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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
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Αν αρχίσεις να 
τους φέρεσαι 

όπως σου 
φέρονται, τότε 

δεν τους αρέσει.

Και τότε 
αρχίζουν να σε 
υπολογίζουν.

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν την εβδο-

μάδα καλά και «κοτσονάτους». Ο Φλε-

βάρης μας έχει έλθει με τα χιονάκια του, 

αλλά να μην ξεθαρεύουμε και να λέμε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για 

τον ήπιο χειμώνα που έχουμε (μέχρι σήμερα).

Η όμορφη παροικία μας περνάει την καθημερινό-

τητα της με την υποχρεωτική καθημερινή εργασία που 

κάνουμε όλοι για τα προ το ζην (το άτιμο πανάκριβο 

έχει γίνει) κι αρκετοί πιο «τολμηροί» ανακατεύονται 

με τα επονομαζόμενα «κοινά». Κι είναι γεγονός ότι 

οι περισσότεροι (ΕΥΤΥΧΩΣ) ότι υπηρεσίες προσφέ-

ρουν αφιλοκερδώς πάντα δεν θέλουν να ακούγεται το 

όνομα τους ως «ΗΡΩΕΣ» κι «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ», γιατί απλά 

θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς. 

Υπάρχει και μια μικρή μερίδα (ευτυχώς) που πάμε 

στην κατηγορία της εφήμερης δόξας και λίγα λεπτά 

δημοσιοποίησης. Σε αυτό το σημείο εμείς που έχουμε 

ΜΜΕ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα.

«Γιατί ρε Κουρτέση δεν έβαλες φωτογραφίες μας κι 

έβαλες αυτόν τον…; Σταμάτα μου και την διαφήμιση 

που έχω στην εφημερίδα!!» Ευτυχώς που μεγάλωσα 

(επικίνδυνα) και δεν μου καίγεται καρφάκι πλέον για 

τέτοιες «θανάσιμες απειλές». Τα όσα χρόνια μου δίνει 

ο Θεός και θα μπορώ να σκέπτομαι παίρνοντας ένα 

κομμάτι χαρτί θα γράφω πέντε αράδες λόγια για να 

ενημερώνω αυτούς που αγαπούν και σέβονται το 

ΣΠΑΝΙΟ ΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-

ΦΙΑΣ. Μου αρκεί για την εντελώς απλή καθημερινή 

μου διαβίωση μετά από 50+ χρόνια  σε Αμερική, 

Καναδά κι Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλον αυτόν τον 

ελληνισμό που μας αγαπά, μας σέβεται και μας 

συμπαραστέκεται. Πάντα υγεία και χαρά στις οικογέ-

νειες σας.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

Τελικά όλοι ψάχνουν 
πέντε λεπτά δημοσιότητος
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επικαιρότητα

Τραμπ: Ενισχυμένη σχέση ασφαλείας ΗΠΑ και Ελλάδας - 
Εξαιρετικός ηγέτης ο Μητσοτάκης 

Τ
ον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην 
Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο Αμερικανός 
πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στη νέα πρέσβη της Ελ-
λάδας στις ΗΠΑ, κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 

η οποία του επέδωσε τα διαπιστευτήριά της.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ισχυρή στήριξή του 
στην αναπτυσσόμενη σχέση Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου και 
σημείωσε ότι η πρόσφατα κυρωθείσα από τη Βουλή συμ-
φωνία αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας «επιβεβαιώ-
νει τη δέσμευση των χωρών σε μια ενισχυμένη σχέση ασφα-
λείας».
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τραμπ 
αναφέρθηκε με τα θερμότερα λόγια στην πρόσφατη επί-
σκεψη στις ΗΠΑ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό ηγέτη, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, μέσω των μεταρρυθμίσεων, έχει συμβάλει ουσια-
στικά στην επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας».
Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην «εξαι-
ρετική, ιδιαίτερα ισχυρή και ιστορική σχέση μεταξύ των δύο 
χωρών, η οποία ενισχύεται από τις πρόσφατες θετικές εξε-
λίξεις σε στρατιωτικά, οικονομικά και στρατηγικά θέματα».
Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε το ρόλο της Ελλάδας 
ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, εξέ-
φρασε την ισχυρή στήριξή του στην αναπτυσσόμενη σχέση 
Ελλάδας Ισραήλ και Κύπρου, ενώ σημείωσε ότι η πρόσφατα 
κυρωθείσα από τη Βουλή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας 
ΗΠΑ - Ελλάδας «επιβεβαιώνει τη δέσμευση των χωρών σε 
μια ενισχυμένη σχέση ασφαλείας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην διευθύντρια του διπλωμα-
τικού γραφείου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είναι η πρώτη γυναίκα που ανα-
λαμβάνει τη διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας μας στην 
αμερικανική πρωτεύουσα.

Μητσοτάκης σε Τραμπ: Δεν θα ανεχτούμε πα-
ραβιάσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας 
με δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον 
Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανέ-
φερε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή συνά-
ντηση με τον πρόεδρο Τραμπ».
«Είχαμε μια επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών ελληνοαμε-
ρικανικών σχέσεων, ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για 
την πορεία της ελληνικής οικονομίας και μία πολύ καλύτερη 

κατανόηση και του ίδιου του προέδρου Τραμπ για τις γεωπο-
λιτικές προκλήσεις της περιοχής και πως μπορούμε να είμα-
στε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος» σημείωσε ο 
πρωθυπουργός.
Και προσέθεσε: «Τέθηκαν εμφατικά όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Έγινε ξεκά-
θαρο στην αμερικανική πλευρά ότι δεν θα δείξουμε καμιά 
ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ξεκινάει άμεσα η δια-
πραγμάτευση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα 
των F-35, με στόχο την απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών 
νέας τεχνολογίας.
Στόχος είναι, με βάση και τις δημοσιονομικές δυνατότητες 
της χώρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης 
των F-16, να προχωρήσουμε στην προμήθεια των F-35. Αυτό 
αναμένεται να γίνει με βάση και τις δυνατότητες παραγωγής 
των F-35 από το 2024 και μετά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά 
την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το περιεχόμενο 
των συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια υποδέχθηκαν 

τον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, 
λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).  Μετά από ένα 
καταγιστικό ον κάμερα  διάλογο, στη διάρκεια του οποίου ο 
Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε  και απάντησε σε απανωτές 
ερωτήσεις για την κρίση με το Ιράν, ο κ. Τραμπ επισήμανε ότι 
οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι «εκπληκτικές», ενώ ο 
κ.Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να θέσει όλα τα φλέγοντα, 
για την ελληνική πλευρά, ζητήματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε μία εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο 
Τραμπ κατά την οποία αναλύθηκε το σύνολο του πλέγματος 
των σχέσεων των δύο χωρών. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαι-
ρία να επανεπιβεβαιωθεί το άριστο επίπεδο των διμερών 
σχέσεων και να συζητηθούν τρόποι ενίσχυσής τους. Σημει-
ώθηκε δε χαρακτηριστικά στη διάρκεια της συνάντησης ότι 
αυτή την περίοδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διάγουν 
την καλύτερή τους φάση.
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή συνάντηση 
με τον Πρόεδρο Τραμπ» ανεφερε ο Πρωθυπουργός συνο-
μιλώντας με δημοσιογράφους, αμέσως μετα την επίσκεψη 
στον Λευκό Οίκο.
Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η στρατηγική 
συνεργασία με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε 
όλους τους τομείς τους οποίους θεωρούμε πρώτης προ-
τεραιότητας, όπως οι επενδύσεις και ο αμυντικός τομέας, 
καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Κατά τη διάρκεια της κατ´ ιδίαν συνάντησης, ο Πρωθυπουρ-
γός ανέλυσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την κατάσταση στην 
Ανατ. Μεσόγειο και ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας μας για τις 
παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες, συμπερι-
λαμβανομένων των μνημονίων που έχει υπογράψει η Τουρ-
κία με τη Λιβύη, οι οποίες αποσταθεροποιούν ολόκληρη την 
ισορροπία στην περιοχή.
«Τέθηκαν εμφατικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελλη-
νικά κυριαρχικά δικαιώματα. Έγινε ξεκάθαρο στην αμερικα-
νική πλευρά ότι δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή σε παραβίαση 
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» ανέφερε στους δημοσι-
ογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Είχαμε 
μια επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών Ελληνοαμερικανικών 
σχέσεων, ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας και μία πολύ καλύτερη κατανόηση 
και του ίδιου του προέδρου Τραμπ για τις γεωπολιτικές προ-
κλήσεις της περιοχής και πως μπορούμε να είμαστε μέρος 
της λύσης και όχι του προβλήματος».

Η νέα πρέσβης της Ελλάδας 
στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου, επέδωσε 
τα διαπιστευτήριά της στον 
Αμερικανό πρόεδρο - Ο 
Τραμπ μίλησε «θερμά» για 
την πρόσφατη επίσκεψη του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο 
χαρακτήρισε «εξαιρετικό ηγέτη»
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Σ
ήμερα συνεδρίασε η ολομέλεια της 
ΕΟΕ και κατόπιν εισήγησης της ε-
πιτροπής λαμπαδηδρομίας στην ο-
ποία προεδρεύει ο Σάκης Βασιλει-

άδης, αποφασίστηκε να δοθεί για πρώτη 
φορά στην ιστορία, το χρίσμα σε γυναίκα.
Η ΕΟΕ έδωσε το χρίσμα σε γυναίκα και στη 
μεταφορά της φλόγας στο Παναθηναϊκό 
στάδιο καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη θα 
είναι αυτή που στις 19 Μαρτίου, ως τελευ-
ταία λαμπαδηδρόμος επί ελληνικού εδά-
φους, θα ανάψει το βωμό στο Καλλιμάρ-
μαρο.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπια-
κής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος 
Καπράλος αναφέρθηκε στην επιλογή των 

δύο Ολυμπιονικών λέγοντας:
«Είναι μία ιστορικήστιγμή καθώς για 
πρώτη φορά στην ιστορία μία αθλήτρια θα 
είναι πρώτη Λαμπαδηδρόμος. Πιστεύω ότι 
αυτή την τιμή τη δικαιούται η Αννα Κορα-
κάκη καθώς έχει τιμήσει την ελληνική 
σημαία και έχει δοξάσει τη χώρα μας, όχι 
μόνο με τα δύο μετάλλια στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Ρίο αλλά και με τις επι-
τυχίες της και μετά το 2016. Είμαι χαρού-
μενος, όμως και για την Κατερίνα Στεφα-
νίδη, μία ακόμα καταπληκτική Ελληνίδα 
αθλήτρια που μεσουρανεί στον παγκόσμιο 
στίβο και μας κάνει υπερήφανους με τις 
συνεχόμενες επιτυχίες. Συγχαρητήρια και 
στις δύο αθλήτριές μας».

Κορακάκη: Για πρώτη φορά η πρώτη 
λαμπαδηδρόμος θα είναι γυναίκα 

«Θερίζει» η γρίπη - 17 νεκροί 
μέσα σε μία εβδομάδα 

Αυξάνονται διαρκώς τα 
κρούσματα - Ο συνολικός αριθμός 
των νεκρών ανέρχεται στους 38 - 
Ποια η σημασία των εμβολίων και 
των αντιικών φαρμάκων

Α
νεβαίνει συνεχώς το κύμα 
της εποχικής γρίπης στη χώ-
ρα μας.
Άλλοι 17 νεκροι καταγράφη-

καν σε μία εβδομάδα, με τον συνολικό 
αριθμό να ανέρχεται σε 38 καθώς και 
51 νέα περιστατικά σοβαρής νόσου, η 
οποία χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί με 
νοσηλεία σε ΜΕΘ.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
είναι 151.
Το μικρότερο θύμα της γρίπης αυτόν τον 
χειμώνα στην Ελλάδα ειναι το τετρά-
χρονο κορίτσι που έχασε την ζωή του 
πριν απο μερικές εβδομάδες, ενώ το 
μεγαλύτερο ήταν ηλικίας 91 ετών.

Τι αναφέρουν τα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ
«Πολύ υψηλή δραστηριότητα» της επο-
χικής γρίπης διαπιστώνουν οι ειδικοί 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ) στην εβδομαδιαία επιδη-
μιολογική έκθεσή τους, προειδοποιώ-
ντας ταυτόχρονα ότι αναμένεται περαι-
τέρω ανοδική τάση της γρίπης στη χώρα 
μας το επόμενο διάστημα, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται και για τα μέτρα προστα-
σίας που πρέπει να λαμβάνονται έναντι 
των ιών της γρίπης.
Η σοβαρή «διάγνωση» των επιδημιο-
λόγων αποτυπώνεται και στα στοιχεία 
για την έντονη πορεία της νόσου το προ-
ηγούμενο διάστημα: κατά την εβδο-
μάδα 27 Ιανουαρίου – 02 Φεβρουαρίου 
2020 αναφέρθηκαν 17 νέα θανατηφόρα 
περιστατικά, ανεβάζοντας τον αριθμό 
των θυμάτων σε 38 καθώς και 51 κρού-
σματα σοβαρής γρίπης, τα οποία προ-
στίθενται στα 100 που είχαν αναφερθεί 
στην προηγούμενη έκθεση επιδημιολο-
γικής επιτήρησης.
Από τους 151 σοβαρά ασθενείς, οι 136 
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ). Από το σύνολο των 
ασθενών αυτών, μόνο οι 55 (36,4%) 
είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνο-

λικά 38 θάνατοι από εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένη γρίπη. Οι 27 θάνατοι αφο-
ρούσαν σε ασθενείς με νοσηλεία σε 
ΜΕΘ και 11 σεασθενείς χωρίς νοσηλεία 
σε Εντατική.
Οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ αναφέρουν 
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 πλήτ-
τει περισσότερο άτομα μικρής ηλικίας 
και να προκαλεί σοβαρή νόσο και τον 
δεύτερο να πλήττει ηλικιωμένους και 
να συνδέεται περισσότερο με θανατη-
φόρα έκβαση.

Η σημασία των εμβολίων και 
των αντιικών φαρμάκων
Οι ειδικοί του ΕΟΔΥ τονίζουν ότι η 
τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής 
αποτελεί ισχυρό «όπλο» για την προ-
στασία του πληθυσμού από τους ιούς 
της γρίπης όπως και το αντιγριπικό 
εμβόλιο, για όσους συγκαταλέγονται σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου.
Μάλιστα, υπογραμμίζουν πως επειδή η 
γρίπη θα κορυφωθεί τον επόμενο μήνα 
αλλά θα συνεχίσει να κυκλοφορεί μέχρι 
και το τέλος Μαρτίου όσοι ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες έχουν το χρόνο να 
εμβολιαστούν και να θωρακιστούν ένα-
ντι της νόσου.
Το ποσοστό κάλυψης του εμβολίου 
είναι περίπου 50% - 60%, αλλά αυτό 
που είναι σημαντικό και αποδεικνύεται 
από τις έρευνες είναι ότι έστω και αυτή 
η κάλυψη είναι πολύ σημαντική, γιατί 
επιτρέπει την ήπια νόσηση με γρίπη και 
αποτρέπει τις σοβαρές επιπλοκές της 
νόσου, οι οποίες συχνά έχουν μοιραία 
κατάληξη.
Τα αντιικά φάρμακα χορηγούνται από 
τον γιατρό εφόσον τίθεται η υποψία 
γρίπης, πχ ασθενής που παρουσιάζει 
πολύ βαριά συμπτώματα ή ανήκει σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου και ιδανικά 
έχει επιβεβαιωθεί και με το ειδικό τεστ. 
Τα αντιικά πρέπει να χορηγούνται μέσα 
στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη των 
συμπτωμάτων ώστε να μειώσουν ή και 
να αποτρέψουν τον κίνδυνο των πιθα-
νών επιπλοκών, και συνεπώς της βαρύ-
τερης νόσησης και της νοσηλείας
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Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι όσα είπε σχετίζονται με την υπόθεση 
Βγενόπουλου για την οποία της έχει επιβληθεί αμετάκλητη πειθαρχική ποινή

Ο 
πρώην αναπληρωτής υ-
πουργός Δικαιοσύνης Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος 
μετά την σημερινή κατάθε-

ση της πρώην εισαγγελέως Εφετών 
Γεωργίας Τσατάνη στην προανακρι-
τική επιτροπή της Βουλής, σε δήλω-
σή του αφού αναφέρει ότι η κατάθε-
ση της εισαγγελικής λειτουργού είναι 
ψευδής, επισημαίνει ότι τα όσα είπε 
δεν έχουν σχέση με την σκευωρία της 
Novartis, αλλά με την υπόθεση του α-
ποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα 
Βγενόπουλου.
Παράλληλα, ο κ. Παπαγγελόπουλος 
αναφέρει ότι στην κυρία Τσατάνη της 
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή «για 
την πρωτοφανή και σκανδαλώδη 
προσπάθεια συγκάλυψης ενός μεγά-
λου σκανδάλου, του σκανδάλου Βγε-
νόπουλου».
Δεν παραλείπει ο κ. Παπαγγελόπου-
λος να αναφερθεί σε εννέα ενέργειες 
της κυρίας Τσατάνη αναφορικά με την 
υπόθεση Βγενόπουλου, ενώ υπο-
γραμμίζει ότι «ως εισαγγελέας και 
ως υπουργός υπήρξα ασυμβίβαστος 
διώκτης της διαφθοράς και αυτό δεν 
μου συγχωρούν κάποιοι διεφθαρμέ-
νοι και διαπλεκόμενοι πολιτικοί και 
έχουν συνασπισθεί με ελάχιστους, 
μετρημένους στα δάκτυλα του ενός 
χεριού, επίορκους Εισαγγελείς και 
έναν ισοβίτη κατάδικο για ναρκω-
τικά».
Στόχος, όλων αυτών, προσθέτει ο κ. 
Παπαπαγγελόπουλος, είναι «να με 
εκδικηθούν και ταυτόχρονα να εκφο-
βίσουν τη συντριπτική πλειοψηφία 
Εισαγγελέων και Δικαστών προκειμέ-
νου να εξασφαλίσουν την ανοχή και 
τη σιωπή τους στα σκάνδαλα και στις 
παρανομίες».
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του κ. 
Παπαγγελόπουλου έχει ως εξής:
«Η καλύτερη απάντηση στα ψέματα 
της κας Τσατάνη, Εισαγγελέως η οποία 
καμία σχέση δεν έχει με την υπόθεση 
Novartis, είναι η αμετάκλητη πειθαρ-

χική ποινή που της επιβλήθηκε από το 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού-
λιο του Αρείου Πάγου για την πρωτο-
φανή και σκανδαλώδη προσπάθεια 
συγκάλυψης ενός μεγάλου σκανδά-
λου, του σκανδάλου Βγενόπουλου.
Προς ενημέρωση της κοινής γνώμης 
υπενθυμίζω:
α) Η κα Τσατάνη με πραξικοπηματικό 
τρόπο αφαίρεσε από την αποκλει-
στικά αρμόδια Εισαγγελία κατά της 
Διαφθοράς τη δικογραφία του σκαν-
δάλου Βγενόπουλου, τη χειρίσθηκε 
και την αρχειοθέτησε με προκλητικά 
απροκάλυπτες μεθοδεύσεις.
β) Η κα Τσατάνη εντός 72 ωρών, με 
διαστημική ταχύτητα «μελέτησε» 
και με πρωτοφανή ευφυΐα κατανό-
ησε χιλιάδες σελίδες, και με υπεράν-
θρωπη προσπάθεια συνέταξε τη διά-

ταξη απαλλαγής του μακαρίτη Βγενό-
πουλου, που αριθμούσε 801 σελίδες 
εάν θυμάμαι καλά.
γ) Για την αρχειοθέτηση του σκανδά-
λου Βγενόπουλου είχε ενημερωθεί 
ο ίδιος ο Βγενόπουλος – από ποιόν 
άραγε – και την προανήγγειλε ο ίδιος 
λίγες ώρες πριν η κα Τσατάνη τον 
απαλλάξει προκλητικά και παράνομα.
δ) Το σκάνδαλο Βγενόπουλου προ-
κάλεσε τεράστια οικονομική ζημία 
δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. Η Κυπριακή οικονο-
μία κατέρρευσε μάλιστα και εξ αιτίας 
αυτού του σκανδάλου.
ε) Η κα Τσατάνη δε δίστασε να μηνύ-
σει τους Κύπριους συναδέλφους της 
που ερευνούσαν και αυτοί το σκάν-
δαλο Βγενόπουλου. Βέβαια η Ελλη-

νική Δικαιοσύνη απέρριψε τη μήνυση 
της.
στ) Τη δράση της κας Τσατάνη αποκά-
λυψε κυρίως ο εκλεκτός σήμερα της 
Ν.Δ. και του ΚΙΝ.ΑΛ. γνωστός εισαγ-
γελέας κ. Αγγελής.
ζ) Η κα Τσατάνη, γνωστή για τη μερο-
ληπτική άσκηση των καθηκόντων 
της και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, 
είναι σύζυγος και μητέρα στελεχών 
και υποψήφιων βουλευτών της Ν.Δ.
η) Την καταγγελία της σε βάρος μου 
έκανε αμέσως μετά την παράνομη 
αρχειοθέτηση του σκανδάλου Βγε-
νόπουλου. Προφανής ο αντιπερισπα-
σμός.
θ) Έχει παραδεχθεί ότι με επισκέ-
φθηκε στο γραφείο μου με δική της 
πρωτοβουλία. Ζήτησε και αυτή να τη 
βοηθήσω και μετά με κατήγγειλε.
Προφανώς είναι τεράστια και σπάνια 
σύμπτωση που και οι τέσσερις Εισαγ-
γελείς Αγγελής, Ράϊκου, Αθανασίου 
και Τσατάνη κατέθεσαν ότι ερχόντου-
σαν με δική τους πρωτοβουλία στο 
γραφείο μου. Οι ψευδείς, αχαρακτή-
ριστες και ανάξιες για Εισαγγελικό 
Λειτουργό δήθεν αποκαλύψεις ιδι-
ωτικών συνομιλιών μας με αναγκά-
ζουν να αποκαλύψω – μολονότι δεν 
το ήθελα- τις πραγματικές συνομιλίες 
μας και τα ρουσφέτια που μου ζητού-
σαν όταν με συναντούσαν με δική 
τους πρωτοβουλία.
Ως Εισαγγελέας και ως Υπουργός 
υπήρξα ασυμβίβαστος διώκτης της 
διαφθοράς. Αυτό δεν μου συγχω-
ρούν κάποιοι διεφθαρμένοι και δια-
πλεκόμενοι πολιτικοί και έχουν συνα-
σπισθεί με ελάχιστους, μετρημένους 
στα δάκτυλα του ενός χεριού, επί-
ορκους Εισαγγελείς και έναν ισοβίτη 
κατάδικο για ναρκωτικά. Στόχος τους 
να με εκδικηθούν και ταυτόχρονα να 
εκφοβίσουν τη συντριπτική πλειοψη-
φία Εισαγγελέων και Δικαστών προ-
κειμένου να εξασφαλίσουν την ανοχή 
και τη σιωπή τους στα σκάνδαλα και 
στις παρανομίες».

Παπαγγελόπουλος: Ψευδής η κατάθεση 
Τσατάνη στην προανακριτική 

Η Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου 
στο θέατρο με τον 
σύντροφό της 

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την εκλογή 
της ως νέας Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε 
το βράδυ της Κυριακής, στην παράσταση του 
Εθνικού Θεάτρου «Μαθήματα Πολέμου»

Σ
το Εθνικό Θέατρο βρέθηκε το βράδυ της Κυρια-
κής η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου όπου παρα-
κολούθησε την παράσταση «Μαθήματα Πολέ-
μου», μαζί με το σύντροφό της Παύλο Κοτσώνη. 

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την εκλο-
γή της ως νέας Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η κυρία Σακελλαροπού-
λου δεν είχε ειδοποιήσει νωρίτερα τους ανθρώπους του 
Εθνικού Θεάτρου οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επί-
σκεψή της μόλις λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παρά-
σταση! Γεγονός που δείχνει πως η ίδια δεν επιθυμούσε 
να γίνει κάτι ιδιαίτερο για την υποδοχή της αλλά επέλεξε 
να παρακολουθήσει την παράσταση ως μία απλή πολί-
της.
Κατά την άφιξή της τήν υποδέχτηκε ο Γιάννης Λιγνάδης 
ο οποίος υπογράφει την μετάφραση του έργου και εν 
συνεχεία κάθισε δίπλα στο ζευγάρι και παρακολούθησαν 
μαζί την δίωρη παράσταση.
Η απλότητά της κυρίας Σακελλαροπούλου, εξάλλου, 
διαφάνηκε ξεκάθαρα, και από τους φιλικούς τόνους 
στους οποίους κινήθηκε η επικοινωνία της τόσο με τον 
κόσμο που την πλησίασε για την συγχαρεί όσο και με 
τους συντελεστές της παράστασης τους οποίους επισκέ-
φθηκε, μετά το φινάλε, στα παρασκήνια. Είχαν μάλιστα 
την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα πολιτισμού αλλά 
και για κάποια από τα δικά της σχέδια που αφορούν στην 
Προεδρία της Δημοκρατίας.
Τα Μαθήματα Πολέμου III αποτελούν το τρίτο έργο της 
δραματικής τριλογίας «Μαθήματα Πολέμου» που έχει 
ως περιεχόμενο την αρχαία ελληνική ιστορία και θέμα 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ενώ στα δύο πρώτα, η 
δραματοποίηση περιλαμβάνει αυτοτελή επεισόδια από 
το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη, τα Μαθήματα Πολέ-
μου III δραματοποιούν επεισόδια από τα «Ελληνικά» 
του Ξενοφώντα. Πιο συγκεκριμένα, η πραγμάτευση εστι-
άζεται στα κυριότερα γεγονότα που συνθέτουν το τέλος 
του Πελοποννησιακού Πολέμου και τα οποία σηματο-
δοτούν, παράλληλα, το τέλος της αθηναϊκής ηγεμονίας 
και της αθηναϊκής δημοκρατίας. Βασικλη επιδίωξη της 
παράστασης είναι η βιωματική διδασκαλία, προσανατο-
λισμός άλλωστε ενός σκέλους των παραγωγών του Εθνι-
κού Θεάτρου, να αποτελέσει – εκτός της ψυχαγωγίας – 
και εργαλείο εξοικείωσης του κάθε θεατή με τα κείμενα.
Την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιωργής Τσουρής ενώ παί-
ζουν οι ηθοποιοί Βασίλης Αθανασόπουλος, Αλίκη Αλε-
ξανδράκη, Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Μάνος Βαρδάκης, 
Αντώνης Γιαννακάς, Νάντια Κατσούρα, Στάθης Κόικας, 
Νεφέλη Μαϊστράλη, Βασίλης Παπαδημητρίου, και Κατε-
ρίνα Πατσιάνη
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«Καμία κατανόηση και 
προσυνεννόηση με την Τουρκία για 
το θέμα των Ιμίων δεν μπορεί να 
υπάρξει με την Τουρκία» ανέφερε 
στην  ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών

Μ
ε τον πιο κατηγορηματικό τρό-
πο διέψευσε ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας τις δη-
λώσεις Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

για τα Ίμια. «Καμία κατανόηση και προσυ-
νεννόηση με την Τουρκία για το θέμα των 
Ιμίων δεν μπορεί να υπάρξει με την Τουρ-
κία. Καμία κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί 
την γκριζοποίηση του Αιγαίου» είπε ο υ-
πουργός Εξωτερικών.
Σε ότι αφορά στην παρουσία του Oruc Reis 
στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ο 
Νίκος Δένδιας μιλώντας στην εκπομπή 10 
της ΕΡΤ, σημείωσε ότι δεν υπήρξε επεισό-
διο γύρω από τον συγκεκριμένο πλου... 
ενώ σε ότι αφορά τις εντυπώσεις που δημι-
ουργήθηκαν στην κοινή γνώμη για τις ανα-
φορές από κυβερνητικά χείλη ότι το πλοίο 
«παρασύρθηκε εν μέρει και από τον καιρό» 
είπε με νόημα « δεν νομίζω ότι αριστεύ-
σαμε στην επικοινωνία για το συγκεκριμένο 
ζήτημα».
Σε ερώτηση για τον κίνδυνο θερμό επεισο-
δίου, ο Νίκος Δένδιας είπε: «ευλπιστώ ότι 
η Τουρκία δεν έχει σχεδιάσει κάτι τέτοιο. 
Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία και με τα δύο 
σενάρια. Είτε ότι επιθυμεί να συζητήσουμε 
είτε να μας εξωθήσει στα άκρα... Τις τελευ-
ταίες ημέρες υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμά-
κωσης Σε κάθε περίπτωση μπορούμε και 
μόνοι μας. Δεν θα είμαστε όμως μόνοι μας» 
σημείωσε.
Σε άφορά την πιθανότητα προσφυγής στη 
Χάγη είπε ότι μόνη διαφορά με την Τουρκία 
είναι η υφαλοκρηπίδα και συνακόλουθα η 
ΑΟΖ. «Το πλαίσιο είναι προκαθορισμένο, 
θα περιγράψουμε το ζήτημα και θα πάμε... 
Αν όμως έρθει ο Τσαβούσογλου και εγείρει 
ζήτημα ιδιοκτησίας για το εξοχικό της για-
γιάς μου στους Παξούς δεν έχουμε να συζη-
τήσουμε κάτι... » είπε με νόημα.
Για τις έρευνες και γεωτρήσεις που προ-
ανήγγειλε ο εκπρόσωπος της τουρκικής 
κυβέρνησης Ιμπραχίμ Καλίν στην περι-
οχή από το Καστελόριζο μέχρι την Λιβύη 
ο Νίκος Δένδιας απάντησε λακωνικά: «Να 
μην συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο, να μην 
το κάνει».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ο Νίκος 
Δένδιας γνωστοποίησε πως «είμαστε πολύ 
κοντά στην οριοθέτηση της ΑΟΖ με τους Ιτα-

λούς». Αναφερόμενος στις συνομιλίες που 
είχε στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογο του Ντι 
Μάιο, είπε επίσης ότι η συζήτηση για τον 
Eastmed δεν είναι θεωρητική και εκτίμησε 
ότι ο αγωγός θα προχωρήσει και σε αυτόν 
θα συμμετάσχουν τελικά και οι Ιταλοί.

Λιβύη, μεταναστευτικό και Ανατο-
λική Μεσόγειος στο τετ α τετ Δέν-
δια με Ντι Μάιο
Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ιταλίας, 
το μεταναστευτικό, η Λιβύη, οι εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ενεργει-
ακά τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης 
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια 
με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι ντι Μάιο, 
στη Ρώμη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού 
υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί συμ-
φώνησαν ότι οι προσεχείς μήνες θα είναι 
καθοριστικοί για την επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στόχος των οποίων θα είναι να επιτευ-
χθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών 
για δίκαιες και δομικές λύσεις, κατάλληλες 
για την πρόληψη και την κατάλληλη διαχεί-
ριση των ροών που μπορεί να προκύψουν 
από την αστάθεια σε περιοχές που βρίσκο-
νται κοντά στην Ένωση.
Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τα ζητήματα που 
συνδέονται με την ενέργεια, οι δύο υπουρ-
γοί επανέλαβαν τη γενική αρχή ότι μόνο με 
πραγματική και καλόπιστη συνεργασία οι 
φυσικοί πόροι στη Μεσόγειο θα αποτελέ-
σουν όφελος για όλους τους λαούς της περι-
οχής.
Ως εκ τούτου, οι δύο υπουργοί επιβεβαίω-
σαν τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν πλή-
ρως το ενεργειακό δυναμικό της Ανατολι-
κής Μεσογείου, να προωθήσουν ενεργά 
τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, 
και με την ιδιότητά τους ως ιδρυτικά μέλη 
του East Med Gas Forum, και ως μέρη του 
Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Σε 
αυτό το ευρύτερο σενάριο, και οι δύο χώρες 
επιβεβαίωσαν ότι αναγνωρίζουν τον αγωγό 
EastMed ως έργο κοινού ενδιαφέροντος 
(PCI) στο ευρύτερο επίπεδο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Ομοίως, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι 
η οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών 
Ζωνών και υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντι-
μετωπισθεί μέσω διαλόγου και καλόπιστων 
διαπραγματεύσεων, με πλήρη σεβασμό του 
Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με την αρχή 
των σχέσεων καλής γειτονίας. 

Δένδιας για Ερντογάν: Καμία 
συνεννόηση για το θέμα των Ιμίων

Δυνάμεις του Χαφτάρ για Ελλάδα: 
Η ισχυρή φιλία μας θα διαρκέσει 
για πάντα 

Σ
ε μια περίοδο που η κατάσταση 
στη Λιβύη παράμενει έκρυθμη, 
παρόλο που στην προ ολίγων ε-
βδομάδων Διάσκεψη στο Βερολί-

νο, αποφασίστηκε η κατάπαυση του πυ-
ρός, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες πα-
ραβιάσεις. 
Η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρί-
ζει ανοικτά τη διεθνώς αναγνωρισμένη 
κυβέρνηση της Λιβύης, ενώ η οργάνωση 
MLNA - που πρόσκειται στον Χαλίφα 
Χαφτάρ - με νέο tweet υπενθύμισε τη 
σημασία της συνάντησης του Λίβυου 
στρατάρχη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη.  
«Η φιλία μας θα διαρκέσει μια ζωή, θα 
είναι ακόμη πιο ισχυρή και στενή όσο 
περνούν τα χρόνια», τονίζεται ενώ στη 
φωτογραφία κάτω από τη λεζάντα φαί-
νεται ο Χαφτάρ με φόντο την ελληνική 
σημαία. 

Νέα σύσκεψη των υπουργών Ε-
ξωτερικών τον Μάρτιο
Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών οι 
οποίες επιδιώκουν να μεσολαβήσουν 
προκειμένου να συναφθεί συμφωνία 
ειρήνης στη Λιβύη αναμένεται να συνα-
ντηθούν στα μέσα του Μαρτίου, δήλωσε 
ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας 
Χάικο Μάας.
Οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν τη 19η 
Ιανουαρίου στο Βερολίνο να υποστηρί-
ξουν την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυ-
σης του πυρός στη Λιβύη.

Όμως τα αντίπαλα μέρη δεν τηρούν την 
εκεχειρία, ενώ χώρες που υποστηρίζουν 
τον αυτοαποκαλούμενο Λιβυκό Εθνικό 
Στρατό (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα 
Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολι-
κής Λιβύης, ή τη διεθνώς αναγνωρισμένη 
Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) του 
πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ δεν στα-
ματούν να τους προμηθεύουν όπλα.
«Όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών (των 
χωρών) που συμμετείχαν στην πρόσφατη 
διάσκεψη για τη Λιβύη στο Βερολίνο θα 
συναντηθούν ξανά στα μέσα Μαρτίου», 
είπε ο Μάας στο γερμανικό δημόσιο τηλε-
οπτικό δίκτυο ZDF.
Είναι σημαντικό τα αντίπαλα μέρη στη 
Λιβύη να κάνουν συναντήσεις «μέσα στις 
επόμενες λίγες ημέρες», πρόσθεσε.

Η Ουάσιγκτον «καλεί» ανθρώ-
πους του Χάφταρ στις ΗΠΑ
Μία σημαντική εξέλιξη στην κρίση της 
Λιβύης και τον εμφύλιο που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, ανακοίνωσε ο ανεπίσημος 
λογαριασμός του Λιβυκού Εθνικού Στρα-
τού (LNA) στο TWITTER. Σύμφωνα με την 
ανάρτηση η Βουλή των Αντιπροσώπων 
των ΗΠΑ κάλεσε αντιπροσωπεία ,που 
πρόσκειται στο νόμιμο Κοινοβούλιο της 
χώρας και το LNA του στρατάρχη Χάφταρ, 
στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες.
Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τον 
πρωθυπουργό Αμπντουλάχ Αλ-Τουάνι, 
και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλ 
Χάντι Αλ-Χαβάι.
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Κλιμακώνονται οι εσωκομματικές 
μάχες ενόψει του συνεδρίου τον 
Μάιο – Οι βουλευτές ζητούν να τους 
κοινοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις – 
Αναφέρουν ότι στις συγκεντρώσεις 
καλούνται τα ίδια στελέχη των «53+»

Μ
ια ιδιότυπη μάχη εξελίσσεται 
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ε-
νόψει του συνεδρίου του κόμ-
ματος τον Μάιο και της επιχει-

ρούμενης διεύρυνσης που θέλει ο Αλέξης 
Τσίπρας, γεγονός που θέτει σε αντιπαρά-
θεση τους Προεδρικούς με τους «53+»
Σε μια τελευταία κίνηση, 21 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ απέστειλαν επιστολή προς τη Γραμ-
ματεία Οργανωτικού και τα μέλη του Διευ-
ρυμένου Οργανωτικού Γραφείου. Σε αυτή, 
ζητούν να τους κοινοποιηθούν όλες οι 
εκδηλώσεις που έχουν γίνει από τον περα-
σμένο Ιούλιο ως σήμερα, αλλά και όσες 
έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον είτε 
τοπικές, είτε θεματικές, είτε γενικές συνε-
λεύσεις.
Οι βουλευτές ζητούν αναλυτική κατα-

γραφή των εκδηλώσεων, περιλαμβάνο-
ντας την ημερομηνία, τον τόπο, τον φορέα 
της διοργάνωσης, το θέμα και τα ονόματα 
των ομιλητών.
Σύμφωνα με τους βουλευτές, με ευθύνη 
του κόμματος, το οργανωτικό του οποίου 
έχει και τον τελευταίο λόγο, στις συγκε-
ντρώσεις που διεξάγονται σε όλη τη χώρα 
ανά νομό, αντί να μετέχουν ως ομιλη-
τές ένα στέλεχος προερχόμενο από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και ένα από την «Προοδευτική 
Συμμαχία» καλούνται τις περισσότερες 
φορές τα ίδια στελέχη, τα οποία, όπως επι-
σημαίνουν προέρχονται από τους «53+».
Η επιστολή έρχεται λίγα μόλις 24ωρα ενό-
ψει της Κεντρικής Επιτροπής, που θα συνε-
δριάσει το Σαββατοκύριακο.
Κι ενώ οι μάχες στο παρασκήνιο συνεχίζο-
νται, αύριο αναμένεται ότι οι δύο πλευρές 
θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξίφη τους, 
κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμ-
ματείας, όπου αναμένεται ότι θα τεθεί εκ 
νέου το θέμα του εσωκομματικού δημοψη-
φίσματος για την αλλαγή ονόματος, ζητή-
ματα οργανωτικά του συνεδρίου, αλλά και 
τα όρια της διεύρυνσης.

Στα χαρακώματα ο ΣΥΡΙΖΑ: 21 
βουλευτές τα «βάζουν» με τους 
«53+» 

επικαιρότητα

Έρευνα: Πιο ακριβή χώρα 
στον κόσμο η Ελβετία – Στο 
Νο 38 η Ελλάδα 

Η Ελβετία θεωρείται η πιο ακριβή 
χώρα να ζει κανείς, με τη Νορβηγία 
και την Ισλανδία να καταλαμβάνουν 
τη δεύτερη και τρίτη θέση – Η 
Ελλάδα είναι στη θέση 38, πιο 
κάτω από τις χώρες της κεντρικής 
Ευρώπης αλλά η πιο ακριβή στα 
Βαλκάνια

Ε
λβετία, Νορβηγία και Ισλανδία 

καταλαμβάνουν τις πρώτες τρεις 

θέσεις ανάμεσα στις πιο ακριβές 

χώρες του πλανήτη, σύμφωνα με 

την κατάταξη του περιοδικού CEOWORLD 

Magazine, που πραγματοποίησε έρευνα 

σε 132 χώρες, υπολογίζο-

ντας το κόστος των αγα-

θών, συμπεριλαμβάνοντας 

τα ψώνια, τα ρούχα και τα 

έξοδα ταξί.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 

38η θέση και θεωρείται 

πιο φθηνή από την Ιρλανδία (13), τη Γαλ-

λία (14), την Ολλανδία (15), το Βέλγιο (18), 

όπως και την Αυστρία (21), τη Μάλτα (26), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (27), την Ιταλία (28), 

τη Γερμανία (29), την Κύπρο (36) και λίγο 

πιο φθηνή από την Τζαμάικα (37). Πάντως, 

παραμένει πιο ακριβή από την Ισπανία 

(44) αλλά και όλες τις χώρες των Βαλκα-

νίων, εκ των οποίων οι περισσότερες βρί-

σκονται στις πλέον φθηνές χώρες.

Με βάση τους επιμέρους δείκτες, η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την 76η πιο ακριβή 

θέση στις τιμές ενοικίων, την 46η υψη-

λότερη στο κόστος ζωής, την 57η στα 

ψώνια. Στα εστιατόρια βρίσκεται στην 33η 

πιο ακριβή θέση, ενώ στην αγοραστική 

δύναμη στην 65η.

Πέραν της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της 

Ισλανδίας, στις πιο ακριβές δέκα χώρες 

είναι η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ιαπω-

νία, οι Μπαχάμες, το Ισραήλ, η Σιγκα-

πούρη και η Νότια Κορέα. Οι ΗΠΑ βρί-

σκονται στην 20ή θέση των πιο ακριβών 

χωρών.

Οι ερευνητές υπολόγισαν μια σειρά από 

κόστη, όπως το κόστος στέγασης, ρουχι-

σμού, μεταφοράς με ταξί, δημοσίων αγα-

θών, διαδικτύου, όπως και την τιμή στα 

ψώνια, στις μεταφορές και στο φαγητό σε 

εστιατόριο.

Ιδιαίτερα υψηλό κρίθηκε το κόστος ζωής 

στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στους επιμέρους δείκτες, η Ελβετία θεω-

ρείται πιο ακριβή στα ψώνια και στις τιμές 

εστιατορίων. Για παρά-

δειγμα, ένα Bic Mac κοστί-

ζει 6,50 ελβετικά φράγκα 

(6,70

Η Ιαπωνία, στην τέταρτη 

θέση της λίστας, είναι η 

πλέον ακριβή χώρα εκτός 

Ευρώπης, ενώ έχει πολύ χαμηλότερα 

κόστη στην ενοικίαση σπιτιών και στα 

εστιατόρια.

Στις ενοικιάσεις κατοικιών, την πρώτη 

θέση στο κόστος καταλαμβάνει το Χονγκ 

Κονγκ, που στο σύνολο βρίσκεται στην 

11η θέση.

Στις πιο φθηνές χώρες βλέπουμε τη Ρωσία 

και την Κίνα στις θεέσεις 80 και 82 αντί-

στοιχα. Πιο φθηνή χώρα στον κόσμο είναι 

το Πακιστάν (132) και ακολουθούν το 

Πακιστάν (131) και το Αφγανιστάν (132). 

Το Πακιστάν θεωρείται ως το πλέον φθη-

νότερο κράτος, λόγω του πολύ φθηνού 

κόστους για ενοίκιο. Τα ψώνια είναι πιο 

φθηνά στο Αφγανιστάν, ενώ η Τυνησία 

είναι η πλέον φθηνή χώρα για να τρώει 

κανείς σε εστιατόρια.

«Ναι» από τη FIFA στη 
συνεργασία με την κυβέρνηση 

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν συναντήθηκε 
στην Ελβετία με τον υπουργό Επι-
κρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο 

οποίος του μετέφερε την πρόσκληση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη - Ινφαντίνο: «Για το 
καλό του ποδοσφαίρου πρέπει να υπάρ-
χει συνεργασία με τις κυβερνήσεις»
Ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γερα-
πετρίτης, συναντήθηκε την Δευτέρα με 
τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέ-
φεριν, και του μετέφερε την προσωπική 
πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, προκειμένου να έρθει 
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συμφωνητικού 
για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την 
επανεκκίνηση του ελληνικού επαγγελμα-
τικού ποδοσφαίρου (σ.σ. το Μνημόνιο με 
FIFA και UEFA, για το οποίο μίλησε την 
περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, κατά 

την παρέμβασή του για το ποδόσφαιρο, 
ο κ. Μητσοτάκης) 
Ο πρόεδρος της UEFA αποδέχθηκε την 
πρόσκληση και το αμέσως προσεχές διά-
στημα θα βρίσκεται στην Αθήνα.
Επίσης, ο υπουργός συναντήθηκε και 
με αξιωματούχους της UEFA, με αντικεί-
μενο τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου 
στο σχέδιο ανασυγκρότησης του ελληνι-
κού πρωταθλήματος, που έχει εξαγγείλει 
ο πρωθυπουργός.
Πρόθεση του πρωθυπουργού είναι, 
παρακάμπτοντας τα αρμόδια εγχώρια 
όργανα, να αναθέσει σε αξιωματούχους 
της Παγκόσμιας, αλλά και της Ευρωπα-
ϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, την 
διεύθυνση των ελληνικών ποδοσφαιρι-
κών διοργανώσεων.
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Κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις - Άμεση 
η κινητοποίηση της ομογένειας

Ε
ξηγήσεις για την παρουσία του στο 
προκλητικό φιλοσκοπιανό gala, με 
ντεκόρ χάρτες της «Μεγάλης Μα-
κεδονίας» έως τον Όλυμπο και την 

Χαλκιδική, έδωσε υφυπουργός Εξωτερικών 
του Καναδά και βουλευτής του Φιλελεύθε-
ρου Κόμματος του πρωθυπουργού Τζάστιν 
Τριντό, Ρόμπ Όλιφαντ, μετά τις αντιδράσεις 
της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα και 
της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά.
Ο 64χρονος Όλιφαντ παραβρέθηκε το περα-
σμένο Σάββατο (1/2/2020), στην εκδήλωση 
«Gotse Deltshev Night», που οργανώθηκε 
από την εθνικιστική οργάνωση «United 
Macedonians» και ήταν αφιερωμένη στην 
επέτειο συμπλήρωσης 148 ετών από τη γέν-
νηση του Βούλγαρου κομι-
τατζή Γκότσε Ντέλτσεφ (1872-
1903), τον οποίον οι Σκοπια-
νοί τιμούν ως εθνικό ήρωα, 
προκαλώντας τριβές και δια-
μάχες με τη Βουλγαρία.
Φωτογραφίες που δημοσιο-
ποιήθηκαν στα social media, 
έδειχναν τον Καναδό αξιωματούχο, να απο-
λαμβάνει το… drink του, με φόντο τον Ήλιο 
της Βεργίνας και χάρτη των Σκοπίων, έως την 
Λάρισα.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις το Γραφείο 
του υφυπουργού Εξωτερικών Όλιφαντ, 
επικοινώνησε με την Ελληνική Πρεσβεία 
στην Οττάβα και την Παμμακεδονική 
Ένωση Καναδά, εκφράζοντας τη λύπη του 
για το περιστατικό. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν, πως ο 64χρονος χαρακτήρισε λαν-
θασμένη τη κίνηση του να παραβρεθεί στο 
εθνικιστικό gala, αλλά υποστήριξε πως το 
έπραξε ως βουλευτής Τορόντο, ενώ κατά 
τον χαιρετισμό του δήλωσε πως ο Καναδάς 
αναγνωρίζει τα Σκόπια ως «Βόρεια Μακε-
δονία», μ’ αποτέλεσμα να υπάρξουν έντο-
νες αποδοκιμασίες από τους παρευρισκό-
μενους, αναγκάζοντάς τον ν’ αποχωρήσει 
από την αίθουσα.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της ελληνικής 

Πρεσβείας στην Οττάβα και του πρέσβη 
κ.Δημήτρη Αζεμόπουλου, φέρνοντας σε 
δύσκολη θέση τον Καναδό αξιωματούχο, 
που διατηρεί άριστες σχέσεις με το σκο-
πιανό lobby και τη σχισματική εκκλησία 
των Σκοπίων μια και ο ίδιος είναι προτε-
στάντης ιερέας.
Το τελευταίο διάστημα οι συντονισμέ-
νες προσπάθειες της ελληνικής Πρεσβείας 
και των ομογενειακών οργανώσεων στον 
Καναδά, είχε ως αποτέλεσμα να σταματή-
σουν να παρευρίσκονται σε εθνικιστικές 
– σοβινιστικές εκδηλώσεις ακραίων της 
σκοπιανής διασποράς στη χώρα, επίσημοι 
αξιωματούχοι των Σκοπίων.
Ωστόσο ακραίες εθνικιστικές οργανώσεις 
σε Καναδά, ΗΠΑ και Αυστραλία, συνεχί-
ζουν να γράφουν στα παλαιότερα των … 
υποδημάτων τους, τη «Συμφωνία των Πρε-
σπών», υποστηρίζοντας ανοιχτά στις εκλο-

γές του Απριλίου στα Σκό-
πια το εθνικιστικό VMRO 
- DPNE, ευελπιστώντας πως 
θα επαναφέρει την παλαιά 
συνταγματική ονομασία της 
χώρας.
Οι οργανώσεις της σκο-
πιανής διασποράς στον 

Καναδά, και όχι μόνο, συνεχίζουν να 
τιμούν τους ήρωες τους με τον Ήλιο της 
Βεργίνας και με χάρτες της «Μεγάλης 
Μακεδονίας» έως τον Όλυμπο και την Χαλ-
κιδική.Στην προκλητική εκδήλωση δεν 
παραβρέθηκε κάποιος επίσημος αξιω-
ματούχος των Σκοπίων, όπως συνέβαινε 
παλαιότερα.
Πριν από δύο εβδομάδες η Hellas News 
σας ενημέρωσε για τον προκλητικό Γενικό 
Πρόξενο των Σκοπίων, ο οποίος παρευρέ-
θηκε σε πρωτοχρονιάτικο … Gala συμπα-
τριωτών του όπου δεν έλλειψαν οι προκλή-
σεις κατά της Ελλάδας, παρά τα όσα προ-
βλέπονται στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, πραγματο-
ποιήθηκε από την σκοπιανή ενορία «Προ-
φήτου Ηλία Mississauga», σε αίθουσα δεξί-
ωσης στο Τορόντο, σύμφωνα με το παλαιό
ημερολόγιο το οποίο ακολουθεί η σχισμα-
τική εκκλησία των Σκοπίων.

Άμεση αντίδραση του Πρέσβη, 
κ. Δημήτρη Αζεμόπουλου, 
για το προκλητικό γκάλα 
Σκοπιανών που συμμετείχε ο 
ΥΠΕΞ του Καναδά

Μέγκαν & Χάρι: Φεύγουν από  τον 
Καναδά και πάνε Λος Αντζελες;

Έρευνα: 270.000 πεζοί πεθαίνουν 
επειδή κοιτούν το κινητό τους όταν 
περπατούν

Κ
άθε χρόνο περίπου 270.000 πε-
ζοί πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο
Μια έρευνα που έγινε στον 
Καναδά έδειξε ότι η αποστολή 

μηνυμάτων από το κινητό όταν περπα-
τάμε στο δρόμο είναι το πιο επικίνδυνο 
πράγμα, που αποσπά την προσοχή του 
πεζού, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από ό,τι 
να μιλάει ο πεζός στο τηλέφωνο του ή 
να ακούει μουσική από ακουστικά στο 
κεφάλι του.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ. 
Τζεφ Κέιρντ του Τμήματος Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι στην 
Αλμπέρτα, που έκαναν τη δημοσίευση 
στο περιοδικό «Injury Prevention» αξι-
ολόγησαν στοιχεία από 22 έρευνες που 
αφορούσαν την ασφάλεια των πεζών.
Κάθε χρόνο περίπου 270.000 πεζοί 

πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο, αριθμός 
που αποτελεί σχεδόν το ένα πέμπτο όλων 
των θυμάτων από τροχαία. Η αφηρημάδα 
και η απόσπαση της προσοχής των πεζών, 
οι οποίοι δεν κοιτάζουν αριστερά-δεξιά 
όταν διασχίζουν ένα δρόμο, αποτελεί τον 
βασικό παράγοντα κινδύνου.
Η μελέτη δείχνει ότι η ακρόαση μουσικής 
από τα ακουστικά δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
ατυχήματος για τον πεζό, η συνομιλία στο 
τηλέφωνο αυξάνει ελαφρά τον κίνδυνο, 
ενώ το γράψιμο μηνυμάτων είναι σαφώς η 
πιο επικίνδυνη συμπεριφορά, αυξάνοντας 
τον κίνδυνο όχι μόνο σύγκρουσης με άλλο 
πεζό, αλλά – ακόμη χειρότερα- με όχημα.
Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των αφη-
ρημένων πεζών κυμαίνεται από 12% 
έως 45%, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ 
μεγάλο, κάτι που πρέπει να έχουν πάντα 
στο μυαλό τους οι οδηγοί των οχημάτων 
αναφέρει το

Π
ίστευαν ότι θα ησύχαζαν 
και θα τους άφηναν ήσυ-
χους, όμως οι παπαράτσι 
τους έχουν σε ασφυκτικό 

κλοιό.
Αφού πέταξαν τις βόμβες τους και ανα-
στάτωσαν την βασιλική οικογένεια της 
Αγγλίας, Χάρι και Μέγκαν έχουν αποσυρ-
θεί στον Καναδά και ζουν τη ζωή τους 
όπως την θέλουν. Ή μήπως όχι; 
Σίγουρα το ζεύγος περίμενε ότι μετακομί-
ζοντας τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά 
θα ησύχαζε και θα κατάφερνε να ζήσει 
τη ζωή του όπως την είχε φανταστεί. 
Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 
έτσι αφού τα βρετανικά ΜΜΕ έχουν εξορ-
γιστεί και τους περιμένουν στη γωνία. 
Οι παπαράτσι έχουν κατακλύσει την περι-
οχή με αποτέλεσμα το ζευγάρι να είναι 
«φυλακισμένο» μέσα στο πολυτελές και 
τεράστιο σπίτι του. 
Μπορεί να ξέφυγαν από τη φυλακή του 
παλατιού ωστόσο έχουν κλειστεί σε μια 
διαφορετική φυλακή, όπως λένε οι φήμες. 
Δημοσιεύματα θέλουν το ζευγάρι να σκέ-

φτεται να μετακομίσει στο Λος Άντζελες 
στο προσεχές διάστημα.
Εξάλλου, η Μέγκαν έμενε εκεί μέχρι να 
μετακομίσει στο Τορόντο λόγω Suits ενώ 
εκεί ζει και η μητέρα της.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι το Frogmore 
Cottage, το πολυτελές σπίτι τους στο Λον-
δίνο θα κάνει πολύ καιρό να τους ξαναδεί.
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων είχε 
αναγνωρίσει τις «σεξουαλικές του 
ανάγκες».

Τ
ον φόνο μιας εκδιδόμενης γυναίκας, 
σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Κανα-
δά, παραδέχθηκε ένας 51χρονος, ο 
οποίος είχε καταδικαστεί για τον φό-

νο της γυναίκας του αλλά αποφυλακίστηκε 
πέντε χρόνια νωρίτερα «για να ικανοποιεί 
τις σεξουαλικές του ανάγκες».
Εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ και 
πολιτικοί, όπως γράφει η Daily Mail, απαι-
τούν τώρα απαντήσεις ως προς το γιατί το 
Συμβούλιο Αποφυλάκισης του επέτρεψε να 
επισκέπτεται οίκους ανοχής και να έρχεται 
σε επαφή με εργαζόμενες στον τομέα του 
πληρωμένου έρωτα ενώ γνώριζε το βίαιο 
παρελθόν του.
Ο 51χρονος παραδόθηκε 
μόνος του στις αρχές στις 
22 Ιανουαρίου και παραδέ-
χθηκε πως είχε σκοτώσει την 
22χρονη Marylène Lévesque 
μέσα σε δωμάτιο ξενοδο-
χείου στην περιοχή Sainte-
Foy.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν 
στο σημείο που είχε υποδείξει ο 51χρονος 
και εντόπισαν τη Lévesque μαχαιρωμένη 
και με αμυντικά τραύματα από την τρομα-
κτική επίθεση που είχε δεχθεί. Το κίνητρό 
του παραμένει άγνωστο. Ο Gallese είχε 
συναντήσει τη Lévesque στο κέντρο ερω-
τικού μασάζ στο οποίο εργαζόταν. Τελικά 
του απαγορεύτηκε η είσοδος στο συγκε-
κριμένο κέντρο καθώς είχε επιδείξει βίαιη 
συμπεριφορά σε άλλες γυναίκες. Αργό-
τερα η Lévesque δέχθηκε να συναντήσει τον 
Gallese στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. 
Ο 51χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες 
για ανθρωποκτονία για τον θάνατο της 
Lévesque ενώ πυρά στρέφονται και κατά 
του Συμβουλίου, το οποίο επέτρεψε την 
απελευθέρωσή του πέντε χρόνια πριν την 
αναμενόμενη αποφυλάκισή του.
Ο Gallese είχε καταδικαστεί για ενδοοικο-
γενειακή βία το 1997, καθώς είχε επιτεθεί 
στην πρώην γυναίκα του. Επτά χρόνια αργό-
τερα σκότωσε την 32χρονη σύντροφό του 
Chantal Deschênes, χτυπώντας τη με σφυρί 

πριν τη μαχαιρώσει με δύο μαχαίρια τον 
Οκτώβριο του 2004 κόβοντας το νήμα της 
ζωής της.
Είχε τότε γράψει ένα μήνυμα για την 
Deschênes στον τοίχο του υπνοδωματίου 
τους, πριν τηλεφωνήσει στον αδελφό του 
για να του πει το έγκλημα που είχε μόλις 
διαπράξει.
Καταδικάστηκε για τον φόνο της Deschênes, 
μητέρας δύο κοριτσιών, το 2006 και καταδι-
κάστηκε σε ισόβια χωρίς δικαίωμα να ζητή-
σει αποφυλάκιση πριν περάσουν 15 χρόνια.
Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης έκρινε το 
2007 πως ο Gallese υπήρχε «πολύ μεγάλη» 
πιθανότητα να επιδείξει εκ νέου βίαιη 
συμπεριφορά, αλλά το 2016 μετέτρεψε τον 
χαρακτηρισμό σε «μέτρια πιθανότητα» και 
τελικά πέρσι σε «χαμηλή προς μέτρια».
Έτσι του επιτράπηκε ημερήσια απελευθέ-

ρωση υπό παρακολούθηση 
σε ξενώνα φιλοξενίας απο-
φυλακισθέντων, τον Μάρτιο 
του 2019, κάτι που συνεχί-
στηκε έως τον Σεπτέμβριο.
Ο 51χρονος συζητούσε τις 
ανησυχίες του αναφορικά με 
τις σχέσεις του με τις γυναί-
κες με τους επιβλέποντες, οι 

οποίοι χαρακτήριζαν τις προσωπικές του 
σχέσεις «απρεπείς» αναγνωρίζοντας ταυ-
τόχρονα πως είχε «σεξουαλικές ανάγκες».
Το Συμβούλιο επισημαίνει πως η στρατη-
γική «παραδόξως αποτελεί ανησυχητικό 
και σημαντικό παράγοντα κινδύνου» και 
αποφάσισε οι όροι της αποφυλάκισης να 
επανεξεταστούν σε έξι μήνες.
Δύο μήνες πριν ολοκληρωθεί το εξάμηνο 
έφτασε το τέλος για τη Lévesque.
Η υπουργός Δικαιοσύνης του Κεμπέκ Sonia 
LeBe ζήτησε απαντήσεις ως προς το γιατί 
επιτράπηκε η αποφυλάκιση του Gallese με 
δεδομένο το βίαιο παρελθόν του.
Η LeBel τονίζει πως καταλαβαίνει τις αρχές 
της «κοινωνικής επανένταξης» αλλά η πιο 
βασική αρχή του Συμβουλίου Αποφυλα-
κίσεων «είναι πάνω και υπεράνω όλων η 
ασφάλεια των πολιτών».
Οι εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ 
εκτιμούν πως το Συμβούλιο δεν αποτίμησε 
επαρκώς τον κίνδυνο ο Gallese να επιτεθεί 
ξανά.

Καταδικασμένος για τον 
φόνο της γυναίκας του 
αποφυλακίστηκε και 
μαχαίρωσε 22χρονη ιερόδουλη

Έκκληση στους  Καναδούς πολίτες να 
εγκαταλείψουν την Κίνα άμεσα

Η 
αεροπορική σύνδεση με πτή-
σεις τσάρτερ μεταξύ Ρωσίας και 
Κίνας θα ανασταλεί προσωρινά 
από τις 14 Φεβρουαρίου μετα-

δίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS επικα-
λούμενο σχετικό τηλεγράφημα που έστει-
λε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής 
αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsya) Α-
λεξάντρ Νεράντκο στις αεροπορικές εται-
ρείες.
Το τηλεγράφημα αναφέρει ότι η διακοπή 
γίνεται εξαιτίας των κινδύνων μετάδο-
σης του κοροναϊού και αφορά τις ρωσι-
κές αεροπορικές εταιρείες που πραγματο-
ποιούν πτήσεις τσάρτερ προς την Κίνα και 
από την Κίνα προς την Ρωσία.
Από 1ης Φεβρουαρίου είχαν αναστα-
λεί ορισμένες τακτικές πτήσεις προς την 
Κίνα λόγω της έξαρσης του κοροναϊού. Το 
υπουργείο Μεταφορών είχε επιτρέψει σε 
αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποι-
ούν πτήσεις τσάρτερ για να μεταφέρουν 
Ρώσους πολίτες από την Κίνα.
Οι Καναδοί πολίτες που δεν χρειάζεται 
να βρίσκονται στην Κίνα θα πρέπει να 
φύγουν όσο ακόμη μπορούν, δήλωσε 
σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του 
Καναδά Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί.
«Συμβουλεύουμε τους Καναδούς πολί-
τες η παρουσία των οποίων στην Κίνα δεν 
είναι απαραίτητη, να φύγουν με εμπορικά 
μέσα όσο υπάρχουν ακόμη», είπε ο επικε-
φαλής της καναδικής διπλωματίας στους 
δημοσιογράφους.
Ο Καναδάς σκόπευε να βγάλει από την 
Κίνα 200 πολίτες του, όμως η πτήση τους 

θα καθυστερήσει για 24 ώρες λόγω της 
κακοκαιρίας, είπε νωρίτερα ο πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τριντό.

Το Ίδρυμα Γκέιτς δίνει 100 εκατ. 
δολάρια για την αντιμετώπιση του 
νέου κοροναϊού
Το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς 
δεσμεύτηκε να επενδύσει 100 εκατομ-
μύρια δολάρια για την αντιμετώπιση του 
νέου κοροναϊού, από τον οποίο έχουν ήδη 
χάσει τη ζωή τους σχεδόν 500 άνθρωποι.
«Οι πολυεθνικοί οργανισμοί, η κυβερ-
νήσεις, ο ιδιωτικός τομέας και οι φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις πρέπει να συνεργα-
στούν για να επιβραδύνουν την επιδημία, 
να βοηθήσουν τις χώρες να προστατεύ-
σουν τους πιο ευάλωτους πολίτες τους και 
να επιταχύνουν την ανάπτυξη εργαλείων 
για την καταπολέμηση της επιδημίας», 
τόνισε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύμα-
τος Γκέιτς, ο Μαρκ Σούζμαν.
Στα τέλη Ιανουαρίου το Ίδρυμα είχε ανα-
κοινώσει ότι θα επενδύσει 10 εκατομμύ-
ρια για τον σκοπό αυτό.
Τα 20 εκατ. δολάρια θα δοθούν σε οργα-
νισμούς, όπως στον ΠΟΥ, τα Κέντρα Ελέγ-
χου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ 
και της Κίνας καθώς και την Εθνική Επι-
τροπή Υγείας της Κίνας. Άλλα 20 θα πάνε 
στις δημόσιες υγειονομικές αρχές χωρών 
της υποσαχάριας Αφρικής και της νοτιοα-
νατολικής Ασίας ενώ ποσό ύψους έως και 
60 εκατομμυρίων δολαρίων θα δοθεί για 
την έρευνα για τα εμβόλια, τα φάρμακα 
και τα διαγνωστικά μέσα του νέου ιού.

Επιβάτης είπε ψέματα ότι έχει κορωνοϊό 
και το αεροπλάνο γύρισε πίσω

Έ
νας Καναδός επιβάτης μιας πτή-
σης από το Τορόντο στην Τζαμά-
ικα είπε ψέματα σε συνεπιβάτες 
του ότι είχε μολυνθεί με τον νέο 

κορωνοϊό, αναγκάζοντας το αεροπλάνο 
να επιστρέψει στο καναδικό αεροδρό-
μιο, όπου και συνελήφθη, ανακοίνωσε η 
αστυνομία.Το περιστατικό συνέβη  κατά 
τη διάρκεια μιας πτήσης της WestJet 
Airlines από το Τορόντο προς την Μοντέ-
γκο Μπέυ. 
«Ένας άνδρας προκάλεσε αναταραχή στην 
πτήση, λέγοντας ότι είχε βρεθεί στην Κίνα 

και ότι είχε προσβληθεί από κορωνοϊό», 
είπε η Σάρα Πάτεν, εκπρόσωπος της αστυ-
νομίας στην πόλη Πιλ, κοντά στο διεθνές 
αεροδρόμιο Πήρσον του Τορόντο.
Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, 
ο 29χρονος εξετάστηκε από ιατρικό προ-
σωπικό που κατέληξε ότι δεν είχε προ-
σβληθεί με τον κινεζικό ιό.
Συνελήφθη και του απαγγέλθηκε κατηγο-
ρία για διατάραξη της τάξης.
Η δίκη του έχει οριστεί στις 9 Μαρτίου, 
τόνισε η Πάτεν σε τηλεφωνική επικοινω-
νία.
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Ν
έο κάλεσμα στις τράπεζες τόσο στις μεγάλες ό-
σο και στις μικρότερες, να καθαρίσουν τους ι-
σολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια (ΜΕΔ) τώρα που το περιβάλλον είναι 

ευνοϊκό, απηύθυνε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
Κωνσταντίνος Ηροδότου.
Σε ομιλία σε συνέδριο που διοργάνωσαν η ΚΤΚ και η Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, με 
τίτλο Ιδιωτικό χρέος και ΜΕΔ: επιτεύγματα και προκλή-
σεις, αναφέρθηκε σε δύο λόγους που καθιστούν επιτα-
κτική τη μείωση των κόκκινων δανείων: τη θετική συμ-
βολή που έχει το περιβάλλον των αρνητικών επιτοκίων, 
κάτι που ωστόσο, τελεί υπό εξέταση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ, αλλά και τις επερχόμενες υποχρεώσεις 
θα προκύψουν για τις τράπεζες από τα ελάχιστα ίδια κεφά-
λαια και τις ελάχιστες επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), που 
θα επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Για τα αρνητικά επιτόκια, ο κ. Ηροδότου τόνισε πως στα 
θετικά είναι η αύξηση στις αποτιμήσεις της ακίνητης περι-
ουσίας, που με τη σειρά τους μειώνουν τις απαιτήσεις για 
προβλέψεις, ενώ το κυνήγι αποδόσεων οδηγεί σε υψη-
λότερη ζήτηση και κατά συνέπεια ψηλότερες τιμές για 
αγορά περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που υποβοηθά 
τις πωλήσεις δανείων.
“Πρόκειται για ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για την αντι-
μετώπιση των ΜΕΔ και τη διόρθωση ενός τραπεζικού 

ισολογισμού», είπε και συμπλήρωσε: «Γι’ αυτό προτρέπω 
τις τράπεζες να κινητοποιηθούν και να διορθώσουν τους 
ισολογισμούς ενόσω διατηρούνται αυτές οι ευνοϊκές συν-
θήκες».
«Διότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο (της ΕΚΤ) γνωρίζουν και ανησυχούν για 
την άλλη πτυχή των αρνητικών επιτοκίων», είπε και ανα-
φέρθηκε στις ανησυχίες που υπάρχουν σε επίπεδο ευρω-
ζώνης για ενδεχόμενες φούσκες στις αποτιμήσεις περι-
ουσιακών στοιχείων και τις φούσκες στα χρηματιστήρια, 
στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού.
Παράλληλα, τόνισε εκ νέου πως η ΚΤΚ αναγνωρίζει πως 
ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, που να μην δίνει κίνητρα σε 
στρατηγικούς κακοπληρωτές, είναι «απόλυτα αναγκαίο 
συστατικό» για τη μείωση των ΜΕΔ.
Ο κ. Ηροδότου κάλεσε επίσης τις τράπεζες να επιταχύνουν 
την πρόοδό στη μείωση των ΜΕΔ, καθώς αρχίζει η φάση 
υλοποίησης του MREL, που στην ουσία αποτελεί άλλο 
ένα κεφαλαιακό μαξιλάρι που επιβάλλει το ευρωπαϊκό 
εποπτικό πλαίσιο. «Το επίπεδο του MREL που απαιτείται 
από τις τράπεζες εξαρτάται από τα σταθμισμένα περιου-
σιακά στοιχεία και συνεπώς το επίπεδο των ΜΕΔ αποτε-
λεί σημαντική παράμετρο στον υπολογισμό του και για 
τις τράπεζες μας αυτό είναι μια ακριβή κεφαλαιακή απαί-
τηση», είπε.

Διοικητής ΚΤΚ: Επιτάχυνση μείωσης των 
ΜΕΔ εν μέσω ευνοϊκού περιβάλλοντος 

Στα €3,19 δισ. τα νέα δάνεια το 2019

Σ
τα €3,19 δισεκατομμύρια διαμορφώθη-
καν τα «φρέσκα» δάνεια που παραχώ-
ρησαν το 2019 σε εταιρείες και νοικο-
κυριά, οι εμπορικές τράπεζες, παρου-

σιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 1,61% σε ετήσια 
βάση, μια αύξηση που οφείλεται στα εταιρικά 
δάνεια άνω του €1 εκατ.
Με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου (ΚΤΚ), που έτυχαν επεξεργασίας 
από το ΚΥΠΕ, ο συνολικός καθαρός νέος δανει-
σμός το 2019 (εξαιρουμένων των δανείων που 
έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης) διαμορφώ-
θηκε στα €3.194 εκατομμύρια σε σύγκριση με 
€3.143 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας άνοδο 
μόλις €51 εκατ. σε απόλυτους αριθμούς.
Περιλαμβανομένων και των δανείων που έτυ-
χαν επαναδιαπραγμάτευσης, το σύνολο των 
δανείων που παραχωρήθηκαν το 2019 ανήλθε 
σε €3,77 δισ.
Από το 2015, που η ΚΤΚ διατηρεί στοιχεία για 
τα «φρέσκα» δάνεια, τα καθαρά νέα δάνεια 
διαμορφώθηκαν στα €1,7 δισ., για να αυξη-
θούν στα 2,35 δισ. τον επόμενο έτος και να 

κορυφωθούν στα €3,23 δισ. το 2017. Το 2018 
παρατηρήθηκε μία διόρθωση με τον καθαρό 
νέο δανεισμό να διαμορφώνεται στα €3,14 δισ. 
(-2,7%) και να σταθεροποιείται στα €3,19 το 
2019.
Τα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις διαμορφώ-
θηκαν στα €1,98 δισ., που αντιστοιχεί σ το 
62% των συνολικών νέων δανείων που παρα-
χωρήθηκαν το 2019, παρουσιάζοντας άνοδο 
2,5%. Τα νέα δάνεια μέχρι €1 εκατ. ανήλθαν σε 
€436 εκατ. παρουσιάζοντας πτώση €68 εκατ. ή 
13,4%, ενώ τα νέα εταιρικά δάνεια άνω του €1 
εκατ. παρουσίασαν αύξηση €116 εκατ. ή 8% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, σχεδόν αμε-
τάβλητα διατηρήθηκαν το 2019 τα νέα δάνεια 
προς νοικοκυριά, τα οποία ανήλθαν σε €1,22 
δισ. σε σύγκριση με €1,21 δισ. τον προηγού-
μενο χρόνο. Τα δάνεια για αγορά κατοικίας 
αντιστοιχούσαν στο 72% των συνολικών νέων 
δανείων που παραχώρησαν οι τράπεζες στα 
νοικοκυριά, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο 
(0,64%) σε σύγκριση με το 2018.

Σ
ε πνεύμα σύνεσης και συνεργασίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
στο θέμα του χαλουμιού, κατέληξαν σήμερα στην πορεία που θα 
ακολουθηθεί και στη μάχη που θα δοθεί για την κατοχύρωση του 
προϊόντος.  

 Αυτό ήταν το αποτέλεσμα σημερινής ευρείας σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στην παρουσία των Υπουργών Γεωρ-
γίας, Εξωτερικών, Εμπορίου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής είπε ότι κατά τη σύσκεψη συζή-
τησαν όλες τις πτυχές του θέματος Χαλούμι, ενώ αρχικά ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει γύρω από τις τελευταίες εξε-
λίξεις, για την επανεγγραφή εμπορικού σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
για τις προσπάθειες για κατοχύρωσή του ως ΠΟΠ.
 Στη συνέχεια, είπε, ο Πρόεδρος άκουσε τις απόψεις όλων των εμπλεκομέ-
νων, σημειώνοντας πως σε αρκετά ζητήματα είχαν διαφορετικές, αλλά και 
έντονες απόψεις.
 «Μέσα από ένα εποικοδομητικό κλίμα και μια προσπάθεια να βρεθούν 
συναινετικές λύσεις καταλήξαμε στην πορεία που θα ακολουθηθεί και τα 
βήματα που θα γίνουν για το θέμα, και συγκεκριμένα ως προς το θέμα της 
κατοχύρωσης παραμένουμε προσηλωμένοι στην έγκριση του φακέλου που 
έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε.
 Ο κ. Καδής ανέφερε πως την επόμενη περίοδο θα επιδιωχθεί συνάντησή 
του με τον Επίτροπο Γεωργίας και Επίτροπο Υγείας της ΕΕ για να εξεταστούν 
όλες οι πτυχές του φακέλου και για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσουμε 
για να καταλήξει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν.
 Συζητήθηκε, πρόσθεσε, και το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού αιγο-
πρόβειου γάλακτος στη σύνθεση του χαλουμιού, και εκεί υποβλήθηκαν 
διάφορες εισηγήσεις. Ωστόσο, όπως είπε, «καταλήξαμε στο να παραμείνει 
η σημερινή ποσόστωση, αλλά να υπάρξει εγγύηση από πλευράς των τυρο-
κόμων ότι θα παραλαμβάνουν όλο το αιγοπρόβειο γάλα και μάλιστα θα 
υπάρξει μια αύξηση στην τιμή του μέσα στην επόμενη περίοδο». Πρόσθεσε 
πως οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης θα συζητηθούν σε συνάντηση στο 
Γραφείο του με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 «Η όλη συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα πολιτισμένο και εποικοδομητικό 
κλίμα και εκφράζω την ευαρέσκεια μου για το γεγονός αυτό», είπε.
 Ερωτηθείς για το θέμα της κατοχύρωσης του χαλουμιού, είπε ότι «το θέμα 
της κατάληξης του θέματος της κατοχύρωσης δεν εξαρτάται από την κυπρι-
ακή πλευρά, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτάσεις που 
είχαν υποβληθεί για να φτάσουμε σε μια διευθέτηση. Αυτές οι προτάσεις, 
εξήγησε, σε ορισμένες πτυχές τους δεν μας ικανοποιούσαν. Ως εκ τούτου, 
συνέχισε, με τη νέα Επιτροπή πάμε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια επειδή 
υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις από δύο διαφορετικές Διευθύνσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το θέμα.
 «Θα επιδιωχθεί να έχουμε συνάντηση με τους δύο Επιτρόπους για να 
μπουν όλα στο τραπέζι και να ξεκαθαρίσουν όλες οι πτυχές που είναι σε 
εκκρεμότητα σήμερα και με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε ότι σύντομα θα 
φτάσουμε σε κατάληξη. Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, «θα παρακολου-
θούμε, και δεσμευτήκαμε για αυτό, τις εξελίξεις και το πώς προσεγγίζει η 
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα και θα ενημερώνουμε σε τακτική βάση 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για σκοπούς διαφάνειας και για να γνω-
ρίζουμε όλοι προς τα πού βαδίζουμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα 
για τον ευρύτερο αγροτικό τομέα, αλλά και την οικονομία γενικότερα».

Σε πνεύμα συνεργασίας 
αποφασίστηκε η πορεία 
για την κατοχύρωση του 
χαλουμιού 
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Η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών θα 
εφαρμόσει όλη την επιρροή 
που διαθέτει προκειμένου 
να αρθούν οι υπερχρεώσεις 
των τραπεζών στους 
λογαριασμούς των 
ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού και των 
νοικοκυριών, διαβεβαίωσε 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου, μετά 
από την εκ νέου συζήτηση 
του θέματος από την 
Επιτροπή, σήμερα.

Ο 
κ. Ζαχαρίου ανακοί-
νωσε ότι το θέμα θα 
συζητηθεί σε νέα συ-
νεδρία της Επιτροπής 

στις 4 Μαρτίου υπό το φως του 
αποτελέσματος που θα υπάρξει 
στη μελέτη που διεξάγει η Κε-
ντρική Τράπεζα για τις χρεώσεις 
στην ΕΕ, για την πραγματικότη-
τα  των κυπριακών νοικοκυριών 
και της συνάντησης που θα έχει η 
Κεντρική Τράπεζα με τις τράπεζες 
και τον Υπουργό Οικονομικών.
Στη συνεδρία της Επιτροπής, που 
διεξήχθη στην παρουσία του 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας, παρέστησαν επίσης, ο Χρη-
ματοοικονομικός Επίτροπος, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προ-
στασίας Ανταγωνισμού, εκπρό-
σωποι του Συνδέσμου Τραπε-
ζών Κύπρου, του Συνδέσμου 
Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, 
της Alpha Bank Κύπρου, της 
Ancoria Bank, της Astrobank, της 
Eurobank Κύπρου, της RCB Bank, 
της Ελληνικής Τράπεζας και της 
Τράπεζας Κύπρου, του Κυπρια-
κού Συνδέσμου Καταναλωτών, 
της Παγκύπριας Ένωσης Κατα-
ναλωτών και Ποιότητας Ζωής και 
των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, και ΔΕΟΚ.

Μετά τη συνεδρία ο κ. Ζαχαρίου 
είπε ότι η Επιτροπή επανέφερε τη 
συζήτηση του θέματος σε συνέ-
χεια της συζήτησης που διεξή-
χθη στην Επιτροπή θεσμών στις 
6 Νοεμβρίου του 2019.
Ο κ. Ζαχαρίου πρόσθεσε ότι από 
τη συζήτηση προέκυψε ότι εφαρ-
μόστηκαν χρεώσεις που φθά-
νουν μέχρι και 300%. Επεσήμανε 
πως με βάση τη νομοθεσία για τη 
συγκρισιμότητα των τελών, μπο-
ρεί να εκδοθεί διάταγμα.
Συνεχίζον τας ανέφερε ότ ι η 
Κεντρική Τράπεζα άρχισε τη 
μελέτη και εξέτασε τι γίνεται 
στις χώρες της ΕΕ και ανέφερε 
πως όπως ο νόμος προβλέπει, 
άρχισε ανάλυση των δεδομέ-
νων στα νοικοκυ-
ριά στην Κύπρο, 
(βασικοί μισθοί και 
άλλες ανάγκες), την 
οποία ολοκληρώ-
νει, και εντός των 
ημερών η Κεντρική 
Τράπεζα θα κάνει 
διαβούλευση με 
τις Τράπεζες  και 
ακολούθως θα συζητήσει με τον 
Υπουργό Οικονομικών.
Ο κ. Ζαχαρίου ανέφερε πως ενό-
ψει αυτών των διαδικασιών ορί-
στηκε συνέχισε της συζήτησης 
στις 4 Μαρτίου, επειδή όπως 
είπε η Επιτροπή Θεσμών θεωρεί 
πως ο λογαριασμός των βασικών 
αναγκών μιας οικογένειας, στον 
οποίον εμβάζεται η σύνταξη, το 
επίδομα ή και ο μισθός και πλη-
ρώνονται οι λογαριασμοί για τις 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πρέ-
πει -όπως συμβαίνει στις υπόλοι-
πες χώρες- να χρεώνεται εντελώς 
διαφορετικά από τους υπόλοι-
πους λογαριασμούς.
Ο κ. Ζαχαρίου είπε τέλος πως η 
Βουλή εκφράζοντας την κοινω-
νία των πολιτών πιέζει ώστε τα 
“πανοπρίτζια” των τραπεζών να 

μην ισχύουν, ιδιαίτερα για τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού, τους συνταξιούχους και 
όλο τον πληθυσμό, που δεν έχει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
το διαδίκτυο ή τις αυτόματες 
ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ).
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου είπε πως κατά 
τη συζήτηση, από πλευράς δια-
φόρων συνδέσμων ακούστηκαν 
αυξήσεις στις χρεώσεις τραπε-
ζών, οι οποίες σε συνάρτηση με 
το κλείσιμο υποκαταστημάτων 
σε απομακρυσμένες περιοχές, 
προκαλούν τεράστιο πρόβλημα 
σε συνταξιούχους και σε όσους 
λαμβάνουν επιδόματα που πλέον 
είναι υποχρεωμένοι να διανύ-

ουν και αποστά-
σεις προκειμένου 
να βρεθούν σε 
παράρτημα τράπε-
ζας.
Η Βουλευτής του 
ΑΚΕ Λ  π α ρα τ ή -
ρησε περαιτέρω 
ότι αυτές οι ευά-
λωτες ομάδες του 

πληθυσμού δεν έχουν επιλογή 
καθώς υποχρεώνονται σε τρα-
πεζικές συναλλαγές και αναλή-
ψεις καθώς τα επιδόματα και οι 
συντάξεις εμβάζονται σε τραπε-
ζικό λογαριασμό.
Η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε 
ικανοποίηση επειδή πείσθηκε ο 
Κεντρικός Τραπεζίτης και θα επα-
νέλθει στην Επιτροπή μετά τη 
μελέτη της Κεντρικής Τράπεζας 
και ανέφερε πως είναι εμφανές 
ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
είχε κάθε εξουσία να παρεμβαί-
νει και να σταματά καταχρήσεις 
σε βάρος των καταναλωτών, κάτι 
που δεν έπραξε ο τέως Υπουργός 
Οικονομικών.
Είπε τέλος ότι αναμένεται πως 
ο νέος Υπουργός θα αναλά-
βει δράση στο συγκεκριμένο 

ζήτημα.
Ο Βουλευτής του Κινήματος 
Οικολόγων Γιώργος Περδίκης 
υπενθύμισε πως ο Πρόεδρος του 
κυβερνώντος κόμματος, μπρο-
στά στις αλματώδεις αυξήσεις 
των χρεώσεων, με οργισμένο 
ύφος απευθύνθηκε στις τράπε-
ζες και τις κάλεσε να συμμορφω-
θούν.
Ο κ. Περδίκης ανέφερε πως οι 
τραπεζίτες δεν κατανοούν ότι 30, 
40 και 50 ευρώ αύξηση σε χρε-
ώσεις για χαμηλοσυνταξιούχους 
είναι σημαντικό ποσό.
Πρόσθεσε πως αντιλαμβάνε-
ται γιατί “αφού απολαμβάνουν 
παχουλούς μισθούς και κέρδη να 
μην θεωρούν σοβαρά τα ποσά 
για τις τσέπες των χαμηλοσυντα-
ξιούχων”.
Είπε επίσης πως όσο και να πιέ-
σουν τους συνταξιούχους, αυτοί 
δεν μπορούν να στραφούν στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές και 
απλά πληρώνουν αυτό το αστρο-
νομικής αύξησης καπέλο.
Ανέφερε πως αναμένει ότι ο Διοι-
κητής θα προχωρήσει με εισή-
γηση στον Υπουργό Οικονομι-
κών για έκδοση διατάγματος 
για οροφή στις χρεώσεις στους 
βασικούς λογαριασμούς των 
καταναλωτών.
Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Χρίστος 
Χρίστου είπε πως συζητήθηκε 
για ακόμα μια φορά το θέμα των 
χρεώσεων των τραπεζών, προ-
σθέτοντας ότι σε ένα τόπο και μια 
χώρα που πλήρωσε την τραπε-
ζική κρίση ο μέσος πολίτης, οι 
τραπεζικοί οργανισμοί οφείλουν 
να είναι πιο ευαίσθητοι στον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. 
Εξέφρασε περαιτέρω την άποψη 
ότι έγινε ένα θετικό βήμα από 
τον Κεντρικό Τραπεζίτη και την 
εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των 
ενεργειών του θα ωφελήσει το 
σύνολο της κοινωνίας.

εδώ Κύπρος

Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 
και η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για τις παραλίες έγιναν δέκτες 
πολλών αιτημάτων από τοπικές 
αρχές της επαρχίας,  που ζητούν 
αύξηση του αριθμού των παρα-
λιών λουόμενων.
 Πέρσι στην επαρχία λειτούρ-
γησαν 33 οργανωμένες παρα-
λίες λουόμενων κατά τη θερινή 
περίοδο, ενώ τρεις παραλίες 
λειτουργούν ολοχρονα, με ναυ-
αγοσωστική κάλυψη. Οι παρα-
λίες αυτές είναι τα δημοτικά 
μπάνια και ο ΣΟΔΑΠ στα όρια 
του δήμου Πάφου και η δημο-
τική πλαζ του Λατσιού στα όρια 
του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.
Σύμφωνα με την Επαρχο Πάφου 
Μαίρη Λάμπρου που προέ-
δρευσε σύσκεψης, ο Δήμος 
Πέγειας προτείνει τον χαρακτη-
ρισμό της παραλίας «Ασκός» 
ως παραλίας λουόμενων, ενώ 
άλλες τρεις παραλίες διεκδικεί η 
Χλώρακα. Τις παραλίες Αλυκή, 
Μερσινούθκια και Ροδαφίνια. 
Ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς 
επανάφερε το αίτημα του για 
την παραλία της Λίμνης για την 
οποία εκφράζονται επιφυλά-
ξεις λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ, ενώ κοινό 
αίτημα διατύπωσαν οι κοινό-
τητες Γυαλιάς και Αγίας Μαρί-
νας Χρυσοχούς για παραλία 
κοντά σε δασική έκταση. Το Νέο 
Χωριό έχει επίσης ζητήσει τη 
δημιουργία δυο διαύλων σκα-
φών σε παραλία λουόμενων 
στη νοτιοδυτική περιοχή του 
Λατσιού. Ο δήμος Πάφου αξι-
ώνει επίσης η παραλία ΒΕΝΟΥΣ 
να πάρει το όνομα της τοποθε-
σίας  «Παλιόκαστρο» και όχι 
του ξενοδοχείου που γειτνιάζει 
με την παραλία.  Όλες οι εισηγή-
σεις έχουν καταγραφεί και θα 
μελετηθούν. 
Η έπαρχος Πάφου υπενθύμισε 
ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού 
χρηματοδοτεί τις τοπικές αρχές 
κατά 70% του κόστους για την 
αντικατάσταση των ναυαγοσω-
στικών πύργων και άλλου εξο-
πλισμού στις παραλίες, όπως 
κάδοι απορριμμάτων και ανα-
κυκλώσιμων ειδών.

Αύξηση του 
αριθμού 
παραλιών 
λουόμενων 

Η Επιτροπή Θεσμών θα πιέσει ώστε να αρθούν 
υπερχρεώσεις τραπεζών σε βασικούς λογαριασμούς 
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Με ενσωματωμένο το 75% των 
εκλογικών τμημάτων - Ο 38χρονος 
πρώην δήμαρχος της πόλης Σάουθ 
Μπεντ στην Ιντιάνα καταλαμβάνει 
την πρώτη θέση με το 26,9% - 
Ακολουθεί ο Σάντερς με 25,2%

Ο 
Πιτ Μπούτιτζιτζ διατηρεί το προ-
βάδισμα έναντι του γερουσιαστή 
Μπέρνι Σάντερς στις προκριμα-
τικές εκλογές των Δημοκρατικών 

στην Αϊόβα, με ενσωματωμένο το 75% των 
εκλογικών τμημάτων, ανακοίνωσε σήμερα 
το βράδυ η πολιτειακή επιτροπή του Δημο-
κρατικού Κόμματος.
Ο 38χρονος πρώην δήμαρχος της πόλης 
Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα καταλαμβά-
νει την πρώτη θέση με το 26,9% των αντι-
προσώπων μέχρι στιγμής, ακολουθεί ο 
Σάντερς με 25,2%, ενώ η γερουσιαστής της 
Μασαχουσέτης Ελίζαμπεθ Γουόρεν παρα-
μένει τρίτη με 18,2% και ο 
πρώην αντιπρόεδρος Τζο 
Μπάιν τεν περιορίζεται 
στην τέταρτη θέση, σύμ-
φωνα με τα επίσημα απο-
τελέσματα.
Τα αποτελέσματα καθυστε-
ρούν στην Αϊόβα καθώς 
θεωρήθηκαν αναγκαίοι 
«ποιοτικοί έλεγχοι» στην 
εφαρμογή, όπως γνωστοποίησαν εκπρό-
σωποι του κόμματος.
Την νίκη διεκδίκησε και ο Σοσιαλιστής 
Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος σε ομιλία του 
είπε ότι έρχεται πρώτος σε ψήφους, με τον 
Μπούτιτζιτζ να τον ακολουθεί.
Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόεδρος 
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που διεκδικεί την 
τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις, έστειλε 
επιστολή στο Δημοκρατικό Κόμμα κάνο-
ντας λόγο για «σημαντικά ελαττώματα» του 
συστήματος ανακοίνωσης των αποτελεσμά-
των και ζήτησε εξηγήσεις για τις μεθόδους 
του ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόστηκε. 

Ζητείται επανεξέταση της εκλογι-
κής διαδικασίας
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος 
της Αϊόβα, Τομ Πέρεζ ζήτησε την επανεξέ-
ταση των αποτελεσμάτων από τις προκρι-
ματικές που διεξήχθησαν τη Δευτέρα στην 
Πολιτεία, μετά την εμφάνιση λαθών στα 
μερικά αποτελέσματα που έχουν ανακοινω-

θεί, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα για 
την ακρίβειά τους.
«Ως εδώ και μη παρέκει. Δεδομένων των 
προβλημάτων που προέκυψαν στην εφαρ-
μογή του σχεδίου επιλογής αντιπροσώπων 
και με σκοπό να εξασφαλίσουμε την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στα αποτελέσματα, 
καλώ το Δημοκρατικό Κόμμα της Αϊόβα να 
ξεκινήσει αμέσως την επανεξέτασητων απο-
τελεσμάτων», είπε ο Πέρεζ με tweet του.
Τέσσερις μέρες μετά την εσωκομματική δια-
δικασία δεν έχει ανακηρυχθεί νικητής στις 
πρώτες προκριματικές εκλογές του κόμμα-
τος που έγιναν σε 1.600 τοποθεσίες - σχο-
λεία, δημοτικά κέντρα και άλλα κτίρια - στην 
μεσοδυτική αυτή πολιτεία την Δευτέρα.
Με ενσωματωμένο το 97% των εκλογικών 
περιφερειών, ο 38χρονος πρώην δήμαρχος 
Πιτ Μπούτιτζιτζ και ο γερουσιαστής Μπέρνι 
Σάντερς δίνουν μάχη στήθος με στήθος, 
με τον πρώτο να λαμβάνει 26,2% και τον 
Σάντερς 26,1%, σύμφωνα με το Δημοκρα-

τικό Κόμμα της Αϊόβα.
Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα 
ανακοινωθούν τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα.
Η καθυστέρηση ανακοίνω-
σης των αποτελεσμάτων 
αποδόθηκε σε ένα τεχνικό 
πρόβλημα μιας νέας εφαρ-
μογής κινητού τηλεφώνου.

Συνεχίζει μαχόμενος ο Τζο παρά 
το απογοητευτικό αποτέλεσμα
Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν διακήρυξε χθες ότι θα πολεμήσει για 
την διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος 
των Δημοκρατικών, παρά “την μπουνιά στο 
στομάχι” όπως ο ίδιος χαρακτήρισε το απο-
τέλεσμα του προκριματικού κύκλου στην 
Άιοβα, όπου και κατατάχθηκε στην τέταρτη 
θέση.
“Δεν θα χρυσώσω το χάπι: Δεχθήκαμε ένα 
πλήγμα στην Άιοβα. Η όλη διαδικασία ήταν 
μία μπουνιά στο στομάχι. Δεν είναι η πρώτη 
φορά στην ζωή μου που πέφτω.” δήλωσε ο 
Μπάιντεν από το Σόμερσγουορθ του Νιου 
Χάμσαϊρ, όπου και συμμετείχε σε προεκλο-
γική εκστρατεία.
O Μπάιντεν βρίσκεται πίσω από τον Πιτ 
Μπούτιτζετζ, αλλά και τους γερουσιαστές 
Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, 
στον πρώτο προκριματικό κύκλο του Δημο-
κρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλο-
γές της 3ης Νοεμβρίου.

Εκλογές Δημοκρατικών - Αϊόβα: 
Πρώτος ο δηλωμένος ομοφυλόφιλος 
Πιτ Μπούτιτζιτζ 

Πολεμικά πλοία από την Ελλάδα, 
τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Τουρκία, 
την Αίγυπτο και τη Συρία 
βρίσκονται στην Ανατολική 
Μεσόγειο – Χάρτης αποτυπώνει 
τις οριοθετήσεις των κρατών 
στην περιοχή

Ρ
αγδαίες είναι οι εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο με τις ε-
ντάσεις τόσο σε πολιτικό όσο 
και σε στρατιωτικό επίπεδο 

να βρίσκονται στο «κόκκινο».
Σύμφωνα με χάρτη της Ανατολική 
Μεσογείου που δημοσίευσε ο λογα-
ριασμός Petroleum Economist, στην 
περιοχή πλέουν όλο και περισσό-
τερα πλοία από Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, 
Τουρκία, Αίγυπτο και Συρία.
Την ίδια ώρα, ο χάρτης αποτυπώνει 
τις διεκδικήσεις και οριοθετήσεις των 
κρατών, όσον αφορά στη δική τους 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, απο-
τυπώνοντας και τις τουρκικές διεκ-
δικήσεις με βάση το άκυρο και κατά 
παράβαση κάθε διεθνούς δικαίου 
μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών με τη Λιβύη, που ουσιαστικά 
τέμνει την ελληνική ΑΟΖ και περνά 
ανατολικά και νότια της Κρήτης, αλλά 
και των νησιών του Αιγαίου.

Πού βρίσκονται τα πολεμικά 
πλοία
Ο χάρτης δείχνει τη θέση των πολε-
μικών πλοίων από Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Γαλλία, Τουρκία, Αίγυπτο και Συρία.
Τουρκικές φρεγάτες βρίσκον ται 
τόσο σ τη Λιβύη, σε συνεργασία 
με την ακτοφυλακή, όσο και στην 
Κύπρο. Από χθες Κυριακή το τουρ-
κικό ερευνητικό σκάφος Ορούτς 
Ρέις έφθασε εντός του θαλασσο-
τεμαχίου 4, δυτικά της Κύπρου, 
με απλωμένα τα καλώδιά του. Από 
μακρινή απόσταση επιβλέπουν δύο 
τουρκικές φρεγάτες. Την ίδια ώρα, 
το γεωτρύπανο Γιαβούζ παραμένει 
στο τεμάχιο 8, μαζί με υποστηρι-
κτικά σκάφη. Βόρεια του ιδίου τεμα-
χίου, πλέει το γαλλικό αεροπλανο-
φόρο Σαρλ ντε Γκωλ και μία ελλη-
νική φρεγάτα.
Κατά τ ις χθεσ ινέ ς μεσημβρινέ ς 
ώρες, γαλλικά μαχητικά Ραφάλ υπε-
ρίπταντο πάνω την Πάφο, το Τρόο-
δος και τη Λάρνακα, με άδεια από 
τη Δημοκρατία, στο πλαίσιο κοινών 
ασκήσεων που θα πραγματοποιη-
θούν τις επόμενες ημέρες.
Αιγυπτιακά πολεμικά πλοία πραγ-
ματοποίησαν στις αρχές Ιανουαρίου 
ναυτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμα-
κας εντός της Αιγυπτιακής ΑΟΖ.

Ανατολική Μεσόγειος:           
O χάρτης των διεκδικήσεων 
και τα πολεμικά πλοία 

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 
Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρί-
ζει την εδαφική ακεραιότητα της Ου-
κρανίας», δήλωσε ο Τούρκος πρόε-
δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη 

διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε στο Κίεβο μαζί με τον Ουκρανό 
πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω ότι εμείς 
δεν αναγνωρίζουμε την παράνομη προσάρ-
τηση της Κριμαίας. Θα συνεχίσουμε να υπο-
στηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας».
Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία θα 
συνεχίσει «προσεκτικά να παρακολουθεί την 
κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας» και ότι 
«από κοινού με την κυβέρνηση της Ουκρανίας 

θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την στήριξη μας 
στους Τατάρους Τούρκους της Κριμαίας που 
είναι αρχέγονοι κάτοικοι αυτής της χώρας».
Ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει νωρίτερα 
την ανησυχία για την κατάσταση των Τατάρων 
της Κριμαίας, προκαλώντας την αντίδραση του 
Κρεμλίνου, το οποίο δήλωσε μέσω του εκπρο-
σώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι όσον αφορά 
το ζήτημα αυτό η ρωσική πλευρά διαφωνεί 
κατηγορηματικά με τους Τούρκους εταίρους 
της.
Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι η πρόσκληση 
που είχε απευθύνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν προς τον Ερντογάν, να επισκεφθεί 
την Κριμαία και να δει με τα ίδια του τα μάτια 
την κατάσταση, εξακολουθεί να ισχύει.

διεθνή νέα

O 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
υποσχέθηκε σήμερα, παρουσιά-
ζοντας την COP26, ότι η απαγό-
ρευση της πώλησης βενζινοκίνη-

των και ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει το 2035, 
πέντε χρόνια νωρίτερα απ΄ό,τι προβλεπό-
ταν, προκαλώντας τις επικρίσεις τόσο των 
βιομηχάνων όσο και των οικολόγων που τον 
κατηγορούν ότι αρκείται «στις καλές προ-
θέσεις».
Μη ρεαλιστικός, σύμφωνα με τον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ σύμφωνα με 
τις ΜΚΟ δεν δεσμεύει προς το παρόν σε 
τίποτα, αυτός ο στόχος ανακοινώθηκε από 
τον επικεφαλής της συντηρητικής κυβέρνη-
σης στη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, ενό-
ψει της συνόδου κορυφής της COP26 που 
θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Γλα-
σκόβη (Σκωτία).
Ζήτησε από τους διεθνείς ομολόγους του 
να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, 
την ώρα που ο ίδιος δέχεται επικρίσεις για 
έλλειψη φιλοδοξίας από την πρώην πρόε-
δρο αυτή της έκδοσης της διάσκεψης του 
ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία απολύθηκε την 
Παρασκευή.
«Η φιλοξενία της COP26 είναι μια σημα-
ντική ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο και 
όλες τις χώρες του κόσμου προκειμένου να 
εντείνουν τη μάχη κατά της κλιματικής αλλα-
γής», δήλωσε ο πρωθυπουργός, δίπλα στον 
φυσιοδίφη Ντέιβιντ Ατένμπορο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θέτει ως στόχο μηδε-
νικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου έως το 2050 και σε «όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς θα προτρέπουμε τους άλλους να 
ενωθούν μαζί μας» είπε ο Τζόνσον, με την 
κυβέρνηση να έχει διακηρύξει ότι το 2020 
θα είναι «έτος δράσης για το κλίμα».
Σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοινώθηκε 
σήμερα, από το 2035 οι καταναλωτές θα 
μπορούν να αγοράζουν μόνο ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα ή εκείνα που κινούνται με υδρο-
γόνο, αποκλειομένων των υβριδικών αυτο-
κινήτων.
Η ομοσπονδία κατασκευαστών και εμπό-
ρων αυτοκινήτων (Society of Motor 
Manufacturers and Traders -- SMMT) 
δήλωσε «εξαιρετικά ανήσυχη» από τις 
ανακοινώσεις αυτές, και ζήτησε να μάθει 

τα σχέδια της κυβέρνησης προκειμένου να 
επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. «Η ζήτηση που 
υπάρχει τώρα για αυτή την τεχνολογία, που 
εξακολουθεί να είναι δαπανηρή, δεν αποτε-
λεί παρά ένα κλάσμα των πωλήσεων», ανέ-
φερε, υπογραμμίζοντας ότι θα απαιτηθεί 
«να μεταμορφωθεί η αγορά».
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της μη 
κυβερνητικής οργάνωσης The Climate 
Group Έλεν Κλάρκσον εκτίμησε πως η 
μετάβαση αυτή θα μπορούσε να είχε γίνει 
«νωρίτερα». Η Greenpeace έκανε λόγο για 
μια ομιλία «στρωμένη με καλές προθέσεις» 
ζητώντας «πράξεις».
«Αυτή η κυβέρνηση αρέσκεται να θέτει στό-
χους για το μέλλον αλλά αυτό που χρειαζό-
μαστε είναι συγκεκριμένα μέτρα που μειώ-
νουν τις εκπομπές βραχυπρόθεσμα», είπε 
επίσης η Άλισον Ντόιγκ, υπεύθυνη προ-
γραμμάτων της ΜΚΟ Christian Aid.
Οι ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον επι-
σκιάστηκαν επίσης από τις κατηγορίες της 
πρώην προέδρου της COP26 Κλερ Πέρι Ο’ 
Νιλ, η οποία αποπέμφθηκε την Παρασκευή. 
Σε επιστολή της στον Μπόρις Τζόνσον, που 
περιήλθε σε γνώση των Fianacial Times, η 
τελευταία επικρίνει τον απολογισμό του 
Μπόρις Τζόνσον στον τομέα της μάχης κατά 
τις κλιματικής αλλαγής.
«Είχατε υποσχεθεί να ηγηθείτε του μετώ-
που (της μάχης κατά της κλιματικής αλλα-
γής). Δυστυχώς οι υποσχέσεις αυτές απέ-
χουν πολύ από την υλοποίηση», γράφει 
στην επιστολή της προς τον Βρετανό πρω-
θυπουργό η Ο΄Νιλ.
Η ίδια πρόσθεσε μιλώντας στο BBC πως ο 
Τζόνσον της είχε ομολογήσει ότι δεν αντι-
λαμβάνεται «στ’ αλήθεια» το πρόβλημα 
της κλιματικής αλλαγής και κατήγγειλε μια 
«τεράστια έλλειψη ηγετικής ικανότητας».
Η COP25, που διεξήχθη στη Μαδρίτη, κατέ-
ληξε στα μέσα Δεκεμβρίου σε μια «χαμένη 
ευκαιρία» να αποδείξει μια μεγαλύτερη 
φιλοδοξία στον τομέα της μείωσης των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, είχε 
πει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες.
Για την Extinction Rebellion, μέλη της οποίας 
διαδήλωσαν κοντά στο μουσείο όπου ο 
Μπόρις Τζόνσον εκφωνούσε την ομιλία του 
«η COP26 είναι ήδη προγραμματισμένο να 
αποτύχει».

Μπόρις Τζόνσον: Τέλος τα 
βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα 
οχήματα από το 2035 
Σύμφωνα με το σχέδιο Τζόνσον, από το 2035 οι καταναλωτές θα μπορούν να 
αγοράζουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή εκείνα που κινούνται με υδρογόνο, 
αποκλειομένων των υβριδικών αυτοκινήτων

Ο Ερντογάν δείχνει τα δόντια του 
στη Μόσχα
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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

Πώς θα του μάθω να ελέγχει 
τα συναισθήματά του;

Τ
α συναισθήματα των παιδιών αλ-
λάζουν με καταιγιστικούς ρυθ-
μούς. Το ίδιο πιτσιρίκι που πριν 
δύο λεπτά έπλεε σε πελάγη ευτυχί-

ας παίζοντας με τις πλαστελίνες του, ξαφ-
νικά μπήγει τα κλάματα επειδή δεν το α-
φήσατε να φάει την «πίτα» που μόλις έ-
φτιαξε. Αυτή η τάση τους μπορεί να γίνει 
από χαριτωμένη έως και εκνευριστική, 
ανάλογα με τη στιγμή που θα εκδηλωθεί. 
Αυτός, όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος να 
τα βοηθήσουμε να μάθουν να ελέγχουν 
τα συναισθήματά τους. Ευτυχώς, υπάρ-
χουν τρόποι να τα βοηθήσουμε να επι-
βληθούν στα συναισθήματά τους, ήδη α-
πό μικρή ηλικία. 

Η σημασία της προσωπικής ευθύ-
νης
Κάθε νέο ερέθισμα είναι ικανό να ανα-
τρέψει πλήρως την ψυχολογία του. 
Ωστόσο, ακόμη και αν ακόμη δεν το 

συνειδητοποιεί, ήδη είναι ικανό να 
κοντρολάρει σε κάποιο βαθμό, αν όχι τα 
ίδια τα συναισθήματα που βιώνει, τότε 
τουλάχιστον τη διάρκειά τους. Εξηγήστε 
του ότι δεν κερδίζει κάτι «βουλιάζοντας» 
στην αρνητικότητα – αντιθέτως, απλώς 
θυσιάζει χρόνο τον οποίο θα μπορούσε 
να απολαμβάνει. Επιπλέον, έχει τεράστια 
σημασία να διαχωρίσετε τα ίδια τα συναι-
σθήματα από την έκφρασή τους. Όλοι 
έχουμε στιγμές στις οποίες είμαστε θλιμ-
μένοι ή θυμωμένοι. Αυτό, όμως, δεν μας 
δίνει το δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε 
με άσχημο τρόπο στους άλλους, ακόμη 
και αν οι δικές τους πράξεις ήταν που μας 
έφεραν σε αυτή την ψυχική κατάσταση. 
Ο καθένας μας έχει την απόλυτη ευθύνη 
των πράξεών του, και αυτό είναι κάτι που 
το μικρό σας θα πρέπει να το μάθει από 
νωρίς. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε την 
ευθύνη της συμπεριφοράς μας προς τους 
άλλους, δεν μπορούμε όμως και να ελέγ-
ξουμε την συναισθηματική τους αντί-
δραση σε αυτή. Με άλλα λόγια, το μόνο 
που μπορούμε να κάνουμε είναι να φρο-
ντίζουμε οι πράξεις μας να αντιστοιχούν 

στον αξιακό μας κώδικα και να λαμβά-
νουμε υπόψη μας τους γύρω μας στον 
βαθμό του εφικτού. Από εκεί και έπειτα, 
δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ενδε-
χόμενο η σωστή συμπεριφορά μας ενί-
οτε να προκαλέσει τον θυμό ή την απο-
γοήτευση ενός άλλου προσώπου. Αυτή 
η συνειδητοποίηση θα το βοηθήσει να 
παίρνει σωστές αποφάσεις, ακόμη και 
όταν οι φίλοι του αντιδρούν σε αυτές με 
άσχημο τρόπο.

Μαθαίνοντάς το να αγνοεί τη 
δυσφορία
Τα αρνητικά συναισθήματα πολλές 
φορές είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Για 
παράδειγμα, αν θυμώνει κάθε φορά 
που αλληλεπιδρά με ένα συγκεκρι-
μένο άτομο, ενδέχεται το πρόβλημα να 
μην προκύπτει από το δικό σας παιδί. 
Ωστόσο, όταν αυτά τα συναισθήματα 
είναι ενδογενή και εμμένουν, υπάρχει 

περίπτωση να το αποκλείουν από δρα-
στηριότητες που θα απολάμβανε.
Εξηγήστε του ότι πολλές φορές ο μόνος 
τρόπος να ξεπεράσουμε το άγχος μας 
είναι να εκτεθούμε στη συνθήκη που μας 
φοβίζει. Ενθαρρύνετέ το να συμμετέχει 
σε χόμπι που αισθάνεστε ότι θα του άρε-
σαν και δείξτε του ότι αυτό που σας ενδι-
αφέρει είναι η προσπάθειά του και όχι η 
επιτυχία του. Τονίστε του ότι τα λάθη, η 
αποτυχία και οι άβολες καταστάσεις είναι 
ευκαιρίες μάθησης και βελτίωσης του 
εαυτού του.

Βρείτε του λύσεις
Μπορεί να αντιδρά στην κάθε μικρή ανα-
ποδιά σαν να ήρθε το τέλος του κόσμου, 
εσείς όμως ξέρετε ότι συγκεκριμένα παι-
χνίδια, τραγούδια ή απλώς μια αγκαλιά 
είναι ικανά να του φτιάξουν αυτομάτως 
το κέφι. Εκτός από την τεχνική του… αντι-
περισπασμού, δηλαδή την χρήση αυτών 
ακριβώς των δραστηριοτήτων για να το 
κάνετε να ξεχαστεί, μπορείτε σταδιακά 
να το ενθαρρύνετε στο να παρηγορεί 
μόνο του τον εαυτό του.

Ίσως αυτό να έχει να κάνει με 
σένα. Ως γονείς, πολλές φορές 
χωρίς να το καταλαβαίνουμε α-
ποθαρρύνουμε τα παιδιά μας. 

Κι αυτό το κάνουμε όταν έχουμε πα-
ράλογες προσδοκίες... βλέποντας 
μόνο αυτά που τα παιδιά μας πρέπει 
να βελτιώσουν αντί να δούμε αυτά 
που καταφέρνουν. 
Κι αυτό το κάνουμε με την αδιαφο-
ρία μας, όταν το πρόγραμμά μας το 
προσωπικό είναι πάνω απ’ όλα, και 
δεν είμαστε κοντά τους για να τους 
δείξουμε την προσοχή που χρειά-
ζονται. Έπίσης αποθαρρύνουμε τα 
παιδιά μας όταν δε δείχνουμε τη 
λεπτότητα που πρέπει και νευριά-
ζουμε μαζί τους για κάτι που έκαναν 
– χωρίς νατα ακούσουμε προηγου-
μένως. Κι έτσι πληγώνουμε τα παι-
διά μας με την ακαμψία μας. Πολλές 
φορές λέμε «όχι» στα παιδιά μας, 
απλά και μόνο γιατί μας βολεύει πιο 
πολύ.

Ξέρετε ποια είναι τα τρια Ξ στην 
πειθαρχία;  
Ακούστε: ξεμοναχιάζω, ξανακου-
βεντιάζω και ξανασυνδέω. Ας 
δούμε πρώτα το – ξεμοναχιάζω. 
Όταν χρειάζεται να επιβάλεις την 
πειθαρχία, το πρώτο που πρέπει 
να κάνεις είναι να ξεμοναχιάσεις 
το παιδί σου. Να το πάρεις αμέσως 
στην άκρη μακρυά από εκεί που 
είτε μάλωνε με τ’ αδέλφια του είτε 
κορόιδευαν ο ένας τον άλλον. Ξεμο-
ναχιάζω δε σημαίνει τιμωρώ. Ο 
σκοπός μας είναι να δώσουμε στο 
παιδί χρόνο να σκεφτεί αυτό που 
έγινε. Ακόμη δίνει σε όλους που 
ήταν μέσα στην υπόθεση το χρόνο 
να ηρεμήσουν και προετοιμάζει το 
έδαφος για το επόμενο βήμα, για το 
άλλο «Ξ» της αποτελεσματικής πει-
θαρχίας. Με το να ξανακουβεντιά-
σουμε το θέμα φτάνουμε στην καρ-
διά του προβλήματος.  

Το επόμενο από τα τρία «Ξ» της 
πειθαρχίας.
Μιλήσαμε για το πρώτο «Ξ» -- 
ξεμοναχιάζω το παιδί μου από το 
περιστατικό ώστε να μπορέσει να 
σκεφτεί αυτό που έκανε. Το επό-
μενο «Ξ» είναι ξανακουβεντιάζω 
– συζητώ το πρόβλημα. Ρώτησε το 
παιδί σου ποιο ήταν το λάθος του. 
Μην το αφήνεις να σου αρχίσει τις 
δικαιολογίες ή να κατηγορεί τους 
άλλους. Μετά, ρώτησέ το γιατί δεν 
ήταν σωστό αυτό που έκανε και τι 
θα κάνει την άλλη φορά σε παρό-
μοια περίπτωση. 
Εδώ είναι που πρέπει να δεις τα 
ελατήρια και τα κίνητρα του παι-
διού σου. Εκείνο που επιδιώκεις 
είναι να το κάνεις να θελήσει μόνο 
του να αλλάξει τη συμπεριφορά 
του. Τέλος, πες του τις συνέπειες 
των πράξεών του. 
Και τώρα ας δούμε το τελευταίο 
«Ξ» -- ξανασυνδέω.

Το τελευταίο «Ξ» της πειθαρχίας.
Να τα επαναλάβουμε στα γρήγορα: 
Πρώτα ξεμοναχιάζουμε το παιδί 
από το περιστατικό, ώστε να μπο-
ρέσει να σκεφτεί αυτό που έκανε. 
Έπειτα, ξανακουβεντιάζουμε μαζί 
του αυτό που έκανε, γιατί το έκανε 
και πώς θα ενεργήσει την επόμενη 
φορά.
 Και τώρα έρχεται ένα πολύ σημα-
ντικό βήμα – η ξανασύνδεση. Να 
βεβαιωθούμε ότι ο δεσμός ανά-
μεσα σε μας και στο παιδί μας δεν 
διακόπηκε. 
Πες στο παιδί σου ότι το αγαπάς – 
ό, τι κι αν έχει συμβεί. Αγκάλιασέ το 
και δώστου να καταλάβει ότι έχεις 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές του 
να πάρει τη σωστή απόφαση την 
άλλη φορά. Αυτά είναι τα τρία «Ξ» 
για την πειθαρχία – Ξεμοναχιάζω, 
Ξανακουβεντιάζω και Ξανασυν-
δέω.

Μήπως το παιδί σου 
δεν έχει εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του; 
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υγεία

Σ
υσχετισμό ανάμεσα στις 
πολλαπλές μεταβολικές 
διαταραχές στις έγκυες 
γυναίκες και στον Δείκτη 

Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των παι-
διών τους αργότερα στη ζωή, υ-
ποδεικνύει μία νέα μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο Archives of 
Gynecology and Obstetrics. Το 
ερώτημα που αποτέλεσε αφορ-
μή για τη μελέτη, ήταν το πώς 
οι διαφορετικές καταστά-
σεις της εγκυμοσύνης 
μπορούν να επηρεάσουν 
την παιδική παχυσαρκία. 
Οι ερευνητές, λοιπόν, 
βρήκαν ότι όταν μια 
μητέρα παρουσι-
άζει ταυτόχρονα 
διαβήτη κύησης και 
προεκλαμψία, το παι-
δί μπαίνει σε μια τροχιά α-
νάπτυξης που προοδευτι-
κά οδηγεί σε αυξημέ-
νο κίνδυνο υψηλού 
ΔΜΣ στην παιδική η-
λικία.
«Οι μέλλοντες γονείς 
μπορεί να επωφελη-
θούν από τα ευρήματά 
μας, αφού θα κατα-
νοήσουν τις επιπτώ-
σεις του διαβήτη κύη-
σης και της προεκλαμ-
ψίας στην υγεία του παι-
διού τους. Πρόκειται για 
ευρήματα που παρέχουν 
ένα πρόσθετο κίνητρο στις 
εγκυμονούσες και τους παρό-
χους υγείας, για να συνεργα-
στούν ως προς τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστά-
σεων κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, με στόχο την επίτευξη 
τόσο της ασφάλειας της μητέρας 
όσο και της μακροπρόθεσμης 
υγείας του παιδιού», αναφέρει 
η Yonglin Melissa Huang, διδα-
κτορική φοιτήτρια στο Πανεπι-
στήμιο της Νέας Υόρκης και επι-
κεφαλής συγγραφέας της μελέ-
της.  Επιπλέον, τα αποτελέσματα 
της μελέτης ενθαρρύνουν τους 
παρόχους υγείας να συντονί-

σουν τη φροντίδα της μητέ-
ρας και των παιδιών που βιώ-
νουν αυτές τις δύο συνθήκες για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
μετά τον τοκετό.
«Οι γυναικολόγοι έχουν εμπει-
ρία στη διαχείριση του διαβήτη 
κύησης και της προεκλαμψίας, 
αλλά δεν παρέχουν φροντίδα 
στα παιδιά, ούτε τα βοηθούν να 
μειώσουν τον κίνδυνο παχυσαρ-

κίας. Η συνεργασία γυναικο-
λόγων, ενδοκρινολόγων και 
παιδιάτρων θα μπορούσε να 

συμβάλει στην πρόληψη 
της παιδικής παχυσαρ-
κίας», τονίζουν οι ερευ-
νητές.Αυτή η επιστημο-

νική ομάδα είχε προηγουμέ-
νως εξετάσει τους συσχε-
τισμούς του διαβήτη 
κύησης και της προε-
κλαμψίας μεμονωμένα 

με τον ΔΜΣ των παιδιών.
 Στη νέα αυτή μελέτη, λοι-

πόν, διερεύνησε το τι συμβαί-
νει όταν μια έγκυος γυναίκα 

έχει και τις δύο παθή-
σεις ταυτόχρονα, από τη 
στιγμή που οι δύο αυτές 

ασθένειες είναι σχετικά 
συχνές και συνυφασμένες. 
Η ομάδα παρακολούθησε τα 

παιδιά 356 μητέρων σε ηλι-
κία από 18 σε 72 μηνών. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

συνδυασμός διαβήτη κύησης 
και προεκλαμψίας κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης ήταν ιδι-
αίτερα επιβαρυντικός στην πρό-
κληση υψηλού ΔΜΣ κατά την 
πρώιμη παιδική ηλικία, περισ-
σότερο, μάλιστα, από οποιαδή-
ποτε άλλη μεμονωμένη κατά-
σταση.  Επιβεβαιώνοντας τα 
προηγούμενα ευρήματα, οι 
ερευνητές παρατήρησαν, τέλος, 
ότι τα παιδιά που είχαν γεννηθεί 
από μητέρες που έπασχαν μόνο 
από τη μία πάθηση διέτρεχαν 
επίσης κίνδυνο για υψηλό ΔΜΣ, 
αν και η τάση στην περίπτωση 
του διαβήτη κύησης δεν ήταν 
τόσο ισχυρή.

Σ
ε ένα πείραμα με 115 δικηγόρους στο Ισρα-
ήλ, δόθηκε στους συμμετέχοντες το υποθε-
τικό σενάριο ότι για μία υπόθεση είχαν εργα-
στεί 60 ή 90 ώρες (στην ομάδα Α και Β αντι-

στοίχως). Εννοείται πώς ο πελάτης δεν θα μπορούσε 
να ξέρει πόσες ώρες δαπανήθηκαν πραγματικά για 
την υπόθεση και οι μισοί από τους δικηγόρους θα 
μπορούσαν να ισχυριστούν ό,τι ήθελαν. Όταν ερω-
τήθηκαν, εκείνοι που υποθετικά είχαν εργαστεί 60 
ώρες ανέφεραν κατά μέσο όρο 62,5 ώρες, φουσκώ-
νοντας κάπως τις ώρες τους. 
Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι εδώ. Η ουσία είναι ότι 
στην ομάδα των 90 ωρών, οι δικηγόροι ανέφεραν 
κατά μέσο όρο 88 ώρες, λιγότερο δηλαδή από όσο 
είχαν εργαστεί. Όταν οι τελευταίοι ρωτήθηκαν γιατί 
το έκαναν αυτό, είπαν ότι επειδή ανησυχούν μήπως 
ο πελάτης θεωρήσει ότι είχε εξαπατηθεί.
Σε ένα άλλο σχετικό πείραμα, που έγινε στις ΗΠΑ 
αυτή τη φορά, στους συμμετέχοντες δόθηκε το 
σενάριο ότι εργάζονταν σε μια εταιρεία που απαι-
τούσε πολλά ταξίδια εργασίας, όμως η εταιρεία 
δεχόταν να πληρώσει οδοιπορικά μόνο μέχρι 400 
μίλια. Στην πρώτη ομάδα ειπώθηκε ότι είχαν διανύ-
σει 300 μίλια, ενώ στη δεύτερη 400. Κατόπιν ερω-
τήθηκαν πόσα οδοιπορικά θα αιτηθούν. Η πρώτη 

ομάδα ήταν σχεδόν απόλυτα σωστή δηλώνοντας 
έναν μέσο όρο 301 μιλίων. Το ενδιαφέρον και εδώ 
ήταν η δεύτερη ομάδα, που δήλωσε κατά μέσο όρο 
384 μίλια.
Τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν ότι όταν οι άνθρω-
ποι λαμβάνουν υψηλά αποτελέσματα από μια κατά-
σταση, αναμένουν τις ύποπτες αντιδράσεις των 
άλλων και προτιμούν να ψεύδονται και να φαίνονται 
ειλικρινείς, παρά να λένε την αλήθεια και να εμφανί-
ζονται ως εγωιστές ψεύτες. Πάει, χάλασε ο κόσμος!

Ποιοι λένε ψέματα για να φαίνονται… 
ειλικρινείς

Εγκυμοσύνη: Ο επικίνδυνος 
συνδυασμός που μπορεί να 
παχύνει το παιδί

Νέα μελέτη δείχνει ότι τέσσερις κούπες καφέ την ημέρα μπορούν πράγματι να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν βάρος. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο 
American Journal of Clinical Nutrition, προκύπτουν έπειτα από μια έρευνα διάρκειας 24 εβδο-

μάδων, κατά την οποία διαπιστώθηκαν οι επιπτώσεις της κατανάλωσης καφέ σε 126 
υπέρβαρους άνδρες και γυναίκες στη Σιγκαπούρη. Αρχικά, οι ερευνητές θέλη-

σαν να βρουν αν ο καφές συνέβαλλε στη μείωση του κινδύνου για δια-
βήτη τύπου 2 μέσω περιορισμού του κινδύνου ανάπτυξης αντίστα-

σης στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 
αυξήσεις του σακχάρου του αίματος και, άρα, σε διαβήτη. 

Όπως αποδείχθηκε, δεν βρήκαν στοιχεία ότι ο καφές έχει 
μια τέτοια προστατευτική επίδραση, βρέθηκαν όμως 

μπροστά σε μια άλλη, απροσδόκητη επίδραση: Οι 
άνθρωποι που έπιναν τέσσερις κούπες καφές την 

ημέρα για έξι μήνες παρουσίασαν σχεδόν 4% μεί-
ωση στο συνολικό σωματικό λίπος τους.
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η απώλεια λίπους 
που παρατηρήθηκε δεν οφειλόταν σε αλλα-
γές του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή και η 
σωματική άσκηση, αλλά στον καφέ, ως απο-
τέλεσμα μιας «μεταβολικής αντίδρασης» 
κατά την οποία η καφεΐνη ενίσχυσε τη μετα-
βολική διαδικασία των ανθρώπωνν.

Το πρωινό ρόφημα που μειώνει το 
λίπος και αδυνατίζει

Ουρολοιμώξεις: Η διατροφή που 
προφυλάσσει και που τις επιδεινώνει

Μ
ια χορτοφαγική διατροφή πιθανώς 
να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης 
λοιμώξεων του ουροποιητικού συ-
στήματος, σύμφωνα με νέα μελέτη 

που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports.
Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος 
συνήθως προκαλούνται από βακτήρια του εντέ-
ρου, όπως το E. coli, τα οποία εισέρχονται στο 
ουροποιητικό σύστημα μέσω της ουρήθρας, επη-
ρεάζοντας στη συνέχεια τα νεφρά και την ουρο-
δόχο κύστη. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει 

ότι το κρέας αποτελεί σημαντική πηγή E. coli, αλλά 
παραμένει αδιευκρίνιστο αν η διακοπή κατανάλω-
σής του μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοιμ-
ώξεων. Οι ερευνητές σημειώνουν πως με την απο-
φυγή κατανάλωσης τροφών-πηγών του Ε. Coli, 
όπως τα πουλερικά και το χοιρινό, οι χορτοφάγοι 
κινδυνεύουν λιγότερο από ουρολοιμώξεις. 
Συνιστούν επίσης ότι μια δίαιτα με υψηλή περι-
εκτικότητα σε φυτικές ίνες, μπορεί να εμποδίσει 
την αύξηση των Ε. Coli, τα οποία αυξάνουν την 
οξύτητα του εντέρου.
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8 Φεβρουαρίου
Σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάρκος Βαμβακάρης

«Σα νάτανε, δηλαδή, η συντέλεια του κόσμου 
και τίποτε άλλο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο του 
Μάρκου…»

Μ
άρκος ήθελε να πεθάνει με το μπουζούκι στο χέ-
ρι, με ένα τραγούδι στα χείλη», γράφει ο Λευτέ-
ρης Παπαδόπουλος στα ΝΕΑ της 9ης Φεβρουα-
ρίου 1972, την ημέρα της κηδείας του Μάρκου 

Βαμβακάρη, του λαϊκού μουσικοσυνθέτη που θα έμενε για 
πάντα στην ιστορία ως ο «πατριάρχης» του ρεμπέτικου τρα-
γουδιού.
Προτού αποκτήσει αυτό το μοναδικό παρατσούκλι, οι Συρια-
νοί αποκαλούσαν τον αμούστακο ακόμη Μάρκο, «Φράγκο», 
καθώς οι γονείς του ανήκαν στην ακμάζουσα κοινότητα των 
καθολικών της Σύρου. Γεννημένος στον συνοικισμό Σκαλί της 
Άνω Χώρας, στις 10 Μαΐου 1905, ο Μάρκος 
επρόκειτο να είναι το πρώτο από τα έξι παιδιά 
του Δομένικου και της Ελπίδας Βαμβακάρη.
Η οικογένεια Βαμβακάρη βγάζει το μεροκά-
ματό της από τη γεωργία και επιβιώνει με 
δυσκολία. Ωστόσο, φέρει το μικρόβιο της 
μουσικής, αφού ο παππούς του Μάρκου γρά-
φει τραγούδια, την ώρα που ο πατέρας του 
παίζει ζαμπούνα -δηλαδή γκάιντα- στα πανη-
γύρια του νησιού, για να ενισχύσει το οικογε-
νειακό εισόδημα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις ο 
πρωτότοκος γιος συχνά συνοδεύει τον πατέρα 
του, παίζοντας τουμπί, ένα είδος νησιώτικου 
τυμπάνου.
Ο Μάρκος αναγκάζεται να εγκαταλείψει το 
σχολείο από πολύ μικρός, όταν στα χρόνια του 
Εθνικού Διχασμού ο πατέρας του κατατάσσε-
ται στον Στρατό και εκείνος πιάνει δουλειά με 
τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα 
χρόνια, αφήνει τη Σύρο για τον Πειραιά.
Η Φραγκοσυριανή, ίσως το δημοφιλέστερο 
τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, το οποίο 
έγραψε για μία Συριανή γυναίκα που αγάπησε. 
Ο «πατριάρχης» φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις 
γυναίκες, για τις οποίες έγραψε δεκάδες τραγούδια.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Βαμβακάρης καταπιάνε-
ται με πολύ σκληρές δουλειές, όπως λιμενεργάτης και εκδο-
ρέας σε σφαγεία. Εγκατεστημένος στα Ταμπούρια, τα βρά-
δια συχνάζει στους γνωστούς «τεκέδες», όπου και νεαρός 
ακόμη έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το μπουζούκι. 
Το λαϊκό όργανο τον γοητεύει και αποφασίζει να μάθει να 
παίζει μόνος του, λόγω έλλειψης χρημάτων. Σύντομα θα 
παντρευτεί και την πρώτη του γυναίκα, τη Ζιγκοάλα, με την 
οποία, ωστόσο, θα πάρει γρήγορα διαζύγιο. Μάλιστα, θα την 
αντιπαθήσει όσο λίγους ανθρώπους, αφού μετά τον χωρι-
σμό τους εκείνη είχε οικονομικές απαιτήσεις. Για να αποφύ-
γει την κατάσχεση των πνευματικών δικαιωμάτων του από τις 
δικαστικές διαμάχες με τη Ζιγκοάλα, πολλές φορές ο Μάρ-
κος Βαμβακάρης αναγκάζεται να καταχωρήσει τα τραγούδια 
του σε ονόματα φίλων, όπως του Σπύρου Περιστέρη και του 
Μίνωα Μάτσα. Για τη Ζιγκοάλα, ο ρεμπέτης θα έγραφε αργό-
τερα το τραγούδι το «Διαζύγιο».
Ο Βαμβακάρης κατατάσσεται στον Στρατό το 1925 και μετά 
την απόλυσή του εγκαινιάζει μια μακρά περίοδο πλούσιας 
μουσικής παραγωγής, αφού μέχρι το 1933 θα γράψει πάνω 
από 50 τραγούδια. Μετά από μεγάλη πίεση του Σπύρου 
Περιστέρη, θα ηχογραφήσει στην Odeon τον πρώτο δίσκο 
με μπουζούκι στην Ελλάδα, που από τη μια μεριά είχε το 
«Καραντουζένι» και από την άλλη μεριά το σόλο ζεϊμπέκικο 
«Αράπ».
Την επόμενη χρονιά, ο ρεμπέτης δημιουργεί με τρεις φίλους 
του -τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέ-
στη Δελιά- ένα πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα 
με το όνομα «Η Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς». Ο Βαμ-
βακάρης θα ανοίξει το δικό του μαγαζί στα Άσπρα Χώματα, 

όμως ελλείψει άδειας από τις αστυνομικές Αρχές, θα αναγκα-
στεί να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια θα 
επιστρέψει στη Σύρο. Παίζει μουσική με τον Μπάτη για περί-
που δύο μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και αφού γυρίσει 
στον Πειραιά, γράφει τη «Φραγκοσυριανή», ίσως το δημοφι-
λέστερο τραγούδι του και πραγματικό έπος για το ρεμπέτικο.
Τα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά δεν αφήνουν ανεπη-
ρέαστο τον Βαμβακάρη, που λόγω της λογοκρισίας περιορί-
ζει τον βαρύ «χασικλίδικο» χαρακτήρα των τραγουδιών του. 
Ο ίδιος θα πει αργότερα πως αυτή η απόφασή του ήταν μια 
δημιουργική μεταστροφή. Η ιστορία φαίνεται να τον δικαι-
ώνει, αφού τα χρόνια μέχρι και το ξέσπασμα του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου είναι τα πλέον παραγωγικά της καριέρας του. 
Πολλά τραγούδια του Βαμβακάρη κυκλοφορούν σε δίσκους 
και ο ίδιος γίνεται πανελλήνια γνωστός, κάνοντας περιοδείες 
στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τη Λάρισα και άλλες πόλεις τις 

χώρας. Η δημοτικότητά του είναι τέτοια, που σε μια από τις 
συναυλίες του στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν να τον παρακο-
λουθήσουν 50.000 άνθρωποι, αριθμός ασύλληπτος για τα 
δεδομένα της εποχής. Φαίνεται ότι ο Βαμβακάρης είχε ιδι-
αίτερη σχέση με την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, αφού θα 
γράψει το «Το 1912» -χρονιά που απελευθερώθηκε η Θεσσα-
λονίκη -, ένα τραγούδι στο οποίο αποθεώνει την πόλη. Εδώ 
αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρεμπέτης δεν έγραψε ούτε ένα τρα-
γούδια για τον Πειραιά, όπου έζησε από 12 ετών και δημι-
ούργησε μεγάλο μέρος του έργου του.
Την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Βαμβακάρης 
ακολουθεί το κλίμα της εποχής, αφιερώνοντας τραγούδια 
του στις νίκες του Ελληνικού Στρατού στο αλβανικό μέτωπο, 
όπως τα «Γεια σας Φανταράκια μας» και «Το Όνειρο του Μπε-
νίτο». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι εμφανίσεις 
του στον Βοτανικό σταματούν και ο ίδιος απλώς προσπαθεί 
να επιβιώσει. Το 1941 πεθαίνει ο αδερφός του Λεονάρδος 
και το 1942 η μητέρα του. Αν και στα χρόνια του εκείνα θα 
χάσουν τη ζωής τους πολλές προσωπικότητες της λαϊκής και 
ρεμπέτικης μουσικής σκηνής -όπως οι Παναγιώτης Τούντας, 
Κώστας Σκαρβέλης, Γιοβάν Τσαούς- ο Βαμβακάρης επιβιώνει 
και το 1942 παντρεύεται τη δεύτερη σύζυγό του, Ευαγγελία, 
με την οποία θα αποκτήσουν πέντε παιδιά, από τα οποία τα 
δύο θα πεθάνουν σε μικρή ηλικία. Ο γάμος τους ήταν ορθό-
δοξος και γι’ αυτό το λόγο ο Μάρκος Βαμβακάρης θα αφο-
ριστεί από την Καθολική Εκκλησία. Πολλά χρόνια αργότερα, 
το 1966, θα του δοθεί ξανά η Θεία Κοινωνία των καθολικών.
Μετά την Απελευθέρωση και παρά την κρίση της ελληνικής 
μουσικής βιομηχανίας, ο Μάρκος Βαμβακάρης ξεκινάει να 
βγάζει ξανά δίσκους, περνώντας τη δεύτερη μεγάλη ακμή 
της καριέρας του. Οι μεγάλες επιτυχίες των τραγουδιών του, 
που φέρνουν χιλιάδες πωλήσεις και η συνεργασία του με 

τον Παπαϊωάννου στη γνωστή ταβέρνα του Καλαματιανού 
φέρνουν τον Μάρκο Βαμβακάρη και πάλι στην κορυφή του 
ρεμπέτικου. Ωστόσο, ο ρεμπέτης σύντομα θα αρρωστήσει 
και πάσχοντας από παραμορφωτική αρθρίτιδα, θα αναγκα-
στεί να σταματήσει τις εμφανίσεις, λόγω της σταδιακής απώ-
λειας της δεξιοτεχνίας του.
Όταν ο Βαμβακάρης αποφασίζει να επιστρέψει, η μουσική 
βιομηχανία τον θεωρεί «ξεπερασμένο» και τον έχει ήδη 
ξεχάσει, με τις δισκογραφικές εταιρείες να μην ενδιαφέρο-
νται για τα τραγούδια του, σε μία εποχή του το λαϊκό κερδίζει 
συνεχώς έδαφος έναντι του ρεμπέτικου. Η ζωή του ρεμπέτη 
παίρνει δυσάρεστη τροπή. Περιθωριοποιημένος και προ-
σπαθώντας να επιβιώσει με τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του, 
ο «πατριάρχης» καταφεύγει σε χωριά της επαρχίας, για να 
βρει μεροκάματο. Ο κόσμος διψάει να τον ακούσει, ωστόσο 
η αμοιβή του δεν είναι ανάλογη, αφού δεν πληρώνεται σε 

χρήματα, αλλά σε είδη πρώτης ανάγκης: Ο 
κόσμος του προσφέρει κότες, αυγά, φακές, 
φασόλια και ό,τι άλλο καλλιεργούσε, για να 
τον ακούσει ζωντανά.
Η φυγή της οικογένειας Βαμβακάρη στην 
ελληνική επαρχία δεν βελτιώνει την οικονο-
μική κατάστασή της και το 1955 ταξιδεύει με 
τον γιο του Στέλιο στη Σύρο. Οι συντοπίτες 
του τον αγκαλιάζουν και οι εμφανίσεις του 
στην ταβέρνα του Λιλή σημειώνουν μεγάλη 
επιτυχία, με τον κόσμο να στριμώχνεται ο 
ένας δίπλα στον άλλον, για να ακούσουν τη 
«Φραγκοσυριανή» και άλλα γνωστά τρα-
γούδια του. Παρά την επιτυχία, ο Βαμβακά-
ρης σύντομα επιστρέφει στον Πειραιά, νιώ-
θοντας νοσταλγία για την οικογένειά του. 
Η πιο δύσκολη στιγμή για τον ρεμπέτη θα 
έρθει εκείνη την περίοδο, όταν, αδυνατώ-
ντας να βρει δουλειά, αναγκάζεται να προ-
στρέξει στη «σφουγγάρα», δηλαδή το πια-
τάκι που έβγαζαν οι μουσικοί στις ταβέρνες, 
για να ρίξουν λίγα κέρματα οι θαμώνες.
Η ζωή του Βαμβακάρη αλλάζει το 1960, 

όταν έπειτα από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, κυκλο-
φορούν από την Columbia παλιά και νέα τραγούδια του, τρα-
γουδισμένα από τον ίδιο και από άλλους καλλιτέχνες, όπως ο 
Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Καίτη Γκρέυ και ο Στράτος Διονυ-
σίου. Η νέα παραγωγή είναι άκρως επιτυχημένη και ο Μάρ-
κος έχει την ευκαιρία να δουλέψει ξανά στα λαϊκά πάλκα, 
κάνοντας το 1966 την πρώτη εμφάνισή του σε μπουάτ στην 
Πλάκα, ενώ ακολουθεί η συναυλία στο θέατρο Κεντρικόν, τον 
χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανί-
σεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Αυτή επρόκειτο να είναι η τελευταία λαμπερή σελίδα στη ζωή 
του Μάρκου Βαμβακάρη, που πεθαίνει από νεφρική ανεπάρ-
κεια στις 8 Φεβρουαρίου 1972, σε ηλικία 66 ετών, στο διαμέ-
ρισμά του στη Νίκαια. Παρά τον αφορισμό του από την Καθο-
λική Εκκλησία, η κηδεία του γίνεται την επόμενη μέρα με την 
παρουσία και καθολικών ιερέων στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθη-
νών. Στο φύλλο των Νέων που κυκλοφόρησε την ημέρα της 
ταφής του, ένας άλλος μεγάλος του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο 
Βασίλης Τσιτσάνης, θα γράψει για τις στιγμές που ακολούθη-
σαν, μετά την είδηση του θανάτου του «πατριάρχη»:
«Στο κέντρο του κυρ-Αποστόλη, στο Αιγάλεω, για λίγο σώπα-
σαν όλοι. Ύστερα, το γκαρσόνι, ο Λευτέρης ο Μυτιληνιός, 
ξεκρέμασε από τον τοίχο μια παλιά φωτογραφία του Μάρ-
κου, με χρυσή, μπιχλιμπιδωτή κορνίζα. Την ακούμπησε, με 
σέβας, πάνω σε μια ψάθινη καρέκλα, μπροστά από την ορχή-
στρα κι όλοι την κοίταζαν. “Ε, ρε Μάρκο, φιλαράκο” , είπε 
αυτός με το μπουζούκι. Και αμέσως όλοι έπιασαν τα όργανα 
κι άρχισαν να παίζουν τη “Φραγκοσυριανή” δυνατά, κλα-
μένα, παράφωνα, όμορφα – σα νάτανε το τελευταίο τραγούδι 
που παίζανε στη ζωή τους. Σα νάτανε, δηλαδή, η συντέλεια 
του κόσμου και τίποτε άλλο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο του 
Μάρκου…».
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απόψεις

Α
γαπητοί αναγνώστες  σας εύχομαι να έχετε αγάπη 
στη καρδιά σας να δίνετε, αλλα και να παίρνετε απ 
όλους όσους αγαπάτε. Και όχι  μόνο αυτή την εβδο-
μάδα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αλλα πάντοτε!

H φράση, ωδή στον έρωτα «Έρως ανίκατε μάχαν», ίσως να 
είναι η πιο γνωστή σήμερα από όλες τις αρχαίες ελληνικές 
τραγωδίες. Προερχεται από το έργο «Αντιγόνη» του Αθη-
ναίου τραγικού ποιητή της κλασικής εποχής, Σοφοκλή (496 
π.Χ.- 406 π.Χ.) Αλλα εγινε επίσης γνωστή  από την ταινία του 
Αλέκου Σακελάριου «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Στη 
ταινία η μαθήτρια Λίζα Παπασταύρου (Αλίκη Βουγιουκλάκη) 
απαγγέλει στον καθηγητή της Πάνο Φλωρά (Δημήτρη Παπα-
μιχαήλ), το στοίχο που μελετά η τάξη της κοιτώντας τον με 
νόημα στα μάτια και προκαλεί τα πειρακτικά σχόλια των συμ-
μαθητριών της που αντιλαμβάνονται τον έρωτα της. 
Σε μετάφραση στα μοντέρνα Ελληνικά ο στοί-
χος του Σοφοκληέχει ως εξής: 
Έρωτα ανίκητε στη μάχη, ανίκητε σε κάθε 
μάχη, 
Συ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, 
Συ που ξενυχτάς τα κορίτσια, με τα τρυφερά 
μάγουλα, 
που δρασκελάς πάνω από θάλασσες, και τρυ-
πώνεις στους κήπους, 
κανείς δε γλυτώνει από 'σένα, μήτε Θεός μήτε 
θνητός. 
Όποιον αγγίξεις, τον παλαβώνεις. 
Συ, εξωθείς το φρόνιμο άνθρωπο στο παρά-
λογο και στο χαμό, 
Συ ανάβεις φωτιά, και προκαλείς μάχη ανά-
μεσα σε γιο και πατέρα, 
Νικά ο πόθος σου και η λαχτάρα για τη γλυκο-
μάτα νύφη, 
Πας κόντρα σ' όλους τους ανθρώπινους  
νόμους. 
Εσύ ο κυρίαρχος έρωτας- Θεός, τους περιγελάς, ω Αφροδίτη 
θεά του έρωτα. 
Στην αρχαία αυτή τραγωδία συγκρούονται δυο κόσμοι. Από 
τη μια μεριά οι αδιαπραγμάτευτες αξίες της νεότητας, το 
πάθος, το ανυπότακτο ένστικτο της νιότης, ο δυναμισμός, 
αλλα και η αθωότητα, στο πρόσωπο της Αντιγόνης,  και από 
την άλλη το ανάλγητο σύστημα των παραδοσιακών αξιών της 
ευταξίας, το τι πρέπει τι δεν πρέπει στο πρόσωπο του Κρέο-
ντα. 
Μεγάλο πράμα ο έρωτας  παιδιά. 
Έχουν γραφτεί ιστορίες και ιστορίες για τον έρωτα, έχουν 
κάνει ταινίες  και ταινίες,  έχουν συνθέσει τραγούδια και τρα-
γούδια . 
Κανείς δεν μπορεί να τον αρνηθεί.  Όλοι τον περιμένουν με 
λαχτάρα και λείπει τόσο πολύ σε όσους  δεν τον έχουν. 
Ο έρωτας δικαιώνει την ύπαρξη της ζωής.  Υπάρχουμε γιατί 
ένα ζευγάρι αγαπήθηκε πολύ. Είμαστε ολοι το προϊόν έρωτα. 
Ο έρωτας είναι το μόνο αντίδοτο στον θάνατο γιατί μας διαι-
ωνίζει με τους απογόνους που αφήνουμε πίσω. 
Ο έρωτας  αναζωογονεί, κάνει τη ζωή  ομορφότερη. Μαρα-
ζώνουμε και αργοπεθαίνουμε, όταν δεν αγαπάμε. 
Πολλές φόρες όμως ο έρωτας φέρνει το πόνο . Ο έρωτας είναι 
το πιο ευάλωτο αίσθημα που υπάρχει στον κόσμο.  Ο έρω-

τας είναι ένα είδος  βασανισμού.  Αναρωτιέσαι, αμφιβάλεις, 
χωρίζεις. Η απογοήτευση είναι όσο κοντά είναι και η ευτυχία.
Ερωτεύεσαι χωρίς να το θες, σε ερωτεύονται χωρίς να το επι-
διώκεις. 
Στερήθηκαν και στερούνται όσοι δεν αγάπησαν. Αν στερείσαι 
τον ερώτα, τελεία και παύλα, είσαι στερημένος. 
Άλλο ο έρωτας και άλλο το κρεβάτι. Υπάρχει διαφορά . Έρω-
τας και κρεβάτι μαζί είναι ένας ασύγκριτος συνδυασμός .
Σκέτο κρεβάτι είναι σπορ. Ιδρώνεις,  ξεϊδρώνεις, ανεβαίνουν 
οι παλμοί της καρδιάς σου, και γλυκά καταπονείσαι.  Δεν κερ-
δίζεις όμως κάτι μακροχρόνιο και ιδιαίτερο. 
Με τον ερώτα- αγάπη όμως, ξελαφρώνεις, πετάς, νοιώθεις 
νικητής,  κερδίζεις το κόσμο ολο και είναι δικός σου όταν 
αγαπάς. 
Οι ανέραστοι δεν καταλαβαίνουν τι γράφω και τι διαβάζουν. 

Ο έρωτας δεν είναι πάντα πανδαισία και γαληνή, ευτυχία και 
πάθος.  Έχει και ανεβοκατεβάσματα. Σε ανεβάζει ψηλά στα 
ουράνια αλλά και σε κατεβάζει στη μαύρη άβυσσο. 
Είναι σαν  την ερωτική πράξη  Όσο ψηλότερα σε ανεβάζει 
τόσο χαμηλότερα σε κατεβάζει μετα τον οργασμό. 
Τρέμεις την απόλαυση στα ύψη του πάθους και της απογεί-
ωσης.  Φοβάσαι όμως το τέλος της πτήσης και γλυκά απογο-
ητεύεσαι  που  δεν στάθηκες περισσότερο στα ύψη που σε 
έστειλε ο έρωτας.
Μπορεί να αγαπήσεις ένα  άνθρωπο που δεν σε ξέρει, η  έναν 
άνθρωπο από απόσταση.  
Ο πιτσιρικάς που μόλις καταλαβαίνει τη ζωή και τι έχει στο 
παντελόνι του συχνά ερωτεύεται από μακριά. Μια συμμα-
θήτρια, μια γειτονόπουλα, μια φιλενάδα της ξαδέρφης του. 
Δεν ξέρει πώς να χειριστεί τα αισθήματα του διστάζει να 
κάνει τη κίνηση προσέγγισης και αρέσκεται στο θαυμασμό 
από μακριά, στη φαντασίωση. Αγαπά πλατωνικά κάνοντας  
την ανάγκη φιλοτιμία, τη «σέβεται», ενώ ενδόμυχα η σκέψη 
του οργιάζει. 
Και ο ενήλικας μπορεί να αγαπήσει εξ αποστάσεως.  Ερωτεύ-
εσαι μια άγνωστη που στη στάση παίρνει μαζί σου τον υπό-
γειο κάθε πρωί για τη δουλεια, τη κοπέλα που δουλεύει στο 
ίδιο κτήριο και συναντάς συχνα στο  ασανσέρ.  Κάποτε προ-

χωράς στο επόμενο βήμα και της ζητάς να βγείτε κάποτε όχι.  
Πολλές οι μορφές του έρωτα. Ακόμα και ολοκληρωμένοι 
έρωτες μπορεί  να ‘ναι εξ αποστάσεως. Παλιά οι μετανάστες 
αφήναν τις αγαπημενες τους πίσω στη πατρίδα και ξενιτευ-
όντουσαν μόνοι. Περίμεναν να ορθοποδήσουν πρώτα στη 
νέα γη, και μετα να φέρουν  τη σύζυγο. Καμία φόρα πήγαι-
ναν πίσω για μια επίσκεψη, φύτευαν ένα μωρό, και επέστρε-
φαν.  Το ίδιο και οι ναυτικοί που έπρεπε να μπαρκάρουν για 
πολύ καιρό, μήνες κάθε φόρα και αφήναν στο λιμάνι τις αγά-
πες τους.
Και σήμερα υπάρχουν πολλοί δεσμοί εξ αποστάσεως αφού 
δουλεύουν ο ένας εδώ και ο αλλος εκει.  Συναντώνται λέει τα 
σαββατοκύριακα και στις διακοπές. Part time σύζυγοι και 
εραστές τους λέω εγώ. 
Είπα διακοπές και σκέφτηκα το καλοκαιρινό έρωτα  Θα το 

ξέρετε βέβαια ότι οι πολλές παρθενιές το καλο-
καίρι χάνονται! 
Οι καλοκαιρινές διακοπές, η ξενοιασιά των δια-
κοπών, η δραπέτευση απ τη καθημερινότητα και 
τη σκοτούρα, ο ήλιος, η θάλασσα, τα ανάλαφρα 
ρούχα, ξαλαφρώνουν τη ψυχή και την αφήνουν 
να πετάξει ψηλά.  Η καλοκαιρινή αγάπη δεν έχει 
διάρκεια αλλά έχει ένταση. 
Ο καλοκαιρινός έρωτας είναι υπέροχος, ίσως 
γιατί  ασυνείδητα ξέρεις ότι οι διακοπές θα 
τελειώσουν γρήγορα και ο καθένας  θα επιστέψει 
στο περιβάλλον του Αρπάζεις λοιπόν σαν πειρα-
τής ότι είναι να αρπάξεις.  Οι όρκοι «το επόμενο 
καλοκαίρι στον ίδιο τόπο» σπάνια πραγματοποι-
ούνται.  Απ το ένα καλοκαίρι στο επόμενο μεσο-
λαβεί ολόκληρη ζωή… 
Και η αιώνια ερώτηση που κουβεντιάζεται και 
στις μέρες μας «τι είναι καλλίτερα να αγαπάς η να 
αγαπιέσαι?». Φυσικά  το κάλλιστο είναι να απο-
λαμβάνεις και τα δυο.  Αν όμως έχεις μόνο το ένα 

η το άλλο πιο θα διάλεγες? 
Αυτός που αγαπάει, έστω και χωρίς ανταπόκριση,  έχει την 
ανάταση και το πλούτο συναισθημάτων. Μπορεί να μαραζώ-
νει που δεν επιστρέφεται η αγάπη του αλλά τον γεμίζει η δική 
του αγάπη. Αυτός που αγαπιέται δεν καταλαβαίνει τίποτα! 
Καλλίτερα λοιπόν να αγαπάς παρά να α αγαπιέσαι, ο κερδι-
σμένος είναι αυτός που αγαπάει, όχι αυτός που αγαπιέται.
Και τελειώνω με τη θλιβερή διαπίστωση ότι ο έρωτας είναι  
φθαρτός. Είναι ένα απ τα φθαρτά είδη. Δεν ζει για πάντα όπως 
μια εμείς δεν ζούμε για πάντα .  Ο έρωτας όμως είναι ζωή και 
αν αγαπάς τη ζωή ερωτεύεσαι!
Βαλεντίνες και Βαλεντίνοι «Κάν’τε έρωτα κι όχι πόλεμο»! Το 
γνωστό σύνθημα των «παιδιών των λουλουδιών» (χίππυ'ς) 
"make love not war", δεν είναι Αγγλικής προέλευσης όπως 
πολλοί λανθασμένα νομίζουν. Είναι Ελληνικό, παρμένο από 
τον ορφικό ύμνο του θεού του πολέμου Άρη.  Ο στίχος «στή-
σον έριν - εις πόθον νεύσον» μεταφράζεται στο: Σταμάτησε 
την έριδα και στρέψε μας στον (ερωτικό) πόθο, ο εστί μεθερ-
μηνευόμενο από τους Άγγλους «πάψε την μάχη και άσε μας 
να κάνουμε έρωτα». Ερωτευτείτε λοιπόν! Αγαπήστε όχι μόνο 
ερωτικά, αλλα αγαπήστε τους φίλους, τους γείτονες, τους 
συνάδελφους, τους συγγενείς, όλο το κόσμο, για ένα καλλί-
τερο κόσμο!

Έρως ανίκατε μάχαν, Αλίμονο σ' αυτούς που δεν 
αγάπησαν, ζωή την ομορφιά σου δε γνωρίσανε…
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Δ
εν ήταν κάτι έκπληξη η παρουσία 800 ατόμων στο 
Crystal Fountain. Πάντα η ετήσια χοροεσπερίδα 
της Ελληνικής Κοινότητας του Markham είναι ξε-
χωριστή και ο λόγος είναι απλός: είναι ενωμένοι, 

αγαπημένοι κι όλοι φροντίζουν για το καλό της κοινότητος 
τους. Ο νέος ιερέας π. Κωνσταντίνος Οικονόμου με την πρε-
σβυτέρα του έχουν ήδη γίνει αγαπητοί και φροντίζουν ιδιαί-
τερα το ποίμνιο τους. Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, έχοντας 

ένα ενεργητικό συμβούλιο και με την βοήθεια της Φιλοπτώ-
χου και των εθελοντών προχωρούν γοργά τα έργα για την α-
ποπεράτωση του υπέροχου Ναού τους.
Η βραδιά με εμπνευσμένες ομιλίες από τον ιερέα, τον πρό-
εδρο, την πρόεδρος της Κεντρικής Φιλοπτώχου, κα Ζωή 
Βερούτη, τον αντιπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, 
π. Αλέξανδρο Σαλμά και τον αγαπητό σε όλου Δημοτικό Σύμ-
βουλο, κ. Δημήτρη Καρύγιαννη, έδωσαν ιδιαίτερη χαρά και 

τιμή για τους παρευρισκόμενους. Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ με τον 
Γιάννη Τσιφλικλή όπως πάντα έδωσε το έναυσμα για το κέφι 
και η πίστα αναστέναξε.
Μπράβο αδέλφια και του χρόνου. Και το κυριότερο κοντά 
στις ρίζες μας, την ελληνική ορθόδοξη θρησκεία μας και 
την ελληνικής μας γλώσσα. ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ.

Η αξιαγάπητη κοινότητα των Αγ. Παντελεήμονα, Άννης 
& Παρασκευής, παρουσία 800 ατόμων διοργάνωσε 

άλλη μια αξέχαστη βραδιά! Μπράβο τους!!!
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οι χοροδιδασκάλες αναγνωσρίστηκαν για το έργο τους στην Κοινότητα 
του Ιερού Ναού των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Ο Νίκος και ο Γιώργος Κούρτης στο μπουζούκι και στο 
μπάσο εντυπωσίασαν με τις ικανότητες τους παίζοντας 

άψογα το ΖΟΡΜΠΑ

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος Ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης. 
αναγνωρίζοντας το έργο που γίνεται στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής 

παραδίδει από το Δημαρχείο στον πρόεδρο, κ. 
Γιάννη Ψύχο και στον π. Κωνσταντίνο Οικονόμου 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης
Η πρόεδρος της Κεντρικής Φιλοπτώχου, 

κα Ζωή Βερούτη

Την προσευχή πριν το δείπνο έκαναν μαζί 
ο π. Αλέξανδρος Σαλμάς 

και ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου
Η κα Αθανασούλα συντόνιζε τις ομιλίες 

και τη ροή του προγράμματος
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Η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη με του γονείς της

Ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου τραγούδησ μαζί με 
όλους τα χρόνια πολλά για τα 50ά γενέθλια της 

γραμματέας του Ιερού Ναού, κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη

Η παρέα με την πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου

O κ. Γιάννης Χριστόπουλος με το εγγονάκι του
Ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου με τον Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Δημήτρη Καρύγιαννη

Ο π. Ιγνάτιος Δελλής, ο π. Αλέξανδρος Σαλμάς, ο π. 
Κωνσταντίνος Οικονόμου και ο π. Χαρίδημος Σαρρής

Το ζεύγος Πάππα
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο κ. Ιωάννης Κλινάκης 

και ο κ. Γιάννης Τσιφλικλής

Από τα αριστερά: ο κ. Ντάνι Στεργιάδης, ο κ. Γιώργος 
Κολιτσόπουλος, η κα Σαπφώ Ρασσιά, ο κ. Τέρρυ Θαρρένος, ο κ. 

Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Κωνσταντίνος Κοντολούρης

Από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία, ο κ. Κωνσταντίνος Κοντολούρης, 
κ. Γιώργος Κολιτσόπουλος, ο πρόεδρος, κ. Τέρυ Θαρρένος και ο κ. 

Ντάνη Στεργιάδης

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. των Αγίων 
Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής, κα Νίκη 

Βάνγκου με την κα Παραβάντη, την κα Θειακού, την κα 
Προύσση και τον κ. Κωτσόπουλο

Η ορχήστρα παρέα έδωσε το παρών για ακόμη μία χρονιά

O π. Οικονόμου, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Ψύχος, 
το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι εθελοντές
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Η παρεά με τους κ. Βασίλη και κα Ελένη Νικολάου, κ. Κώστα και κα. Jasmine Σάββα, κα Τούλα, κ. Δημήτρη και κα Ελένη Λύτρα, κ. Σάββα και κα Ιωάννα Κουρτσίδη, κα Παγώνα Κατάκη, 
κα Σούλα Δουβουλίδου, κα Μαρία και κ. Νίκο Πιπίλα

Η οικογένεια Δαστερίδη

Η κα Σαπφώ Ρασσιά με τον αδελφό της, 
κ. Κώστα Ρασσιά

Η κα Βούλα Καλογεράς με την εγγονή 
της

O κ. Ψύχος, ο κ. Zacharia, ο κ. Βελούδος και ο κ. Καραγεωργίου

Ο κ. Τομ Κωτσόπουλος και η κα Νίκη 
Βάνγκου

Ο κ. Βελούδος, ο κ. Ψύχος, και ο κ. Παραβάντης

Η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη 
με την κα Βούλα Καλογερά

O π. Κωνσταντίνος Οικονόμου με τον κ. 
Θανάση Κουρτέση

Το τραπέζι του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Το τραπέζι του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης

Η παρέα με τις κυρίες Λάζου και Κορομηλά

Η παρέα με τον κ. Πήτερ Τσέρπη, από το Empire Foods, το ζεύγος Κωνσταντάκος και τον κ. Λάζο

Το τραπέζι από τον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου

έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία
της μεγάλης αυτής βραδιάς

Η κυρία Κορομηλά και η κυρία Φραϊδάκη
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Η παρέα του κ. Κλινάκη H παρέα των οικογενειών Ιωάννου, Χειλάκος και Πάππας

H παρέα των κ. Προύσση, Χριστόπουλου και Κουστένη

Ο π. Χριστόφορος Κουλουλίας από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Όσαβα

Το τραπέζι από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία. Από τα δεξιά: ο π. Θεολόγος Δράκος, ο κ. Κώστας 
Κορόμηλος, ο κ. Κωνσταντίνος Κοντολούρη, ο κ. Κώστας Ρασσιάς, ο πρόεδρος, κ. Τέρρυ Θαρρένος, ο 

Ντάνι Στεργιάδης και ο κ. Γιώργος Κολιτσόπουλος

Το τραπέζι του προέδρου, κ. Γιάννη Ψύχου, με την σύζυγο του, τον Αντιπρόεδρο, κ. Τεντ Βελούδο μετά 
τις συζύγου του, την προέδρο της Φιλοπτώχου, κα Νίκη Βάνγκου με το σύζυγο της, καθώς και ο π. 

Κωνσταντίνος Οικονόμου με την πρεσβυτέρα του

Το τραπέζι του κ. Καραγεωργίου Η παρέα του κ. Τομ Κωτσόπουλου

Η παρέα με την Γραμματέα του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής, κα Ειρήνη 
Κίτσιος Σιδέρη, στην οποία βρίσκονται οι γονείς της, η κα Γκίκα και ο κ. Κουρτέσης

Ο κ. Ηλίας και η κα Αυγούλα με τους κ. Ηλία και κα Μαργαρίτα, η κα Σοφία και ο κ. Αλέκος, η κα 
Φιδερείκη και ο κ. Γρηγόρης Η παρέα με τον κ. Ευτύχιο Μοσχούλη και τον κ. Μάικ Δούκα

Τα χορευτικά όλων των ηλικιών εντυπωσίασαν με τις 
καινούριες παραδοσιακές στολές τους!
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Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
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Κύριε Θανάση Κουρτέση χαίρεται,

Επειδή έρχονται οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα μερικοί προσπα-

θούν να την λασπώσουν, μάλλον, θέλω να διορθώσω το μερι-

κοί εις κάποιον κι αυτός δεν είναι άλλος από το πνεύμα της 

πονηριάς κι έτσι επειδή εγώ ο ελάχιστος που δεν έχω τελειώ-

σει ούτε την έκτη δημοτικού και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί 

που είναι μορφωμένοι και πιστοί, έχουν κρύψει το ταλέντο 

που τους έχει χαρίσει ο Χριστός κι είναι καιρός να ξυπνή-

σουμε και να αντιδράσουμε κατά του σατανά. Κι έτσι απο-

φάσισα να κάνω μια διαδρομή στο παρελθόν και με τις λίγες 

γνώσεις που έχω να μιλήσω για τους χριστιανούς που βάλλο-

νται. Κι αρχίζω με την χάρη του Κυρίου μας.

Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο υπήρχαν προφητείες για 

τον Χριστό. Πότε θα γεννηθεί, που θα γεννηθεί για τους 

μάγους με τα δώρα κλπ. Κατόπιν για τα θαύματα που γέμι-

σαν την Παλαιστίνη για ανάσταση νεκρών, για την θεραπεία 

τόσων ανθρώπων αντρών και γυναικών, για την Ανάσταση 

του Λαζάρου που ήταν τετραήμερος και μύριζε, για την Ανά-

σταση τη δική Του, που πήρε το σώμα του ανθρώπου και 

βρίσκεται στα δεξιά του πατρός και με αυτό το τρόπο μας 

άνοιξε τον δρόμο, να πάμε κι εμείς όσοι τον εδέχθησαν από 

εδώ. Κατόπιν οι Άγιοι Αποστόλοι που έζησαν κοντά στον Χρι-

στό κι είδαν ότι αυτός είναι ο Θεός, ο Μεσσίας που περίμε-

ναν. Σχεδόν όλοι έδωσαν την ζωή τους με μαρτυρικούς θανά-

τους κανένας δεν δίνει τη ζωή του για ένα ψέμα. Κατόπιν στα 

πρώτα 300 χρόνια έδωσαν την ζωή τους 13 εκατομμύρια 

μάρτυρες χριστιανοί με φρικτά μαρτύρια από τους ειδωλο-

λάτρες. Κατόπιν ο σατανάς φρόντισε εφόσον ήρθε ο Μέγας 

Κωνσταντίνος να σπείρει ζιζάνια με αιρέσεις, άλλοι πάλι μάρ-

τυρες δώσαν το αίμα τους για την πίστη τους. Κατόπιν επί 

τουρκοκρατίας 400 χρόνια τους σφάζανε, τους σουβλίζανε, 

τους καίγανε και τόσα άλλα, μα την πίστη τους δεν την αλλά-

ζανε, εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέλω να πεθάνω. Κι 

έτσι κράτησαν και δεν αλλαξοπίστησαν αυτά τα 400 χρό-

νια σκλαβιάς κι όταν επαναστάτησαν τι είπαν; Υπέρ πίστεως 

και πατρίδας κι έτσι έγινε το θαύμα της απελευθέρωσης και 

βάλαν μπροστά τη πίστη γιατί όποιος πίστευε ήταν και πατρι-

ώτης Έλληνας κι είναι ντόμπροι. Όσοι βγαίνουν τώρα και 

κατηγορούν τους χριστιανούς γιατί δεν υπάρχει Έλληνας 

χωρίς Χριστό. Αυτά θέλω να γράψω όχι πως δεν έχω αλλά 

νομίζω να έδωσα μια εικόνα για πίστη και πατρίδα.

ΥΓ: Ο Χριστός είπε όποιος θέλει οπίσω μου ακολουθεί δεν 

μας βάζει με το ζόρι. Ο διάολος λέει θες δεν θες ακολούθα-

μαι. Αδέλφια και για σας που είστε ολίγον πιστοί ή άπιστοι 

εάν μετανοήσετε ο Χριστός σας δέχεται αρκεί να ακολου-

θούμε τον Κύριο κι όχι να πηγαίνουμε μπροστά, δηλαδή να 

ακολουθούμε τις εντολές του, είναι ο μόνος τρόπος για να 

σωθούμε. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αναγνώστη είναι στη 

διάθεση της εφημερίδος
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Λ
ίγα λόγια για την  -σχετικά με το εύρος της – νε-
ότερη ιστορία του γένους που , ως αρχαίο ελλη-
νικό μεγαλουργούσε κι έφτασε στο σημείο, ως 
ελληνοχριστιανικό,  να έχει καταντήσει ο τελευ-

ταίος κομπάρσος στη σύγχρονη ιστορία του … 
Πηγές ιστορικές που δεν διδάσκονται στα ελληνορθό-
δοξα σχολεία φωτίζουν μαύρες πτυχές της βυζαντινής 
περιόδου προκαλούν ρίγος και δημιουργούν ερωτήματα 
...
Τί να φταίει για όλα όσα συνέβησαν εις βάρος των ελλή-
νων μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου και την πτώση της 
τελευταίας αρχαίας ελληνικής αυτοκρατορίας ;  
Μήπως διότι , όσοι αλλαξοπίστησαν , όσοι εμήδησαν  
έγιναν φονιάδες των αδελφών τους κι απαρνήθηκαν το 
παρελθόν τους «πριν αλέκτωρ λαλλήσει τρις» ; 
Αυτό φταίει ;  ή μήπως όλοι αυτοί λειτούργησαν ως προ-
πύργιο 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 θυμί-
ζουν όμως,  πως είμαστε ακόμη ζωντανοί !

ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 

528 μ.ν.χ.
Ο κορυφαίος ανθέλληνας Γιουτπράβδα (Ιουστινιανός), 
καταργεί τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στις μέρες του εκδη-
λώνεται η περίφημη στάση του Νίκα. Οι δύο μεγάλες 
φατρίες του ιππόδρομου, οι Πράσινοι και οι Βένετοι, επι-
ζητούσαν την παύση κάθε είδους διωγμού για θρησκευ-
τικούς και λατρευτικούς λόγους. Με την αρχή της εξέ-
γερσης πυρπόλησαν τις φυλακές, για να ελευθερώσουν 
τους κρατούμενους εθνικούς. Έπειτα έκαψαν τη «χαλκή 
πύλη» του παλατιού και την Αγία Σοφία. O αυτοκρατορι-
κός στρατός, σε συνεργασία με το βαρβαρικό φύλο των 
(χριστιανών) Έρουλων, πνίγει την εξέγερση των Ελλήνων 
στο αίμα. 40.000 νεκροί αρχικά και εν συνεχεία γκρέ-
μισμα ελληνικών ναών και κλείσιμο φιλοσοφικών σχο-
λών. Η τελευταία ελπίδα του ελληνισμού είχε χαθεί. Ο 
Ιουστινιανός επιβάλλει ποινές θανάτου δια σταύρωσης, 
πυρός και βασανιστηρίων στους «εκ τους των ανοσίων 
και μυσαρών Ελλήνων κατεχομένους πλάνης». Συντάσ-
σει τον «Ιουστινιάνειο κώδικα», μνημείο ανθελληνικού 
παροξυσμού.
529 μ.ν.χ.
Ο Ιουστινιανός κλείνει τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών 
και δημεύει την περιουσία της. Οι τελευταίοι διδάσκαλοι 
κυνηγημένοι, βρίσκουν καταφύγιο στην αυλή του λάτρη 
του ελληνικού πολιτισμού Πέρση βασιλιά Χοσρόη.
532-546 μ.ν.χ.
Ο μονοφυσίτης μοναχός Ιωάννης Ασιακός μαζί με οπα-
δούς του περιδιαβαίνουν τη Μ. Ασία και διαλύουν ό,τι 

απομένει από τις εθνικές λατρείες. Για τη δράση του ο 
Ιουστινιανός τον ονομάζει «επίσημο αυτοκρατορικό 
προσηλυτιστή». Στην Κωνσταντινούπολη εντωμεταξύ 
φυλακίζονται, βασανίζονται και εκτελούνται γραμματι-
κοί, ρήτορες, νομικοί και λόγιοι με την κατηγορία πως 
είναι «Έλληνες».
556 μ.ν.χ.
Ο επίσκοπος Αμάνθιος στέλνεται από τον Ιουστινιανό 
στην Αντιόχεια για να εξοντώσει όλους τους εναπομεί-
ναντες εθνικούς της πόλης και να καταστρέψει τις κρυφές 
ιδιωτικές τους βιβλιοθήκες με την «ανόσια» γνώση των 
Ελλήνων.
562 μ.ν.χ.
Νέος διωγμός των Ελλήνων και λοιπών εθνικών σε 
Αθήνα, Παλμήρα και Κωνσταντινούπολη. Ο χρονικογρά-
φος Ι. Μαλάλας στο έργο του «Χρονογραφία» γράφει 
χαρακτηριστικά: «Έλληνες πιάστηκαν και διαπομπεύ-
τηκαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη ταυτόχρονα με το 
κάψιμο όσων ελληνικών βιβλίων βρέθηκαν σε ιδιωτικές 
συλλογές».
578-582 μ.ν.χ.
Ο αυτοκράτορας Τιβέριος, συνεχίζει το «θεάρεστο» έργο 
των προκατόχων του. Εκατοντάδες κρυπτοεθνικοί εκτε-
λούνται, παλουκώνονται, αποκεφαλίζονται και σταυρώ-
νονται. Ο ύπαρχος Ανατολής Ανατόλιος ρίχνεται στα λιο-
ντάρια με την κατηγορία της λατρείας του Δία.
Συνεχίζουμε στην επόμενη έκδοση περί εγκληματικής 
ιστορίας 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
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Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Ε
ίναι πολύ μεγάλη υπόθεσις που είμα-
στε Χριστιανοί και ανήκουμε εις την 
Αγίαν Εκκλησίαν του Χριστού. Είναι 
ο μεγαλύτερος τίτλος και ύψιστη τιμή. 

Αλλά σκεφθήκαμε ποτέ σοβαρά ο καθένας 
μας και θέσαμε εις τον εαυτό μας το ερώτη-
μα <<γιατί>>? Είμαστε Χριστιανοί και ανοί-
κουμε εις την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Εκ-
κλησίαν. Αλλά γιατί είμαστε Χριστιανοί? Γιατί 
ανοίκουμε εις την Εκκλησίαν? Γιατί μόλις γεν-
νηθούμε δεχόμαστε τις ευχές της Εκκλησίας, 
γιατί βαπτιζόμαστε, γιατί στεφανωνόμαστε, 
γιατί εξομολογουμαστε, γιατί κοινωνούμε, 
γιατί στους μεγάλους σταθμούς της ζωής μας 
η Εκκλησία είναι στο πλευρό μας, γιατί πάντο-
τε τρέχουμε σ’ αυτήν και λαμβάνουμε τις ευ-
λογίες της? Γιατι? … Γιατί θέλουμε να σωθού-
με. Γιατίζητούμε την σωτηρία μας. Ποθούμε 
να λυτρωθούμε απο τις σκοτεινές δυνάμεις 
του κακού, να προστατευθούμε απο τον κα-
τακλυσμό της αμαρτίας που μας βασανίζουν 
και κάνουν τη ζωή μας κόλαση. Ποθούμε να 
εξαγνισθούμε, να γίνουμε παιδιά του Θεου 
και πολίτες της ενδόξου Βασιλείας των Ουρα-
νών. Ναι, αυτή είναι η απάντησις, η μοναδική 
απάντησις στα ανωτέρω <<γιατί>>. Και είναι 
ορθή η απάντησις αυτή? Ορθοτάτη. Είμαστε 
Χριστιανοί και ανήκουμε εις την ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, για να επιτύχουμε την αιωνίαν 
Σωτηρίαν. Κατά τον Ιερόν Αυγουστίνον <<Η 
Εκκλησία είναι Ο Χριστός Παρατεινόμενος εις 
τους αιώνας>>. Επομένως αφού ο Χριστός εί-
ναι η Εκκλησία, άρα <<έξω από την Εκκλησία 
δεν υπάρχει σωτηρία>>. Το ίδιο έλεγε και ο 
άγιος Κυπριανός. Το ίδιο διδάσκουν και τονί-
ζουν όλοι οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. 
Αυτό ακριβώς πιστεύουμε καί ομολογούμε 
όλοι μας εις το σύμβολον της πίστεως. <<...
Πιστεύω...εις μίαν αγίαν καθολικήν και απο-
στολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα 
εις άφεσιν αμμαρτιών>>. Δηλαδή πιστεύω 
εις την Εκκλησίαν, την ΜΙΑΝ, και ανοίκω εις 
Αυτήν την ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, και βαπτίζο-
μαι από αυτήν την Εκκλησίαν, γιατί έξω από 
αυτήν την Εκκλησίαν δέν υπάρχει άφεσις α-
μαρτιών, ούτε αναγέννησις, ούτε σωτηρία, 
ούτε αιώνιος Βασιλεία. Μέσα στην Εκκλησί-
αν είναι Ο Χριστός, Ο Σωτήρας και Λυτρω-
τής. Επομένως μέσα εις την Εκκλησία υπάρχει 
η Σωτηρία. Ας θυμηθούμε την κιβωτόν του 
Νώε. Η κιβωτός υπήρξε η σωτηρία για τον 
Νώε και την οικογενειά του. Τότε το κακό και η 
αμαρτία ευρίσκοντο εις το κατακόρυφον. Και 
ο Νώε ζούσε μεταξύ των κακών, των φαύλων 
των σαρκολατρών. Ο Νώε ήταν Δίκαιος και 
κυβερνούσε την οικογένειά του με πνεύμα 
θεού. Έπρεπε λοιπόν να σωθή από τον κατα-
κλυσμόν της αμαρτίας και απο τον κατακλυ-
σμό των υδάτων, που εις τιμωρίαν των πονη-
ρών επέφερε η δίκαιη οργή του Θεού. Ο Νώε 
κατασκεύασε με την υπόδειξη του Θεού την 
Κιβωτόν. Μέσα εις αυτήν σώθηκε ο Νώε και η 
οικογένειά του. Εκείνοι που έμειναν έξω επνί-

γηκαν. Δέν έμεινε ζωντανή ψυχή ανθρώπων 
και κτηνών. Σώθηκαν μόνον οκτώ ψυχές της 
οικογνείας του Νώε. Αυτοί μόνον και κανείς 
άλλος. Οι άγιοι Πατέρες μας παραβάλλουν 
την κιβωτόν του Νώε με την Αγίαν Εκκλησί-
αν του Χριστού. Σήμερα πελώρια και άγρια 
κύματα της αμαρτίας ανατρέπουν το πάν. Οι 
πειρασμοί παρασύρουν αστήρικτες ψυχές εις 
τον πυθμένα της αβύσσου. Κλονίζουν ακόμα 
και τους στερεούς. Παρασύρουν νέους, νέες 
και γέροντας. Χιλιάδες άνθρώποι, πλασμένοι 
από τον Πανάγαθο Θεό να ζούν <<εν τιμή>>, 
και μυριάδες Χριστιανών <<υπέρ ων Χριστος 
απέθανε>> για να ζήσουν ένδοξοι και πανευ-
τηχείς εις την επουράνιον Βασιλείαν του, πα-
ρασύρονται καθημερινά από τα κύματα των 
πειρασμών σε πνευματικό θάνατον. Μέσα σ’ 
αυτόν τον φοβερό κατακλυσμό του κακού, 
που θα βρούμε ασφάλεια, που θα βρούμε 
καταφύγιον, που θα βρούμε Σωτηρίαν? Στην 
Εκκλησία του Χριστού, μας λέγουν οι Πατέρες 
της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η Νέα κιβω-
τός της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Αυτή χαρίζει την 
σωτηρία των ανθρώπων. Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟ-
ΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν εί-
ναι κατασκεύασμα ανθρώπων. Την ίδρυσε ο 
ενανθρωήσας Υιός του Θεού και Πατρός, ο 
Σωτήρας και Λυτρωτής του Κόσμου. Ο Χρι-
στός. Την εστερέωσε χύνοντας το Τίμιον Αίμα 
Του επάνω στο Σταυρό. Την κατέστησε ιατρεί-
ον ψυχικών νοσημάτων και κιβωτόν σωτηρί-
ας των ανθρώπων που βασανίζονται από τον 
κατακλυσμό της αμαρτίας. Όσοι ευρίσκονται 
τραυματισμένοι ψυχικώς και καταφεύγουν είς 
αυτήν, θεραπεύονται. Όσοι εισέρχονται εις 
την κιβωτόν της Εκκλησίας, διασώζονται. Και 
όσοι με την θελησί τους, δέν πιστεύουν και 
δενμετανοούν, μένουν έξω και βρίσκουν τον 
φρικτόν υάνατον της ψυχής των. Το βεβαιώνε 
αυτό η ιστορία και η καθημερινή πείρα. Απο 
την θύελλαν του ηθικού κατακλυσμού σώθη-
καν και σώζονται μόνον οι πιστοί, μόνον οι α-
φωσιωμένοι εις  τον Χριστόν, δηλαδή τα ζω-
ντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί 
αυτοί ασφάλισαν τον εαυτό τους εις την Ιερή 
κιβωτό της σωτηρίας. Αυτοί καθάρισαν τις 
ψυχές των με το Πανάγιον Αίμα του Χριστού 
που βρίσκεται εις την Εκκλησίαν. Αυτοί έζη-
σαν την επίγειο ζωή τους με χαρά και ειρήνη. 
Και αυτί εψεδίμησαν με παρρησία προς τον 
Κύριον <<Οι σεσωσμένοι>> της κιβωτού, της 
Εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Κυπριανός: <<Δεν 
υπάρχει ει μη εις και μόνος οίκος του Κυρίου 
και η σωτηρία δεν είναι δυνατή εις ουδένα ει 
μή εν τη Εκκλησία>>. Λοιπόν μόνον μέσα εις 
την κιβωτόν, μόνον μέσα εις την Εκκλησίαν η 
σωτηρία όλων μας. Γι’ αυτό και εις την Εκκλη-
σία όλοι. Όχι νεκρά μέλη αλλά ζωντανά μέλη. 
Και όχι μία η δύο φορές τον χρόνο και στις 
μεγάλες εορτές, αλλά πραγματικά και ολόψυ-
χα να ανήκουμε σ’ αυτήν. <<Αδιαλείπτως>> 
όλες τις ημέρες της ζωής μας με όλες τις δυ-
νάμεις μας. Διότι η Εκκλησία είναι η ασφαλής 
σωτηρία μας.
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Ε
κτενές ρεπορτάζ στην Toronto 
Star σχετικά με την προβλημα-
τική κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί στο ιδιωτικό σχολείο 

Yorkland High School που λειτουργεί 
σε ενοικιαζόμενο χώρο στο κτήριο του 
“Metropolitan Centre” στον Αγ. Νικό-
λαο στο Scarborough.
Όπως αναφέρει το άρθρο, οι δάσκα-
λοι του σχολείου, το οποίο απαρτίζεται 
από αποκλεισ τικά Κινέζους μαθητές, 
αρνούνται να μπουν στο κτίριο λόγω 
έλλε ιψης εμπισ τοσύνης σ την ικανό-
τητα του σχολείου να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια των ίδιων και των μαθητών 
από τον κορωναϊό. Ταυτοχρόνως, μερι-
κοί μαθητές έχουν σ ταλεί σε τοπικό 
νοσοκομείο.
Διοικητικό προσωπικό του σχολείου, 
μ έσ ω τ η ς  α ν τ ιπ ρ ο σ ώ π ο υ  N ika ra 
Abudou, τονίζουν ότι έχουν εφαρμό-
σει όλες τ ις απαραίτητες διαδικασίες 
γ ια την προσ τασ ία του προσωπικού 
και των μαθητών. Η Abudou ανέφερε 
ότ ι το σχολείο έ χε ι προσλάβει εξω-

τερική ε ταιρεία καθαρισμού γ ια την 
καθημερινή απολύμανση των εσωτερι-
κών χώρων του σχολείου.
Επίσης, το σχολείο έχει ζητήσει από 
όσους έ χουν επισ τρέψε ι  από πρό -
σφατο ταξ ίδι σ την Κίνα να με ίνουν 
σπίτι.
Συνολικά, πέντε μαθητές εξετάστηκαν 
στο Scarborough Birchmount Hospital. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ευτυ-
χώς, ήταν αρνητικά και οι μαθητές επέ-
στρεψαν στις οικίες τους.
Αρκετοί από τους σχεδόν 100 μαθη-
τές του σχολείου ταξιδεύουν περιο-
δικά σ την Κίνα, ωθώντας το σχολείο 
να συντονίσει τις ενέργειες απολίμαν-
σης με το Υπουργείο Παιδείας και την 
δημοτική υγειονομική αρχή.
Μια από τις καθηγήτριες που αρνήθη-
καν να δουλέψουν στον χώρο του σχο-
λείου δήλωσε σ την Toronto Star ότ ι, 
μέχρι εκείνη την ώρα, δεν είχε λάβει 
κάποια εγγύηση από το σχολείο ότι οι 
διαδικασίες υγειονομικής ασφάλειας 
και απολύμανσης είχαν όντως γίνει. 

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ TORONTO STAR ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ TOY “METROPOLITAN 

CENTRE” ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Το κτίριο του «Metropolitan Centre» με το Κινέζικο σχολείο 
στον δεύτερο όροφο
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O Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Οντάριο 
έκοψε τη Βασιλόπιτα στο  Crystal Fountain

τη Κυριακή 2  Φεβρουαρίου 2020

Η 
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην 
Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής 
Γλώσσας που γιορτάζεται για δεύ-
τερη  χρόνια, εις μνήμη του Εθνι-

κού μας Ποιητή Διονύσιου Σολωμού.
Η Ελληνική Γλώσσα επίσημη γλώσσα της 
Ελλάδας και της Κύπρου, και μια από τις 23 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αξίζει να τιμάται.  Είναι πολύτιμη ως παρα-
καταθήκη για τη Δύση και αναντικατάστατη  
ως Θεμέλιο για την Εθνική Ταυτότητα του 
Ελληνισμού.
Ακόμα..
“ If the violin is the most perfect 
musical instrument ,  the Greek 
Language is the violin of the human 
Thought “
By Helen Keller
“In the universe everyone speaks Greek 
even when they don’t realize it “

KEIMENO/PHOTO: ΕΦΗ ΤΣΑΤΣΟΥ
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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

Τα Καλάβρυτα κατά 
την διάρκεια του 
Μεσοπολέμου

Τρεις νησιώτες με τις 
παραδοσιακές τους 

«βράκες» συνομιλούν 
πάνω στον βράχο της Ίου 

Ηράκλειο, Λεωφόρος 
Καλοκαιρινού, 1920 

Ο Boissonas 
απαθανατίζει 
τον περίπατο 

ενός «τσέλιγκα» 
με το όπλο του 

και της 
γυναίκας του με 
το δισάκι στον 

ώμο στο Ζαγόρι

Αλεξανδρούπολη του 1930 
– διακρίνονται τα πρώτα 

μηχανοκίνητα αμάξια αλλά 
και ζωήλατες άμαξες εποχής

Μετακίνηση 
με ιππήλατο 

αμαξάκι στην 
Ακράτα στις 
αρχές τοu 

20ου αιώνα

Όλη η πόλη της Bέροιας 
συγκεντρώνεται για την κατάδυση 

του τίμιου σταυρού το 1908
Χανιά, το Φρούριο 

του Φίρκα 1911

Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου υποδέχονται την 
πρώτη γραμμή λεωφορείου που τους 

ενώνει με το κέντρο της Αθήνας στα μισά 
του περασμένου αιώνα

Φαγοπότι με… 
κοντοσούβλι σε 

ταβέρνα του 1930
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Γιορτές Ελληνικών Γραμμάτων και Υπαπαντής 
στην Βρετανική Κολομβία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, 3 Φεβρουαρίου 2020

Μ
ε την χάρη του Θεού, και πάλι φέτος γιορτά-
στηκε η μνήμη των Τριών Ιεραρχών και ο εορ-
τασμός των Ελληνικών Γραμμάτων, καθώς επί-
σης και η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου 

στην Βρετανική Κολομβία. Όπως κάθε χρόνο, στις γιορτές 
αυτές έλαβε μέρος και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ.κ. Σωτήριος.
Στις 29 Ιανουαρίου, ο Μέγας Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών 
έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Δημητρίου του 
Ανατολικού Βανκούβερ, όπου ο σεπτός ποιμενάρχης μας 
προέστη του Μεγάλου Εσπερινού βοηθούμενος από τους 
ιερείς της περιοχής. Μετά το πέρας του εσπερινού, έγινε η 
καθιερωμένη γιορτή με τους μαθητές ν´ παρουσιάζουν τα 

ποιήματά τους. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους 
δασκάλους αλλά και στα παιδιά μας!
Ο Σεβασμιώτατος και οι ιερείς της Βρετανικής Κολομβίας 
έλαβαν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ελληνορ-
θόδοξης Κοινότητας της Υπαπαντής στη Βικτώρια. Ο Μέγας 
Εσπερινός ετελέσθη στις 31 Ιανουαρίου, ο δε Όρθρος και η 
Θεία Λειτουργία στις 1 Φεβρουαρίου, ώστε οι πιστοί από το 
Βανκούβερ να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Πολλές 
ευχαριστίες στην μικρή αλλά προοδευτική αυτή κοινότητα, 
η οποία φιλοξενεί με τον καλύτερο τρόπο τους πιστούς που 
έρχονται από τα διάφορα μέρη του νομού.
Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος την 
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στον Ιερό τιμής ένεκεν Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βανκούβερ, βοηθούμενος από 
τον π. Οδυσσέα Δρόσο, ιερατικώς προϊστάμενο, και τον π. 
Δ. Τρυφωνόπουλο. Συμπροσευχήθηκε και ο π. Δ. Παρτσά-
φας, πρώην ιερατικώς προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού.
Μαζί σε κάθε ακολουθία και εκδήλωση με τον Αρχιεπί-
σκοπό μας ήταν παρόντες, η γενική πρόξενος της Ελλά-
δος στο Βανκούβερ κα. Ε. Γεωργοπούλου με την οικογένειά 
της, η επίτιμη πρόξενος της Κύπρου στο Βανκούβερ κα. Τ. 
Berggren, άρχοντες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, 
αλλά και η Γ’ αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
στον Καναδά κα. Β. Στρατιδάκη.
Και του χρόνου με υγεία και χαρά και κάθε ευλογία από τον 
Κύριό μας!
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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
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Last Saturday, my friends I 
had the pleasure to introduce, 
Simon's Greek Salad dressing, to 
Cosmos Agora, a superb market 
with all the Greek goodies in 
the heart of Scarbrough.

A visit at the Cosmos Agora you 
will find besides Simon's Greek 
Salad dressing all the imports 
from our homeland.

Slowly and steadily we are 
putting our all natural and 
No Preservatives Simon's 
Greek Salad dressing to every 
neighborhood in the GTA.

Quality, Quality, Quality. The 
three magic words for success.

The healthiest Greek Salad 
dressing on the market, with 
one hundred percent extra 
virgin olive oil.
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Τ
α ξημερώματα της Τετάρτης η αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει ένα περιστατικό με 
πυροβολισμούς έξω από ένα μπαρ στην Ντάνφορθ ανάμεσα των οδών Greenwood 
Avenue και Linnsmore Crescent. Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία έφτασε στο σημείο 
στις 3πμ για να βρουν ένα άνδρα αιμόφυρτο και χωρίς σημάδια ζωής. Σύμφωνα με 

αυτόπτη μάρτυρα ο άνδρας αυτός φέρεται να είναι γύρω στα 20 του χρόνια και βγήκε από 
το μπαρ για να καπνίσει ένα τσιγάρο. Οι πρώτες βοήθειες προσπάθησαν να τον επαναφέ-
ρουν στην ζωή κι αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε ο θάνα-
τος του. Ο δρόμος όπου συνέβη το περιστατικό παρέμεινε κλειστός ως τις 7πμ, ενώ οι αρχές 
ψάχνουν τρεις υπόπτους που φαίνεται πως διέφυγαν με αυτοκίνητο. Οι δράστες φέρεται 
πως ήταν ντυμένοι στα μαύρα. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ δεν έχει γίνει 
ακόμη γνωστό εάν η δολοφονία ήταν στοχευμένη.

Νεκρός ο άνδρας που 
πυροβολήθηκε στην Ντάνφορθ

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε παιδιά έξω από 
σχολείο στο Scarborough

Τ
ο περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 
στο σχολείο Cedarbrae Collegiate 
Institute, το οποίο μαζί με άλλα 
επτά δημοτικά σχολεία στην ίδια 

περιοχή χρειάστηκε να μείνουν κλειστά 
ως τις 3.30μμ. 
Ο δράστης, που περιγράφεται από την 
αστυνομία ως νεαρός μαύρου χρώματος 
δέρματος και γύρω στα 18-20 έτη, άνοιξε 
πυρ εναντίον τεσσάρων παιδιών που 
καθόντουσαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο έξω 
από το σχολείο.
Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο 
γύρω στις 1.11μμ όπου βρήκαν τους κάλυ-
κες από το πυροβόλο όπλο και ένα αυτοκί-
νητο με τρύπες από τις σφαίρες.
Ευτυχώς, δεν υπήρξε κανένας τραυματίας, 
ενώ ο δράστης βρίσκεται ακόμη προς ανα-
ζήτηση.  Το σχολείο που παρέμεινε κλει-
στό για περισσότερο από δύο ώρες δεν 
επέτρεπε στους μαθητές εντός σχολείου να 

αποχωρήσουν, αλλά ούτε και στους γονείς 
που έφτασαν στο σημείο να μπουν μέσα-
για να πάρουν τα παιδιά του.

Η 
Προοδευτική Συντηρητική 
κυβέρνηση του Οντάριο ανα-
κοίνωσε τον περασμένο μήνα 
ότι θα έδινε στους γονείς των 

παιδιών που επλήγησαν από τις απερ-
γίες έως και 60 δολάρια την ημέρα. Ο 
υπουργός Παιδείας, Stephen Lecce, υ-
ποστήριξηε πως ο σκοπός της κυβέρ-
νησης δεν είναι άλλος παρά το να βο-
ηθήσουν τους γονείς με τη φροντίδα 
των παιδιών τους, αλλά οι επικριτές της 
κυβέρνησης  θεωρούν την κίνηση αυτή 
ως «δωροδοκία», καθώς η απόφαση 
ήρθε σε μία περίοδο όπου επικρατούν 
εντάσεις μεταξύ των δασκάλων και της 
επαρχίας εξαιτίας του διαπραγματευτικού αδιεξόδου. Αρκετοί γονείς είδαν αποζημίωση 
ύψους τεσσάρων ημερών που κατατέθηκε στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα, παρό-
λο που σε εκείνο το σημείο οι περισσότεροι δάσκαλοι από τα τέσσερα μεγάλα συνδικάτα 
της επαρχίας ήταν σε απεργία μόνο για μία ημέρα. 
Η κυβέρνηση απέδωσε το λάθος αυτό ως λάθος στο σύστημα του υπολογιστής, καθώς 
φέρεται να μέτρησε τις ημέρες που απείχαν οι δάσκαλοι και οισ καθηγητές στα λύκεια 
ξεχωριστά. Ωστόσο, όπως αναφέρει η πρώτη ανακοίνωση της κυβέρνηση, οι γονείς των 
λυκείων δεν είχαν δικαίωμα να αιτηθούν αποζημίωση. Υπάλληλοι του Υπουργείου Παι-
δείας δεν ήταν άμεσα σε θέση να πουν πόσα χρήματα είχαν πληρώσει, αλλά δήλωσαν ότι 
το λάθος αυτό επηρέασε μόνο έναν μικρό αριθμό γονέων. 

Η κυβέρνηση φαίνεται πως 
υπερπλήρωσε γονείς για τις 

χαμένες μέρες από τις απεργίες

Α
φορμή στέκεται το περιστατικό 
που συνέβη σε διαμέρισμα πολυ-
τελούς πολυκατοικίας στο κέντρο 
του Τορόντο το Σαββατοκύριακο 

όπου τρεις νεαροί σκοτώθηκαν από ένοπλο 
που εισέβαλε την ώρα του πάρτι, τραυματί-
ζοντας μάλιστα άλλους δύο. Η εταιρεία θα 
απαγορεύσει σε άτομα ηλικίας κάτω των 25 
ετών την ενοικίαση ολόκληρων κατοικιών 
στον Καναδά, όπως ανακοίνωσε την Τετάρ-
τη ο διευθυντής της εταιρείας Chris Lehane, 
επιμένοντας ότι οι ενοικιάσεις αυτές συνή-
θως οδηγούν σε παρόμοια περιστατικά. Ω-
στόσο, ο διευθυντής της εταιρείας δεν έ-
δωσε ακριβή στοιχεία για να τεκμηριώσει 
αυτή τη δήλωση. Περίπου 0,03 τοις εκατό 
των κρατήσεων Airbnb καταλήγουν σε ζη-
μιές ιδιοκτησίας και 0,06 τοις εκατό αποτέ-

λεσμα σε συμβάντα ασφαλείας, υποστήριξε 
ο Lehane.
Οι αρχές αποκάλυψαν ότι δύο όπλα βρέθη-
καν στο σημείο και οι δράστες ήταν μεταξύ 
των νεκρών. Το περιστατικό αυτό είναι το 
πιο πρόσφατο που συμβαίνει στο κι ενι-
σχύει τους φόβους γύρω από τα ενοικιαζό-
μενα δωμάτια και διαμερίσματα της εται-
ρείας Airbnb. 
Από πέρυσι, ωστόσο, η εταιρεία είχε βγά-
λει έναν κανονισμό όπου απαγόρευε την 
ενοικίαση διαμερισμάτων για την χρήση 
τους ως χώρο πάρτι, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης 
ήταν σύμφωνος με αυτό. Ακόμη, η εταιρεία 
δημιούργησε μια γραμμή τηλεφώνου στον 
Καναδά για  τους γείτονες όπου μπορούν να 
καλούν και να καταγγέλνουν ύποπτα περι-
στατικά και τις ανησυχίες τους.

Η Airbnb θα περιορίσει την 
ηλικία των νοικιαστών της



49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ7 Φεβρουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Toronto • Montreal • Vancouver

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

Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!
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LIFE

Natalie Danish:
Η κούκλα του Instagram

Έχει υπέροχα μάτια 
κι ένα πανέμορφο 
πρόσωπο. Γι’ 
αυτό και πολλοί 
την αποκαλούν 
«η κούκλα του 
Instagram». Ο 
λόγος για τη Natalie 
Danish το μοντέλο 
από την Ουκρανία 
που δε σταματάς να 
το χαζεύεις.

Η 27χρονη Natalie 
είναι φαν των 
social media και 
συχνά ανεβάζει 
φωτογραφίες από 
την καθημερινότητά 
της, αλλά κι 
επαγγελματικές. 
Και σε όλες μένεις 
να χαζεύεις το 
όμορφο πρόσωπό 
της.

Βέβαια, διαθέτει κι 
ένα εντυπωσιακό 
κορμί, το οποίο 
αναδεικνύει με 
τα σέξι μαγιό που 
επιλέγει.
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Π
ριν λίγο καιρό συμμετείχε στα καλλι-
στεία, τραβώντας τα βλέμματα με το 
juicy κορμί της. 
Ωστόσο, η Κυριακή Κατσογρεσάκη είχε 

γίνει ευρέως γνωστή από συνεντεύξεις της μιλώ-
ντας για τη ζωή της στη Σαουδική Αραβία, όπου 
εργαζόταν αποκλειστικά για τη βασιλική οικογέ-
νεια.
Η μελαχρινή καλλονή συστήθηκε ως αεροσυνο-
δός του Σεΐχη στη Σαουδική Αραβία, εντυπωσία-
σε στα καλλιστεία και τώρα συμμετέχει στο ριάλιτι 

μόδας  «Όταν πηγαίνουμε στο παλάτι στη Σαουδι-
κή Αραβία και μένουμε μαζί τους, η ζωή εκεί είναι 
όνειρο. Υπάρχει το γυμναστήριο, η πισίνα, η σά-
ουνα, το χαμάμ και όλα αυτά είναι μόνο για εμάς, 
το προσωπικό που δουλεύει για τη βασιλική οικο-
γένεια», έχει πει.
Εδώ και λίγες ώρες, όμως, το εντυπωσιακό κορί-
τσι από την Κρήτη συμμετέχει στο ριάλιτι μόδας 
του ΣΚΑΪ, «My style rocks», και οι φωτογραφίες 
της από το Instagram κάνουν το γύρο του διαδι-
κτύου.

Κυριακή Κατσογρεσάκη: Από αεροσυνοδός 
του Σεΐχη στο «My style rocks»

Τ
o «Deal» είναι έ-
να τυχερό παιχνί-
δι της Ελληνικής 
τηλεόρασης που 

αριθμοί ήδη αρκετά χρό-
νια στον τηλεοπτικό αέ-
ρα.Στις αρχές του την θέ-
ση του δικηγόρου την εί-
χε ένας άλλο εξίσου γο-
ητευτικός δικηγόρος ο 
Γιάννης Μαρακάκης και 
στην συνέχεια την θέ-
ση αυτή πήρε ένας ακό-
μη πιο γοητευτικός κατά, 
ο Χάρης Αναγνωστόπου-
λος.
ο νέος,ανερχόμενος δι-
κηγόρος Χάρης Αναγνω-
στόπουλος που μπορεί 
να μην ξέρουμε ακόμη 
πολλά για εκείνον άλλα 
σίγουρα εκεί στον Alpha 
διαλέγουν με «ιδιαίτερα» 
κριτήρια άτομα που θα α-
πασχολήσουν πολύ στο 
μέλλον...

Χάρης Αναγνωστόπουλος: Ο 
κούκλος δικηγόρος του DEAL

Η νέα φωτό της 
Ιωάννας Τούνη 
προκαλεί

Μπορεί να είμαστε στα 
μέσα του χειμώνα, για την 
Ιωάννα Τούνη, όμως, είναι… 
καλακαίρι. Η περσόνα που 
ζει για να φωτογραφίζεται 
απέδειξε για ακόμα μία φορά 
πως δεν καταλαβαίνει από κρύο, 
δείχνοντας περισσότερα από όσα 
πιθανόν να αντέχαμε Γενάρη μήνα.
Η ίδια, φρόντισε να μας 
ταξιδέψει με τις δύο νέες της 
φωτογραφίες οι οποίες όσο 
και να δυσκολευόμαστε να το 
πιστέψουμε τραβήχτηκαν στα μέσα 
του χειμώνα. Μα πώς το κάνει;

Η 50άρα Ελληνίδα 
που αναστατώνει 
τον κόσμο

Κάποτε, την απολαμβάναμε στην 
τηλεόραση και έχει γίνει μια 
υπέροχη μητέρα με αψεγάδιαστο 
κορμί, που όταν φορά μπικίνι 
αναστατώνει όλους τους 
λουόμενους με την παρουσία της.
Μπορεί τα χρόνια να περνούν 
αλλά αυτό το κορίτσι παραμένει 
διαχρονική αξία.
Με κορμί που πολλές εικοσάρες 
θα ζήλευαν η ξανθιά καλλονή 
η Ταρια Μπουρα κάνει την 
ηλιοθεραπεία της, ποζάρει και 
αναστατώνει.

O Μάνος Πιντζής 
κάνει διεθνή 
καριέρα !

Στο Ιράν βρίσκεται από την 
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου ο Μάνος 
Πίντζης ο οποίος θα συμμετάσχει 
σε ένα σί ριαλ εποχής τουρκικής 
και ιρανικής συμπαραγωγής.
Ο Μάνος Πίντζης εντάσσεται 
στο καστ της σειράς μετά 
από ακόμα δυο Έλληνες που 
συμμετέχουν στην συγκεκριμένη 
διεθνή υπερπαραγωγή. Τον 
Νίκο Πουρσανίδη και τον Γιάννη 
Σπαλιάρα. Θα μείνει στο Ιράν 
δύο μήνες και θα επιστρέψει για 
ακόμη δύο μήνες γυρισμάτων το 
καλοκαίρι.

Η Αντωνία Καλλιμούκου 
λείπει πολύ από την 
τηλεόραση στο ανδρικό κοινό

Π
ού χάθηκε αυ-
τό το κορίτσι;
Π α ρ ε λ θ ό ν 
αποτελεί για 

την Αν των ία Καλλι-
μούκου η τηλεοπτική 
καριέρα, μιας και η ίδια 
αποφάσισε να απομα-
κρυνθεί και να χτίσει 
ένα προφίλ σαφώς πιο 
χαμηλό.
Οι φωτογραφίες, όμως, 
μένουν. Και ευτυχώς.
Θυμάστε εκείνη την 
εποχή που οι φωτογρα-
φίες της με μαγιό κατέ-
κλυζαν τα περιοδικά και 
το ίντερνετ; Εδώ που 
τα λέμε, κανείς δε την 
ξέχασε.
Σήμερα, τα πράγματα 
είναι διαφορετικά, όμως 
η ίδια φροντίζει να μας 
χαρίζει μικρές δόσεις 
του τότε με όσα ανεβάζει 
στο Instagram.
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Ξ
ανθιά αποκάλυψη 
κάνει σιγά-σιγά την 
εμφάνισή της στο 
Instagram και αλλά-

ζει την καθημερινότητα των 
θαυμαστών της.
Η Kate Havness κόβει την 
ανάσα με τις πόζες της για τις 
οποίες δεν διστάζει να γδυ-
θεί και να αποκαλυφθεί ενώ-
πιον χιλιάδων followers.

Η Kate Havness ξεσαλώνει 
στο διαδίκτυο

Η Dasha Mart είναι το 
απόλυτο θηλυκό

Η Dasha Mart είναι ιδιαίτερα δημοφι-
λής στο Instagram. Κι αν δεν την γνω-
ρίζετε, μόλις θα δείτε τις φωτογραφίες 
της, σίγουρα θα γίνει η αγαπημένη σας. 
Δηλώνει φωτογράφος, αλλά οι αναλο-
γίες της είναι εντυπωσιακές και θα τις 
ζήλευε και το πιο φτασμένο μοντέλο.
Άλλωστε, ακόμη και αν της αρέσει να 
απαθανατίζει με το φακό της διάφορα 
στιγμιότυπα, όταν εκείνη περνάει μπρο-

στά από το φακό, κάνει χαμό. Οι πόζες 
της είναι απίθανες και αναδεικνύουν με 
τον καλύτερο τρόπο τα χαρίσματά της.
Η όμορφη Ρωσίδα ανεβάζει συχνά προ-
σωπικές της φωτογραφίες και είναι η μία 
καλύτερη από την άλλη. Η, δε, λεπτο-
μέρεια που κάνει τη διαφορά, είναι το 
μεγάλο τατουάζ της που δίνει μία σέξι 
πινελιά στην ούτως ή άλλως εκρηκτική 
εμφάνισή της.

Θ
υμάσαι που πριν 
λίγες εβδομάδες 
έγινε γνωστός ο 
χωρισμός του η-

θοποιού και υπερ γόη του 
Hollywood με την τραγουδί-
στρια αγαπημένη του κι εκεί-
νος άνοιξε μάλιστα λογαρια-
σμό στο Tinder για να βρει 
νέο ταίρι;
Ε, πριν λίγες ημέρες το ζευ-
γάρι μας έβαλε να γράψουμε 
άκυρο στον χωρισμό και 
έκανε και την πρώτη κοινή 
εμφάνισή του στο κόκκινο 
χαλί.
Μιλάμε φυσικά γ ια τον 
Channing Tatum Και την 
τραγουδίστρια Jessie J, που 
είναι επίσημα και πάλι μαζί. 
Το hot της υπόθεσης είναι 
ένα σχόλιο που δέχτηκε ο 
Τatum στην κοινή του φωτο-
γραφία με την Jessie μετά την 
επανασύνδεση. Ένας άμοι-
ρος φαν του, σχολίασε πως ο 
Channing έδειχνε καλύτερα 
με την πρώην σύζυγό του 
Jenna Dewan με την οποία 
υπήρξε ζευγάρι για εννιά 
χρόνια και έχουν αποκτήσει 
μαζί την κόρη του Everly. 
Ε, μόλις είδε το σχόλιο ο 
ηθοποιός έγινε ταύρος και 
έσπευσε να κράξει τον φαν.

Tα ξαναβρήκε με την 
τραγουδίστρια και έβρισε fan του

Ψ
η λ ή ,  ξ α ν -
θιά, λεπτή, 
με κουκλίστι-
κο πρόσωπο, 

η Bryana Holly είναι η ι-
δανική μούσα των φωτο-
γράφων.
Το νεαρό μοντέλο από 
την Καλιφόρνια προσφέ-
ρει απλόχερα καρδιοχτύ-
πια στους θαυμαστές της 
μέσω του λογαριασμού της 
στο Instagram.

Καρδιοχτύπια στο Instagram διά 
χειρός Bryana Holly
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Παιδικές αναμνήσεις ζωντανεύουν μαζί 
με τις ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και 
το μέλλον της πόλης, το οποίο φτιάχνουν 
ενδιαφέροντες άνθρωποι.

Γ
αλαζοπράσινη και βαθιά, δίπλα στη μικρή 
πόλη, απλώνεται η λίμνη». Έτσι ξεκινούσε 
το 1953 ο Γιαννιώτης συγγραφέας Δημή-
τρης Χατζής το διάσημο βιβλίο διηγημάτων 

του «Το τέλος της μικρής μας πόλης», κάνοντας σα-
φή την άρρηκτη σχέση μεταξύ λίμνης και Ιωαννί-
νων. Πράγματι, τα Γιάννενα δεν θα ήταν αυτά που 
είναι χωρίς τη γοητευτική Παμβώτιδα, της οποίας 
ωστόσο τα νερά έχουν πάψει προ πολλού να είναι 
γαλαζοπράσινα – ή βαθιά. Για χρόνια υπήρξε χω-
ματερή για επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τεράστιες 
ποσότητες μπάζων να έχουν κατακαθίσει στον βυ-
θό της. Πλέον ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προ-
στατευόμενων Περιοχών Natura 2000, αλλά έχει 
δρόμο ακόμα να διανύσει μέχρι να αποκαταστα-
θεί το φυσικό της περιβάλλον. Τη μέρα που φτάνω 
στην πόλη, στα νερά της επιπλέουν σκουπίδια μαζί 
με καλάμια, σπασμένα σε χίλια κομμάτια από τον 
αέρα των προηγούμενων ημερών. Βλέπω όμως 
και κύκνους, και σκουφοβουτηχτάρια, και το όρος 
Μιτσικέλι, κατακόκκινο από τον απογευματινό ή-
λιο, να καθρεφτίζεται σε αυτά. Έχει μια ιδιαίτερη 
μαγεία η Παμβώτιδα, και θα το διαπιστώσετε περ-
πατώντας στον ατμοσφαιρικό και γαλήνιο παρα-
λίμνιο πεζόδρομο. Αν σας αρέσει το ποδήλατο, υ-
πάρχει ειδικός ποδηλατόδρομος, ενώ μπορείτε να 
κλείσετε και ποδηλατάδα με την εταιρεία Bikewise 
Travel (bikewisetravel.gr) του Λευτέρη και της Χα-
ράς, οι οποίοι διοργανώνουν εκδρομές με ποδή-
λατα στη λίμνη και στα γύρω χωριά. Σε κάποιο ση-
μείο της διαδρομής, η Χαρά μάλιστα θα σας περι-
μένει για πικνίκ με τοπικές νοστιμιές και προϊόντα. 
Αν πάλι σας ενδιαφέρει να μάθετε τα πάντα γύρω 
από τον ευαίσθητο αυτό υγρότοπο και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει, αξίζει να επισκεφθείτε το 
Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας (lakepamvotis.gr), που βρί-
σκεται στο Νησί.

Αργυροτεχνίας εγκώμιον
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το Κάστρο με 
τα λιθόστρωτα σοκάκια του γραφικό. Εγώ πάλι 
δυσκολεύομαι να βρω γοητεία σε σπίτια ετοι-
μόρροπα ή ανακαινισμένα, με κακόγουστα κου-
φώματα, και στα αυτοκίνητα των ντόπιων, παρ-
καρισμένα ατάκτως δεξιά και αριστερά. Για μένα 
στο Κάστρο δίνουν χρώμα μονάχα οι δύο ακρο-
πόλεις του με τα υπέροχα τζαμιά τους και ιδιαί-
τερα η νοτιοανατολική ή Ιτς Καλέ (σ.σ. Εσωτερικό 
Φρούριο), όπου ο Αλή Πασάς είχε το ανάκτορό 
του (καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1870). Εκεί 
βρίσκεται και ένα από τα σύγχρονα κοσμήματα 
της πόλης, το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (piop.gr), που 
πραγματεύεται την τέχνη της αργυροχοΐας κατά 
την προβιομηχανική περίοδο και την ιστορία της 
στην περιοχή της Ηπείρου από τον 15ο αιώνα και 
έπειτα. Η μόνιμη έκθεσή του στεγάζεται στον υπο-
δειγματικά ανακαινισμένο δυτικό προμαχώνα, ο 
οποίος σε υποδέχεται με τον ήχο του σφυριού 
κάποιου τεχνίτη που φιλοτεχνεί ένα αργυρό αντι-
κείμενο στο εργαστήριό του. Κατά την περιήγησή 
σας στους χώρους της έκθεσης, ποικίλα εποπτικά 
μέσα θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε τις βασικές 
παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακό-

σμησης αργυρών αντικειμένων, ενώ στο δεύτερο 
επίπεδο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά 
χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς Ηπειρω-
τών τεχνιτών. Αυτά εκτίθενται σε ειδικά μελετη-
μένες προθήκες, που κρέμονται από την οροφή 
και φωτίζονται από κάτω με τρόπο που κάνει τα 
εκθέματα να μοιάζουν ότι ίπτανται στο κενό. Φεύ-
γοντας, κάντε μια στάση στο πωλητήριο του μου-
σείου και στο συμπαθητικό του καφέ.

Στις εβραϊκές συνοικίες
Οι Εβραίοι κατοίκησαν κυρίως εντός του 
Κάστρου, γύρω από την (παλιά) συναγωγή, που 
σώζεται μέχρι σήμερα και λειτουργεί κατά βάση 
ως μουσείο. Αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρχαιό-
τερη ρωμανιώτικη συναγωγή σε όλα τα Βαλκάνια 
και σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη (κατόπιν συνεν-
νόησης, στα τηλ. 6932-767788, 6977-405744). 
Αξίζει όμως να βγείτε και εκτός Κάστρου, για να 
περιπλανηθείτε στην παλιά συνοικία Κουρμανιό 
(απέναντι από την Κεντρική Πύλη), όπου κατοι-
κούσαν οι πιο εύποροι Εβραίοι, και να θαυμάσετε 
μερικά χαρακτηριστικά δείγματα κατοικιών τους. 
Στην όμορφη οδό Σούτσου θα συναντήσετε και 
το αξιόλογο Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή (τηλ. 
26510-36517), που εκτός από περιοδικές εκθέ-
σεις φιλοξενεί και μια πλούσια βιβλιοθήκη, για 
όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους 
πάνω στην ιστορία της πόλης και την εβραϊκή κοι-
νότητα.

Ιστορίες από την παλιά αγορά
Το 1869, η αγορά των Ιωαννίνων πυρπολήθηκε 
από τον διοικητή της πόλης Ρασήμ Πασά, προ-
κειμένου η περιοχή να ρυμοτομηθεί. Έναν χρόνο 
αργότερα, στη θέση της ανεγέρθηκε η νέα αγορά 
στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα, με τις 
στοές της επί της κεντρικής (σημερινής) οδού Ανε-
ξαρτησίας, όπου είχαν τα μαγαζάκια τους πολλοί 
Εβραίοι, και τα δίπατα κτίριά της, που στον όροφο 
φιλοξενούσαν την κατοικία και στο ισόγειο το 
μαγαζί. Μετά από περίπου έναν αιώνα ακμής, η 
αγορά σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλει-
ψης, απαξιωμένη από την πλειονότητα των ντό-
πιων, που πλέον ψωνίζουν δυτικότερα, γύρω από 
την οδό Τρικούπη. Τα περισσότερα μαγαζιά έχουν 
κλείσει και ιδίως το μεσημέρι, οπότε η ανάπαυλα 

τηρείται ευλαβικά και τα ελάχιστα εναπομείνα-
ντα μαγαζάκια της περιοχής κλείνουν και αυτά, σε 
πιάνει θλίψη. Η περιοχή ξαναζωντανεύει αργά το 
απόγευμα προς το βράδυ, όταν τα δεκάδες καφέ, 
μπαρ και μεζεδοπωλεία που στεγάζονται στα στε-
νάκια και στις στοές «πιάνουν δουλειά» και πλημ-
μυρίζουν από ντόπιους. Αξίζει, πάντως, μια βόλτα 
στην περιοχή και το πρωί, για μια γεύση τού πώς 
ήταν κάποτε η πόλη και –γιατί όχι– για να πιάσετε 
κουβέντα με τους παλιούς και τους νέους μαγαζά-
τορες, που αγαπούν την περιοχή και πολύ θα ήθε-
λαν να τη δουν να ακμάζει εκ νέου. Μεταξύ αυτών 
και η Ράνια Πιτένη με τον σύζυγό της Βαγγέλη 
Γκόγκο, που αναβιώνουν την τέχνη του παππού 
της Αριστοτέλη, τη μαχαιροποιία, κατασκευάζο-
ντας εκτός από μαχαίρια (τόσο άριστα φτιαγμένα, 
που μπορούν να σταθούν μέχρι και σε εστιατό-
ριο πεντάστερου ξενοδοχείου) και άλλα χειροποί-
ητα κοπτικά εργαλεία, όπως ψαλίδια αιγοπροβά-
των. Στο υπέροχα ανακαινισμένο κατάστημά τους 
Τέλης (Ζάππα 1, telisgiannena.gr) θα βρείτε δεκά-
δες αντικείμενα για σας και για δώρο.

Η Μονή Φιλανθρωπινών
Στο Νησί (nisi-ioanninon.gr), που κατοικείται εδώ 
και αιώνες και διατηρεί ακόμα τον παραδοσι-
ακό του χαρακτήρα, βρίσκεται η τρίτη μεγαλύ-
τερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα (μετά το 
Άγιον Όρος και τα Μετέωρα), με επτά μονές. Μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε τη σημαντικότερη εξ 
αυτών, τη Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρω-
πινών, που ιδρύθηκε το 1292 από την ομώνυμη 
βυζαντινή οικογένεια. Οι τοιχογραφίες της, που 
φιλοτεχνήθηκαν στο καθολικό της τον 16ο αιώνα, 
σώζονται μέχρι σήμερα και αποτελούν το πιο αξι-
όλογο σύνολο μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της 
Ηπείρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
λόγω θεματολογίας, η τοιχογραφία αριστερά της 
εισόδου με τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλά-
δας.

Μια συλλογή για τον Αλή Πασά
Άλλη μία επισκέψιμη μονή του Νησιού είναι 
αυτή του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία ο Αλή 
Πασάς είχε μετατρέψει σε εξοχική κατοικία και 
όπου τελικά δολοφονήθηκε το 1822 από τους 
στρατιώτες του Χουρσίτ Πασά, που του είχαν στή-

σει παγίδα. Εκεί λειτουργεί από το 2012 το Μου-
σείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου 
(museumalipasha.gr), ένα από τα ωραιότερα μου-
σεία της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο έφτιαξε 
και συνεχίζει να επιμελείται με πολλή αγάπη 
και μεράκι ο συλλέκτης Φώτης Ραπακούσης. Τα 
εκθέματα του μουσείου είναι ως επί το πλείστον 
ηπειρώτικα κειμήλια που σχετίζονται με τον Αλή 
Πασά, αλλά και τη δράση των Ελλήνων για την 
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, τα οποία ο 
Ραπακούσης είχε θέσει ως στόχο ζωής ήδη από το 
1980 να περισυλλέξει, να διασώσει και να «επα-
ναπατρίσει», όπως λέει χαρακτηριστικά, προκει-
μένου να μπορέσει κάποια στιγμή να τα εκθέσει 
σε ένα μουσείο.

Σύγχρονη τέχνη στο Ελληνικό
Μισή ώρα από τα Γιάννενα, με κατεύθυνση προς 
Τζουμέρκα, βρίσκεται το Ελληνικό Ιωαννίνων, 
πατρίδα του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, ο 
οποίος θέλησε να φέρει ξανά ζωή σε έναν τόπο 
που ένιωθε ότι αργοπέθαινε. Το κατάφερε δημι-
ουργώντας εντός του Δημοτικού Σχολείου όπου 
έμαθε τα πρώτα του γράμματα (και που τώρα 
έχει μόνο έξι μαθητές) το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» (theodoros-
papagiannis.gr). Σε αυτό δώρισε γλυπτά του με 
θέμα την  Ήπειρο και την ιστορία της. Συγκεκρι-
μένα, τους ευεργέτες και τους ξενιτεμένους της, 
τους μάστορες και τους βοσκούς της, τους ανθρώ-
πους του μόχθου, αλλά και του πνεύματος, τις 
μάνες και τους δασκάλους της. Ιδιαίτερα συγκινη-
τική η κατάλευκη, ονειρική τάξη με τον δάσκαλο, 
αλλά και τα τοτεμικά «Φαντάσματα», που φιλο-
τέχνησε από τα αποκαΐδια του καμένου Πολυτε-
χνείου στην Αθήνα (μετά τα γεγονότα του 1994), 
αποτίνοντας φόρο τιμής στους Ηπειρώτες ευεργέ-
τες που το έχτισαν. Εξίσου συγκινητικά τα συμπό-
σια γλυπτικής που ο Παπαγιάννης διοργανώνει 
κάθε καλοκαίρι, προσκαλώντας γλύπτες να δου-
λέψουν τα έργα τους στο προαύλιο του σχολείου, 
παρουσία των περαστικών, βάζοντας έτσι την 
τέχνη στη ζωή των πολιτών. Όλα τα έργα κατό-
πιν εκτίθενται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου 
που διασχίζει το χωριό, την «Ιερά Οδό» όπως την 
αποκαλεί, και ο οποίος καταλήγει στην Ιερά Μονή 
Τσούκας.

Ιωάννινα: Βόλτες σε δρόμους παλιούς
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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

Κορμός με 
μαρμελάδα

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα μπωλ χτυπάτε τά κροκάδια μέ λίγη από τή ζάχαρη καί τό ξύσμα 
λεμονιού ώσπου νά ασπρίσουν. Χτυπάτε τά ασπράδια σέ μαρέγκα μέ 
τήν υπόλοιπη ζάχαρη καί τά ρίχνετε στό μείγμα τών αυγών.  Κατοπιν 
ρίχνετε τό αλεύρι μέ τήν βανίλια καί ανακατεύετε.

 ª Στρώνετε σε  ρηχό μακρόστενο ταψάκι χαρτί ζαχαροπλαστικής ή λαδό-
χαρτο αλειμένο μέ βούτυρο καί ρίχνετε μέσα  το μείγμα προθερμαίνετε 
τό φούρνο στούς 420°F βαθμούς.

 ª Απλώνετε ομοιόμορφα τό μείγμα στό ταψάκι καί τό ψήνετε 10 μέ 12 
λεπτά. Αναποδογυρίζετε τό παντεσπάνι σέ καθαρή πετσέτα πασπαλι-
σμένη μέ ζάχαρη καί ξεκολάτε τό λαδόχαρτο. Σκεπάζετε τό παντεσπάνι 
μέ καθαρό λαδόχαρτο. Τυλίγετε τό παντεσπάνι όσο είναι ακόμη ζεστό 
καί μέ τή βοήθεια τής πετσέτας σέ ρολό. Aφήνετε τό παντεσπάνι νά κρυ-
ώσει.Ξεδιπλώνετε τό παντεσπάνι καί πετάτε τό λαδόχαρτο. Απλώνετε 
τήν χλιαρή μαρμελάδα πάνω στό παντεσπάνι μέ κουτάλι σέ όλη την επι-
φάνεια του καί τό ξανατυλίγετε ρολό. Πασπαλίζετε μέ ζάχαρη άχνη

 ª • 4 αυγά χωριστά ασπράδια και 
κρόκους 

 ª • 1/2 φλυτζανι του τσαγιού 
ζάχαρη

 ª • Ξύσμα μισού λεμονιού

 ª • 3/4 του φλυτζανιου αλεύρι

 ª • 1 αρωματική βανίλια

 ª • Μαρμελάδα της αρεσκείας 
σας 

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.

Σ
’ ένα χωριό της Κρήτης κάνουν 
προξενιό μία πολύ όμορφη αλλά 
λίγο χαζούλα κοπέλα με έναν νέο 
απ’ το δίπλα χωριό. Η μάνα της 

την συμβούλευε πως θα μιλήσει του γα-
μπρού μήπως και δεν το καταλάβει πως 
δεν στροφάρει πολύ:
«Να του μιλάς αργά και καθαρά. Να, θα τον 
ρωτήσεις τι δουλειά κάνει, τι του αρέσει να 
τρώει και τέτοια γενικά πράγματα»
«Εντάξει» λέει αυτή.
Τη μέρα του τραπεζιού κάθεται η νεαρή μαζί με 
τον νεαρό και τον ρωτάει:
«Τσι φακές τσι τρως;» «Τσι τρώω» λέει εκείνος.
«Ααα, να σου κάνω εγώ τσι φακές με τη 
δάφνη να κουζουλαθείς!» τ’ ανταπαντάει 
αυτή.
Χάρηκε αυτός που ήταν νοικοκυρά η 
νύφη, ήταν κι όμορφη και την καλό-
βλεπε…
«Το γιουβέτσι το τρως;» τον ξαναρωτά 
αυτή. «Το τρώω» της απαντάει εκείνος..
«Ααα, να σου κάνω εγώ το γιουβέτσι στον 
ξυλόφουρνο να κουζουλαθείς!» του ξανά 
λέει αυτή. Αυτός τώρα, κάτι άρχισε να 
καταλαβαίνει και μαγκώθηκε.
Η μάνα της που τα παρακολουθούσε όλα, 
την πάει πιο κει και της λέει:
«Μην του λες του γαμπρού όλο για 
φαγητά θα τον χάσουμε. Όμορφη είσαι, 
κάνε του καμιά πονηρή κουβέντα να τον 
γλυκάνεις για να μείνει….» Κάθεται εκείνη 

ξανά δίπλα στον γαμπρό και μετά από λίγο 
τον ρωτάει:
«Το γ@@@@ σ’ αρέσει;» «Μ’ αρέσει, λέει 
εκείνος.» και έλαμψαν τα μάτια του
«Αααα, να σε γ@@@@ ο ξάδερφος μου ο 
Μανώλης να κουζουλαθείς…!!!»

Η 
γυναίκα κάνει έντονα παράπονα 
στον άντρα της ότι δεν έχει φα-
ντασία στον έρωτα και κάνει συ-
νεχώς τα ίδια και τα ίδια…

«Λοιπόν ως εδώ ήταν. Από τότε που 
παντρευτήκαμε κάνεις τα ίδια και τα 
ίδια…» του λέει αυτή. 
«Αφού αυτά μου αρέσουν!» της λέει 
αυτός με φυσικότητα.
«Σε πληροφορώ λοιπόν πως αν την επό-
μενη φορά δεν κάνεις κάτι καινούριο θα 
σε χωρίσω» του λέει μες στα νεύρα.
«Εντάξει-εντάξει απόψε θα σου δείξω μία 
καινούρια στάση… τη στάση του μαρα-
γκού» της λέει.
Αυτή χάρηκε και γέμισε ελπίδες. Το βράδυ 
λοιπόν αφού της έκανε πάλι τα ίδια και τα 
ίδια του λέει αυτή:
«Πάλι τα ίδια έκανες ρε αλήτη. Που ήταν η 
στάση του μαραγκού;»
Και της απαντάει αυτός:
«Καλά χαζή είσαι; Το μολυβάκι στο αυτί 
μου δεν το είδες;»
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Θα την εγκαινιάσει, 
στις 11 Φεβρουαρίου, ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης

Μ
ε τη νέα περιοδική έκ-
θεση του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσεί-
ου, με τίτλο δανεισμέ-

νο από το ιστορικό απόφθεγμα του 
Μακρυγιάννη «Δι’ αυτά πολεμή-
σαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνι-
κή Επανάσταση», που θα εγκαινια-
στεί στις 11 Φεβρουαρίου από τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, ξεκινά ο μεγάλος κύκλος εκδη-
λώσεων – αφιέρωμα στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821.
Η έκθεση θα αποτελεί μια αρμο-
νική συνύπαρξη εντυπωσιακών 
έργων τέχνης από το χθες και το 
σήμερα φιλοτεχνημένων από Έλλη-
νες αλλά και ξένους καλλιτέχνες. 
Πιο συγκεκριμένα θα παρουσια-
στούν είκοσι έξι επιλεγμένες αρχαι-
ότητες (22 μαρμάρινα γλυπτά και 
ανάγλυφα, 2 πήλινα αγγεία, 2 χάλ-
κινα ειδώλια) από τις συλλογές του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
έξι νεότερα έργα του 18ου και 19ου 
αιώνα, στην πλειονότητά τους 
από Ευρωπαίους δημιουργούς: 8 
ζωγραφικά έργα (ελαιογραφίες και 
υδατογραφίες), 11 λυτά χαρακτικά, 
4 εικονογραφημένες εκδόσεις και 
3 έργα των διακοσμητικών τεχνών, 
προσωρινά δάνεια από τη Βιβλιο-
θήκη και τη Συλλογή Έργων Τέχνης 
της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο 
Μπενάκη, το Μουσείο της Πόλεως 
των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευτα-
ξία, την Εθνική Πινακοθήκη-Μου-
σείο Αλέξανδρου Σούτσου, τη Συλ-
λογή Stephan Adler καθώς και τη 
Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας 
Βαρκαράκη.
Η έκθεση, όπως αναφέρθηκε, θα 
είναι χωρισμένη σε τέσσερα διαφο-
ρετικά μέρη. Μέσα από το πρώτο 
παρέχονται πληροφορίες και τεκ-
μήρια για τα επαναστατικά κινή-
ματα που προηγήθηκαν της Ελλη-
νικής Επανάστασης και περιέχονται 
έργα που σχετίζονται με τους μεγά-
λους Έλληνες διαφωτιστές Αδα-
μάντιο Κοραή και Ρήγα Φεραίο ή 
Βελεστινλή, καθώς και χαρακτηρι-
στικές εκδόσεις που σηματοδότη-

σαν την έναρξη του φιλελληνικού 
ενδιαφέροντος.
Στο δεύτερο μέρος το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στην διαρπαγή 
αρχαιοτήτων και εκτίθενται σπα-
ράγματα που απέμειναν μετά τη 
λαφυραγώγηση των αρχαίων μνη-
μείων στην Ακρόπολη της Αθήνας, 
τον θησαυρό του Ατρέα στις Μυκή-
νες, τον ναό της Αφαίας στην Αίγινα 
και τον ναό του Επικούριου Απόλ-
λωνα στις Βάσσες της Αρκαδίας κ.α.
Το φαινόμενο του Φιλελληνισμού 
και η χρήση αναφορών στην τέχνη 
της αρχαιότητας με στόχο την ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης στην Ευρώπη αποτελεί τον 
κεντρικό άξονα της τρίτης ενότητας 
η οποία ολοκληρώνεται με μία ενό-
τητα – αφιέρωμα στους τρόπους με 

τους οποίους οι επαναστατημένοι 
Έλληνες επιχείρησαν να προστα-
τέψουν τα αρχεία μνημεία. Έργο – 
σύμβολο της τελευταία αυτής ενό-
τητας αποτελεί η θεική μορφή της 
Νίκης έτσι όπως αυτή αποτυπώνε-
ται μέσα από διάφορα εντυπωσι-
ακά έργα.
Η υπουργός Πολιτισμού επισήμανε 
πως όσοι πολέμησαν στην Ελλη-
νική Επανάσταση θέλησαν να προ-
στατέψουν όχι μόνον τους ανθρώ-
πους αλλά και την ιστορία και τον 
πολιτισμό και τα μοναδικά έργα 
τέχνης της πατρίδας τους: «Όταν 
λοιπόν ο Μακρυγιάννης αναφώ-
νησε «Δια αυτά επολεμήσαμεν» 
συναισθάνονταν ότι «τ’ αγάλματα 
είναι γερά πράματα και πρέπει να 
χρησιμεύσουν δια την πατρίδαν».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
πόσπαση κατά ύψος ή μεταφορά σε 
κοντινή θέση, με στόχο την εξυγίανση 
του υπεδάφους και την συνακόλουθη 
επανατοποθέτησή τους, ήταν η από-

φαση στην οποία κατέληξε, αργά το βράδυ της 
Τρίτης, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(ΚΑΣ) σχετικά τους «Δεσμώτες» του Φαλήρου. 
Μετά από πολύωρη συνεδρίαση το συμβούλιο 
συμφώνησε, κατά πλειοψηφία, με την σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων με την υποσημείωση 
να περάσει από νέο συμβούλιο η τελική μελέτη 
που θα συνταχθεί στο άμεσο μέλλον.
Όταν, την άνοιξη του 2016, βρέθηκαν οι 79 
σιδεροδέσμιοι σκελετοί, κάτω από το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλοι έκα-
ναν λόγο για μια συγκλονιστική ανακάλυψη, 
που τοποθετείται χρονικά σχεδόν τρεις χιλιά-
δες αιώνες πίσω, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη 
περίοδο της αρχαίας Αθήνας, την εποχή του 
Κύλωνα. 
Πριν από λίγες ημέρες η υπουργός Πολιτισμού 

και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη ζήτησε την ανα-
πομπή του ευρήματος στο ΚΑΣ σημειώνοντας 
πως « Η εικόνα που εμφανίζει η ανασκαφή των 
Δεσμωτών είναι εξαιρετικά δυσάρεστη» και 
πως «το εύρημα βρίσκεται σε επικίνδυνη κατά-
σταση».
Πράγματι, κεντρικός άξονας της χθεσινής συζή-
τησης του συμβουλίου ήταν οι φθορές που 

έχουν υποστεί τα ευρήματα από την περίοδο 
την ανακάλυψής τους μέχρι σήμερα. Αναφέρ-
θηκε, μάλιστα, πως αυτές αγγίζουν μεγάλα 
ποσοστά, της τάξης του 30% έως 50%, παρά 
τις προσπάθειες των αρχαιολόγων να τα συντη-
ρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτι το 
οποίο αποδείχτηκε αδύνατο λόγω των συνθη-
κών.

Κερκ Ντάγκλας: 
Το συγκινητικό 
αντίο του 
Μάικλ 
Ντάγκλας 
- «Είμαι 
περήφανος που 
είμαι γιος σου»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο 
Instagram ανακοίνωσε τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης τον θάνατο 
του διάσημου ηθοποιού Κερκ 
Ντάγκλας ο γιός του - και επίσης 
ηθοποιός - Μάικλ Ντάγκλας.

«Για τον κόσμο ήταν ένας θρύλος, 
ένας ηθοποιός από την χρυσή 
εποχή του κινηματογράφου που 
έζησε όμορφα στα χρυσά του 
χρόνια, ένας ανθρωπιστής η 
δέσμευση του οποίου στο δίκαιο 
και στους σκοπούς τους οποίους 
πίστευε έθεσαν ένα πρότυπο από 
το οποίο όλοι μας εμπνευστή-
καμε» ξεκινά στην ανάρτησή του 
ο Μάικλ Ντάγκλας.

«Αλλά για μένα και τα αδέρφια 
μου, τον Τζόελ και τον Πίτερ, ήταν 
απλά ο πατέρας, για την Κάθριν 
ήταν ένας υπέροχος πεθερός, για 
τα εγγόνια και τα δισέγγονά του 
ήταν ένας αγαπητός παππούς και 
για την γυναίκα του Άννα ήταν 
ένας υπέροχος σύζυγος» συνεχί-
ζει.

Όπως γράφει ο Μάικλ Ντάγκλας 
«ο Κέρκ έζησε καλά τη ζωή του και 
αφήνει πίσω του μια κληρονομιά 
στον κινηματογράφο που θα κρα-
τήσει στις γενιές που θα ακολου-
θήσουν, και μια ιστορία ως επιφα-
νής φιλάνθρωπος που εργάστηκε 
προκειμένου να βοηθήσει τους 
ανθρώπους και να φέρει ειρήνη 
στον πλανήτη».

Ο γιoς του Κερκ Ντάγκλας κλείνει 
την ανάρτησή του στο Instagram 
με την αποκάλυψη όσων του είπε 
στα τελευταία του γενέθλια «και 
θα παραμείνουν για πάντα αλη-
θινά: Μπαμπά σε αγαπώ πάρα 
πολύ και είμαι τόσο περήφανος 
που είμαι γιός σου».

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανοίγει τους 
εορτασμούς για την Ελληνική Επανάσταση 

Δεσμώτες του Φαλήρου: Το ΚΑΣ πήρε θέση για 
την προστασία τους 
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Ο 
Αμπέλ Φερέιρα μπορεί να άλλαξε πρό-
σωπα στο αρχικό σχήμα, ωστόσο δε δι-
αφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό την προ-
σέγγιση της ομάδας του. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια 

ξεκίνησε στο δεξιό άκρο αντί του Λέο Μάτος, ο Γιό-
σιπ Μίσιτς επέστρεψε στη θέση «οκτώ», με τον Χοσέ 
Μαουρίσιο παρτενέρ του στη μεσαία γραμμή και τον 
Δημήτρη Πέλκα μπροστά τους, με στόχο να πιέσει την 
πρώτη πάσα των «πράσινων».
Η παρουσία του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στο αρχικό 
σχήμα, σε ρόλο αριστερού εξτρέμ, ήταν ακόμη μια 
διαφοροποίηση από τον Πορτογάλο προπονητή, που 
διατήρησε τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην κορυφή της 
επίθεσης.
Ο Γιώργος Δώνης προτίμησε να αφήσει στον πάγκο 
τον Χρήστο Δώνη, να δώσει ανάσες στον Νάγκι, με 
τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Κουρμπέλη 
να παίρνει φανέλα βασικού, τον Ανουάρ δίπλα 
του στη μεσαία γραμμή, τον Ζαχίντ στον 
άξονα και τους Χατζηγιοβάννη, Μπου-
ζούκη στα άκρα.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στα πρώτα λεπτά του 
ντέρμπι με ξεκάθαρη διάθεση να 
ασκήσει αρκετά ψηλά την πίεση του, 
ήταν η ομάδα που είχε περισσότερη 
ώρα την μπάλα στην κατοχή της, ωστόσο 
ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε την 
πρώτη καλή στιγμή στο 15’ με το σουτ του 
Κουρμπέλη, (βρήκε πάνω στον Ζαχίντ) να υποχρεώ-
νει τον Πασχαλάκη σε μια δύσκολη απόκρουση.
Οι «πράσινοι» ξεπερνώντας την πίεση των γηπεδού-
χων, ισορρόπησαν εντός του αγωνιστικού και επισκέ-
φτηκαν με αξιώσεις εκ νέου (26’) τα καρέ του ΠΑΟΚ, 
αλλά ο Βαρέλα κατόρθωσε με υπερένταση και πήρε 
«την μπουκιά μέσα από το στόμα» του Μακέντα.
Για τον «Δικέφαλο» ήταν ζητούμενο, πλέον, το πως θα 
έφτανε σε θέση για γκολ. Το κατάφερε με την κάθετη 
πάσα του Μπίσεσβαρ προς τον Πέλκα και το μαρκά-
ρισμα του Ινσούα. Η μπάλα στήθηκε στην «άσπρη 
βούλα», από εκεί που δύσκολα αστοχεί ο αρχηγός 
του.
Το γκολ του Αντρέ Βιεϊρίνια έβαλε από το 34’ τους 
«ασπρόμαυρους» μπροστά στο σκορ και με το 1-0 οι 
δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.  
Το ξεκίνημα του β’ μέρους βρήκε τους γηπεδούχους 
να μπαίνουν δυνατά και τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ (49’) 
να απειλεί την εστία του Διούδη, αλλά τον τερματο-
φύλακα του Παναθηναϊκού να του λέει «όχι». Οι δύο 
προπονητές έκαναν τις κινήσεις τους από τον πάγκο 

και λίγο έλειψε ο Λάμπρου, που δευτερόλεπτα πριν 
είχε περάσει αντί του Πέλκα, στην πρώτη επαφή του 
με την μπάλα να χριστεί σκόρερ (63’).  
Επιδίωξε να το κάνει οκτώ λεπτά αργότερα, ωστόσο 
ο Διούδης έμεινε ψύχραιμος στο «τετ α τετ» με τον 
νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ, κρατώντας το σκορ στο 
1-0, κάτι που ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπό-
ρεσε να το κάνει στην κεφαλιά του ανενόχλητου Φερ-
νάντο Βαρέλα (2-0), με το οποίο οι πρωταθλητές 
πήραν προβάδισμα δύο γκολ (72’) και θα μπορού-
σαν ξανά με τον Λάμπρου στο 81’ να κάνουν το 3-0. 
Στο 86’ Λάμπρου και Διούδης είχαν ένα ακόμη «τετ α 
τετ», με τον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού να είναι και 
πάλι ο νικητής.
MVP: Γκολ και ασίστ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, 
Αντρέ Βιεϊρίνια, που έπαιξε σε μια θέση, αυτή του 
δεξιού μπακ, που την γνωρίζει πολύ καλά και ήταν 

εξαιρετικός.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Σωκράτης Διούδης με 

τις τρομερές επεμβάσεις του κράτησε 
το σκορ στο 2-0. Όχι μία φορά αλλά σε 
τρεις μεγάλες στιγμές του ΠΑΟΚ ήταν 
εκεί και είπε «όχι» στους επιθετικούς 
του «Δικεφάλου».
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Χατζηγιο-

βάννης δεν έγινε τυχαία αλλαγή, αρκετά 
νωρίς, από τον Δώνη, που διαπίστωσε 

ότι ανασταλτικά δεν έβγαιναν μόνο με τον 
Ινσούα τα μαρκαρίσματα των Βιεϊρίνια και Λημνιού 
στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ 
έδειξε διάθεση, αλλά είχε πολλές μα πάρα πολλές 
λανθασμένες επιλογές στο παιχνίδι του.
Η ΓΚΑΦΑ: Το «τσαφ» που κάνει φάτσα με την κενή 
εστία ο Λάμπρου στο 81ο λεπτό στην τρίτη πολύ καλή 
στιγμή του από την ώρα που μπήκε στο ματς.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σάντρο Σέρερ έδειξε πέναλτι στο 
μαρκάρισμα του Ινσούα πάνω στον Πέλκα, ο συμπα-
τριώτης του Φενταγί Σαν εξέτασε τη φάση στο VAR 
και συμφώνησε με την υπόδειξη του, σε μια φάση 
όπου οι «πράσινοι» υποστήριξαν ότι ο Ινσούα βρί-
σκει πρώτα την μπάλα, κάτι που φαίνεται και στο 
ριπλέι. Ο Ελβετός ρέφερι στο 43’ έδωσε το δικαίωμα 
στον ΠΑΟΚ να φωνάζει για το γεγονός ότι δεν έδειξε 
την κίτρινη κάρτα, που θα ήταν η δεύτερη, στον 
Πούγγουρα για το μαρκάρισμα πάνω στο Λημνιό. Στη 
φάση του 2-0 ήταν ο Ινσούα αυτός που κάλυπτε τον 
σκόρερ Βαρέλα, ενώ ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι 
σε χέρι του Βιεϊρίνια στο 86’, όμως τόσο ο Ελβετός 
ρέφερι, όσο και το VAR είχαν διαφορετική άποψη.

SPORTSNEWS

Ο ΠΑΟΚ... αντέδρασε σωστά, επικράτησε δίκαια με 2-0 του Παναθηναϊκού και έκανε το μεγάλο 
βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά! Με πέναλτι, που δεν φαίνεται να υπάρχει παράβαση, 
προηγήθηκε ο Δικέφαλος που ήταν καλύτερος και ελέω Διούδη δεν νίκησε με μεγαλύτερο σκορ. 

Αντίδραση... μισή 
πρόκριση! 

Χωρίς νικητή έληξε το ματς του Αγρινίου όπου Παναιτωλικός και 
ΑΕΚ έμειναν ισόπαλοι στο 1-1, αποτέλεσμα που ναι μεν δίνει ξεκά-
θαρο προβάδισμα στην Ενωση για πρόκριση στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου ενόψει της ρεβάνς του ΟΑΚΑ, αλλά επιτρέπει στα «κανα-
ρίνια» να διατηρούν δικαίωμα στην ελπίδα. 

 Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Φερνάντεθ στο τέρμα, τους Σιένστεντ, 
Μαλή, Μαρσιάλ στα στόπερ, τον Τζανακάκη δεξιά, τον Κέβιν αριστερά, 
τους Ντίας Ντάλσιο, Μουνιέ, Ρόσα στα χαφ (οι δύο τελευταίοι πιο μπρο-
στά) και τον Ντάουντα φορ. 
 Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Τσιντώντα στα γκολπόστ, τους Βράνιες, Τσι-
γκρίνσκι,Σβάρνα στα στόπερ, τον Βασιλαντωνόπουλο δεξιό μπακ-χαφ, 
τον Χουλτ αριστερό, τον Σιμόες «εξάρι», τους Σαμπανάτζοβιτς, Μάνταλο 
ένα κλικ πιο μπροστά του και τους Λιβάια, Αλμπάνη επιθετικό δίδυμο. 
 Στα πρώτα λεπτά η Ενωση πήρε τα «ηνία». Οχι πως έβγαζε φάσεις, αλλά 
το ματς παίζονταν ως επί το πλείστον στο μισό του Παναιτωλικού και οι 
«κιτρινόμαυροι», κυρίως από τα αριστερά με τον Χουλτ, επισκέπτονταν 
τα καρέ του και κέρδιζαν στατικές μπάλες. Σε μία ανάλογη φάση άνοιξαν 
το σκορ στο 32’, όταν ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ στο πίσω δοκάρι, ο 
Λιβάια έπιασε την κεφαλιά και ο Σβάρνας με νέα γυριστή κεφαλιά νίκησε 
τον Φερνάντεθ για το 0-1. Στην πρώτη μάλιστα τελική των «κιτρινόμαυ-
ρων» στο ματς. 
 Αυτόματα, κακά τα ψέμματα, στην εξίσωσή τους μπήκε ο όρος «διαχεί-
ριση», αφού ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ετσι έδωσαν 
χώρο και τα «καναρίνια» είχαν πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Με μπροστάρηδες τους Μουνιέ, Ρόσα «κέρδισαν» τον άξονα και ξεκί-
νησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην περιοχή του Τσιντώ-
ντα. Ο οποίος επενέβη σωστά όποτε χρειάστηκε, ενώ ο Κέβιν στο 36’ από 
πλεονεκτική θέση, μετά από ωραία μεταβίβαση του Μουνιέ, πλάσαρε 
ψηλά άουτ. Πάντως δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα ο Λιβάια «άγγιξε» 
και ένα δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ, όταν ο Αραούχο κέρδισε την κατοχή 
από τον Μαρσιάλ, του «έστρωσε» την μπάλα, αλλά ο Κροάτης σούταρε 
λίγο άουτ.   
 Το δεύτερο μισό ξεκίνησε, αν μας επιτρέπετε η έκφραση, «μαρμαρω-
μένο». Παιχνίδι κέντρου και χωρίς φάσεις, κάτι που πάει ως credit στον 
Παναιτωλικό, που έψαχνε εκείνη τη... μισή φάση που θα τον έβαζε ξανά 
στο ματς. Τελικά την βρήκε στο 59’, όταν μετά από λάθος του Τσιγκρίνσκι 
ο Ρόσα πήρε την κατοχή, έπαιξε κάθετα για τον Ντάουντα (μέσω κόντρας 
και στον Ουκρανό στρόπερ) και εκείνος πλάσαρε εύστοχα για το 1-1. 
 Η παραπάνω εξέλιξη ως ένα βαθμό... αφύπνισε τους φιλοξενούμενους, 
οι οποίοι μετά και την είσοδο του Σιμάνσκι έγιναν πιο επιθετικοί. Από το 
70’ και μετά ο αγώνας είχε εικόνα ανάλογη των πρώτων λεπτών, με τη 
διαφορά πως η ΑΕΚ έβγαλε ευκαιρίες. Οι Χουλτ (73’ σουτ άουτ), Λιβάια 
(77’ σουτ κόντρα, στο 85’ είχε δοκάρι αλλά ορθώς η φάση είναι ως μη 
γενόμενη επειδή ήταν σε θέση οφ σάιντ), Σιμάνσκι (84’  πλασέ μετά από 
εξαιρετική πάσα του Λιβάια) απείλησαν, όμως τελικά το ματς έληξε χωρίς 
νικητή.   
 MVP: Ο Σβάρνας. Οχι μόνο για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. 
Βγήκε πρώτος στις περισσότερες «μονομαχίες», ενώ ο Ντάουντα που ως 
επί το πλείστον «κυνηγούσε», φάνηκε μόνο στη φάση του γκολ, η οποία 
όμως προήλθε από λάθος του Τσιγκρίνσκι και ήταν λογικό να μην τον 
«έχει» εκείνη τη στιγμή, αφού η Ενωση ξεκινούσε το build up από την 
άμυνά της. 

Δεν το... τέλειωσε, αλλά πήρε 
προβάδισμα!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Γιώργος Γεραπετρίτης ολοκλή-
ρωσε τον πρώτο κύκλο επα-
φών του στην Ελβετία. Επιτυ-
χώς, θα μπορούσε να πει κά-

ποιος: ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ 
Τσέφεριν έρχεται την προσεχή εβδομάδα 
στη χώρα μας και ο πρόεδρος της FIFA, 
Τζιάνι Ινφαντίνο ενδέχεται επίσης να συ-
ναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
Η “επιτυχία”, βέβαια, είναι σχετική. Η 
UEFA δεν θέλει πολλά – πολλά περαιτέρω 
“μπλεξίματα” με την Ελλάδα. Είχε αποφα-
σίσει το “εμείς ό,τι μπορούσαμε κάναμε” 
από το καλοκαίρι. Είχε αποφασίσει να 
ορίσει έναν διάδοχο του Μέλο Περέιρα 
και έναν “επιτηρητή” σε ρόλο Χούμπελ 
– Φούσεκ. Και τώρα η κυβέρνηση θέλει 
να της ρίξει το μπαλάκι και να την μπλέξει 
περισσότερο! Μέγα ερωτηματικό, λοιπόν, 
πώς και πόσο θα εμπλακεί.
Την ίδια ώρα η διοίκηση της ΕΠΟ 
δεν ανησυχεί τόσο για το αν θα 
διακοπεί πρόωρα η θητεία 
της. Ξέρει ότι τέτοια περί-
πτωση δεν υπάρχει. Θα 
“πάει” μέχρι το καλοκαίρι, 
είτε με νέους “επίτρο-
πους”, είτε χωρίς. Αυτό που 
την ανησυχεί περισσότερο 
είναι η υπόθεση ΠΑΟΚ – Ξάν-
θης και το μπλέξιμο για την ποινή, 
μεταξύ του αθλητικού νόμου (-5 έως -10 
πλέον...) και του πειθαρχικού κώδικά της 
(υποβιβασμός για πολυϊδιοκτησία). Και 
αυτό αναμένεται να είναι το κυριότερο 
θέμα συζήτησης στη συνάντηση που θα 
έχουν αύριο (Πέμπτη, 6/2) τα στελέχη της 
στη Νιόν...
Αυτό που παραμένει αναπάντητο είναι 
τι θα περιέχει το περίφημο “μνημόνιο”. 
Ποιες δεσμεύσεις, ποιους περιορισμούς 
και ποιες ποινές θα προβλέπει. Ομως 
το σίγουρο είναι ένα: ότι FIFA/UEFA και 
κυβέρνηση θέλουν την υπογραφή του 
Big4 (και όλων των υπόλοιπων ομάδων)! 
Και μάλιστα πριν από το ΠΑΟΚ – Ολυμπι-
ακός της 23ης Φεβρουαρίου. Αυτός είναι 
ο στόχος τους και αυτό το ματς ο... τρό-
μος τους.

Γεραπετρίτης: «Αφαίρεση βαθ-
μών για πολυιδιοκτησία που θα 
οδηγεί σε υποβιβασμό»!
Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπε-
τρίτης ξεκαθάρισε ότι εφόσον η τιμωρία θα 
επιβάλλεται σε κάθε ματς, όσο υφίσταται 
η πολυιδιοκτησία, η ομάδα θα φτάνει σε 
αρνητική βαθμολογία όπερ σημαίνει και 
υποβιβασμός.
Στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ 
μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος 
Γεραπετρίτης ο οποίος είχε ταξιδέψει σε 
Νιόν και Γενεύη για να συναντηθεί με τους 
ανθρώπους της UEFA και της FIFA, για τα 
θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδό-
σφαιρο!
Στην μεγάλη συνέντευξη που έδωσε, ο 
κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο 
θέμα της πολυιδιοκτησίας ξεκαθαρίζοντας 
πως σε τέτοιες περιπτώσεις θα αφαιρού-
νται βαθμοί από μία ομάδα κάθε φορά 

που θ’ αγωνίζεται! Ουσιαστικά 
δηλαδή θα μιλάμε για υποβι-

βασμό... Κι αυτό γιατί εάν 
επιβάλλεται η τιμωρία σε 
κάθε ματς, όσο υφίστα-
ται η πολυιδιοκτησία, τότε 
η συγκεκριμένη ομάδα θα 

φτάνει σε αρνητική βαθ-
μολογία! Αρα θα πέφτει και 

κατηγορία.
Μεταξύ άλλων τόνισε:

«Είχα μία σειρά από συναντήσεις και με 
τεχνικά κλιμάκια και με αξιωματούχους και 
με τον ίδιο τον πρόεδρο της UEFA. Η UEFA 
συμφώνησε απολύτως ότι θα παρέχει στην 
ελληνική κυβέρνηση μία τεχνογνωσία που 
θα αφορά όλα τα κεφάλαια του επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή θα αφορά 
την αναδιοργάνωση του ελληνικού ποδο-
σφαίρου, το κομμάτι της διαιτησίας, της 
βίας και της χειραγώγησης.
Οι κατευθύνσεις που θα τεθούν από πλευ-
ράς UEFA θα κατατεθούν σε ένα μνημόνιο 
συναντίληψης που θα υπογράψει ο ίδιος ο 
πρόεδρος της UEFA με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό σε επίσκεψή του εδώ στην Αθήνα 
σε λίγες ημέρες και οι προτάσεις αυτές θα 
τεθούν υπόψιν της ελληνικής Πολιτείας, η 
οποία θα έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο».

Kυβέρνηση-UEFΑ: Θέλουν 
υπογραφή του μνημονίου και 
από το Big-4

Ο Μαρτίνς έδωσε χρόνο συμμετοχής 
σε παίκτες που δεν έχουν μεγάλη 
παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά 
δεν κατάφεραν να κάνουν την... 
διαφορά και να εξασφαλίσουν από 
το 1ο παιχνίδι την πρόκριση του 
Ολυμπιακού κόντρα στη Λαμία (0-
0), χάνοντας την ευκαιρία και τις 
ευκαιρίες. Ντεμπούτο για Μορ και 
Καφού. 

Ο 
Ολυμπιακός έχοντας αλλαγές 
στην 11άδα του έχασε ευκαιρί-
ες στην Λαμία και έμεινε στο 0-
0 στον πρώτο προημιτελικό των 

δύο ομάδων. Πρώτο παιχνίδι για Καφού και 
Μορ και πρώτη φορά βασικοί μετά την ε-
πιστροφή τους οι Φορτούνης - Χασάν ενώ 
ο Τοροσίδης χρησιμοποιήθηκε ως αριστε-
ρός μπακ.
 Η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού από τον 
Πέδρο Μαρτίνς με αντίπαλο την Λαμία ήταν 
ως εξής: Αλέν κίπερ, άμυνα με Γκασπάρ, 
Αβραάμ, Σισέ και Τοροσίδη αριστερό μπακ, 
κέντρο με Καφού - Καμαρά, δεκάρι ο Φορ-
τούνης - στο πρώτο του ουσιαστικά παιχνίδι 
ως βασικός μετά το come back του - άκρα 
με Λοβέρα και Ραντζέλοβιτς και πρώτη 
φορά βασικός μετά την επιστροφή του και 
ο Χασάν ως φορ.
Σχετικά πειραματικά 11άδα είχε και η Λαμία. 
Ένα 4-4-2 με Σασί και Ντελ Πίνο μπροστά 
στην επίθεση. Οι 11 του Άκη Μάντζιου: 
Θεοδωρόπουλος, Ασίγκμπα, Βάντερσον, 
Βύντρα, Τζανετόπουλος, Μπουλούλης, 
Μπεχαράνο, Ταϊρόν, Βιγιάλμπα, Σάλιακας 
& Σασί.
Στο α’ μέρος ο Ολυμπιακός είχε τρεις καλές 
φάσεις. Στο 23’ ο Φορτούνης μετά από 
πολύ καλή ενέργεια έβγαλε την μπάλα στον 
Χασάν που έχασε τετ α τετ. Στο 26’ ο Αιγύ-
πτιος επιθετικός βρήκε την μπάλα αλλά 
σούταρε ψηλά έξω και στο 38’ ο Θεοδω-
ρόπουλος είχε μία πολύ μεγάλη επέμβαση 
σε καλό σουτ του Ραντζέλοβιτς. Συνολικά 
στο α’ μέρος πάντως ο Ολυμπιακός δεν 
ήταν καλός δημιουργικά και επιθετικά ενώ 
η Λαμία γενικά στάθηκε καλά στο μεσοα-
μυντικό κομμάτι και προσπάθησε να βγει 
και μπροστά.
Στο 53ο λεπτό ο Φορτούνης έκανε το κόρνερ 
με τον Σισέ να μην αφήνει τον Τοροσίδη να 
σκοράρει από κοντά ενώ ήταν σε πιο καλή 
θέση ο συμπαίκτης του. Έκανε προβολή 

άουτ και ζήτησε μετά συγγνώμη. 
Στο 76’ υπήρξε φάση για πέναλτι για την 
Λαμία μετά από λάθος του Καφού και μαρ-
κάρισμα του Αβραάμ στον Μπιανκόνι. 
Όμως το ριπλέι και το VAR έδειξαν πως ο 
Μπιανκόνι ήταν σε θέση οφσάιντ και έτσι 
ο ρέφερι Βρέσκας πήρε πίσω και το πέναλτι 
και την κίτρινη στον Αβραάμ. Για τον Ολυ-
μπιακό στο 90’ μετά από κόρνερ ο Σισέ 
έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω με κεφαλιά 
του. Το β’ μέρος κύλησε κοινώς όπως περί-
που το α’ και έτσι το ματς τελείωσε στο 0-0.
MVP: Θεοδωρόπουλος και Αλέν. Οι δύο 
γκολκίπερ πήγαν πολύ καλά και ειδικά ο 
πορτιέρε της Λαμίας με τις επεμβάσεις του.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Η άμυνα και το κέντρο της 
Λαμίας στάθηκαν καλά. Ο Φορτούνης προ-
σπάθησε αρκετά στο παιχνίδι. Θετικός και 
ο Αβραάμ εάν εξαιρέσει κανείς την φάση με 
τον Μπιανκόνι που όμως δεν στοίχισε.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το κέντρο του Ολυ-
μπιακού κυρίως αλλά και ο Χασάν με τις δύο 
ευκαιρίες που έχασε. Τα περισσότερα νέα 
πρόσωπα δεν πήγαν τόσο καλά. Αρνητικός 
και ο Λοβέρα.
Η ΓΚΑΦΑ: Την έχει κάνει ο Σισέ δύο φορές 
στην επίθεση. Ειδικά στην φάση όπου δεν 
άφησε τον Τοροσίδη να σουτάρει από πολύ 
καλή θέση.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Τα περισσότερα λάθη της 
διαιτησίας έχουν να κάνουν με τον πειθαρ-
χικό έλεγχο. Με τις κάρτες και τα φάουλ και 
για τις δύο ομάδες. Υπήρξαν και λάθη σε 
υποδείξεις οφσάιντ, όπως σε φάση στην 
οποία ο Ραντζέλοβιτς φεύγει ανενόχλητος. 
Σωστή η απόφαση για μη υπόδειξη πέναλτι 
στον Μπιανκόνι που ήταν εκτεθειμένος 
προτού ανατραπεί από τον Αβρ. Παπαδό-
πουλο, όπως φάνηκε και από το VAR.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ο Ολυμπιακός με μία αρκετά 
πειραματική 11άδα δεν πήρε καλή απόδοση 
από τους μέσους του και δεν αξιοποίησε τις 
ευκαιρίες που είχε. Έτσι το παιχνίδι έμεινε 
στο 0-0 με την Λαμία να στέκεται καλά αμυ-
ντικά και τακτικά.
ΛΑΜΙΑ: Θεοδωρόπουλος, Ασίγκμπα, 
Βάντερσον, Βύντρα, Τζανετόπουλος, Μπου-
λούλης, Μπεχαράνο (88’ Βλαχομήτρος), 
Τιρόνε (73’ Νιασέ), Βιγιάλμπα, Σάλιακας, 
Σασί (69’ Μπιανκόνι).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αλέν, Γκασπάρ, Σισέ, 
Αβρ. Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Καφού, 
Καμαρά, Λοβέρα (84 λ.τρ. Μασούρας), 
Ραντζέλοβιτς (55’ Μορ), Φορτούνης, Χασάν 
(82’ Σουντανί).

Λαμία - Ολυμπιακός 0-0

Χαμένες ευκαιρίες!
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Λ
ίγο έλειψε να έχουμε την έκπληξη 
στα Χανιά, με τον Απόλλωνα Πό-
ντου να βάζει δύσκολα στον Πλα-
τανιά αλλά τελικά να χάνει 2-0 με 

δύο τέρματα στο τελευταίο εικοσάλεπτο.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά κακό με τις 
δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργή-
σουν κάποιες καλές στιγμές απέναντι από 
τις δύο εστίες. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώ-
τεροι, ωστόσο δημιούργησαν ελάχιστες 
φάσεις στα καρέ του Απόλλωνα με το 0-0 
να μένει ως φυσική εξέλιξη μετά τα πρώτα 
45 λεπτά. 
Τελικά οι Κρητικοί βρήκαν λύση στο δεύ-
τερο ημίχρονο και πήρα το τρίποντο της 
νίκης. Λίγο πριν αρχίσει να τους κυριαρχεί 
το άγχος, κέρδισαν πέναλτι κι... έλυσαν τα 
πόδια τους. Στο 73’ ο Λουκίνας εκτέλεσε 
εύστοχα το πέναλτι κι έγραψε το 1-0 για την 
ομάδα του. Ο Πλατανιάς συνέχισε να κυρι-
ραχεί και στα επόμενα λεπτά και στο 92’ ο 
Κραγιόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Με αυτή τη νίκη ο Πλατανιάς έφτασε τους 
20 βαθμούς, με τον Απόλλωνα Πόντου να 
παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας μαζί 
με την Κέρκυρα στο -3.

Δόξα Δράμας - Απ. Σμύρνης 0-1
Σημαντική νίκη που τον βοήθησε να πλη-
σιάσει στους τέσσερις βαθμούς από την 
κορυφή και τον πρωτοπόρο ΠΑΣ Γιάννινα 
πέτυχε ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος επι-
κράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Δόξας χάρη 
σε τέρμα του Μαρκόφσκι στο 84’.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη τους 
καλή στιγμή με κεφαλιά του Λαρέα στο 35’ 
που μπλόκαρε ο Μένκα, ενώ στο 41’ ο Ιωαν-
νίδης έχασε νέα ευκαιρία για την «Ελαφρά 
Ταξιαρχία» με την μπάλα να περνά δίπλα 
από το κάθετο στο σουτ που επιχείρησε.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο 
Τεννές πέρασε στο ματς τον Μαρκόφσκι, 
ο οποίος στο 54’ σκόραρε, αλλά το γκολ 
δεν μέτρησε καθώς ο βοηθός σήκωσε τη 
σημαία για οφσάιντ.
Στο 84’ ωστόσο ο Μαρκόφσκι σημείωσε το 
γκολ της νίκης για τον Απόλλωνα. Ο Βιτλής 
σέντραρε και ο Μαρκόφσκι με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μένκα 
για το 0-1.
Η Δόξα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 87’ για 
να ισοφαρίσει, αλλά ο Χουάντερσον με το 
ένα χέρι έβγαλε σε κόρνερ τη γυριστή κεφα-
λιά του Καψάλη.

αθλητικά

Πλατανιάς - Απόλλων Πόντου 2-0

Καθάρισε σε 17 λεπτά 
Σπύρος Ανάστας: Ο πρώτος  και 
μοναδικός Έλληνας προπονητής χόκεϊ 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση
Σε αυτή τη στήλη θα γράφουμε την πορεία του πρώ-
του και μοναδικού αυτή τη στιγμή προπονητή χόκεϊ, 
κ. Σπύρου Ανάστα, που κοουτσάρει τους Brampton 
Beast που αγωνίζονται 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 ομάδα τον Ιούλιο, ενώ η σεζόν ξεκίνησε 
στις 12 Οκτωβρίου. Το πρωτάθλημα του ECHL από 
29 επαγγελματικές ομάδες με πολλά υποσχόμενους 
νέους και βετεράνους παίκτες. Κάθε ομάδα στο πρω-
τάθλημα είναι θυγατρική μιας ομάδας από το NHL. 
Αν και εντός έδρας η ομάδα του Μπράπτον κατάφερε 
να αποσπάσει την νίκη από τους πρωτοπόρους του Βορρά Newfoundland Growlers (θυγα-

τρική ομάδα των Toronto 
Maple Leafs του NHL), 
στην έδρα τους δεν κατά-
φεραν να φύγουν νικητές. 
Συγκεκριμένα την Παρα-
σκευή ηττήθηκαν με 5-0, 
ενώ το Σάββατο γνώρισαν 
πάλι την ήττα με 6-1. Πολύ 
βαριές ήττες και σημαντι-
κές για την βαθμολογική 
κατάταξη, αφού η ομάδα 
έπεσε στην 3η θέση.
Η ομάδα θα συνεχίσει τα 
ταξίδια και το αυτό το Σαβ-

βατοκύριακο για να αντιμετωπίσει και θέλει οπωσδήποτε την νίκη από τους Maine Mariners 
( θυγατρική ομάδα των New York Rangers του NHL). Ο Σπύρος και οι παίκτες τους θα επι-
στρέψουν στο «σπίτι» τους στις 14 Φεβρουαρίου.  

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ν.Υ. Νικς: Απέλυσαν 
τον πρόεδρό τους 
και ονειρεύονται να 
κλέψουν Ουτζίρι

Δ
ύο μέρες πριν από την Trade Deadline, οι Νικς απέλυσαν τον μέχρι πρότι-
νος πρόεδρό τους, Στιβ Μιλς σε μια κίνηση που προκαλεί ερωτηματικά, αλλά 
έχει λογική εξήγηση.Ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Νέας Υόρκης αποφάσισε να 
αλλάξει ο οργανισμός σελίδα, με τον τζένεραλ μάνατζερ Σκοτ Πέρι να συνεχί-

ζει στη θέση του και να είναι προσωρινά ο άνθρωπος που θα παίρνει κάθε απόφαση, 
αγωνιστική και μη. Στόχος του εκκεντρικού Τζέιμς Ντόλαν είναι ο Μασάι Ουτζίρι, ο 
άνθρωπος που έχτισε τους Τορόντο Ράπτορς και τους οδήγησε στην κατάκτηση του 
πρωταθλήματος το 2019 με τον Κουάι Λέοναρντ στον ρόλο του ηγέτη. Σύμφωνα με τον 
Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN και τον Σαμς Καράνια του Athletic, ο Ντόλαν δεν έχει 
χάσει χρόνο και έχει ήδη αρχίσει τις συνεντεύξεις με τους πιθανούς αντικαταστάτες.

Αυτή είναι η δεύτερη εμφάνιση του 
TFC για την φετινή σεζόν 

Τ
ην δεύτερη εμφάνιση της αποκάλυψε την 
Τετάρτη μέσω του Twitter το Toronto FC. 
Η νέα αυτή εμφάνιση που φέρει την ονο-
μασία «Unity Kit» φέρει ελαφρές γκρι α-

ποχρώσεις και το παραδοσιακό κόκκινο της ομά-
δας.  Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα 
του Τορόντο δεν έχει στη δεύτερη εμφάνιση της 
το άσπρο ή το μπλε χρώμα. Το 2009 είχε χρησιμο-
ποιήσει κάτι ανάλογο. Πάντως, η πρώτη της εμφά-
νιση και φέτος παραμένει παραδοσιακά κόκκινη. 
Στο τέλος αυτού του μήνα ξεκινά η 25ή σεζόν του 
Major Soccer League (MLS).
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Ε
δώ και κοντά δύο μήνες έχει μετα-
φέρει την καθημερινότητα της στη 
Βιέννη, προκειμένου να κάνει την 
προπόνηση της στις ιδανικές συν-

θήκες και να κυνηγήσει τους στόχους της. 
Και μέχρι σήμερα η Ειρήνη Βασιλείου θα 
πρέπει να νιώθει δικαιωμένη για αυτή της 
την επιλογή.
Η έμπειρη αθλήτρια στις οχτώ κούρσες 
που έχει κάνει μέχρι σήμερα έχει ξεπε-
ράσει τον εαυτό της τις έξι. Η 30χρονη 
συμμετείχε στα 400 μ. στο μίτινγκ της 
Βιέννης και κατάφερε να πετύχει ατο-
μικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο. Η αθλή-
τρια του Άρη Βισκαδουράκη τερμάτισε 
τέταρτη σε 53.24 και βελτίωσε το 53.39, 
που είχε πετύχει στις 9 Φεβρουαρίου του 

2019. Η Βασιλείου τις επόμενες ημέρες 
θα αναχωρήσει για την Οστράβα ώστε 
στις 5 Φεβρουαρίου να κάνει έναν ακόμη 
δυνατό αγώνα κι έπειτα θα επιστρέψει 
στη Βιέννη για την προετοιμασία της κι 
θα έρθει στην Ελλάδα, για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα. 
Νικήτρια στη κούρσα ήταν η Μίκλος 
Άντρεα (Ρουμανία) με 52.45 και ακολού-
θησαν οι Χέιλ (Ιρλανδία) και Γκαλ (Ρου-
μανία) με 52.65 και 53.20, αντίστοιχα. 
Δεδομένης της αναβολής του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος κλειστού, η Βασιλείου 
πλέον στρέφει την προσοχή της στον ανοι-
χτό, όπου κυνηγά τη συμμετοχή της στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ατομικό ρεκόρ και στα 400 μ. 
για την Ειρήνη Βασιλείου

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΝτεμπούτο στα 8.31 για την 
Πεσιρίδου

Η 
Ελισάβετ Πεσιρίδου ξεκίνησε  
τους αγώνες της στη σεζόν στο 
μίτινγκ του Έρφουρτ.
Η αθλήτρια κατέλαβε την δεύ-

τερη θέση στα 60 μ. εμπ. με 8.31 κι 
έμεινε μακριά από τις προσδοκίες της για 
το ντεμπούτο της στη χρονιά. Η 28χρονη 
έκανε αρκετά λάθη σ τη διάρκεια της 
κούρσας, χτύπησε τρία εμπόδια, με απο-
τέλεσμα να μην καταφέρει να συνοδεύ-
σει την παρουσία της με μιά καλή επί-
δοση.
Η αθλήτρια του Δημήτρη Ευαγγελόπου-
λου από την Γερμανία θα ταξιδέψει στην 
Τσεχία, ώστε να τρέξει στο μίτινγκ που 

θα γίνει στην Οστράβα στις 5 του μηνός. 
«Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα ήθελα 
γ ια το ν τεμπούτο μου. Χτύπησα τρία 
εμπόδια και έχασα εντελώς το ρυθμό 
μου. Θα συνεχίσω στην Οστράβα με 
στόχο ένα χρόνο ανάλογο με τις δυνατό-
τητες μου», είπε η Πεσιρίδου, που είναι 
σε καλή κατάσταση κι είναι θέμα χρόνου 
να βρει τα το ρυθμό της και να κυνηγήσει 
επιδόσεις κοντά - και γιατί όχι - και καλύ-
τερες από το ατομικό της 8.04. Η Πεσιρί-
δου έχει αφήσει πίσω της τα προβλήματα 
τραυματισμών της περασμένης χρονιάς 
κι έχει καταφέρει να βγάλει την προετοι-
μασία της όπως είχε προγραμματίσει. 
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Σημαντικό τρίποντο στην προσπάθεια 
που κάνει για να αποφύγει τον 
υποβιβασμό πήρε η Καλαμάτα 
επικρατώντας του Διαγόρα με 1-0. Την 
ευκαιρία να ανέβει στην 2η θέση έχασε 
η Βέροια μένοντας στο 2-2 με τον 
Ασπρόπυργο εκτός έδρας.

Π
αίζοντας με την πλάτη στον τοίχο η 
Καλαμάτα δεν είχε άλλο αποτέλε-
σμα από τη νίκη στην αναμέτρηση 
με τον Διαγόρα. Μια νίκη που κα-

τέκτησε η... μαύρη θύελλα επικρατώντας με 
1-0. Με το τρίποντο αυτό η ομάδα της Μεσ-
σηνίας έφτασε τους 15 βαθμούς και μείω-
σε στους 3 τους βαθμούς που οδηγούν στην 
σωτηρία. Από την άλλη ο Διαγόρας έμεινε 
στους 26 χάνοντας την ευκαιρία να παλέψει 
για κάτι παραπάνω. Το μοναδικό τέρμα της 
συνάντησης πέτυχε στο 23’ ο Οσμάναγκιτς 
με εκτέλεση πέναλτι.
Καλαμάτα (Αναστόπουλος): Στεφανάκος, 
Τόλι, Κωνσταντινόπουλος, Χριστοφιλέας, 
Τριποτσέρης, Ζαχαρόπουλος, Νατσιόπου-
λος, Οσμάναγκιτς, Ηλιόπουλος, Ελ Ιντρίσι, 
Μπουσμπίμπα.

Διαγόρας (Ρουτζιέρης): Τσέλιος, Προβατίδης, 
Κασνέτσι, Καρπαθάκης, Πινιώτης, Μπουρ-
λάκης, Αθανασίου, Χουζούρης, Μπαρμπα-
ρούσης, Μανωλάκης, Γούλας.

Έχασε την ευκαιρία να ανέβει 2η η 
Βέροια (2-2)
Την ευκαιρία να βρεθεί μόνη δεύτερη έχασε 
η Βέροια με την «βασίλισσα του βορρά» να 
μην μπορεί να επικρατήσει μέσα στο Ασπρό-
πυργο σε ένα χορταστικό παιχνίδι που είχε 
4 γκολ, δύο από κάθε ομάδα. Με την ισο-
παλία αυτή οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 20 
βαθμούς και αύξησαν σε 2 την διαφορά τους 
από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ οι φιλοξενού-
μενοι έφτασαν τους 30 και είναι μόνοι στην 
3η θέση.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν δύο 
φορές να προηγηθούν, αλλά οι φιλοξενού-
μενοι είχαν ισάριθμες απαντήσεις. Η αρχή 
έγινε στο 21’ με τον Κάκκο να κάνει το 1-0, 
για να έρθει ο Πασάς 6 λεπτά αργότερα και να 
κάνει το 1-1. Στο 60’ και πάλι ο Ασπρόπυργος 
προηγήθηκε με τον Φράγκο, αλλά η Βέροια 
με τον Βεργώνη ισοφάρισε μόλις τρία λεπτά 
αργότερα με το 2-2 να μένει ως το τέλος.
Ασπρόπυργος (Βαζάκας): Γκίνης, Κόσεφ, 

Φιλίποβιτς, Νικολάου, Σταγάκης, Γκατσολάρι, 
Μπαξεβάνου, Κάκκο, Φράγκος, Πολέτο, 
Ζγκούρι.
Βέροια (Γεωργιάδης): Βοσνιάδης, Μουχά-
λης, Λεφίδης, Μαραγκός, Στάμου, Βεργώνης, 
Πολύζος, Πέντα, Καραγιάνν, Πασάς, Κανού-
λας.

Πέρασε από Ιεράπετρα και βλέπει 
ψηλά ο Ολυμπιακός Βόλου (1-3)
Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τον Ολυμπι-
ακό Βόλου. Οι Βολιώτες επικράτησαν μέσα 
στην Ιεράπετρα με 3-1 και αρχικά ξέφυγαν 
9 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ 
πλέον μπορούν να βλέπουν ακόμα και δεύ-
τερη θέση, καθώς απέχουν μόλις 4 βαθμούς 
από τον Ιωνικό. Οι Κρητικοί από την άλλη 
έμειναν στους 24.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το 
σκορ με τον Σκόνδρα στο 12’, αλλά η συνέ-
χεια ανήκε ολοκληρωτικά στους Βολιώτες. 
Αρχικά ισοφάρισαν στο 28’ με τον Σκοπε-
λίτη, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και 
το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι Κέρη και Τσίτας 
στο 59’ και στο 68’ αντίστοιχα διαμόρφωσαν 
το τελικό 1-3.
Ιεράπετρα (Καβακάς): Καραγκιολίδης, Σέχου, 
Σμίλτος, Μάγκας, Αναστασόπουλος, Σκόν-
δρας, Αποστολόπουλος, Βογιατζής, Χιντζί-
δης, Χύσι, Χαντί.
Ολυμπιακός Βόλου (Βόκολος): Ξενοδόχοφ, 
Γραικός, Βοσνακίδης, Τσιάρας, Μπουτζίκος, 
Ράντι, Κόλα, Κέρη, Σκοπελίτης, Κουτσιανι-
κούλης, Τσίτας

«Τσίμπησε» βαθμό το Αιγάλεω (1-
1)
«Τσίμπησε» βαθμό το Αιγάλεω στο ματς με 
τη Νίκη Βόλου, καθώς το «Σίτι» απέσπασε 
1-1 από τους «μπλε». Οι γηπεδούχοι μπή-
καν δυνατά, μόλις στο 2’ «άγγιξαν» το γκολ 
με τον Μπαταγίνι, όμως οι φιλοξενούμενοι 
ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ, στο 17’ 
με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσιλιγ-
γίρη. Στο 43’ οι βολιώτες βρήκαν το γκολ της 
ισοφάρισης με τον Κρόουθ, όμως στο δεύ-
τερο μισό δεν κατάφεραν να φτάσουν στην 
ανατροπή. Μάλιστα λίγο πριν το φινάλε ακυ-
ρώθηκε τέρμα τους, όταν σε σουτ του Οικο-
νομίκου η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα 
δίχτυα του Σικαλιά,όμως ο βοηθός υπέδειξε 
τον Μπαταγίνι σε θέση οφσάιντ, καθώς θεώ-
ρηση πως επηρέαζε τη φάση.
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Αποστολίδης, Αλιατίδης, 
Βοσκόπουλος, Σ. Κυριακίδης, Κάρδαρης, 
Μπαλάφας, Καμπαγέρο (73’ Οικονομίκος), 
Ιορδανίδης (62’ Τσιώλης), Κρουθ, Ροχάνο, 
Μπαταγίνι.
ΑΙΓΑΛΕΩ: Σικαλιάς, Στάθης, Σπυρόπουλος, 
Συριόπουλος, Παπανικόλας, Μαχαίρας, Γου-
έρε (83’ Τσεφτερίδης), Σταματάκης, Φαρινόλα 
(44’ Μακρυγιάννης, 86’ Καπός), Καλλέργης, 
Τσιλιγκίρης

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 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 Ευπα-
λίου 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
Νίκη ελπίδας για Καλαμάτα

αθλητικά



70 7 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η Γιουβέντους επέστρεψε 
στις νίκες στην Serie A με τον 
Κριστιάνο να σκοράρει για 9η σερί 
αγωνιστική!

Μ
ε το που μπήκε ο Δεκέμβρης 
πάτησε το τούρμπο! Ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου είχε πετύχει 

6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Δεκέμ-
βρη-Γενάρη και τις δύο πρώτες μέρες του 
Φλεβάρη έχει προλάβει να πετύχει 16 
γκολ ο αθεόφοβος...
Με πέναλτι μεν τα δύο τελευταία κόντρα 
στην Φιορεντίνα, μπαίνουν στην στα-
τιστική δε. Ο Πορτογάλος είναι 
on fire, σκόραρε κόντρα και 
σ τους «βιολα» κι έφτασε 
τις εννιά σερί αγωνιστικές 
στην Serie A που βρίσκει 
δίχτυα...
Ενα με την Σασουόλο, 
ένα με την Λάτσιο, δύο με 
την Ουντ ινέζε, ένα με την 
Σαμπν τόρια, χατ-τρικ με την 
Κάλιαρι, ένα με την Ρόμα, δύο με την 
Πάρμα, ένα με τη Νάπολι και δύο με την 
Φιορεντίνα. Αυτά στην Serie A... Από 1η 
Δεκεμβρίου κι έπειτα!
Με τα δύο γκολ πέναλτι λοιπόν του Κρι-
στιάνο (στο 40’ και στο 80’ με το δεύ-
τερο να σηκώνει κουβέντα) η Γιουβέ-
ντους καθάρισε το τρίποντο με τον Ντε 
Λιχτ απλά να βάζει το όνομά του στους 
σκόρερ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Τορίνο: Τέλος ο Ματσάρι, ανα-
λαμβάνει ο Λόνγκο
Ο Βάλτερ Ματσάρι πλήρωσε το μάρμαρο 
της πολύ κακής πορείας της Τορίνο στη 
φετινή Serie A κι έπειτα από τις τέσσε-
ρις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διορ-
γανώσεις το τελευταίο διάστημα, έλυσε 
το συμβόλαιό του με την ομάδα. Αμέ-
σως ανακοινώθηκε πως αναλαμβάνει το 
«τιμόνι» ο Μορένο Λόνγκο. 
Η «Γκρανάτα» βρίσκεται στη 12η θέση 
της βαθμολογίας του ιταλικού πρωτα-
θλήματος έχοντας ηττηθεί στα τελευταία 
τρία παιχνίδια (πριν από το 4-0 από τη 
Λέτσε είχε το 2-1 από τη Σασουόλο και 
το εξευτελιστικό 7-0 από την Αταλάντα), 
ενώ, στο Coppa Italia η Μίλαν ξεπέρασε 
το εμπόδιό της με το τελικό 4-0.
Όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της 

Τρίτης, η Τορίνο έφτασε σε συμφωνία με 
τον Ματσάρι για να λυθεί κοινή συναινέ-
σει το συμβόλαιο των δύο πλευρών και ο 
σύλλογος είχε έτοιμο τον αντικαταστάτη. 
Ο Μορένο Λόνγκο είναι εκείνος που 
θα κρατήσει τα ηνία. Ανδρώθηκε στα 
τμήματα υποδομής του κλαμπ, έφτασε 
να παίξει στην πρώτη ομάδα το 1995, 
συμπλήρωσε 33 εμφανίσεις και αποχώ-
ρησε. Το 2009 επέστρεψε ως τεχνικός 
στα τμήματα υποδομής, βρέθηκε στον 
πάγκο και της Primavera από το 2012 έως 
το 2016, μεταπήδησε στην Προ Βερτσέλι 
την οποία κράτησε στην Serie B, ενώ, 
στον πάγκο της Φροζινόνε πανηγύρισε 

την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Νάπολι: Παίρνει τα πά-
νω της με... Ντιέγκο
Πρόκριση σ το κύπελλο 
εις βάρος της Λάτσιο, νίκη 
απέναντι στη Γιούβε, διπλό 
στη Γένοβα! Η Νάπολι επι-

κράτησε 4-2 της Σαμπντόρια 
και δείχνει πως ξεπερνά την 

κρίση! Οι Ναπολιτάνοι με τη δεύ-
τερη σερί νίκη ανέβηκαν στην 9η θέση 

και συνεχίζουν τη μάχη για την τετράδα. 
Στο +4 η Σαμπντόρια από την επικίν-
δυνη ζώνη, αν και το πάλεψε αρκετά 
κόντρα στην αντίπαλό της. Οι αναμνή-
σεις πάντως επέστρεψαν στο γκολ του 
Ντέμε, αφού έγινε ο πρώτος...Ντιέγκο 
που σκοράρει με τη Νάπολι στη Serie A 
μετά τον θρυλικό Μαραντόνα. Ο Ντιε-
γκίτο είχε πετύχει το τελευταίο γκολ με 
τους Ναπολιτάνους τον Μάρτιο του 1991, 
πάλι κόντρα στη Σαμπντόρια. 
Ιδανικό το ξεκίνημα για τους φιλοξε-
νούμενους, αφού μόλις στο 3’ από πάσα 
του Ζιελίνσκι ο Μίλικ πέτυχε το 1-0. Η 
Νάπολι συνέχισε την πίεση, εκμεταλλεύ-
θηκε τις αμυντικές αδυναμίες της γηπε-
δούχου και στο 16’ από πάσα του Ντι 
Λορέντσο, ο Ελμας σημείωσε το 2-0. Η 
Σαμπντόρια αντέδρασε, ανέβασε ρυθμό 
και στην καλύτερη της φάση ο Κουαλι-
αρέλα πέτυχε το 2-1 στο 26’. Στο 73’ οι 
γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Γκα-
μπιαντίνι από την άσπρη βούλα έφερε 
το ματς στα ίσα. Η είσοδος του Μέρτενς 
και του Ντέμε έκαναν τη Νάπολι πιο κινη-
τική και στο 83’ ο Γερμανός πέτυχε το 
γκολ λύτρωσης! Η Σαμπντόρια ρίσκαρε, 
άφησε κενά και στο τελευταίο λεπτό ο 
Μέρτενς διαμόρφωσε το 4-2.

Γιουβέντους-Φιορεντίνα 3-0

Mε «κερασάκι» Ντε Λιχτ

Η 
Sport αποτυπώνει ίσως με την 
καλύτερη λέξη την αναστάτω-
ση που έχει προκληθεί στο ε-
σωτερικό της Μπαρτσελόνα με 

την κόντρα που άνοιξε ανάμεσα σε Αμπι-
ντάλ και Μέσι.
Ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαου-
γκράνα» προκάλεσε την αντίδραση και 
ενδεχομένως την οργή του Αργεντινού 
ηγέτη της ομάδας όταν αναφέρθηκε στη 
συμπεριφορά και τη νοοτροπία των 
ποδοσφαιριστών, δίχως όμως να κατο-
νομάσει.
Η Sport ήταν εκείνη που φιλοξένησε τη 
συνέντευξη στην οποία ο Αμπιντάλ ανέ-
φερε πως «ορισμένοι παίκτες δεν δού-
λευαν πολύ και δεν ήταν ευχαριστημέ-
νοι», με τον Μέσι ν’ αντιδρά σε αυτά 
τα λόγια και να τονίζει: «καλό είναι να 
μιλάμε με ονόματα, αλλιώς μας περιλαμ-
βάνει όλους».
Έτσι, η καταλανική εφημερίδα που προ-
κάλεσε... χαμό στον σύλλογο, κυκλοφό-
ρησε το πρωί της Τετάρτης με πρωτοσέ-
λιδο τους δυο πρωταγωνιστές και τη λέξη 
«Τσουνάμι»! Απόλυτα χαρακτηριστικό 
της κατάστασης...

Ατλέτικο - Ποτσετίνο: Ψηλά στα 
λίστα των Μαδριλένων
Η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθεί 
στενά την περίπτωση του Ποτσετίνο, 
ώστε να είναι έτοιμη στην περίπτωση 
αποχώρησης του Σιμεόνε. 
Επειτα από οκτώ χρόνια στον πάγκο 
της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμε-
όνε βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκο-
λες καταστάσεις και το μέλλον του είναι 
αβέβαιο. Οπως αναφέρει η Telegraph, οι 
Μαδριλένοι εξετάζουν κι άλλες περιπτώ-
σεις για τον πάγκο τους και ο Μαουρίτσιο 
Ποτσετίνο είναι στην κορυφή της λίστας. 
Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, 
Αντρεα Μπέρτα είναι μεγάλος θαυμαστής 
του Αργεντίνου τεχνικού και πιέζει προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ο Ποτσετίνο βλέ-
πει με καλό μάτι την προοπτική να ανα-
λάβει την Ατλέτικο και αναμένονται εξε-
λίξεις...

Βίκτορ Σάντσεθ: Νέες συλλή-
ψεις για την υπόθεση με το ροζ 
βίντεο
Η υπόθεση του Βίκτορ Σάντσεθ με το ροζ 
βίντεο, την διαρροή, τον εκβιασμό και 
την απόλυσή του από τη Μάλαγα συνε-
χίστηκε με έξι νέες συλλήψεις από την 
Αστυνομία. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής 
του Παναθηναϊκού και πρώην κόουτς 
του Ολυμπιακού μπλέχθηκε σε υπόθεση 
που βρέθηκε σε χέρια εκβιαστών ένα ροζ 
βίντεο μ’ εκείνον να πρωταγωνιστεί.
Ο 43χρονος προπονητής έχασε τη δου-
λειά του και συνεχίζει τη διαδικασία 
δικαίωσης απέναντι σ’ εκείνους που 
διέρρευσαν το βίντεο στα social media 
και ξέσπασε το σκάνδαλο.
Οι Αρχές της Μάλαγα, σε συνεργασία με 
την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
προχώρησαν σε έξι νέες συλλήψεις ανα-
φορικά με το περιστατικό...
Υπενθυμίζεται πως για τις 19 Φεβρουα-
ρίου έχει προγραμματιστεί να βρεθούν 
στη δικαστική αίθουσα ο Βίκτορ Σάντσεθ 
και οι διοικούντες τη Μάλαγα, προκειμέ-
νου να λύσουν τις διαφορές τους αναφο-
ρικά με τον τρόπο που βγήκε το «διαζύ-
γιο» στη συνεργασία τους...

Μπέιλ - Ρεάλ Μαδρίτης: Συνεχί-
ζει στη Βασίλισσα
H Τότεναμ ενδιαφέρθηκε για τον Γκάρεθ 
Μπέιλ, αλλά τα λεφτά που θέλει ο Ουα-
λός δεν μπορούν να τα προσφέρουν οι 
Σπερς. 
Η Τότεναμ κινήθηκε για την απόκτηση 
του Γκάρεθ Μπέιλ, αλλά σύμφωνα με τον 
μάνατζέρ του παίκτη τίποτα δεν πρόκει-
ται να συμβεί. Αλλωστε, οι 600.000 λίρες 
που αμείβεται την εβδομάδα είναι ένα 
τεράστιο εμπόδιο για πολλές ομάδες. «Ο 
Γκάρεθ είναι πολύ χαρούμενος στη Ρεάλ. 
Να είμαστε ρεαλιστές, για πολλές ομάδες 
είναι πολύ δύσκολο να του προσφέρουν 
αυτά που θέλει. Ο Μπειλ έχει ακόμα συμ-
βόλαιο με τη Ρεάλ και το μέλλον του είναι 
εκεί. Η οικογένειά του είναι χαρούμενη 
στη Μαδρίτη» τόνισε ο μάνατζέρ του 
Τζόναθαν Μπαρνέτ

Μπαρτσελόνα: Αναταραχή 
και ... τσουνάμι 
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 Συνεντευξη Τύπου σχετικά με το κυπριακό ποδόσφαιρο, παραχώρησε την 
Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού. Εισηγήθηκε 
ριζικές αλλαγές για πάταξη της διαφθοράς και των στημένων αγώνων, ενώ 
σε ερώτηση αν ο ΑΠΟΕΛ εμπλέκεται σε στημένους αγώνες απάντησε «Δεν 

είπα ποτέ κάτι τέτοιο για το ΑΠΟΕΛ και ούτε θέλω να υπεισέλθω σε τέτοιο ζήτημα».  
Αυτούσια η ομιλία του:
«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στο χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου 
δεν προκάλεσαν καμία έκπληξη. Για πολλά χρόνια τώρα υπάρχει έντονη απαξίωση 
και αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων ανάμεσα 
στο φίλαθλο κοινό και την κοινωνία γενικότερα. Ταυτόχρονα αυτά αναδεικνύουν, 
περισσότερο από κάθε προηγούμενη φορά, την αναγκαιότητα σοβαρών δομικών 
αλλαγών στον χώρο της ΚΟΠ, αλλά και ολόκληρου του οικοδομήματος του κυπρι-
ακού ποδοσφαίρου.
Ως ΑΚΕΛ, αλλά θα πρεπε και ολόκληρη η πολιτεία, ενδιαφερόμαστε όπως διεξάγο-
νται τα πρωταθλήματα σε πλαίσια αθλητικού πνεύματος και τίμιου παιχνιδιού. Με 
ισότιμη μεταχείριση των σωματείων και έγκαιρη, αμερόληπτη και αποτελεσματική 
απονομή δικαιοσύνης από τα αρμόδια όργανα της ομοσπονδίας. Θεωρούμε όχι 
απλώς δικαίωμα, αλλά καθήκον των πολιτικών δυνάμεων να διαμορφώνουν πολιτι-
κές θέσεις και προτάσεις που να συμβάλουν στην παραπέρα ανάπτυξη της αθλητικής 
ζωής. Αντιθέτως, απορρίπτουμε κατηγορηματικά φαινόμενα κομματικών παρεμ-
βάσεων και προσπάθεια χειραγώγησης αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών που 
αποτελεί, δυστυχώς, διαχρονικό φαινόμενο στο χώρο του αθλητισμού μας.
Ως ΑΚΕΛ, θέλοντας να συμβάλουμε στην προσπάθεια για εξυγίανση του κυπριακού 
ποδοσφαίρου, εισηγούμαστε ή/και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για:

 ª Εκπόνηση ενιαίας νομοθεσίας για ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού στην 
Κύπρο, που θα καλύπτει όλους τους αθλητικούς φορείς. Αυτή θα πρέπει να διέπει 
και τις Εταιρείες Ποδοσφαίρου, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, καθώς και τους 
Παράγοντες και Διαιτητές.

 ª Κατάθεση από την κοινοβουλευτική μας ομάδα πρότασης για τροποποίηση 
της νομοθεσίας του ΚΟΑ που να επιτρέπει οικονομικό/διαχειριστικό έλεγχο και της 
ΚΟΠ, με τον ίδιο τρόπο που δύναται να ελέγχει τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Ο σεβα-
σμός στο διοικητικό αυτοδιοίκητο είναι δεδομένος, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτε-
λεί εμπόδιο στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

 ª Κατάθεση πρότασης νόμου για το ασυμβίβαστο των παραγόντων που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο της ΚΟΠ και έχουν οικονομικά συμφέροντα που έχουν 
σχέση με το Κυπριακό ποδόσφαιρό.

 ª Κατάθεση πρότασης για καθορισμό ορίου θητειών των Διοικητικών Παραγό-
ντων της ΚΟΠ.

 ª Χρηματοδότηση, από κονδύλια που δικαιούνται οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ, 
της διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή των παθογενειών στις 
δομές του κυπριακού ποδοσφαίρου. Κατάθεση εισηγήσεων προς αντιμετώπιση 
τους, στη βάση καλών πρακτικών άλλων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, αλλά 
και ευρύτερα αποδεχτών αρχών που πρέπει να διέπουν το λαοφιλές αυτό άθλημα.

 ª Αξιοποίηση της ΑΔΕΑ από τον ΚΟΑ ως πρωτοβάθμιο αθλητικό δικαστήριο για 
αντιμετώπιση αντιαθλητικής συμπεριφοράς ποδοσφαιρικών παραγόντων.

 ª Έναρξη δημόσιου διαλόγου, με πρωτοβουλία της πολιτείας, που να εμπλέκει 
άμεσα τα ίδια τα σωματεία, για την ανάγκη αλλαγών στην ΚΟΠ με στόχο το ξήλωμα 
των κατεστημένων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών που να ενισχύουν την αντι-
κειμενικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις ποδοσφαιρικές δομές. Τέτοιες 
αλλαγές αφορούν ριζικές αλλαγές στο χώρο της διαιτησίας και των παρατηρητών, 
την αποκέντρωση εξουσιών από την Εκτελεστική Επιτροπή, την καθιέρωση Κώδικα 
Δεοντολογίας για τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και άλλες αλλαγές στις 
δομές των σωμάτων της ΚΟΠ.

 ª Συντονισμένη δράση όλων των αρχών που εμπλέκονται (Αστυνομία, ΚΟΑ, 
ΚΟΠ, Νομική Υπηρεσία) για καταπολέμηση των στημένων αγώνων που είναι 
συνυφασμένοι με το στοίχημα. Εγκαθίδρυση μηχανισμών για αντιμετώπιση της 
ατιμωρησίας όσων ενέχονται στο παρασκήνιο της διαφθοράς των στημένων 
αγώνων και της αλλοίωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Με μόλις μια τελική προσπάθεια και αυτή 
όχι στον στόχο ολοκληρώθηκε το πρώτο 
ημίχρονο στο ντέρμπι του ΓΣΠ ανάμεσα σε 
ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. Το πρώτο 45λεπτό είχε 
περισσότερη δύναμη και αρκετά φαουλ παρά 
ποδόσφαιρο και ήταν ένα από τα χειρότερα 
πρώτα ημίχρονα σε ντέρμπι. 

Η 
καλύτερη φάση του πρώτου 45λεπτού ήρ-
θε στο 19ο λεπτό με τον Καλτσά να κάνει 
το σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και την 
μπάλα να καταλήγει έξω. 

Η δύναμη, το πάθος και οι προσωπικές μονομαχίες 
κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος με τον διαιτητή της 
αναμέτρησης να βγάζει την κίτρινη 
κάρτα σε πέντε ποδοσφαιριστές. 
Δυο σε ποδοσφαιριστές του 
ΑΠΟΕΛ (Μακρή και 23’ 
Mερκή) και 3 σε παίκτες της 
Ανόρθωσης (Λόρια, Καλ-
τσάς, Νταουσβίλι). Ο Καλ-
τσάς συμπλήρωσε απαγορευ-
τικό αριθμό καρτών και χάνει 
τον επόμενο αγώνα κόντρα στον 
Ολυμπιακό. 
Tην πρώτη του ευκαιρία (σουτ) στον αγώνα βρήκε στο 
β’ μέρος ο ΑΠΟΕΛ. Ο Μάτιτς έκανε το σουτ από το 

ύψος της περιοχής με την μπάλα να περνά πλύ ψηλά 
πάω από την εστία του Λόρια. 
Στο 69ο λεπτό ο ΑΠΟΕΛ απείλησε εκ νέου την εστία 
του Λοριά με τον Βιντιγκάλ να κάνει το σουτ και την 
μπάλα να περνά και πάλι πολύ ψηλά πάνω από την 
εστία. 
Στο 72ο λεπτό η Κυρία διαμαρτυρήθηκε για χέρι στην 
περιοχή του Σάβιτς με τον Β. Δημητρίου να μην δεί-
χνει την παράβαση. Η μπάλα μετά από εκτέλεση 
φαουλ κατέληξε στο χέρι του αμυντικού του ΑΠΟΕΛ 
και θα έπρεπε να δοθεί η παράβαση. 
Δύο λεπτά μετά το χέρι Σάβιτς στην περιοχή όπου 
δεν σφύριξε την παράβαση ο Βασίλης Δημητρίου, 
η Ανόρθωση ζήτησε και δεύτερο πέναλτι. Στο 74’ 
του αγώνα, ο Ντούρις μπήκε στην περιοχή και με την 
πίεση του Μερκή έπεσε στο έδαφος ενώ ήταν απένα-
ντι από τον Μπέλετς. Έντονες οι διαμαρτυρίες των 

παιχτών της Ανόρθωσης με τον Βασιλακάκη να 
δέχεται κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες.
Στο 84ο λεπτό ήρθε η μεγάλη ευκαιρία στο ντέρ-
μπι. Ο Μακρής έκανε την σέντρα ο Πάβλοβιτς 
προσπάθησε για την κεφαλιά με τον ίδιο να 
μπαίνει στα δίκτυα και την μπάλα να περνά έξω. 

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο ΑΠΟΕΛ 
μπορούσε να πετύχει το γκολ κα να πάρει τη νίκη 

ωστόσο τα σουτ των Μερκή και Βιντιγκάλ σταμάτη-
σαν στο δοκάρι του Λοριά. 

«Είμαι σίγουρος ότι θα κερδί-
σουμε τα σημαντικά ντέρμπι»
Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Κόρε Ινγκε-
μπρίγτσεν μίλησε μετά την ισοπαλία 
κόντρα στην Ανόρθωση και δήλωσε ικα-
νοποιημένος από τους παίκτες του.
«Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες 
μου. Ελέγξαμε το παιχνίδι στο δεύτερο 
ημίχρονο, όχι όμως το πρώτο με τις πολ-
λές μακρινές μπαλιές που είχαμε. Το αλλά-
ξαμε με Βιντιγκάλ και Ντε Βινσέντι. Ήταν 
ένα δύσκολο παιχνίδι. Φανήκαμε άτυχοι 
με τις ευκαιρίες και το δοκάρι που είχαμε. 
Θα προσπαθήσουμε να μην ξεφύγει η 
Ανόρθωση και να μείνουμε κοντά.
Δεν έχω δει πολλά από τα παιχνίδια που 
έδωσε η ομάδα πριν έρθω. Πλησιά-
ζουμε στα ντέρμπι και θέλουμε να ελέγ-
χουμε περισσότερο τα παιχνίδια αυτά. Να 
δίνουμε λιγότερες ευκαιρίες στον αντί-
παλο μας. Δεν μας δίνει ευκαιρία να δου-
λεύουμε περισσότερο τα συνεχόμενα 
παιχνίδια. Θα βελτιωθούμε σιγά σιγά 
και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε τα 
σημαντικά ντέρμπι που θα έρθουν».

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση 0-0

Φώνες, δοκάρια και «Χ» 
Oι 8 εισηγήσεις του ΑΚΕΛ 
για το ποδόσφαιρο
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αθλητικά

Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ 72-59
Όλα τριγύρω αλλάζουν, η νίκη επί 
της ΤΣΣΚΑ μένει

Ο Ολυμπιακός (10-14) των πολλών προβλημάτων νίκησε για πολλοστή φορά την ΤΣΣΚΑ (16-8) 
με 72-59. Καταπληκτική άμυνα και σπουδαίος Παπανικολάου (19π., 7ρ., 3ασ., 4λ., 5κλ., 3κοψ.) 

Ο 
Ολυμπιακός αγωνίστηκε με τεράστι-
ες απουσίες (Σπανούλης, Πρίντεζης, 
Ρότσεστι) κι όμως «σκόρπισε» την ΤΣ-
ΣΚΑ Μόσχας με 72-59. Οι παίκτες του 

Μπαρτζώκα έπαιξαν μυθική άμυνα, οι φιλοξε-
νούμενοι ως συνήθως κόντρα στους Πειραιώτες 
έβλεπε εφιάλτες και με ηγέτη τον Παπανικολάου 
πέτυχαν μία σπουδαία νίκη!
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με σαφέστατη 
διάθεση να ακουμπήσουν τη μπάλα στον Μιλου-
τίνοφ και ο Σέρβος δικαίωσε την τακτική του 
Μπαρτζώκα. Παπανικολάου και Ρούμπιτ συνεί-
σφεραν στο σκορ, ενώ στην άλλη πλευρά η καλή 
αμυντική συμπεριφορά δεν επέτρεπε σ τους 
ταλαντούχους παίκτες των φιλοξενούμενων να 
σκοράρουν με ευκολία (18-10, 8’).
Ο Ολυμπιακός στο πρόσωπο του Ρούμπιτ 
βρήκε σκόρερ, ωσ τόσο ο Χίλιαρν τ 
βρήκε χώρο και ρυθμό με αποτέλε-
σμα να ρίξει τη διαφορά (26-25, 
15’). Κάποια στιγμή η κούραση 
έφερε αλλαγές για τους Πειραι-
ώτες κι έτσι δυσκόλεψε κάπως 
ο δρόμος προς το καλάθι των 
Ρώσων και ο Τζέιμς έκανε το 28-32 
(17’).
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τρίτο δεκά-
λεπτο παίζοντας εξαιρετική άμυνα ενώ 
στην επίθεση Ρούμπιτ, Μιλουτίνοφ κι ο Πολ 
με τρίποντο και φάουλ έστειλαν την ομάδα τους 
στο +13 (49-36, 25’). Η ομάδα του Ιτούδη είχε 
δύο πόντους στα πρώτα 6’ του δεκαλέπτου, με 
τη βολή του Στρέλνιεκς να σπάει το… ρόδι. Οι 
παίκτες του Μπαρτζώκα όμως δεν έχασαν την 
ψυχραιμία τους, έπαιρναν τα ριμπάουντ και το 
τρίποντο του Πολ έκανε το 54-38 (30’).   
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν δεδομένο ότι 
θα αντιδρούσε η άμυνα του Ολυμπιακού δεν της 
το επέτρεψε. Μπορεί οι Πειραιώτες να μην σκό-
ραραν με συνέπεια, αλλά το ίδιο συνέβαινε και 
στην άλλη πλευρά κι όταν πήρε μπροστά ξανά 
η «ερυθρόλευκη» μηχανή έγινε το 62-42 (34’). 
Οι Ρώσοι βρήκανε εύστοχα σουτ τριών πόντων,, 
εκμεταλλεύτηκαν την κούραση των παικτών του 
Ολυμπιακού και μείωσε σε 65-56 (38΄), χωρίς να 
καταφέρουν κάτι καλύτερο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε απολαυ-
στική άμυνα, είχε 19 επιθετικά ριμπάουντ (17 
πόντους από αυτά) και υποχρέωσε την ΤΣΣΚΑ σε 

21 λάθη (21 πόντους από αυτά).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Παπανικολάου σε 37:26 
είχε 19 πόντους (4/9δ., 2/6τρ., 5/6β.), 7 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 λάθη και 3 κοψί-
ματα.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Σε άθλιο βράδυ 
οι Χάκετ (-8 ranking) και Σαντ Ρος (-1 ranking).
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Μιλουτίνοφ έκανε double 
double με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ. Πολύ 
καλός και ο Ρούμπιτ (13π., 4ρ.)
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Ο Ολυμπιακός νίκησε στην 
τρίτη περίοδο με 21-4 και ξέφυγε στο σκορ. Όταν 
η ΤΣΣΚΑ μείωσε στους 9 πόντους το τρίποντο του 
Κόνιαρη της «έκοψε» τη φόρα.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τίποτα. Η ΤΣΣΚΑ τα 21 
λάθη και τα 19 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του 
Κώστα Παπανικολάου στην αρχή της 

τέταρτης περιόδου.
Το κόψιμο του Κάιλ Χάινς σε προ-
σπάθεια για κάρφωμα από τον 
Μπράντον Πολ στο τρίτο δεκά-
λεπτο.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 33-34, 
54-38, 72-59

Μιλουτίνοφ: «Το καλύτερο 
παιχνίδι μας φέτος»!

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας με σκορ 72-59, ανέβηκε στο 10-14 στην 
κατάταξη κι εν συνεχεία ο Σέρβος σέντερ ανέ-
φερε:
«Ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας φέτος. Παίξαμε 
με μεγάλη ενέργεια, παίξαμε ο ένας για τον άλλο. 
Πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. 
Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η νίκη».

Παπανικολάου: «Παίξαμε και για τους 
απόντες»
O Kώστας Παπανικολάου μίλησε μετά τη νίκη 
του Ολυμπιακού επί της ΤΣΣΚΑ και τόνισε πως 
η ομάδα του έπαιξε και για τους απόντες (Σπα-
νούλη, Πρίν τεζη, Ρότσεσ τ ι και Χαραλαμπό-
πουλο).
«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδία. Πάιξαμε και για 
τους απόντες. Δείξαμε χαρακτήρα και θυσιαστή-
καμε ο ένας για τον άλλο μέσα στο παρκέ. Εγώ 
έκανα απλά αυτό που μπορούσα», ήταν τα λόγια 
του στην κάμερα της NOVA.

ΑΕΚ - Άνβιλ 83-72
Κέρδισε πλεονέκτημα και... 
Ρογκαβόπουλο!

Δ
ιπλό κέρδος για την Α-
ΕΚ με την ολοκλήρω-
ση των ομίλων του 
BCL! Από την μία, οι 

«κιτρινόμαυροι» νίκησαν την 
Άνβιλ με 83-72, για να τερμα-
τίσουν στην 2η θέση του Β’ 
Γκρουπ και να έχουν το πλεονέ-
κτημα στους «16», από την άλλη 
ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε 
σούπερ εμφάνιση και άφησε υ-
ποσχέσεις!
Μπορεί να δυσκολεύτηκε στο 
πρώτο 20λεπτο της αναμέτρη-
σης, ωστόσο η ΑΕΚ έκανε το 
καθήκον της, επιβάλλοντας το 
ρυθμό της στην Άνβιλ, ώστε 
να πάρει στη νίκη (83-72) που 
της δίνει το πλεονέκτημα στους 
«16» του Basketball Champions 
League.
Οι Πολωνοί, ζόρισαν τους 
«κιτρινόμαυρους», αλλά δεν 
άντεξαν πολύ, ελέω και των 
απουσιών τους, με αποτέλεσμα 
οι γηπεδούχοι να φτάσουν και 
στο +20 (75-55, 34’).
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώ-
ρου θα μάθει τον αντίπαλό της 
στην επόμενη φάση από κλή-
ρωση (μία από τις τρίτες ομά-
δες των ομίλων Α’, Γ’, Δ’) και 
θα δώσει το πρώτο και το τρίτο 
παιχνίδι στο ΟΑΚΑ (σειρά best-
of-three).
Για την Άνβιλ ξεχώρισε ο Σον 
Τζόουνς (21π., 14ρ.), ο Ρίκι 
Λέντο (18π.) και ο πρώην παί-
κτης του Προμηθέα και του 
Λαυρίου, Μακένζι Μουρ (11π.), 
που έκανε το ντεμπούτο του

Το ματς
Η Άνβιλ πίεσε πολύ την ΑΕΚ στο 
πρώτο δεκάλεπτο και με σερί 
10-0 πήγε από το 13-10 (5’) στο  
13-20 (9’), αλλά τα δύο διαδο-
χικά τρίποντα του Ματσιού-
λις μείωσαν για τους γηπεδού-
χους στο δεκάλεπτο (19-20). Οι 
Πολωνοί κράτησαν το προβάδι-
σμα μέχρι το 18ο λεπτό (36-37), 
με την ΑΕΚ να περνάει μπρο-
στά στο ημίχρονο (44-38, 20’), 

χάρη στη σημαντική βοήθεια 
του Ρογκαβόπουλου (11π.) και 
των Τσάλμερς - Ρέι.
Η Άνβιλ μείωσε με βολές στο 
44-41 (21’), αλλά Ματσιού-
λις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 
και Χρυσικόπουλος με ωραίες 
φάσεις έκαναν το +12 (55-43, 
24’). Οι Πολωνοί απείλησαν 
λίγο με τους Τζόουνς - Μουρ 
(61-54, 28’), με τον Γιάνκοβιτς 
να κάνει με βολές το 65-54 στο 
30’. Ρέι, Κακλαμανάκης και 
Χρυσικόπουλος έβαλαν την ΑΕΚ 
στο +20 (75-55, 34’), η Άνβιλ 
έκανε ένα μικρό σερί (6-0) για 
το 78-65 (37’), ο Ματσιούλις 
έκανε από τα 6.75μ το 81-65 
(39’) και η «Βασίλισσα» πήρε τη 
νίκη (83-72).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ είχε 47% 
στα τρίποντα, μοίρασε 23 ασίστ 
και πήρε 39 πόντους από τον 
πάγκο της.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Ρογκαβόπουλος «έ λαμψε» 
σε κρίσιμα σημεία και ολολή-
ρωσε το ματς με 15 πόντους. 
Ο Χρυσικόπουλος είχε επίσης 
15 πόντους και ο Ματσιούλις 
μέτρησε 1 με 4/7 τρίποντα.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Ρέι είχε 
14 πόντους, ο Ζήσης, που απο-
χώρησε με χτύπημα στο σαγόνι 
στο 28’ από αγκωνιά του Λέντο, 
έδωσε 10 ασίστ και ο Γιάνκοβιτς 
πήρε 11 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Κάρολακ είχε 1/7 σουτ σε 
22:38.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Όταν η Άνβιλ 
μείωσε σε 44-41, ο Ματσιού-
λις ευστόχησε σε τρίποντο και 
η ΑΕΚ δεν ξανακοίταξε πίσω, 
ενώ έκανε επιμέρους 10-1 στα 
πρώτα λεπτά της τελευταίας 
περιόδου.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ το αρχικό της 
«μούδιασμα» και ότι επέτρεψε 
12 πόντους από αιφνιδιασμό 
στην Άνβιλ, οι Πολωνοί τα 7/22 
τριποντα.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 44-38, 
65-54, 83-72.
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