι, εύρισκαν το 
<<πτωχοκομείο>> τους, οι ξένοι και οι 
άποροι τον <<ξενώνα>> τους, οι γέρο-
ντες το ζεστό περιποιητικό <<γηροκο-
μείο>> τους, οι εγκαταλελειμένοι λε-
προί το <<λεπροκομείο>> τους. Ακόμα 
οι μελετηταί της ιστορίας με θαυμασμό 
στέκονται μπρός στην οργάνωσι ομα-
δικών συσσιτίων τόσο στην Καισάρεια 
από τον Μ. Βασίλειο, όσο και στην Α-
ντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολι α-
πό τον Αγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. 
Ο Χρυσορρήμονας Ιωάννης ήταν συγ-
χρόνως και άνθρωπος της μεγάλης α-
γάπης, της προσφορας και της θυσίας 
για τους συνανθρώπους του. Αιώνες έ-
χουν περάσει, και σήμερα η κοινωνική 
πρόνοια και η Εκκλησιαστική και ιδιω-
τική πρωτοβουλία, πολλά προσφέρουν 
στην ανακούφισι του πόνου. Μα ωστό-
σο πρωτοπόροι στα έργα της αγάπης 
φάνηκαιν, στην εποχή τους οι Τρείς με-
γάλοι Ιεράρχες. Πρωτοπόροι και φω-
τεινά παραδείγματα και για τους τόσο 
<<καταλυτικούς>> καιρούς μας.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Ευχαριστούμε για 
την αγάπη σας στην 

HELLAS NEWS

Πήραμε αρκετά μηνύματα και τηλέφωνα από πολλούς φίλους κι 
αναγνώστες της εφημερίδος μας, αλλά οπωσδήποτε έχουν μεγα-
λύτερο κύρος από κυρίες της παροικίας μας όπως η κα Έφη Τσά-
τσου που έχει αφιερώσει υλικά κι ηθικά ατελείωτο χρόνο στα 
κοινά της παροικίας μας. Να είστε καλά. 
Αλλά, η Hellas News θα συνεχίσει το λειτούργημα της και ας 
ακόμη ενοχλεί μερικούς. Ευχαριστούμε.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

31 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλι-
γκούδης, συμμετείχε μαζί με εκλεγμένους αξιωματούχους και 
ηγέτες κοινοτήτων σε εκδήλωση στο Δημαρχείο του Τορόντο 
προς τιμήν των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
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ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ
 ΗΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιώργος Κοτανίδης, αδερφός της μητέρας του

Π
ροσπαθώ να είμαι αυθεντικός και να μη στο-
λίζω τον εαυτό μου με περιττά πράγματα. Α-
κολουθώ χωρίς συμβιβασμούς αυτό που ε-
γώ πιστεύω ότι είναι καλό και ωραίο...» είχε 

εξομολογηθεί ο Γιώργος Κοτανίδης, που «έφυγε», σε 
ηλικία 74 ετών,  σε μία από τις δεκάδες ενδιαφέρουσες 
συνεντεύξεις του. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε 
πως μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις σκιαγραφείται, και 
μάλιστα με απόλυτη σχεδόν ακρίβεια, η ξεχωριστή και 
σπάνια – ειδικά για την εποχή εποχή μας - προσωπική 
αλλά και η καλλιτεχνική φυσιογνωμία του. Γιατί αυτό α-
κριβώς υπήρξε στη ζωή αλλά και στην τέχνη του: αυθε-
ντικός, ασυμβίβαστος και προσηλωμένος στα πιστεύω 
του!
Τα χαρακτηριστικά αυτά, βεβαίως συνηγόρησαν υπέρ 
της δημιουργίας αξιόλογων καλλιτεχνικών έργων 
μεταξύ των οποίων και η υπέροχη παράσταση «QED ή 
Τι απέδειξε ο κύριος Φάινμαν» του Πίτερ Παρνέλ, που 
ανέβασε στις αρχές του 2000 με τον θίασο «Σαλτιμπά-
γκοι» που ο ίδιος δημιούργησε. Πολλοί θεωρούν την 
ερμηνεία του σ' αυτόν τον ρόλο ως την καλύτερη της 
καριέρας του. 
Από τις πλέον ενδιαφέρουσες και πολυσυζητημένες 
συνάμα θεατρικές δουλειές του, ωστόσο, ήταν και η 
«Ομπίντα», ένα βαθιά πολιτικό έργο, με την υπογραφή 
του Κοτανίδη τόσο στο θεατρικό κείμενο όσο και στον 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο έργο αυτό ανάπλαθε τις τελευ-
ταίες ώρες του Νίκου Ζαχαριάδη όταν, από τη Σιβηρία και 
μπροστά στην επικείμενη αυτοκτονία του, στέλνει στους 
συντρόφους του «Μήνυμα από την άλλη μεριά». 
«Γιατί ανέβασες ένα έργο για τον Νίκο Ζαχαριάδη;» 
ήταν το μόνιμο ερώτημα που δεχόταν, κατά την χρονική 
περίοδο 2016 – 2018 που το παρουσίαζε στο Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης αλλά και στο Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδας. «Γιατί ο Νίκος Ζαχαριάδης είναι η 
σημαντικότερη προσωπικότητα που ανέδειξε το ελλη-
νικό κομμουνιστικό κίνημα στον ένα αιώνα που υπάρ-
χει» απαντούσε ο ίδιος με απόλυτο τρόπο.
Άλλωστε είχε φροντίσει, από τα πρώτα του κιόλας 
καλλιτεχνικά βήματα, να ξεκαθαρίσει τις πολιτικές 
του πεποιθήσεις: «Είμαι καλλιτέχνης αλλά και “πολι-
τικό ζώο” από μικρός, το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και 
η πολιτική με απασχολούσαν πάντα» δήλωνε κοφτά 
αρνούμενος να κάνει οποιαδήποτε «έκπτωση» στα 
πιστεύω του προκειμένου να γίνει αρεστός σε μεγα-
λύτερη μερίδα κοινού. Κι αυτή ήταν μια συνειδητή επι-
λογή στην οποία παρέμεινε πιστός μέχρι το τέλος του, 
πανέτοιμος, βεβαίως, να πληρώσει το τίμημα: «Έχω 
περάσει πολύ δύσκολα, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως 
στις επιλογές μου» παραδεχόταν με πρωτοφανή 
αίσθηση αυτογνωσίας.
Εξίσου σταθερή και αδιαπραγμάτευτη, όμως  υπήρξε 
και η σχέση του με την Αριστερά την οποία ουδέποτε 
προσπάθησε να εξαργυρώσει με οποιονδήποτε τρόπο: 
«Εγώ παραμένω αριστερός χωρίς να είμαι ενταγμέ-
νος σε κανένα κόμμα. Είναι για μένα θέμα συνείδησης. 
Μεγάλωσα μέσα σε εκκλησίες. Αυτό ήταν η Ελλάδα 
και πίστεψα στη χριστιανική διδασκαλία. Αργότερα το 
σύστημα των αγίων το αντικατέστησα με τους επανα-
στάτες. Ο Τρότσκι ήταν ο Αγ. Γεώργιος. Είμαι αριστερός 
με την έννοια ότι είμαι υπέρ των πολλών και των αδυνά-

των. Σήμερα κανένα κόμμα που λέει ότι είναι αριστερό 
δεν είναι. Υπάρχουν τα funds στη θέση των εργοστασι-
αρχών και τα golden boys» δήλωνε με νόημα.
Ο Γιώργος Κοτανίδης υπήρξε ένας ισόβιος εραστής της 
ζωής και της τέχνης. Φρόντιζε να παραμένει ενεργός, να 
ασχολείται διαρκώς με νέα πράγματα, να σκηνοθετεί, να 
παίζει, να γράφει, να στοχάζεται. Κι ήταν αυτή η διαρ-
κής εγρήγορση που τον έκανε να φαίνεται πάντα τόσο 
ζωντανός, ευδιάθετος και διαθέσιμος να αντιμετωπίσει 
κάθε νέα πρόκληση. Άλλωστε, το είχε εξομολογηθεί κι 
ο ίδιος πως η αγάπη του για τη ζωή λειτουργούσε ως 
αστείρευτη κινητήριος δύναμη. Μια στάση ζωής που 
εκφράζεται με ιδανικό τρόπο στη φράση από την “Ιφι-
γένεια εν Αυλίδι” που τόσο αγαπούσε: «Να ξυπνήσω 
και να δω του Ήλιου το φως»… 
Το ΚΘΒΕ αποχαιρετά τον Γιώργο Κοτανίδη
Συνεργάστηκαν στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστο-
φάνη, σε σκηνοθεσία Κανέλλου Αποστόλου (1967).
Συλληπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του ηθο-
ποιού Γιώργου Κοττανίδη εξέδωσε το Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος στην οποία αναφέρει:
«Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη 
βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Κοτα-
νίδη, ενός αγαπημένου ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγ-
γραφέα που διακρίθηκε με το ταλέντο και την εμβλημα-
τική του φωνή, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και 
στην τηλεόραση.
ΣΥΡΙΖΑ: Έγραψε ιστορία στον χώρο του πο-
λιτισμού
Την καλλιτεχνική και πολιτική δράση του Γιώργου Κοτα-
νίδη τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλλυπητήριο μήνυμα για 
τον θάνατο του Γιώργου Κοτανίδη. «Εκφράζουμε τη 
βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Κοτανίδη, 
ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, που τονίζει ότι 
«έγραψε τη δική του ιστορία στον χώρο του πολιτισμού, 
τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης».
«Το έργο που αφήνει πίσω του στο θέατρο, τον κινημα-
τογράφο και την τηλεόραση είναι πλούσιο και πολυσύν-

θετο, καθώς ως ηθοποιός ερμήνευσε μια σειρά πολλών 
και διαφορετικών ρόλων. Και, την ίδια στιγμή, ως σκη-
νοθέτης ανέβασε κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις 
με πρόσφατη αυτή για τη ζωή του Νίκου Ζαχαριάδη, η 
οποία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Επίσης, ο Γ. Κοτα-
νίδης ανέπτυξε και συγγραφική δραστηριότητα, ενώ 
υπήρξε και εκδότης», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Προσωπικά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
έγραψε στο τουίτερ. «Ένας από τους σημαντικότε-
ρους της γενιάς του στο χώρο του πολιτισμού, ο Γιώρ-
γος Κοτανίδης, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας παρακα-
ταθήκη τα σπουδαία έργα του. Ενεργός στους αγώνες 
απέναντι στη Χούντα των Συνταγματαρχών, υπηρέτησε 
πιστά αξίες & ιδανικά. Συλλυπητήρια στους οικείους του.
Νταλάρας: Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε
Ο Γιώργος Νταλάρας διατηρούσε στενές φιλικές σχέ-
σεις με τον Γιώργο Κοτανίδη. Η είδηση του θανάτου του 
γέμισε θλίψη και συγκίνηση τον τραγουδιστή ο οποίος 
τον αποχαιρετά με ένα από καρδιάς μήνυμα. «Αυτός ο 
γενναίος άνθρωπος με την ευγενική καρδιά, το καθαρό 
μυαλό, την νεανική ψυχή, το ταλέντο, τη βαθιά γνώση 
και αφοσίωση στην τέχνη του και στους συνανθρώ-
πους του, δεν ζει πια ανάμεσά μας.Στην οικογένεια του 
και στους φίλους του θα μείνει όμως πάντα ζωντανό το 
παράδειγμα της ελεύθερης και ασυμβίβαστης ζωής του. 
Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε».
Συλλυπητήρια δήλωσης Λίνας Μενδώνη
«Η αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Κοτανίδη, ενός πολυ-
τάλαντου και αγαπητού καλλιτέχνη, προκαλεί μεγάλη 
θλίψη στον κόσμο του ελληνικού, κινηματογράφου και 
του θεάτρου. Ηθοποιός που διακρίθηκε στις ταινίες 
του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, πρωτεργάτης 
του Ελεύθερου Θεάτρου, σκηνοθέτης αλλά και συγ-
γραφέας, ο Γιώργος Κοτανίδης, υπηρέτησε πολλές μορ-
φές της Τέχνης με απαράμιλλη αφοσίωση και πάθος. Η 
ευγενής μορφή του και το χιούμορ του έχουν αφήσει 
ξεχωριστό στίγμα. Η απώλειά του θα είναι αισθητή. 
Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του και στους φίλους του»

 Η Ερασμία, ο Αντώνης Μιχαηλίδης και τα παιδιά τους 
Ηλίας και Παυλίνα, θα τον θυμούνται για πάντα
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Π
ίσω από κάθε τραβηγμένο σου 
σχόλιο καραδοκεί η προσπάθεια 
να πεις κάτι πολύ πιο σημαντι-
κό από τα τετριμμένα. Και πίσω 

από κάθε προσωπική σου αιχμή εναντίον 
κάποιου, ακτινοβολεί ένα ηχηρό χτύπημα 
στον ίδιο σου τον εαυτό. Λες κάποιον «χο-
ντρό» και σου την πέφτουν οι «διορθωτές 
ήθους» της εφημερίδας. Λες τον εαυτό σου 
«βαρέλι» και γελάνε. «Χαρά να σε γιαούρ-
τωνα» γράφεις σε κάποιον φαύλο πολιτικό, 
κλέβοντας τη φράση από τον «Πολιτευτά-
κια» του Σαββόπουλου, και σε επαινούν. 
Στην επόμενη στροφή, οι ίδιοι ανεβαίνουν 
στο γραφείο σου, σου πετάνε στραγγιστό 
της ΦΑΓΕ και απαιτούν να απολυθείς... Δη-
μοκρατικά... Δεν τα καταφέρνουν. Σ’ εκείνο 
το γιαούρτωμα, πολλοί συνάδελφοι κάνουν 
την πάπια, στην πραγματικότητα ξέρεις πως 
είναι κότες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως 
ο διπλανός και φίλος σου Χρήστος Μιχαη-
λίδης. Ξέρεις τι μου είπε για σένα; «Η με-
λαγχολία του ήταν πιο βαθιά απ’ ό,τι μπο-
ρούσαν ποτέ να φανταστούν. Του χρωστάω 
πολλά γιατί, εκτός των άλλων, βοήθησε να 
τη δω και να την καταλάβω. Και τον φαντά-
ζομαι τώρα χαρούμενο, στη δική του συ-
μπαντική Μαύρη Τρύπα...».
Το 1998 φεύγεις από την «Ελευθεροτυ-
πία». Διεκδικείς όπως πάντα τις υψηλότε-
ρες αμοιβές, τις λαμβάνεις, δεν μεταλλάσ-
σεσαι στιγμή σε νεόπλουτο, βγάζεις αθλη-
τική εφημερίδα, Νάτος, νάτος ο «Πρωτα-
θλητής», παίζεις πλέον μόνος σου μπάλα, 
είσαι άρρωστος με τον Ολυμπιακό -«Στο 
γήπεδο δεν πάω για να δω μπάλα, πάω να 
δω τον αντίπαλο που θα φαγωθεί»- και με 
την οικογένειά σου: «Οι καριέρες, τα λεφτά 
και οι εφημερίδες του κόσμου δεν σήμαιναν 
απολύτως τίποτα μπροστά στα παιδιά μου».
Κάνεις τηλεόραση, το «ΟΛΑ» σου εμφανί-
ζεται στους τηλεοπτικούς δέκτες το 1999 
και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα 
εκτοξεύεται στην κορυφή. Κρατάει 18 ολό-
κληρα χρόνια, σημειώνει μυθικές τηλεθε-
άσεις κι εσύ γνωρίζεις την απόλυτη αποθέ-
ωση. Το 2003 βρίσκεσαι στην παράσταση 
«Γαμήλια Δεξίωση» στο θέατρο «Μαίρη 
Αρώνη», στην οποία πρωταγωνιστούν 
μεγάλα ονόματα της εποχής. Πρώτη σκηνή, 
η αναμνηστική φωτογραφία της γαμήλιας 
δεξίωσης. Οι «καλεσμένοι» της συγκε-
ντρώνονται για την καθιερωμένη φωτο-
γραφία και λίγο πριν ακουστεί το κλικ του 
φωτογράφου, σύσσωμος ο θίασος γυρνά 
προς την πλευρά σου και αναφωνεί: «Και ο 
κουμπάρος και ο κουμπάρος!».
Ανεβαίνεις στη σκηνή, φωτογραφίζεσαι 
μαζί τους, ο κόσμος χειροκροτά από κάτω 
τον άνθρωπο για τον οποίο μένει ξύπνιος 
μέχρι τις 2 τα χαράματα την πρώτη εργά-
σιμη ημέρα της βδομάδας. Ο κόσμος 
άλλωστε ήταν εκείνος που σε ενδιέφερε 
πάνω απ’ όλους και όλα και όχι οι διάφο-
ροι ελιτιστές «του πνευματικού -my ass!- 
κόσμου που παίρνουν πολύ στα σοβαρά 
τον εαυτό τους». Σου κόβουν εκπομπές 
στον αέρα μετά από εντολές πολιτικών, σε 
διώχνουν από κανάλια διότι «δεν συνε-

μορφώθη προς τας υποδείξεις», ανοίγεις 
το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», «κλείνεις» το εκδο-
τικό κατεστημένο, ξεφτιλίζεις τους καθω-
σπρεπισμούς, ισορροπείς τη σάτιρα με 
την επίθεση και το γέλιο με την ειρωνεία, 
ρίχνεις θειικό οξύ σε οτιδήποτε γλυκανά-
λατο, «γλυκόπικρη είναι η ζωή μας, μπου-
μπού». Σουρουπώνει. Σταμάτα να τρέχεις 

και άραξε σε μια γωνιά του Γερολιμένα. 
Τώρα, θα πω στον κόσμο τα μυστικά σου...

Μυστικά μιας ζωής και γέλια μέ-
χρι θανάτου
Ας καθίσουμε λίγο στο αγαπημένο σου 
ταβερνάκι. Θέλω να σε ακούσω να μου 
μιλάς ξανά για τα παιδιά σου: «Η Αλίκη, 
η Φιλιώ, ο Βύρωνας... Ο κόσμος μου όλος 
στα τρία αυτά ονόματα, μπουμπού» κι 
ύστερα να αφήνεις στα χέρια μου μνήμες, 
χαμόγελα και φωτογραφίες, πολλές φωτο-
γραφίες: «Δες πόσο όμορφα είναι!», μου 
έλεγες όλο καμάρι. «Πόσο σου μοιάζουν», 
σου απαντούσα. Κοκκίνιζες από περη-
φάνια, μαύριζες από τη σύγκριση: «Εξω 
από το γραφείο μου, μπουμπού, μη σε 
βλέπω. Τα παιδιά μου δεν μου μοιάζουν. 
Είναι όμορφα!». Κι εσύ όμορφος ήσουν, 
ρε Θέμο, πολύ όμορφος άνθρωπος, κι ας 
λάτρευες να ποζάρεις μπροστά σε παρα-
μορφωτικό καθρέφτη... Να λανσάρεσαι σε 
συνεντεύξεις και συζητήσεις προβοκατό-
ρικα κυνικός, αντίβαρο στην υπερβολική 
ευαισθησία σου, τη μεγαλύτερη ίσως αδυ-
ναμία της ζωής σου. Κι όμως, εγώ σε είχα 
δει. Λυπάμαι που θα σε καρφώσω, αλλά 
σε είχα δει... Να χαμηλώνεις τα φώτα, να 
κλείνεις τα τηλέφωνα, να αποσυντονίζεις 
μυαλά, να ρίχνεις πάνω σου εκείνη την 
κατακόκκινη μπέρτα και να προσγειώνε-
σαι δίπλα σε ξένες ανάγκες. Οχι μία φορά, 
πολλές. Οχι σε ένα δύσκολο, σε αμέτρητα 
ζόρικα. Οχι δικά σου, των άλλων.
Πρωινό έξω από την εφημερίδα. Το τηλέ-

φωνό σου χτυπά: «Κύριε Θέμο, μην 
έρθετε από την μπροστινή πόρτα. Είναι μια 
"τρελή" που ζητά επίμονα να σας συναντή-
σει...». Ανεβαίνεις στο γραφείο σου. Ζητάς 
να μάθεις τι θέλει η «τρελή». Σου λένε να 
μην ανησυχείς, ότι θα την απομακρύνουν 
ευγενικά. Δεν θέλεις. Η εντολή σου ρητή, η 
φωνή σου δυνατή: «Μάθετε τώρα τι θέλει 

αυτή η γυναίκα!». Σε πέντε λεπτά σε ενη-
μερώνουν ότι η γυναίκα ζητάει να μεσο-
λαβήσεις στον τότε υπουργό Υγείας προ-
κειμένου να εγκριθεί ένα κονδύλι για την 
αγορά μηχανήματος που θα διευκολύνει 
τη μετακίνηση του ανάπηρου παιδιού της. 
«Να πάρουμε τον υπουργό;», σε ρωτάει 
κάποιος δικός σου. «Να πάει να γ@μ@θεί ο 
υπουργός και ο κάθε υπουργός», απαντάς. 
«Πήγαινε αμέσως στο λογιστήριο και πες 
τους να αγοράσουν τώρα αυτό το μηχά-
νημα για το παιδί...». Για το παιδί... Πόσα 
είχες κάνει γι’ αυτή την τόσο αόριστη και 
συνάμα τόσο οριστική για σένα έννοια.
Μάρτιος του 2010. Εκρηξη βόμβας στα 
Πατήσια με τραγικά θύματα μια οικογέ-
νεια Αφγανών. Η μάνα τραυματισμένη, ο 
15χρονος γιος νεκρός, το 10χρονο κορι-
τσάκι σχεδόν τυφλό. Τρελιάζεις. Πληρώνεις 
ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων για τη 
διακομιδή και την περίθαλψη της μικρής 
στο εξωτερικό: «Το παιδί πρέπει να δει». 
Δεν θέλεις να το μάθει κανείς, «αν μαθευ-
τεί θα σας τσακίσω». Πόσες φορές ίσιω-
σες υπό την ομερτά της σιωπής κόσμο τσα-
κισμένο, κανείς δεν έμαθε. Πόσες φορές 
έδωσες το οκέι για χρήματα δανεικά και 
αγύριστα στους εργαζόμενους της εφημε-
ρίδας, ποτέ δεν μέτρησες. Καμία επαφή 
με το χρήμα, καμία εκτίμηση στην αξία 
του. Αυξήσεις, μπόνους, ταξίδια, δώρα, 
ό,τι σου ζητούσαμε επί δύο, ό,τι ένιωθες 
πως χρειαζόμασταν επί χίλια. Εφτανε ένα 
«Θέμο, μπορείς;» για να γίνει η ερώτηση 
κατάφαση και το αδύνατο δυνατό.

Μη με κοιτάς θυμωμένα. Εχω κι άλλα να 
πω, κι άλλα να καταθέσω: Για τη μόνιμη 
«πελατεία» άπορων που κατασκήνωναν 
έξω από το σπίτι σου και φρόντιζες να μην 
πεινάσουν, να μην κρυώσουν. Για τις λευ-
κές επιταγές σε γκισέ νοσοκομείων και μαι-
ευτηρίων. Για τα απότομα φρεναρίσματα 
κάθε φορά που έβλεπες στον δρόμο παιδί 
ή ηλικιωμένο να ζητιανεύει, «διαφορε-
τικά το πατάμε μέχρι να σπάσει το κοντέρ». 
Εντάξει, σταματάω. Τώρα θα σε κάνω να 
γελάσεις. Πρωινό στο γραφείο σου. Στα 
χέρια σου κρατάς μια κλήση της Τρο-
χαίας. Τηλεφωνείς στον διοικητή: «Καλη-
μέρα, διοικητά μου. Μας έχετε στείλει μια 
κλήση ότι πηγαίναμε με 180. Ναι, κύριε 
διοικητά μου, φυσικά και δεν ήμασταν 
εμείς, φυσικά και αμφισβητώ την κλήση 
γιατί μας υποτιμάτε! Εμείς δεν πηγαίνουμε 
ποτέ κάτω από 250!». Γέλια τρανταχτά. Ο 
καφές μού βγαίνει από τη μύτη, το ίδιο 
πρέπει να έπαθε και ο διοικητής, η κλήση 
σβήστηκε, τα γέλια μας ποτέ... Θυμάσαι 
την άλλη φορά; Ναι, κάπου στην Ομό-
νοια, ανεβασμένος πάνω σε μια μηχανή 
μεγάλου κυβισμού, να βλέπεις τον Γλύξ-
μπουργκ να περνά τυχαία, να φωνάζεις 
«Κοκοκό Κοκό!» και ο κόσμος να διπλώ-
νεται κάτω από τα γέλια. Γέλια δυνατά και 
σ’ εκείνο το γήπεδο στα Γιάννενα με αντί-
παλο τον Ολυμπιακό. Εσύ, σχεδόν μόνος, 
στην εξέδρα των επισήμων, οι φίλαθλοι να 
ωρύονται «πο@σ@η Θέμο, θα σε γ@μ@
σουμε!», ο Θρύλος να βάζει ένα, δύο, τρία 
γκολ, να εκσφενδονίζονται καταπάνω σου 
μπουκάλια και αναπτήρες, οι αντίπαλοι 
να σκαρφαλώνουν τα κάγκελα σαν πειρα-
τές για να σε λιντσάρουν, κι εσύ να τρέχεις 
γελώντας σαν μικρό παιδί και να φωνάζεις 
«είναι θεός ο Ολυμπιακός!». Τον θεό σου 
δεν είχες, γι’ αυτό σε λατρέψαμε σαν θεό.

«Αληθινοί επαναστάτες είναι ε-
κείνοι που δεν έχουν να χάσουν 
τίποτε»
Πάλι την ίδια φράση μου λες. Λόγια του 
Μπακούνιν. Σου αρέσουν οι οργισμένες 
απαντήσεις μου, αφήνω στα χέρια σου 
πέντε-έξι βιβλία, «για τα παιδιά σου», σου 
λέω. «Μπουμπού, δεν νομίζω να είναι 
τίποτα απ’ αυτά που διαβάζεις και να μου 
κάνεις τα παιδιά αναρχικούς...». Γέλια 
δυνατά κι ύστερα θυμωμένες κουβέντες 
μου για την κατάντια της κατακαημένης 
Ελλαδίτσας. Θυμώνεις κι εσύ: «Ελλάδα να 
την αποκαλείς, όχι Ελλαδίτσα». Η άνοδος 
της Χρυσής Αυγής μού φέρνει αναγούλα, 
«άσε με να κάνω ρεπορτάζ γι’ αυτά τα 
τέρατα», σε εκλιπαρώ ξανά και ξανά. Με 
κόβεις ξανά και ξανά: «Εσύ δεν έχεις καμιά 
δουλειά μ’ αυτούς τους δολοφόνους. Εσύ 
είσαι μάνα. Φύγε, σε περιμένουν τα παιδιά, 
αν έχω κάτι άλλο θα σου τηλεφωνήσω».
Δεν σου ξαναμιλάω, σιωπηρά παρα-
κολουθώ στα social media εντεταλ-
μένα τσιράκια να σου κολλάνε σβάστικες 
στην μπλούζα και τη ρετσινιά του φασί-
στα στην πένα. Τι κι αν πλειάδα δημοσι-
ογράφων πρώτης γραμμής προέβαλλαν, 
σε prime time ζώνη και στις εφημερίδες 
τους, τα έργα και τις ημέρες των χρυσαύ-
γουλων επειδή ήταν το πιο καυτό (κυριο-

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ                                
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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λεκτικά και μεταφορικά) ειδησεογραφικό 
θέμα εκείνης της εποχής. Εσύ τους έκανες 
τα πάντα ομελέτα, εσύ πρέπει να πέσεις με 
τα τσό(φ)λια στον Καιάδα. Για τους καθυ-
στερημένους επικριτές σου, το ανατρεπτικό 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» που από την πρώτη μέρα 
της κυκλοφορίας του συνδύαζε τη σοβαρή 
ειδησεογραφική αποκάλυψη με την πιο 
kinky προσέγγιση πολιτικοκοινωνικού κου-
τσομπολιού, έπρεπε αυτή τη φορά να το 
βουλώσει. Για τα δογματικά υποκείμενα, 
τα πρωτοσέλιδά σου, την άνοιξη του 2013, 
πριν καν διωχθεί ποινικά η Χρυσή Αυγή, με 
τίτλους όπως «Το φάντασμα του Χίτλερ πνί-
γει τα παιδιά του» και «Ξέφυγαν νεοναζί και 
τρομοκρατούν όλη την Ελλάδα», πέρασαν 
αλλά δεν ακούμπησαν την κοινή γνώμη.
Για τους ανεγκέφαλους κονδυλοφόρους της 
τάχα μου Αριστεράς, το γεγονός ότι στή-
ριζες σε προσωπικό επίπεδο τον Σαμαρά, 
τον μοναδικό πρωθυπουργό που έβαλε τη 
Χρυσή Αυγή στη φυλακή, ισοδυναμούσε 
με ψιλά γράμματα μπροστά στη «φασι-
στοφυλλάδα» σου. Πώς ήταν δυνατόν να 
στηρίζεις ταυτόχρονα τον νεοδημοκράτη 
Μεσσήνιο και τους Χρυσαυγίτες, δεξαμενή 
των οποίων ήταν κυρίως οι ψηφοφόροι της 
Ν.Δ., οι βλαχομπαρόκ πένες δεν μας το εξή-
γησαν ποτέ. Ησουν τόσο βλάκας ώστε να 
αβαντάρεις τον αντίπαλο αυτού που στήρι-
ζες; «Δεν τους ενδιέφεραν, ρε μπουμπού, 
τέτοιου είδους αναλύσεις, την κεφαλή μου 
επί πίνακι επιζητούσαν και το μαγαζί μου 
λαμπόγυαλο». Ναι, αυτό επιζητούσαν. Και 
κάπως έτσι επώνυμοι σχολιαστές επιδόθη-
καν σε αγριότητες του στυλ «θέλουμε τον 
Θέμο όπως τον Μουσολίνι στο Μιλάνο» 
και ακριβώς έτσι τον Σεπτέμβριο του 2013, 
λίγο μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας 
του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, αυτο-
αποκαλούμενοι «αντεξουσιαστές» κατέβα-
σαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες της εφη-
μερίδας.

«Μας την πέσανε, μπουμπού, εσύ τι έχεις 
να πεις γι’ αυτό;», με είχες ρωτήσει τότε. 
«Εγώ τι έχω να πω γι’ αυτό;», σου είχα απα-
ντήσει. Οτι λένε μ@λ@κίες. Πως η δημοσί-
ευση ντοκουμέντων μιας πολιτικής δολο-
φονίας είναι χρέος κάθε δημοσιογράφου. 

Οτι υπάρχουν εκατοντάδες αντίστοιχα 
παραδείγματα στον ελληνικό και τον διε-
θνή Τύπο, όπως του Μιχάλη Καλτεζά στην 
«Ελευθεροτυπία», του Γρηγόρη Λαμπράκη 
στην «Αυγή» και του Ρόμπερτ Κένεντι στην 
«Daily Mirror», εφημερίδες που πρόσκει-
νται στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. 
Πως αυτό το πρωτοσέλιδο έκανε τόση δου-
λειά όση δεν θα μπορούσαν να κάνουν 
δέκα αντιρατσιστικά νομοσχέδια μαζί 
καθώς η εγκληματική δράση των νεοφασι-
στών αποτυπώθηκε με τον πλέον παραστα-
τικό τρόπο στην κοινή συνείδηση. Οτι για 
ακόμη μία φορά ξεβράκωσες τους υποκρι-
τές της δημοκρατίας. Και πως είμαι περή-
φανη για σένα, δάσκαλε... Οπως περήφανη 
για σένα ήμουν κάθε φορά που μου υπεν-
θύμιζες ότι εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει 
να κοιτάμε πέρα από αριστερά και δεξιά, 
ευθεία στον δρόμο μας, καρφί στον σκοπό 
μας, «οτιδήποτε άλλο εκτός από βολε-
μένη βδέλλα να γίνεις, μπουμπού, κι εγώ 
θα σ’ αγαπάω. Εχεις διαβάσει τα “Παιδιά 
της Χελιδόνας” του φίλου μου του Χαριτό-
πουλου; Για κομμουνιστές αντάρτες λέει, 
όπως και το σημαντικό έργο του για τον 
Αρη Βελουχιώτη, που άλλοι τον θεωρούν 
ήρωα και άλλοι, καλή ώρα, μανιακό σφα-
γέα, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν αυτός 
που ήταν. Το έζησε και το πλήρωσε.
Μα... τώρα, θα πουν κάποιοι... λογι-
κοί άνθρωποι, θα μας τρελάνεις; Με το 
Κρυφό Σχολειό ή με τον Βελουχιώτη; Αρι-
στερά ή Δεξιά; Πατριωτικά ή κομμουνι-
στικά; Ουδεμία σχέση και ΟΛΑ μαζί, θα σ’ 
το πω με μια κουβέντα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περι-
λαμβάνει τα πάντα όλα. Πολλά υπέροχα, 
τόσα κι άλλα τόσα άσχημα και στραβά, 
έτσι ήταν οι Ελληνες από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Και σε όλους τους αγωνι-
στές, χαμένους ή κερδισμένους, σωστούς 
ή ακόμα και αιμοσταγείς, αξίζει η αναγνώ-
ριση, θετική ή αρνητική, εάν και εφόσον 

πίστευαν αληθινά -ακόμη και βαρύτατα 
εσφαλμένα- σε ό,τι έκαναν. Οταν χύνεις το 
αίμα σου, ή ακόμη και άλλων, πάνω στον 
πόλεμο, μετράς και μετριέσαι. Λατρεύεσαι 
και μισιέσαι. Οταν όμως είσαι μια βολεμένη 
βδέλλα, όπως οι σημερινοί καθεστωτικοί, 

που απλώς πίνεις το αίμα του κόσμου για 
λογαριασμό των ξένων, τότε δεν σου αξίζει 
ούτε λέξη να βγει από το στόμα. Μόνο φτύ-
σιμο». Τους φτύσαμε, ρε Θέμο, αλλά δεν 
πρόλαβες να το δεις…

Ζεις...
Βράδυ 22ας Ιανουαρίου 2019. «"Εφυγε" ο 
Θέμος». Κλείνω τηλεόραση και υπολογι-
στή. Δεν θέλω να ακούσω, δεν μπορώ να 
διαβάσω. Γράφω μηχανικά. Δεν θυμάμαι 
τι, δεν το ξαναδιάβασα ποτέ. Πηγαίνω γρα-
φείο, τι είναι αυτό το καντήλι που καίει στο 
δικό σου, γιατί κάνει τόσο κρύο εδώ μέσα; 
Οπου κι αν κοιτάξω μάτια κλαμένα, βλέμμα 
απελπισμένο, μόνο βουβές αγκαλιές να 
κάνουν ακόμη πιο ηχηρή τη σιωπή μας, τη 
σιωπή σου. Ξορκίζουμε το πένθος μας σε 
«δεν το πιστεύω», ακόμη στην προσπά-
θεια της συνειδητοποίησης βρισκόμαστε. 
Κάποιοι πονούν αληθινά, ο κούφιος πόνος 
ξεκουφαίνει, ο γεμάτος δεν έχει φωνή. Τρι-
γύρω μας, άνθρωποι αδιάφοροι μιλούν για 
σένα, δημοσιοσχετίστικα συλλυπητήρια, 
υποκρισία σε μεγέθυνση, υπερθέαμα προ-
σποίησης, τρυπώνω στο καβούκι μου, με 
χτυπούν στην πλάτη, δεν αντιδρώ. Παραδί-
πλα μου κάποιος ουρλιάζει «δείτε ρε τι γρά-
φει το καθίκι για τον Θέμο!», υπασπιστές σ’ 
έναν μεταθανάτιο πετροπόλεμο, ο στρατη-
γός είναι νεκρός, τι να τις κάνεις τις ιαχές;
Οσο περνά οι καιρός ρίχνω αποσπασμα-
τικές ματιές στο Διαδίκτυο: δοκησίσοφοι 
δημοσιολόγοι, αδύναμοι κρίκοι της ορθο-
πολιτικής φανατίλας, έμμισθα κομματικά 
τρολάκια των 0,60 και δύσμοιροι «δικα-
στές» που αναζητούν 15 δεύτερα δημοσι-
ότητας - ξεγέλασμα στη μίζερη πάστα τους, 
εκπνέουν στη σκιά ενός νεκρού αέρα μπό-
χας. Βγαίνω έξω να πάρω αναπνοή. Θρά-
σος, ειρωνεία, εγωπάθεια, μίσος, κάφροι 
του εαυτού τους, «πόσο μ’ αρέσει, ρε 
μπουμπού, αυτό το “κάφροι του εαυτού 
τους”, όταν το λες.» Σαν να τους βλέπω, 
ρε Θέμο, μέσα στη ζωούλα τους που, σε 
αντίθεση με σένα, δεν κατόρθωσαν ούτε 
για μια στιγμή να κάνουν ζωάρα. Δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι. Δεν είναι. Δηλώ-
νουν τίμιοι. Ούτε αυτό είναι. Δηλώνουν 
κανονικοί. Αυτό είναι. Δώδεκα μισθοί και 
δύο μπόνους, σκύλος με μικροτσίπ, στε-

γαστικό δάνειο, κάνα ρουσφετάκι, πολύ 
γλειψιματάκι, θεσούλα κληροδοτημένη, 
δόντι «γκομενικό», έξοδοι τα Σαββατοκύ-
ριακα, σεξ μια φορά τη βδομάδα, σφαλιά-
ρωμα σε βάση καθημερινή, αφάνεια στο 
διηνεκές. Πώς να αντέξουν τη larger than 
life φιγούρα σου; Πώς να μην την υποψια-
στούν, πώς να μην την πολεμήσουν ακόμη 
και σήμερα που τους έκανες τη χάρη να την 
πάρεις από δω και να τους αδειάσεις τη 
γωνιά; Σοκάρονται οι χριστιανοί, σταυρο-
κοπιούνται οι άπιστες. Γελάς; Το ξέρω πως 
γελάς. Οι ίδιοι κλαίνε από τα νεύρα. Δεν 
είναι εύκολη η διαπίστωση πως ούτε σε 
δέκα ζωές δεν πρόκειται να γίνουν αυτό 
που μέσα στην τρέλα και την αντισυμβα-
τικότητά σου κατόρθωσες να γίνεις. «Χέσ’ 
τους, μπουμπού», θα μου ’λεγες, «πάμε 
παρακάτω».
Πάμε παρακάτω λοιπόν. Με πατερί-
τσα στην αρχή, δεν την αντέχω την ταχύ-
τητα. Μη μου φωνάζεις «γκάζωσε», έφυ-
γες ξαφνικά κι έχασα την ισορροπία μου. 
Θα ζητήσω από την αδελφή σου εκείνες 
τις βοηθητικές ρόδες μήπως και την ξανα-
βρώ… Ξέρεις, τις Παρασκευές παίρνουμε 
κουλούρια, κερνάμε σοκολατάκια, λέμε 
«τι τίτλο θα έβαζε ο Θέμος εδώ;», μιλάμε 
για σένα στον ενεστώτα, ουίσκι δεν έμεινε 
σταλιά, όλο σ’ το σουφρώσαμε. Κι άλλα 
σου σουφρώσαμε. Διαστροφή για την 
εφημερίδα μας - υπαρξιακό extreme sport 
που συνεχίζουμε στο όνομά σου. Θυμά-
σαι τι έλεγες; «Η δημοσιογραφία δεν είναι 
δουλειά, είναι διαστροφή. Μόνο έτσι 
μπορεί να σωθεί κι έτσι πρέπει να τη δεις 
για να σωθείς κι εσύ μαζί. Οσο πιο περί-
πλοκο, όσο πιο ακατανόητο, αλλά πιεστικό 
και γαργαλιστικό, τόσο το καλύτερο. Ετσι 
κάνεις και τους άλλους να το ρίχνουν στα 
“οχτάρια”». Πρέπει να κλείσω, όσες λέξεις 
κι αν γράψω για σένα, πάντα θα περισσεύ-
εις… Πριν σ’ αφήσω να σου πω μόνο κάτι 
να γελάσεις. Προχθές πήρα ταξί, δεν ήθελα 
να οδηγήσω. «Πρώτο Θέμα», είπα στον 
οδηγό. Μου ρίχνει ματιά από το καθρε-
φτάκι: «Εκεί δουλεύεις, κοπελιά;». «Ναι», 
του λέω. «Εχω βάσιμες υποψίες ότι ο δικός 
σας ζει και πως την έχει κάνει για έξω», 
συνέχισε. «Κι εγώ», του απάντησα. Αλή-
θεια, ρε Θέμο, κι εγώ... 

«Έχουμε κράτημα αγάπη μου...» 
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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 πέρασμα στην 
Σπιναλόγκα

Πωλητές 
λουλουδιών στη 

Θεσσαλονίκη, 
πιθανότατα στην 

περιοχή που σήμερα 
αποκαλείται 

Λουλουδάδικα

Παραπήγματα στο Δουργούτι, όπως ονομαζόταν η περιοχή του Νέου Κόσμου που υποδέχθηκε 
αστούς πρόσφυγες το 1922

Καπέλο, 
σιγαρέτο και 

ελληνικός καφές 
σε ένα ήσυχο, 

πλατύ 
πεζοδρόμιο στην 

σκιά των 
δέντρων το 
1920 στην 

Αθήνα

Ο Ορμός του 
Βλυχού στη 

Λευκάδα το 1891Η Άφησσος στο 
Πήλιο, το 1950.

Αρχαιολογικός 
χώρος στην 

Ελευσίνα, 1953

Ο Λευκός Πύργος 
το 1910.

Σκηνή από σχολική τάξη με τις χαρακτηριστικές ποδιές των μαθητών. Διακρίνονται ενδεικτικές 
φράσεις, όπως «η Ελενίτσα έφερε να ιδούμε τον αργαλειό της. Στον αργαλειό υφαίνουμε»

Ψαράς στην 
Μύκονο το 1965.
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία παρου-
σίασε στο Soula’s Modern 
Greek Cuisine η Ευρωπα-
ϊκή εταιρεία Freshcano τα 

κονσερβοποιημένα ελληνικά ροδάκινα 
της. H Hellas News ήταν φυσικά εκεί και 
δοκίμασε τα απίστευτα γευστικά ροδά-
κινα μέσα από τέσσερις διαφορετικές 
συνταγές: σε σαλάτα, με κοτόπουλο και 
πατάτες, καθώς και σε παγωτό ή σ το 
εκμέκ καταΐφι. Μείναμε ευχαριστημέ-
νοι με όλα.
Η φιλοξενία του Soula’s Modern Greek 
Cuisine ήταν άψογη για άλλη μία φορά. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που το πρό-

γραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά-
λεξε το συγκεκριμένο εσ τ ιατόριο γ ια 
να προωθήσει τα προϊόντα της, όπως 
ακριβώς είχε γ ίνει και πέρυσι με την 
φέτα. 
Τα ε λλην ικά ροδάκινα ήταν πραγμα-
τικά απίστευτα γευστικά και πολλά συγ-
χαρητήρια θα πρέπει να δοθούν και 
στο Ελληνικό Προξενείο του Τορόντο, 
το οποίο μερίμνησε για την παρουσί-
αση ενός ακόμη ελληνικού προϊόντος. 
Ευχαριστούμε επίσης τους διοργανω-
τές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
πρόσκληση. Με ανυπομονησία περιμέ-
νουμε για τα υπόλοιπα.

Εντυπωσιακή παρουσίαση  των Ελληνικών 
ροδάκινων Freshcano στο μοναδικό «Soula’s»

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο κ. Γιώργος Καλομοίρης, ο κ. Πήτερ 
Κλεισούρας και η κα Ειρήνη Καλομοίρη

O κ. Χρήστος, ιδιοκτήτης του Soula’s Modern Greek 
Cuisine, ήταν εκεί για να κυλήσουν τα πράγματα 

όπως πρέπει Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, με το ζεύγος Καλομοίρη και την κα Στέλλα 

Οι διοργανωτές της βραδιάς

Γεμάτο το Soula’s Modern Greek Cuisine για την παρουσίαση των κονσερβοποιημένων ελληνικών 
ροδάκινων της Freshcano

H κα Σκαφιδάκη από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο
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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

κα ΜΠΕΤΤΥ 647.574.7029

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ. Στέλιος ή κ. Γιώργος

416.751.1984

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ & BAR
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

& ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ
1.500 sq.ft. ΣΤΟ VICTORIA VILLAGE

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 416.757.0554

Last Saturday, my fr iends, 
Simon's Greek Salad dressing 
was in the heart of Markham 
and Unionville at the Village 
Grocer.
An amazing grocery store with 
a unique selection of eclectic 
products.
So I am very proud that Simon's 
Greek Salad dressing is a part 
of that unique selection of 
products.
Our dressing from the land of 
the gods is becoming a part of 
the daily diet of Canadians. So 
as you can see we are doing our 
part promoting the Hellenistic 
diet.
Until next time.
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Ο
ι επαρχιακές αρχές στον τομέα της δημόσιας υγείας ερευνούν 27 άτομα για πιθα-
νή μόλυνση από τον κοροναϊό, σε άτομα ηλικίας από 23 ετών, αλλά λένε ότι δεν 
έχουν συναντήσει άλλες υποθέσεις θετικά στον ιό από τότε που επιβεβαίωσαν 
τη δεύτερη περίπτωση του ιού στο Οντάριο την Τετάρτη. Οι γιατροί στο Οντά-

ριο έχουν ήδη πει ότι θα απομονώσουν και θα ερευνήσουν όποιον ανέφερε ότι ταξίδεψε 
πρόσφατα στην περιοχή Wuhan και παρουσίασε κάποια ασθένεια του αναπνευστικού συ-
στήματος ή συμπτωμάτων που είναι παρόμοιοι με τον ιό. Αυτοί που εξετάζονται για τον ιό 
είτε μεταφέρονται στο νοσοκομείο είτε έχουν διαταχθεί να μην βγουν από στα σπίτια τους.

27 πιθανά κρούσματα του 
κοροναϊού υπάρχουν στο 
ΟντάριοTo Οντάριο θα διαθέσει $1,6δις για να 

σταθεροποιήσει τις τιμές του ρεύματος

Τ
ο Οντάριο θα δαπανήσει περισσό-
τερα $1,6δις  για τη σταθεροποί-
ηση των αυξανόμενων τιμών του 
ρεύματος για ολόκληρη την επαρ-

χία του Οντάριο. Ο Υπουργός Οικονομι-
κών, Rod Phillips, αναφέρει ότι η κυβέρ-
νηση θα υπερβεί τα 4 δισεκατομμύρια 
δολάρια που είχε προηγουμένως προβλέ-
ψει για να διατηρήσει σταθερές τις τιμές,  
μειώνοντας τις συνολικές δαπάνες σε 5,6 
δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανακοίνωση 
έγινε την Πέμπτη καθώς η κυβέρνηση του 
Doug Ford έδωσε έκανε την τριμηνιαία 
ενημέρωση για τα οικονομικά της επαρ-
χίας. Η επαρχιακή κυβέρνηση δήλωσε τον 
περασμένο Μάρτιο ότι θα συνεχίσει να 
επιδοτεί τους συντελεστές υδροδότησης 
και να διατηρεί τις αυξήσεις στο ποσοστό 
του πληθωρισμού. Το περασμένο φθινό-
πωρο, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά 1,8% 
ή 1,99 δολάρια για έναν τυπικό οικιακό 

πελάτη που χρησιμοποιεί 700 κιλοβα-
τώρες το μήνα. Ο Phillips αναφέρει ότι η 
κυβέρνηση θα πληρώσει για τις αυξημέ-
νες επιδοτήσεις με νέα έσοδα χάρη στην 
ισχυρή αύξηση της απασχόλησης και τις 
πωλήσεις στο σπίτι.

Ο
ι καθηγητές της δημόσιας 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης αναμένεται να συνεχί-
σουν τις απεργίες τους μετά 

από την παύση μιας εβδομάδας για μην 
διακοπούν οι εξετάσεις των μαθητών. 
Η Ομοσπονδία Καθηγητών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Οντάριο α-
νακοίνωσε ότι τα μέλη της θα αποχωρή-
σουν από τη δουλειά σε εννέα συμβού-
λια στις 4 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμ-
βανομένων των σχολικών συμβουλίων 
του York και Halton. Η απόφαση αυτής 
της δράσης ανακοινώθηκε την ίδια ημέ-
ρα που η απεργία μια ημέρας ανακοι-
νώθηκε από την ένωση που εκπροσωπεί τους καθολικούς καθηγητές του Οντάριο και 
την απεργία που αποφασίστηκε από την Ένωση των Καθηγητών Δημοσίων Δημοτικών 
Σχολείων στην περιοχή των Peel και Durham. Η επαρχία επέστρεψε στις διαπραγματεύ-
σεις με την Ομοσπονδία Δημοτικών Καθηγητών του Οντάριο την Τετάρτη, αλλά δεν συ-
ναντήθηκε με το OSSTF από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι σχολικές επιτροπές που θα συμμε-
τάσχουν στην απεργία στις 4 Φεβρουαρίου είναι οι εξής: Lakehead District School Board, 
Thunder Bay Catholic District School Board, Lambton Kent District Schoo0l Board, 
Thames Valley District School Board, Waterloo Region District School Board, Waterloo 
Catholic District School Board, York Region District School Board, York Catholic District 
School Board, Halton District School Board, Kawartha Pine Ridge District School Board

Επιστρέφουν στις απεργίες οι 
καθηγητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης

Ο
ι πωλήσεις νέων κατοικιών το 
2019 ανέβηκαν κατά 47% σε σχέ-
ση με το 2018, όπου οι αγορα-
πωλησίες των σπιτιών είδαν ση-

μαντική πτώση, σύμφωνα με την έκθεση 
της Atlas Group που δημοσιοποιήθηκε την 
Πέμπτη. 
Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ακινήτων 
δήλωσε ότι οι νέες πωλήσεις μονοκατοικίας 
ήταν 2,5 φορές υψηλότερες από το 2018, 
όταν οι πωλήσεις σε αυτό το τμήμα επλή-
γησαν φτάνοντας στο χαμηλότερο ποσο-
στό των τελευταίων 22 ετών, εξαιτίας των 
αυστηρότερων μέτρων στις υποθήκες. Οι 
πωλήσεις των condos έφτασαν τις 26.948, 
το τρίτο υψηλότερο ποσοστό που έχει ανα-

φερθεί ποτέ. 
Μέσα στις πωλήσεις συμπεριλαμβάνο-
νται και οι κατοικίες εκτός του κέντρου του 
Τορόντο και πιο συγκεκριμένα τα σπίτια 
στην περιοχή του York, όπου οι πωλήσεις 
διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2018. Επί-
σης η έκθεση θεωρεί ότι σε αυτό σημαντι-
κός παράγοντας αποτέλεσε και το γεγονός 
πως πέρυσι η ζητούμενη τιμή κατά μέσον 
όρο που έφθανε τα 1,09 εκατομμυρίων 
δολαρίων για τις νέες μονοκατοικίες μειώ-
θηκε κατά 17 τοις εκατό από το 2017, ενώ 
η μέση τιμή για ένα νέο condo έφθασε τα 
$ 917.000 που αποτέλεσε το υψηλότερο 
ρεκόρ στις τιμές αυτού του είδους κατοι-
κίας.

Νέα αύξηση των ποσοστών 
των πωλήσεων σπιτιών στην 
ευρύτερη περιοχή του Τορόντο
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca

Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!
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Sol Perez:  
η πιο καυτή 
παρουσιάστρια καιρού 

Η 25χρονη στο 
παρελθόν έχει 
ανακηρυχθεί 
η «πιο καυτή 
παρουσιάστρια 
καιρού» 
παγκοσμίως και όχι 
άδικα.

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

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

Το δυνατό σημείο της 
Σολ Περέζ είναι «το 
πίσω της», αλλά από 
όπου κι εάν τη δει 
κανείς είναι χάρμα 
οφθαλμών.
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Ο 
ηθοποιός α-
ν α φ έ ρ θ η κε 
στην πρότα-
ση που είχε 

για να συμμετέχει στο 
νέο κύκλο του YFSF, για 
την οποία η σύζυγος του 
είχε διαίσθηση αλλά και 
στο Surfing, που λατρεύ-
ει και έχει τύχει να κάνει 
surf γυμνός! Ο Γιώργος 
Χρανιώτης είπε: «Έχω 
δοκιμάσει μια φορά να 
κάνω γυμνός σερφ με 
πανσέληνο, με ένα στοί-
χημα και παρέα που ό-
λοι ήμασταν γυμνοί στον 
Λαγκούβαρδο, δεν εί-
ναι πολύ καλά τα πράγ-
ματα… Επειδή έχει κερί 
από κάτω και μπλέκεται 
σε διάφορα σημεία του 
σώματος που έχουν τρί-
χες»!

Ιόλη Κεσίδου: έγινε 

άλλος άνθρωπος

Στα 21 της χρόνια, η μελαχρινή 
περσόνα μετρά περισσότε-
ρους από 40.000 followers στο 
Instagram και δεκάδες αποκα-
λυπτικά ενσταντανέ που δεν 
περνούν απαρατήρητα. Ποζά-
ροντας με τα κατάλληλα ρούχα 
και μαγιό, δείχνει τις καμπύ-
λες της και κάνει τους άντρες 
να την αποθεώνουν με τα σχό-
λιά τους. Βέβαια, εκείνη έχει 
μάτια μόνο για τον Αλέξανδρο 
Κολυβά!

Γιώργος 

Αγγελόπουλος: Όπως 

δεν τον έχετε ξαναδεί

Η ταιν ία «Χαλβάη 5-0» 
έκανε πρεμιέρα στους κινη-
ματογράφους και ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος με όλους τους 
συντελεστές είδε την ται-
νία και έκπληξη προκάλεσε 
η εμφάνισή του! Ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος εμφανίστηκε 
με τεράστια γυαλιά και δια-
φορετικό look μιας και αυτό 
το στυλ έχει και στην πρώτη 
του κινηματογραφική από-
πειρα.

Η καυτή αθλήτρια του Muay 
Thai πόζαρε φορώντας ένα 
κατακόκκινο φόρεμα και… 
κόλασε τον ανδρικό πληθυ-
σμό!
Την φωτογραφία πόσταρε 
στον προσωπικό λογαριασμό 
της social media.

Γιώργος Χρανιώτης: Έκανε 
γυμνός surf

Βάλια Χατζηθεοδώρου: Το 
κορίτσι του «Τροχού της 
τύχης» ανεβάζει τα νούμερα

Έβαλε στήθος και 

το αποκάλυψε

Μ
πορεί να μην βρίσκεται στα πρώ-
τα ονόματα της μουσικής βιομηχα-
νίας της χώρας, ωστόσο η Θωμαή 
Απέργη είναι μια από τις πιο λα-

μπρές παρουσίες στον χώρο. Σε κάθε εμφάνισή 
της ανεβάζει τη θερμοκρασία χωρίς να μπει στη 
διαδικασία να προκαλέσει. Ο ανδρικός πληθυ-
σμός υποκλίνεται στο ταμπεραμέντο και την γή-
ινη ομορφιά της. Γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 
1988 στην Τήνο όπου και μεγάλωσε, αφού κατά-
γεται από εκείΣπούδασε φιλολογία στην Πάτρα 
ενώ το ντεμπούτο της, το έκανε το 2011 μέσα α-

πο το βίντεο-κλιπ του τραγουδιού «For You» το 
οποίο και ερμήνευε σε συνεργασία με τον Paul 
Levon. Από τότε έχει κάνει πολλά ακόμα τραγού-
δια ενώ το 2013 ήταν υποψήφια για την εκπρο-
σώπηση της Ελλάδας στην Eurovision, αλλά δεν 
κατάφερε να προκριθεί αφού με το τραγούδι της 
«One Last Kiss» κατέκτησε την δεύτερη θέση 
στον Ελληνικό τελικό. Την ίδια χρονιά, συμμε-
τείχε και στο show του ΑΝΤ1, Your Face Sounds 
Familiar ενώ το 2015 έκανε ξανά προσπάθεια να 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision με το 
τραγούδι «Jazz & Συρτάκι».

Η Θωμαή Απέργη είναι γυναικάρα

Η 
φετινή σεζόν 
είναι η καλύ-
τερή της, κα-
θώς βρίσκεται 

στο επιτυχημένο τηλε-
παιχνίδι του STAR, «Τρο-
χός της τύχης». Η Βάλια 
Χατζηθεοδώρου, με τα 
υπέροχα μάτια και το α-
κόμη πιο υπέροχο κορ-
μί, βρίσκεται στο φορ-
μάτ του καναλιού, στο 
πλευρό του Πέτρου Πο-
λυχρονίδη, και βλέπει τις 
μετοχές της να απογειώ-
νονται.
Πλέον μετρά περισ-
σότερους από 51.000 
followers, αποκτά φανα-
τικούς θαυμαστές και το 
μόνο βέβαιο είναι ότι 
ομορφαίνει τα απογεύ-
ματα των τηλεθεατών, 
κάνοντας τους άντρες να 
την μάθουν με το μικρό 
της όνομα.
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Τ
ο ραγδαία ανερχό-
μενο μοντέλο στον 
χώρο του fitness 
ονομάζε ται Julia 

Gilas. Και παρότι χρησιμο-
ποιεί τον λογαριασμό της 
στο Instagram για οτιδήπο-
τε άλλο πέρα από το προ-
βάλλει το καλογυμνασμένο 
κορμί της, κάπου ανάμεσα 
ανακαλύπτει κανείς και μερι-
κές αισθησιακές φωτογρα-
φίες που κόβουν την ανάσα.
Το σμιλεμένο σώμα της και 
τα ζουμερά χείλη της ανε-
βάσουν τη θερμοκρασία 
και προσκαλούν ολοένα και 
περισσότερους followers στο 
μικρό μαγικό της κόσμο στο 
διαδίκτυο.

Ο 
Νίκλας Μπέ-
ντνερ ετοιμάζε-
ται να ξεκινή-
σει νέες περιπέ-

τειες στη ζωή του. Ο Δα-
νός άφησε την Κοπεγχάγη 
και το ποδόσφαιρο περνά 
σε δεύτερη μοίρα. Ειδικό-
τερα, δέχθηκε κρούση να 
παρουσιάσει τη δική του 
τηλεοπτική εκπομπή μα-
ζί με το μοντέλο και φί-
λη του, Φίλιν Ρέπστροφ. 
Το σόου θα έχει τον τίτλο 
«endtner and Philine» και 
θα βγει στον αέρα την Ά-
νοιξη! «Πολλές ιστορίες εί-
ναι γραμμένες για μας και 
συχνά διαπιστώνουμε ό-
τι μόνο η μισή αλήθεια α-
ναδύεται. Στο βιβλίο μου, 
μιλώ για τα σκαμπανεβά-
σματα που έχουν διαμορ-
φώσει τη ζωή μου και την 
καριέρα μου μέχρι στιγ-
μής, και αυτή η σειρά εί-
ναι μια φυσική συνέχεια 
αυτής της ιστορίας» τόνι-
σε ο Δανός επιθετικός και 
κατέληξε: «Τώρα θέλω να 
σκεφτώ το μέλλον για το 
αν πρέπει να δοκιμάσω 
μια νέα περιπέτεια στον 
κόσμο του ποδοσφαίρου 
ή να σταματήσω.»

Ο Μπέντνερ και απίθανο μοντέλο 
παρουσιάζουν εκπομπή

H
Abby Dowse 
είναι από τα 
πιο sexy μο-
ν τ έ λ α  σ τ ο 

Instagram και όχι άδικα! 
Για τις αναλογίες της, το 
πληθωρικό της μπούστο, 
καθώς και τα καλλίγραμ-
μα οπίσθιά της μιλούν 
οι πάντες. Μάλιστα με τα 
πλούσια προσόντα της έ-
χει καταφέρει να αποκτή-
σει εκατομμύρια followers 
από όλο τον κόσμο. Απο-
λαύστε τη!

Η Julia Gilas σε πολύ 
προσωπικές της στιγμές

Η Abigail Ratchford και το 
δυνατό της σημείο

Η 
μελαχρινή καλλονή από τις 

ΗΠΑ με τις αξιοζήλευτες α-

ναλογίες βάζει φωτιά στο 

Instagram και διεκδικεί μια 

θέση ανάμεσα στα αγαπημένα κορίτσια 

των χρηστών του δημοφιλούς μέσου κοι-

νωνικής δικτύωσης που λατρεύεται από 

κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο που θέ-

λουν να γίνουν διάσημα.

Και αν πριν από μερικό καιρo είχαμε 

δημοσιεύσει τις καλύτερες πόζες της 

Abigail, εκείνη δεν αφήνει παραπονεμέ-

νους τους θαυμαστές της και ανεβάζει 

πολύ συχνά αποκαλυπτικές φωτογραφίες.

H Abby Dowse είναι το πιο sexy 
μοντέλο στο Instagram
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Από τη γοητευτική Παλιά Πόλη, το 
φημισμένο σαββατιάτικο παζάρι και 
τα υπέροχα γλυκά μέχρι τον Νέστο και 
τις λιμνοθάλασσες με τα φλαμίνγκο.

H 
Ξάνθη, από τα μέσα της δεκαετί-
ας του 1860 μέχρι και περίπου το 
1930, έζησε ένδοξες εποχές. Η ακ-
μή και ο πλούτος ήρθαν χάρη σε έ-

να φιρμάνι του σουλτάνου το 1859, που έδι-
νε τη δυνατότητα και σε άλλους πληθυσμούς, 
εκτός από τους Οθωμανούς, να δραστηριο-
ποιηθούν στο εμπόριο καπνού, με αποτέλε-
σμα μέσα σε λίγα χρόνια να τριπλασιαστεί ο 
πληθυσμός της Ξάνθης.
Η εκλεκτή ποικιλία «μπασμά», από τις καλύ-
τερες και ακριβότερες της Ευρώπης, προο-
ρισμένη για τσιγάρα πολυτελείας, άρχισε να 
καλλιεργείται ευρέως, προσελκύοντας και 
οικονομικά εύρωστες οικογένειες αλλά και 
εργάτες από πολλές περιοχές. Στα τέλη του 
19ου αιώνα λειτουργούσαν προξενεία, τρά-
πεζες, ασφαλιστικά γραφεία, καμπαρέ, 150 
καταστήματα, 50 χάνια, λέσχες, σωματεία, 
σύλλογοι και, βέβαια, καπνεργοστάσια.
Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ξάνθης δια-
μόρφωσαν αστοί και εργάτες. Οι διαφορε-
τικοί πληθυσμοί (Τούρκοι, Βούλγαροι, Έλλη-
νες, Αρμένιοι, Ηπειρώτες, άνθρωποι από τη 
Χαλκιδική, την ανατολική Ρωμυλία, τη Μικρά 
Ασία και τον Πόντο) ζούσαν και εργάζονταν 
μαζί, συμβάλλοντας στην κοινωνική και 
πολιτιστική πολυμορφία της Ξάνθης. Η οικο-
νομική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από έντονη 
πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση, παρά-
δοση που διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες 
και είναι ορατή και σήμερα, με πολλά πολιτι-
στικά δρώμενα και συλλόγους.
Από το 1860 περίπου και μέχρι το 1920 χτί-
ζονται τα εντυπωσιακά αρχοντικά της Παλιάς 
Πόλης. Αυτά ήταν τα σπίτια των καπνεμπό-
ρων. Έξω από τα όρια της Παλιάς Πόλης 
βρίσκονταν οι μεγάλες καπναποθήκες και 
τα σπίτια των εργατών. Η Παλιά Πόλη έχει 
χαρακτηριστεί από το 1977 προστατευό-
μενος οικισμός, ενώ το 1995 κηρύχθηκαν 
διατηρητέα περίπου 600 κτίρια σε όλη την 
Ξάνθη.

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
1. Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου: Το αρχο-
ντικό των αδερφών καπνεμπόρων Κουγι-
ουμτζόγλου χτίστηκε τη δεκαετία του 1860, 
με σχέδια από τη Ρωσία. Οι δίδυμες κατοι-
κίες μοιράζονται αυλή με χαμάμ, ενώ εδώ 
στεγάζεται το Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο της Ξάνθης (Αντίκα 7, τηλ. 25410-
25421, καθημερινά πλην Δευτέρας 09.00-
14.30, 2 ευρώ).
2. Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ: Ένα από τα κτίρια 
στα οποία στεγάζει τις δραστηριότητές της η 
ΦΕΞ (Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης). Χτίστηκε 
το 1900 σε νεοκλασικό ύφος και είναι διατη-
ρητέο οίκημα. Στη συμβολή των οδών Μαυ-
ρομιχάλη και Παλαιολόγου.
3. Δημοτική Πινακοθήκη: Από τα παλαιό-
τερα κτίσματα της πόλης, η ανέγερσή του 
τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Κλα-
σικό δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής 
με ξυλόγλυπτα στοιχεία και τα χαρακτηρι-

στικά εξωτερικά σαχνισιά. Στη συμβολή των 
οδών Ορφέως και Πινδάρου (τηλ. 25410-
24542, δεν είναι ανοιχτή στο κοινό αυτή την 
περίοδο, αλλά μπορείτε να την επισκεφτείτε 
έπειτα από συνεννόηση με το Κέντρο Πολιτι-
σμού του δήμου).
4. Αρχοντικό Καραδήμογλου: Χτίστηκε τη 
δεκαετία του 1920 από καπνέμπορο. Χαρα-
κτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού του Μεσο-
πολέμου, με πολλά διακοσμητικά και γύψινα. 
Σήμερα στεγάζει την Υπηρεσία Πολιτικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ορφέως 24.
5. Μητροπολιτικό Μέγαρο Ξάνθης: Χρονο-
λογείται από το 1897. Το διώροφο κτίριο σε 
νεοκλασικό ύφος έχει απόλυτη συμμετρία 
και επιβλητική είσοδο. Απέναντι θα δείτε το 
1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, σε κτίριο 
που χτίστηκε το 1840 από τον καπνέμπορο 
Ματσίνη. Στην πλατεία Μητροπόλεως.
6. Ανάμεσα στην Παλιά Πόλη και την παρα-
δοσιακή συνοικία Σαμακώβ ρέει ο ποταμός 
Κόσυνθος και η καινούργια πεζογέφυρα 
είναι το καλύτερο σημείο για να θαυμάσετε 
το τοπίο. Λίγο πιο πάνω ξεκινάει το λεγό-
μενο «Μονοπάτι της Ζωής», μια πεζοπορική 
διαδρομή μήκους περίπου 1 χλμ., η οποία 
ακολουθεί την πορεία του ποταμού και έχει 
παρτέρια φυτεμένα με βότανα και λουλού-
δια. Στα 15 λεπτά περπάτημα θα συναντή-
σετε και ένα εκκλησάκι. Περπατώντας ένα 
χιλιόμετρο ακόμη θα βρεθείτε στο «Κάστρο 
της Ξανθίππης», ένα βυζαντινό κάστρο, το 
οποίο δυστυχώς έχει αφεθεί στην τύχη του.
7. Κάντε μια βόλτα στη μεγάλη κεντρική πλα-
τεία της πόλης, η οποία σχεδιάστηκε το 1870. 
Εδώ βρίσκεται και το «Ρολόι», ένας πύργος 
ύψους 20 μ., που κατασκευάστηκε το 1859, 
ως μέρος τεμένους. Λίγο πιο κάτω θα βρείτε 
τη σκεπαστή Δημοτική Αγορά, χτισμένη το 
1940, η οποία μέχρι και σήμερα λειτουργεί 
καθημερινά.
8. Το καρναβάλι της Ξάνθης είναι το σημα-
ντικότερο της βόρειας Ελλάδας. Πολύ κόσμο 
προσελκύουν και οι Γιορτές της Παλιάς 
Πόλης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου. Και στις δύο περιπτώσεις, να ξέρετε 

ότι οι επισκέπτες είναι πολλοί και θα συνα-
ντήσετε συνωστισμό στα κεντρικά σημεία 
της Ξάνθης.

ΩΡΑ ΓΙΑ... ΝΕΣΤΟ
Η πόλη της Ξάνθης είναιη κατάλληλη βάση 
για να εξερευνήσετε τη γύρω περιοχή. Ο 
Νέστος απέχει περίπου 13 χλμ. και είναι ο 
πέμπτος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, 
φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Μακεδονία και 
τη Θράκη. Πηγάζει από τη Βουλγαρία, εισέρ-
χεται στο ελληνικό έδαφος στα όρια της Δρά-
μας, συνεχίζει στον νομό Ξάνθης και εκβάλ-
λει στο Θρακικό Πέλαγος, όπου το δέλτα του 
ποταμού έχει χαρακτηριστεί ως Υδροβιότο-
πος Διεθνούς Σημασίας. Οι δύο κυριότερες 
«πύλες» του είναι τα χωριά Σταυρούπολη 
και Τοξότες, βόρεια και νότια των Στενών του 
Νέστου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την περι-
οχή όλο τον χρόνο, με ιδανικότερες εποχές 
την άνοιξη και το φθινόπωρο. Και τον χει-
μώνα, όμως, αν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες, μπορείτε να περπατήσετε στα 
Στενά του Νέστου και να κάνετε δραστηριό-
τητες στα νερά του ποταμού.
Πεζοπορία: Ερειπωμένους οικισμούς, τους 
μαιανδρισμούς του ποταμού, παραποτάμια 
δάση, το τρένο που περνάει – όλα αυτά θα τα 
δείτε πεζοπορώντας. Η διαδρομή ξεκινά στο 
χωριό Γαλάνη, δίπλα στον Νέστο, περνάει 
από τα εγκαταλελειμμένα χωριά Κρωμνικό 
και Κομνηνά και συνεχίζει προς Σταυρού-
πολη. Από Γαλάνη μέχρι Κομνηνά θα χρεια-
στείτε περίπου 5-6 ώρες. Η διαδρομή είναι 
κατάλληλη και για παιδιά από 14 ετών και 
άνω.
Rafting: Αν θέλετε να κάνετε rafting στον 
Νέστο, θα πρέπει να ανεβείτε λίγο πιο 
βόρεια, στο Παρανέστι Δράμας. Η διαδρομή 
είναι εντυπωσιακή και σε κάποια σημεία 
του φαραγγιού τα νερά γίνονται ορμητικά, 
πράγμα που καθιστά την εμπειρία πολύ δια-
σκεδαστική. Το rafting γίνεται καιρού επι-
τρέποντος και οι έμπειροι συνοδοί θα σας 
πουν αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Για όλα τα παραπάνω, επικοινωνείτε με τους 
ανθρώπους της εταιρείας Riverland (Τοξότες, 

τηλ. 25410-62488, www.riverland.gr).
Αν κινείστε με δικό σας αυτοκίνητο, από το 
χωριό Τοξότες ξεκινάει διαδρομή μήκους 
39 χλμ. μέσα στα Στενά του Νέστου και πάνω 
από το ποτάμι, η οποία καταλήγει στο χωριό 
Σταυρούπολη. Θα δείτε από ψηλά το ποτάμι 
μέσα στο φαράγγι και θα περάσετε από τα 
ερειπωμένα χωριά Κρωμνικό και Λιβερά. Ο 
δρόμος έχει αρκετές στροφές και θα χρει-
αστείτε περίπου μία ώρα για να διανύσετε 
την απόσταση. Την ίδια διαδρομή ανάμεσα 
στα δύο χωριά μπορείτε να την κάνετε και 
με τρένο –από τις ωραιότερες σιδηροδρομι-
κές εμπειρίες στην Ελλάδα–, το οποίο πηγαί-
νει παράλληλα με την κοίτη του ποταμού. Για 
πληροφορίες: ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τηλ. 14511, www.
trainose.gr.

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΓΙΑ ΦΛΑ-
ΜΙΝΓΚΟ
«Τώωωρα, έφυγαν τα φλαμίνγκο, δεν θα 
βρείτε», μας είπε με αυτοπεποίθηση η Ε. 
Και όμως, πολλά φοινικόπτερα ξεχειμωνιά-
ζουν στις λιμνοθάλασσες της Θράκης. Ο πλη-
θυσμός τους αυξάνεται τον Μάρτιο και τον 
Οκτώβριο, αλλά είναι σίγουρο ότι, όποτε 
και να έρθετε, θα συναντήσετε δεκάδες ροζ 
φλαμίνγκο. Πολλά πουλιά είναι επιδημητικά, 
παραμένουν δηλαδή και τον χειμώνα στην 
ίδια περιοχή, ενώ άλλα του ίδιου είδους ταξι-
δεύουν νοτιότερα ή πιο βόρεια, γι’ αυτό και 
συγκεκριμένες περιόδους τα φλαμίνγκο στη 
Θράκη αυξάνονται. Καλαμιώνες, υγρά λιβά-
δια, ρηχά νερά και δέντρα θα δείτε σε όλη την 
έκταση από το χωριό Νέα Κεσσάνη (20 χλμ. 
από την Ξάνθη) μέχρι και το χωριό  Ίμερος της 
Ροδόπης (53 χλμ. από την Ξάνθη). Αρχικά θα 
έχετε αριστερά τη λίμνη Βιστωνίδα και δεξιά 
τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος. Εκτός 
από τα φλαμίνγκο, υπάρχουν επίσης κορμο-
ράνοι, πελεκάνοι και δεκάδες άλλα είδη. Η 
στιγμή που θα δείτε από κοντά να σηκώνε-
ται ένα σμήνος από φλαμίνγκο είναι μαγική. 
«Η σημασία των πουλιών υπάρχει μόνο όταν 
πετούν για να θυμίζουν τον ξεχασμένο μας 
προορισμό», είχε σημειώσει στα «Σχόλια του 
Τρίτου» ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ξάνθη: Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση
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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

Αρνάκι στην 
κατσαρόλα

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε φαρδιά κατσαρόλα ρίχνετε το μισό ελαιόλαδο και ροδίζετε το κρέας 
απ’ όλες τις πλευρές γυρίζοντάς το. Μόλις πάρει χρώμα προσθέτετε το 
χυμό λεμονιού, το υπόλοιπο λάδι, το σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. 

 ª Ρίχνετε ένα φλιτζάνι νερό στο φαγητό και μαγειρεύετε σε μέτρια φωτιά 
για μία ώρα. Απλά να γυρίζεται το κρέας πολλες φορές.Μετα χαμηλω-
στε τη φωτιά και αφήστε το να σιγομαγειρευθει προθέτοντας ενδιαμεσα 
λίγο νερό ακόμη αν το χρειάζεται. Κατεβάζετε το φαγητό από τη φωτιά 
όταν έχει απορροφήσει τα περισσότερα υγρά και έχει μείνει με τη σάλ-
τσα του. 

 ª Σερβίρετε με ρύζι η φρέσκες τηγανητές πατάτες.

 ª 1 κιλό αρνάκι σε μερίδες, 

 ª 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 

 ª 2 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμέ-
νες, 

 ª χυμός από ένα-δύο ζουμερά 
λεμόνια, 

 ª αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, 

 ª Ρύζι η πατάτες τηγανητές

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοήθειά τους. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργα-
στείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατε-
θειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να 
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας 
προβλήματα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες κατά 
τις οποίες πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, 
αφού εσείς θα είστε στο επίκεντρο της προ-
σοχής όλων στο ευρύ κοινωνικό σας περι-
βάλλον. Εσείς θα είστε που θα τους ανεβά-
σετε τη διάθεση, που θα τους συμβουλεύ-
σετε, που θα τους παροτρύνετε ή θα τους 
αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο στο οποίο 
όλοι θέλουν να στηριχθούν! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελ-
ματικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. 
Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώ-
πους που σας περιβάλλουν. Σκε-
φτείτε πολύ πριν πράξετε και 
αποφύγετε συγκρούσεις 
και αντιπαραθέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Διακύμανση θα έχετε 
στην έκβαση των υπο-
θέσέων σας και αυτό 
σας προκαλεί εσωστρε-
φείς και κυκλοθυμικές 
τάσεις. Προσέξτε μην σας 
εξαπατήσουν με ψεύτικες υπο-
σχέσεις και φυλαχτείτε από τη ρευ-
στότητα της εποχής. Πρέπει να αντιληφθείτε 
το φθόνο του περιβάλλοντος για μια σημα-
ντική σας επιτυχία και περισσότερο πρέπει 
να φυλαχτείτε από το στενό σας περιβάλλον.

ΛΕΩΝ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρά την προοδευτική πορεία στην εργασία 
σας που απαιτεί αρκετό κόπο και υπομονή, 
πρέπει να θυμάστε, πως κάθε μεταβατική 
κατάσταση δεν είναι εύκολη, ούτε σύντομη. 
Οι αλλαγές που θα γίνουν, πρέπει να υπαγο-
ρεύονται από τις δικές σας βαθύτερες ανά-
γκες και να είναι ζυγισμένες με πολλή σκέψη. 
Αυτές τις μέρες χωρίς να υπερβάλλετε, 
εντυπωσιάζετε το περιβάλλον σας, με την 
ευστροφία σας και κατακτάτε τους άλλους με 
τις επίμονες ιδέες και επιθυμίες.

ΖΥΓΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στόχους 
σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ από τον 
εαυτό σας σε αρκετά θέματα και στο τέλος 
να μην γίνεται απολύτως τίποτα ή να μην 
γίνεται σωστά. Στην πραγματικότητα υπάρ-
χει χρόνος για όλα, απλώς πρέπει επειγό-
ντως να βάλετε προτεραιότητες. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελματικά σας. Όλοι έχουν μεί-
νει πολύ ευχαριστημένοι με την απόδοσή 
σας και είναι έτοιμοι να σας αναθέσουν και-
νούργιες, περισσότερες και μεγαλύτερες 
ευθύνες. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εντυ-
πωσιάσετε τους γύρω σας με τις ικανότη-
τές σας. Στο σπίτι τα πράγματα βρίσκουν το 
δρόμο τους. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις 
βάλετε κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρχει 
περίπτωση να έχετε τσακωμούς έως και 
ρήξεις. Δεν είναι σίγουρο ότι οι ρήξεις είναι 
οριστικές, εκτός κι αν ήσασταν δυσαρεστη-

μένοι από την προηγούμενη περίοδο. 
Χρειάζεται προσοχή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτή η εποχή σας 
βοηθά να ανακτήσετε 
γρήγορα χαμένο έδα-
φος στον επαγγελμα-
τικό χώρο και να έχετε 
καλές αποδόσεις. Οι 
καθυστερήσεις και οι 

αναβολές θα μπορού-
σαν λίγο να μπλοκάρουν 

την ορμή σας, αλλά μην ανη-
συχείτε γιατί είναι περαστικό. Οι 

εντάσεις πάντως δεν θα λείψουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελματι-
κές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα λεί-
ψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες στην 
προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. Προ-
σπαθήστε να ελέγξετε τους εκνευρισμούς 
σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό θα αντα-
μειφθείτε απλόχερα στην κοινωνική σας 
ζωή και θα βοηθήσετε να καλλιεργήσετε 
την ποιότητα στη σχέση σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέρ-
γειες και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε 
αναγκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις. Θα 
υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για να αυξή-
σετε τα έσοδά σας, αλλά είναι πιθανόν να 
μην τις αντιληφθείτε γιατί παράλληλα αυξά-
νονται και τα έξοδά σας. Συνεχίστε τις προ-
σπάθειες που κάνετε για να βρείτε οριστικές 
λύσεις στα επαγγελματικά σας και μην απο-
θαρρύνεστε με την πρώτη δυσκολία.

Ένας τύπος δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με την 
πεθερά του και είχαν διαρκώς καυγάδες. Μια 
μέρα που είχε η πεθερά του γενέθλια, της έκανε 
δώρο έναν τάφο σε ένα ωραίο νεκροταφείο.
Εκείνη δεν το έκανε θέμα για να μην χαλά-
σει τη γιορτινή μέρα και την διάθεση των 
υπολοίπων.
Τον επόμενο χρόνο όμως δεν της έκανε 
κανένα δώρο στα γενέθλιά της κι εκείνη 
τον ρώτησε με ύφος:
«Γαμπρούλη μου, με ξέχασες; Δεν μου 
πήρες τίποτα για τα γενέθλιά μου;»
Και της απαντάει εκείνος:
«Όχι βέβαια! Εδώ δεν έχεις χρησιμο-
ποιήσει ακόμα το δώρο που σου πήρα 
πέρυσι!!!»

Τρεις φίλοι καταδικάστηκαν σε ισό-
βια κάθειρξη και απογοητευμένοι όπως 
ήταν από την απόφαση αυτή, άρχισαν να 
συζητούν τι θα κάνουν όλα αυτά τα χρό-
νια στη φυλακή. Ο πρώτος βγάζει από την 
τσέπη του ένα τρελομπαλάκι και λέει:
«Εγώ, θα παίζω με αυτό και θα περνάει 
η ώρα μου.»Ο δεύτερος βγάζει από την 
τσέπη του ένα μικρό επιτραπέζιο ταξι-
δίου που δεν πιάνει πολύ χώρο και λέει:
«Εγώ θα παίζω με αυτό και μάλιστα μπο-
ρείτε έτσι να απασχολείστε κι εσείς!»
Ο τρίτος βγάζει ένα κουτί ταμπόν και λέει:
«Εγώ έφερα αυτά! Πρέπει να είναι θαυ-

ματουργά!»Ξαφνιασμένοι οι άλλοι τον 
ρωτάνε:«Τι θα τα κάνεις εσύ αυτά;»
«Στο κουτί γράφει ότι με αυτά μπορώ 
να τρέχω, να κολυμπάω, να χορεύω, να 
αθλούμαι… Θα ‘χω πολλές επιλογές!»

Δύο συνάδελφοι, ένας Κρητικός, ένας 
Αθηναίος κι ένας Πόντιος, εργάζονται 
κάθε μέρα ως αργά σε ένα εργοστάσιο.
Συνειδητοποίησαν όμως ότι το τελευ-
ταίο διάστημα έφευγε το αφεντικό τους 
νωρίτερα κι εκείνοι έμεναν μόνοι τους 
να συνεχίσουν την δουλειά. Μια μέρα, 
λοιπόν αποφάσισαν να φύγουν κι αυτοί 
νωρίτερα. Έτσι, πήγε ο Κρητικός στο σπίτι 
του να κάνει έκπληξη στην οικογένειά του 
και να κάνουν μια βόλτα όλοι μαζί.
Ο Αθηναίος άραξε στο κρεβάτι του για να 
κοιμηθεί και να ξεκουραστεί.Ο Πόντιος 
πήγε στο σπίτι του και κατευθύνθηκε 
προς την κρεβατοκάμαρα για να κάνει 
έκπληξη στη σύζυγό του. Άνοιξε την 
πόρτα και είδε την γυναίκα του στο κρε-
βάτι μαζί με το αφεντικό του.
Την έκλεισε ξανά κι έφυγε χωρίς να τον 
καταλάβουν. Την επόμενη μέρα, οι άλλοι 
δύο κανόνιζαν να ξαναφύγουν. Ρώτησαν 
τον Πόντιο αν είναι μέσα, κι εκείνος τους 
απάντησε:«Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση! 
Εχθές που έφυγα, παραλίγο να με κάνει 
τσακωτό το αφεντικό!»
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Στους εσωτερικούς χώρους του 
κτηρίου είχε βρεθεί, το 1999, 
ο περίφημος χρυσός αίγαγρος 
που εκτίθεται στο Μουσείο 
Προϊστορικής Θήρας.

Σ
ημαντικότατα νέα στοιχεία α-
ποκαλύφθηκαν κατά την δι-
άρκεια των συνεχιζόμενων 
ανασκαφικών εργασιών στο 

Ακρωτήρι Θήρας που τελούν υπό 
την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εται-
ρείας υπό την διεύθυνση του ομό-
τιμου καθηγητή κ. Χρίστου Ντούμα. 
Στους εσωτερικούς χώρους του 
κτηρίου, γνωστού με το συμβατικό 
όνομα «οικία των Θρανίων», που 
πιθανότατα είναι δημόσιου χαρα-
κτήρα, το 1999 είχε βρεθεί ο περί-
φημος χρυσός αίγαγρος που εκτί-
θεται στο Μουσείο Προϊστορι-
κής Θήρας. Ήταν τοποθετημένος 
σε πήλινη λάρνακα, δίπλα σε σωρό 
κεράτων ζώων. Το 2019 βρέθηκε, 
κάτω από τις επιχώσεις καταστρο-
φής, μια αναπάντεχη πληθώρα 
μοναδικών ευρημάτων:
Στο Χώρο 1, αποκαλύφθηκαν τέσ-
σερα νευρωτά αγγεία που είχαν 
μερικώς αποκαλυφθεί σε προη-
γούμενες ανασκαφικές περιόδους, 
καθώς και μπρούτζινα αντικείμενα, 
όπως δύο μεγάλοι διπλοί πελέκεις 
από πολύ λεπτό μπρούντζινο έλα-
σμα αλλά και άλλοι μικρογραφικοί, 
πυρήνες κεράτων, μικροσκοπικές 
ψήφοι ενός ή περισσοτέρων περι-
δεραίων. Επίσης, ομοιώματα τρίτω-
νος και ναυτίλου από φαγεντιανή, 

μία ψήφος από ορεία κρύσταλλο 
σε σχήμα οκτώσχημης ασπίδας, με 
κατάλοιπα ερυθρού νήματος στην 
οπή ανάρτησης. Τα ανωτέρω αντι-
κείμενα βρέθηκαν κάτω από το 
αποτύπωμα ξύλινης κατασκευής, 
και ενδέχεται να ήσαν αναρτημένα 
σ’ αυτήν. Στις επιχώσεις, τέλος των 
θυραίων ανοιγμάτων του Χώρου 1 
βρέθηκαν ρόδακες, πιθανώς επιθή-
ματα σε ξύλινα στοιχεία. Ιδιαίτερα 
εμβληματικό είναι το ενεπίγραφο 
θραύσμα ομοιώματος τρίτωνα. Η 
επιγραφή, αποτελούμενη από συλ-
λαβογράμματα της Γραμμικής Α γρα-
φής και ένα ιδεόγραμμα, είναι γραμ-
μένη με μελάνι και πιθανολογείται 
ότι σχετίζεται με την χρήση του κτη-
ρίου. Χαλαρό στρώματα θαλάσσιας 
άμμου με μικρά βοτσαλάκια, χαλί-

κια και χώμα επάνω στο δάπεδο 
του χώρου 1, αποδόθηκαν από τον 
γεωλόγο Γ. Βουγιουκαλάκη σε απο-
θέσεις παλιρροϊκού κύματος (τσου-
νάμι) που προηγήθηκε της ηφαιστει-
ακής έκρηξης
Στον Χώρο 2, περιμετρικά της νότιας 
και δυτικής παρειάς του Αποθέτη 
των Κεράτων, αποκαλύφθηκαν οι 
υποδοχές έξι τουλάχιστον ξύλινων 
πασσάλων, στις οποίες έγινε έγχυση 
γύψου για δημιουργία εκμαγείων. 
Από τα ανασκαφικά δεδομένα συνά-
γεται ότι οι πάσσαλοι δημιουργού-
σαν ένα είδος εσχάρας επάνω στην 
οποία γινόταν η απόθεση των κερά-
των.Στη βάση της εσχάρας, ανά-
μικτα με κέρατα, βρέθηκαν λίθινα 
εργαλεία και σκεύη, όπως 43 μικρά 
ανοικτά αγγεία και 2 κλειστά ενώ 

σε άμεση συνάφεια με αυτά βρέ-
θηκαν κατάλοιπα υφασμάτων και 
απανθρακωμένοι καρποί. Από την 
χρονολόγηση ορισμένων αγγείων 
στην Υστεροκυκλαδική 1α περίοδο 
επιβεβαιώνεται ότι το κτήριο ήταν 
σε χρήση και λειτουργία μέχρι την 
τελική καταστροφή της πόλης.
Δυτικά του Αποθέτη των Κεράτων 
αποκαλύφθηκε ένα ακόμη ζεύγος 
πήλινων κιβωτιδίων: το μεγαλύτερο, 
ανεστραμμένο. Στο εσωτερικό του 
εγκιβώτιζε το μικρότερο, εντός του 
οποίου, μέσα σε πηλοκονίαμα, είχε 
βυθιστεί ξύλινο κουτί, όπως μαρ-
τυρεί το αποτύπωμά του. Μέσα στο 
κουτί αυτό φυλασσόταν μαρμάρινο 
πρωτοκυκλαδικό ειδώλιο γυναι-
κείας μορφής της παραλλαγής Σπε-
δού σε ύπτια θέση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο «NIMIC», η νέα μικρού μήκους ταινία 
του Γιώργου Λάνθιμου «ανεβαίνει» στη 
Θεσσαλονίκη και στον κινηματογράφο 
Ολύμπιον. Η ταινία, με πρωταγωνιστές 

τους Ματ Ντίλον και Δάφνη Πατακιά, είναι η 
πρώτη του σκηνοθέτη μετά την οσκαρική «Ευ-
νοούμενη».
Σε σενάριο του ίδιου και του Ευθύμη Φιλίπ-
που, το «NIMIC» θα προβληθεί το Σάββατο 1 
Φεβρουαρίου, σε ειδική προβολή στις 22:00 
πριν από τον Φάρο του Ρόμπερτ Έγκερς, ενώ 
από την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, η ταινία θα 
προβάλλεται στο Ολύμπιον. Πληροφορίες για 
τις ημέρες και τις ώρες προβολών θα ανακοι-
νωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Περισσότερα για την ταινία:
Η μοιραία συνάντηση ενός επαγγελματία βιο-
λοντσελίστα με μία άγνωστη γυναίκα στο μετρό 
θα έχει σημαντικές συνέπειες στη ζωή του.
Σημείωμα του σκηνοθέτη για την ταινία:
«Χαίρομαι που μου δόθηκε η δυνατότητα να 

εργαστώ σε ένα πιο μικρό φορμά, το οποίο 
μπορεί να αποτελεί μερικές φορές πρόκληση, 
αλλά σε ανταμείβει. Αναπτύξαμε το σενά-
ριο, ξεκινώντας από μία πολύ ενδιαφέρουσα 
αρχική ιδέα και απολαύσαμε μεγάλη δημιουρ-

γική ελευθερία στη διάρκεια των γυρισμάτων. 
Είναι συναρπαστικό να σε καλούν να σκεφτείς 
με τρόπο αντισυμβατικό και να παλεύεις με 
ιδέες που μπορούν να σου κεντρίσουν το ενδι-
αφέρον».

Πέθανε ο 
σπουδαίος 
σχεδιαστής μόδας 
Γιάννης Τσεκλένης 

Ο Γιάννης Τσεκλένης, ο κορυφαίος 
Έλληνας σχεδιαστής μόδας του 
δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, 
ο οποίος εισήγαγε την ελληνική 
μόδα στον σύγχρονο διεθνή χώρο 
με τις δημιουργίες του να πωλού-
νται από τα κορυφαία καταστή-
ματα του κόσμου, σε περισσότε-
ρες από 30 χώρες του κόσμου, 
έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 
ετών
Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 6 
Νοεμβρίου 1937. Είναι γιος του 
Κώστα Τσεκλένη από τον Πύργο 
και της Μελανίας Παστιρματζή 
με καταγωγή από την Κωνστα-
ντινούπολη. Μεγάλωσε και ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του στην 
Αθήνα. Αρχικά φοίτησε στο Κολ-
λέγιο Αθηνών και στη συνέχεια 
αποφοίτησε από τη Σχολή Μωρα-
ΐτη.
Την εικοσαετία 1960-1980, 
άντλησε τα θέματα για τα σχέδια 
των υφασμάτων του, από τις δημι-
ουργίες του ελληνικού και του 
παγκόσμιου πολιτισμού. Πηγή 
έμπνευσής του ήταν τα αρχαία 
ελληνικά αγγεία, τα βυζαντινά χει-
ρόγραφα, τα ελληνικά παραδοσι-
ακά ξυλόγλυπτα και έργα ζωγρα-
φικής, τα αφρικάνικα, τα κινέζικα, 
τα ινδονησιακά, τα ρώσικα και τα 
ισπανικά έργα τέχνης, τα εραλδικά 
σύμβολα   τα έντομα, τα κινούμενα 
σχέδια, τα περσικά χαλιά, τα ταπι-
σερί “The Lady and the Unicorn” 
και τέλος οι πίνακες των ιμπρεσιο-
νιστών ζωγράφων, του Δομίνικου 
Θεοτοκόπουλου (El Greco), του 
Ανρί Ρουσσώ[ και του Γιάννη Γαΐτη.
Στα πρώτα βήματα της καριέρας 
του άντλησε τα θέματα για τα σχέ-
δια των υφασμάτων του από τον 
ελληνικού και τον παγκόσμιου 
πολιτισμού.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 
και τη δεκαετία του 1980, υπέ-
γραφε με τη φίρμα TSEKLENIS 
στολές εργασίας, κάλτσες, βαλί-
τσες, καθώς και μια σειρά από 
οικιακά προϊόντα, όπως λευκά 
είδη, υφάσματα διακόσμησης 
εσωτερικών χώρων και επίπλων, 
πλακάκια τοίχου και δαπέδου 
κ.λπ. 

Εντυπωσιακά ευρήματα από την προϊστορική πόλη 
του Ακρωτηρίου Θήρας 

Στη Θεσσαλονίκη η ταινία «NIMIC» του 
Γιώργου Λάνθιμου 
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Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για 
την κατάσταση στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο και θέλοντας να απαντήσει σε 
όσα του καταλόγισε στην δική του ο-

μιλία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, 
είπε: «Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητη-
θεί. Μια μίζερη εικόνα βγήκε στην επιφάνεια τις 
τελευταίες μέρες. Την ώρα που η χώρα ανακτά 
την εμπιστοσύνη της στο εξωτερικό, πληγώνεται 
από μια ποδοσφαιρική και προσωπική βεντέτα. 
Διχάζει τους πολίτες ακόμη και με γεωγραφικά 
κριτήρια.
Καμία κυβέρνηση εδώ και 20 χρόνια δεν μπό-
ρεσε να τα αντιμετωπίσει με θάρρος και απο-
τελεσματικότητα. Δεν θέλω να θυμηθώ και 
όταν εσείς ήσασταν στην Κυβέρνηση, δηλώ-
σεις παραγόντων και ποιος έκανε παρέα 
με ποιον. Χρέος να μην μετατραπεί η 
ζωή μας σε ποδοσφαιρική αρένα 
και να μην σκεπάσει η κόντρα αυτή 
την μάχη του πολίτη για να προ-
κόψει. Η Κυβέρνηση ψήφισε μια 
ρύθμιση με σκοπό να καταλαγιά-
σει η κόντρα από μια γνωμοδό-
τηση. Ρωτώ συμφωνείτε η διαφω-
νείτε από την διάταξη αυτή; Να τιμω-
ρείτε μια ομάδα, αλλά όχι να φτάνει στην 
εξόντωσή της.
Μιλάμε για μια παρέμβαση να πέσουν οι τόνοι. 
Εξάλλου για την υπόθεση θα επιληφθεί η αθλη-
τική δικαιοσύνη. Πρώτος εγώ τόλμησα να απο-
μακρύνω ένα ευρωβουλευτή μας που συμπε-
ριφέρθηκε όχι ως εκπρόσωπος του ελληνικού 
λαού αλλά ως οπαδός συλλόγου. Η κυβέρνηση 
απέκρουσε διχαστικές κραυγές όπως θα χυθεί 
αίμα και θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Εσείς 
διαλέξατε την σιωπή και τα άλλα κόμματα την 
αποχή μη έχοντας τι να πουν. Κάποιοι επιμένουν 
να χρησιμοποιούν οπαδικούς στρατούς κόντρα 
σε βουλευτές και να χρησιμοποιούν φερέφωνα 
μέσα ενημέρωσης για να δηλητηριάζουν την 
κοινωνία. Γνωστή και η ευθύνη της πολιτείας για 
την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Σήμερα προειδοποιώ να ξεχάσουν τα σχέδιά 
τους όσους δεν έχουν στόχο την κοινωνική ομα-
λότητα. Πίσω από ένα πρόβλημα κρύβεται και 
μια μεγάλη ευκαιρία που θέλουν να την εκμε-
ταλλευτούν όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων. 

Διαφορετικά ελληνικοί σύλλογοι θα αποκλει-
στούν από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι 
ιδιοκτήτες θα χάσουν έσοδα.
Σε περίπτωση που συνεχιστεί το νοσηρό κλίμα 
θα διακόψουμε αμέσως το ελληνικό πρωτά-
θλημα. Καλύτερα να μην έχουμε κανένα πρωτά-
θλημα παρά το σημερινό. Οι πρόεδροι των δύο 
ομοσπονδιών θα προσκληθούν προσωπικά 
να συντάξουν μαζί μας μνημόνιο ανάταξης και 
επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
Μνημόνιο σημαίνει κανόνες και διεθνή παρα-
κολούθηση. Με διεθνή υποστήριξη και τεχνική 
βοήθεια ξεκινά η ανασύνταξη του αθλήματος. 
Αν οι παράγοντες δεν συμμετέχουν στην διαδι-
κασία αυτοκάθαρσης θα αναγκαστούν οι ίδιοι 
να υποστούν το βάρος από χάσιμο εσόδων και 

κύρους. Αυτή η πρωτοβουλία θα χτίσει 
πάνω σε μια σειρά από μέτρα που 

είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως 
οι ξένοι διαιτητέςς και το VAR. Θα 
έχουμε ευκαιρία όταν μας επι-
σκεφτούν οι ιθύνοντες ΦΙΦΑ και 
ΟΥΕΦΑ να πούμε περισσότερα».

Η κόντρα Κυριάκου Μητσο-
τάκη και Αλέξη Τσίπρα και για 

την κατάσταση στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο
Στην δευτερολογία του ο Αλέξης Τσίπρας απευ-
θυνόμενος στον Πρωθυπουργό, σχετικά με τον 
χαρακτηρισμό «νταβατζήδες» τόνισε: «Κύριε 
Μητσοτάκη εσείς μιλάτε για νταβατζήδες; Να 
μας πείτε ποιοι είναι οι νταβατζήδες; Να πάρετε 
το λόγο και να το πείτε. Ποιοι είναι νταβατζή-
δες; Ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης; Ποιοι είναι 
τα φερέφωνα; Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ; Ο τηλεο-
πτικός σταθμός ΟΝΕ; Το κανάλι OPEN;  Αυτά με 
την ΟΥΕΦΑ είναι από το 2016 γνωστά. Η ΟΥΕΦΑ 
είναι στην Ελλάδα για εποπτεία». 
Απαντώντας στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Ο 
κ. Μαρινάκης σας στήριξε με διθυραμβικά και 
κόκκινα πρωτοσέλιδα. Αλλά κάπου μετά δεν θα 
βρήκατε. Με τον κ. Σαββίδη πηγαίνατε αγκαλιά 
στην Θεσσαλονίκη και αυτός είπε ότι ο Μητσο-
τάκης δεν θα γίνει ποτέ Πρωθυπουργός. Αγκα-
λιά ήσασταν και με τους δύο αλλά κάπου τσα-
κωθήκατε»

SPORTSNEWS

Άμεση αυτοκάθαρση ή Grexit είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε προς τους ιδιοκτήτες των 
ελληνικών ΠΑΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, ενώ τόνισε πως 
αν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα διακόψει άμεσα το πρωτάθλημα! 

Aπείλησε με Grexit και διακοπή του 
πρωταθλήματος ο Μητσοτάκης! 

Περιμένοντας τη μεγάλη άφιξη του Σέρχιο Αραούχο για την επι-
στροφή του, η ΑΕΚ «κλείδωσε» τη θέση της στα προημιτελικά 
του Κυπέλλου (όπου θα βρει τον Παναιτωλικό) επικρατώντας με 
2-0 του Αστέρα Τρίπολης. Οι παίκτες του Μάσιμο Καρέρα «καθά-
ρισαν» ουσιαστικά την πρόκριση από το ημίχρονο με τα γκολ 

των Μάνταλου (14’) και Αλμπάνη (17’) και στο δεύτερο μέρος έκαναν 
απλώς… συντήρηση του υπέρ τους σκορ, έχοντας σωστή αμυντική λει-
τουργία απέναντι σε έναν ακίνδυνο επιθετικά Αστέρα. Μοναδική ατυχία 
για τους κιτρινόμαυρους ο σοβαρός τραυματισμός του Παουλίνιο στον 
αγκώνα.

Μάνταλος και Αλμπάνης άνοιξαν τον δρόμο της πρό-
κρισης
Το ματς ξεκίνησε δίχως ρυθμό, με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, αλλά χωρίς να 
δημιουργεί κινδύνους στην περιοχή του Αστέρα. Ο Καρέρα προχώρησε 
σε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 12’ όταν ο Παουλίνιο τραυματίστηκε 
στον αγκώνα σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Χαουρέγκι, σφαδάζοντας 
από τον πόνο στο έδαφος. Μάλιστα, ο Πορτογάλος μπακ μεταφέρθηκε 
άμεσα στο Ιατρικό Κέντρο για εξετάσεις, με φόβους για κάταγμα.
Δύο λεπτά όμως αργότερα, στο 14’, η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την πρώτη 
της καλή στιγμή και πήρε το προβάδισμα. Ο Χουλτ γύρισε για τον Λιβάια 
μέσα στην περιοχή και ο Κροάτης επιθετικός με μια πανέμορφη ενέρ-
γεια πάσαρε στον Μάνταλο, ο οποίος «έσκαψε» την μπάλα, πλασάροντας 
τον Παπαδόπουλο για το 1-0. Η Ένωση απλοποίησε την υπόθεση πρό-
κριση αρκετά γρήγορα καθώς τρία λεπτά αργότερα στο 17’ ο Κρίστιτσιτς 
έβγαλε μια πανέξυπνη κάθετη στον Αλμπάνη που κινήθηκε στον χώρο, 
βγήκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.
Η ΑΕΚ έχοντας πάρει για τα καλά το πάνω χέρι για την πρόκριση άφησε 
χώρο στον Αστέρα Τρίπολης. Η Ένωση ωστόσο κρατούσε τους Αρκάδες 
μακριά από την περιοχή με σωστή αμυντική λειτουργία, με τον μοναδικό 
προωθημένο των φιλοξενούμενων,  τον Μπαράλες, να μην δημιουργεί 
κανένα απολύτως πρόβλημα στο δίδυμο των Βράνιες και Σβάρνα.

Άφησε το… πόδι από το γκάζι και «τσέκαρε» το εισιτή-
ριο για τους «8»
Οι κιτρινόμαυροι έχοντας πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων από το 
πρώτο μέρος άφησαν το… πόδι από το γκάζι περιμένοντας τον Αστέρα 
και ελέγχοντας το παιχνίδι. Στο 57’ πάντως θα μπορούσαν να είχαν βρει 
και ένα τρίτο τέρμα όταν ο Λιβάια με μια περίτεχνη ενέργεια έβγαλε τον 
Αλμπάνη απέναντι στον Παπαδόπουλο, αλλά το πλασέ του εξτρέμ της 
Ένωσης πέρασε δίπλα από το κάθετο. Ο Ράσταβατς προχώρησε σε διπλή 
αλλαγή περνώντας τους Ριέρα και Κρέσπι στο ματς, αλλά η εικόνα δεν 
άλλαζε, πέρα από ένα σουτ του Μπαράλες στο 70’ που πέρασε πολύ 
ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Τσιντώτα.
Ο Καρέρα πέρασε για το τελευταίο 20λεπτο τον Γιακουμάκη στη θέση 
του Βέρντε, τραβώντας τον Λιβάια από την κορυφή της επίθεσης στα 
άκρα και αλλάζοντας τον σχηματισμό από 4-3-3 σε 4-1-4-1.  Στο 80’ ο 
Σιμάνσκι κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα και έστρωσε στον Λιβάια, το 
πλασέ του οποίου μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος, ενώ στο 84’ η κεφαλιά 
του Πασαλίδη δεν βρήκε στόχο. Το 2-0 διατηρήθηκε ως το τέλος με την 
ΑΕΚ να «τσεκάρει» το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου που 
αποτελεί πλέον τον μεγάλο της στόχο τη φετινή σεζόν.

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0
Με... Αραούχο στους «8»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Τ
α ιταλικά ΜΜΕ εμφανίζουν 
τον Γερμανολιβανέζο μεσο-
επιθετικό της Νάπολι, Αμίν 
Γιουνές, σ τόχο των Τορίνο, 

Σαμπντόρια και Ολυμπιακού.
Ο 26χρονος Γιουνές, που είναι διε-
θνής με την Γερμανία, φέτος έχει 7 
ματς με τη Νάπολι. Ιταλικά ρεπορ-
τάζ μεταδίδουν πως οι Ναπολιτάνοι 
του μετέφεραν πως πρέπει να απο-
χωρήσει. Το Calciomercato εμπλέ-
κει και τον Ολυμπιακό ενώ ως άλλες 
επιλογές αναφέρονται οι Σαμπντό-
ρια και Τορίνο. Ο Αμίν Γιουνές παίζει 
ως εξτρέμ αλλά και δεκάρι & κρυφός 
κυνηγός. Η κλασική του θέση είναι 
αριστερός εξτρέμ πάντως. Έχει παί-
ξει σε Γερμανία, στην Ολλανδία με 
τον Άγιαξ και φυσικά στην Ιταλία.

Ατρόμητος: Απομακρύνεται 
ο Πουτσαρέλι
Στην ατζέν τα του Ατρόμητου και 
μάλιστα σε περίοπτη θέση βρέθηκε 
ο  Μάνουελ Πουτσαρέλι. Ομως 
η περίπτωση του 28χρονο 
επιτ ε λικού μέσου της 
Κιέβο Βερόνα φαίνεται 
πως έχει απομακρυν-
θεί αισθητά. Οπως ανα-
φέρουν σ την Ιταλία ο 
παίκτης αναμένεται να 
παραχωρηθεί δανεικός 
σε μία εκ των Βενέτσ ια ή 
Πεσκάρα, με τη δεύτερη να έχει 
το προβάδισμα.  

ΠΑΟΚ: Οι Ιταλοί στέλνουν 
τον στόπερ Εμπερέρ
Σύμφωνα με ιταλική ιστοσελίδα, ο 
Δικέφαλος έκανε πρόταση για δανει-
σμό του Ιταλό-Βραζιλιάνου κεντρι-
κού αμυν τ ικού, με οψιόν αγοράς 
ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο ΠΑΟΚ μο ιάζ ε ι  π λ ή ρης  σ τ ι ς 
θέσεις των κεν τρικών αμυν τ ικών 
με Βαρέλα, Κρέσπο, Ίνγκασον και 
Μιχάι, αλλά σύμφωνα με ιταλική 
ισ τοσελίδα, έκανε πρόταση σ την 
Ελλάς Βερόνα για έναν 25χρονο Ιτα-
λό-Βραζιλιάνο στόπερ ονόματι Άλαν 
Εμπερέρ.
Σύμφωνα, λοιπόν,  με το «Tutto 

Mercato Web», ο Δικέφαλος πρό-
τ ε ινε να αποκ τήσε ι δανε ικό τον 
ποδοσφαιρισ τή με οψιόν αγοράς 
ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για 
το καλοκαίρι, αναμένοντας πλέον την 
απάντηση του ιταλικού συλλόγου.
Ο Εμπερέρ, το πλήρες όνομα του 
οποίου είναι Άλαν Περέιρα Εμπερέρ, 
έχει περάσει όλη την καριέρα του 
στην Ιταλία, αφού σε ηλικία 14 ετών 
ενσωματώθηκε στα τμήματα υποδο-
μής της Φιορεντίνα.
Δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη ομάδα 
των Βιόλα, οι οποίοι τον δάνεισαν 
σε Ίσκια και Λιβόρνο, προτού ο 
Εμπερέρ μετακομίσει αργότερα σε 
Τέραμο, Σαλερνιτάνα, Φότζια, Μπάρι 
και, από τον Αύγουστο του 2018, 
σ την Βερόνα. Φέτος μετράει μόλις 
τέσσερις συμμετοχές (344 λεπτά) και 
ένα γκολ στο Κύπελλο κόντρα στην 
Κρεμονέζε.

Η ΕΠΟ αρνήθηκε την έκδοση 
δελτίου στον Σενγκέρ-

γκη του Άρη
Η ΕΠΟ αρνήθηκε σ την 
ΠΑΕ Άρης την έκδοση 
δε λτ ίου του ν εαρού 
Παναγιώτη Σενγκέργκη 
λόγω της ποινής απα-

γόρευσης μεταγραφών 
που επιβλήθηκε σ τους 

«κίτρινους».
Πρόσφατα, ο 18χρονος αρι-

σ τερός οπισθοφύλακας υπέγραψε 
το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό 
του με τους «κίτρινους» και σήμερα 
(30/1) η ΠΑΕ Άρης έσ τειλε όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση 
δελτίου του αθλητή. Ωστόσο, η ΕΠΟ 
αρνήθηκε την έκδοση δελτίου υπο-
στηρίζοντας ότι (παρά την απόφαση 
του διαιτητικού δικαστηρίου) ακόμη 
δεν έχει πάρει στα χέρια της το σκε-
πτικό της απόφασης για να το προ-
σκομίσει στη FIFA και αναλόγως να 
πράξει! Στον Άρη δεν έχουν τοποθε-
τηθεί επίσημα επί του θέματος, είναι 
ξεκάθαρο ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, 
αλλά σ την παρούσα φάση δεν θα 
προχωρήσουν στην έκδοση επίση-
μης ανακοίνωσης.

«Τορίνο, Σαμπντόρια και 
Ολυμπιακός για Γιουνές»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ομιλία 
του στην κοπή της πίτας της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός αναφέρθηκε στο θέμα 
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης αλλά και 
στους στόχους των Πειραιωτών.

Μ
ετά το τέλος του γεύματος στην 
κοπή της πίτας ο Βαγγέλης Μα-
ρινάκης ευχήθηκε στους πα-
ρευρισκόμενους καλή χρονιά 

με υγεία και επιτυχίες για την ομάδα. Μετα-
ξύ άλλων ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπι-
ακού τόνισε στην ομιλία του: «Φέτος είναι 
μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα 
μας, γιατί πλέον είμαστε σίγουροι με αυτά 
που έχουμε δει μέχρι σήμερα, ότι μπορού-
με να πάρουμε το πρωτάθλημα. Eπίσης αυ-
τό που είδαμε στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε 
δυνατότητες να πάμε ακόμα ψηλότερα, άρα 
λοιπόν στο παιχνίδι με την Άρσεναλ περιμέ-
νουμε όλοι να κάνουμε την υπέρβαση και να 
περάσουμε.
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγο-
νότα που διαδραματίζονται στη χώρα μας 
τον τελευταίο καιρό και ειδικά στα ποδο-
σφαιρικά δρώμενα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ 
και την πολυϊδιοκτησία, η οποία σε όλα τα 
μέρη του κόσμου και σύμφωνα με την UEFA 
και τη FIFA απαγορεύεται ρητώς. Εδώ και 
τρεις περίπου μήνες το επιτελείο του Ολυ-
μπιακού έκανε πολύ καλή δουλειά, μάζε-
ψαν όλα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύ-
ουν πλήρως ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία 
για τις ομάδες του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. 
Έγινε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και  
αφού εξέτασαν όλο το φάκελο, κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολυϊδιοκτη-
σία και ότι οι δύο ομάδες πρέπει να τιμω-
ρηθούν και να αποβληθούν από το πρωτά-
θλημα.
Εμείς δεν εκβιάζουμε ούτε διχάζουμε τον 
κόσμο ούτε ζητάμε από οπαδούς μας να 
απειλούν βουλευτές και να σπάνε γραφεία, 
σε καμία περίπτωση δεν υποκινούμε τη βία. 
Εμείς το μόνο που ζητάμε είναι να τηρείται 
η νομιμότητα για όλους, τίποτα λιγότερο 
τίποτα περισσότερο.
Όλα αυτά βέβαια θα πάρουν το δρόμο 
τους το επόμενο διάστημα. Αλλά αυτό που 
ζητάω από εσάς, τους ποδοσφαιριστές, τον 
προπονητή μας, όλους σας, είναι να μην 
ασχοληθεί κανείς σας με όλο αυτό. Ειδικά 
εσάς δεν πρέπει να σας αγγίζει. Εμείς από 
εδώ και πέρα αυτό που θα κοιτάξουμε είναι 

να κερδίσουμε τα επόμενα ματς μέσα στο 
γήπεδο, γιατί είμαστε καλύτεροι και να κλεί-
σετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας στο τι 
γίνεται γύρω από αυτή την υπόθεση. Εμείς 
πρέπει να προχωρήσουμε δυνατά και με 
πάθος και ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος 
που το είδα αυτό στο ντέρμπι της περασμέ-
νης Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο, όταν 
παίξατε με την ΑΕΚ και πραγματικά όλοι σας 
παίξατε με ιδιαίτερο πάθος. Αυτό φαινόταν 
όταν τελείωναν οι φάσεις, κάτι το οποίο δεν 
το είχα δει τόσο έντονα και σε προηγούμενα 
ντέρμπι και έτσι πρέπει να συνεχίσετε σε 
όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος των playoff 
και να πάρουμε πανηγυρικά το πρωτάθλημα 
γιατί το αξίζουμε!
Είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί από την 
πρώτη στιγμή. Το ξέρετε όλοι ότι η πόρτα 
μας είναι διαρκώς ανοικτή για τους ποδο-
σφαιριστές μας, για όλο το τιμ. Είμαι χαρού-
μενος που σας βλέπω όλους εδώ σήμερα 
σε ένα πολύ ωραίο οικογενειακό κλίμα και 
βλέπω ότι όλοι μαζί έχουμε και την πίστη 
και τη δύναμη να προχωρήσουμε και να 
κερδίζουμε. Σας υπενθυμίζω απλώς πως 
ότι γίνεται εκτός ομάδας ξεχάστε το, συγκε-
ντρωθείτε στο τι γίνεται μέσα στο γήπεδο 
και στην προπόνησή σας και συνεχίστε 
το αήττητο, συνεχίστε να κερδίζετε, να 
πάρουμε το πρωτάθλημα γιατί εμείς είμα-
στε πραγματικά οι καλύτεροι». Μπουτά-
ρης: «Και η Γιουβέντους υποβι-
βάστηκε, αλλά δεν άλλαξαν τον 
νόμο»
Αντίθετος με την απόφαση της κυβέρνησης 
να «περάσει» τροπολογία, με την οποία η 
ποινή του υποβιβασμού μετατράπηκε σε 
αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο, 
εμφανίστηκε Γιάννης Μπουτάρης.
Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, συγκε-
κριμένα, που ήταν σήμερα ομιλητής στην 
εκδήλωση των Σύγχρονων Δημοκρατών 
«Προσφυγικό-Μεταναστευτικό: Ένα Ευρω-
παϊκό δίλημμα», άσκησε κριτική στον τρόπο 
με τον οποίο χειρίστηκε το κυβερνών κόμμα 
το όλο ζήτημα του ποδοσφαίρου σε ό,τι έχει 
να κάνει με την υπόθεση ΠΑΟΚ-Ξάνθης.
Και είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, σύμ-
φωνα με το voria.gr: «Χειρότερο χειρισμό 
από αυτόν που έκαναν με αυτή την ιστορία 
δεν γινόταν».
Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο παράδειγμα της 
Γιουβέντους, η οποία παρότι υποβιβάστηκε 
«δεν άνοιξε μύτη και δεν τόλμησε κανένας 
πολιτικός να πει «αλλάξτε τον νόμο»».

Μαρινάκης: «Ζητάμε να τηρείται 
η νομιμότητα»
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Ο Καραϊσκάκης επικράτησε δύσκολα 
της Παναχαϊκής 2-0 και παρέμεινε 
στο -3 από την δεύτερη θέση. 

Σ
υνεχίζει να κοιτά με αξιώσεις την 
δεύτερη θέση ο Καραϊσκάκης! Η 
ομάδα της Άρτας κέρδισε στο τε-
λευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής 

στη Super League 2 την Παναχαϊκή 2-0 και 
παρέμεινε σε απόσταση μιας νίκης από τον 
δεύτερο Απόλλωνα Σμύρνης.
Το πρώτο μέρος είχε καλό ρυθμό και 
φάσεις από τις δύο ομάδες, με την Πανα-
χαϊκή να... ακουμπάει το 0-1 στο 37’, αλλά 
η εκτέλεση φάουλ του Φροξυλιά σταμά-
τησε στο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα, ο 
Καραϊσκάκης άνοιξε το σκορ με τέρμα 
του Μέτσε, με τους Πατρινούς να φτά-
νουν κοντά στην ισοφάριση στο 44’ με τον 
Μέλκα να μπλοκάρει και να κρατά το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι 
βγήκαν με σκοπό να πιέσουν και να βρουν 
την ισοφάριση, δίχως να τα καταφέρουν. 
Μπορεί, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο, να 
έκλεισαν τον Καραϊσκάκη στα καρέ του 
όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν σε μια 

αντεπίθεση να φτάσουν στο 2-0 και να 
βάλουν τέλος στην αναμέτρηση στο 87’. 
Σκόρερ ήταν ο Κυβελίδης με σουτ μέσα 
από την περιοχή.

Κέρκυρα - Λεβαδειακός 0-4
Οι Βοιωτοί υποχρέωσαν την Κέρκυρα στην 
14η ήττα της σε 14 αγωνιστικές περνώντας 
εύκολα από το νησί των Φαιάκων με 0-4.
Ο Λεβαδειακός κατάφερε να πάρει το προ-
βάδισμα στο 41’ με κεφαλιά του Μάντζιου, 
ύστερα από κόρνερ του Βήχου, που άνοιξε 
τον δρόμο της νίκης για τους παίκτες του 
Αντωνίου.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, στο 
51’ ξανά με κεφαλιά (αυτή τη φορά από τον 
Άνγκουα) ο Λεβαδειακός έγραψε το 0-2, με 
τον Βήχο να βγάζει τη δεύτερη ασίστ του 
στο ματς.
Ο ίδιος παίκτης στο 63’ με απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ έκανε το 0-3, ενώ ο Πολέτο 
που είχε περάσει ως αλλαγή διαμόρφωσε 
στο 85’ το τελικό 0-4.
Έτσι ο Λεβαδειακός παραμένει σε από-
σταση ενός βαθμού από τον δεύτερο 
Απόλλωνα Σμύρνης, πιάνοντας ξανά τον 
τρίτο Απόλλωνα Λάρισας.

αθλητικά

Καραϊσκάκης - Παναχαϊκή 2-0

Σταθερά από κοντά
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. 
Το Σάββατο και την Παρασκευή η ομάδα του Μπράμπτον βρέθηκε εκτός έδρας για να 
αντιμετωπίσουν τους Adirondack Thunder (θυγατρική ομάδα των New Jersey Devils του 

NHL), αλλά γνώρισαν την 
ήττα αρχικά με 5-3 και στην 
συνέχεια με 7-4. Ωστόσο, 
στην επιστροφή αντιμετώ-
πισαν τους πρωτοπόρους 
του Βορρά Newfoundland 
Growler s  (θυγα τ ρική 
ομάδα των Toronto Maple 
Leagfs του NHL)  και σημεί-
ωσαν μια πολύ σημαντική 
νίκη με 7-6. 
Την Παρασκευή 31 Ιανου-
α ρ ίο υ  ο ι  B rampto n 
Beast θα ταξιδέψουν στο 

Newfoundland για να αντιμετωπίσουν ξανά τους πρωτοπόρους  Growlers (θυγατρική 
ομάδα των Toronto Maple Leagfs του NHL)  για να προσπαθήσουν να τους πλησιάσουν στην 
βαθμολογική κατάταξη ακόμη περισσότερο. Στο σπίτι τους η ομάδα του Μπράμπτον θα επι-
στρέψει στις 14 Φεβρουαρίου. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

H Ατλ. Μαδρίτης 
αγοράζει ομάδα 
της Όταβας στο 
CPL

Ο 
ισπανικός γίγαντας του ποδο-
σφαίρου, η Ατλέτικο Μαδρί-
της, αγόρασε μια ομάδα στην 
Οτάβα που θα αγωνιστεί στην 

Καναδική Πρέμιερ Λιγκ στην δεύτερη σεζόν του πρωταθλήματος του Καναδά που 
ξεκινά τον Απρίλιο. Η ομάδα θα παίξει στο TD Place, που αποτελεί επίσης το σπίτι των 
Ottawa Redblacks της CFL. Ο πρώην Πρόεδρος των Redblacks, Jeff Hunt, επίσης ένας 
από τους ιδιοκτήτες των Ottawa 67 του Ontario Hockey League, θα είναι στρατηγικός 
συνεργάτης.  Η Ατλέτικο Μαδρίτης που ιδρύθηκε το 1903, έχει κερδίσει 10 τίτλους της 
La Liga. Η ομάδα έφτασε στον τελικό του UEFA Champions League το 2014 και το 2016.

Νέο ρεκόρ για την Christine Sinclair

H 
αρχηγός του Καναδά, Christine Sinclair, 
έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ της Abby 
Wambach με 184 γκολ την Τετάρτη, σκο-
ράροντας για δεύτερη φορά εναντί-

ον του St. Kitts και Nevis στο Ολυμπιακό Πρω-
τάθλημα Προκριματικών Γυναικών CONCACAF. 
Η 36χρονη από την Burnaby, B.C., έπαιζε στο 
290ο παιχνίδι καριέρας της για τον Καναδά. Η 
Wambach, η οποία κρέμασε τα παπούτσια της 
το 2015, είχε 255 συμμετοχές σε παιχνίδια. Η 
Wambach αναγνώρισε το επίτευγμα της Sinclair 
στο Twitter αμέσως μετά το ρεκόρ που σημείωσε.
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αθλητικά

Μ
ε νίκη ολοκλήρωσε η Ελ-
λάδα τις υποχρεώσεις της 
στο 34ο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Υδατοσφαίρισης 

Ανδρών της Βουδαπέστης. 
Η Ελλάδα επικράτησε 11-9 της Ρωσίας 
κατ έ λαβε την 7η θέση και εκ τός 
συγκλονιστικού απροόπτου εξασφά-
λισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα της Φουκουόκα (Ιαπωνία) 
του 2021.
Η εικόνα της εθνικής ομάδας μας είναι 
σαφώς βελτ ιωμένη σε σχέση με το 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019 αλλά 
θα πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγ-
ματα ειδικά στην επίθεση. 
Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμ-

μ έ ν α  σ τ ο  π ρ ο  ο λυ μ π ια κό  τ ο υ 
Ρότερν ταμ (15-23/3) εκε ί όπου η 
Ελλάδα θα έχει μια τελευταία ευκαιρία 
για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
Βασικοί αντίπαλοι θα είναι η Κροατία, 
το Μαυροβούνιο και η Ρωσία.  
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 2-3, 3-3, 2-3.
ΡΩΣΙΑ (Σεργκέι Εβστιγκίνεφ): Φεντό-
τοφ, Σούκοφ 1, Βασίλεφ, Ντερεβιάνκιν, 
Ασάεφ, Κχαρκόφ 4, Μερκούλοφ 1, 
Ναγκάεφ, Μπίκοφ 1, Κισέλεφ, Λισού-
νοφ 2, Σεπέλεφ, Στατσένκο.
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερ-
δεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης, 
Καπότσης, Φουντούλης 1, Παπαναστα-
σίου, Δ

Ρωσία - Ελλάδα 9-11: Έβδομη 
θέση στη Βουδαπέστη 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΕξαιρετικός ο Φιλιππίδης με 
5,70 μ. στο Κότμπους!

Ε
ξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίη-
σε την Τετάρτη ο Κώστας Φιλιππίδης 
στο μίτινγκ που έγινε στο Κότμπους 
της Γερμανίας.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ έδειξε 
να βρίσκει νωρίς στη σεζόν το ρυθμό του, 
αφού έφτασε μέχρι τα 5,70 μ., στον δεύτερο 
αγώνα του στην σεζόν. Ο άλτης του Δημή-
τρη Κυτέα ξεκίνησε στα 5,30 μ. και συνέχισε 
δίχως να χάσει άλμα στα 5,40 μ., 5,50 μ. και 
5,60 μέτρα. Στην συνέχεια άφησε το 5,65 μ. 
για να περάσει με τη δεύτερη τα 5,70 μέτρα. 
Ο έμπειρος άλτης επέλεξε να μην σπαταλή-
σει δυνάμεις στα 5,75 μ., προκειμένου τον 
πήχη στα 5,80 μ, όσο και το όριο για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ύψος στο 

οποίο είχε καλές προσπάθειες, όμως, δεν 
το ξεπέρασε.
Ο Φιλιππίδης - όπως και όλοι οι αθλητές 
παγκοσμίως - έβγαλε από τώρα το πρό-
γραμμα του Παγκοσμίου πρωταθλήμα-
τος κλειστού, αφού η WA ανακοίνωσε την 
ακύρωση του, ωστόσο φαίνεται πως και 
φέτος θα είναι από τους πρωταγωνιστές 
του αγωνίσματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής 
κατέλαβε την τρίτη θέση πίσω από τον Σαμ 
Κέντρικς (5,80 μ) και τον Μπεν Μπρόεντερς 
(Βέλγιο) που ανέβηκε πάνω από τα 5,75 
μέτρα. Ο Φιλιππίδης θα κάνει τον επόμενο 
αγώνα του την Παρασκευή (31/1) στον δεύ-
τερo αγώνα της σειράς Indoor Tour, στην 
Καρλσρούη.
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Ο Ιωνικός επικράτησε της Καλαμάτας 
1-0 κι ανέβηκε εκ νέου στη δεύτερη 
θέση της βαθμολογίας. Νίκες για 
Τρίκαλα, Νίκη Βόλου, Ασπρόπυργο και 
Θεσπρωτό. 

Ν
ίκη για την πρωτοπόρο ομάδα της 
Football League. Τα Τρίκαλα, επι-
κράτησαν άνετα της Τρίγλιας 2-0 και 
συνέχισαν να βρίσκονται στο +5 α-

πό την δεύτερη θέση.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7’ για τους γηπε-
δούχους, όταν ο Τσίπρας με κεφαλιά έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι έφτα-
σαν μια ανάσα από το 2-0 όταν στο 40’ ο Στα-
ματής με σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι 
με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους.
Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους 
Τρικαλινούς να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της 
αναμέτρησης. Το δεύτερο γκολ όμως άργησε 
να έρθει, καθώς ήρθε στο 90’ με εύστοχη 
εκτέλεση πέναλτι του Ριζογιάννη. Ένα πέναλτι 
που κέρδισε ο Τσίπρας από τον Μιλκούδη 
που αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
ΑΟ Τρίκαλα (Αμανατίδης): Γιακουμής, Σαν-
δραβέλης, Βέρτζος, Οικονομόπουλος, Νιά-
ρος, Ριζογιάννης, Τεγούσης, Τσίπρας, Πελάεθ 
(73’Γρηγορόπουλος), Λώττας (65 Παπαγεωρ-
γίου), Σταματής (86’Άλεξιτς)
Τρίγλια (Μάγγος): Παλαυράκης, Ζώτος, Κου-
ρέλλας, Ζγουρής, Μιλκούδης, Παπαστερια-
νός, Ευθυμιάδης (54′ Μπρίτο), Σαρδανίδης, 
Καλαϊτζίδης (71′ Ρογγότης), Ντούνκα (54′ 
Μαντζίρης), Ναζλίδης

Ιωνικός – Καλαμάτα 1-0
Με γκολ στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 
Ιωνικός πήρε τη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα 
κι εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Βέροιας, επι-
στρέφοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας.
Οι Νικαιώτες, άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του 
Στέλιου Κρητικού μετά από εκτέλεση φάουλ 
του Βλαχομήτρου μόλις στο 1ο λεπτό! Οι 
γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλο το πρώτο 
ημίχρονο με το 1-0 όμως να μην αλλάζει μέχρι 
και το 45’.
Μια από τα ίδια και στο δεύτερο μέρος, με 
τους γηπεδούχους να κυριαρχούν στον αγω-
νιστικό χώρο, όμως να μην σκοράρουν. Η 
ομάδα της Νίκαιας, είχε κάποιες καλές στιγ-
μές χωρίς όμως να φτάσουν σε ένα δεύτερο 
τέρμα...
Ιωνικός (Χαραλαμπίδης): Κουρεπίνης, Μου-

στάκης, Κολλαράς, Ιωάννου, Φουρλάνος, Τιε-
ντσέ, Γκοτσούλιας, Βουκμίροβιτς (86′ Παπα-
τζίκος), Βλαχομήτρος (64′ Μακρίδης), Κουι-
ρουκίδης (75′ Πογοσιάν), Κρητικός
Καλαμάτα (Αναστόπουλος): Στεφανάκος, 
Τόλι, Κωνσταντινόπουλος, Τριποτσέρης (81′ 
Καντούτσης, Χριστοφιλέας, Νάσερ (46′ Πεεφ), 
Ζαχαρόπουλος, Νατσιόπουλος (46′ Οσμάνα-
γκιτς), Ηλιόπουλος, Ελ Ιντρίσι, Μπουσμπίμπα

Νίκη Βόλου – Ιάλυσος 2-0
Σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις, η Νίκη 
Βόλου επικράτησε του Ιάλυσου με 2-0 κι 
έμεινε σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη 
δυάδα του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι, αφού απείλησαν στο 10’ με 
τον Ροχάνο, σκόραραν στο 34’ με ανάποδο 
ψαλίδι του Μπαταγίνι κι ενώ ο Ιάλυσος λίγα 
λεπτά πριν είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες 
για να ανοίξει το σκορ. Ο σκόρερ της Νίκης, 
χτύπησε ξανά στο 42’, όταν μετά από κόρ-
νερ του Κρουθ με διπλή προσπάθεια 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 
το 2-0. Η ομάδα του Βόλου, 
έφτασε κοντά και στο 3-0 με 
την συμπλήρωση 45 λεπτών, 
όμως το σουτ του Μπαταγίνι 
αυτή τη φορά σταμάτησε στο 
δοκάρι.
Το σκορ αυτό το υπερασπί-
στηκε καλά η Νίκη και στο δεύτερο 
μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Οι 
φάσεις ήταν λίγες, με τους γηπεδούχους να 
κρατούν με άνεση αυτό το 2-0 και τον Ιάλυσο 
να απειλεί στο 89’ με σουτ του Παγώνη από 
κοντά.
Νίκη Βόλου (Βεργέτης): Αποστολίδης, Αλιατί-
δης, Βοσκόπουλος, Σ. Κυριακίδης (71’ Βοσν-
διάδης), Κάρδαρης, Μπιτσάκος, Ντομίνγκεθ, 
Ιορδανίδης (71’ Τσιμπούκας), Κρουθ, Μπα-
ταγίνι (82’Τσιώλης), Ροχάνο
Ιάλυσος (Χοσάδας): Ανδρούτσος, Γιώργου, 
Μακρυδημήτρης, Παγώνης, Πριόνας, Ρεκλεί-
της, Μπάρδης, Μαστραντωνάκης (76’ Ντι-
ατά), Κούντικ (46’ Τάντιτς), Χειρίτραντας (84’ 
Τασιούλης), Κονέ

Διαγόρας – Ιεράπετρα 0-0
Κακό ήταν το παιχνίδι στην Ρόδο, όπου ο 
Διαγόρας με την Ιεράπετρα έμειναν στο 0-0 
δημιουργώντας ελάχιστες φάσεις.
Ο ρυθμός της αναμέτρησης ήταν αρκετά 
χαμηλός από το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο 
αντίπαλοι, έδωσαν βάση κυρίως στην άμυνά 
τους με αποτέλεσμα να μην απειλήσουν στο 
επιθετικό κομμάτι.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι γηπεδούχοι ανέβα-
σαν κάπως τις στροφές τους, δημιούργησαν 
κάποιες καλές φάσεις στα αντίπαλα καρέ, 
αλλά κάτι έλειπε στο τελείωμα. Το 0-0 έμεινε 
μέχρι τέλους και αντικατοπτρίζει την εικόνα 
της αναμέτρησης.

Αιγάλεω – Ασπρόπυργος 0-2
Σημαντική νίκη μέσα στο Αιγάλεω για τον 
Ασπρόπυργο στο ντέρμπι δύο ομάδων που 
παλεύουν για την σωτηρία. Οι φιλοξενούμε-
νοι επικράτησαν με 2-0 και ξεπέρασαν στον 
βαθμολογικό πίνακα της Football League 
τους «κυανόλευκους» έχοντας πλέον 19 βαθ-
μούς, έναντι 17 των αντιπάλων τους. Στα του 
αγώνα τα πάντα κρίθηκαν στο πρώτο ημί-
χρονο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 
τον Γκατσολάτι στο 20’, κάνοντας με τον Φρά-
γκος στο 41’ το 0-2, σκορ με το οποίο ολο-
κληρώθηκε η αναμέτρηση.

Θεσπρωτός – Ολ. Βόλου 4-1
Νίκη ελπίδας και μάλιστα με το σαρωτικό 
4-1 πέτυχε επί του Ολυμπιακού Βόλου ο 
Θεσπρωτός. Οι νικητές με το τρίποντο αυτό 
βρίσκονται στην 12η θέση με 15 βαθμούς, 
μειώνοντας στους 2 την διαφορά από το 
Αιγάλεω που είναι πάνω από την ζώνη του 
υποβιβασμού. Από την άλλη οι Βολιώτες 
έμειναν στους 24, χάνοντας την ευκαιρία να 
διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Οι γηπεδού-
χοι προηγήθηκαν με τον Ραμίρεζ στο 13’, για 
να κάνει ο Μπίκας στο 21’ το 2-0, σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. 
Στο δεύτερο ο Ευθυμίου έκανε το 3-0 στο 
69’΄με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν με 
τον Φαζό στο 74’. Ο Θεσπρωτός ωστόσο δεν 
σταμάτησε στα 3 και με τον Ραμίρεζ και πάλι 

στο 93’ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Τα αποτελέσματα της Γ’ 
Εθνικής
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής συνεχίστηκε με δράση σε 
όλους τους ομίλους. Δείτε ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα.

1ος όμιλος
Δόξα Κάτω Καμήλας-Κεραυνός 

Πέρνης 4-1 
Πανδραμαϊκός-Κιλκισιακός 2-1 
Δόξα Θεολόγου-Ένωση Αλεξανδρούπολης 
0-1 
Νέστος Χρυσούπολης-Άρης Αβάτου 2-0 
Απόλλων Παραλιμνίου-Πανσερραϊκός 0-0 
Αετός Ορφανού-Ηρακλής Ζυγού 1-0 
Ρεπό: Ορφέας Ξάνθης
2ος όμιλος – 21η αγωνιστική
ΑΟ Σειρήνα-Θερμαϊκός 0-3 α.α
Αστραπή Μεσοποταμίας-Νίκη Αγκαθιάς 1-4 

Άρης Παλαιοχωρίου-ΠΑΣ Φλώρινα 0-3 α.α
Θύελλα Σαρακηνών-ΑΣ Αναγέννηση Γιαννι-
τσών 1-0 
Αγροτικός Αστέρας-Ποσειδώνας Μηχανιώ-
νας 3-1 
Εδεσσαϊκός-Αλμωπός Αριδαίας 1-1 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας-Μα-
κεδονικός 1-1 
Ρεπό: ΠΟ Νέας Καλλικράτειας
3ος όμιλος
ΑΣ Μετέωρα-Διγενής Νεοχωρίου 3-0 
Ατρόμητος Παλαμά-ΑΕ Καρίτσας 1-3 
Θησέας Αγριάς-ΑΠΟ Αταλάντη 2-1 
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Διαγόρας Στεφανο-
βικείου 4-1 
Ηρακλής Λάρισας-ΑΟ Ποταμιάς 1-0 
Πιερικός-Δίας Δίου 2-0 
ΓΣ Αλμυρού-ΑΟ Σελλάνων 0-0 
4ος όμιλος
ΠΑΣ Πρέβεζα-Θιναλιακός 0-1 
Αναγέννηση Άρτας-ΑΟ Ανατολής 4-1 
Αστέρας Ιτέας-Μακεδονικός Φούφα 0-3 α.α
Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΕ Λευκίμμης 0-1 
Σούλι Παραμυθιάς-ΑΕ Μεσολογγίου 2-2 
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΕ Ποντίων Κοζάνης 
4-1 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Απόλλων Ευπαλίου 
2-2 
5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-Εθνικός 2-0 
Κερατσίνι-Άνω Μερά 1-0 
Άγιοι Ανάργυροι-Κηφισιά 0-0 
Καλλιθέα-Φωστήρας 1-0 
Ερμής Κορυδαλλού-Πανθηραϊκός 0-2 
Ηλυσιακός-Ακράτητος 1-0 
Άγιος Ιερόθεος-ΑΕ Μοσχάτου 2-2 
6ος όμιλος
Θύελλα Ραφήνας-ΑΟ Υπάτου 0-2 
Παλληνιακός-Νέα Αρτάκη 1-1 
ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου-Παναρκαδικός 
0-1 
Αχαρναϊκός-Αιολικός 0-4 
Αήττητος Σπάτων-Ρόδος 1-2 
ΑΕΚ Τρίπολης-Κόρινθος ’06 1-1 
Ρεπό: Μαρκό
7ος όμιλος
ΠΣ “Η Σπάρτη”-Ολυμπιακός Ζαχάρως 2-0 
Ναύπλιο 2017-Αστέρας Βλαχιώτη 2-2 
Ερμιονίδα-Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-1 
ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΟ Βάρδας 2-0 
Πανηλειακός-ΑΟ Τσιλιβή 0-0 
Πανγυθεατικός-ΑΟ Διαβολιτσίου 2-1 
Θύελλα Πατρών-Παναργειακός 0-1 
8ος όμιλος – 18η αγωνιστική
Άγιος Νικόλαος-Πόρος 2-1 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Πανακρωτηριακός 0-0 
Γιούχτας-Ρεθυμνιακός 3-0 
Επισκοπή-Ηρόδοτος 1-0 
Ρεπό: Ατσαλένιος

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ξανά δεύτερος ο Ιωνικός! 

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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αθλητικά

Οι Ροσονέρι συμφώνησαν με την 
Άντερλεχτ για τον ταλαντούχο 
20χρονο Βέλγο ακραίο μέσο για να 
καλύψει το κενό του Ισπανού.

Μ
ια ριψοκίνδυνη, ενδεχομένως 
όμως και... διορατική κίνηση 
επέλεξε να κάνει η Μίλαν για 
να καλύψει το κενό του Σούσο, 

ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Σε-
βίλλη. Οι Ροσονέρι συμφώνησαν με την Ά-
ντερλεχτ για τον 20χρονο, πολλά υποσχό-
μενο Βέλγο ακραίο μέσο Αλέξις Σελεμέκερς.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέτος 
μετράει 19 συμμετοχές (με δύο γκολ και 
τέσσερις ασίστ) με τους Μοβ, θεω-
ρείται ένα από τα μεγάλα ταλέ-
ντα στην χώρα του και έχει 
δέκα συμμετοχές με την Κ21 
των Κόκκινων Διαβόλων. Οι 
θαυμαστές του, και δεν είναι 
λίγοι, τον συγκρίνουν βάσει 
στιλ με τον... Ντάνι Άλβες!
Η Μίλαν θα αποκτήσει τον ποδο-
σφαιριστή ως δανεικό, καταβάλλο-
ντας 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με υπο-
χρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, η 
οποία επίσης θα φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ.
Η μετακίνηση του Σελεμέκερς, ο οποίος 
μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερό εξτρέμ, 
ως κεντρικός μέσος ή ως μπακ – χαφ, αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Νάπολι: Έκλεισε τον Αντρέα Πετά-
νια για το καλοκαίρι
Το... λίφτινγκ της Νάπολι, τόσο για τώρα, 
όσο και για το καλοκαίρι, καλά κρατεί! Η 
ομάδα του Κώστα Μανωλά έκλεισε και 
πέμπτη μεταγραφή, μετά τους μέσους Ντιέ-
γκο Ντέμε (δέκα εκατομμύρια ευρώ, από 
την Λειψία), Στάνισλαβ Λομπότκα (24 εκατ. 
ευρώ, από την Θέλτα) και τον ακραίο επιθε-
τικό Ματέο Πολιτάνο (21,5 εκατ. ευρώ, από 
την Ίντερ).
Οι τρεις προαναφερθέντες ενισχύουν ήδη 
την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, ενώ οι 
άλλοι δύο νεοαποκτηθέντες θα το κάνουν 
από το καλοκαίρι. Αρχικά ήταν ο Κοσοβάρος 
κεντρικός αμυντικός της Ελλάς Βερόνα, Αμίρ 
Ραχμάνι, για τον οποίο η Νάπολι έδωσε 14 
εκατομμύρια ευρώ, αλλά τον άφησε δανεικό 
στην προηγούμενη ομάδα του.
Παρόμοια περίπτωση και ο Αντρέα Πετά-
νια. Ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός, ο οποίος 

φέτος μετράει οκτώ γκολ με την φανέλα της 
ΣΠΑΛ, αποκτήθηκε αντί 17 εκατομμυρίων 
ευρώ (συν τρία ως μπόνους), αλλά παρέ-
μεινε στην προηγούμενη ομάδα του έως το 
καλοκαίρι.

Αταλάντα: Απέκτησε τον νεαρό 
Σούταλο από την Όσιγιεκ
Η ενίσχυση με νέο αίμα συνεχίεται για την 
Αταλάντα, με την απόκτηση του 19χρονου 
Κροάτη σέντερ μπακ, Μπόσκο Σούταλο.
Οι Μπεργκαμάσκι ολοκλήρωσαν την από-
κτηση του από την Όσιγιεκ για το ποσό των 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας 
του συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2024.

Έτσι, ολοκλήρωσαν την τέταρτη προ-
σθήκη τους στο χειμερινό παζάρι 

και δεύτερη μέσα στην ημέρα 
μετά από εκείνη του συνομή-
λικου Ραούλ Μπελανόβα από 
την Μπορντό, ενώ είχαν προ-
ηγηθεί εκείνες των Καλντάρα 
από την Μίλαν (25 χρονών) 

και Ζίμπορα από την Χέρακλες 
(20 χρονών).

Σημειώνεται ότι ο Σούταλο αγωνί-
στηκε σε 21 ματς σε όλες τις διοργανώσεις 

στο α’ μισό της σεζόν, χάνοντας μόλις 5’ από 
ένα ματς Κυπέλλου.

Ρόμα: Ανακοίνωσε και Κάρλες Πέ-
ρεθ
Back to back ανακοινώσεις νέων παικτών 
από τη Ρόμα που μετά τον Γκονζάλο Βιγιάρ, 
απέκτησε με κάθε επισημότητα και τον Κάρ-
λες Πέρεθ με τη μορφή δανεισμού από τη 
Μπαρτσελόνα.
Ο 21χρονος εξτρέμ των «μπλαουγκράνα» 
μετακινείται στην Αιώνια πόλη τουλάχιστον 
μέχρι το καλοκαίρι με το κόστος του δανει-
σμού να φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ, 
όπως ενημερώνουν οι «τζιαλορόσι» στην 
ανακοίνωσή τους.
Μάλιστα, τονίζουν ότι υπάρχει και όρος 
υποχρεωτικής αγοράς του ποδοσφαιρι-
στή για το καλοκαίρι, εφόσον επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι που συμπεριλήφθη-
καν στο deal.
Αν γίνει αυτό, τότε το ποσό που θα πρέπει να 
βγάλει η Ρόμααπό τα ταμεία της θα φτάσει 
στα 11 εκατομμύρια ευρώ και με τα μπόνους 
μπορεί να φτάσει στα 15 εκατ.
Φέτος, ο Πέρεθ έπαιξε σε 11 ματς σε όλες τις 
διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπαρτσε-
λόνα, σκοράροντας μια φορά στη LaLiga και 
άλλη μια στο Champions League.

Μίλαν: Αλέξις Σελεμέκερς ο 
εκλεκτός για «αντί – Σούσο»

Η 
Γουλβς ολοκλήρωσε την από-
κτηση του Ντάνιελ Ποντένσε α-
πό τον Ολυμπιακό έναντι 21 ε-
κατομμύριων ευρώ!  

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εξαργύρωσε τις 
εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα 
των Πειραιωτών και πήρε μεταγραφή 
στην Premier League για να παίξει στην 
εντυπωσιακή ομάδα που έχει φτιάξει ο 
Νούνο Σάντο.
Ο Πορτογάλος άσος, κόστισε 21 εκατομ-
μύρια ευρώ στους «λύκους» σύμφωνα με 
το έγκυρο SkySports (16,9 εκατ. λίρες) και 
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα 
επόμενα 4,5 χρόνια.
Από τον Ολυμπιακό αποχωρεί έπειτα από 
1,5 χρόνο, αφού, ήρθε στην Ελλάδα από 
την Σπόρτινγκ Λισαβόνας το καλοκαίρι 
του 2018, συμπλήρωσε 42 συμμετο-
χές στο πρωτάθλημα, είχε 8 τέρματα και 
12 ασίστ, ενώ, σε επίπεδο ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων μαζί με προκριματικά 
Champions League και Europa League 
είχε 24 εμφανίσεις με 3 γκολ.

Ανακοινώνει Ρέτσο η Σέφιλντ 
Γιουνάιτεντ
Λεπτομέρειες απομένουν για να ανακοι-
νωθεί και επίσημα με την μορφή δανει-
σμού από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ο 
Παναγιώτης Ρέτσος.
Το όνομα του 21χρονου στόπερ ακού-
στηκε για Τζένοα και Κάλιαρι, ωστόσο η 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα στην 
οποία θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της 
σεζόν.
Τα βρετανικά media υποστηρίζουν πως 
ο δανεισμός του διεθνή σέντερ μπακ 
στις «Λεπίδες» αναμένεται να ανακοινω-
θεί εντός της ημέρας με τον σύλλογο της 
Premier League να καταβάλει στη Μπά-
γερ Λεβερκούζεν 700.000 ευρώ.

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Έγραψε 
(ξανά) ιστορία με τον Σάντερ 
Μπέργκε 
Εν αναμονή της οριστικοποίησης του 
δανεισμού του Παναγιώτη Ρέτσου από 
την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Σέφιλντ Γιου-
νάιτεντ έκανε (νέο) μεταγραφικό ρεκόρ 
στην ιστορία της, καταβάλλοντας περί τα 
24 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 
του Σάντερ Μπέργκε.
Ο 21χρονος Νορβηγός αμυντικός μέσος, 

ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις 
στην βελγική Γκενκ, υπέγραψε συμβόλαιο 
για 4,5 χρόνια με τις Λεπίδες και η από-
κτησή του σπάει το προηγούμενο ρεκόρ 
ακριβότερης μεταγραφής, το οποίο 
κατείχε ο Όιλ ΜακΜπέρνι από την Σου-
όνσι με 22 εκατομμύρια ευρώ, από το 
καλοκαίρι.
Για την ακρίβεια, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 
έχει σπάσει πέντε φορές (!) το ρεκόρ της 
για ακριβότερη μεταγραφή τον τελευταίο 
ενάμισι χρόνο.

Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε Φερ-
νάντες
Οριστικά και με κάθε επισημότητα ο 
Μπρούνο Φερνάντες αποτελεί παίκτη της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Το σίριαλ που ξεκίνησε το περασμένο 
καλοκαίρι και κατά καιρούς ταλαιπώ-
ρησε τους φίλους των Κόκκινων Διαβό-
λων, έληξε με happy end.
Μπρούνο Φερνάντεζ και Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ θα πορευτούν μαζί ως το 
καλοκαίρι του 2025, με προοπτική επέ-
κτασης για έναν ακόμη χρόνο, με το 
κλαμπ να ανακοινώνει επίσημα την 
πρώτη του μεταγραφή στο χειμερινό 
παζάρι.

Νιουκάστλ: Καρακάξα μέχρι το 
καλοκαίρι ο Ντάνι Ρόουζ
Προδιαγεγραμμένη έμοιαζε η... σκο-
τεινή μοίρα του Ντάνι Ρόουζ στην Τότε-
ναμ, μετά τον έντονο διάλογο με τον Ζοσέ 
Μουρίνιο που είχε σε πρόσφατη προ-
πόνηση των Σπιρουνιών. Και, μια ημέρα 
πριν από το τέλος των μεταγραφών, ανα-
κοινώθηκε ο δανεισμός του στη Νιουκά-
στλ μέχρι το τέλος της περιόδου.
Ο 29χρονος Άγγλος διεθνής αριστερός 
μπακ, ο οποίος το 2018 συγκλόνισε την 
βρετανική κοινή γνώμη όταν αποκάλυψε 
ότι έπασχε από κατάθλιψη, ψάχνει μέσα 
από τις Καρακάξες να διατηρήσει την 
θέση του στην εθνική ομάδα ενόψει του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του καλο-
καιριού.
Με την Τότεναμ μέτρησε φέτος 16 συμ-
μετοχές (και δύο ασίστ), τις περισσότε-
ρες όμως στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν 
προπονητής της περυσινής φιναλίστ του 
Champions League ήταν ακόμα ο Μαου-
ρίσιο Ποτσετίνο.

Γουλβς: Επίσημα «λύκος» ο 
Ποντένσε!
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Ο Απόλλων πέταξε τον ΑΠΟΕΛ εκτός κυπέλλου και προκρίθηκε 
στους «8» του θεσμού. Κέρδισε για δεύτερη φορά τους γαλαζο-
κίτρινους, αυτή τη φορά στο ΓΣΠ με 2-1, πέτυχε το ζητούμενο και 
πλέον περιμένει τον αντίπαλό ο που θα προκύψει μέσα από την 

κλήρωση.
Οι παίκτες ο οποίοι πήραν τον Απόλλωνα από το χέρι και τον οδή-
γησαν στο… εκδοτήριο για την εξασφάλιση του εισιτηρίου για την 
προημιτελική φάση του δεύτερου σε τάξη εγχώριου θεσμού, είναι ο 
Παπουλής ο οποίος σκόραρε στο 25’ και ο Πίττας που στις καθυστε-
ρήσεις (90’ + 5) διαμόρφωσε το αποτέλεσμα (2-1).
Πιο δυνατά μπήκαν οι γαλαζοκίτρινοι στο ξεκίνημα του αγώνα, όπου 
έφταναν με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή και ήταν πολύ πιο απειλη-
τικοί από τους φιλοξενούμενους, αλλά χωρίς ουσία στην τελική προ-
σπάθεια. Μάλιστα στο 7’ δικαιούνταν να πάρουν πέναλτι στην ανα-
τροπή του Ντε Βινσέντι από τον Αγκίρε εντός περιοχής, με τον Τιμόθεο 
Χριστοφή να κάνει λάθος και να δίνει άουτ για τους φιλοξενούμενους.
Κόντρα στη ροή του αγώνα και αξιοποιώντας κάποιες αδυναμίες του 
αντιπάλου, ο Απόλλωνας στο 20’ άνοιξε το σκορ με τον Παπουλή ο 
οποίος με το γόνατο έστειλε την μπάλα στα δίκτυα μετά από ασίστ 
του Γκακπέ από αριστερά. Το γκολ έδωσε στον Απόλλωνα την ευκαι-
ρία να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση το ματς, έχοντας γείρει για 
τα καλά τα δεδομένα υπέρ του και διατηρώντας το προβάδισμά του 
μέχρι την ολοκλήρωση του 45λέπτου..
Στην επανάληψη προσπάθησε με γρήγορες αλλαγές ο Κόρε Ινγκερ-
μπρίγκτσεν να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα, ρίχνοντας στο 
γήπεδο τον Σιγκούρνταρσον από το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου και 
λίγα λεπτά αργότερα τους Μάτιτς-Βιντιγκάλ. Η εικόνα του ΑΠΟΕΛ 
βελτιώθηκε ελάχιστα, αλλά οι γαλαζοκίτρινοι στο 79’ κατάφεραν να 
ισοφαρίσουν με κεφαλιά του Μάτιτς έπειτα από σέντρα του Μάτιτς. 
Ο Απόλλωνας πήρε τη νίκη σε φάση καρμπόν με το πρώτο γκολ, 
αφού αξιοποιώντας τα κενά που άφησε στην άμυνα ο ΑΠΟΕΛ, σε 
ξαφνική αντεπίθεση ο Ντένιτς έφυγε ταχύτατα, έδωσε τη μπάλα στον 
Πίττα κι αυτός με σουτ εντός περιοχής στο 95’ σκόραρε και διαμόρ-
φωσε το τελικό.

Σφιχταγκάλιασε την πρόκριση ο Εθνικός, έριξε τριά-
ρα στο Διγενή
Τις βάσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του Κυπέλλου έθεσε ο Εθνι-
κός Άχνας που επικράτησε εκτός έδρας του Διγενή με 3-0 και έγινε το 
απόλυτο φαβορί για την 8άδα.
Ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές του Ντέαν Κλάφουριτς επιβεβαίω-
σαν τα προγνωστικά και έφυγαν με το διπλό-μισή και βάλε πρόκριση 
και θα τελειώσουν την δουλειά στην δική τους έδρα.
Τον δρόμο για τη νίκη άνοιξε ο Χαραλάμπους με κεφαλιά στο 36΄ 
μετά από σέντρα του Χριστοφή. Στο 43΄ ο Κουντόμπιακ από την 
άσπρη βούλα δεν κατάφερε να νικήσει τον Μαυραντώνη ο οποίος 
απέκρουσε το πέναλτι και κράτησε το 1-0. Το πέναλτι το κέρδισε δύο 
λεπτά νωρίτερα ο Χριστοφή σε μαρκάρισμα του από τον Πιερή.
Δεν έβαλε το πέναλτι ο Κουντόμπιακ αλλά στο 52΄ κατάφερε να στεί-
λει την μπάλα στα δίχτυα, να κάνει το 2-0 και να διώξει το άγχος.
Το τελικό 3-0 ήρθε στο 88΄ από τον Κουσιάππα και πλέον ο επαναλη-
πτικός στο Δασάκι θα είναι τυπικής διαδικασίας.
ΑΠΟΕΛ (Κόρε Ινγκεμπρίγκτσεν): Βάτερμαν, Μιχαΐλοβιτς, Σιέλης, 
Σάβιτς, Ιωάννου, Άλεφ, Σόουζα, Ντε Βινσέντι (56’ Μάτιτς), Γέφτοβιτς 
(57’ Βιντιγκάλ), Εφραίμ, Πάβλοβιτς (46’ Σιγκούρνταρσον).
Απόλλων (Σωφρόνης Αυγουστή): Μολ, Πέδρο, Ενσούε, Σάλαϊ, Σελί-
μοβιτς, Αγκίρε (80’ Βασιλείου), Γκακπέ (80’ Πίττας), Σατσέτι, Ντένιτς, 
Παπουλής (65’ Γιαννιώτας), Μπένσοπ.

Την πρόκρισή της στους «8» του Κυπέλλου 
πανηγυρίζει η Ανόρθωση. 

Η 
«Κυρία» έκανε το καθήκον της στον επανα-
ληπτικό αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (3-0) και 
σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα στο ΓΣΠ 

(0-0) θα βρίσκεται στην αυριανή κληρωτίδα όπου θα 
μάθει και τον αντίπαλό της. Η ομάδα του Τιμούρ Κε-
τσπάγια ήταν το φαβορί για την πρόκριση και φρόντι-
σε να το επιβεβαιώσει και στον αγωνιστικό χώρο, ό-
πως μαρτυρά και το σκορ του επαναληπτικού αγώνα. 
Πρόσωπο του αγώνα ο Καλτσάς, ο οποίος σκόραρε 
μια φορά και μοίρασε δύο ασίστ.
Οι βάσεις πρόκρισης για την «Κυρία» 
μπήκαν από το πρώτο 20λεπτο 
της αναμέτρησης, όταν οι Βασι-
λακάκης (14’) και Σίλντενφελντ 
(20’) σκόραραν και απλοποί-
ησαν τα πράγματα για την 
ομάδα τους, διώχνοντας και 
το όποιο άγχος ενδεχομένως 
να υπήρχε. Δημιουργός και 
των δύο τερμάτων ο Καλτσάς, ο 
οποίος αρχικά έβγαλε μπαλιά ακρι-
βείας και ακολούθως εκτέλεσε το κόρνερ. Αυτές ήταν 
οι πρώτες δύο κλασικές φάσεις στο ημίχρονο για την 

Ανόρθωση, ενώ έχασε τεράστια ευκαιρία ο Μανθά-
της, όταν το πλασέ του εξουδετέρωσε με τα πόδια ο 
Βελλίδης. Ο Ολυμπιακός ήταν σχεδόν ακίνδυνος στο 
πρώτο ημίχρονο και οι μόνες ευκαιρίες που έκανε 
ήταν ένα σουτ του Κα (4’) που δεν βρήκε στόχο, όπως 
στόχο δε βρήκε και το μακρινό σουτ του Βινίσιους 
(38’).
Το δεύτερο ημίχρονο έγινε διαδικαστικού χαρα-
κτήρα, όταν ο εξαιρετικός σε άλλο ένα ματς Καλ-
τσάς, χρίστηκε σκόρερ με ωραία κεφαλιά, μετά από 
υπέροχη σέντρα του Μανθάτη (57’). Τα εναπομεί-
ναντα λεπτά κύλησαν χωρίς πολλά – πολλά, με την 
Ανόρθωση να έχει τον έλεγχο του αγώνα, να κρατά 
το μηδέν παθητικό παρά τις 2-3 καλές στιγμές του 
Ολυμπιακού για το γκολ της τιμής και να παίρνει μια 
σχετικά εύκολη νίκη που της δίνει την πρόκριση στα 
προημιτελικά του κυπέλλου. Στα αξιοσημείωτα του 

αγώνα το ντεμπούτο του Ανανίτζε με τη φανέλα της 
ομάδας της Αμμοχώστου και η απευθείας κόκ-
κινη κάρτα στον Ροζέριο Σίλβα (86’) για σκληρό 
φάουλ στον Γεωργιανό.

«Ερυθρόλευκο» check in στους «8» 
Τη δουλειά που άρχισε την προηγούμενη βδο-

μάδα στο «Στέλιος Κυριακίδης» ολοκλήρωσε στο 
«Αμμόχωστος» η Νέα Σαλαμίνα. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» επικράτησαν 2-1 της Πάφος FC το απόγευμα της 
Τετάρτης (29/1) και με δεύτερη νίκη (1-0 τελείωσε 

ο πρώτος αγώνας στην Πάφο) εξασφάλι-
σαν θέση στα προημιτελικά του κυπέλλου 
Coca – Cola.
Για να πάρει το ζητούμενο η ομάδα του 
Σάββα Πουρσαϊτίδη πέρασε αρκετά 
δύσκολες στιγμές, καθώς η Πάφος FC ήταν 
πολύ καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια 
της αναμέτρησης. Οι «γαλάζιοι» προηγή-
θηκαν με συρτό σουτ του Σιρόκ στο 17’ και 
ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα.
Η Νέα Σαλαμίνα ευτύχησε να ισοφαρίσει 
από την άσπρη βούλα με τον Μαουρίσιο. 
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ανατράπηκε στο 
27’ από τον Αραγιούρι και ήταν εύστοχος 
στην εκτέλεση της εσχάτης των ποινών 
ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Η Πάφος FC έπαιξε σαν η γάτα το ποντίκι 
στο δεύτερο ημίχρονο τη Νέα Σαλαμίνα, 
όμως η αστοχία του Καμπράλ και οι καθο-
ριστικές επεμβάσεις του Βεσελόφσκι χάρι-
σαν στην ομάδα της Αμμοχώστου το εισι-
τήριο της πρόκρισης στα προημιτελικά του 
κυπέλλου. Μάλιστα αυτή ήρθε με δεύτερη 
νίκη, αφού ο Κορέια στο 90+4 πέτυχε το 
2-1 για τη Νέα Σαλαμίνα.

αθλητικά
Ανόρθωση-Ολυμπιακός 3-0

«Κυρία» με… τον Καλτσά της
Πέταξε τον ΑΠΟΕΛ εκτός ο 
Απόλλων!
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Ολυμπιακός - Μπασκόνια 80-70
Κέρδισε Βάσκους και Έλις

Ο Ολυμπιακός (9-13) νίκησε την Μπασκόνια (8-14) με 80-70. Σε εξαιρετική βραδιά Ρούμπιτ (19π., 
7ρ.), Σπανούλης (16π., 4ασ.) και Έλις (11π., 7ρ.). 

Ο 
Ολυμπιακός έπαιξε σε αρκετά διαστήματα 
ωραίο μπάσκετ κι επικράτησε της Μπα-
σκόνια με 80-70. Η απουσία του Πρίντε-
ζη λόγω τραυματισμού δεν δημιούργησε 

το παραμικρό πρόβλημα αφού ο Ρούμπιτ τον αντι-
κατέστησε επάξια ενώ πολύ καλό ντεμπούτο έκανε 
και ο Έλις.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλύτερα την ανα-
μέτρηση και επιμένοντας να ακουμπούν τη μπάλα 
κοντά στο καλάθι (Ρούμπιτ, Μιλουτίνοφ) κι έτσι προ-
ηγήθηκαν με 10-5 (5’). Οι φιλοξενούμενοι όμως 
με πρωταγωνιστή τον Σενγκέλια και τρία εύστοχα 
σουτ τριών πόντων κατάφεραν να προσπεράσουν 
με 20-21 (9’).
Ο Ολυμπιακός έβγαλε γρήγορα δύο όμορφες συνερ-
γασίες στην επίθεση με αποτέλεσμα να προηγηθεί 
με 30-24, ωστόσο οι Βάσκοι ισοφάρισαν γρήγορα 
σε 30-30 (14’). Η επιστροφή του Σπανούλη στο 
παρκέ έφερε περισσότερες συνεργασίες 
στην επίθεση. Πότε με τον Έλις, πότε με 
τον Ρούμπιτ και πότε με δικά του τρί-
ποντα έγινε το σκορ 43-37 (19΄).  
Το τρίτο δεκάλεπτο με τον αγαπη-
μένο τρόπο του Μπαρτζώκα. Γρή-
γορο μπάσκετ, πολλές πάσες στην 
επίθεση με αποτέλεσμα τα ελεύθερα 
σουτ. Με τρίποντο του Παπανικολάου 
η διαφορά πήγε σε διψήφιο επίπεδο 
πόντων (50-40, 23’). Οι Βάσκοι με υπομονή 
και καλάθια από τους Σιλντς και Στάουσκας πλη-
σίασαν σε 57-51 (28’).
Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να βάλει τον αντίπαλο στη 
διεκδίκηση της νίκης. Η άμυνα παρέμεινε σε καλό 
επίπεδο και στην επίθεση με πρωταγωνιστή τον 
Ρούμπιτ ξέφυγε κι άλλο (69-55, 34’). Οι παίκτες του 
Μπαρτζώκα έδειξαν σοβαρότητα και συνέπεια στο 
παρκέ μέχρι το τέλος κι έφτασαν στη νίκη που κρα-
τάει «ζωντανές» τις λιγοστές πιθανότητες παρουσίας 
στα playoffs.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερο μπά-
σκετ και ήταν ανώτερος σε δίποντα (66.7%040.6%), 
βολές 993.3%-53.3%), ριμπάουντ (32-26) και ασίστ 
(22-16).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ρούμπιτ ήταν καταπληκτικός 
έχοντας 19 πόντους (5.7δ., 2/3τρ., 3/3β.), 7 ριμπά-
ουντ, μία ασίστ και 2 λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τζάνινγκ τελείωσε 
με 2/7 σουτ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Σπανούλης είχε 16 πόντους, 3 
ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη.

Ο Έλις ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 πόντους και 7 
ριμπάουντ ενώ έπαιξε και αρκετά καλή άμυνα.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ 
καλά το τελευταίο δεκάλεπτο, βρέθηκε με διψήφια 
διαφορά πόντων μπροστά και δεν ανησύχησε στη 
συνέχεια.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τον τραυματισμό του 
Χαραλαμπόπουλου. Η Μπασκόνια τις 8/15 βολές.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Μπόλντγουιν. 
Ο Αμερικανός πέρασε τον αντίπαλό του, πάτησε 
δυνατά και πρόσφερε τη φάση του παιχνιδιού.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-37, 59-51, 80-70

Σαραγόσα – ΠΑΟΚ 86-76
Όσο μπόρεσε να μείνει στο ματς, το έκανε. Από εκεί 
και πέρα, η Σαραγόσα που ήθελε τη νίκη προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση 

στους «16» του BCL φρόντισε να επιβάλει τον 
ρυθμό της και να φτάσει στην τελική επι-

κράτηση.
Αρκετά μουδιασμένο ήταν το ξεκί-
νημα για τον ΠΑΟΚ, κάτι που φρό-
ντισε να εκμεταλλευτεί η Σαραγόσα 
και να μετατρέψει το 9-7 σε 19-7 
πραγματοποιώντας ένα σερί 10-0 
χάρη στα τρίποντα του Μπαρέιρο. 

Η διαφορά παρέμεινε στο +10 (22-
12) μέχρι το 8’ αλλά με ένα επιμέρους 

6-1 ο «δικέφαλος» κατάφερε να μειώσει 
σε 23-18 με τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο Ζήσης 

Σαρικόπουλος ήταν εκείνος που είχε αναλάβει δράση 
στην ισπανική ρακέτα (12π., 6ριμπ. στο ημίχρονο) και 
με αντεπίθεση διαρκείας μπόρεσε να γυρίσει το ματς 
και από το -7 (31-24 στο 13’) έφτασε στο +2 (33-35 
στο 16’) με επιμέρους 11-2! Το ημίχρονο έκλεισε στο 
45-42 για την Σαραγόσα, με τον ΠΑΟΚ να έχει μόλις 
13/33 σουτ και τους γηπεδούχους 17/36.
Τα πράγματα ωστόσο έμελλε να κυλήσουν τελείως 
διαφορετικά στην 3η περίοδο. Ο ΠΑΟΚ πραγμα-
τοποίησε κακό ξεκίνημα μετά την έναρξη του β’ 
ημιχρόνου φτάνοντας στο -14 (65-51) στο 26’! Οι 
Μπρούσινο και Ένις οδηγούσαν την Σαραγόσα ενώ 
ο «δικέφαλος» συνέχισε να είναι άστοχος με αποτέ-
λεσμα η τρίτη περίοδος να βρει τους Ισπανούς στο 
+9 (68-59).
Έκτοτε ήρθε και η κατάρρευση στον ΠΑΟΚ. Η Σαρα-
γόσα έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι στην τέταρτη και 
τελευταία περίοδο διατηρώντας σταθερά μια δια-
φορά στους 13-15 πόντους ενώ έφτασε και στο +16 
(86-70) δύο λεπτά πριν από το τέλος του ματς.

Ράστα Βέχτα - ΑΕΚ 70-81
Επιτέλους, πρόκριση!

Τ
ην πρόκριση στους «16» 
του BCL που γύρευε ε-
δώ και λίγες αγωνιστι-
κές πήρε η ΑΕΚ! Οι «κι-

τρινόμαυροι» έθεσαν τις βάσεις 
για την νίκη (70-81) επί της Ράστα 
Βέχτα από το πρώτο μέρος του 
αγώνα και στο τελευταίο ματς 
με την Άνβιλ θέλουν να διατηρή-
σουν την 2η θέση, για το πλεο-
νέκτημα.
Δεν είχε Γκίκα, δεν είχε Λάν-
γκφορντ, αλλά είχε πείσμα, 
θέληση και συγκέντρωση!
Η ΑΕΚ πέρασε από την έδρα της 
Ράστα Βέχτα με 81-70, αφού 
έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ στο 
πρώτο 20λεπτο, που της έδωσε 
το δικαίωμα να «κλειδώσει» την 
πρόκριση στους «16» της ευρω-
παϊκής διοργάνωσης.
Παρά το γεγονός ότι ο Σίμπσον 
(28π.) της έκανε «ζημιά» στην 
τελευταία περίοδο, αφού από 
το -28 (20-48, 17’), κατάφερε 
να φτάσει στο - (67-75, 37’), οι 
«κιτρινόμαυροι» δεν αγχώθηκαν 
και πανηγύρισαν μαζί με τους 
120 οπαδούς του το καλό απο-
τέλεσμα.
Στην 14η και τελευταία αγωνι-
στική των ομίλων, η ΑΕΚ θέλει 
νίκη επί της Άνβιλ στο ΟΑΚΑ, για 
να μείνει στην δεύτερη θέση και 
να έχει το πλεονέκτημα έδρας 
σ την επόμενη φάση, αφού 
πλέον δεν υπάρχουν νοκ άουτ 
ματς (εντός κι εκτός έδρας), αλλά 
σειρά best-of-three.
Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του 
Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρο-
νης κόρης του, Τζιάνα, πριν την 
έναρξη του αγώνα, αλλά και 
παραβάσεις 24’’ από τους γηπε-
δούχους και 8’’ από την ΑΕΚ με 
την έναρξη του παιχνίδι.

Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλά στο 
παρκέ της «Rasta Dome» και 
έκανε σερί 10-0 (από 5-6, σε 
5-16), για να πάρει τον έλεγχο 
του αγώνα, με λύσεις που έδωσε 
ο Γιάνκοβιτς και 7/7 δίποντα. Τα 
τρίποντα των Ζήση και Τολιό-
πουλου έδωσαν στους «κιτρινό-

μαυρους»... αέρα 16 πόντων στο 
δεκάλεπτο (13-29). Ο 23χρονος 
γκαρντ και ο Τσάλμερς «εκτέλε-
σαν» ξανά από τα 6.75μ για το 
13-35 (11’) και λίγο αργότερα 
Γιάνκοβιτς με Ζήση πήγαν την 
διαφορά στο +28 (20-48, 17’). Οι 
Γερμανοί, όμως, βρήκαν κάποιες 
λύσεις και με επιμέρους 11-3, 
μείωσαν στο ημίχρονο (31-51, 
20’).
Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ δεν 
είχε τόσο καθαρό μυαλό, αφού 
η Ράστα Βέχτα έκανε επιμέ-
ρους 14-7, για να μειώσει σε 
45-58 (25’) - με τον Ρέι να κάνει 
αντιαθλητικό στον Κέσενς και 
τον Ματσιούλις να κάνει φάουλ 
σε προσπάθεια για τρίποντο 
του Ουέινραϊτ. Την κατάσταση, 
όμως, έσωσαν οι Ζήσης και 
Γιαννόπουλος με τρίποντο και... 
τετράποντο, αντίστοιχα, για το 
47-64 (27’). Ο Σίμπσον έκανε το 
49-67 του τρίτου δεκαλέπτου, 
αφού ο Έλληνας φόργουορντ 
δεν βρήκε στόχο από τα 6.75μ 
στη λήξη της περιόδου. Ο Γιαν-
νόπουλος βρήκε ξανά στόχο από 
την περιφέρεια (53-72, 32’), αλλά 
ο Σίμπσον πήρε... φωτιά και πήγε 
να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι 
(67-75, 37’). Οι βολές των Γιάνκο-
βιτς, Χρυσικόπουλου και Τσάλ-
μερς, αλλά και το κάρφωμα του 
Σλότερ, έδωσαν στην ΑΕΚ τη 
νίκη (70-81, 40’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ έπαιξε 
τρομερά στο πρώτο μέρος του 
αγώνα, με αποτέλεσμα να θέσει 
τις βάσεις για τη νίκη. Επίσης, 
είχε πολύ καλό ποσοστό στα 
δίποντα (75%, 21/28), πέτυχε 20 
πόντους στον αιφνιδιασμό και 
μοίρασε 17 ασίστ.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Βλάντο 
Γιάνκοβιτς (14π., 2ρ., 3ασ., 2κλ., 
1τ.) και Νίκος Ζήσης (12π., 3ρ., 
3ασ., 1κλ.) ήταν απλά υπέροχοι.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Γκραντ 
(7π., 6ρ.) ικανοποίησε στο χρόνο 
που αγωνίστηκε, όπως και ο 
Τσάλμερς, οι Τολιόπουλος και 
Γιαννόπουλος έβαλαν καθορι-
στικά σουτ και ο Χρυσικόπουλος 
πρόσθεσε 10 πόντους.
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SPORTS
31 Ιανουαρίου 2020

Aπείλησε με Grexit και 
διακοπή του πρωταθλήματος 
ο Μητσοτάκης! 
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σελ. 69
«Κυρία» με… τον 
Καλτσά της σελ. 75


