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Όταν ο άλλος 
δεν βλέπει 

τι του δίνεις,

 δεν είναι 
τυφλός... 

αχάριστος 

είναι

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Φτάσαμε ήδη στα μέσα του Κουτσοφλέβα-

ρου και βαδίζουμε για Πάσχα. Φυσικά, μεσο-

λαβεί Τσικνοπέμπτη, Απόκριες, Καθαρά Δευ-

τέρα και πολλοί συμπολίτες μας ούτε καν το ξέρουν ή το 

μνημονεύουν, οπότε τι σημαίνει αυτό; Έχετε γεια βρυ-

σούλες… αποξενωνόμαστε από ήθη κι έθιμα; Αδιαφο-

ρούμε; Άσε καλύτερα να μην συνεχίσω γιατί με πιάνουν 

τα νευράκια μου.

Ανέκαθεν στις ελληνικές παροικίες στον Καναδά και 

στην Αμερική υπάρχουν κάποιοι πολύ μεγάλοι κοι-

νοφελείς οργανισμοί που μαζεύουν και έχουν πάρα 

πολλά χρήματα, τα οποία οι επικεφαλής αυτών των 

οργανισμών που κι αυτοί είναι πλούσιοι κι επιτυχημέ-

νοι ο Θεός να τους έχει καλά και να προοδεύουν με τις 

όμορφες οικογένειες τους, τα δωρίζουν ή τα διοχετεύ-

ουν αφού κάνουν κάποιο συμβούλιο μεταξύ τους εκεί 

που αυτοί νομίζουν και θέλω να πιστεύω ότι είναι για 

καλούς σκοπούς και την διαίωνιση της ύπαρξης του 

ελληνισμού.

Υπάρχουν όμως κάποια πραγματάκια δεκαετίες τώρα 

που άκουγα και πάντα με προβλημάτιζε ότι υπήρχαν κι 

υπάρχουν Έλληνες κι Ελληνίδες που δεν έτυχε να είναι 

ζάπλουτοι, αλλά έχουν μυαλό κοφτερό, δουλεύουν 

ασταμάτητα αφιλοκερδώς σε οργανισμούς μεγάλους 

κι έχουν βαρεθεί να τους αποκαλούν «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ». Μεταξύ μας έχουν κάνει και 

την κύρια δουλειά, την βρώμικη όπως την αποκαλούμε, 

αλλά επειδή δε υπήρχε μπερντές για να δώσουν τελεί-

ωσαν το έργο τους ανώνυμα… οι εθελοντές.

Μήπως οι πιο νέοι επιστήμονες κλπ της παροικίας μας 

που είναι και πολύ απασχολημένοι με τις δουλειές τους 

θα πρέπει να δώσουν και μερικά πρωτεία σε συμπατρι-

ώτες μας που μπορεί να μην έχουν την οικονομική επι-

φάνεια έχουν όμως γνώσεις και ώρες που μπορούν να 

κάνουν θαύματα. Το ξέρω, το ζω και το υποστηρίζω. 

Ξέρω ότι τον πλούτο πολύ εμίσησαν, αλλά τη δόξα 

κανείς. Πλούτος και δόξα μαζί μήπως είναι λίγο εγωι-

στικό. Απλά σκέψεις γράφω μην παρεξηγηθώ κιόλας. 

Αλλά και να παρεξηγηθώ δεν βαριέσαι… Πάντα στη 

δουλειά μου υπήρξε λόγος κι αντίλογος. Μέχρι την 

άλλη φορά (εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ) τις ευχές μου.

Ο φίλος σας,Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

Σας παρακαλώ αφήστε κι αυτούς που δεν 
έχουν πάρα πολλά χρήματα να συμμετέχουν 

ισότιμα στα κοινά της παροικίας
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Ομοψυχία έναντι των τουρκικών προκλήσεων

Σ
υναίνεση, ομοψυχία και υπευθυνότητα των πολι-
τικών δυνάμεων διαπιστώθηκε κατά τη συνεδρία-
ση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΣΕΠ), παρά τις επιμέρους εκτιμήσεις, όπως δή-

λωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας.
«Αυτό είναι το σημαντικότερο εφόδιο στην διπλωματική 
φαρέτρα της χώρας», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.
Όπως επεσήμανε, ενημέρωσε τους εκπροσώπους τον 
κομμάτων «για την κατάσταση στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, για 
τους ανιστόρητους και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς».
«Παρά ταύτα εξήγησα ότι η Ελλάδα παραμένει προση-
λωμένη σε διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. 
Όσον αφορά τη Λιβύη, ενημέρωσα για τη σειρά επαφών 
με τις τρίτες χώρες και τη δημιουργία μετώπου κατανόη-
σης και κοινής αντίληψης έναντι της κατάφωρης παραβί-
ασης του διεθνούς δικαίου που συνιστούν οι συμφωνίες 
Τουρκίας- Τρίπολης. Η επίσκεψη Χάφταρ στη χώρα μας 
αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει ρόλο στις εξελίξεις στην 
περιοχή», επεσήμανε.
Όσον αφορά τη διαδικασία στο Βερολίνο, ο κ. Δένδιας 
επανέλαβε ότι δεν ξεκίνησε επί των ημερών της παρού-
σας κυβέρνησης και είχε προηγουμένως αξιολογηθεί με 
τρόπο που δεν οδήγησε στη συμμετοχή της ελληνικής 
πλευράς, ενώ τόνισε ότι η Διαδικασία του Βερολίνου δεν 
κατάφερε να σημειώσει επιτυχία ούτε σε ότι αφορά την 
κατάπαυση του πυρός.
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει στους Γερμα-
νούς -και πιθανότατα έχει γίνει δεκτό- ότι θα πρέπει να 
συμμετέχει στη συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, η 
οποία όμως περνάει στα Ηνωμένα Έθνη», τόνισε και πρό-
σθεσε: «θεωρώ ότι η ελληνική διπλωματία έχει καταγρά-
ψει τις περισσότερες διμερείς και πολλαπλές επαφές από 
οποτεδήποτε».
Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, ο κ. Δένδιας ανέλυσε 
τις πρωτοβουλίες μας για την προώθηση της ενταξια-
κής πορείας των κρατών των χωρών της περιοχής, με το 
πρόγευμα εργασίας που οργανώθηκε το Δεκέμβριο στις 
Βρυξέλλες και τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει 
χώρα στις 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Τέλος, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε για την ελληνική απά-
ντηση προς τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με το 
αίτημα για επανορθώσεις και αποζημιώσεις και για την 
αποπληρωμή του κατοχικού δανείου.
«Η ελληνική απάντηση προς τη γερμανική πλευρά είναι 

ότι για την Ελλάδα το θέμα δε θεωρείται λήξαν. Οι αξι-
ώσεις μας παραμένουν ενεργές και διεκδικήσιμες κάτι 
το οποίο διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους», κατέληξε.

Απτόητοι οι Τούρκοι στο Αιγαίο: 53 παραβι-
άσεις, υπερπτήσεις και νέες εικονικές αερο-
μαχίες
Σε ένα νέο μπαράζ προκλήσεων προέβη σήμερα η τουρ-
κική πολεμική αεροπορία, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση 
Παναγιωτόπουλου - Ακάρ στο περιθώριο της συνόδου 
των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Η τουρκική πολεμική αεροπορία κράτησε για μια ακόμη 
φορά στο κόκκινο το θερμόμετρο της έντασης πάνω από 
το Αιγαίο καθώς πραγματοποίησε 53 παραβιάσεις του 
ελληνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό και 
Κεντρικό Αιγαίο.
Παράλληλα, πραγματοποίησε για τέταρτη συνεχόμενη 
ημέρα 14 υπερπτήσεις ελληνικών νησιών ενώ σε επτά 
περιπτώσεις σημειώθηκαν και εικονικές αερομαχίες με 
τα ελληνικά αεροσκάφη που σηκώθηκαν να τα αναχαι-
τίσουν.
Οκτώ τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν οπλισμένα, ενώ 

σημειώθηκαν και εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέ-
ριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Συγκεκριμένα, στις 18.00 ένα ζεύγος τουρκικών αερο-
σκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν της 
νήσου Παναγιάς στα 17.500 πόδια και στις Οινούσσες στα 
19.000 πόδια.
Στις 13:26, 13:29, 13:30 και 13:33, ζεύγος αεροσκαφών 
τουρκικών F-16 πραγματοποιήσε υπερπτήση πάνω από 
το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς και τους Αρκιούς στα 
25.000 πόδια, ενώ στις 13:36, 13:37 και 13:39 πραγμα-
τοποίησε υπέρπτηση πάνω από τους Αρκιούς, τους Λει-
ψούς και το Αγαθονήσι, στα 9.000, 10.000 και 20.000 
πόδια αντίστοιχα.
Νωρίτερα, στις 10:09 ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πραγ-
ματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες και την 
Παναγιά.
Οι υπερπτήσεις, μάλιστα, ήταν σε χαμηλό υψόμετρο, 
12.000 πόδια πάνω από την Παναγιά και 10.000 πόδια 
πάνω από τις Οινούσσες.
Στις 10:47, δε, σημειώθηκαν νέες υπερπτήσεις από δύο 
τουρκικά F-16 πάνω από τα δύο ελληνικά νησιά, με το 
πέρασμα αυτή τη φορά να γίνεται στα 27.000 πόδια.
Οι υπερπτήσεις αυτές παγματοποιήθηκαν λίγες ώρες 
μετά τη συνάντηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον 
Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου 
του ΝΑΤΟ στην οποία ο Έλληνας υπουργός Άμυνας προ-
σπάθησε να τονίσει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι 
ανάγκη η Άγκυρα να σταματήσει τις ενέργειες που κλιμα-
κώνουν την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιου είδους ατύ-
χημα ή άλλο επεισόδιο.
Άλλωστε το δεκάλεπτο τετ-α-τετ των κυρίων Παναγιωτό-
πουλου και Ακάρ το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκε 
σε μία ημέρα που η προκλητικότητα της Άγκυρας χτύ-
πησε κόκκινο: Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρα-
βίασαν 68 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, έκαναν 
πέντε υπερπτήσεις πάνω από το Φαρμακονήσι, τους Λει-
ψούς, το Αγαθονήσι, τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά 
και προκάλεσαν εννέα εικονικές αερομαχίες με τα ελλη-
νικά μαχητικά αεροσκάφης επιφυλακής. Λες και οι Τούρ-
κοι ήθελαν να δηλώσουν και στην πράξη ότι δεν ανα-
γνωρίζουν το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου των 
10 ναυτικών μιλίων και να επαναφέρουν τη θεωρία των 
γκρίζων ζωνών αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρ-
χία επί συγκεκριμένων νήσων και νησίδων στο Αιγαίο, 
όπως δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ σε συνέντευξή του στις 
9 Φεβρουαρίου.

«Αυτό είναι το σημαντικότερο 
εφόδιο στην διπλωματική 
φαρέτρα της χώρας», δήλωσε
 ο υπουργός Εξωτερικών
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επικαιρότητα

Ο χολιγουντιανός αστέρας, που 
είχε πρωταγωνιστήσει στην 
κινηματογραφική μεταφορά των 
«300», θα βρεθεί στην πόλη, στις 14 
Μαρτίου, στο πλαίσιο των εορτασμών 
των 2.500 χρόνων από τη μάχη 
των Θερμοπυλών και θα τρέξει ως 
λαμπαδηδρόμος

Σ
τη Σπάρτη θα βρίσκεται στις 14 Μαρ-
τίου ο Τζέραρντ Μπάτλερ, σύμφωνα 
με ανακοίνωση που πραγματοποίη-
σε το βράδυ της Τετάρτης, κατά την έ-

ναρξη του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, 
ο δήμαρχος Πέτρος Δούκας.

Ο χολιγουντιανός αστέρας θα βρεθεί στην 
πόλη στο πλαίσιο των εορτασμών των 2.500 
χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και 
θα τρέξει ως λαμπαδηδρόμος των ολυμπια-
κών αγώνων του Τόκυο 2020.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζεράρντ Μπάτλερ 
ενσάρκωσε τον βασιλιά Λεωνίδα στην αμε-
ρικανική ταινία του 2006, «300», που είναι 
βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Φρανκ 
Μίλλερ και στη μάχη των Θερμοπυλών.
Η ταινία, μάλιστα, έσπασε τα ταμεία και 
σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων. 
Απέφερε κέρδη 400 εκατομμυρίων δολα-
ρίων και είναι μια από τις πιο μεγάλες 
εισπρακτικές επιτυχίες στον κινηματο-
γράφο.

Τζέραρντ Μπάτλερ: Στη Σπάρτη ο 
«Λεωνίδας» για την Ολυμπιακή 
λαμπαδηδρομία 

Κομισιόν: Στο 2,4% η ανάπτυξη 
φέτος στην Ελλάδα - Συνεχίστε 
τις μεταρρυθμίσεις 

Ανοδική αναθεώρηση της 
ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 2,2% 
και για το 2019 στις Χειμερινές 
Προβλέψεις της Κομισιόν

Σ
ε δραστική επί τα βελτίω αναθε-
ώρηση της εκτίμησής της για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μίας το 2019 και σε μικρή ανοδι-

κή αναθεώρηση της πρόβλεψης για το 
τρέχον έτος προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή στις Χειμερινές Προβλέψεις που 
ανακοίνωσε σήμερα.
Η Κομισιόν ευθυγραμμίζεται με την εκτί-
μηση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι η 
περυσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 
κατά 2,2%, έναντι εκτίμησης για 1,8% 
στις Φθινοπωρινές Προ-
βλέψεις τον περασμένο 
Νοέμβριο, ενώ γ ια το 
2020 προβλέπει ανάπτυξη 
2,4%, έναντι προηγούμε-
νης πρόβλεψης για 2,3% 
τον Νοέμβριο και πρόβλε-
ψης για 2,5% από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Αμετάβλητη στο 2% 
διατήρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2021.
Η Κομισιόν ζητεί συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων στην Ελλάδα, επισημαίνο-
ντας ότι «η ελληνική οικονομία προ-
βλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% ή 
μεγαλύτερο κατά την περίοδο που αφο-
ρούν οι προβλέψεις, υπό την προϋπό-
θεση ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπά-
θειες θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται».
Σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι βασικοί μοχλοί 
ανάπτυξης φέτος και το 2021 αναμένε-
ται να είναι οι επενδύσεις και η κατανά-
λωση, «με την επιχειρηματική και την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη να έχουν 
επιστρέψει σε προ κρίσης επίπεδα στα 
τέλη του 2019 και το διαθέσιμο εισό-
δημα να αυξάνεται». Επιπλέον, η Κομι-
σιόν εκτιμά ότι η αύξηση των εξαγωγών 
θα συνεχιστεί, έστω και σε μικρότερο 
βαθμό, λόγω της μέτριας ανάπτυξης στις 
εξαγωγικές αγορές και της χαμηλότερης 
αύξησης των μεριδίων στην εξαγωγική 
αγορά.

Σημειώνει επίσης ότι η ανάπτυξη στο 
9μηνο του 2019 διαμορφώθηκε στο 
2,2% με βάση τα τελευταία στοιχεία και 
«οι καθαρές εξαγωγές ήταν και πάλι ο 
κύριος μοχλός ανάπτυξης τα τρία πρώτα 
τρίμηνα του 2019. Παρά τη μικρότερη 
ανάπτυξη σε κάποιες από τις βασικές 
εξαγωγικές αγορές για την Ελλάδα, η 
ανάπτυξη των εξαγωγών παρέμεινε στέ-
ρεη, υποδηλώνοντας περαιτέρω κέρδη 
στα μερίδια αγοράς, συμπεριλαμβανο-
μένου του τουριστικού τομέα. Η ανά-
πτυξη το 2019 επηρεάστηκε επίσης 
θετικά από την ισχυρή αύξηση της δημό-
σιας κατανάλωσης πριν από τον εθνι-
κές εκλογές του Ιουλίου, ενώ η ιδιωτική 
κατανάλωση και η αύξηση των επενδύ-
σεων παρέμειναν χαμηλά. Ο τομέας των 
υπηρεσιών συνέχισαν να αποτελεί την 

κύρια πηγή ανάπτυξης τα 
πρώτα τρία τρίμηνα του 
2019. Η ανάκαμψη στον 
κατασκευαστικό τομέα 
συνέβαλε επίσης θετικά 
στην ανάπτυξη το πρώτο 
μισό του 2019».
Όσον αφορά στην αγορά 

εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-
μένει ότι η απασχόληση θα συνεχίσει 
την ανοδική της πορεία τα επόμενα χρό-
νια και επισημαίνει ότι «η ανεργία έπεσε 
στο 16,6% τον Οκτώβριο του 2019, ένα-
ντι 18,5% έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά 
παραμένει η υψηλότερη στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση».
Σχετικά με τον πληθωρισμό, η Κομισιόν 
προβλέπει οριακή αύξηση το 2020 στο 
0,7% από 0,5% πέρυσι και μικρή περαι-
τέρω αύξηση στο 0,9% το 2021.
Σε επίπεδο Eυρωζώνης η ανάπτυξη υπο-
λογίζεται στο 1,2% φέτος και το 2021 
(χωρίς μεταβολή σε σχέση με τις Φθινο-
πωρινές Προβλέψεις), ενώ οριακή ανο-
δική αναθεώρηση έχει γίνει για το 2019, 
που εκτιμάται ότι έκλεισε επίσης με ανά-
πτυξη 1,2%, έναντι εκτίμησης για 1,1% 
τον Νοέμβριο. Στο σύνολο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αναμένεται ετήσια ανάπτυξη 
1,4% τη διετία 2020-2021 (όπως και τον 
Νοέμβριο) και εκτιμάται ότι την περυ-
σινή χρονιά η ανάπτυξη έφθασε το 1,5% 
(έναντι εκτίμησης για 1,4% στις Φθινο-
πωρινές Προβλέψεις).
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επικαιρότητα

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα εξεταστούν σε χώρο που θα διασφαλίζει την «ανωνυμία» τους - θα 
εξεταστούν με αυτοπρόσωπη παρουσία και χωρίς μέσα αλλοίωσης των χαρακτηριστικών τους - Μέλη 
της επιτροπής της Βουλής εξηγούν ότι βασικός τους στόχος είναι η άντληση πληροφοριών απο τους 
δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης και όχι η ικανοποίηση περιέργειας 

Σ
την προανακριτική επιτροπή της 
Βουλής έχει φτάσει σύμφωνα 
με πληροφορίες η επιστολή του 
τμήματος Προστασίας Μαρτύ-

ρων της Ασφάλειας Αττικής με την ο-
ποία γνωστοποιούν τον χώρο και τους 
τρόπους που προβλέπει ο νόμος για 
την λήψη κατάθεσης απο προστατευό-
μενους μάρτυρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το αρμό-
διο τμήμα επιβεβαιώνει ότι η εξέταση 
μπορεί να γίνει την ερχόμενη Τρίτη και 
Τετάρτη το πρωί σε ειδικό χώρο της 
ΓΑΔΑ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο 
καταλληλότερος τρόπος εξέτασης των 
μαρτύρων είναι με ηλεκτρονικά μέσα 
εικόνα και ήχου ή μόνο ήχου με αλλοί-
ωση φωνής. Προσθέτει ωστόσο ότι τα 
μέλη της προανακριτικής μπορούν να 
επιλέξουν και την δια ζώσης εξέτασης 
των προστατευόμενων μαρτύρων. Σε 
αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξουν 
μέσα αλλοίωσης των χαρακτηριστικών 
όπως κουκούλες, περούκες κ.α. καθώς 
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται απο τον 
νόμο. Επισημαίνεται ότι η επιλογή του 
τρόπου εξέτασης ανήκει στην προανα-
κριτική καθώς τα μέλη της έχουν αρμο-
διότητες ανακριτικού υπαλλήλου και 
άρα το τεκμήριο της μυστικότητας.
Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία της 
προανακριτικής επιθυμεί την εξέ-
ταση των συγκεκριμένων προσώπων 
με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των 
δικονομικών διαδικασιών όπως προ-
βλέπονται απο τον σχετικό νόμο, την 
ΚΥΑ που τον εξειδικεύει αλλά και το 
πλαίσιο που περιγράφει η απόφαση 
της Εισαγγελίας Διαφθοράς με την 
οποία εντάχθηκαν οι “Μάξιμος Σαρά-
φης” και “Αικατερίνη Κελέση” σε καθε-
στώς προστασίας.
Για τον λόγο αυτό πηγές της επιτροπής 
επισημαίνουν ότι επιδιώκουν την εξέ-
ταση των συγκεκριμένων προσώπων 
σε χώρο που θα εξασφαλίζει την μη 
διαρροή της πραγματικής τους ταυτό-

τητας αλλά με αυτοπρόσωπη παρουσία 
και χωρίς μέσα αλλοίωσης των χαρα-
κτηριστικών τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες το προε-
δρείο της επιτροπής σε συνεννόηση 
με την πλειοψηφία των μελών έχει 
ήδη δρομολογήσει τις νόμιμες διαδι-
κασίες για την εξέταση των “Μάξιμου 
Σαράφη” και “Αικατερίνης Κελέση” με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ελήφθη-
σαν οι καταθέσεις τους τον περασμένο 
Δεκέμβριο απο τους αντεισαγγελείς 
του Αρείου Πάγου Λ. Σοφουλάκη και 
Αν. Ζαχαρή που διεξάγουν την παράλ-
ληλη έρευνα.
Να σημειωθεί ότι στις εκθέσεις ένορ-
κης εξέτασης των “Μ. Σαράφη” και 
“Αικ. Κελέση” που απέστειλαν οι αντει-

σαγγελείς στην προανακριτική της 
Βουλής αναφέρουν πως “στις 4 Δεκεμ-
βρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
9:30, ενώπιον εμού του Αντιεισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου … εμφανίστηκε 
ο παρακάτω μάρτυρας ο οποίος κατα 
δήλωσή του είπε ότι ονομάζεται Μάξι-
μος Σαράφης” ενώ προστίθεται ότι η 
ταυτοπροσωπία έγινε απο αστυνόμο 
του τμήματος Προστασίας Μαρτύρων 
της Ασφάλειας Αθηνών ο οποίος παρί-
στατο στην διαδικασία”.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το επί-
μαχο απόσπασμα επιβεβαιώνει ότι η 
κατάθεση των δύο προστατευόμενων 
μαρτύρων στους αντεισαγγελείς έγινε 
με αυτοπρόσωπη παρουσία καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση δεν θα εμφα-
νίζονταν ενώπιόν τους αλλά – όπως 

προβλέπει ο νόμος – η εξέταση θα γινό-
ταν απο απόσταση με την βοήθεια ηλε-
κτρονικών μέσων.
Σε κάθε περίπτωση μέλη της επιτρο-
πής της Βουλής εξηγούν ότι βασικός 
τους στόχος είναι η άντληση πληροφο-
ριών απο τους δύο πρωταγωνιστές της 
υπόθεσης και όχι η ικανοποίηση περι-
έργειας γι αυτό και επισημαίνουν πως 
“για εμάς το μείζον δεν είναι το ζήτημα 
της κουκούλας”. Τονίζουν δε ότι οι δύο 
μάρτυρες έχουν το δικαίωμα να εγεί-
ρουν ενστάσεις για τον τρόπο λήψης της 
κατάθεσής τους οι οποίες εάν υποβλη-
θούν θα εξεταστούν αρμοδίως.

Ιωάννης Γκιόλας (ΣΥΡΙΖΑ): Ο 
Παπαγγελόπουλος υπερέβη 
κάπως τα εσκαμμένα
«Ο κ. Παπαγγελόπουλος έδειξε μία 
σπουδή και ένα ενδιαφέρον, ας πούμε 
ότι υπερέβη κάπως τα εσκαμμένα, αλλά 
για ποινική παράβαση δεν βλέπω να 
υπάρχει», δήλωσε στον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Θεσσαλονίκης «Status 
107,7» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
μέλος της προανακριτικής κ. Ιωάν-
νης Γκιόλας, για τον πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη 
Παπαγγελόπουλο.
Σε ερώτηση αν οι ενέργειες Παπαγγε-
λόπουλου ήταν εις γνώσιν του πρω-
θυπουργού, ο κ. Γκιόλας απάντησε ότι 
«ο πρωθυπουργός προφανώς δεν έχει 
νομικές γνώσεις, ούτε κάποιο ειδικό-
τερο ενδιαφέρον, δεν νομίζω, αλλά δεν 
μπορώ να ξέρω».
«Όταν είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι 
πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σκάν-
δαλο, πιθανόν ο πρωθυπουργός να τον 
ρώτησε, τι ακριβώς σκάνδαλο υπάρχει, 
αν αναφέρθηκε στην πολυφαρμακία ή 
σε πολιτικά πρόσωπα, πιθανόν μέχρι 
εκεί. Δε νομίζω ότι μπορούσε παρα-
πάνω να παρέμβει ο πρωθυπουργός, 
ούτε να διανοηθεί κάτι τέτοιο», κατέ-
ληξε ο κ. Γκιόλας.

Προανακριτική Novartis: Χωρίς 
κουκούλες θα καταθέσουν οι 
«Σαράφης» και «Κελέση» 

Σκοτώνει η γρίπη: Άλλοι 
15 νεκροί μέσα σε μία 
εβδομάδα! 

Στα 53 ο συνολικός αριθμός των θυμάτων 
- «Καμπανάκι» από τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας

Π
ρος την κορύφωσή του φτάνει το εφετινό κύμα 
της εποχικής γρίπης.
Σύμφωνα με τη εβδομαδιαία επιδημιολογική 
έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ), η δραστηριότητα της γρίπης χαρακτηρίζε-
ται πολύ υψηλή, ωστόσο η εκτίμηση για το επόμενο διά-
στημα είναι πως θα σταθεροποιηθεί - και δεν θα συνεχί-
σει να ανεβαίνει.
Η τελευταία εβδομάδα, μέχρι και την Κυριακή 9 Φεβρου-
αρίου, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι αφορα την 
κυκλοφορία αλλά και την επίπτωση της γρίπης. Έχουν 
χάσει τη ζωή τους άλλοι 15 άνθρωποι απο επιπλοκές της 
νόσου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων 
στα 53.
Επίσης, 87 νέα περιστατικά σοβαρής γρίπης χρειάστηκε 
να αντιμετωπιστούν με νοσηλεία σε νοσοκομεία και 
ειδικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Οι επισκέψεις σε γιατρό με συμπτώματα γριπώδους συν-
δρομής παραμένουν αυξημένες, επιςημαινουν οι ειδικοί 
του ΕΟΔΥ, και συνιστούν τον αντιγριπικό εμβολιασμό και 
την τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής ως τους καλύ-
τερους τρόπους προστασίας και αντιμετωπισης της γρί-
πης.

«Καμπανάκι» για τη γρίπη από τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας: Κάντε οπωσ-
δήποτε το εμβόλιο!
Την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ φαίνεται πως... επέσπευσαν 
και οι δηλώσεις της λοιμωξιολόγου, συνεργαζόμενης με 
τον Οργανισμό, κυρίας Έλενας Μαλτέζου, στον ραδιοφω-
νικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6. Η κυρία Μαλτέζου υποστή-
ριξε, μεταξύ άλλων, ότι «φέτος το εμβόλιο της γρίπης δεν 
ήταν και πολύ καλό, καθώς δεν έχει πιάσει τα στελέχη 
που κυκλοφορούν».
Επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προλάβει 
δυσάρεστες καταστάσεις, ο ΕΟΔΥ τονίζει σε ανακοί-
νωσή του ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μειώνει σημαντικά 
τον κίνδυνο νόσησης και ιδιαίτερα βαριάς νόσησης και 
θανάτου από τη γρίπη. Γι’ αυτό και συνιστάται ιδιαίτερα 
για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και τους επαγγελματίες 
υγείας.
Πέραν του αντιγριπικού εμβολίου, το επόμενο μέτρο 
προστασίας από τη γρίπη είναι η σχολαστική τήρηση των 
κανόνων υγιεινής. Επίσης, όποιος εκδηλώνει συμπτώ-
ματα από το αναπνευστικό (όπως βήχας, καταρροή, 
πυρετός), θα πρέπει απαραιτήτως να παραμένει στο σπίτι 
μέχρι και ένα 24ωρο μετά την ύφεση των συμπτωμάτων, 
ώστε να μη μεταδώσει τον ιό σε άλλους.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η νοσηρότητα και η θνητότητα 
που παρατηρείται φέτος, είναι αντίστοιχη με άλλες χρο-
νιές.
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επικαιρότητα

Αποφάσισε να εγκαταλείψει τη 
Γερμανία μετά από προβλήματα 
που αντιμετώπισε με ακτιβιστικές 
οργανώσεις προστασίας των ζώων

Ο 
διακεκριμένος Έλληνας νευρο-
επιστήμονας Νίκος Λογοθέτης, 
ο οποίος εδώ και χρόνια έκανε 
σημαντική καριέρα στο γερμανι-

κό Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ, αποφάσισε να ε-
γκαταλείψει τη Γερμανία και να μετακινηθεί 
στην Κίνα, μαζί με σχεδόν όλο το ερευνητι-
κό εργαστήριο του.
Αιτία για τη μετακίνησή του είναι τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισε με γερμανικές 
ακτιβιστικές οργανώσεις προστασίας των 
ζώων, που είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί 
κατηγορούμενος για κακομεταχείριση πει-
ραματόζωων, κάτι που του στοίχισε προ-
σωρινά και τη διευθυντική θέση του στο 
Ινστιτούτο Βιολογικής Κυβερνητικής Μαξ 
Πλανκ στο Τίμπινγκεν.
Τώρα ο 69χρονος Ν. Λογοθέτης, ο οποίος 
υπήρξε μέλος του γνωστού ελληνικού 
ροκ συγκροτήματος «Πελόμα Μποκιού» 
στη δεκαετία του 1970, μαζί με τον Βλάση 
Μπονάτσο και άλλους (με πιο γνωστή 
επιτυχία τους το τραγούδι «Γαρύφαλλε, 
Γαρύφαλλε»), δήλωσε -σύμφωνα με το 
«Science»- ότι τα πρώτα μέλη του ερευνη-
τικού εργαστηρίου του θα μετακινηθούν 
τους επόμενους μήνες στο νέο Διεθνές 
Κέντρο Έρευνας Εγκεφάλου Πρωτευόντων 
(ICPBR) στη Σαγκάη, το οποίο θα συνδιευ-
θύνει μαζί με τον νευροεπιστήμονα Που 
Μου-Σινγκ της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστη-
μών.
Ο ίδιος ο Λογοθέτης θα μετακινηθεί στην 
Κίνα αργότερα, στο τέλος του 2020 ή αρχές 
του 2021, μόλις ολοκληρώσει κάποια 
εκκρεμή ερευνητικά προγράμματα του στο 
Μαξ Πλανκ. Το νέο ερευνητικό Κέντρο στη 
Σαγκάη θα φιλοξενεί περίπου 6.000 πρω-
τεύοντα (πιθήκους και μαϊμούδες, μεταξύ 
των οποίων αρκετές διαγονιδιακές).
Η μετακίνηση του Λογοθέτη αποτελεί μια 
ακόμη ένδειξη για τις μεγάλες προόδους 
της Κίνας στο πεδίο της νευροεπιστήμης 
τα τελευταία χρόνια. «Από επιστημονική 
άποψη, οι συνθήκες εκεί είναι απίστευτες. 
Έχουν αιρετικές ερευνητικές ομάδες που 
δουλεύουν με την τεχνική CRISPR και τη 

γενετική μηχανική», δήλωσε και τόνισε ότι 
στην Κίνα τόσο οι αρχές όσο και το κοινό 
αποδέχονται πολύ περισσότερο την έρευνα 
σε μεγάλα ζώα από ό,τι στην Ευρώπη. 
«Γνωρίζουν ότι κανένας άλλος εγκέφαλος, 
πέρα από τον ανθρώπινο, δεν μπορεί να 
βοηθήσει πραγματικά για να γίνουν πρόο-
δοι», ανέφερε.
Ο Λογοθέτης, ο οποίος μελετά κυρίως τους 
μηχανισμούς της οπτικής αντίληψης στον 
εγκέφαλο, απογοητεύτηκε από την έλλειψη 
υποστήριξής του από την ηγεσία του Ινστι-
τούτου Μαξ Πλανκ στη διάρκεια της «περι-
πέτειάς» του με τους ακτιβιστές υπέρ των 
δικαιωμάτων των ζώων. Αν και υπήρξε από 
το 1996 διευθυντής του Ινστιτούτου Βιο-
λογικής Κυβερνητικής, εργαζόμενος για 
σχεδόν δύο δεκαετίες κυρίως πάνω στους 
μακάκους και αποκτώντας διεθνή φήμη με 
τα πειράματα του, το 2014 η καριέρα του 
πήρε άλλη τροπή, όταν μπήκε στο στόχα-
στρο των ακτιβιστών.
Ο ίδιος και οι συνεργάτες του αρνήθη-
καν ότι κακομεταχειρίζονται τα ζώα, αλλά 
αυτό δεν απέτρεψε μια επίσημη έρευνα 
πάνω στις πρακτικές του εργαστηρίου του, 
μια αστυνομική επιδρομή στο Ινστιτούτο 
του, απειλές θανάτου από ανώνυμους και 
τελικά εισαγγελική παρέμβαση το 2017, με 
την κατηγορία ότι είχε παραβιάσει τη γερ-
μανική νομοθεσία για την προστασία των 
ζώων, κυρίως όσον αφορά την καθυστέ-
ρηση στην ευθανασία πειραματόζωων που 
πλέον ήσαν άρρωστα.
Τον Δεκέμβριο του 2018 όλες αυτές οι κατη-
γορίες αποσύρθηκαν, ενώ στο μεταξύ ο 
Λογοθέτης είχε σταματήσει να κάνει πειρά-
ματα σε μακάκους και είχε περιοριστεί σε 
ποντίκια. Παράλληλα είχε ξεσηκωθεί υπέρ 
του ένα διεθνές κύμα συμπαράστασης από 
νευροεπιστήμονες και άλλους συναδέλ-
φους του. Ανοικτές επιστολές με χιλιάδες 
υπογραφές επέκριναν τη διοίκηση του Μαξ 
Πλανκ ότι είχε αφήσει έκθετο τον Λογο-
θέτη.
Τελικά ο Έλληνας επιστήμονας αποφάσισε 
να μην αυτοπεριοριστεί στα ποντίκια και 
επέλεξε να μετεγκατασταθεί στην Κίνα. Στην 
απόφασή του θα τον ακολουθήσουν και οι 
πέντε επικεφαλής των ερευνητικών ομάδων 
που επιβλέπει, καθώς και το μισό περίπου 
ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου 
του στη Γερμανία.

Νίκος Λογοθέτης: Ο διακεκριμένος 
επιστήμονας και πρώην «Πελόμα 
Μποκιού» αφήνει τη Γερμανία για 
την... Κίνα 

Πάτρα: Ομολόγησε η μάνα του 
βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε 
παραλία 

Η μητέρα φέρεται να ομολόγησε 
πως άφησε το μωρό στην 
παραλία -  Η νεαρή μητέρα, μία 
μέρα μετά τον τοκετό, πήρε το 
βρέφος της και έφυγε από το 
νοσοκομείο χωρίς να πάρει 
εξιτήριο 

Μ
ια 27χρονη Ελληνίδα εί-
ναι η μητέρα του βρέ-
φους που βρέθηκε νε-
κρό το μεσημέρι της Τε-

τάρτης σε πλαζ της Πάτρας.
Η γυναίκα έχει συλληφθεί από τους 
άνδρες του Λιμενικού της Πάτρας και 
ανακρίνεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να 
ομολόγησε πως άφησε το μωρό στην 
παραλία, το οποίο γεννήθηκε πριν από 
περίπου δύο ημέρες στο μαιευτήριο 
δημόσιου νοσοκομείου στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότε-
ρες πληροφορίες, η νεαρή μητέρα, 
η οποία έμενε στα Ζαρουχλέικα της 
Πάτρας, γέννησε με καισαρική τομή 
ένα κοριτσάκι στο μαιευτήριο Αγίου 
Ανδρέα πριν από περίπου δύο μέρες.
Την Τρίτη, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες 
πληροφορίες, η μητέρα, χωρίς να 
πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, 
πήρε το βρέφος της και εξαφανίστηκε.

Στη συνέχε ια, όπως ισχυρίσ τηκε, 
άφησε το μωρό σ τη παραλία και 
έφυγε. 
Η ανάκριση της γυναίκας είναι σε εξέ-
λιξη και αύριο αναμένεται να οδηγη-
θεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να 
της απαγγελθούν κατηγορίες.
Άγ νωσ τοι,  ωσ τόσο, παραμένουν 
μέχρι στιγμής, οι λόγοι που οδήγησαν 
την 27χρονη να εγκαταλείψει το νεο-
γέννητο κοριτσάκι της.
Το νεκρό βρέφος εν τόπισαν σ την 
πλαζ πολίτες που διέρχονταν από το 
σημείο. Αμέσως μετά ειδοποίησαν 
την Αστυνομία και άνδρες της ομά-
δας ΔΙΑΣ έφθασαν στην περιοχή, ενώ 
παράλληλα ειδοποιήθηκε και το Λιμε-
νικό.
Η γυναίκα εντοπίστηκε από τους αστυ-
νομικούς και τους λιμενικούς στο σπίτι 
που μένει στην Πάτρα και οδηγήθηκε 
στο Λιμεναρχείο όπου κρατείται.
Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε 
σ το πανεπισ τημιακό νοσοκομε ίο 
Πατρών και αύριο θα υποβληθεί σε 
ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να δια-
κριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε 
σ το πανεπισ τημιακό νοσοκομε ίο 
Πατρών και αύριο θα υποβληθεί σε 
ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να δια-
κριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
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Έ
νας καθολικός ιερέας στις ΗΠΑ, έκα-
νε μια δήλωση που ξεσήκωσε αντι-
δράσεις στις ΗΠΑ. 
Σε τοποθέτησή του σχετικά με τις 

αμβλώσεις ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η 
παιδοφιλία δεν σκοτώνει κανέναν, ενώ η 
έκτρωση το κάνει», είπε ο πατέρας Ρίτσαρντ 
Μπούτσι.
Συγκεκριμένα ο Bucci δήλωσε στο WJAR-TV 
: «Δεν μιλάμε για κανένα άλλο ηθικό 
ζήτημα, όπου κάποιοι μπορεί να κάνουν 
σύγκριση μεταξύ της παιδεραστίας και της 
άμβλωσης. Λοιπόν, η παιδεραστία δεν σκο-
τώνει κανέναν και αυτό συμβαίνει».
Ο συγκεκριμένος ιερέας μάλιστα απαγό-
ρευσε σε 66 νομοθέτες να κοινωνήσουν 
στην ενορία του, επειδή υποστηρίζουν το 
νόμο για το δικαίωμα στις αμβλώσεις στις 
ΗΠΑ.
Η νομοθέτης Κάρολ Χάγκαν ΜακΈντι σχολι-
άσε στο CBS News, «όταν ο ιερέας λέει ότι η 
παιδοφιλία δεν σκοτώνει ανθρώπους, δεν 
έχει ιδέα».

Η διευκρίνισή του μετά τις δηλώ-
σεις του
Μετά από αυτή του την δήλωση, ο ιερέας 
ανακάλεσε κατά κάποιο τρόπο και είπε ότι 
θα μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά 
όταν δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι 
«αντίθετα από την έκτρωση, η παιδεραστία 
δεν σκοτώνει κανέναν».
Ανέφερε πως γνωρίζει πολύ καλά ότι τα 
θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης υπο-
φέρουν. 
«Θα έπρεπε να είχα καταστήσει σαφές ότι 
το άτομο που έχει υποστεί σεξουαλική 
κακοποίηση υποφέρει. Ιδιαίτερα ένα παιδί 
που εμπιστεύεται την πίστη, είτε πρόκειται 
για ιερέα, είτε για ραβίνο, για θείο είτε για 
γονέα. Αυτό είναι απόλυτο», τόνισε. 
Όπως αναφέρει το USATODAY, o ιερέας έχει 
κατακριθεί από την κοινή γνώμη για την 
απόφαση να απαγορεύσει στους νομοθέ-
τες του Ρόουντ Άιλαντ που υποστηρίζουν το 
νόμο για το δικαίωμα στις αμβλώσεις στις 
ΗΠΑ, να κοινωνήσουν.

«Η παιδοφιλία δεν σκότωσε 
κανέναν, ενώ η έκτρωση 
σκοτώνει», είπε καθολικός ιερέας

επικαιρότητα

Κορωνοϊός: «Θωρακίζονται» 
τα νοσοκομεία με δεκάδες 
χιλιάδες ειδικές μάσκες, 
γάντια και στολές

Δ
εκάδες χιλιάδες ειδικές μάσκες, 
γάντια, στολές, προστατευτικά 
γυαλιά και ποδονάρια έχουν πα-
ραγγελθεί, ώστε να υπάρχει ε-

πάρκεια ακόμα και στα κατά τόπους κέ-
ντρα υγείας, στην περίπτωση νοσηλείας 
ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 
της νόσου σε όλη την επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, η 5η Υγειονομική 
Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλά-
δας προμηθεύεται 30.000 χειρουργικές 
μάσκες, 700 μάσκες υψηλής αναπνευ-
στικής προστασίας, 700 προστατευτικές 
ενδυμασίες αδιάβροχες μιας χρήσης, 200 
προστατευτικά γυαλιά και 
1.000 αδιάβροχα υπνοσέ-
ντονα και μαξιλάρια.
Από την πλευρά της, η διοί-
κηση της 2ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου αποφάσισε την 
«προμήθεια αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού ατο-
μικών μέτρων προστασίας, που θα καλύ-
ψει τις ανάγκες των μονάδων εν όψει του 
επικείμενου κινδύνου επιδημίας του νέου 
κορωνοϊού». Συνολικά 26.000 μάσκες, εκ 
των οποίων οι 2.000 με βαλβίδα, 1.500 
μπλούζες χειρουργείου, 382 ολόσωμες 
φόρμες εργασίας αδιάβροχες, 15.000 
ποδονάρια και 50 προστατευτικά γυαλιά 
θα ενισχύσουν το απόθεμα των νοσηλευ-
τικών μονάδων της.
Σε επίπεδο νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 
το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης προμηθεύεται 2.000 
μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστα-
σίας, 50.000 ποδονάρια, 2.000 αδιάβρο-
χες ρόμπες με μακριά μανίκα, 500 προ-
στατευτικά γυαλιά και πέντε θερμόμετρα 
υπερύθρων για μέτρηση της θερμοκρα-
σίας από απόσταση.
Αντίστοιχα, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 
έχει παραγγείλει 1.200 μάσκες υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας, 200 ιατρικές 
μπλούζες αδιάβροχες με μανίκια, 15μπι-
τόνια των 6 λίτρων απολυμαντικό επιφα-
νειών και 1.000 ταμπλέτες χλωρίου, ενώ 
το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων προχώρησε στην αγορά 8.000 
μασκών χειρουργείου. Ανάλογα υλικά 
έχουν προμηθευτεί και τα νοσοκομεία 
Ναυπλίου, Θήρας και Λέρου.
Μάλιστα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρι-
σας βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια και 
τοποθέτηση διαχωριστικών χωρισμά-
των αλουμινίου στην είσοδο του τμήμα-
τος επειγόντων περιστατικών απαραίτη-
των για τη διαλογή ύποπτων κρουσμάτων 
κορωνοϊού.
Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της 4ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης μετακινεί δέκα νοσηλευτές προς 

το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
«για την κάλυψη αυξημέ-
νων υπηρεσιακών ανα-
γκών λόγω ορισμού του ως 
νοσοκομείο αναφοράς για 
την αντιμετώπιση πιθανών 
κρουσμάτων κορωνοϊού».

Καλύτερο συντονι-
σμό ζήτησαν οι υπουργοί Υγεί-
ας της ΕΕ
Οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ υπογράμμι-
σαν σήμερα την αναγκαιότητα να υπάρ-
ξει καλύτερος συντονισμός μπροστά στον 
νέο κορωνοϊό και την ανάγκη προφύλαξης 
έναντι της ανεπάρκειας στις προμήθειες 
εξοπλισμού προστασίας.
Από τον ιό, που έχει καταγράψει περισ-
σότερα από 60.000 κρούσματα και έχει 
στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 
ανθρώπους στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε 
τον Δεκέμβριο, έχουν νοσήσει περίπου 30 
άνθρωποι σε επτά χώρες της ΕΕ, ενώ μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχουν νεκροί.
Μπροστά στην επιδημία του Covid-19, 
οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν τα δικά τους 
μέτρα, αναφορικά με την καραντίνα, τους 
ελέγχους των επιβατών, τις συστάσεις 
στους ταξιδιώτες.
Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη 
εμφανίστηκε καθησυχαστική κατά τη 
διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, επιση-
μαίνοντας ότι «όλα τα κράτη μέλη έχουν 
καταρτίσει σχέδια δράσης και έχουν ένα 
καλό επίπεδο προετοιμασίας».

Συνελήφθη αστυνομικός για 11 
ληστείες στην Αττική

Σ
την σύλληψη ενός αστυνομικού 
που κατηγορείται για ένοπλες 
ληστείες, προχώρησε το Τμήμα 
Ασφαλείας της Αγίας Παρα-

σκευής το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά 
ο 29χρονος αστυφύλακας που υπηρε-
τούσε στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στη βορειο-
ανατολική Αττική, έχει διαπράξει πάνω 
από 10 ένοπλες ληστείες σε αρκετές 
από τις οποίες χρησιμοποιούσε μάλι-
στα και το υπηρεσιακό του όπλο.
Την Παρασκευή το πρωί η Ασφαλεία 
της Αγίας Παρασκευής τον συνέλαβε 
αφού λίγο πριν είχε διαπράξει ακόμα 
δύο ένοπλες ληστείες, η μία σε πρατή-
ριο υγρών καυσίμων στο Περιστέρι και 
η άλλη σε περίπτερο στο Γαλάτσι, από 
όπου αφαίρεσε συνολικά 690 ευρώ.
Από την έρευνα που ακολούθησε από 
την Ασφάλεια, προέκυψε ότι από τον 
περασμένο Δεκέμβρη, ο αστυφύλα-

κας είχε διαπράξει άλλες 9 ένοπλες 
ληστείες σε 8 πρατήρια υγρών καυσί-
μων και σε μια σε περίπτερο, σε Αγία 
Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και 
Γαλάτσι, από όπου αφαίρεσε συνολικά 
περίπου 4.400 ευρώ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέσα που 
χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των 
ληστειών και συγκεκριμένα το υπη-
ρεσιακό του πιστόλι, ρουχισμός και 3 
δίκυκλα καθώς και 690 ευρώ από τις 
τελευταίες δύο ληστείες.
Ο συλληφθείς, που κατετάγη το έτος 
2011 και υπηρετούσε σε υπηρεσία της 
Αττικής, οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγ-
γελέα.
Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσι-
μότητα και διατάχθηκε σε βάρος του 
η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέ-
τασης.
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καναδάς

Σε μπελάδες μπήκε η γνωστή εταιρεία 
GoFundMe την οποία χρησιμοποιούν 
χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου για 
να μαζέψουν χρήματα για διάφορες 
περιστάσεις ή φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς.

Κ
άτι τέτοιο θα σκέφτηκε και η Zoey 
Cotton που θέλησε να βοηθήσει 
μαζεύοντας χρήματα μέσω της ε-
ταιρείας για τις πυρκαγιές στην Αυ-

στραλία. Για την Zoey όλα κυλούσαν ομα-
λά και κατάφερε να μαζέψει το ποσό των 
$26,401 από διάφορους οργανισμούς και 
σε συνεργασία με την ομάδα της «Whistler 
Helps Australia». Αλλά όταν στις 5 Φεβρου-
αρίου θέλησε να δει το ακριβές ποσό που 
είχε μαζευτεί είδε το ποσό από $26,401 να 
πηγαίνει στα $0. Τα χρήματα επιστράφηκαν 
αυτόματα σε όλους τους δωρητές και ο λο-
γαριασμός της στην online εταιρεία μπλο-
καρίστηκε.
«Ένοιωσα να αρρωσταίνω. Ήταν μία από 
τις πιο αγχωτικές στιγμές στην ζωή μου», 
είπε στο CBC. 
Όπως ανέφερε η Cotton προσπάθησε αμέ-
σως να επικοινωνήσει με 
την εταιρεία, ωστόσο χρει-
άστηκε να περιμένει για μία 
απάντηση αρκετό καιρό 
και οι πρώτες απαντήσεις 
που έλαβε δεν την βοή-
θησαν ιδιαίτερα. Σχεδόν 
μια εβδομάδα αργότερα ο 
λογαριασμός της ήταν ακόμη μπλοκαρισμέ-
νος, όπως επίσης και των συνεργατών της, 
Simon Stribling και Deborah Bordignon. 
Ακόμη, δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή 
με τους δωρητές καθώς όλες οι πληροφο-
ρίες για την επικοινωνία μαζί τους βρισκό-
ντουσαν μέσα στην σελίδα του GoFundMe 
που λόγω του μπλοκ δεν μπορούσε να έχει 
στην διάθεση της.
Την περασμένη Τρίτη αν και ο λογαρια-
σμός επιτέλους αναίρεσε την απαγόρευση 
της εισόδου της, δεν είχε τα χρήματα τα 
οποία είχαν μαζέψει και παρέμενε στα $0. 
Σύμφωνα με τον Simon Stribling, ο οποίος 
κατάγεται από την Αυστραλία, όλη η ομάδα 
αισθάνεται ντροπή για αυτό που συνέβη.
Ανέφερε συγκεκριμένα, «Αισθάνομαι ότι 
περπατώ στην κοινότητα του Whistler κι 
έχω το κεφάλι σκυμμένο. Είμαι πολύ ντρο-
πιασμένος.» Το CBC ήρθε σε επαφή με την 
εταιρεία για να ρωτήσει τι απέγιναν τα χρή-

ματα που είχαν μαζευτεί, με την εταιρεία 
να επιβεβαιώνει πως τα χρήματα έχουν 
επιστραφεί σε αυτούς που τα δώρισαν. Η 
εταιρεία ανέφερε επίσης πως ο λόγος που 
συνέβη κάτι τέτοιο δεν είναι άλλος από το 
γεγονός πως η Cotton δεν είχε επαληθεύ-
σει τον λογαριασμό της. Η εταιρεία στέλνει 
ένα email στον κάτοχο ενός νέου λογαρια-
σμού και ζητά επαλήθευση εντός 30 ημε-
ρών, αλλιώς ο λογαριασμός μπλοκάρεται 
και ο κάτοχος τους δεν μπορεί να εισέρ-
θει σε αυτόν. Στην απάντηση που έδωσε η 
εταιρεία επίσης αναφέρει «Εκτός από την 
επιστροφή χρημάτων, ο κάτοχος του λογα-
ριασμού λαβαίνει email υπενθύμισης για 
την επαλήθευση του λογαριασμού από το 
τμήμα των πληρωμών μας.»
Ωστόσο, η Cotton αναφέρει πως ποτέ της 
δεν έλαβε κάποιο email, ενώ έχει δύο δια-
φορετικά email χρησιμοποιήσει για δύο 
διαφορετικές περιπτώσεις όπου μάζεψε 
χρήματα ξανά μέσω της εταιρείας. Το CBC 
ανέφερε την απάντηση της στην εταιρεία, 
η οποία στην συνέχεια ανέφερε πως μάλ-
λον θα έχει γίνει κάποιο λάθος, καθώς από 
ότι φαίνεται η Cotton «δεν λάβαινε σωστά 

τις υπενθυμίσεις», ενώ 
ζήτησε συγγνώμη για αυτή 
την ταλαιπωρία. Η εταιρεία 
δεσμεύτηκε επίσης να βοη-
θήσει την Cotton να έρθει 
σε επικοινωνία με όλους 
τους δωρητές και πως πρό-
κειται να αποστείλει και η 

ίδια σημείωμα σε όλους εξηγώντας τι ακρι-
βώς συνέβη. 
Αρκετοί από αυτούς που έκαναν δωρεές 
φαίνεται να είναι φίλοι ή οικογένειες από 
το Whistlers, όπως ανέφερε ο Stribling, 
που ελπίζει πως ακόμη και τώρα οι δωρη-
τές πρόκειται και πάλι να ανταποκριθούν 
σε αυτό το κάλεσμα. Ωστόσο, η Cotton 
είναι πιο απαισιόδοξη και θεωρεί πως 
αρκετός κόσμος θα έχει χάσει την εμπι-
στοσύνη του στην εταιρεία, ακριβώς όπως 
κι εκείνη. Η Cotton κατηγορεί επίσης την 
εταιρεία πως δεν έδειξε την απαραίτητη 
ευαισθησία για να διορθώσει το πρόβλημα 
και προσπάθησε να αποφύγει τις ευθύνες 
ρίχνοντας τες στους διοργανωτές. Τα χρή-
ματα τα οποία είχαν μαζευτεί θα δωρίζο-
νταν σε δύο διαφορετικές φιλανθρωπικές 
οργανώσεις οι οποίες παρέχουν βοήθεια 
σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
στην Αυστραλία.

$26,000 από λογαριασμό του 
GoFundMe έκαναν φτερά λόγω 
προβλήματος στο σύστημα

«Η προσφυγή του Καναδά για το 
ουκρανικό Boeing στερείται νομικής 
βάσης»

Η Υπηρεσία κατά των Πυρκαγιών 
Κεμπέκ προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο φωτιάς από την φόρτιση 
των κινητών τηλεφώνων 

Υ
πηρεσία κατά των πυρκαγιών α-
πό τον Καναδά δίνει στην δημο-
σιότητα το λάθος που κάνουμε 
όταν φορτίζουμε το κινητό μας 

και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό 
είναι η χρήση φθαρμένου καλωδίου USB.
Η υπηρεσία ανάρτησε την περασμένη 
εβδομάδα δύο φωτογραφίες, στις οποίες 
στρώμα κρεβατιού είχε πάρει φωτιά από 
φορτιστή κινητού τηλεφώνου.
Στη δεύτερη φωτογραφία, δυο καλώδια 
φορτιστή που ήταν φθαρμένα σε διάφορα 
σημεία, παραθέτονταν ως υπόδειγμα αξε-
σουάρ κινητών που πρέπει να αντικατα-
σταθούν.
«Η χρήση ενός φθαρμένου καλωδίου USB 
αποτελεί κίνδυνο φωτιάς. Μην το ρισκά-
ρετε, αντικαταστήστε το!» γράφει στην 

ανάρτησή του η επίσημη αυτή υπηρεσία 
του Κεμπέκ.
Μια ακόμη συνήθεια που ίσως ακολου-
θούμε όλοι όταν φορτίζουμε το κινητό 
μας τηλέφωνο ή κάποια άλλη ηλεκτρο-
νική συσκευή, μπορεί να αποτελέσει την 
αιτία πυρκαγιάς στο σπίτι. Σύμφωνα με 
την υπηρεσία του Κεμπέκ, η φόρτιση 
συσκευών πάνω σε στρώμα, καναπέ ή 
μαξιλάρι αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρε-
ται πως ο κακός αερισμός της συσκευής 
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση 
και τελικά να οδηγήσει σε φωτιά. Τονίζει 
ακόμη πως θα πρέπει να είμααστε προσε-
χκτικοί και να τα βγάζουμε από την φόρ-
τιση μόλις εμφανιστούν τα παραπάνω 
σημάδια.

Η 
προσφυγή του Καναδά 
για το ουκρανικό Boeing 
που καταρρίφθηκε από 
λάθος από τους Φρου-

ρούς της Επανάστασης του Ιράν τον 
Ιανουάριο στερείται νομικής βάσης, 
δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ 
Ζαρίφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα 
ιρανικών μέσων ενημέρωσης. 
«Οι ενέργειες του Ιράν στηρίζονται στους 
διεθνείς κανόνες», δήλωσε ο Ζαρίφ, σύμ-
φωνα με τον ιστότοπο Khabaronline.
Το Ιράν έχει απορρίψει το αίτημα του 
Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τρι-
ντό να αποστείλει τα «μαύρα κουτιά» του 
αεροπλάνου αυτού στο εξωτερικό για να 
αποκωδικοποιηθούν. Πολλοί από τους 
176 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην 
τραγωδία αυτή ήταν Ιρανοί που είχαν 
διπλή υπηκοότητα, η οποία δεν αναγνω-
ρίζεται από το Ιράν. Στο αεροπλάνο αυτό 
επέβαιναν 57 πολίτες του Καναδά.

Καναδοί δικηγόροι, οι οποίοι είχαν και 
παλαιότερα προσφύγει επιτυχώς κατά 
του Ιράν, επιδιώκουν να καταθέσουν συλ-
λογική προσφυγή για λογαριασμό θυμά-
των που επέβαιναν στο αεροπλάνο και να 
αιτηθούν αποζημίωση τουλάχιστον 1,5 
δισεκ. δολάρια Καναδά (περίπου 1,03 
δισεκ. ευρώ).
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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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καναδάς

Πώς πρέπει να χειριστούμε 
τα «βουνά» των πλαστικών 
απορριμμάτων που καταλήγουν στα 
σκουπίδια κάθε μέρα;

Μ
ια εταιρεία στο Halifax του Κα-
ναδά έχει μια ενδιαφέρουσα 
λύση: μετατρέπει τα απόβλη-
τα σε δομικά υλικά. Είναι ένα 

παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας στην 
πράξη. Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει και 
μετατρέπει το 80% των ανακυκλώσιμων 
πλαστικών αποβλήτων της πόλης σε συν-
θετική ξυλεία, που μπορεί να διαμορφω-
θεί και να χρησιμοποιηθεί σαν κανονική ξυ-
λεία.
Οι σανίδες και τα τούβλα 
από απομίμηση ξύλου, 
που παράγονται από την 
Goodwood Plastic Products, 
είναι κατασκευασμένα από 
συμπαγές πλασ τ ικό, το 
οποίο είναι πιο πυκνό και 
βαρύτερο από το πραγμα-
τικό ξύλο- αλλά, λέει η εται-
ρεία, και πιο ανθεκτικό.
«Το πλαστικό δεν πρόκειται να χαθεί 
σύντομα- πάντα θα υπάρχει πλαστικό, 
και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 
βρούμε πιο υπεύθυνους τρόπους για να 
το αντιμετωπίσουμε και να βρούμε πώς 
μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα 
στο τέλος της ζωής του ή να του δώσουμε 
μία δεύτερη νιότη», δήλωσε πρόσφατα 
σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Mike 
Chassie, αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Έπιπλα για το μέλλον
Μέχρι σήμερα, τα ανακυκλωμένα δομικά 
στοιχεία της εταιρείας έχουν χρησιμοποι-
ηθεί για τη δημιουργία ανθεκτικών επί-
πλων εξωτερικού χώρου, όπως παγκάκια σε 
πάρκα και τραπέζια για πικνίκ. Και υποστη-
ρίζει ότι, ενώ το τελικό προϊόν είναι ακρι-
βότερο από το πραγματικό ξύλο, το προσ-
δόκιμο ζωής του μπορεί να είναι αρκετές 
φορές μεγαλύτερο.
Αυτή δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία της 

εταιρείας με στόχο την επαναχρησιμοποί-
ηση πλαστικών. Σε μια πρόσφατη συνεργα-
σία με τον λιανοπωλητή τροφίμων Sobeys 
κατασκευάστηκε ο πρώτος χώρος στάθμευ-
σης του Καναδά, κατασκευασμένος σχε-
δόν εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο πλα-
στικό, το οποίο συγκεντρώθηκε από τοπι-
κούς χώρους υγειονομικής ταφής.

Το αυξανόμενο πρόβλημα των απο-
βλήτων
Το πλαστικό είναι φθηνό, ελαφρύ, ανθε-
κτικό και βγαίνει σε όλα τα σχήματα και 
μεγέθη. Επίσης, ρυπαίνει τα ποτάμια, τους 
ωκεανούς, τις παραλίες του πλανήτη και 
οτιδήποτε ενδιάμεσα. Και η ποσότητα πλα-

στικών απορριμμάτων μιας 
χρήσης που παράγουμε 
αυξάνεται.
Η Νέα Πλαστική Οικονομία, 
μια έκθεση του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ, εξη-
γεί ότι η παγκόσμια χρήση 
πλαστικών έχει αυξηθεί 
κατά 20 φορές τον περα-

σμένο μισό αιώνα και αναμένεται να διπλα-
σιαστεί ξανά τις επόμενες δύο δεκαετίες. Η 
έκθεση σημειώνει ότι το 32% των πλαστι-
κών συσκευασιών διαφεύγει από τα συστή-
ματα περισυλλογής σε όλο τον κόσμο.
Ενώ η αποτελεσματική διαχείριση των απο-
βλήτων είναι συχνή στις χώρες με υψηλά 
εισοδήματα, περισυλλέγονται λίγο περισ-
σότερα από τα μισά απόβλητα που παρά-
γονται σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα. 
Χωρίς αποτελεσματικά συστήματα διαχεί-
ρισης αποβλήτων, τα πλαστικά απόβλητα 
γεμίζουν τις αστικές υποδομές ή βρίσκουν 
το δρόμο τους προς ποτάμια και υδάτινους 
πόρους.
Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ 
υπολογίζει ότι περίπου 13 εκατομμύρια 
τόνοι πλαστικών καταλήγουν στους ωκεα-
νούς μας κάθε χρόνο, μολύνοντας την τρο-
φική αλυσίδα και βλάπτοντας τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα.

ΠΗΓΗ: worldeconomicforum.org

Η καναδική εταιρεία από 
το Χάλιφαξ που μετατρέπει 
τα πλαστικά απόβλητα σε 
οικοδομικά υλικά

«Θανατοθεριστής»: Φονικός 
«ξάδελφος» του Τυραννόσαυρου Ρεξ 
ανακαλύφθηκε στον Καναδά 

Τ
ο  π λ ή ρ ε ς  ό ν ο μ α  α υ τ ο ύ, 
Thanatotheristes degrootorum. 
Δεδομένου του ονόματος που 
του δόθηκε- Thanatotheristes 

degrootorum- δε θα μπορούσε να είναι 
κάτι άλλο από ένας φονικός, εξαιρετικά 
επικίνδυνος θηρευτής της προϊστορικής 
Γης: Πρόκειται για έναν «ξάδελφο» του 
Τυραννόσαυρου Ρεξ που ανακαλύφθηκε 
πρόσφατα στην Αλμπέρτα του Καναδά – 
έναν μεγάλο σαρκοβόρο δεινόσαυρο με 
επιβλητικό μέγεθος και τερατώδες πρό-
σωπο.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live 
Science, ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος, 
ηλικίας 79,5 εκατομμυρίων ετών, είναι 
ο παλαιότερος γνωστός τυραννόσαυ-
ρος που έχει βρεθεί στον Καναδά και το 
βόρειο τμήμα των δυτικών ΗΠΑ. Επίσης, 
είναι το πρώτο άγνωστο είδος τυραννό-
σαυρου που ανακαλύπτεται στον Καναδά 
μέσα σε διάστημα 50 ετών.
«Θα ήταν σίγουρα ένα επιβλητικό πλά-
σμα, ύψους 2,4 μέτρων στους γοφούς» 
είπε στο Live Science ο Τζάρεντ Βόρις, 
διδακτορικός παλαιοντολογίας στο Πανε-
πιστήμιο του Κάλγκαρι στην Αλμπέρτα.
Ο Τ.degrootorum έζησε κατά την Κρητι-
δική Περίοδο- την τελευταία περίοδο της 
εποχής των δεινοσαύρων, 145-65 εκατομ-
μύρια χρόνια πριν. 

Ο εν λόγω δεινόσαυρος είχε δόντια που 
θύμιζαν χασαπομάχαιρα, μήκους 7 εκα-
τοστών. Από τη μύτη μέχρι την άκρη της 
ουράς του, το μήκος του έφτανε τα 26 
μέτρα.
Οι επιστήμονες έχουν μόνο δύο μη ολο-
κληρωμένα κρανία και σαγόνια του 
συγκεκριμένου είδους τυραννοσαύρου, 
οπότε δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός 
της μάζας του. Ωστόσο, τα απολιθώματα 
αυτά αρκούσαν για να οριστεί ως νέο 
είδος.
Όπως και άλλοι τυραννόσαυροι, ο «Θανα-
τοθεριστής» είχε εξογκώματα στο κρανίο 
που του έδιναν μια τερατώδη εμφάνιση- 
ωστόσο είχε και ένα μοναδικό χαρακτη-
ριστικό, που δεν έχει βρεθεί σε άλλα είδη 
τυραννοσαύρων: Κάποιες κάθετες γραμ-
μές- «καμάρες» που εκτείνονταν από τα 
μάτια του ως το πάνω τμήμα του ρύγχους 
του. Είναι άγνωστο τι σκοπό εξυπηρετού-
σαν ακριβώς.
Τμήματα του πρώτου κρανίου και τη σια-
γόνας είχαν ανακαλυφθεί από ένα ζευγάρι 
Καναδών το 2010 στις όχθες του ποταμού 
Μπόου στη νότια Αλμπέρτα. 
Άλλο ένα κρανίο βρέθηκε κοντά. Σημειώ-
νεται πως άλλα απολιθώματα που ανακα-
λύφθηκαν στην περιοχή ανήκαν σε φυτο-
φάγους δεινοσαύρους, που πιθανότατα 
αποτελούσαν θηράματά του.

Τρεις πόλεις του Καναδά στις 11 πιο 
ακριβές πόλεις του κόσμου

Τ
ις πιο ακριβές πόλεις για να ζήσει 
κανείς μόνιμα το 2020 παρου-
σίασε η 16η ετήσια έρευνα 
«Demographia International 

Housing Affordability». Αναλύθηκαν 
οι τιμές των κατοικιών σε 309 πόλεις 8 
χωρών – Αυστραλία, Καναδά, Χονγκ 
Κονγκ, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκα-
πούρη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες 
Πολιτείες.
11-Βικτώρια, Καναδάς – βαθμολογία: 8,1
10-Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία – βαθμο-
λογία: 8,2
09-Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια – βαθμο-

λογία: 8,4
08-Σαν Χοσέ, Καλιφόρνια – βαθμολογία: 
8,5
07-Ώκλαντ, Νέα Ζηλανδία – βαθμολογία: 
8,6
06-Τορόντο, Καναδάς – βαθμολογία: 8,6
05-Λος Άντζελες, Καλιφόρνια – βαθμο-
λογία: 9,0
04-Μελβούρνη, Αυστραλία – βαθμολο-
γία: 9,5
03-Σίδνεϊ, Αυστραλία – βαθμολογία: 11
02-Βανκούβερ, Καναδάς – βαθμολογία: 
11,9
01-Χονγκ Κονγκ – βαθμολογία: 20,8
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εδώ Κύπρος

Έ
κθεση προόδου για τις δραστηριότητες του 
Κόμβου Καινοτομίας, από την έναρξη των ερ-
γασιών του τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σή-
μερα, εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου. 
Σε δελτίο Τύπου της Επιτροπής αναφέρεται ότι ο Κόμ-
βος Καινοτομίας αποτελεί μία πλατφόρμα ανταλλα-
γής γνώσεων, έτσι ώστε εποπτευόμενες και μη οντό-
τητες να ενισχύσουν την αντίληψη που έχουν για νέες 
και αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές και ρυθ-
μιστικές τεχνολογίες («Fintech» και «Regtech» αντί-
στοιχα).
 Ο Κόμβος Καινοτομίας ασχολήθηκε με 19 εταιρείες 
σε σχέση με συγκεκριμένα ερωτήματα ή προϊόντα, οι 
οποίες είχαν ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων στην και-
νοτομία, συμπεριλαμβανομένων:

 ª  Εργαλείων συμμόρφωσης Regtech (ρυθμιστι-
κών και AML), τα οποία βασίζονται στην ανάλυση 
μαζικών δεδομένων και στην αναφορά δεδομένων,

 ª Εταιρειών που χρησιμοποιούν Τεχνολογία 
Κατανεμημένου Καθολικού (DLT -Distributed Ledger 
Technology) για προσφορά, μεταφορά και επιβε-
βαίωση της ιδιοκτησίας χρηματοοικονομικών προ-
ϊόντων, 

 ª Εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς 
Fintech και Regtech,

 ª Ταμείων διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματι-
κών συμμετοχών που επενδύουν σε νεοφυείς επιχει-
ρήσεις Blockchain,

 ª Εργαλείων για εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 
που λειτουργούν με τη χρήση μαζικών δεδομένων,

 ª Τόπων διαπραγμάτευσης που προτίθεντο να λει-
τουργούν με τη χρήση Τεχνολογίας Κατανεμημένου 
Καθολικού (DLT -Distributed Ledger Technology)
 Επιπρόσθετα, ο Κόμβος Καινοτομίας επικοινώ-
νησε με πέραν των 10 προσώπων, περιλαμβανομέ-
νων Δικηγόρων, Ελεγκτικών Οίκων, Εκπροσώπων 
Πανεπιστημίων, Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Συνδέ-
σμων, τα οποία επιθυμούσαν να αποκομίσουν μία 
πληρέστερη αντίληψη σε σχέση με την προσέγγιση 
της ΕΚΚ αναφορικά με την καινοτομία. Η επικοινωνία 
με τα εν λόγω πρόσωπα, συντείνει στο να υπάρχει 
συναντίληψη ως προς τον χειρισμό των επερχόμε-
νων τάσεων.
 Η ΕΚΚ συνεργάστηκε με τα πρόσωπα που υπέβα-
λαν αίτηση στον Κόμβο Καινοτομίας για να μελετή-
σει κατά πόσο και με ποιο τρόπο οι αναδυόμενες 
τεχνολογικές εφαρμογές καλύπτονται από την ισχύ-
ουσα νομοθεσία περί προστασίας των επενδυτών 
και, πριν από οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης και 
εποπτείας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για συμμόρ-
φωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες.

Έκθεση προόδου για τον Κόμβο 
Καινοτομίας

ΓΕΕΦ: Σε πλήρη εφαρμογή η 
μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς

Σ
ε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η μετεξέλιξη της 
Εθνικής Φρουράς, η οποία προχωρά με βάση 
την εγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με τον Α-
πολογισμό του 2019 και την Παρουσίαση των 

Στόχων για το 2020 που προέβη το Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε εκδήλωση η 
οποία στις 11 Φεβρουαρίου, στο Στρατόπεδο «ΧΡ.
ΣΑΜΑΡΑ», οι Διοικητές και Διευθυντές Διοικήσεων 
των Διευθύνσεων του ΓΕΕΦ, παρουσίασαν το παρα-
χθέν έργο των Επιτελείων και των Μονάδων τους 
κατά το προηγούμενο έτος και ανέλυσαν το προγραμ-
ματισθέν για το τρέχον έτος.
Μεταξύ άλλων, έγιναν αναφορές στις ασκήσεις και 
συνεκπαιδεύσεις με Ένοπλες Δυνάμεις Ξένων Χωρών 
με εξαιρετικά αποτελέσματα και προβολή του υψη-
λού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονά-
δων της ΕΦ. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα εξοπλιστικά 
και τεχνοεφοδιαστικά προγράμματα τα οποία είναι 
σε συνεχή εξέλιξη με σκοπό, όπως αναφέρεται, την 
ποιοτική αναβάθμιση των Οπλικών Συστημάτων, 

Εξοπλισμού και Μέσων της ΕΦ.
Η παρουσίαση αφορούσε επίσης τα προγράμματα 
εκπαιδεύσεων προσωπικού εντός και εκτός Κύπρου, 
την σύναψη Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνερ-
γασίας με Ξένες Χώρες και συμμετοχή στελεχών σε 
Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, καθώς και στις δραστηρι-
ότητες και δράσεις στο πλαίσιο του θεματικού έτους 
2019 – ««Εμφάνισης, Παράστασης και Ευζωίας».
Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος 
Ηλίας Λεοντάρης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της 
μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων καλώ-
ντας το προσωπικό να συνεχίσει να εργάζεται με τον 
ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα. Όρισε επίσης το 
έτος 2020 ως «Έτος Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας».
Για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τον στόχο που 
τέθηκε, την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα, επιβάλλεται 
να αφομοιώσουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες 
και τις ιδιαιτερότητες κάθε Όπλου και Κλάδου και με 
συλλογική προσπάθεια να καταστεί η ΕΦ πυλώνας 
εθνικής ισχύος και ισχυρός αποτρεπτικός παράγο-
ντας, κατέληξε.

Τ
η σθεναρή στήριξη του Κράτους θα έχουν οι παραγωγοί για τις ζη-
μιές που υπέστησαν λόγω των καιρικών φαινομένων των τελευταίων 
ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.

 Σε δηλώσεις ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην ελεύθερη 
Αμμόχωστο με παραγωγούς, στη παρουσία του Προέδρου του Παναγροτι-
κού Τάσου Γιαπάνη και του Δημάρχου Παραλιμνίου Θεόδωρου Πυρίλλη, ο 
Υπουργός είπε ότι επισκέφθηκε φυτείες πατατών που έχουν υποστεί ζημιές 
από τον παγετό. 
Πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει «με παραγωγούς, εμπόρους και 
με όλους τους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα της τελευταίας περιόδου και να τους διαβεβαιώσουμε για τη στα-
θερή στήριξη που δίνει η κυβέρνηση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είδαμε 
επί τόπου ζημιές και θεωρώ ότι υπάρχουν και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
εκτεταμένες ζημιές οι οποίες αυτή την περίοδο αξιολογούνται».
 Ο κ. Καδής κάλεσε τους παραγωγούς «να κάνουν τις δηλώσεις τους το 
συντομότερο δυνατό ούτως ώστε να δρομολογηθεί η αποζημίωση τους» 
και διαβεβαίωσε πως «ό,τι δικαιούνται και ό,τι προβλέπεται η κυβέρνηση 
θα το παραχωρήσει χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό».
 Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι κατά την διάρκεια των επισκέψεων του στη 
Λάρνακα και στην ελεύθερη Αμμόχωστο «συζητήθηκαν προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας της περιοχής, τα προβλήματα με τους 
εργάτες, τα προβλήματα με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες ανα-
μένεται ότι θα αντιμετωπιστούν με νομοσχέδιο το οποίο πολύ σύντομα οδη-
γείται στη Βουλή. Εχουμε ενημερώσει για τις πολιτικές που εφαρμόζουμε 
σχετικά με την ταυτοποίηση των προϊόντων της κυπριακής γης με την καθι-
έρωση του Κυπριακού σήματος και την κατοχύρωση της πατάτας ως προϊ-
όντος ονομαστικής προέλευσης, κάτι που θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων που είχαν παρατηρηθεί με το γνωστό βάφτισμα των πατατών 
και το πλασάρισμα προιόντων μιμητισμού ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά». 
Όλα αυτά, συνέχισε ο κ. Καδής «βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων 
και θεωρώ ότι μέσα από αυτή την ανοικτή επικοινωνία που είχαμε με τους 
αγρότες μας βλέπουμε πιο άμεσα τα ζητήματα και τα προβλήματα που τους 
απασχολούν. Θέλω ακόμα μια φορά να  διαβεβαιώσω ότι και σ’αυτή την 
περίπτωση θα έχουν τη σθεναρή στήριξη του κράτους».
 Ερωτηθείς πότε υπολογίζεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους ο Υπουργός Γεωργίας απάντησε «όπως και οι ίδιοι οι αγρότες 
μας ζήτησαν, αυτή τη στιγμή προσανατολιζόμαστε και επικεντρωνόμαστε 
στο να ολοκληρωθούν οι εργασίες παραχώρησης για τις περσινές ζημιές και 
αμέσως μετά είναι να δουλέψουμε πάνω στις φετινές. Ηταν τόσο μεγάλη η 
πυκνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Κύπρο που 
είναι φυσιολογικό να παρατηρηθεί μια καθυστέρηση».
 Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όμως, συνέχισε είναι «ότι το Τμήμα Γεωρ-
γίας και το Υπουργείο ευρύτερα υπερβάλλει τον εαυτό του, δίνουμε όλες μας 
τις δυνάμεις για να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μπορούμε αν 
δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση να μιλήσουμε για χρόνο» σημεί-
ωσε.  
 Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Τάσος Γιαπάνης, εξέ-
φρασε ευχαριστίες προς τον Υπουργό γιατί όπως εξήγησε «στο κάλεσμα των 
Αγροτικών Οργανώσεων να περάσει να δει τα προβλήματα της πατατοκαλ-
λιέργειας αλλά και της ανοικτής καλλιέργειας αυτό το χρονικό διάστημα που 
βάλλονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ήταν άμεση. Γι αυτό και είχαμε 
τον Υπουργό να περνά από το Δασάκι Αχνας, Αυγόρου, Λιοπέτρι, Σωτήρα 
και Παραλίμνι».

Υπ. Γεωργίας: Τη σθεναρή 
στήριξη του Κράτους θα 
έχουν οι παραγωγοί
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 Με την αντεξέταση του 
χειριστή των τεκμηρίων, 
Λοχία Χριστόδουλου 
Κυριάκου, συνεχίστηκε 
σήμερα, ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας, η εκδίκαση 
της ποινικής υπόθεσης 
που αφορά τα  δάνεια του 
Συνεργατισμού.

 

Ο 
κ. Κυριάκου είναι ο πρώ-
τος μάρτυρας που κλή-
θηκε από τον Κατηγο-
ρούσα Αρχή να καταθέ-

σει σε σχέση με τα τεκμήρια της υ-
πόθεσης που αφορούν τα παραδε-
κτά γεγονότα που συμφωνήθηκαν 
μεταξύ της Κατηγορούσας Αρχής 
και της υπεράσπισης την περασμέ-
νη Δευτέρα.
Η κατάθεση του μάρτυρα άρχισε 
χθες με την κατάθεση τεκμηρίων της 
υπόθεσης και την εξέταση του από 
την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας 
Αρχής, Πολίνα Ευθυβούλου, και 
συνεχίστηκε σήμερα με την αντεξέ-
ταση από τους συνηγόρους υπερά-
σπισης των κατηγορουμένων. 
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση 
είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, 
επτά φυσικά και τρία νομικά πρό-
σωπα. Πρόκειται για τους Δημη-
τράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλω-
ρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώ-
του, Καρολίνα Αγγελοπούλου, 
Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο 
Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero 
Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd 
και Ktimatiki kotrona Ltd.
Κατά την αντεξέταση από τον δικη-
γόρο των Σταύρου, Λύρα και Αγγε-
λοπούλου, Πέτρο Σταύρου, έγινε 
αναφορά στην κατάθεση του μάρ-
τυρα, σύμφωνα με την οποία, ο 
τότε Πρόεδρος της Επιτροπής της 
ΣΠΕ Στροβόλου Βάσος Θεοφυ-
λάκτου υπέβαλε στις 24/4/2015 
παράπονο ότι το 2007 εγκρίθηκε 

δάνειο ύψους 200 χιλιάδων λιρών 
Κύπρου προς την εταιρεία Detiero 
Enterprises Ltd ενώ στη συνέχεια 
της παραχωρήθηκε δάνειο ποσό 
ύψους 2 εκ. λιρών.
Ερωτηθείς αν από την αστυνομική 
έρευνα προκύπτει ότι είχε παρα-
χωρηθεί το δάνειο ύψους 200 
χιλιάδων λιρών Κύπρου από την 
ΣΠΕ Στροβόλου προς την εταιρεία 
Detiero, ο μάρτυρας είπε ότι εντο-
πίστηκε πρακτικό στο οποίο ανα-
γράφετο ένας αριθμός αίτησης 
δανείου στο όνομα Detiero για 
το ποσό των 200 χιλιάδων λιρών 
Κύπρου. Ακολούθως, ανέφερε, 
από την διερεύνηση διαπιστώθηκε 
ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αίτη-
σης αντιστοιχούσε στο όνομα ενός 
άλλου προσώπου 
και όχι στο όνομα 
της εν λόγω εται-
ρείας.
Απαντώντας σε άλλη 
ερώτηση, ο μάρτυ-
ρας είπε ότι στην 
α ί τ ηση δανε ίου 
προς την εταιρεία 
Detiero αναγρά-
φεται το ποσό των 2 εκ. λιρών 
Κύπρου και η οποία αίτηση ήταν 
υπογεγραμμένη από τρία μέλη της 
Επιτροπής, κάτι που συνεπάγεται 
έγκριση του δανείου.
Ερωτηθείς εάν εντοπίστηκε η εκτα-
μίευση ποσού ύψους 2 εκ. λιρών 
Κύπρου στην εταιρεία Detiero, ο 
μάρτυρας απάντησε καταφατικά 
για να προσθέσει ότι δεν εντοπί-
στηκε εκταμίευση του ποσού των 
200 χιλιάδων ευρώ προς την εται-
ρεία.
Ο μάρτυρας συμφώνησε με την 
θέση που του υποβλήθηκε ότι το 
2007 που δόθηκε αυτό το δάνειο, 
τα μέλη της επιτροπής της ΣΠΕ 
Στροβόλου ήταν οι κύριοι Θεμιστο-
κλέους, Αργυρίδης, Ευαγγέλου, 
Πασχάλης και Χρυσάνθου.  
Ο μάρτυρας είπε, επίσης, ότι από 

όλα τα μέλη της Επιτροπής, πλην 
του κ. Αργυρίδη που απεβίωσε το 
2011, λήφθηκαν καταθέσεις, ενώ 
από το 2007 μέχρι το 2015 κανέ-
νας εξ αυτών δεν υπέβαλε κάποιο 
παράπονο όπως αυτό του κ. Θεο-
φυλάκτου.
Σε ερώτηση αν η επιτροπή μιας ΣΠΕ 
είναι το ανώτατο όργανο, πιο πάνω 
και από την Γραμματεία, κι αν είναι  
υπεύθυνη τόσο για την εξασφάλιση 
όσο και για την παραχώρηση ενός 
δανείου, ο κ. Κυριάκου είπε ότι 
ο ίδιος δεν είναι αρμόδιος για να 
απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα.
Κατά την αντεξέταση από τον δικη-
γόρο των Χλωρακιώτη και CHL 
Enterprises Ltd , Άντρο Πελεκάνο, 
ο μάρτυρας είπε ότι η δική του 

εμπλοκή στην διε-
ρεύνηση της υπόθε-
σης που αφορούσε 
στη παραχώρηση 
πιστωτικών διευ-
κολύνσεων σ τον 
πρώην Γενικό Διευ-
θυντή της Κεντρι-
κής Συνεργατικής 
Τράπεζας Ερωτό-

κριτο Χλωρακιώτη άρχισε στις 
28/5/2014.
Ο κ. Πελεκάνος υπέβαλε στο μάρ-
τυρα τη θέση ότι η ανακριτική 
ομάδα «λόγω της πολιτικής χροιάς 
της υπόθεσης έψαχνε εξιλαστή-
ρια θύματα» γι΄αυτό και άρχισε η 
διερεύνηση εναντίον του κ. Χλω-
ρακιώτη χωρίς να υπάρχει κάποια 
καταγγελία εναντίον του, όπως 
υποστήριξε, με τον μάρτυρα να 
απαντά ότι δεν γνωρίζει. 
Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά και 
στο ερώτημα κατά πόσον ήρθαν 
εις γνώση του δημόσιες δηλώσεις 
κρατικών αξιωματούχων, όπως 
αυτές του τέως Υπουργού Δικαι-
οσύνης, του Γενικού Εισαγγελέα 
και του τέως Αρχηγού Αστυνομίας 
καθώς και πολιτικών κομμάτων 
που ασκούσαν πίεση στην ανακρι-

τική ομάδα για επίσπευση των δια-
δικασιών για εντοπισμό και τιμω-
ρία των ενόχων για την κατάρρευση 
της οικονομίας.
Η ανακριτική ομάδα δεν ασχολείτο 
με τις δηλώσεις στα ΜΜΕ, είπε.
Ο δικηγόρος των Χρυσάνθου και 
Μ. Χλωρακιώτου, Ηλίας Στεφάνου, 
ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσον η 
πελάτιδα του, Μαρία Χρυσάνθου , 
είχε συνεργαστεί με τις διωκτικές 
αρχές στην διερεύνηση της υπό-
θεσης, με το μάρτυρα να απαντά 
καταφατικά και να δηλώνει ότι η εν 
λόγω κατηγορούμενη ήταν «πλή-
ρως συνεργάσιμη».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο 
μάρτυρας είπε ότι οι πλείστες εργα-
σίες και ενέργειες του τότε Γραμμα-
τέα της ΣΠΕ  γίνονταν μέσω της γραμ-
ματέας του και άλλων υπαλλήλων. 
Η αντεξέταση από το δικηγόρο του 
κ. Μαυρέα, Γιώργο Παπαιωάννου, 
περιορίστηκε στον ρόλο της ανα-
κριτικής ομάδας και στις οδηγίες 
που ελάμβανε από τον επικεφαλής 
της κ. Κωνσταντίνου και στα τεκμή-
ρια της υπόθεσης.
Κατά τη σημερινή δικάσιμο, κλή-
θηκε να καταθέσει και δεύτερος 
μάρτυρας κατηγορίας και ο συγκε-
κριμένα ο Λοχίας Νίκος Γεωργίου, 
ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο 
αριθμό τεκμηρίων της υπόθεσης, 
ενώ αύριο θα τύχει αντεξέτασης 
από την υπεράσπιση.
Το κατηγορητήριο της υπόθεσης 
περιλαμβάνει 48 κατηγορίες που 
αφορούν αδικήματα συνωμοσίας 
προς καταδολίευση, απόσπασης 
αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, 
πλαστογραφίας και κυκλοφορίας 
πλαστού εγγράφου, ψευδών λογα-
ριασμών, αθέμιτης κτήσης περι-
ουσίας, κατάχρησης εξουσίας 
καθώς και αδικήματα συγκάλυ-
ψης. Σύμφωνα με το κατηγορητή-
ριο, τα αδικήματα προέκυψαν κατά 
την σύναψη 7 δανείων από τη ΣΠΕ 
Στροβόλου με παράνομο τρόπο.

εδώ Κύπρος

 Το 2018 η ανανεώσιμη ενέρ-
γεια αντιπροσώπευε το 21% 
της συνολικής ενέργειας που 
χρησιμοποιήθηκε για τη θέρ-
μανση και ψύξη στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ το ίδιο 
ποσοστό ήταν 37% στην Κύπρο 
(8η μεταξύ των 27) και 30% 
στην Ελλάδα (13η μεταξύ των 
27), σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, 
η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
 Σύμφωνα με την Eurostat, το 
συνολικό μερίδιο της ΕΕ αυξή-
θηκε σταθερά από την αρχή της 
συλλογής στοιχείων το 2004, 
όταν ήταν 12%. Οι αυξήσεις στη 
βιομηχανία, τις υπηρεσίες και 
τα νοικοκυριά συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που χρησι-
μοποιούνται για θέρμανση και 
ψύξη, αναφέρει η Eurostat.
 Αναλυτικά καταγράφεται ότι η 
Σουηδία ξεχώρισε μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ με σχε-
δόν τα δύο τρίτα (65%) της ενέρ-
γειας που χρησιμοποιείται για 
θέρμανση και ψύξη το 2018 
που προέρχεται από ανανεώσι-
μες πηγές. Περισσότερο από το 
ήμισυ της ενέργειας που κατα-
ναλώθηκε για θέρμανση και 
ψύξη προήλθε από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας στη Λετο-
νία (56%), τη Φινλανδία (55%) 
και την Εσθονία (54%).
 Αντίθετα, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας συνέβαλαν 
ελάχιστα στη θέρμανση και την 
ψύξη στην Ιρλανδία και τις Κάτω 
Χώρες (από 6%), το Βέλγιο (8%) 
και το Λουξεμβούργο (9%).
 Η Eurostat σημειώνει ότι η ανα-
νεώσιμη ενέργεια περιλαμβά-
νει επίσης παράγωγη θερμότη-
τας από τον αέρα, το έδαφος ή 
το νερό που συλλέγονται από 
αντλίες θερμότητας. Το 2018, η 
εν λόγω θερμική ενέργεια συνέ-
βαλε περισσότερο από το ένα 
τέταρτο (27%) της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που χρησι-
μοποιείται για θέρμανση και 
ψύξη.

Στο 37% η 
ενέργεια από 
ανανεώσιμες 
πηγές για ψύξη 
και θέρμανση

Με αντεξέταση χειριστή τεκμηρίων συνεχίστηκε η 
δίκη για δάνεια Συνεργατισμού
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διεθνή νέα

Περισσότερες από 100 χώρες, 
κατασκόπευαν επί δεκαετίες, 
μέσω μίας ελβετικής εταιρείας 
κωδικοποιητών και κρυπτογράφησης 
μηνυμάτων, οι αμερικανικές και 
γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, 
όπως αποκαλύπτει με πρωτοσέλιδο 
δημοσίευμα η γερμανική Deutsche 
Welle.

Τ
ο 1970 η αμερικανική μυστική υ-
πηρεσία CIA και η γερμανική BND 
υπέγραφαν στο Μόναχο μια αυστη-
ρά απόρρητη συμφωνία, η οποία 

τις καθιστούσε συνεταίρους σε μια υπόθε-
ση που αργότερα η CIA χαρακτήρισε «κόλ-
πο του αιώνα». Η BND ονόμασε την επιχεί-
ρηση «Rubikon» και η CIA «Minerva». Η 
πολύκροτη υπόθεση αποκαλύφθηκε από 
το Δεύτερο Πρόγραμμα της Γερμανικής Τη-
λεόρασης ZDF, την εφημερίδα Washington 
Post και την Ελβετική Τηλεόραση SRF.
Με την υπογραφή της συμ-
φωνίας CIA και BND αγό-
ραζαν από κοινού την 
ελβετική εταιρεία κρυ-
πτογραφήσεων και κωδι-
κοποίησης Crypto AG, 
την κορυφαία εταιρεία της 
εποχής εκείνης στην αγορά 
κρυπτογραφήσεων. Στους 
πελάτες ανήκαν πάνω από 
120 χώρες, οι οποίες προμηθεύονταν από 
την ελβετική εταιρεία εξοπλισμό για πρε-
σβείες, υπηρεσίες και κυβερνητικές εγκα-
ταστάσεις με σκοπό τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών. Όπως έγινε 
γνωστό, ούτε οι 120 εργαζόμενοι στην 
Crypto AG γνώριζαν ότι η εταιρεία ανήκε 
σε μυστικές υπηρεσίες. Μέσω επαφών στη 
Siemens και ένα δικηγορικό γραφείο στο 
Λιχτενστάιν, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της 
ελβετικής εταιρείας κατάφεραν να παρα-
μείνουν στο σκοτάδι.

Σοβιετικοί και Κινέζοι γνώρι-
ζαν…
Στους πελάτες της Crypto ΑG ανήκαν 
μεταξύ άλλων το Ιράν, η Σαουδική Αρα-
βία, καθώς και πλήθος αφρικανικών και 
νοτιοαμερικανικών χωρών. Μόνο η τότε 
Σοβιετική Ένωση και η Κίνα προμηθεύο-
νταν εξοπλισμό κρυπτογράφησης επικοι-
νωνιών από άλλους προμηθευτές. Γνώρι-
ζαν όμως πολύ καλά τι συνέβαινε με την 

ελβετική εταιρεία.
Χάρη στην επιχείρηση «Minerva» ή 
«Rubikon» oι ΗΠΑ γνώριζαν το 1989 λίγο 
πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στον 
Παναμά ότι ο τότε καταζητούμενος δικτά-
τορας Μανουέλ Νοριέγκα κρύβονταν στην 
πόλη του Παναμά σε πρεσβεία, η οποία 
ήταν εξοπλισμένη με μηχανήματα της 
Crypto ΑG. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1986, 
ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρήγκαν 
φωτογράφιζε, με καθυστέρηση μιας μέρας 
μόνο, τη Λιβύη ως υπεύθυνη της επίθε-
σης σε ντισκοτέκ του Βερολίνου με τρεις 
νεκρούς και 200 τραυματίες. Το γεγονός 
ότι το καθεστώς Καντάφι είχε οργανώσει 
και εκτελέσει την επίθεση έγινε γνωστό 
στους Αμερικανούς χάρη στην παρακολού-
θηση της πρεσβείας της Λιβύης στο τότε 
Ανατολικό Βερολίνο. Κατά την εκτίμηση του 
πρώην συντονιστή των γερμανικών μυστι-
κών υπηρεσιών στην καγκελαρία Μπερντ 
Σμιτμπάουερ, η επιχείρηση «Rubikon» 
έκανε τον κόσμο πιο ασφαλή.

Τι γνώριζαν Ουάσιν-
γκτον και Βερολίνο;
Υπάρχει όμως και η άλλη 
πλευρά του νομίσματος. 
BND και CIA γνώριζαν 
χάρη στο πυκνό δίκτυο 
παρακολούθησης δεκάδων 
χωρών πότε και ποιους 
βασάνιζαν ή δολοφονού-

σαν οι δικτατορίες στη Λατινική Αμερική 
ή πότε και που προετοιμάζονταν πραξικο-
πήματα.
Ασαφές παραμένει αν τα στοιχεία αυτά 
έφθαναν μέχρι τον Λευκό Οίκο ή την 
καγκελαρία. Γεγονός πάντως είναι ότι η 
πληροφορίες των CIA και BND βοήθησαν 
τους Βρετανούς στον πόλεμο των Φόκλα-
ντς εναντίον της Αργεντινής το 1981. Από 
τις αποκαλύψεις των γερμανικών, αμερικα-
νικών και ελβετικών Μέσων Ενημέρωσης 
προκύπτει επίσης ότι και χώρες-μέλη του 
ΝΑΤΟ βρίσκονταν στο «στόχαστρο» των 
επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπα-
νία και Ιρλανδία.
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η 
γερμανική μυστική υπηρεσία πούλησε το 
μερίδιό της στους Αμερικανούς, οι οποίοι 
μόλις το 2018 διέλυσαν την Crypto ΑG. Ήδη 
οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν 
στραφεί σε συνεργασίες με τους παρόχους 
ψηφιακών τηλεπικοινωνιών για τις παρα-
κολουθήσεις.

Γερμανία και ΗΠΑ κατασκόπευαν τη 
μισή υφήλιο

Τ
ον τρόπο να κερδίζει το ψωμί του 
με την «εργασία» του και όχι με 
τα χρήματα των Βρετανών φορο-
λογούμενων, φαίνεται πως βρήκε 

ο πρίγκιπας Χάρι μετά το Megxit. Ο ίδιος 
και η Μέγκαν Μαρκλ τον περασμένο μή-
να ανακοίνωσαν την απόφασή τους να 
παραιτηθούν από τα βασιλικά καθήκο-
ντα και να μοιράζουν τον χρόνο τους με-
ταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας 
Αμερικής.
Αν και το ζευγάρι μαζί με τον 9 μηνών 
γιο του Άρτσι έχει βρει «καταφύγιο» σε 
πολυτελή έπαυλη στη νήσο Βανκούβερ, 
στον Καναδά, όπως όλα δείχνουν, επαγ-
γελματικά θα δραστηριοποιηθεί στις 
ΗΠΑ, κάνοντας πάντα χρήση του brand 
«Royal Sussex», το οποίο λειτουργεί σαν 
μαγνήτης και αναμένεται να φέρει αρκετά 
εκατομμύρια δολάρια στο λαμπερό ζευ-
γάρι.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα 
στον βρετανικό Τύπο, αυτή την περίοδο 
ο έκτος στην διαδοχή του θρόνου της 
Γηραιάς Αλβιόνας βρίσκεται σε συζητή-
σεις με τον «γίγαντα» των αμερικανικών 
τραπεζών, την Goldman Sachs.
Ανώνυμη πηγή από το παλάτι αποκάλυψε 
στον βρετανικό Τύπο πως ο γιος της αξέ-
χαστης πριγκίπισσας Νταϊάνα είχε αρχί-
σει να διαπραγματεύεται την συνεργασία 
του με την αμερικανική τράπεζα από τον 
Νοέμβριο, όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η 
Μέγκαν Μαρκλ πέρασαν έξι εβδομάδες 
στον Καναδά, αφού είχαν ζητήσει άδεια 

από τα επίσημα καθήκοντά τους. Ο Βρε-
τανός γαλαζοαίματος θα μπορούσε να 
κερδίσει μερικά δισεκατομμύρια δολά-
ρια, αν εργαστεί για την Goldman Sachs, 
σε ρόλο πρέσβη, δίνοντας ομιλίες και 
βοηθώντας στην προσέλκυση celebrity 
πελατών, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται 
ο Βρετανός, ειδήμων των δημοσίων σχέ-
σεων, Μαρκ Μπορκόφσκι.
Όμως, η δήλωση του παλατιού δεν καθη-
συχάζει τον βρετανικό Τύπο, που υπεν-
θυμίζει πως την περασμένη εβδομάδα ο 
πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του παρα-
βρέθηκαν σε εκδήλωση της JP Morgan, 
μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον 
κόσμο. Μάλιστα, η αμερικανική τράπεζα 
έστειλε ιδιωτικό τζετ για να μεταφέρει τον 
Χάρι και τη Μέγκαν από το Βανκούβερ 
στο Μαϊάμι, όπου πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση με την παρουσία προσωπικο-
τήτων διεθνούς εμβέλειας από τον επιχει-
ρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η 
Μέγκαν Μαρκλ παρουσίασε στο ακρο-
ατήριο τον Βρετανό πρίγκιπα και εκείνος 
πραγματοποίησε ομιλία, που αφορούσε, 
κυρίως, τον θάνατο της μητέρας του, όταν 
εκείνος ήταν 12 ετών και την δυσκολία 
του να τον ξεπεράσει.
Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο πρίγκι-
πας Χάρι για την ομιλία του στην εκδή-
λωση της JP Morgan πληρώθηκε από 
500.000 δολάρια μέχρι ένα εκατ. δολά-
ρια. Ο Βρετανός πρίγκιπας μέχρι σήμερα 
τηρεί «σιγήν ιχθύος» για το θέμα.

Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζεται 
να γίνει τραπεζίτης στη... 
Goldman Sachs; 

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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Ο 
Χουάν Γκουαϊδό επέστρεψε μετά 
από αρκετό καιρό στη Βενεζουέ-
λα, αναγγέλοντας νέες κινητοποι-
ήσεις εναντίον του Νικολάς Μα-

δούρο, μετά και την επίσκεψή του στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον.
Τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης περίμε-
ναν χιλιάδες κόσμου στο αεροδρόμιο της 
πρωτεύουσας Καράκας, ωστόσο δεν έλει-
ψαν και τα επεισόδια, καθώς σημειώθη-
καν συγκρούσεις και άγριοι ξυλοδαρμοί με 
οπαδούς του Νικολάς Μαδούρο.
Ο Γκουαϊδό, με αφορμή την «εξορία» του 
από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, πραγ-
ματοποίησε 23ήμερη περιοδεία σε διάφο-
ρες χώρες, στις οποίες είχε συναντήσεις με 

τις πολιτικές ηγεσίες και τους αρχηγούς των 
κρατών.
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενε-
ζουέλα είχε ανακοινώσει μέσω Twitter 
την άφιξή του στο Καράκας, γεγονός που 
συγκέντρωσε μεγάλο πλήθος υποδοχής 
στο αεροδρόμιο. Πολύ γρήγορα, όμως, η 
συγκέντρωση διασπάστηκε και ο χώρος 
έξω από το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε 
πεδίο μάχης, ανάμεσα στους οπαδούς του 
Γκουαϊδό και σε εκείνους του Μαδούρο.
Στο μήνυμά του, ο Γκουαϊδό τόνισε ότι 
«έφτασε η ώρα» και πρόσθεσε ότι αυτή 
είναι η στιγμή που απαιτείται πιο πολύ από 
ποτέ «ενότητα, αυτοπεποίθηση και πολιτική 
πειθαρχία».

διεθνή νέα

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ και ο υποψήφιος των Δημο-
κρατικών για το προεδρικό χρίσμα 
Μάικλ Μπλούμπεργκ αποκάλεσαν 

ο ένας τον άλλον ρατσιστή, κλιμακώνοντας 
τη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο 
πλούσιων επιχειρηματιών.
Ο Τραμπ ήταν εκείνος που έριξε την πρώτη 
βολή, αναρτώντας στο Twitter ένα ηχητικό 
απόσπασμα από το 2015 στο οποίο ο Μπλού-
μπεργκ υπερασπίζεται την χρήση μιας αμφι-
λεγόμενης πρακτικής αστυνόμευσης κατά τη 
θητεία του ως δημάρχου της Νέας Υόρκης την 
περίοδο 2002 και 2013, γνωστής ως «stop 
and frisk», που είχε θεωρηθεί μεροληπτική 
απέναντι στις μειονότητες.
«ΟΥΑΟΥ, Ο ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΓΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ!» έγραψε σε tweet που έπειτα δια-
γράφηκε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος στο παρελ-
θόν είχε στηρίξει αυτή την αστυνομική πρακτική.
Ο Μπλούμπεργκ, που διεκδικεί το προεδρικό 
χρίσμα των Δημοκρατικών για να τεθεί αντιμέ-
τωπος του Ρεπουμπλικανού Τραμπ στις προε-
δρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, είχε ζητή-
σει συγγνώμη τον περασμένο Νοέμβριο, λίγες 
μέρες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά 
του, για την πρακτική αυτή της αστυνομίας της 
Νέας Υόρκης.
Με σημερινή του ανακοίνωση ο Μπλού-
μπεργκ αναφέρθηκε στη δέσμευσή του, όπως 
είπε, για την μεταρρύθμιση της ποινικής δικαι-
οσύνης και της φυλετικής ισότητας, λέγοντας 
πως «Αντιθέτως, ο πρόεδρος Τραμπ κληρο-
νόμησε μια χώρα που όδευε προς μεγαλύτερη 
ισότητα και μας δίχασε με ρατσιστικές εκκλή-
σεις και ρητορική μίσους».
Στο ηχητικό απόσπασμα που επισύναψε ο 
Τραμπ στην ανάρτησή του, ο Μπλούμπεργκ 
ακούγεται να λέει ότι ο τρόπος να κρατήσεις 
τα όπλα μακριά από τα χέρια των παιδιών είναι 
να «τα στήνεις στον τοίχο και να τους κάνεις 
σωματική έρευνα».

Η πρακτική «stop-and-frisk »
Η λεγόμενη πρακτική stop-and-frisk ενθάρ-
ρυνε την αστυνομία να σταματά και να ερευνά 
πεζούς και να συλλαμβάνει ένα δυσανάλογο 
μεγάλο αριθμό μαύρων και Λατίνων.
Ο Μπλούμπεργκ υπερασπιζόταν για καιρό την 
πρακτική αυτή ως μια αποτελεσματική τακτική 
της αστυνομίας που σώζει ζωές, ακόμη και αν 
ένας ομοσπονδιακός δικαστής το 2013 έκρινε 
ότι παραβιάζει τα δικαιώματα μειονοτήτων.

Στην ανακοίνωσή του ο ίδιος είπε: «Έχω ανα-
λάβει την ευθύνη ότι μου πήρε πολύ καιρό να 
καταλάβω τις επιπτώσεις που είχε αυτή η πρα-
κτική σε κοινότητες μαύρων και Λατίνων».
Ο μεγιστάνας πρόεδρος είχε στηρίξει την πρα-
κτική αυτή πριν και μετά αφότου έγινε πρόε-
δρος το 2017. Τον Οκτώβριο του 2018, ο τότε 
πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από το Σικάγο να 
εφαρμόσει την πρακτική stop-and-frisk για 
να πολεμήσει το έγκλημα. «Αποδίδει και προ-
ορίζεται για προβλήματα όπως του Σικάγο», 
είχε πει τότε.
Ένας εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρα-
τείας Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα για σχό-
λιο για τη στήριξη του προέδρου στην πρα-
κτική stop-and-frisk και γιατί ο Τραμπ διέ-
γραψε το tweet του. Ο Λευκός Οίκος αρνή-
θηκε να σχολιάσει γιατί ο Αμερικανός πρόε-
δρος διέγραψε την ανάρτησή του. Ωστόσο, με 
μια ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος της εκστρα-
τείας Τραμπ δήλωσε πως τα ηχογραφημένα 
σχόλια του Μπλούμπεργκ «είναι ξεκάθαρα 
ρατσιστικά και απαράδεκτα». «Η συγγνώμη 
για το ‘stop and frisk’ ήταν ψεύτικη», είπε ο 
εκπρόσωπος.
Ο Τραμπ δέχτηκε σφοδρή επίθεση μετά την 
πορεία των λευκών εθνικιστών στο Σάρλο-
τσβιλ της Βιρτζίνια, το 2017, όταν τους εξίσωσε 
με εκείνους που είχαν οργανώσει αντιδιαδή-
λωση. Υποστήριξε τότε ότι για τα επεισόδια 
ευθύνονταν «και οι δύο πλευρές» και ότι και 
στις δύο διαδηλώσεις συμμετείχαν «καλοί 
άνθρωποι».
Οι δύο δισεκατομμυριούχοι έχουν επιδοθεί σε 
ένα πόλεμο λέξεων, με τον ένοικο του Λευκού 
Οίκου να εκτοξεύει προσβολές ενάντια στον 
μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, σε μια 
ένδειξη του πόσο σοβαρά φαίνεται να παίρνει 
την υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου.
Ο 77χρονος πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρ-
κης, ο ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στον 
κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό Forbes (η 
περιουσία του εκτιμάται στα 50 δισεκ. δολά-
ρια), έχει δαπανήσει πάνω από 250.000 δολά-
ρια (από τη δική του περιουσία) σε τηλεοπτι-
κές διαφημίσεις. Διεξάγει μια αντισυμβατική 
εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο και δεν συμ-
μετέχει στις προκριματικές στις πρώτες Πολι-
τείες. Θα είναι όμως μεταξύ των διεκδικητών 
του χρίσματος στις 3 Μαρτίου, την «Σούπερ 
Τρίτη» όπου 14 Πολιτείες θα ψηφίσουν ταυτό-
χρονα. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις, τα ποσοστά του καταγράφουν άνοδο.

Πόλεμος Τραμπ-Μπλούμπεργκ: 
«Εσύ είσαι ρατσιστής, όχι εγώ» 
Ο Τραμπ ήταν εκείνος που έριξε την πρώτη βολή, αναρτώντας στο Twitter ένα 
ηχητικό απόσπασμα από το 2015 στο οποίο ο Μπλούμπεργκ υπερασπίζεται τη 
χρήση μιας αμφιλεγόμενης πρακτικής αστυνόμευσης κατά τη θητεία του ως 
δημάρχου της Νέας Υόρκης

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στο 
Καράκας ο Γκουαϊδό
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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

Όταν το θύμα του bullying… 
είστε εσείς

Έ
χουμε συνδέσει το bullying με την 
παιδική ηλικία, δυστυχώς όμως 
δεν σταματά εκεί. Άλλωστε, συ-
χνά είναι τα ίδια άτομα που το εξα-

σκούσαν ως παιδιά που το συνεχίζουν και 
στην ενήλικη ζωή τους.  Τα περιβάλλοντα 
στα οποία συνυπάρχουμε με ανθρώπους 
που δεν έχουμε επιλέξει, όπως η δουλειά, 
είναι εκείνα στα οποία αναγκαζόμαστε 
συνήθως να αντιμετωπίσουμε τέτοιους 
ανθρώπους. Και όταν κάνουμε παιδιά, σε 
αυτά τα περιβάλλοντα συμπεριλαμβάνε-
ται και το σχολείο, ακόμη και αν δεν είμα-
στε πια εμείς που φοιτούμε σε αυτό.

Δεν έχει  να κάνει με σας
Επαναλάβετέ το μετά από εμάς: Δεν έχει 
να κάνει με σας. Το άτομο ή τα άτομα 
που δεν χάνουν ευκαιρία να υπονοή-
σουν ότι κάνετε κακή δουλειά με την ανα-
τροφή του παιδιού σας, προφανώς προ-
σπαθούν μέσα από αυτό να καλύψουν 

κάποιο κενό στη δική τους ζωή. Αυτό δεν 
τους αθωώνει – όλοι έχουμε προβλή-
ματα. Ωστόσο, ίσως σας βοηθήσει να μην 
εστιάσετε και πολύ στην αρνητικότητα 
που εκπέμπουν.

Μην τους ικανοποιήσετε
Προσπαθήστε να μην αντιδράτε έντονα 
στη συμπεριφορά τους. Ακόμη και αν 
δεν το συνειδητοποιούν, αυτό ακριβώς 
αναζητούν από την αλληλεπίδρασή τους 
μαζί σας.

Μιλήστε ευθέως
Σε ήρεμο αλλά σταθερό τόνο, αντιμετω-
πίστε ευθέως το άτομο που σας δημιουρ-
γεί πρόβλημα, αναφέροντας ξεκάθαρα 
αυτά που σας έχουν ενοχλήσει. Το πιθα-
νότερο είναι ότι δεν θα αναγνωρίσει ότι 
συμπεριφέρεται με τον τρόπο που περι-
γράφετε. Προσπαθήστε να παραμείνετε 
σταθερή στη θέση σας και να μην αμφι-
σβητείτε την αντίληψή σας. 
Σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι ενήλι-
κοι bullies διαπιστώνουν ότι δεν έχουν 
μπροστά τους έναν εύκολο στόχο, στα-

ματούν αυτομάτως την τοξική συμπερι-
φορά τους.

Επιλέξτε τις μάχες σας
Αν παρά τις προσπάθειές σας οι μικρο-
πρεπείς γονείς συνεχίσουν ακάθεκτοι, 
είναι σημαντικό να μην αναλωθείτε σε 
κάθε εκνευριστικό γεγονός που θα προ-
κύπτει – γιατί θα προκύπτουν πολλά. 
Διαχωρίστε τη θέση σας όταν πρόκειται 
για πράγματα που έχουν σημασία, αλλά 
προσπαθήστε να μην επηρεαστείτε και 
να μην ασχοληθείτε με κάθε μπηχτή για 
επουσιώδη θέματα.

Μην ελπίζετε σε ένα καλύτερο 
αύριο
.Οι πιθανότητες να γίνει καλύτερος 
άνθρωπος είναι από ελάχιστες έως ανύ-
παρκτες. Ακόμη και αν δίνει σημάδια 
βελτίωσης, κρατήστε μικρό καλάθι.

Μην αμφισβητείτε τον εαυτό σας
Αν έχετε την ατυχία να αντιμετωπίζετε 
έναν πιο… διορατικό ενήλικο bully, 
ενδέχεται να έχει διακρίνει τα σημεία 
στα οποία είστε πιο ευάλωτη και να σας 
χτυπά ακριβώς εκεί. Κανένας γονιός δεν 
είναι τέλειος – ούτε αυτός που τονίζει τις 
αδυναμίες σας με κάθε ευκαιρία – και το 
ίδιο φυσικά ισχύει και για εσάς. 
Ωστόσο, ο στόχος δεν είναι να είστε 
τέλεια, αλλά να κάνετε το καλύτερο που 
μπορείτε. Και σίγουρα δεν είναι να πλη-
γώνεστε από την κριτική ανθρώπων 
που χαίρονται δημιουργώντας αρνητικά 
συναισθήματα στους υπόλοιπους.

Κάντε καλύτερες παρέες
Ακόμη και αν ανήκετε στους άτυχους που 
αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν περισ-
σότερα από ένα τέτοια άτομα στο σχο-
λείο ή τις εξωσχολικές δραστηριότητες 
του παιδιού, αποκλείεται όλοι οι υπόλοι-
ποι γονείς να ανήκουν σε αυτή την κατη-
γορία. Εντοπίστε τους πιο συμπαθητι-
κούς και επιδιώξτε να περνάτε το μεγαλύ-
τερο μέρος του χρόνου σας με εκείνους.

Μ
ήπως τα δάκρυα σε κάνουν 
ν’ αλλάξεις τη στάση σου; Ας 
δούμε το εξής σενάριο: Το παι-
δί σου θέλει σοκολάτα αλλά ε-

σύ λες όχι. Στη συνέχεια επιστρατεύει όλες 
τις ικανότητές του και για να σε συγκινήσει 
και να σε λυγίσει αρχίζει να κλαίει. Μην υ-
ποχωρείτε γιατί το μόνο που θα μάθει είναι 
ότι η τακτική του φέρνει αποτέλεσμα. Πρέ-
πει να εμμείνετε και να είστε σταθεροί στην 
απόφασή σας.
 Αφήστε το να κλάψει αλλά μην το αφήσετε 
να πάρει τη σοκολάτα που ζήτησε. Πρέπει 
να καταλάβει ότι το «όχι» σας είναι για το 
καλό του. Είστε ο γονιός του. Το παιδί σας 
χρειάζεται την καθοδήγησή σας και πρέπει 
να σέβεται τους περιορισμούς που βάζετε.

Πώς κατευθύνεις την καρδιά σου;
Μια και τα αισθήματα είναι επιφα-
νειακά, ευμετάβλητα και αναξιό-
πιστα το να ακολουθείς αυτό που 
σου υπαγορεύει η καρδιά σου μπο-
ρεί να μην είναι η σωστή επιλογή. 
Όταν λέει ο κόσμος, «κάνε αυτό 
που σου λέει η καρδιά σου» είναι 
σα να λένε, «ακολούθησε τα αισθή-
ματά σου.» Παραθέτουμε 4 τρό-
πους για να κατευθύνεις την καρ-
διά σου. Πρώτα, πρώτα, κάνε έναν 
έλεγχο της καρδιάς σου. Τι έχει για 
σένα πιο πολλή αξία; Πού επενδύ-
εις το χρόνο σου και τα χρήματά 
σου; Δεύτερον, φύλαξε την καρδιά 
σου. Όταν την απειλεί κάτι όχι καλό, 
φύλαξέ την από τον πειρασμό. 
Τρίτον, ρύθμισε την καρδιά σου. 
Στρέψε τις σκέψεις σου στα σημα-
ντικά πράγματα της ζωής—πίστη, 
οικογένεια και φίλοι. Τέταρτον, μην 
παρασύρεσαι από την καρδιά σου. 
Μην περιμένεις να σου έρθει η διά-
θεση για να κάνεις αυτό που πρέ-
πει. Μην αναβάλεις. Κάντο σήμερα. 
Μην είσαι ακόλουθος της καρδιάς 
σου αλλά οδηγητής. 
Μήπως τα παιδιά σου αντιμετωπί-
ζουν τον κίνδυνο των ναρκωτικών; 

Μία πρόσφατη έρευνα από το Κρα-
τικό Κέντρο για τη Χρήση και Κατά-
χρηση Ναρκωτικών δείχνει ότι οι 
περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν 
αν γίνεται διακίνηση ναρκωτικών 
στα σχολεία των παιδιών τους. 
Και όμως, 80% από τα παιδιά του 
Λυκείου (High school)  και 44% από 
τα παιδιά του Γυμνασίου (Middle 
School) έχουν δει να κυκλοφο-
ρούν ναρκωτικά στο σχολείο τους 
ή έχουν δει μαθητές να τα παίρνουν 
στο σχολείο... κι αυτό συμβαίνει 
τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδι-
ωτικά σχολεία. 
Γιαυτό  αντί να νομίζεις ότι το σχο-
λείο του παιδιού σου είναι ασφαλές 
και ακίνδυνο, πέρνα στην επίθεση 
και μίλησε με τα παιδιά σου γι αυτά 
που βλέπουν στην αυλή του σχο-
λείου. Κι ακόμα, συνεργάσου με 
άλλους γονείς και διευθυντές για 
την καταπολέμηση των ναρκωτικών 
στα σχολεία.

Οι ηλικιωμένοι έχουν ένα αποτελε-
σματικό όπλο ενάντια στο άγχος. 
Οι ηλικιωμένοι καταπολεμούν το 
άγχος και το στρες. Μια πρόσφατη 
μελέτη που έκανε το Πανεπιστή-
μιο της Florida  και το Wayne State 
University διαπίστωσε ότι το 96 τοις 
εκατό των ηλικιωμένων χρησιμο-
ποιούν την προσευχή για να κατα-
πολεμήσουν το άγχος. Η μέση ηλι-
κία ήταν 74. 
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι εκεί-
νοι που προσεύχονταν αντιμετώπι-
ζαν πιο ψύχραιμα τα προβλήματα 
της ζωής από εκείνους που δεν 
προσεύχονταν. Το συμπέρασμα; Οι 
επιστήμονες λένε ότι η προσευχή 
μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιω-
μένους να ζήσουν μία ζωή πιο υγιή 
απαλλαγμένη από το άγχος. Κι αν 
αυτό αληθεύει για τους ηλικιωμέ-
νους, ίσως θάπρεπε κι όλοι εμείς να 
το δοκιμάσουμε. 

Μήπως τα δάκρυα 
σε συγκινούν και 

υποχωρείς;
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υγεία

Ο
ι πάσχοντες από πόνο 
στην πλάτη συχνά λαμ-
βάνουν οδηγίες να χρη-
σιμοποιούν μη φαρμα-

κευτικές θεραπείες για να ελέγ-
ξουν τον πόνο στην πλάτη, όπως 
για παράδειγμα η άσκηση και οι 
ολιστικές εναλλακτικές παρεμβά-
σεις όπως η γιόγκα. Σύμφωνα με 
μια επανεξέταση μελετών που δη-
μοσιεύθηκε στο Holistic Nursing 
Practice, ερευνητές από το Πανεπι-
στήμιο Florida Atlantic αξιολόγη-
σαν στοιχεία σχετικά με τις επιδρά-
σεις τριών παρεμβάσεων σε σώμα 
και πνεύμα με βάση την κίνηση 
στον χρόνιο πόνο της πλά-
της. Συγκεκριμένα, εξέτα-
σαν τη γιόγκα, το τάι τσι και 
το κιγκόνγκ, μια παραδοσι-
ακή κινεζική κινησιοθε-
ραπεία με διαλογισμό 
που επικεντρώνεται 
στην επαγρύπνηση 
και την εστίαση στο 
σώμα, κατά τη διάρκεια 
αργών, χαλαρωτικών και ε-
παναλαμβανόμενων κινή-
σεων.
Οι επιστήμονες συνέ-
κριναν και αντιπαρέ-
βαλλαν τις τρεις τεχνι-
κές όσον αφορά στη 
συχνότητα και τη διάρ-
κεια των παρεμβάσεων, των 
βασικών και των δευ-
τερευόντων αποτελε-
σμάτων τους, τα ποσο-
στά φθοράς και τις πιθα-
νές παρενέργειες και τα 
τελικά αποτελέσματά τους. 
Τα ευρήματα από την επα-
νεξέταση αυτή παρέχουν 
εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα 
οφέλη της γιόγκα, του τάι τσι και 
του κιγκόνγκ, που έχουν προταθεί 
κατά καιρούς σε ασθενείς με πόνο 
στην πλάτη από τους παρόχους 
υγείας.
«Επανεξετάσαμε τα δεδομένα αυτά 
για να προσδιορίσουμε τις επιδρά-
σεις τέτοιου είδους παρεμβάσεων 
στον χρόνιο πόνο στην πλάτη, σε 
ψυχολογικούς παράγοντες, σε 
στρατηγικές αντιμετώπισης και 
στην ποιότητα ζωής των ανθρώ-
πων που πάσχουν από πόνο στην 
πλάτη. Στόχος μας είναι να παρά-
σχουμε μια ολοκληρωμένη αξι-

ολόγηση των επιδράσεων αυτών 
των παρεμβάσεων, ώστε να μπο-
ρούμε να προσφέρουμε πληροφο-
ρίες σε διάφορους κλάδους για την 
εφαρμογή τεκμηριωμένων παρεμ-
βάσεων με σκοπό τον περιορισμό 
αυτού του πόνου», ανέφερε ο Δρ. 
Juyoung Park, συγγραφέας της 
μελέτης και αναπληρωτής καθηγη-
τής ιατρικής.
Από τις 625 σχετικές μελέτες που 
εντόπισαν οι ερευνητές, οι 32 πλη-
ρούσαν τα κριτήρια για να συμπε-
ριληφθούν στην επανεξέταση, με 
τον συνολικό αριθμό συμμετεχό-
ντων να φτάνει τους 3,484 ηλικίας 

από 33 έως 73 ετών. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι οι παρεμβά-
σεις σώματος και πνεύματος με 

βάση την κίνηση είναι αποτε-
λεσματικές για τη θεραπεία 
του πόνου της πλάτης. 
Μεταξύ των θετικών απο-

τελεσμάτων που παρατηρήθη-
καν, μάλιστα, ήταν η μείωση 
του πόνου ή του ψυχολογι-
κού στρες, όπως η κατά-
θλιψη και το άγχος, η μεί-

ωση στην ανικανότητα που 
σχετιζόταν με τον πόνο και η 

βελτιωμένη λειτουργική ικανό-
τητα.

Ανάμεσα σ τα σημαντικά 
ευρήματα των ερευνητών 
ήταν και το γεγονός ότι η 

μεγαλύτερη διάρκεια και η 
εντατική ενασχόληση με τη γιό-
γκα παρουσίασε μειώσεις στον 

πόνο της πλάτης, ενώ το τάι τσι 
μείωσε τον έντονο πόνο στην 
πλάτη και σε άνδρες ηλικίας 

περίπου 20 ετών. Γενικότερα, το 
τάι τσι παρουσίασε μεγαλύτερες 
μειώσεις στην ένταση του πόνου, 
στα συμπτώματα και την ανικανό-
τητα που σχετιζόταν με τον πόνο, 
από τις παρεμβάσεις ελέγχου. 
Τέλος, λόγω του μικρού αριθμού 
μελετών που εξέταζαν τις επιδρά-
σεις του κιγκόνγκ, οι ερευνητές δεν 
μπόρεσαν να καταλάβουν αν αυτή 
η παρέμβαση είναι χρήσιμη στη 
θεραπεία του χρόνιου πόνου στην 
πλάτη. 
Οι υπάρχουσες έρευνες υποδει-
κνύουν με σιγουριά τα οφέλη της 
γιόγκα, η περίπτωση του τάι τσι και 
του κιγκόνγκ παραμένουν πάντως 
υπό διερεύνηση.

Η 
έκθεση ενός ανθρώπου σε καθημερινή 
βάση στο όζον που βρίσκεται κοντά στην 
επιφάνεια της Γης (όχι ψηλά στην ατμό-
σφαιρα), ιδίως στις πόλεις, συνδέεται με 

αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με 
μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, τη μεγαλύτερη 
του είδους της μέχρι σήμερα.Οι ερευνητές, με επικε-
φαλής τη Δρ. Άνα Βισέντο-Καμπρέρα του Ινστιτού-
του Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στη Βέρ-
νη της Ελβετίας, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
ΒΜJ (British Medical Journal). Στην έρευνα συμμετεί-
χε η καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιο-
λογίας Κλέα Κατσουγιάννη της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το επιφανειακό όζον είναι ένα αέριο που υπάρχει 
συχνά στα αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα και 
το οποίο σχηματίζεται όταν οι αέριοι ρύποι αντι-
δρούν με το φως του ήλιου. Τα ευρήματα της νέας 
μελέτης -με βάση δεδομένα από 406 πόλεις σε 20 
χώρες- δείχνουν ότι περισσότεροι από 6.000 θάνα-
τοι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να αποφεύγονται, αν 
εφαρμόζονταν αυστηρότερα μέτρα για την ποιό-
τητα του αέρα με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Τα σημερινά επίπεδα 
ασφαλείας για το όζον είναι 100 μg/m3 (μικρογραμ-

μάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 
120 μg/m3 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 140 
μg/m3 σύμφωνα με τις ΗΠΑ και 160 μg/m3 σύμ-
φωνα με την Κίνα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι 
περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού στις 
αστικές περιοχές εκτίθεται σε επίπεδα ρύπανσης 
πάνω από τα όρια του ΠΟΥ. Η νέα μελέτη εκτιμά ότι 
μια αύξηση κατά 10 μg/m3 στο επίπεδο του επιφα-
νειακού όζοντος στη διάρκεια μιας μέρας και της 
προηγούμενης σχετίζεται με μια αύξηση κατά σχε-
δόν 0,2% του κινδύνου πρόωρου θανάτου. 

Έρευνα αποκαλύπτει πόσο απειλητικός για 
τη ζωή είναι ο αέρας της πόλης

Πόνος στην πλάτη: Οι 
ασκήσεις που ανακουφίζουν 
χωρίς φάρμακα

Εάν ταλαιπωρείστε από αϋπνίες προτού καταφύγετε σε φαρμακευτική βοήθεια 
δοκιμάστε να κάνετε τις ακόλουθες κινήσεις:
Κρύψτε το ρολόι στο συρτάρι ή να το γυρίσουμε προς τον τοίχο γιατί όσο το κοι-

τάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μετράτε πόσες ώρες ύπνου σας απέμειναν 
τόσο περισσότερο αγχώνεστε και δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε.

Αποφύγετε τα βαριά και δύσπεπτα φαγητά 1-2 ώρες πριν κοιμηθείτε. 
Το ίδιο ισχύει και για τον καφέ και τα αναψυκτικά τύπου κόλα 

επειδή έχουν διεγερτική δράση
Όσον αφορά το αλκοόλ, 1-2 ποτηράκια μπορεί να σας βοη-

θήσουν να κοιμηθείτε. Η κατάχρηση όμως μπορεί να 
προκαλέσει νυχτερινές αφυπνίσεις.

Η μεσημεριανή σιέστα δεν πρέπει να ξεπερνά τη μία 
ώρα, αλλιώς μπορεί να διαταράξει τον βραδινό 

σας ύπνο.
Αν στριφογυρίζετε στο κρεβάτι είναι προτι-
μότερο να σηκωθείτε και να ξαπλώσετε ξανά 
όταν νιώθετε αρκετά κουρασμένοι
Η άσκηση μπορεί να διευκολύνει τον ύπνο 
αρκεί να μη γίνεται 2-3 ώρες πριν πέσετε στο 
κρεβάτι.

Έξι κινήσεις που νικούν την αϋπνία

Βότανα που αφυπνίζουν την λίμπιντο

Σ
ε κάποια βότανα αποδίδονται μεταξύ άλ-
λων αφροδισιακές ιδιότητες από αρχαιο-
τάτων χρόνων. Ας δούμε ποια είναι αυτά 
χωρίς να ξεχνάμε ότι δεν υπερβαίνουμε τα 

1-2 φλιτζάνια την ημέρα για περισσότερο από 2-3 
εβδομάδες.
Μελισσόχορτο. Οι ιστορίες που λέγονται γύρω 
από τις ευεργετικές του ιδιότητες στη σεξουαλική 
ανικανότητα είναι άφθονες. Στην αρχαία Ελλάδα 
θεωρούνταν ερωτικό γούρι. Ετοιμάστε ένα 
ρόφημα αφήνοντας 30 γρ. αποξηραμένο βότανο 
σε ένα ποτήρι βρασμένο νερό για 10-15 λεπτά, 
σουρώστε και πιείτε.
Φασκόμηλο. Έχει τονωτικές και διεγερτικές ιδιό-

τητες, γι’ αυτό και συχνά χρησιμοποιείται κατά της 
ανικανότητας λόγω ηλικίας.
 Συνιστάται προσοχή ωστόσο επειδή  σε κατά-
χρηση μπορεί να προκαλέσει ταχυπαλμίες ή πονο-
κέφαλο.
Μέντα. Λέγεται ότι ο Αριστοτέλης είχε συμβου-
λεύσει τον Μέγα Αλέξανδρο να μην αφήνει τους 
στρατιώτες του να πίνουν τσάι μέντας πριν από τη 
μάχη, για να αποφεύγουν την ερωτική διέγερση 
και την επακόλουθη απώλεια των δυνάμεών τους. 
Δίκταμος. Στην περίπτωση του δίκταμου συνιστά-
ται το ζεστό… μπάνιο για μισή ώρα σε νερό στο 
οποίο υπάρχουν άνθη και φύλλα δίκταμου. 
Θεωρείται ότι προκαλεί ερωτική διέγερση.
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ιστορίες

18 Φεβρουαρίου
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος λογοτέχνης 

Νίκος Καζαντζάκης

Ο 
Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε το 1883, στην 
τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη που μαχόταν 
για την ελευθερία. Ο πατέρας του, θέλοντας να 
εμφυσήσει στο γιο του την αξία της ελευθερί-

ας, στις άγριες σφαγές που έγιναν στην  Κρήτη το 1889 τον 
πήγε στην Πλατεία με τα λιοντάρια και τον έβαλε να προ-
σκυνήσει τα παγωμένα πόδια των κρεμασμένων στον πλά-
τανο από τους Τούρκους.
Ο πατέρας του τον προόριζε για δικηγόρο και όχι για συγ-
γραφέα ή δημοσιογράφο. Έτσι το 1906 πήρε με άριστα το 
πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών, το οποίο έφερε και την υπογραφή τού Κωστή Παλαμά 
ως Γενικού Γραμματέως τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
1907 κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στη 
λογοτεχνία και τη φιλοσοφία έρχεται σε επαφή με τον 
καθηγητή Ερρίκο Μπερξόν, ο οποίος τον επηρέασε βαθύ-
τατα στη διαμόρφωση της δικής του φιλοσοφίας.
Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1906 γράφοντας δοκίμια, 
ωστόσο στην μετέπειτα πορεία του ασχολήθηκε με όλα τα 
είδη του λόγου, ποίηση όπως η Οδύσεια, μυθιστορήματα 
όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Βίος και Πολιτεία 
του Αλέξη Ζορμπά» θεατρικά έργα και τραγωδίες όπως 

«Προμηθέας Πυρφόρος», φιλοσοφία όπως «Ασκητική» 
και «Συμπόσιον», μεταφράσεις όπως«Η Θεία Κωμω-
δία» τού Δάντη, έγραψε ταξιδιωτικά έργα και διασκεύασε 
μεγάλο αριθμό παιδικών βιβλίων. Έτσι άφησε πίσω του 
πλούσιο και σημαντικό έργο που συνέβαλε στην αναγνώ-
ρισή του διεθνώς.
Αναμείχθηκε και στα κοινά, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος τον διόρισε Γεν.Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλ-
ψεως και τον έστειλε στον Κάυκασο το 1919, προκειμέ-
νου να συνδράμει στον επαναπατρισμό των εκεί Ελλήνων 
Ποντίων, που υπέφεραν μετά την επικράτηση του κομ-
μουνισμού από το 1917 στη Ρωσία. Τότε μετέφερε,μέσα 
σε τεράστιες δυσκολίες, 150.000 Έλληνες και τους εγκατέ-
στησε στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μαζί του πήρε και 
τον Γιώργη Ζορμπά, τον μυθιστορηματικό «Αλέξη Ζορ-
μπά».
Από τις 26 Νοεμβρίου 1945 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 1946 
διετέλεσε Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην Κυβέρ-
νηση Θεμιστοκλή Σοφούλη. Επίσης, υπήρξε Δημοτικός 
Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Το 1947-1948 διετέλεσε 
Τμηματάρχης της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι, από όπου και 
παραιτήθηκε, προκειμένου να μπορέσει απερίσπαστος 
να επιδοθεί στην «αγνή και αφιλόκερδη πνευματική δου-
λειά», όπως είπε ο ίδιος.
Έκανε δύο γάμους, με τη Γαλάτεια Αλεξίου, έρωτας των 
νεανικών του χρόνων, που δυστυχώς κατέληξε σε δια-
ζύγιο. Παντρεύτηκε όμως και δεύτερη φορά την Ελένη 
Σαμίου με την οποία έζησε μια ευτυχισμένη ζωή που του 
πρόσφερε τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνει παραγω-
γικός.

Πηγή έμπνευσής του ήταν τα ταξίδια. Ο ίδιος ταξίδεψε όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, φτάνοντας 
από τη Μέση Ανατολή ως τη Σιβηρία. Με την Κύπρο συν-
δέθηκε πολύ και τάχθηκε σταθερά υπέρ των αγώνων της 
για ελευθερία.
Κατά το ταξίδι τής επιστροφής του από την Ιαπωνία και 
την Κίνα, εισήχθη στην Πανεπιστημιακή Κλινική τού Φρά-
ιμπουργκ της Γερμανίας, όπου πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 
1957, στις 10:20 το βράδυ. Νεκρός μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα και μετά στην Κρήτη.
Τον τάφο του έχει σφραγίσει κατά τρόπο επιγραμματικό 

και απλό, ένα επιτύμβιο με φράσεις από την «Ασκητική».
«Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτε-
ρος», δηλαδή όλες οι μορφές ελευθερίας με τη μεταφυ-
σική έννοια του όρου ανάγονται σε μια, στην απουσία 
φόβου και ελπίδας. Η ελευθερία ήταν το κεντρικό φιλο-
σοφικό πρόβλημα και το υψηλότερο αγώνισμα της ψυχής 
του.
Ας θυμηθούμε 30 από τις γνωστότερες φράσεις-απο-
φθέγματα του Νίκου Καζαντζάκη:
«Ξέρω τώρα. Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, 
λυτρώθηκα από το νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο 
πάνω, είμαι λέφτερος. Αυτό θέλω. Δε θέλω τίποτα άλλο» 
«Μια αστραπή η ζωή μας... μα προλαβαίνουμε»
«Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά»
«Να πεθαίνεις κάθε μέρα. Να γεννιέσαι κάθε μέρα. Ν' 
αρνιέσαι ό,τι έχεις κάθε μέρα»
«Ε κακομοίρη άνθρωπε, μπορείς να μετακινήσεις βουνά, 
να κάμεις θάματα, κι εσύ να βουλιάζεις στην κοπριά, 
στην τεμπελιά και στην απιστία! Θεό έχεις μέσα σου, Θεό 
κουβαλάς και δεν το ξέρεις – το μαθαίνεις μονάχα την 
ώρα που πεθαίνεις, μα 'ναι πολύ αργά»
«Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος»
«Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο· καταλήγουμε σε 
μια σκοτεινή άβυσσο· το μεταξύ φωτεινό διάστημα το 
λέμε Ζωή»
«Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ…»
«Ολάνθιστος γκρεμός της γυναικός το σώμα»
«Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απ’ όλους τους σωτήρες· 
αυτή ‘ναι η ανώτατη λευτεριά, η πιο αψηλή, όπου με 
δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις;»
«Τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου: ψωμί, κρασί, 
φωτιά, γυναίκα»
«Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδο-
χικά θαύματα»
«Η Κρήτη δεν θέλει νοικοκυραίους, θέλει κουζουλούς. 
Αυτοί οι κουζουλοί την κάνουν αθάνατη»
«Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικη-
θούμε;". Πολέμα!»
«Νίκησα; Νικήθηκα; Τούτο μόνο ξέρω: Είμαι γεμάτος 
πληγές και στέκομαι όρθιος»
«Αν μπορείς, κοίταξε τον φόβο κατάματα και ο φόβος θα 
φοβηθεί και θα φύγει»
«Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν, Θεός δεν υπάρχει»
«Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο -ένα ποτήρι 
κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της 
θάλασσας. Τίποτα άλλο»
«Κάθε Έλληνας που δεν παίρνει, ας είναι και μια φορά 
στη ζωή του, μια γενναία απόφαση, προδίνει τη ράτσα 
του»
«Η αιωνιότητα είναι ποιότητα, δεν είναι ποσότητα, αυτό 
είναι το μεγάλο, πολύ απλό μυστικό»
«Σα δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δεν 
βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει»
«Θεός δεν είναι; Ό,τι του καπνίσει κάνει. Αν δεν μπο-
ρούσε να κάμει αδικίες, τι παντοδύναμος θα ’ταν;»
«Ο,τι επιθυμείς να το φωνάζεις δυνατά, αγρίμι να γίνε-
σαι. Δεν ταιριάζει η μετριότητα με τη λαχτάρα»
«Η ζωή όλη είναι μια φασαρία. Μόνο ο θάνατος δεν 
είναι. Η ζωή είναι όταν λύνεις το ζωνάρι σου και ζητάς 
φασαρίες»
«Φτάσε όπου δεν μπορείς!»
«Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: Να απαντάς 
στην κακία με καλοσύνη»
«Το μεγαλύτερο ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας»
«Αξιοπρέπεια δεν είναι στο να κατέχω τιμές, αλλά στο 
να τις αξίζω»
«Ποιο είναι πάνω από τα λόγια; Η πράξη. Ποιο είναι 
πάνω από την πράξη; Η σιωπή»
«Μπόρα είναι μαθές η ζωή, θα περάσει»



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 Φεβρουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



27ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 Φεβρουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



2914 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

απόψεις

ΜΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ;

Μ
α γίνονται τέτοια πράγματα στο Ελληνικό 
ποδόσφαιρο στις μέρες μας; θα αναρωτη-
θούν κάποιοι. Γίνονται, γίνονται προέβλε-
ψε το άσμα του Παντελίδη. Και βέβαια γί-

νονται.  
Για ποιο ποδόσφαιρο μιλάτε; Στην Ελλάδα φαίνεται δεν 
υπάρχει ποδόσφαιρο, υπαρχουν μόνο  ποδοσφαιρικές 
ομάδες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Πολιτεία είναι ανίκανη να φτιάξει λογικούς, ρεαλι-
στικούς και εφαρμόσιμους νομούς . Ίσως έχομε την 
μεγαλύτερη παραγωγή προχείρων νόμων από όλες τις 
χώρες. Η Ελλάδα στο θέμα παραγωγης μετατροπής και 
αλλαγής νόμων  είναι ο ορισμός του Αλαλούμ.  Ράβε 
ξήλωνε δουλεια να μη σου λείπει. Η συνολική παρακμή 
της Ελληνικής κοινωνίας συνοψίζεται στο άθλιο νομο-
θετικό έργο που χρειάζεται αλλαγή κάθε τόσο. Χαμη-
λότατη η ποιότητα της «ελίτ» αυτών που κυβερνούν τη 
χώρα, οι περισσότεροι των οποίων είναι δικηγόροι.  Η 
Ελλάδα δυσκολεύεται τρομερά εκεί που άλλες χώρες 
τα καταφέρνουν άνετα. Στον αντικαπνιστικό νομό ας 
πούμε. Μα είμαστε εμείς οι Έλληνες τόσο διαφορετικοί 
απ τον άλλο κόσμο;
Και τι πραγματικά εγινε με το ΠΑΟΚ και τη Ξάνθη?  
Παράβαση του νόμου περί πολυιδιοκτησίας. Δεν επι-
τρέπεται ένας ιδιοκτήτης, ο Ιβάν Σαββίδης στη περι-
πτωση αυτή, να είναι το αφεντικό του ΠΑΟΚ και της Ξάν-
θης που θα επέτρεπε το φτιάξιμο παιχνιδιών κλπ.  Και 
όμως ο Ιβάν ο τρομερός που μπαίνει στο γήπεδο οπλο-
φορώντας το έκανε φτιάχνοντας με αχυράνθρωπους-ε-
ταιρείες και ξεγελώντας όλους για κάμποσο καιρό. 
Η προβλεπόμενη ποινή για αυτή τη παραβίαση νόμου 
είναι ο υποβιβασμός και των δυο ομάδων ΠΑΟΚ και 
Ξάνθης. Έλα ντε όμως που ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη είναι 

στη βόρεια Ελλάδα και ο Μητσοτάκης τα πάει καλα με 
τους ψήφους στη βόρεια Ελλάδα… άσε πια που με το 
ΠΑΟΚ στη Βόρειο Ελλάδα και τον Ολυμπιακό στη νότια 
Ελλάδα υπάρχει κίνδυνος για νέο εθνικό διχασμό και 
νέο εμφύλιο.
Ετσι λοιπόν, σας αρέσει, δε σας αρέσει, φίλοι μου 
επειδή τυχαίνει ο Μητσοτάκης να είναι και salesman 
περιωπής μπαίνει στη μέση παραμερίζει υφυπουργό 

και υπουργό, ρίχνει στα μαλακά το ΠΑΟΚ και τη Ξάνθη 
με αφαίρεση βαθμών μόνο, και σαν το Καραμανλή στο 
παρελθόν που επανίδρυσε το κράτος, επανιδρύει και 
αυτός το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Με αυτό το τρόπο κρατά τη χώρα  σχετικά ενωμένη και 
ο εμφύλιος αποφεύγεται. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται 
θα ήθελε να δει τον αντίπαλο του στη δεύτερη εθνική 
κατηγορία και να μονοπωλεί το πρωταθλητισμό στην 
Ελλάδα (για έξω να μη γίνεται λόγος). Αλλα και οι αντί 

-Ολυμπιακοί όπως και να χει το πράγμα με βαριά η ελα-
φρά ποινή για το ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται γιατί και πάλι ο 
Ολυμπιακός βγαίνει κερδισμένος. 
Ανεξάρτητα πάντως με το τι γίνεται με το ΠΑΟΚ Ολυ-
μπιακό και Μητσοτάκη είναι γεγονος ότι οι περισσότε-
ροι ιδιοκτήτες αθλητικών ΑΕ δεν έχουν φανερές πηγές 
εσόδων. Δηλαδή δεν είναι κανονικές εταιρείες με ισο-
λογισμούς και κέρδη να δει κάνεις από που προέρχο-
νται τα χρήματα και που πάνε. Απλά οι παράγοντες και 
οι πρόεδροι χρηματοδοτούν την δήθεν αγάπη τους για 
την ομάδα με εκατομμύρια που ποτέ δεν έχουν κερδί-
σει φανερά και νόμιμα και που δεν έχουν φορολογηθεί 
τις περισσότερες φορές.  Όλα αυτά ενώ οι ομάδες τους 
είναι ζημιογόνες και οι ποδοσφαιρικές τους επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες χρεωκοπημένες. 
Υπάρχει σωτήρια?  Ίσως ένα νέο μνημόνιο, ποδοσφαι-
ρικό αυτή τη φορά να σώσει τη κατάσταση. Όπως τα 
οικονομικά μνημόνια μας έβαλαν τα δυο πόδια σε ένα 
παπούτσι, και μας ανάγκασαν να συμμορφωθούμε και 
να κάνομε αναγκαστικώς αυτά που δεν κάναμε οικειο-
θελώς, ετσι και ένα ποδοσφαιρικό μνημόνιο θα μπο-
ρούσε να μας βάλει σε τάξη. Οι ξένοι διαιτητές, προπο-
νητές και ποδοσφαιριστές δεν φτάνουν. (Οι ξένες επεν-
δύσεις στο ποδόσφαιρο που είναι άραγε;) Και το VAR 
ανεπαρκέστατο είναι αφού ο διαιτητής μπορεί να δει 
μόνο όσα θέλει να δει.   
Είμαστε ρε παιδί μου αδιόρθωτοι, και χειροτέρα ακόμη 
αμετανόητοι και ανεπίδεκτοι μαθήσεως… Κατά τα αλλα  
φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε, τσακωνόμαστε, η γλε-
ντάμε κρατώντας ο καθένας ένα σημαιάκι η κασκόλ 
με τα χρώματα του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, 
ΠΑΟΚ και όλων των άλλων ομάδων. 
Καλό ξημέρωμα στο Ελληνικό ποδόσφαιρο!

CORONA VIRUS KAI ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τ
ώρα με την επιδημία του Κοροναϊου - Corona Virus sσκέφτηκα να σας μοιραστώ μαζί 
σας μερικές πληροφορίες. 
O Κοροναϊός εμφανίστηκε στις 7 Ιανουαρίου στη Κίνα (αρχικά στη πόλη Wuhan) την 
επαρχία Hubei και μέχρι τώρα έχει εξαπλωθεί διεθνώς.  O Corona virus προήλθε από 

μια ψαραγορά όπου παράνομα πωλείται κυνήγι (αγρία ζώα). Φαίνεται ότι η πηγή του ιού 
είναι φίδια και νυχτερίδες που τρώνε πολλοί Κινέζοι. 
Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτου ανάγκης λόγω του Κορο-
ναϊου.  Ο ιός δεν είναι βακτηρίασή λοίμωξη και συνεπώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
αντιβιοτικά. (Ο ιός που προκαλεί τη μόλυνση είναι πολύ ισχυρός και ανθεκτικός στα υπάρ-
χοντα αντιβιοτικά).  
Corona Virus είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Εχει πάρει το όνομά του από τη χαρακτηριστική 
εμφάνισή του κάτω από το μικροσκόπιο, όπου διακρίνονται περιμετρικά των ιδικών σωμα-
τιδίων εξογκώματα σαν στέμμα, σαν κορόνα δηλαδή.  Είναι επίσης ανθεκτικός αφού αντέχει 
στις συνθήκες του γαστρεντερικού συστήματος.
Ο Κοροναϊός προκαλεί στον άνθρωπο λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, αλλά 
μπορούν να προκαλέσουν και πνευμονία. Ένας τύπος του Κοροναϊου ήταν υπεύθυνος για το 
ξέσπασμα οξέος σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου SARS το οποίο άρχισε το 2002 πάλι 
από τη Κίνα. 
Η μέθοδος πρόληψης είναι να κρατάτε το λαιμό σας υγρό, μην αφήστε το λαιμό σας να στε-

γνώσει,  γιατί μόλις στεγνώσει η μεμβράνη στο λαιμό σας, ο ιός μπορεί να εισβάλει στο σώμα 
σας γρηγορά. Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι ο λαιμός σας είναι ξηρός, να έχετε πρόχειρα ένα 
μπουκάλι νερό και να πίνετε ώστε να κρατάτε το λαιμό σας υγρό. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, 
μην πάτε σε πολυσύχναστους χώρους, ειδικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και  φορτίστε τον 
οργανισμό σας με βιταμίνη C.
Τα παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες είναι πιο επιρρεπή στον ιό.
Λίγα πράγματα σχετικά με τις μάσκες προσώπου. Σε μερικούς πολιτισμούς, ιδίως στη νοτιο-
ανατολική Ασία, η μάσκα προσώπου αποτελεί μια ευγενική  χειρονομία άρρωστων που δεν 
θέλουν να βήξουν και να διαδώσουν τα μικρόβια ή ιούς.
 Οι μάσκες προσώπου είναι καλές όταν τις φορά κάποιος που είναι άρρωστος.
Η χρήση μάσκας προσώπου ως προφύλαξη είναι προβληματική.
Κατ  'αρχάς, η περιοχή γύρω από τη μύτη και το στόμα υγραίνεται με τη μάσκα και γίνεται 
δοκιμαστικό πιάτο (petri dish) όπως στο εργαστήριου  όταν δεν μπορείτε να αντισταθείτε στο 
πειρασμό και χρησιμοποιείτε τα χέρια σας να  μετατοπίσετε και να προσαρμόσετε τη μάσκα 
καταλληλά στο πρόσωπό σας. 
Το πλύσιμο των χεριών είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικότερο, όπως και να μην αγγίζεται με 
τα χέρια σας το πρόσωπό σας.  Επίσης αντί να κάνετε χειραψίες καλλίτερα να κουνάτε τα χεριά 
σας σε χαιρετισμό, η να έρχονται σε επαφή μόνο οι σφιγμένες γροθιές αντί για χειραψία.
Στην επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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Νάνσυ Αθανασοπούλου – Μυλωνά, 
η «Κοντυλένια του Νησιού» η καλύτερη 
παράσταση σου… μέχρι την επόμενη !!!

5
0 χρόνια γράφω πολιτικά, συνεντεύξεις, κριτικές 
για διάφορα πράγματα της καθημερινότητας. Αλλά 
είναι φορές που παρακολουθώντας κάτι που πρέ-
πει να το διαβάσει ο αναγνώστης μου υπάρχει δυ-

σκολία, γιατί κρίνοντας κάτι μπορεί να γράψεις λιγότερα από 
αυτό που είδες και θέλεις να μεταφέρεις. Σε αυτό όμως που 
είδα, δεν μπορείς να γράψεις κάτι λιγότερο, ξέροντας μάλι-
στα και την προϊστορία.
Ευγενικοί μου αναγνώστες, όταν είσαι σε τρεις κατάμεστες 
παραστάσεις με κοινό όλων των ηλικιών, οι οποίοι μόλις 
τελείωνε μια σκηνή καταχειροκροτούσαν με ενθουσιασμό, 
είναι κάτι το ξεχωριστό που σε ξεσηκώνει. Βλέπεις πάνω σε 
μια υπέροχη σκηνή του θεάτρου 60 άτομα από έξι μέχρι… 
να παίζουν, να τραγουδούν και να χορεύουν με 100% επαγ-
γελματική (!) συνείδηση. Εκεί σηκώνεσαι και χειροκροτείς 

γιατί αυτό το έργο της Ιουστίνης Φραγκούλης-Αργύρη ήθελε 
κότσια για να σκηνοθετηθεί και να υλοποιηθεί από παιδιά, 
που πραγματικά ξεπέρασαν τους εαυτούς τους προσφέρο-
ντας ένα ανεπανάληπτο θέαμα. 
Οι πρωταγωνιστές, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, δεν 
θα ήθελα να γράψω αναλυτικά έναν-έναν γιατί ίσως αδι-
κήσω κάποιον. Χορός, τραγούδι, μουσική και ηθοποιοί που 
εάν είναι αλήθεια ότι μας βλέπουν αυτοί που φεύγουν από 
τη ζωή, όπως η Λευκαδίτισσα Κοντυλένια ότι την ξαναζω-
ντανεύουν τα παιδιά της Νάνσυς θα ήταν με το χαμόγελο 
μέχρι τα αυτιά της. Τα φανταστικά κουστούμια των ηθο-
ποιών, όπως και η ομορφιά όλων των αγοριών και των κορι-
τσιών ήταν κάτι που σε γέμιζε με υπερηφάνεια για την ελλη-
νική καταγωγή μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
καθώς και την αθάνατη ελληνική μας γλώσσα που πασχίζει 

να διδάσκει μέσω του θεάτρου και του χορού η αγαπητή 
Νάνσυ της παροικίας μας.
Και θέλω να πιστεύω ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι και 
οργανισμοί που μπορούν να κοιτάξουν να βοηθήσουν αυτό 
το έργο-φυτώριο που κάνει μπας και υπάρχουμε κάποια 
χρόνια ακόμα.
Ευχαριστούμε Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη για άλλο ένα 
υπέροχο βιβλίο. 
Ευχαριστούμε Νάνσυ που το ζωντάνεψες.
ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΑΥΤΑ 
ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΑΙΔΙΑ που για τέσσερις μήνες με αδιάκοπες 
πρόβες  παρουσίασαν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. 
Όσο σε όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία της θέλω 
να πιστεύω ότι περάσατε μια αξέχαστη βραδιά. Γεια σας 
μέχρι το επόμενο!!!

Η Άντζελα Μακρής στο ρόλο της Κρυσταλλίας, σύζυγο του Λεωνίδα που 
υποστηρίζει την Κοντυλένια στις αποφάσεις της

Η κα Ιουστίνη Φραγκούλη - Αργύρη αποδέχεται ένα μικρό δωράκι από τα νεότερα μέλη 
του Ekfrassi Performing Arts

O Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, έδωσε το παρών κι εξέφρασε την συγκίνηση του 
για το έργο της κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

H Κοντυλένια (Ειρήνη Αναργύρου) και ο 
Λεωνίδας (Ανδρέας Μπατάκης)
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Νεαρά παιδιά που έδειξαν επαγγελματικότητα, 
μπράβο σας!

Από τα δεξιά: η κα Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη, ο κ. 
Θανάσης Κουρτέσης, η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-

Μυλωνά και ο κ. Τεντ Αργύρης

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης, κ. Στέλιος 
Γεωργίου, έδωσε το παρών Η οικογένεια Κοτσαμποϊκίδης 

Οι πόρτες είναι ζωγραφισμένες από τον γνωστό φιλάνθρωπο επιχειρηματία της παροικίας μας,
 κ. Ιωάννη Δάγωνα Οι μπασκέτες ήταν μια ευγενική χορηγία του KOLONAKI Group

Η Ειρήνη Μπίθα και η Αλίκη Συρίλλας ως 
υπηρέτριες του Λεωνίδα στην επιστροφή 

του στην Λευκάδα

Τα αδέλφια της Κοντυλένιας: Στον ρόλο του Λεωνίδα (δεξιά) ο 
Ανδρέας Μπατάκης, στο ρόλο του Βεσσάριου ο Δημήτρης 

Τσαβδαρίδης, στο ρόλο του Έκτορα ο Βασίλης Τζεβελέκος και στον 
ρόλο του Νικηφόρου (αριστερά) ο Τομ Αναστάσιος Χαραλαμπίδης

Η κα Νάνσυ που σκηνοθέτησε και η κα Ιουστίνη που έγραψε την ιστορία
 «Η Κοντυλένια του Νησιού»

Το Ζαχαροπλαστείο SERANO άλλη μία χρονιά βρίσκεται κοντά στο έργο της κας Νάνσυς

Η κα Ιουστίνη Φραγκούλη - Αργύρη αποδέχεται 
ένα μικρό δωράκι από τα νεότερα μέλη του 

Ekfrassi Performing Arts

Η κα Μίρκα Λυχνάκη από το Γενικό Προξενείο
 της Ελλάδος στο Τορόντο

Στη τελευταία παράσταση στο Τορόντο οι ηθοποιοί έδειξαν την 
ευγνωμοσύνη τους στην κα Νάνσυ με μια μεγάλη αγκαλιά

O Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, έδωσε τα 
συγχαρητήρια του στη κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά και 

στην κα Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη

Η Κοντυλένια και ο Μενέλαος (Δημήτρης 
Χατζηκωνσταντίνου)
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1200 άτομα κατέκλυσαν το θέατρο στις τρεις 
αξέχαστες παραστάσεις

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης ανάμεσα από 
τον κ. Χρήστο Αθανασόπουλο

 και την κα Ντενίς Γεωργίου-Newell

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την κα Ειρήνη Μπίθα

Ο π. Peter Αυγερόπουλος

Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος από το Apollon 
Pharmacy με την σύζυγο του

Ο κ. Φίλιππος Βαρέλης με την σύζυγο του
Ο κ. Διοσύνης Γκεκόπουλος, με τον Αλέξανδρο 

Newell με την γιαγια τους

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννης Φαναράς με την σύζυγο του, 
αλλά και ο κ. Κώστας Παπαγιάννης από το Kariba Foods με τη σύζυγο του κα 

Βίβιαν έδωσαν το παρών

Ο κ. Στηβ  Κριάρης, μεγάλος σπόνσορ της βραδιάς 
με το κρασί THALIA, μαζί με την μητέρα και την 

κόρη του

Η κα Πένυ και η δις Χριστίνα Κουτσογερά

Η κα Ιουστίνη Φραγκούλη - Αργύρη ανάμεσα από τον 
κ. Θανάση Κουρτέση και τον κ. Βασίλη Φάτση

Η κα Έφη Τσάτσου με την κα Ιουστίνη 
Φραγκούλη - Αργύρη

Η κα Εμμέλια Παγίδας με την κα Νάνσυ 
Αθανασοπούλου - Μυλωνά και την κα Ιουστίνη 

Φραγκούλη - Αργύρη
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την κα Ιουστίνη 

Φραγκούλη - Αργύρη

Η κα Έφη Κουτσούγερας, η κα Εμμέλια Παγίδας, η κα Νάνσυ 
Αθανασοπούλου Μυλωνά, η κα Έφη και η κα Δώρα Λιαγκάκη

Η κα Έφη Κουτσουγερά και η κα Λούση 
Γρηγοριάδου

Η Ευγενία Νικολάου ως η γύφτισσα 
που προμηνύει στην Κοντυλένια 

την μοίρα της
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Η Ιουστίνη Φραγκούλη – Αργύρη το έγραψε, 
η Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά 

Η Εμμέλια Παγίδας καθώς η κα Ιουστίνη 
υπογράφει το βιβλίο της

Ο κ. Νίκος Μαντάς

Η κα Δώρα Λιαγκάκη με την κόρη της Έφη, έχουν 
συγγενείς από το Μεγανήσι της Λευκάδας, εκεί όπου 

ξεκίνησε η ιστορία της Κοντυλένιας

Η Ειρήνη Μπίθα στο ρόλο της υπηρέτριας 
και νταντάς του μικρού Ισίδωρου

Τον μεγάλο αδερφό της Κοντυλένιας, Νικηφόρο, έπαιξε ο Τομ Αναστάσιος Χαραλαμπίδης

Ο Στηβ Κάστορας στον ρόλο του μπεκρή πατέρα της 
Κοντυλένιας 

Τον μικρό Αντώνη που κυνηγά από πίσω την 
Κοντυλένια έπαιξε ο Αλέξανδρος Newell

Ανδρέας Μπατάκης, Άντζυ Μακρής, Στηβ Κάστορας
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το σκηνοθέτησε και η Κοντυλένια 
ξαναζωντάνεψε! ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ

Ο Ανδρέας Μπατάκης ως Λεωνίδας, ο αδερφός της 
Κοντυλένια που φεύγει για «Αμέρικα» και η μικρή 

Κοντυλένια ToryAnna-Maria Κουτσουλιανός Ashby
Η Αναστασία Κοτσαμποϊκίδη 

ως μητέρα του Αντώνη

Ο Στέλιος Κριτίκακος μιλώντας για την Νάνσυ 
Αθανασοπούλου-Μυλωνά και τα 30 χρόνια προσφοράς της

Ο Τάσος Νικόπουλος στον ρόλο του πληγωμένου από την 
Κοντυλένια Αντώνη

Οι φίλες της Κοντυλένιας από τα δεξία ως Σμαρώ η Νίκη 
Παπανικολάου, ως Χρυσή η Χρυσεβίνα Τσούρα και ως Μαρία η 

Μαρία Συρίλλας

Η Κοντυλένια του Νησιού, 
Ειρήνη Αναργύρου Ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου ως Μενέλαος

Ο «καπετάνιος» Bill Chambers 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Λ
ίγα λόγια για την  -σχετικά με το εύρος της – νεότερη 
ιστορία του γένους που , ως αρχαίο ελληνικό μεγα-
λουργούσε κι έφτασε στο σημείο, ως ελληνοχριστια-
νικό,  να έχει καταντήσει ο τελευταίος κομπάρσος 

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

ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΥΣ 
582-602 μ.ν.χ.

Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος εξαπολύει νέους διωγμούς κατά 
των εθνικών που απόμειναν στην αυτοκρατορία. Οι χριστια-
νοί εκτελούν, βασανίζουν, καίνε, σταυρώνουν οποιονδήποτε 
είναι ύποπτος για εθνική λατρεία.
602 μ.ν.χ.
Με το θάνατο του Μαυρίκιου ξεσπά «εμφύλια διαμάχη» 
στους κόλπους της αυτοκρατορίας. Οι όχλοι της Κιλικίας, Μ. 
Ασίας, Παλαιστίνης, Θεσσαλονίκης, των Βαλκανικών επαρ-
χιών και αυτής της πρωτεύουσας αλληλοσκοτώνονται. Είναι 
μια εποχή παραλογισμού και σχιζοφρένειας, όπως κάθε 
εποχή που ακολουθεί μετά από λοιμούς και επιδημίες.
692 μ.ν.χ.
Λαμβάνει χώρα η Πενθέκτη σύνοδος. Σ’ αυτήν, η ίδια η ηγε-
σία του χριστιανισμού παραδέχεται πως παρά τις πολύχρο-
νες (4 αιώνες διωγμών) προσπάθειές τους υπάρχουν ακόμα 
ελληνικά και εθνικά κατάλοιπα. Έτσι, αποφασίζεται η απαγό-
ρευση όσων από τις γιορτές των εθνικών συνεχίζουν ακόμα 
σε σκόρπια μέρη της αυτοκρατορίας όπως τα Βρουμάλια, τα 
Ανθεστήρια, τα Βοτά και οι διονυσιακές και εθνικές εορτές.
804 μ.ν.χ.
Ο πατριάρχης Κων/πολης Ταράσιος αποπειράται να εκχρι-
στιανίσει τους τελευταίους Έλληνες της αυτοκρατορίας, τους 
κατοίκους της Μέσα Μάνης, αλλά συναντάει σθεναρή αντί-
σταση.
850-860 μ.ν.χ.
Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταράσιος πέτυχε με τη φωτιά και το 
σπαθί ο Αρμένιος προσηλυτιστής και «άγιος» «Νίκων ο μετα-
νοείτε». Ο Νίκων έχτισε τις πόρτες των εκκλησιών πολύ χαμη-

λές, ώστε όταν εισέρχονταν μέσα οι «νεοφώτιστοι» Λάκω-
νες να σκύβουν το κεφάλι τους. Έτσι στα μέσα του 9ου αιώνα 
παύει και η τελευταία λατρεία Ελλήνων θεών στην ίδια τη 
χώρα που γεννήθηκε.
Πηγές:
1. Karlheinz Deschner: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανι-
σμού. Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ 2004
2. Λιλής Ζωγράφου: Αντιγνώση. Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
18η έκδοση
3. Δημ. Κοργιανίτη: Το λυκόφως των θεών. Εκδόσεις ΑΡΧΕ-
ΤΥΠΟ 2002
4. Θ. Αλεξάνδρου: Για τους ελληνικής καταγωγής χριστιανούς. 
Εκδόσεις ΔΙΟΝ 2003
5. Γ. Γρηγορομιχελάκη: Βίοι αγίων. Εκδόσεις ΔΑΔΟΥΧΟΣ 
2004
6. C. Fouquet: Ιουλιανός. Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου. 
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 1995
7. Π. Τρεμπέλα: Η καινή διαθήκη. Εκδόσεις αδελφότητας Ο 
ΣΩΤΗΡ 1974
8. Μ. Dzielska: Υπατία η Αλεξανδρινή. Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ 
1995
9. Δ. Κούτουλα: Το Βυζάντιο έναντι των ελλήνων εθνικών. 
Εκδόσεις ΔΙΟΝ 2002
10. Α. Καμάρα: Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης 
Ρωμαϊκής αυτ/ρίας. Εκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ
11. Ι. Λάζαρη: Η θαμμένη Ελλάδα. Εκδόσεις ΔΑΥΛΟΣ 2006
12. Βλ. Ρασσιά: Ες έδαφος φέρειν. Εκδόσεις ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ
13. Λιβάνιος: Υπέρ ιερών. Εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ
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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.comHurry. Offers End March 2nd.

*For a limited time get complimenatary no-charge Audi Care Maintnenance on select models. Not all models qualify. **Autoshow credits vary by model, get $15,000 off new unregistered 2020 A8 models. See us for details on credits by model. Offers end March 2nd, 2020.

SECURITY DEPOSIT WAIVED

AND AUTOSHOW CREDITS UP TO 
$15,000 OFF**

PLUS, RECEIVE COMPLIMENTARY

5-YEAR / 80,000 KM
SCHEDULED MAINTENANCE*

AUDI UPTOWN
AUTOSHOW

OFFERS ARE ON NOW
FEBRUARY 1 TO MARCH 2
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Ο
νομάζομαι Γιώργος Χριστό-
πουλος και είμαι ο φαρμακο-
ποιός στο φαρμακείο “Apollon 
Pharmacy” (698 Danfor th 

Avenue, Toronto). Σήμερα θα μιλήσουμε 
για τον κορωναϊό ιό.

Τι είναι οι κοροναϊοί;
Είναι συχνοί ιοί και τυπικά προκαλούν ήπια 
αναπνευστικά προβλήματα όπως βήχα και 
καταρροή, αλλά μερικοί είναι πιο επικίνδυ-
νοι, όπως ο SARS και ο MERS πριν μερικά 
χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύ-
νονται με πιο ήπιους κοροναϊούς τουλάχι-
στον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια 
έως μέτρια συμπτώματα. Σε λίγες περι-
πτώσεις οι συνήθεις κοροναϊοί μπορούν 
να προκαλέσουν λοιμώξεις του κατώτερου 
αναπνευστικού, όπως πνευμονία και βρογ-
χίτιδα. Είναι κοινοί στα ζώα παγκοσμίως 
και μόνο λίγοι από αυτούς είναι γνωστό 
ότι μολύνουν τους ανθρώπους. Σπάνια 
κάποιος κοροναϊός μεταλλάσσεται και εξα-
πλώνεται από τα ζώα στους ανθρώπους, 
όπως συνέβη με τους ιούς SARS και MERS.

• Ποια είναι τα συμπτώματα του 
νέου ιού;
Οι ασθενείς έχουν πυρετό και βήχα, ενώ 
μερικοί έχουν και δύσπνοια. Τα συμπτώ-
ματα, που μοιάζουν πολύ με του SARS, 
εμφανίζονται ανάμεσα στη δεύτερη μέρα 
και στη δεύτερη εβδομάδα μετά την 
έκθεση στον ιό.

• Πώς γίνεται η διάγνωση και η 
θεραπεία του;
Οι κινεζικές αρχές έχουν κάνει την αλλη-
λούχιση (αποκωδικοποιήσει) του γονι-
διώματος του νέου κοροναϊού και έχουν 
μοιραστεί την πληροφορία, επιτρέπο-
ντας έτσι σε επιστήμονες από όλο τον 
κόσμο να μελετήσουν τον ιό. Δεν υπάρ-
χουν συγκεκριμένες αντιικές θεραπείες για 
τη λοίμωξη, συνεπώς οι ασθενείς λαμβά-
νουν φαρμακευτική θεραπεία απλώς για 
τα συμπτώματα τους και θα ανακάμψουν 
μόνοι τους μετά από ένα διάστημα. Η ανά-
παυση και η λήψη πολλών υγρών βοηθούν 
στην αντιμετώπιση της λοίμωξης. Δεν 
υπάρχει ακόμη εμβόλιο για το νέο κορο-
ναϊό, αλλά ήδη ξεκίνησε η προσπάθεια 
δημιουργίας του. Επίσης η αμερικανική 
φαρμακευτική εταιρεία Regeneron έκανε 
γνωστό ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης μιας αντιικής θεραπείας.

• Από πού προήλθε ο ιός;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
ακόμη αναζητά την πηγή προέλευσης του 
ιού. Οι υποψίες εστιάζονται σε μια αγορά 
τροφίμων και ζώντων ζώων στην πόλη 
Γουχάν, όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα 
επιβεβαιωμένα περιστατικά. Μια γενε-
τική ανάλυση, που συνέκρινε το νέο ιό με 

περισσότερους από 200 κοροναϊούς και η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιο-
δικό «Journal of Medical Virology», δείχνει 
ότι ο νέος κοροναϊός μοιάζει με άλλους 
συγγενικούς ιούς που μολύνουν φίδια και 
νυχτερίδες. Μια πιθανότητα είναι ότι ο 

«2019-nCoV» προέκυψε από το συνδυα-
σμό ξεχωριστών ιών που μολύνουν αυτά 
τα δύο είδη ζώων. Αυτό μπορεί να συνέβη 
στη φύση ή στην αγορά της Γουχάν, όπου 
τα ζώα διατηρούνταν κοντά το ένα στο 
άλλο.

• Πώς εξαπλώθηκε στους ανθρώ-
πους;
Η ίδια γενετική ανάλυση δείχνει πως ο 
ιός πιθανώς ανέπτυξε την ικανότητα να 
«πηδά» από τα ζώα στους ανθρώπους 
χάρη σε μια συγκεκριμένη μετάλλαξη στο 
γονίδιο μιας πρωτεΐνης. Αν ο ιός εκκρίθηκε 
μαζί με τα κόπρανα των ζώων, τότε μέσω 
του αέρα θα εισπνεύστηκε από κάποιους 
ανθρώπους, όπως πιστεύουν μερικοί επι-
στήμονες.

• Πού έχει εξαπλωθεί έως τώρα;
Εκτός από την Κίνα, περιστατικά έχουν 
αναφερθεί σε άλλες χώρες της Ασίας (Ταϊ-
λάνδη, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βιετνάμ, 
Σιγκαπούρη), στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ 
και στη Ευρώπη (έως τώρα μόνο στη Γαλ-
λία).

• Πόσο κολλητικός είναι μεταξύ 
των ανθρώπων;
Ο βασικός τρόπος μετάδοσης του ιού φαί-
νεται να είναι από τα ζώα στον άνθρωπο. 

Είναι ακόμη νωρίς για να βγει συμπέρασμα 
πόσο εύκολα περνάει από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, αν και μπορεί όντως να μεταδο-
θεί μεταξύ ανθρώπων. Σύμφωνα με προ-
σωρινούς υπολογισμούς του ΠΟΥ, προς το 
παρόν ο μέσος αριθμός νέων λοιμώξεων 

ανά μολυσμένο άτομο είναι 1,4 έως 2,5 
ασθενείς (συγκριτικά στην εποχική γρίπη 
κάθε ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 
άλλα άτομα).

• Πώς μεταδίδεται μεταξύ ανθρώ-
πων;
Από τον αέρα με τα σταγονίδια του βήχα 
και του φταρνίσματος, με την προσωπική 
επαφή (π.χ. άγγιγμα χεριών), με το άγγιγμα 
μολυσμένων επιφανειών (π.χ. πόμολο πόρ-
τας) και στη συνέχεια με το άγγιγμα του 
στόματος ή της μύτης, προτού κανείς πλύ-
νει τα χέρια του, καθώς επίσης μέσω μολυ-
σμένων κοπράνων.

• Πόσο φονικός είναι;
Μέχρι τώρα η αναλογία των θανάτων 
σε σχέση με τα επιβεβαιωμένα περιστα-
τικά είναι χαμηλή, περίπου 4% (δηλαδή 
πεθαίνουν τέσσερις ανά 100 ασθενείς με 
τον κοροναϊό), ποσοστό μικρότερο από 
τον SARS και τον MERS. Τα περισσότερα 
θύματα ήσαν άνω των 60 ετών και είχαν 
άλλα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, 
όμως υπήρξε και η περίπτωση θανάτου 
ενός νεαρού υγιούς ατόμου. Συνεπώς 
ακόμη είναι νωρίς για να υπάρχει ξεκά-
θαρη εικόνα για τη φονικότητα του νέου 
κοροναϊού. Υπάρχουν φόβοι, σύμφωνα 
με το New Scientist και την «Ουάσιγκτον 

Ποστ», ότι μελλοντικά μπορεί να γίνει πιο 
φονικός, αν υποστεί περαιτέρω μετάλ-
λαξη.

• Πώς συγκρίνεται με τον SARS 
και τον MERS;
Οι δύο αυτοί προηγούμενοι ιοί προκαλού-
σαν σοβαρά συμπτώματα. Δεν είναι σαφές 
πώς ακριβώς ο νέος συγκρίνεται μαζί τους, 
όσον αφορά τη σοβαρότητα των συμπτω-
μάτων. Σε μερικούς ασθενείς έχει προκα-
λέσει σοβαρά συμπτώματα και θάνατο, 
αλλά στους περισσότερους πιο ήπια 
συμπτώματα. Ο SARS που άρχισε το 2003 
στη νότια Κίνα και πιστεύεται ότι πήγασε 
από νυχτερίδες, μόλυνε περισσότερους 
από 8.000 ανθρώπους και σκότωσε 774, 

δηλαδή περίπου έναν στους δέκα ασθε-
νείς. Ενώ ο MERS που εμφανίστηκε στη 
Σαουδική Αραβία το 2012 και «πήδηξε» 
από τις καμήλες στους ανθρώπους, ήταν 
ακόμη πιο φονικός, καθώς σκότωσε έναν 
στους τρεις ανθρώπους που μόλυνε (το 
34%).

• Μπορεί ο νέος ιός να προκαλέ-
σει πανδημία;
Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται τρεις προ-
ϋποθέσεις: να μολύνει αποτελεσματικά 
τους ανθρώπους, να αναπαράγεται μέσα 
στο ανθρώπινο σώμα και να μεταδίδεται 
εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μέχρι 
στιγμής δεν φαίνεται να πληρούνται και οι 
τρεις αυτές προϋποθέσεις.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο φαρ-
μακείο μας Απόλλων μπορείτε να βρείτε 
τα γνήσια έμπλαστρα απο την Ελλάδα, 
ΛΕΟΝΤΟΣ και τα αναβράζοντα DEPON 
MAXIMUM 1000 MG.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να 
προτείνετε κάποιο θέμα, θα παρακα-
λούσα να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 
φαρμακείο (416.463.1195), να μου στεί-
λετε e-mail στο ApollonPharmacy@
yahoo.com ή να περάσετε από το 
φαρμακείο Απόλλων (698 Danforth 
Avenue) και να τα πούμε από κοντά.

Από σήμερα αρχίζει συνεργασία με την HELLAS NEWS ένας 
έμπειρος Έλληνας φαρμακοποιός κι ιδιοκτήτης του γνωστού 
φαρμακείου APOLLON PHARMACY στο 698 Danforth Ave 

και θα δίνει χρήσιμες συμβουλές για ζητήματα της 
επικαιρότητας. Αυτήν την εβδομάδα θα μας μιλήσει 

για την επικίνδυνη επιδημία του κορωναϊού. 
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Σ
υνεδριάζε σήμερα, Πέμπτη 13 Φε-
βρουαρίου 2020 η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, υπό την προεδρία του 

Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαί-
ου.
Μετά το πέρας της συνεδρίας οι Συνο-
δικοί Ιεράρχες μετέβησαν στον Πατρι-
αρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 
όπου ψήφισαν για εκλογή νέου Βοηθού 
Επισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Καναδά.
Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου εξέλεξε παμψηφεί τον Αρχιμ. 
Δημήτριο Αντωνόπουλο, Επίσκοπο της 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής 
Ζηνουπόλεως.
Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Αντωνόπου-
λος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.3.1977. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή στο 
τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας - Γλωσ-
σολογίας και Νεοελληνικής Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie 
Universität zu Berlin) αποφοιτήσας με τον 
τίτλο του Μαγίστρου (Magister Artium) 
με βαθμό «λίαν καλώς».
Επίσης σπούδασε Θεολογία στη Θεολο-
γική Σχολή του Τίμιου Σταυρού Βοστώ-
νης αποφοιτήσας με τον τίτλο σπουδών 
Master of Divinity με βαθμό «άριστα».
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεο-
λογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστή-
μιου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Ποιμα-
ντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στο Διϊ-
δρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών: ΕΛΛΑΔΑ: Εκκλησιαστική Ιστο-
ρία και Πολιτισμός. Υπέβαλλε μεταπτυχι-
ακή διατριβή και έλαβε βαθμό «άριστα»
Το 2005 ο τότε επίσκοπος Κνωσού κ. κ 
Ευγένιο (νυν Μητροπολίτης Ρεθύμνης και 
Αυλοποτάμου ) τον έκειρε μοναχό στην 
Ιερά Μόνη Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκα-

ράθου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Ηρα-
κλείου.
Το 2006 χειροτονήθηκε Διάκονος και 
το 2008 Ιερέας πάρα του ιδίου ως άνω 
Μητροπολίτου.
Επίσης το 2010 στην Ιερά Μόνη Αγκαρά-
θου λαμβάνει το οφφίκιο του Αρχιμαν-
δρίτου εισηγήση του Σεβ. Αρχιεπισκό-
που Κρήτης κ.κ Ειρηναίου από την Α. Θ. 
Μ Παπά και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. 
κ Θεοδώρου.
Χειροθετήθηκε πνευματικός υπό του Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ Ειρηναίου.
Από το 2010 υπηρετεί με απόσπαση στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά αρχικά στον 
άγιο Νικόλαο Τορόντο και εν συνεχεία 
στο Μόντρεαλ μέχρι και σήμερα στους 
Ιερούς Ναούς της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μείζονος Μόντρεαλ, Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, τον οποίο ανακαίνισε εκ 
βάθρων και φρόντισε για την αγιογρά-
φηση του και στον Καθεδρικό του Αγίου 
Γεωργίου, τον οποίο ανακαινίζει μέχρι 
και τη σήμερον εργαζόμενος αόκνως.
Διοργάνωσε εράνους για την χρηματοδό-
τηση και αποπεράτωση ανακαινίσεων και 
την ενίσχυση άλλων σημαντικών φιλαν-
θρωπικών σκοπών με επιτυχία και δια-
φάνεια.
Επιπλέον έχει οργανώσει κατηχήσεις και 
συνάξεις νέων και ενηλίκων.
Από το 2018 έχει αναλάβει την διακο-
νία της Νεολαίας σε ολόκληρη την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Καναδά διοργανώνοντας 
και συντονίζοντας ετήσιες συνελεύσεις 
νεολαίας σε επίπεδο επαρχιακό και ομο-
σπονδιακό στο πλαίσιο των κληρικολαϊ-
κών συνελεύσεων κ.α.
Μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου 
τα τελευταία χρόνια .
Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά ( 
απταίστως ) και γνωρίζει γαλλικά

Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως εξελέγη 
ο Αρχιμ. Δημήτριος 

Αντωνόπουλος 
ΠΗΓΗ: ROMFEA.GR
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Μια καλή φίλη, η κα Ειρήνη Κίτσιος – Σιδέρη, 
γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια παρέα 

με την οικογένεια της και καλούς φίλους
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14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1898: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας 
κατά του βασιλιά Γεωργίου Α’ στην περιοχή 
του Αναλάτου (σημερινό Άγιο Σώστη).
1987: Απεβίωσε ο Κάρολος Κουν, Έλληνας 
σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 13/9/1908)
1992: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για 
το Σκοπιανό.

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1854: Λήγει η κατοχή της Αθήνας και του 
Πειραιά από τους Αγγλογάλλους. Είχε επι-
βληθεί από τις 12 Μαΐου του 1854, λόγω 
της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλά-
βει εκστρατεία για την απελευθέρωση της 
Θεσσαλίας.
1932: Απεβίωσε ο Λυσίμαχος Καυταντζό-
γλου, διπλωμάτης, νομικός και εθνικός 
ευεργέτης. Με τα χρήματα που άφησε στη 
διαθήκη του χτίστηκε το Καυταντζόγλειο 
στη Θεσσαλονίκη. (Γεν. 1870)

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1821: Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσ-
σαραβίας (σημερινό Κισινάου της Μολδα-
βίας) η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης 
από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
1833: Εκδίδεται στο Ναύπλιο το πρώτο 
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
1914: Αρχίζει η εκκένωση της Ηπείρου, εν 
μέσω συλλαλητηρίων υπέρ της αυτονομίας.
1923: Παύει να ισχύει για την Ελλάδα το Ιου-
λιανό Ημερολόγιο και τίθεται σε ισχύ το Γρη-
γοριανό. Η 16/2/1923 με το Παλαιό ημερο-
λόγιο γίνεται 1/3/1923 με το Νέο.
1951: η ελληνική Κυβέρνηση θέτει επίσημα 
το αίτημα της Ένωσης της Κύπρου με την 
Ελλάδα.
1964: ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση 
Κέντρου κερδίζουν τις με ποσοστό 52,8%. Η 
ΕΡΕ λαμβάνει 35,2% και η ΕΔΑ 11,8%.
1985: ο Ανδρέας Παπανδρέου εγκαινιάζει 
το ΣΕΦ παρουσία 12.000 φιλάθλων κατά την 
τελετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος Κλειστού Στίβου.

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1869: Εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό 
δρομολόγιο του ατμοκίνητου αστικού σιδη-
ροδρόμου Αθήνας – Πειραιά
1914: Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη 
Βόρεια Ήπειρο, έπειτα από απαίτηση των 
Μεγάλων Δυνάμεων. Σχηματίζεται η Προ-
σωρινή Κυβέρνηση της Βόρειας Ηπείρου 
υπό τον Γεώργιο Χρηστάκη-Ζωγράφο, η 
οποία διακηρύσσει την αυτονομία της περι-
οχής.
1982: Καθιερώνεται ο πολιτικός γάμος στην 
Ελλάδα ως ισόκυρος με τον θρησκευτικό.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1883: Γεννήθηκε ο  Νίκος Καζαντζάκης, συγ-
γραφέας. (Θαν. 26/10/1957)
1952: Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμ-
φωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, με 
μόνες αρνητικές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ 
και τη μία του Μιχάλη Κύρκου.
1964: Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει 
από τον βασιλιά Παύλο την εντολή σχη-
ματισμού κυβέρνησης, μετά το θριαμβευ-
τικό 52,87% που συγκέντρωσε η Ένωση 
Κέντρου στις εκλογές της 16ης Φεβρουα-
ρίου.
1992: Συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολι-
τικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, για το 
Μακεδονικό. Ο υπουργός Εξωτερικών, 
Αντώνης Σαμαράς, εισηγείται να μη γίνει 
αποδεκτή από την Ελλάδα καμία ονομασία 
που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία ή τα 
παράγωγά της. Το Συμβούλιο επικυρώνει 
την εισήγηση Σαμαρά.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1844: Ψηφίζεται το πρώτο Σύνταγμα 
της Ελλάδας, με το οποίο καθιερώνεται η 
συνταγματική μοναρχία.
1908: Στην Ελλάδα, εισάγεται η δημοτική 
γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, ενώ 
διαιρείται η Φιλοσοφική Σχολή. Παραιτού-
νται μέλη των επιτροπών κρίσης διδακτικών 
βιβλίων.
1936: Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, Θεμι-
στοκλής Σοφούλης, και ο ηγέτης της κοινο-
βουλευτικής ομάδας του Παλλαϊκού Μετώ-
που, Στυλιανός Σκλάβαινας, υπογράφουν 
μυστικό σύμφωνο, με το οποίο το Παλλα-
ϊκό Μέτωπο δεσμεύεται να υποστηρίξει τον 
Σοφούλη κατά την εκλογή προέδρου της 
Βουλής, ενώ οι Φιλελεύθεροι με τη σειρά 
τους να καταργήσουν το Ιδιώνυμο, την υπη-
ρεσία κρατικής ασφαλείας, και να αμνη-
στεύσουν ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ (Σύμ-
φωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα).
1956: Εκλογές στην Ελλάδα, όπου για 
πρώτη φορά ψηφίζουν οι Ελληνίδες. Επι-
κρατεί η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
λόγω του «τριφασικού» εκλογικού συστή-
ματος.
1959: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ της 
Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας 
η συμφωνία για την Κύπρο, με την οποία 
ιδρύεται ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρα-
τία, με Ελληνοκύπριο Πρόεδρο και Τουρκο-
κύπριο αντιπρόεδρο
1962: Πέθανε ο Γεώργιος Παπανικολάου, 
γιατρός, ερευνητής και δημιουργός του 
«Τεστ Παπ».

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1827: Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εκλέ-
γει τον Ιωάννη Καποδίστρια κυβερνήτη της 
Ελλάδας.
1905: Διενεργούνται βουλευτικές εκλογές. 
Ο Θεόδωρος Δεληγιάννης αναλαμβάνει 
πρωθυπουργός για τελευταία φορά.
1947: Το Πρωτοδικείο Αθηνών με τον Α.Ν. 
509 /1947 θέτει την ΕΠΟΝ εκτός νόμου και 
αποφασίζει τη διάλυσή της. Μεγάλο τμήμα 
των μελών και στελεχών της πέρασαν στον 
ένοπλο αγώνα και συνέβαλαν στη συγκρό-
τηση και τον ηρωικό αγώνα του «Δημοκρα-
τικού Στρατού Ελλάδας» (ΔΣΕ), την περίοδο 
1946 -1949. Χιλιάδες ήταν οι ΕΠΟΝίτες που 
οδηγήθηκαν στις φυλακές, τις εξορίες, που 
δολοφονήθηκαν από όργανα του αστικού 
κράτους.
1962: Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν την 
Αίγυπτο οι Ελληνες και οι άλλοι ξένοι, μετά 
τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Νάσερ 
για την εθνικοποίηση των ξένων τραπεζών 
και επιχειρήσεων, αλλά και τον έλεγχο στα 
περιουσιακά στοιχεία των αλλοδαπών.
1979: Δημοσιεύεται νέος ελληνικός νόμος 
περί διαζυγίου, «λόγω μακροχρονίου δια-
κοπής της εγγάμου συμβιώσεως».

Μ
ία τσικουδιά, μία νοσταλγική συζήτη-
ση για την Ελλάδα, ένα αποκαλυπτικό 
δημοσίευμα για το πώς ξεκίνησε την 
καριέρα της η Άννα Κορακάκη αλλά 

και τα «ακούσματα» της καρδιάς του για την αλλαγή 
πορείας, ήταν η συνταγή της απόφασης που άλλαξε 
τη ζωή του. Στέλεχος της Apple, αφοσιωμένος στις 
σπουδές και στην καριέρα του έκανε όνειρα για την 
επαγγελματική και κοινωνική του πρόοδο.
Ολα αυτά μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να κλείσει 
τους υπολογιστές, να αλλάξει τους λογαριασμούς 
του και να ανέβει στο αγαπημένο του ποδήλατο. 
Γεννημένος στην Ουάσινγκτον στις 13 Δεκεμβρίου 
1980 από Ελληνες γονείς, ο Γιώργος Καρμοκόλιας 
επιβεβαιώνει όσους πιστεύουν πως ο γνήσιος Έλλη-
νας «γεννιέται Ελληνας».
Εχοντας βαθιά ριζωμένη την αγάπη του για την 
πατρίδα αλλά και τη σκέψη να γυρίσει στις ρίζες των 
προγόνων του ο 39χρονος σήμερα Γιώργος πήρε 
δύσκολες και επίπονες αποφάσεις με σκοπό να ικα-
νοποιήσει έναν έμφυτο αλτρουισμό που για τον ίδιο 
έχει εξελιχθεί σε «ευχή και κατάρα».
Αφοσιωμένος στις εξελίξεις στη μαμά πατρίδα που 
δοκιμάστηκε μέσα στην κρίση και με τις κεραίες του 
να είναι στραμμένες πάνω στην ευαίσθητη ψυχο-
σύνθεση των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών που 
μέσα σε δύσκολα χρόνια παλεύουν για τη διάκριση 
και τα Ολυμπιακά μετάλλια ο Γιώργος αποφάσισε 
να αφιερώσει τη ζωή του στη συμπαράσταση του 
αθλητικού κινήματος στην Ελλάδα αλλά και των 
απανταχού αδυνάτων στη μαμά πατρίδα.
Το μεγάλο του εγχείρημα ήταν να διασχίσει τις ΗΠΑ 
με το ποδήλατο του και τα έσοδα από την προσπά-
θειά του να τα δώσει σε Έλληνες αθλητές που είχαν 
ανάγκη υποστήριξης στην προσπάθει τους για να 
προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Υποστήριξε πέντε Ελληνίδες αθλήτριες
Με καταγωγή από την Πάτρα και το Ναύπλιο ο Γιώρ-
γος Καρμοκόλιας ξεκίνησε τις αρχές Απριλίου 2019 
από το Σαν Φραντζίσκο και με μόνη συντροφιά το 
ποδήλατο του έφτασε στην Ουάσινγκτον στις 27 
Ιουνίου (ύστερα από 2,5 μήνες) έχοντας διασχίσει 
4.600 χιλιόμετρα. Χρειάστηκε μάλιστα να μείνει 15 
ημέρες στο Τέξας λόγω τροφικής δηλητηρίασης. Τα 
χρήματα που μάζεψε τα έδωσε σε τρεις αθλήτριες 
της ποδηλασίας, σε μία πυγμάχο και σε μία αθλήτρια 
του ιστιοσανίδας.
«Είμαι πολύ περήφανος που κατάφερα να ολο-
κληρώσω αυτό το μεγάλο εγχείρημα μα πιο πολύ 
νιώθω “γεμάτος” και χαρούμενος επειδή βλέπω 

στην πράξη πως οι αποφάσεις που πήρα για τη ζωή 
μου πριν μερικά χρόνια δικαιώνουν τις προσδοκίες 
μου».
«Για πολλά χρόνια εργαζόμουν στην Apple, έζησα 
τον ανταγωνισμό και την έντονη επαγγελματική ζωή 
αλλά αποφάσισα να αλλάξω τη ζωή μου. Όλα ξεκί-
νησαν ένα απόγευμα στο σπίτι του κολλητού μου 
Ανδρέα Σαβιολάκη. Μιλούσαμε για την πατρίδα, για 
τις δυσκολίες που περνάει ο ελληνικός λαός μέσα 
στην κρίση, για τις περικοπές και για τις θυσίες του 
απλού λαού και ειδικά των αθλητών. Μάθαινα για τις 
δύσκολες συνθήκες που προετοιμάζονταν οι αθλη-
τές, χωρίς υποδομές και βοήθειες και για μένα ήταν 
ένα σοκ», είπε ο Γιώργος Καρμοκόλιας.

«Η παραίτηση μου από την Apple»
Οσο για τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει την 
καριέρα του, να παραιτηθεί από την Apple και να 
αφήσει μία θέση για την οποία κάποιοι «θα σκότω-
ναν» για να αποκτήσουν είπε:
«Όλα ξεκίνησαν πριν δύο χρόνια. Αρχικά πήρα 
άδεια για να κάνω το πρώτο μου εγχείρημα με το 
ποδήλατο. Ο διευθυντής μου ήταν πολύ θετικός. 
Μου συμπαραστάθηκε όλη η εταιρεία. Μου δόθηκε 
η άδεια που ήθελα για να κάνω την απόσταση από 
το Σαν Φρανσίσκο στην Ουάσινγκτον. Γρήγορα 
κατάλαβα όμως πως η θέση μου δεν ήταν στο γρα-
φείο αλλά στο ποδήλατο και το πως θα καταφέρω 
να βοηθήσω αυτούς που το έχουν πραγματικά ανά-
γκη. Σαν άνθρωπος δίνομαι πολύ στους αδυνάτους, 
δε μπορώ να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν και 
αυτός ήταν και ο λόγος που ταξίδεψα και στη Μυτι-
λήνη για να συνδράμω τους πρόσφυγες και όσους 
είχαν ανάγκη. Φυσικά δεν ήθελα να καταχραστώ τις 
αντοχές των προϊσταμένων μου στην εταιρεία και 
έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση να παραιτηθώ και να 
κλείσω πίσω μου το κεφάλαιο της Apple».
Εμπνευση για τον 39χρονο Γιώργο ήταν η Άννα 
Κορακάκη, ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Γιάν-
νης Αντετοκούμπο και εξηγεί: «Είναι δύο μεγάλοι 
αθλητές που ο καθένας στον τομέα του ήταν μία 
έμπνευση για μένα. Η Κορακάκη πήρε δύο χρυσά 
μετάλλια έχοντας κάνει προετοιμασία σε άθλιες συν-
θήκες, ο Πετρούνιας με την διάρκεια που είχε μέσα 
σε δυσκολίες και φυσικά ο Αντετοκούμπο που μέσα 
από τα φτωχικά παιδικά χρόνια έγινε το ίνδαλμα του 
πλανήτη . Ετσι αποφάσισα να εστιάσω την προσοχή 
μου στον ανώνυμο αθλητή και στην ανώνυμη αθλή-
τρια που δίνουν μεγάλο αγώνα για να πετύχουν δια-
κρίσεις».

«Ο αθλητής δεν είναι πρόσφυγας ή με-
τανάστης»
Τα χρήματα που μάζεψε από υποστηρικτές κατά τη 
διάρκεια των 2,5 μηνών που κράτησε η προσπά-
θεια του στις ΗΠΑ τα μοίρασε σε πέντε αθλήτριες: 
«Η αλήθεια είναι πως περίμενα να μαζέψω περισ-
σότερα χρήματα αλλά ακόμα είναι αρχή. Οσα χρή-
ματα μάζεψα αποφάσισα να τα μοιράσω σε πέντε 
αθλήτριες. Δεν ήταν πολλά χρήματα αλλά ήταν 
μία συμβολική κίνηση για τους δώσω κίνητρο και 
δύναμη για να συνεχίσουν. Πρόκειται για τη Βάρ-
βαρα Φασόη, την Ελένη Καλατζή, Αργυρώ Μυλάκη 
από την ποδηλασία, την Εβελίνα Μαυρομμάτη από 
την πυγμαχία και την Αγγελική Σκαρλέτου από την 
ιστιοσανίδα. Πρέπει να ξέρετε πως ο αθλητής και η 
αθλήτρια δεν είναι πρόσφυγας, ούτε μετανάστης. 
Είναι άτομα με μεγάλες ευαισθησίες, έχουν μεγά-
λες ανάγκες και με την κατάλληλη υποστήριξη μπο-
ρούν να προσφέρουν πολλαπλάσια στο κοινωνικό 
σύνολο και στην πατρίδα μας συνολικά».

Ο ομογενής που διέσχισε 
τις ΗΠΑ με ποδήλατο
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14 Φεβρουαρίου λέμε Σ'ΑΓΑΠΩ
Ερωτευμένοι έχετε την τιμητική σας

Μ
ια ξεχωριστή ημέρα για τους ε-
ρωτευμένους, ναι είναι η γιορ-
τή του Αγίου Βαλεντίνου. Λόγια 
τρυφερά,στιχάκια και ποιήμα-

τα αγάπης,δώρα, λουλούδια, καρδούλες,εκ-
πληξεις κι όλα αυτά για τη δικη σας γιορτη 
για τη δικη σας μέρα.
Αλλα μην περιμένετε να ρθει αυτή η μέρα 
για να εκδηλώσετε την αγάπη σας, να πείτε 
σαγαπω στο δικό σας άνθρωπο. Κάθε 
μέρα,κάθε ώρα,κάθε λεπτό να του ψιθυρί-
ζεται να του τραγουδάτε να του λέτε αυτή τη 
μαγική λέξη "Σαγαπω" .
Αγάπη.....Μια λέξη που βγάζει το πιο 
όμορφο συναίσθημα, σε κάνει να ονειρο-
πολείς σε κάθε πανσέληνο κοιτάζοντας ψηλά 
να μετράς τα άστρα, και να κοιτάς την ανα-
τολή του ηλίου με τον άνθρωπο που σε γεμί-
ζει με τον άνθρωπο που αγαπας. Η αγάπη 
γράφτηκε σε βιβλία, σε τραγούδια και πίνα-
κες απεικονίζοντας και βγάζοντας τρυ-
φερά συναισθήματα, φτάνει σε σημείο να 
σε καθοδηγεί και να αλλάζει το τρόπο ζωής 
σου, νέες πορείες γιατί δεν είσαι πια μόνος 
βαδιζεται μαζί πιασμένη χέρι-χέρι .
Αγάπη....Αν αναλύσουμε τη μαγική λέξη 
αυτη με την τόση μεγάλη σημασια,θα 
βρούμε τα μικρά της παρακλάδια που δεν 
είναι τίποτε άλλο από άνθη,μπουμπούκια 
ανθισμένα κρυμμένα σαν θησαυρός που 
όλα έχουν την έννοια τους την ερμηνεία τους 
όπως ειλικρίνεια, αξίες,σεβασμός, στήριξη, 
χαρά. Όσοι αγάπησαν πραγματικά και έζη-
σαν τον έρωτα μιλούν για ένα ξέχωρο είδος 
αγαπης που σε φθάνει στα όρια της τρέ-
λας της τελειότητας.Η αγάπη είναι ό,τι και 
η ζωή…. ένα μάθημα...ετσι είναι όντως η 
Αγάπη ένα μάθημα, που για να μπορείς να 
σιγουρευτείς ότι το ‘χεις καταλάβει θα έχεις 
περάσει μέσα από κύματα και καταστάσεις. 
Ένα μάθημα που μπορείς να πληγώνεις και 
να πληγώνεσαι, αυτό που αλλάζει όμως είναι 
το πως αγαπας και πόσο αγαπάς,η και ποσο 
αγαπιέσαι.
Ζουμε σε μια εποχή, που οι εξελίξεις είναι 
καταιγιστικές και όλοι τρέχουμε ,ανχωνό-
μαστε,δουλειά,κουραση,μας φταινε όλοι κι 
όλα είμαστε απαισιόδοξοι, σκεφτόμαστε 
αρνητικά και όχι θετικά . Φίλοι μου υπάρχει 
λύση. Καπου έχουμε χάσει την ισορροπία 
μας  ο μόνος τρόπος για να την βρούμε και να 
ξεπεράσουμε αυτούς τους σκοπέλους είναι 
να βαδίσουμε στο μονοπάτι της αγαπης .Η 
αγάπη και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ 
μας είναι το κλειδί προς την αυτογνωσία και 
την αυτοεκτίμηση και όχι μια κρύα ψεύτικη 
επικοινωνία, που μας επιβάλλει ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωης. 
Στο τέλος να ξέρετε νικά πάντα η αγάπη.
Η 14η Φεβρουαρίου είναι η μέρα που γιορ-
τάζει ο Άγιος Βαλεντίνος και έχει καθιερω-
θεί ως η μέρα των ερωτευμένων, αφού σύμ-
φωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο συγκεκριμέ-
νος άγιος είναι ο προστάτης των ζευγαριών. 
Ποιος ήταν τελικα στην πραγματικότητα ο 
Άγιος Βαλεντίνος και πώς προέκυψε η ταύ-
τισή του με τη γιορτή του έρωτα;
Η ιστορία για την γιορτή των ερωτευμέ-
νων έχει τις ρίζες της στα χρόνια της Ρωμα-
ϊκής Αυτοκρατορίας: Το διάστημα 13 με 15 

Φεβρουαρίου οι πιστοί γιόρταζαν τα Λου-
περκάλια προς τιμή του θεού Φαύνου (του 
Πάνα των Ελλήνων). Οι Ρωμαίοι θυσίαζαν 
κατσίκια και σκυλιά, ενώ νεαρά αγόρια χτυ-
πούσαν με λωρίδες από δέρμα κατσίκας τις 
νεαρές κοπέλες για να τους μεταδώσουν τη 
γονιμότητα. Μία ανάλογη γιορτή υπήρχε 
και στην Αρχαία Αθήνα τον μήνα Γαμηλιώνα 
(αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Ιανουαρίου και το πρώτο του Φεβρου-
αρίου), τα Θεογάμια, προς τιμή του Δία και 
της Ήρας.
Η γιορτή καταργήθηκε από την Εκκλησία 
τον 5ο αιώνα μ.Χ., ως ειδωλολατρική. Στη 

θέση της (14 Φεβρουαρίου) μπήκε ο εορτα-
σμός της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου, μάρ-
τυρα της χριστιανικής πίστης από τη Ρώμη, 
με απόφαση του Πάπα Γελάσιου. Ο Βαλεντί-
νος, σύμφωνα με τον θρύλο, υπήρξε ιερω-
μένος του 3ου αιώνα, ο οποίος σε πείσμα 
των αυτοκρατορικών διαταγών δεχόταν να 
παντρέψει νεαρούς στην ηλικία ερωτευμέ-
νους, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο τους 
άρρενες από τη στρατιωτική θητεία.
Με άλλα λόγια, επρόκειτο για πραγματικό 
προστάτη των ερωτευμένων και των αντιρ-
ρησιών συνείδησης, θα λέγαμε σήμερα! 
Ένας άλλος θρύλος λέει ότι όσο καιρό ο 
Βαλεντίνος ήταν μέσα στη φυλακή, αρνού-
μενος να αποκηρύξει την πίστη του, ερωτεύ-
τηκε την τυφλή κόρη του δεσμοφύλακά του, 
στην οποία μάλιστα έστειλε κι ένα γράμμα 
με την υπογραφή: «Με αγάπη από τον Βαλε-
ντίνο σου».

Ο Άγιος Βαλεντίνος
Τη νοηματοδότηση που έχει σήμερα η 
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου την απέκτησε 
στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα, γύρω 
στον 14ο αιώνα. Την πρώτη γραπτή αναφορά 
την έχουμε το 1382 στο ποίημα Το Κοινο-
βούλιο των Πτηνών (Parlement of Foules) 
του πατέρα της αγγλικής λογοτεχνίας Τζέφρι 
Τσόσερ. Το ποίημα των 699 στίχων είναι ένα 
ενύπνιο εμπνευσμένο από την παράδοση, 
κατά την οποία κάθε χρόνο την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου τα πουλιά συγκεντρώνο-
νται μπροστά στη θεά της φύσης για να δια-
λέξουν ερωτικούς συντρόφους («...for this 

was Saint Valentine's Day, when every bird 
cometh there to choose his mate...»).
Στις αρχές του 17ου αιώνα η ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου ως Γιορτή των Ερωτευμέ-
νων θα πρέπει να ήταν αρκετά γνωστή στην 
Αγγλία, αν λάβουμε υπόψη μας τη σχετική 
αναφορά στον Άμλετ του Σέξπιρ (Τραγούδι 
της Οφέλιας από την 4η πράξη, Μετάφραση 
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 1916):
«Καλό πρωί! Είναι σύσκοτο. 
Τον Άγιο Βαλεντίνο
γιορτάζω κι ήρθα κόρη εδώ
στο παραθύρι σου να ιδώ
ταίρι με σε αν θα γίνω.

Σηκώθη ο νιος και ντύνεται κι ευτύς την 
πόρτα ανοίγει
και μπαίνει μέσα η κορασιά,
που κορασιά δε θά 'ναι πλιά,
όταν απόκει φύγει.»
Το 1840 ήταν κοινός τόπος η ανταλλαγή, 
μεταξύ των ερωτευμένων, μικρών χειρόγρα-
φων σημειωμάτων με ευχές (valentines). Το 
ίδιο χρονικό διάστημα η γιορτή διαδόθηκε 
και στην Αμερική, όπου η ανταλλαγή ευχε-
τήριων καρτών βοηθήθηκε από τη βιομηχα-
νοποίηση και τα φθηνά ταχυδρομικά τέλη. 
Με την πάροδο του χρόνου το επιχειρημα-
τικό δαιμόνιο και η πολιτιστική επιβολή των 
αγγλοσαξόνων έδωσαν στη γιορτή τον οικου-
μενικό χαρακτήρα που γνωρίζουμε σήμερα.
Τα τελευταία χρόνια η εμπορευματοποίηση 
της γιορτής έχει φθάσει στο κατακόρυφο. 
Μετά τις κάρτες, τις ηλεκτρονικές κάρτες 
μέσω Ίντερνετ (e-cards), τα λουλούδια και τα 
σοκολατάκια, σειρά έχει η βιομηχανία των 
κοσμημάτων να οικειοποιηθεί την ημέρα 
των ερωτευμένων. Ο τζίρος του Αγίου Βαλε-
ντίνου μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέ-
ρασε το 2010 τα 15 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, το ισόποσο του ΑΕΠ της Μποτσουάνα.
Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου προκαλεί 
αντιδράσεις στον μη Χριστιανικό κόσμο. 
Στην Ινδία οι φανατικοί ινδουιστές και μου-
σουλμάνοι αντιτίθεται στη γιορτή. Τη θεω-
ρούν πολιτιστικό μίασμα και προϊόν της 
παγκοσμιοποίησης. Στο Πακιστάν, το τοπικό 
ισλαμικό κόμμα ζητά την κατάργησή της, 
καθώς, όπως υποστηρίζει, αντιβαίνει τον 
Ισλαμικό Πολιτισμό. Την ίδια άποψη έχουν 

και οι συντηρητικοί κύκλοι του θεοκρατι-
κού Ιράν.

Η ελληνική εκδοχή της Γιορτής 
των Ερωτευμένων
Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν μνημονεύεται που-
θενά στο ορθόδοξο εορτολόγιο και, όπως 
ήταν φυσικό, η ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ 
δεν τον παραδέχτηκε. «Ο άγιος αυτός είναι 
για μας ανύπαρκτος. Είναι μια μυθοπλασία 
δυτικής προέλευσης», δηλώνουν άνθρωποι 
της Εκκλησίας. Με τη σειρά της και η Καθο-
λική Εκκλησία στην αναθεώρηση του γενι-
κού εορτολογίου της το 1969 υποβίβασε 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε τοπική 
εορτή, επειδή δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για 
τον βίο του, παρά μόνο ότι ετάφη στη Βία 
Φλαμίνια της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου.
Όταν, όμως, ο ξενόφερτος άγιος άρχισε να 
μπαίνει για τα καλά και στη ζωή των Ελλήνων 
και η ημέρα αυτή να καθιερώνεται και στη 
χώρα μας ως η ημέρα των ερωτευμένων στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘70 με πρωτοβουλία 
των ανθοπωλών, εκπρόσωποι της Εκκλησίας 
πρότειναν οι Έλληνες ερωτευμένοι να τιμούν 
και να γιορτάζουν αγίους που υπάρχουν στο 
ορθόδοξο εορτολόγιο.
Το 1994, ο τότε εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς 
Συνόδου, Γιάννης Χατζηφώτης, πρότεινε να 
καθιερωθεί ως ημέρα των ερωτευμένων 
η γιορτή του Αγίου Υακίνθου, που τιμάται 
στις 3 Ιουλίου. Ο Υάκινθος καταγόταν από 
την Καισάρεια της Καπαδοκίας και υπηρε-
τούσε ως κουβικουλάριος (θαλαμηπόλος) του 
ρωμαίου αυτοκράτορα Τραϊανού. Άνθρωπος 
εμπιστοσύνης του αυτοκράτορα, ο Υάκινθος 
προσηλυτίσθηκε στον Χριστιανισμό, προ-
καλώντας την οργή του Τραϊανού, που όταν 
το έμαθε διέταξε να τον φυλακίσουν χωρίς 
να του δίνουν καθόλου φαγητό, εκτός κι αν 
ήθελε να φάει ειδωλόθυτα. Σαράντα μέρες 
πέρασε έτσι ο Υάκινθος, χωρίς να αγγίξει τα 
ειδωλόθυτα. Την 41η, όμως, παρέδωσε το 
πνεύμα του στον Κύριο, σε ηλικία 20 ετών.
Στην καθιέρωση της 3ης Ιουλίου ως ημέρα 
του έρωτα και της ποίησης πρωτοστάτησε 
ο γνωστός τραγουδοποιός από τα Ανώγεια 
της Κρήτης, Λουδοβίκος των Ανωγείων, που 
μαζί με ανθρώπους του πνεύματος και των 
γραμμάτων προχώρησαν στην ανέγερση 
ενός ναού σε μια πανέμορφη τοποθεσία, σε 
υψόμετρο 1.200 μέτρων στον Ψηλορείτη. 
Μπροστά από το εκκλησάκι αυτό, που είναι 
το μοναδικό στην Ελλάδα αφιερωμένο στον 
Άγιο, κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις με την επωνυμία Υακίνθεια.
Το 2000 ο μακαριστός Aρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος, στην προσπάθειά του να φέρει 
πιο κοντά τη νεολαία στην Εκκλησία, πρό-
τεινε να εορτάζεται η γιορτή των ερωτευ-
μένων στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα που η 
Ορθοδοξία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων 
Ακύλα και Πρίσκιλλας, ενός ενάρετου ζευγα-
ριού Ιουδαίων σκηνοποιών, που ζούσε στην 
Κόρινθο και ασπάστηκε τον Χριστιανισμό.
Υπάρχει και μια τρίτη πρόταση, μάλλον από 
αρχαιόπληκτους, να εορτάζονται ως προστά-
τες των ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου 
ο πολυμήχανος Οδυσσέας και η πιστή του 
Πηνελόπη.

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΘΑ
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο ισθμός της 
Κορίνθου… 
πολύ παλιά

Στη Θεσσαλονίκη του 1916, 
τα εμπορεύματα 

εκφορτώνονται από τα καΐκια 
και μεταφορτώνονται σε ζώα

Γυναίκες με 
χαρακτηριστική 

αμφίεση σε γειτονιά 
στο Ζαγόρι 

(Μεσοπόλεμος)

«Πηγαδάκι» σε παλιά 
γειτονιά της Έδεσσας 

Δύο ξιπόλητα αγόρια με 
χαρακτηριστικά ρούχα κουβαλούν 
ένα καλάθι – Δραπετσώνα 1945

Πλανόδιος 
πωλητής που 
διαλαλεί την 

πραμάτεια του, η 
οποία δεν είναι 
παρά… ψάθινες 
σκούπες για τις 

νοικοκυρές

Παρέα κρητικών με λύρα και 
μπουλγαρί στην λεβεντογέννα

Τα πρώτα περίπτερα της χώρας στήθηκαν στην Αθήνα – εδώ 
βλέπετε ένα από τα πρώτα της πλατείας Συντάγματος

Διαφήμιση σε εφημερίδα του 1960 για το υπερωκεάνειο που αναχωρεί για 
Καναδά. Διακρίνεται και το χαρακτηριστικό σύνθημα της εποχής «Κύπρος ένωσις»



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 49TOΡΟΝΤΟ
14 Φεβρουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Φαρισαίος σταθείς 
πρός εαυτόν…
και ο τελώνης 

μακρόθεν εστώς…

Ο 
κύριος μας είπε την παραβολή 
του τελώνου και Φαρισαίου για 
τους ανθρώπους που είχαν την 
αλαζονική αυτοπεποίθηση ότι 

είναι δίκαιοι και περιφρονούσαν τους άλ-
λους. Με την παραβολή αυτή θέλει να μας 
προφυλάξη απο την φοβερή πνευματική αρ-
ρώστια του φαρισαϊσμού. 

          
Κοιτάξτε τον Φαρισαίο της παραβολής. 
Μπαίνει μέσα στον Ναό του Θεού και λιβα-
νίζει το είδωλό του. Διακηρύττει την αγιό-
τητά του και τα καλά του έργα. Θαυμάζει και 
επαινεί τον εαυτό του. Δεν μοιάζει αυτός με 
τους άλλους ανθρώπους, που είναι βουτηγ-
μένοι μέσα στην κλεψιά, την τοκογλυφία, την 
ανηθικότητα. Μέσα στην φαρισαϊκή προ-
σευχή του δεν διστάζει να χύση το φαρμά-
κι του εγωϊσμού του και της κακοτητός του 
στον τελώνη, που προσεύχεται πιό πέρα απ’ 
αυτόν. Με υπερβολική αυταρέσκεια αναφέ-
ρει ότι νηστεύει δυό φορές την εβδομάδα. 
Δίνει πάντοτε για το Ναό το ένα δέκατο απο 
όλα τα υλικά πράγματα που αποκτά. Είναι ο 
ακριβής τηρητής του Νόμου. Αν και νοιώ-
θουμε αποστροφή για τον τύπο και την συ-
μπεριφορά του Φαρισαίου, όμως δεν είναι 
λίγες οι φορές που κι εμείς του μοιάζουμε 
καταπληκτικά.

          
Ποιός δεν θέλει να τον θεωρούν οι άλλοι 
σαν καλύτερο άνθρωπο από ό, τι πραγματι-
κά είναι? Ποιός δεν πάσχει από κάποια έλ-
λειψη εκτιμήσεως πρός τους άλλους? Πόσοι 
είμαστε πιό επιεικείς στους άλλους και πιό 
αυστηροί στον εαυτό μας? Ποιό λίγο, ποι-
ός πολύ έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι 
μέσα μας τη <<ζύμη των Φαρισαίων>>. Την 
φαρισαϊκή αυτάρκεια και αυτοδικαίωση. Για 
να προφυλαχθούμε όμως από το φαρισαϊκό 
μίασμα χρειάζεται να καταβάλουμε συνεχή 
αγώνα και προσπάθεια. Γι’ αυτό και ο Κύρι-
ος δεν είπε προσέξατε για μιά φορά από της 
<<ζύμης των Φαρισαίων>>, αλλά <<προσέ-
χετε (συνεχώς) από την ζύμης τών Φαρισαί-
ων>>. Ο αληθινός Χριστιανός κάνει το καλό 
τόσο απλά και φυσικά, όπως το λουλούδι 
δίνει το άρωμά του. Αν μάλιστα σκεφθού-
με ότι τα καλά μας έργα έχουν ελλείψεις, τό-

τε που θα στηριχθή η καύχηση μας? Γι’ αυτό 
και ο λόγος του Θεού μας τονίζει: Κι αν κά-
μετε όλα όσα έχετε διαταχθή να κάνετε, να 
λέτε. Είμαστε ανάξιοι δούλοι, γιατί κάνου-
με αυτό που είχαμε καθήκον να κάνουμε. Η 
Φαρισαϊκή αυτάρκεια μας οδηγεί στη δικαί-
ωση του τελώνη, που αισθανόταν βαθειά 
την ατομική του ανεπάρκεια. 

          
Ο τελώνης είναι φορτωμένος από πλήθος α-
μαρτημάτων. Αισθάνεται την αμαρτωλότητά 
του και την πνευματικη του φτώχεια. Στάθη-
κε πίσω-πίσω στην τελευταία θέση του Να-
ού. Δεν έχει τη δύναμη να υψώση τα μάτια 
του στον ουρανό. Αναστενάζει, κτυπάει το 
στήθος του και μιά μόνο πρόταση ψελλίζει: 
<<Θεέ μου, ελέησέ με, τον αμαρτωλό>>. 

          
Είναι μιά ικεσία, μια παράκληση γεμάτη συ-
ντριβή. Η συντριβή, η αναγνώριση και ομο-
λογία των αμαρτιών μας, είναι βασικό στοι-
χείο της πνευματικής ζωής. Επειδή είναι πά-
ντοτε συνδεδεμένη με την ταπείνωση της 
ψυχής, γι’ αυτο εκείνος που έχει αυτή την 
αρετή δείχνει την ύπαρξη της θείας χάριτος. 

          
Αυτό το τελωνικό φρόνημα της μετανοίας 
πρέπει να αποκτήση κάθε Χριστιανός. Λέ-
γει ο ιερός Χρυσόστομος: <<Όπως το σώ-
μα, όταν χάση την οργανικήν ισορρπίαν του 
και καταντήση ασθενικόν, κυριεύεται από 
διάφορα νοσήματα, έτσι και η ψυχή όταν χά-
ση την ορθοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη 
εξ αιτίας της υψηλοφροσύνης γίνεται ασθε-
νής, θρασεία και ανόητος>>. Έτσι εξηγείται 
το συνηθισμένο γεγονός, ότι ο υψηλόφρων 
θέλει συνεχώς να επιδεικνύη τον εαυτό του, 
καυχησιολογεί πάντοτε, χωρίς ν’ αντιλαμβά-
νεται, ότι έτσι γίνεται αποκρουστικός στους 
άλλους και καμμιά φορά γελοίος. Απο το πά-
θος της υψηλο φροσύνης κινούμενος διεκδι-
κεί για τον εαυτό του πρωτεία και απαίνους 
και καταβάλλει προσπάθειες υποτιμήσεως 
όλων των άλλων ανθρώπων. Δικαιολογημέ-
να ο μελωδός συνιστά σε όλου μας. <<Φα-
ρισαίου φύγωμεν υψηγορίαν>>.

          
Εμείς έχουμε αυτό το τελονικό φρόνημα, 
την συναίσθηση των αμαρτιών μας, η μή-
πως κυριαρχούμεθα από την Φαρισαϊκή αυ-
τάρκεια?
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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

Αυτός είναι tο αγόρι μου 
Anthony. 

Είναι ένας μακρύμαλλιά 
Beverly Hills Chihuahua. 

Ψάχνω να τον 
ζευγαρώσω με ένα άλλο 

υγιές τσιουάουα. 
Για πληροφορίες

(647) 656-7558

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Δ
έκα ημέρες μετά τον θάνατο του ο-
μογενή Φώτη Ντούλος, η αδελφή 
του έλυσε τη σιωπή της για την αυ-
τοκτονία του 52χρονου, ο οποίος 

ήταν κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 
συζύγου του.
«Τον είχαν γονατίσει. Ήξερε ότι δεν θα μπο-
ρέσει να πληρώσει άλλα χρήματα και επειδή 
και η τελευταία εμπειρία που είχε από την 
φυλακή ήταν τραγική, με συνθήκες φριχτές 
κράτησης, σε ένα ψυχιατρείο, ήταν τραγικό», 
δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή 
«Μαζί σου Σαββατοκύριακο» με την Τατιάνα 
Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αυτοκτονία 
του αδελφού της, σημειώνοντας πως «αυτό 
που έκανε ο αδερφός μου δεν ήταν μια 
παραδοχή ενοχής. Ήταν μία κίνηση απελ-
πισίας, γιατί ήξερε ότι δεν θα τον αφήσουν 
ήσυχο ποτέ».
Η Τζένιφερ Ντούλος εξαφανίστηκε στις 24 
Μαΐου 2019, από το σπίτι της σε ένα εύπορο 
προάστιο του Κονέκτικατ λίγη ώρα αφού 
είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο, και 

θεωρείται πλέον νεκρή. Απαγγέλλονται 
κατηγορίες εναντίον του Φώτη Ντούλος, τις 
οποίες όμως ο ίδιος ποτέ δεν αποδέχεται. Το 
πτώμα της Τζένιφερ Ντούλος δεν έχει βρε-
θεί.
Οι αρχές πιστεύουν πως ο Φώτης Ντούλος 
είχε σκοτώσει τη γυναίκα του. Πως της επιτέ-
θηκε στο σπίτι της στο Νιου Κανάαν και αφού 
τη σκότωσε, καθάρισε τον τόπο του εγκλήμα-
τος και μετέφερε σε άγνωστη τοποθεσία, με 
το αυτοκίνητό της, το πτώμα της. Οι αστυνο-
μικοί βρήκαν το αυτοκίνητό της σε ένα πάρκο 
όχι πολύ μακριά από το σπίτι τους.
Λίγες ώρες πριν οδηγηθεί εκ νέου στο δικα-
στήριο για τη διαπραγμάτευση της εγγύησης 
για την αποφυλάκισή του, η οποία είχε ορι-
στεί στα 6 εκατομμύρια δολάρια ο Φώτης 
Ντούλος, το παιδί με το μόνιμο χαμόγελο 
όπως έλεγαν οι συμμαθητές του στο Κολ-
λέγιο, βρίσκεται αναίσθητος στο γκαράζ του 
σπιτιού του στο Φάρμινγκτον του Κονέκτικατ 
με αναμμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου για 
να πεθάνει από τις αναθυμιάσεις. Μεταφέ-
ρεται στο νοσοκομείο Jacobi Medical Center 
στο Μπρονξ, όπου και αφήνει την τελευταία 
του πνοή.
Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του Έλληνα 
ομογενή σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο 
ο Φώτης Ντούλος επαναλάμβανε πως δεν 
ήταν ένοχος για το φόνο της γυναίκας του.
Ο Ντούλος προσπάθησε να αυτοκτονήσει 
την ημέρα που θα εμφανιζόταν στο δικαστή-
ριο για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που 
του έχουν απαγγελθεί για την δολοφονία της 
γυναίκας του και να ζητήσει να αφεθεί ελεύ-
θερος με εγγύηση. Τον βρήκαν οι αστυνο-
μικοί όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστή-
ριο μέσα στο αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ 
του σπιτιού του με αναμμένη την μηχανή και 
αναίσθητο από τις αναθυμιάσεις…

Ξεσπά η αδελφή του 
ομογενή Φώτη Ντούλος: 
«Η αυτοκτονία του δεν 
ήταν παραδοχή ενοχής»
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ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ

Ο 
Σύνδεσμος Κληρικών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Καναδά εόρτασε τον 
προστάτη του Συνδέσμου Άγιο Φώτιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Ι-
σαπόστολο, στις 6 Φεβρουαρίου του 2020, στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, 
Hamilton Ontario. Ο εορτασμός ξεκίνησε με την πρώτη ιερατική σύναξη για το 

νέο έτος, υπό την προεδρεία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου. Συμ-
μετείχαν 25 κληρικοί από την ευρύτερη περιοχή Τορόντο. Η σύναξη ξεκίνησε με αγιογραφι-
κό ανάγνωσμα και εισαγωγή από τον Διευθυντή της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής 

Ακαδημίας του Τορόντο π. Αλεξάνδρου Σαλμά με τίτλο «Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις 
(Πραξ. 8:30); Κατανοούν οι ιερείς την αποστολή τους και γιατί έγιναν κληρικοί;» Ακολού-
θησε εποικοδομητική συζήτηση.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Αναδιοργάνωση της Σχολής Βυζαντινής Μου-
σικής Τορόντο, 2) Εορταστικές εκδηλώσεις για την 200η επέτειο από την Ελληνική Απελευ-

θέρωση, 3) Ο κλήρος και τα ψηφι-
ακά μέσα δικτύωσης, 4) Λειτουρ-
γικά σχόλια επί της Θείας Μεταλή-
ψεως, 5) Κληρικολαϊκή Συνέλευση 
για το έτος 2021, 6) Τελετή Αποφοί-
τησης των πτυχιούχων της Πατριαρ-
χικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακα-
δημίας Τορόντο, 7) Επίσκεψη-προ-
σκύνημα στην Κωνσταντινούπολη 
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
των αρχόντων του Καναδά και των 
αποφοίτων της Θεολογικής Ακαδη-
μίας.
Αμέσως μετά την Σύναξη κληρικών 
ακολούθησε Μέγας Πανηγυρικός 
Αρχιερατικός Εσπερινός στη μνήμη 
του Αγίου Φωτίου, χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Καναδά κ. Σωτηρίου, με τη συμμε-
τοχή όλων των ιερέων και πλήθους 
χριστιανών. Κατά τον Μ. Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος 
χειροθέτησε σε πρωτοπρεσβύτερο τον π. Ηλία Δρόσσο και του απένειμε Σταυρό, καθώς το 
πολυπληθές εκκλησίασμα έψαλλε το «Άξιος». Αμέσως μετά απηύθυνε πατρικούς λόγους 
προς τον π. Ηλία Δρόσσο και τους πιστούς που προσήλθαν από τις γύρω κοινότητες για να 
τιμήσουν τον Μέγα Φώτιο και τον νέο Πρωτοπρεσβύτερο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Καναδά. Παρόντες ήταν ο π. Οδυσσέας Δρόσσος, αδελφός του π. Ηλία και ο π. Παναγιώτης 
Αυγερόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών της Αρχιεπισκοπής Καναδά.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Καράμπελα και το Συμβούλιο της 
Φιλοπτώχου, προσκάλεσαν όλους σε δείπνο στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου, όπου 
και πρόσφεραν ως δώρο μια ιερατική στολή στον νεο-χειροθετηθέντα πρωτοπρεσβύτερο. 
ΑΞΙΟΣ!
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Έ
νας 40χρονος άνδρας καταζητείται για επιθετική συμπεριφορά που επέδειξε μέσα 
σε λεωφορείο του TTC ενάντια σε 24χρονη που φορούσε ιατρική μάσκα. Η αστυ-
νομία έδωσε στην δημοσιότητα τη Τετάρτη τη φωτογραφία του δράστη την οποία 
έβγαλε η 24χρονη. Στην συνέχεια, ο δράστης της επιτέθηκε προκειμένου να της αρ-

πάξει την κάμερα. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στο λεωφορείο με αριθμό 75 που 
έχει ως τελικό προορισμό το Sherbourne. Οι αρχές, ωστόσο, δεν θέλησαν να απαντήσουν 
στο αν η επίθεση προς την 24χρονη είχε να κάνει με το φόβο και το άγχος που έχει ξεσπάσει 
τον τελευταίο καιρό σε αρκετές πόλεις του Καναδά εξαιτίας της νέας επιδημίας του κορω-
ναϊού. Ο δράστης φέρεται να είναι γύρω στα 40, λευκού χρώματος δέρμα και μετρίου ανα-
στήματος, Στη φωτογραφία  φορά μεταλλικά γυαλιά, μαύρο σκούφο, μαύρο μπουφάν, μπλε 
τζιν και το πρόσωπο του είναι ξυρισμένο. Η αστυνομία καλεί όσους έχουν πληροφορίες να 
επικοινωνήσουν μαζί τους.

Άνδρας επιτέθηκε σε 24χρονη 
που φορούσε ιατρική μάσκα 

Έρευνα για τις αντιμεταναστευτικές 
αφίσες από τις αρχές του Durham

Η 
αστυνομία του Durham δημοσί-
ευσε εικόνες από κάμερα ασφα-
λείας, στις οποίες φαίνονται οι 
δράστες που έβαζαν αφίσες με 

μηνύματα κατά της μετανάστευσης σε όλη 
την περιοχή.«Οι αφίσες βρέθηκαν σε όλη 
την περιοχή και αναρτήθηκαν την περίοδο 
μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Φεβρουα-
ρίου 2020», ανέφερε η αστυνομία σε Δελ-
τίο Τύπου την Πέμπτη. 
Η αστυνομία δεν αποκάλυψε ακριβώς το 
μήνυμα που αναγραφόταν στις αφίσες, 
κι αποκάλυψε πως είχαν λευκό φόντο 
με μαύρο σχέδιο κειμένου και περιείχαν 
«μηνύματα διακρίσεων». Οι αφίσες ήταν 
ίδιες σε όλα τα σημεία όπου αναρτήθη-
καν.  Πιο πρόσφατα αφίσες βρέθηκαν στο 
Whitby σε ένα σχολείο στο Brooklin, στην 
Δημόσια Βιβλιοθήκη του Whitby αλλά και 
πάνω σε κουτιά της Canada Post.
Η αστυνομία καλεί όποιον έχει πληρο-

φορίες να αναφερθεί στο Central West 
Community Resource Unit τηλεφωνώντας 
στο 1-888-579-1520, ext. 1850.

Η 
εταιρεία προπώλησης εισι-
τηρίων StubHub Canada Ltd. 
and StubHub Inc. καλείται να 
πληρώσει πρόστιμο αξίας 

$1,3εκατομμυρίων για την παραπλανη-
τική διαφημιστική καμπάνια που εξα-
πέλυσε σε ολόκληρο τον Καναδά. Συ-
γκεκριμένα, το Γραφείο Ανταγωνισμού 
ανακάλυψε ότι το StubHub δημοσίευσε 
διαφημιστικά για εισιτήρια σε «ανέφι-
κτες τιμές». Η StubHub χρέωνε περισ-
σότερα από την διαφημιζόμενη τιμή και 
δεν πωλούσε εισιτήρια στο κόστος που 
είχε προωθήσει. 
Το Γραφείο Ανταγωνισμού ανέφερε 
πως οι καταναλωτές δεν μπορούσαν 
να δουν το πλήρες κόστος του εισιτη-
ρίου τους εκτός και αν ενεργοποιούσαν 
τα φίλτρα επιλογής τιμών ή περίμεναν 
αργότερα στη διαδικασία αγοράς. Μερικοί από τους καταναλωτές που φίλτραραν για να 
δουν το αποτέλεσμα των τιμών συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών τελών, και 
πάλι κλεινόντουσαν να πληρώσουν περισσότερα. 
Η ανακοίνωση καταλήγει με την αναφορά στο γεγονός πως η εταιρεία έδειξε θέληση 
στην συνεργασία και στην συμφωνία της στο να πληροί τις προϋποθέσεις και τους 
νόμους όσον αφορά την πώληση των εισιτηρίων και την διαφημιστική της καμπάνια.

Πρόστιμο $1,3 εκατομμυρίων 
στη StubHub  για 

παραπλανητική διαφήμιση

Ο
ι τέσσερις μεγαλύτερες συνδικα-
λιστικές οργανώσεις των εκπαι-
δευτικών του Οντάριο αποφάσι-
σαν την απεργία μία ημέρας στις 

21 Φεβρουαρίου. Η δράση αυτή, που είναι 
η πρώτη από το 1997 που θα κάνει καθη-
γητές και εργαζόμενους από όλα τα μεγάλα 
σωματεία να απεργήσουν την ίδια μέρα, θα 
αφήσει εκτός τάξης περίπου δύο εκατομμύ-
ρια μαθητές.  Οι συνδικαλιστές οργανώσεις 
είναι: Elementary Teachers’ Federation of 
Ontario (ETFO), Ontario Secondary School 
Teachers’ Federation (OSSTF), Ontario 
English Catholic Teachers’ Association 
(OECTA) και Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO).
Εκπρόσωποι των τεσσάρων συνδικάτων 
λένε ότι οι εκπαιδευτικοί θα βγουν στους 

δρόμους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις 
περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση που 
έκανε η κυβέρνηση του Οντάριο. Οι δια-
πραγματεύσεις μεταξύ της Προοδευτικής 
Συντηρητικής κυβέρνησης και των εκπαι-
δευτικών συνδικάτων έχουν σταματήσει 
αρκετό καιρό καθώς παραμένουν άλυτα 
ζητήματα όπως της προϋπηρεσίας στην 
πρόσληψη, το μέγεθος των τάξεων, η χρη-
ματοδότηση για τους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και την υποχρεω-
τική ηλεκτρονική μάθηση. 
Ζητούν επίσης την αύξηση των μισθών κατά 
2%, ενώ η κυβέρνηση λέει πως δεν πρόκει-
ται να ξεπεράσει το 1%. διαπραγμάτευσης. 
Ζητούν, επίσης, από τον πρωθυπουργό την 
απομάκρυνση του Υπουργού Παιδείας του 
Οντάριο, Steven Lecce. 

Απεργία μία ημέρας από τις τέσσερις 
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εκπαιδευτικών
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Shantal Monique:
Η πληθωρική ξανθιά 

Όμορφη και 
προκλητική. Τί άλλο 
να ζητήσεις;

Λίγες έχουν τέτοια 
προσόντα!

Μόνο τυχαίο 
δεν είναι ότι τον 
λογαριασμό της 
στο Instagram, 
ακολουθούν πάνω 
από 800Κ . χρήστες.

Η Shantal Monique 
είναι μοντέλο 
από το Σιάτλ της 
Αμερικής και με 
κάθε της ανάρτηση 
προκαλεί σεισμό 
από like και σχόλια 
για τις πλούσιες 
καμπύλες της και 
τις αισθησιακές της 
πόζες.

Όπως μπορείτε 
να διαπιστώσετε, 
αδυναμία της οι 
καλοκαιρινές 
φωτογραφίσεις που 
αναδεικνύουν τα 
εντυπωσιακά της 
προσόντα.
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Μ
πορεί να μας άφησε για την γειτονι-
κή Ιταλία αλλά εμείς δεν την ξεχάσα-
με ποτέ.
Ο λόγος για την Ρία Αντωνίου που 

κάνει καριέρα στην γείτονα χώρα και ξέρει πως να 
προκαλεί τον ανδρικό πληθυσμό.
Μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram, όπου πόζαρε γυμνόστηθη, 
ήταν ικανή να ξετρελάνει ακόλουθούς της ενώ η 
ίδια έθεσε το δικό της δίλημμα αν πρόκειται περί 
τέχνης ή όχι.

Έγινε και αυτό. Όχι πως η Ρία Αντωνίου δεν μας έ-
χει συνηθίσει. Την ώρα που οδηγούσε, σε κάποιο 
δρόμο της Ιταλίας, αποφάσισε να χαρίσει μία μο-
ναδική στιγμή στους θαυμαστές της.
Ανέβασε την μπλούζα της, αποκάλυψε το στήθος 
και συνέχισε να οδηγεί!
Η Ρία Αντωνίου προκαλεί πανικό στο Instagran σε 
κάθε ανάρτηση της. Το καυτό μοντέλο διαθέτει ά-
ψογες αναλογίες που επιδεικνύει κάθε φορά ενώ 
όπως φαίνεται σε κάθε ανάρτηση της έχει μια οι-
κειότητα με το γυμνό λόγω της δουλειάς της.

Πασίγνωστη Ελληνίδα σε ακατάλληλες 
φωτογραφίες

Ο 
Άγγελος Για-
κουμίδης εί-
ναι ο τηλεοπτι-
κός παρτενέρ 

του Γιώργου Λέντζα, στη 
νέα αθλητική – ταξιδιω-
τική εκπομπή του ΑΝΤ1, 
Football Stories. . 
«Δεν έχω καμία εμμονή 
με το σώμα μου, τουλάχι-
στον δεν θα το έλεγα εμ-
μονή. Η γυμναστική ξε-
κίνησε πριν από κάποια 
χρόνια ως το μέσο για να 
ξεπεράσω μια πολύ δυ-
σάρεστη κατάσταση. Εί-
χα αϋπνίες και έψαχνα να 
βρω τρόπο για να κουρά-
σω το σώμα μου να πάει 
για ύπνο. 
Όταν ήμουν 20 χρονών, 
σκοτώθηκε ο καλύτερός 
μου φίλος με μηχανή. Ή-
ταν ο άνθρωπος στον ο-
ποίο οφείλω όσα είμαι 
σήμερα και είχα υπολογί-
σει όλο το πρόγραμμα της 
ζωής μου πάνω του. Όταν 
σκοτώθηκε, κατέρρευσε 
το σύμπαν. Νέκρωσα μέ-
σα μου. 

Άγγελος Γιακουμίδης: 
“νέκρωσα μέσα μου…”

Η Ευαγγελία 
Τσιορλίδα φορά 
πάντα μπικίνι

Η ραδιοφωνική παραγωγός 
διαθέτει ένα από τα ωραιότερα 
κορμιά της εγχώριας σόουμπιζ και 
το επιδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
Οι φωτογραφίες της συχνά-
πυκνά φιγουράρουν σε sites και 
περιοδικά, καθώς η αγάπη της 
για το υγρό στοιχείο την κάνει 
να κυκλοφορεί όλες τις εποχές 
του έτους με μαγιό. Η Ευαγγελία 
Τσιορλίδα, το μελαχρινό αυτό 
κορίτσι που κρατά συντροφιά στα 
ερτζιανά, δεν περνά απαρατήρητο.

Αποκαλύψεις 
από πασίγνωστη 
Ελληνίδα

Η Μαρινέλλα Ξένου αποφάσισε 
να αποκαλύψει τα πιο καυτά της 
μυστικά και τρέλανε κόσμο.
Οι ατάκες της προκάλεσαν 
«σεισμό» καθώς απασφάλισε: 
«Είμαι λίγο kinky. Το να φας 
όμως μια μπάτσα την ώρα που 
πρέπει στο σημείο που πρέπει 
(για καληνύχτα, ας πούμε) είναι 
άλλο, είναι μέρος του παιχνιδιού. 
Μου αρέσει πάντως το σεξ μέσα 
σε αμάξι, σε ένα πάρκινγκ, μέσα 
στα σκοτάδια. Προτιμώ μπροστά, 
γιατί στριμώχνεσαι πιο πολύ και 
έρχεσαι ακόμη πιο κοντά στον 
άλλον. Λίγη προσοχή στο λεβιέ 
θέλει μόνο».

Ένας αθλητής 
τρελαίνει το Insta-
gram...

Έρχεται από τον χώρο του 
ποδοσφαίρου. Από την Αθήνα 
μέχρι την Μύκονο άλλα και 
στις φετινές χειμερινές του 
διακοπές στην Μαδρίτη,φυσικά 
προκαλώντας “πονοκέφαλο” στις 
θαυμάστριες. Σίγουρα θα γίνει ένα 
πρόσωπο που θα απασχολήσει 
στο μέλλον τόσο εμάς άλλα και 
εσάς με το ταλέντο του στον 
αθλητισμό και όχι μόνο. Oσοι 
θέλετε βέβαια να μαθαίνετε και 
να βλέπετε στιγμές από την ζωή 
του Alvaro δεν έχετε από το να τον 
ακολουθήσετε...

Καυτές αποκαλύψεις από 
πασίγνωστη Ελληνίδα 
μοντέλο της σόουμπιζ

Ε
ίναι από τις πιο 
εκρηκτικές πα-
ρουσίες στην ελ-
ληνική σόουμπιζ 

και προκάλεσε σάλο με 
τις «πιπεράτες» αποκα-
λύψεις της.
Είναι από τις γυναίκες 
που μπορούν να σου 
προκαλέσουν εγκεφα-
λικά με μια ματιά και 
μόνο.
Το μοντέλο στο παρελ-
θόν έχε ι προβεί σε 
δηλώσεις που μας έχουν 
κάνει να τη σκεφτόμαστε 
συνέχεια.
«Όσες λένε ότ ι δεν 
έχουν κάνει one night 
stand δεν λένε όλη την 
αλήθεια» είχε δηλώσει 
προκαλώντας εγκεφα-
λικά η καυτή Ελληνίδα 
πριν απασφαλίσει εντε-
λώς: «Το έχω κάνει σε 
ασανσέρ αλλά δεν μου 
άρεσε γιατί κουνιόταν η 
καμπίνα…».
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Τ
ο βρετανικό μο-
ντέλο και ηθοποιός 
Kelly Brook έχει ψη-
φιστεί ότι έχει το πιο 

τέλειο σώμα του κόσμου, 
σπάζοντας όλους τους μύ-
θους και παραδείγματα.
Η Brook 36 ετών με ύψος 
1,68 και οι περίμετροι της 
είναι 90-60-86, που είναι 
αρκετά διαφορετικό από τα 
λεπτά σώματα, όμως, κέρ-
δισε το αντρικό και όχι μόνο 
κοινό του πλανήτη.

Το πιο σέξι κορμί στον 
κόσμο!

Η Daniela Tamayo είναι μια 
«εκρηκτική» Κολομβιανή

Η 
Daniela Tamayo τα έχει όλα 
και… συμφέρει! Όμορφο πρό-
σωπο, υπέροχα μάτια και καλ-
λίγραμμο κορμί.

Προσόντα που την έχουν αναδείξει ως 
μία από τις σταρ του Instagram με πολ-
λούς followers που αδημονούν για μια 
νέα της ανάρτηση.
Το μοντέλο από την Κολομβία χαρίζει 
στο φακό τις πιο σέξι πόζες, ενώ κάθε 

φορά που ανεβάζει φωτογραφία στο 
λογαριασμό της, οι φανς της μένουν να 
χαζεύουν την εντυπωσιακή της εμφά-
νιση.
Το μοντέλο από την Κολομβία με δηλώ-
σεις της, έχει κάνει γνωστό ότι λατρεύει 
τον διεθνή επιθετικόσυμπαντριώτη 
της, Φαλκάο, με τον ίδιο βέβαια να 
έχει πλέον ένα παραπάνω κίνητρο για 
να… «καρφώνει» τις αντίπαλες άμυνες. 

Ο 
super κακός του 
Netf lix και του 
You, που έχει σκο-
τώσει –στη σειρά 

πάντα- ουκ ολίγους ανθρώ-
πους για να προστατέψει 
την αγάπη και τη σχέση του 
θα γίνει μπαμπάς, και αυτό 
είναι η πιο απρόσμενη εί-
δηση που ακούσαμε σήμε-
ρα. Η Domino Kirke ανέβα-
σε μια φωτογραφία της στο 
Instagram στην οποία μας έ-
δειχνε τη φουσκωμένη κοι-
λίτσα της, συνοδεύοντας τη 
μάλιστα, από ένα μήνυμα ά-
κρως συγκινητικό.
Ο Penn Badgley θα γίνει μπα-
μπάς για πρώτη φορά και ο 
ίδιος πλέει σε πελάγη ευτυ-
χίας. Την ανακοίνωση έκανε 
η σύζυγός του μέσα από το 
Instagram account της, αφή-
νοντάς μας με το στόμα ανοι-
χτό. Βλέπεις δεν γνωρίζαμε 
όχι απλά για την εγκυμο-
σύνη, αλλά ούτε πως το sexy 
αυτό αγόρι έχει σύζυγο και 
είναι ερωτευμένος.

Το πιο sexy αγόρι του Hollywood 
ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς

Ο
ι αναλογίες 
της Helga 
Lovekaty, 
την κάνουν 

την γυναίκα των ονεί-
ρων όλων των ανδρών.
Τ ο  π α ν έ μ ο ρ φ ο 
μοντέλο με το καλ-
λίγραμμο κορμί και 
το πλούσιο μπούστο 
γνωρίζει πολύ καλά 
πως πρέπει να ποζάρει 
για να αναδεικνύει την 
ομορφιά της και να τρε-
λαίνει τους άνδρες όλου 
του κόσμου.
Η Helga Lovekaty εργά-
ζεται και ως ηθοποιός, 
ενώ στον λογαριασμό της 
στο Instagram έχει ξεπε-
ράσει τους 4 εκατομμύ-
ρια followers. Κάθε φορά 
που ανεβάζει φωτογραφία 
στο instagram, τα likes και 
τα σχόλια πέφτουν βροχή. 
Και είναι λογικό με τέτοια 
ομορφιά.

Helga Lovekaty: Το κορίτσι των 
ονείρων όλων των ανδρών
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Μια εκτός σεζόν εκδρομή μάς δίνει 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε την 
άγρια πλευρά της καστροπολιτείας, να 
εντρυφήσουμε στην αρχιτεκτονική 
και στη γαστρονομία της.

Η 
Μονεμβασιά είναι ένας οικείος 
προορισμός σχεδόν σε όλους. Εί-
ναι τουριστική και χιλιογραμμένη 
σε ταξιδιωτικούς οδηγούς. Και ό-

μως, στις αρχές της χρονιάς, που την επισκε-
φθήκαμε εμείς, ήταν άδεια. Είχε ελάχιστους 
επισκέπτες, που δεν επιβάλλονταν με τη βα-
βούρα τους, κι έτσι μπορούσες πραγματικά 
να καταλάβεις τη διφορούμενη φύση του 
βυζαντινού κάστρου, που από τη μια σε α-
γκαλιάζει γλυκά σαν ήρωα ιστορικού μυ-
θιστορήματος, από την άλλη σε εγκλωβί-
ζει σαν σε γκέτο. Αξίζει να επισκεφθείτε τη 
Μονεμβασιά τώρα, τους πρώτους μήνες του 
χειμώνα. Να εντρυφήσετε στη γαστρονομία 
της, με γευσιγνωσίες ελαιολάδου, τσαΐτια 
και αμυγδαλωτά, αλλά και στην αρχιτεκτονι-
κή της, μαθαίνοντας για τις εκκλησίες και τα 
ενετο-οθωμανικά σπίτια της. Κι αν κάποια 
στιγμή το Κάστρο σάς πέσει βαρύ, η Λακω-
νία προσφέρει κι άλλες εμπειρίες, από οινο-
γευσίες του ιστορικού οίνου Μαλβαζία στις 
Βελιές και νόστιμη γραβιέρα με μπούκοβο 
στη Συκιά μέχρι πεζοπορία στο δάσος, για 
να δείτε τον παραδοσιακό νερόμυλο στα Τά-
λαντα.
Για τους ιστοριολάτρες η Μονεμβασιά είναι 
ιδανικός προορισμός, όχι μόνο γιατί έχουν 
ολοκληρωθεί μια σειρά από μεγάλα έργα 
(όπως είναι η αποκατάσταση της Αγίας 
Σοφίας, του Φάρου, του ανατολικού τείχους 
της Κάτω Πόλης κ.ά.), αλλά και γιατί υπάρ-
χουν επεξηγηματικές πινακίδες σε πάρα 
πολλά σημεία. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα 
κι αν δεν έχετε μαζί σας κάποιον γνώστη, 
μπορείτε να περιηγηθείτε και να μάθετε την 
ιστορία της καστροπολιτείας μόνοι σας. Για 
τους επιμελείς «μαθητές» τα... SOS είναι οι 
πέντε πιο γνωστές εκκλησίες: Ελκόμενος 
Χριστός (τρίκλιτη βασιλική με μια εκπλη-
κτική εικόνα της Παλαιολόγειας Αναγέννη-
σης, που έπειτα από μια απίστευτη ιστορία 
αρχαιοκαπηλίας επέστρεψε στη Μονεμβα-
σιά), Παναγία Χρυσαφίτισσα (οκταγωνικός 
ναός της Α΄  Τουρκοκρατίας), Παναγία Μυρ-
τιδιώτισσα ή Κρητικιά (μονόκλιτη βασιλική 
της Β΄ Ενετοκρατίας), Άγιος Νικόλαος (ναός 
του 1703, που λειτουργεί ως εκθεσιακός 
χώρος) και Αγία Σοφία (οκταγωνικός ναός 
του 12ου αιώνα, που λανθασμένα θεωρεί-
ται αντίγραφο της Αγίας Σοφίας της Κωνστα-
ντινούπολης, αφού αρχικά ήταν αφιερωμέ-
νος στην Παναγία Οδηγήτρια). Η Αγία Σοφία 
είναι η μόνη από τις πέντε εκκλησίες που 
βρίσκεται στην Άνω Πόλη, στην οποία θα 
ανεβείτε από το καλντερίμι που ξεκινά από 
την Κάτω Πόλη. Πέρα από τις εκκλησίες, αξί-
ζει μια βόλτα μέχρι το Πορτέλο (την πύλη 
που οδηγεί στη θάλασσα) και τη μικρή, πλην 
όμως ενδιαφέρουσα, Αρχαιολογική Συλ-
λογή, η οποία στεγάζεται στο παλιό τζαμί.    
• Αγία Σοφία, Παρασκευή-Δευτέρα 08.30-
15.30, ελεύθερη είσοδος • Αρχαιολογική 
Συλλογή, τηλ. 27320-61403, καθημερινά 

εκτός Τρίτης 08.30-15.30, είσοδος 2 ευρώ

Στάσεις για λαζάνια και τσαΐτια
Στα μέσα Ιανουαρίου, αρκετές ταβέρνες και 
εστιατόρια του Κάστρου πέφτουν σε χει-
μερία νάρκη. Δύο μαγαζιά-στυλοβάτες της 
μονεμβασίτικης γαστρονομίας που βρή-
καμε ανοιχτά ήταν το Οινόμελο και οι Βόλ-
τες. Το πρώτο, με νέα διεύθυνση εδώ και 
λίγες εβδομάδες, σερβίρει στραπατσάδα με 
σύγλινο, ντόπιο λουκάνικο και τσαΐτι, την 
παραδοσιακή χορτόπιτα της περιοχής με 
χειροποίητη λεπτή ζύμη, που παρασκευάζε-
ται τη στιγμή της παραγγελίας, και διάφορα 
χόρτα και μυρωδικά (σπανάκι, μαρούλι, 
καυκαλήθρες). Στο δεύτερο, το μενού συν-
δυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, με 
πιάτα όπως γλίνα (παστό χοιρινό) με καρο-
τοσαλάτα κυδωνιού και λαζάνια ολικής άλε-
σης με ντοματίνια και σφέλα. Πέρα από το 
φαγητό, οι Βόλτες είναι ένα μαγαζί με ξεκά-
θαρη ταυτότητα και μελετημένες λεπτομέ-
ρειες στα πάντα, από το όνομα («Βόλτες» 
λέγεται το μονοπάτι που ενώνει την Κάτω με 
την Άνω Πόλη) μέχρι τη διακόσμηση (η κου-
ζίνα είναι ανοιχτή, με μεσοτοιχίες που παρα-
πέμπουν στα παραδοσιακά χωρίσματα των 
μονεμβασίτικων σπιτιών, τους τσατμάδες). 
Αν έχετε όρεξη για μια εκδρομή μισής ώρας, 
πολύ καλή είναι και η ψαροταβέρνα του Δια-
μαντή στο λιμάνι του Γέρακα, που σερβίρει 
τέλεια σαλάτα σαλαμούρα (καβούρι, γαρίδα, 
σουπιά) και κριθαρότο καλαμάρι με πέστο 
βασιλικού.

Αμυγδαλωτά και σαμουσάδες
Η Γέφυρα είναι ο σύγχρονος οικισμός, που 
είναι χτισμένος έξω από το Κάστρο και, 
παρότι αισθητικά είναι αδιάφορος, προσφέ-
ρει στους Μονεμβασίτες τις ευκολίες που 
στερούνται οι κάτοικοι του Κάστρου (όπου 
απαγορεύονται τα αυτοκίνητα και πρέπει να 
μεταφέρεις τα πάντα στα χέρια, από ψώνια 
μέχρι βαλίτσες). Αξίζει μια στάση σε κάποιο 
από τα τρία ζαχαροπλαστεία της Γέφυρας 
(Κολώνες, Μορέως Ήδιστα, Δουκάτο), για να 
δοκιμάσετε κλασικά μονεμβασίτικα γλυκά, 

όπως είναι τα αμυγδαλωτά και οι σαμουσά-
δες (μοιάζουν με μπακλαβά).  

Με θέα θάλασσα
Το πιο διάσημο τέκνο της Μονεμβασιάς 
είναι ο Γιάννης Ρίτσος, που μετά από μια 
μεγάλη –από πολλές απόψεις– ζωή τάφηκε 
στα γενέθλια χώματα. Λίγο πριν από την 
Κεντρική Πύλη, χτισμένο σε ύψωμα, βρίσκε-
ται το νεκροταφείο με τον τάφο του, μεγα-
λειώδη μέσα στην απλότητά του, με πρασι-
νάδες που ξεπετάγονται άναρχα πάνω στο 
μνήμα και με άπλετη θέα στη θάλασσα.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
Στις Βελιές θα βρείτε το καμάρι της τοπικής 
οινοπαραγωγής, την Οινοποιητική Μονεμ-
βασίας, που ξεκίνησε το 1997 «με βασικό 
στόχο την αναβίωση ενός περίφημου κρα-
σιού που κατάγεται από την περιοχή και 
έφερε και το όνομά της: Malvasia για τους 
Φράγκους, Μονεμβασιά για τους  Έλληνες», 
όπως αναφέρει ο αεικίνητος Γιώργος Τσιμπί-
δης, που μαζί με τη γυναίκα του  Έλλη ανα-
βίωσαν έναν ιστορικό τοπικό οίνο. «Εμείς 
ήμασταν πιστοί στρατιώτες. Αρχιστράτηγος 
στην προσπάθεια αναβίωσης του Μαλβα-
ζία ήταν η Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα», 
η μεγάλη κυρία του ελληνικού κρασιού, 
χωρίς την οποία «δεν θα υπήρχε ο Μαλ-
βαζίας, όπως δεν θα υπήρχε και σύγχρονο 
ελληνικό κρασί». Τι είναι, λοιπόν, το κρασί 
Malvasia;  Ένας μονεμβασίτικος οίνος για τον 
οποίο υπάρχουν αναφορές ήδη από τον 13ο 
αιώνα, με μεγάλη απήχηση στον μεσαιωνικό 
και τον αναγεννησιακό κόσμο («να με πνί-
ξετε σ’ ένα βαρέλι με κρασί Malvasia», ανα-
φέρει ο Σαίξπηρ στον «Ριχάρδο Γ΄»). Η παρα-
γωγή του σταμάτησε στην περιοχή πριν 
από αιώνες και ξαναξεκίνησε μόλις πριν 
από λίγα χρόνια από τον Τσιμπίδη. Πλέον, 
έχει κατοχυρωθεί ως οίνος ΠΟΠ Μονεμβα-
σία-Malvasia. Έχει γλυκιά γεύση και παρα-
σκευάζεται από τις ποικιλίες Μονεμβα-
σιά, Κυδωνίτσα, Ασπρούδες και Ασύρτικο. 
Αν αγαπάτε το κρασί, μια επίσκεψη στην 
Οινοποιητική Μονεμβασίας θα σας φανεί 

σίγουρα ενδιαφέρουσα. Μέσα στο 2020 το 
οινοποιείο θα μεταφερθεί σε νέο, σύγχρονο 
χώρο, στον άξονα Σπάρτης-Μονεμβασιάς, 
όπου θα φιλοξενεί περισσότερες δράσεις 
για το κοινό.

Καστροπολιτεία
Η Μονεμβασιά ακολουθεί τη βυζαντινή 
τυπολογία μιας πόλης-κάστρου με τα τρία 
μέρη: ακρόπολη, Πάνω και Κάτω Πόλη. Η 
ακρόπολη βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο 
και είναι ένα τετράγωνο φρούριο με τέσ-
σερις πύργους, έναν σε κάθε γωνία, για 
τον έλεγχο της ενδοχώρας. Πλέον από την 
ακρόπολη της Μονεμβασιάς έχουν απο-
μείνει ερείπια. Η Άνω Πόλη (που κατοική-
θηκε τον 6ο αιώνα) έχει εγκαταλειφθεί, αν 
και εδώ σώζονται κάποια μνημεία, όπως 
είναι ο ναός της Αγίας Σοφίας. Η Κάτω Πόλη 
κατοικήθηκε λίγους αιώνες μετά την Άνω 
Πόλη και δεν έχει σταματήσει να κατοικεί-
ται έκτοτε. Το Κεντρικό Καλντερίμι (που 
ήταν και παραμένει ο κεντρικός άξονας της 
Μονεμβασιάς) ενώνει την Κεντρική Πύλη 
με την πύλη προς τον Φάρο, ενώ υπήρχε κι 
ένας άλλος άξονας, που έχει αλλοιωθεί με τα 
χρόνια και ένωνε το Πορτέλο (την πύλη στη 
θάλασσα) με την Άνω Πόλη.
Η Άνω Πόλη (που άρχισε να εγκαταλείπεται 
μετά τη Β΄ Ενετοκρατία) είναι μια δημόσια 
έκταση, ένας ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος 
χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, που ελέγχεται 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η Κάτω 
Πόλη είναι επίσης κηρυγμένος αρχαιολογι-
κός χώρος, μόνο που εδώ υπάρχουν τίτλοι 
ιδιοκτησίας, περίπου 160 κτίρια και κάποια 
οικόπεδα. Τα περισσότερα κτίσματα χρησι-
μοποιούνται ως ξενώνες, εξοχικά, ταβέρνες 
και τουριστικά μαγαζιά. Οι μόνιμοι κάτοι-
κοι είναι ελάχιστοι, γιατί η ζωή στο Κάστρο 
δεν είναι εύκολη. Ακόμα και εμείς που δου-
λεύουμε και δεν μένουμε εδώ συναντάμε 
δυσκολίες που κανείς δεν τις φαντάζεται, 
π.χ. στις αποκαταστάσεις παλιών σπιτιών 
όλα τα άχρηστα υλικά πρέπει να βγουν έξω 
από το Κάστρο και όλα τα νέα να μπουν είτε 
με καρότσια είτε με μουλάρια.

Μονεμβασιά: Η χειμωνιάτικη



LIFE 61ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



LIFE62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.comFUN

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

Χταποδακι με 
κοφτό μακαρονάκι

ΥΛΙΚΆ

 ª Πλένουμε και κόβουμε το χταπόδι.

 ª Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το χταπόδι και το βράζουμε για 5 λεπτά. Το 
κατεβάζουμε από τη φωτιά Το ξεβγαζουμε καλά. Μετά στην ιδια κατσα-
ρόλα βάζουμε  το χταπόδι με 50 ml.  νερό και το ξύδι να βράσει μέχρι να 
εξατμιστούν τα υγρά του και να κοκκινίσει.

 ª Προσθέτουμε το λαδι και το κρεμμύδι, και ανακατευουμε για μερικά 
λεπτά τελος σβήνουμε με το κρασί.

 ª Εν συνέχεια Προσθετουμε τα μπαχαρικά, τον τοματοπελτέ, την ζάχαρη, 
αλάτι, πιπέρι και το κοφτό μακαρονάκι και ανακατευουμε.

 ª Εν συνεχεια ρειχνουμε το νερό, καλύτερα να το έχετε βράσει να είναι 
καυτό και ανακατεύοντας τακτικά βράζουμε το φαγητό για 30 λεπτά.

 ª 1000 γρ.  χταπόδι κομμένο 

 ª 250 γρ. μακαρονάκι κοφτό

 ª 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

 ª 50 ml. κόκκινο κρασί

 ª 1 ½  κουταλάκι του γλυκού τομα-
τοπελτέ

 ª 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

 ª 1 κουταλιά της σούπας ξύδι

 ª 1 δαφνόφυλλο

 ª  3-4 μπαχάρια

 ª 1 μικρό ξυλάκι κανέλα

 ª 1000 ml. 

 ª 80 ml.λαδι 

 ª Φρέσκοτριμμένο πιπέρι

 ª και λίγο αλάτι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονο-
μικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπο-
ρεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια 
από το περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε 
θέμα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 
Πολλές επαφές και μεγάλη κοινωνικότητα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Θα σας βοηθή-
σει πολύ η επιμονή, η θέληση, και η σύνεση 
που έχετε όταν χρειάζεται. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην πάρετε σημαντικές αποφά-
σεις για συμβόλαια και νέες συνεργασίες. 
Δείτε την εργασία σας και τη σταθερότητα 
που έχετε σε αυτήν και φανείτε εγκρατείς. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι ενδοιασμοί σας σχετικά με τον δρόμο 
που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι 
βέβαια σοβαροί. Ωστόσο, με την τακτική 
που ακολουθείτε δεν κερδίζετε τίποτα, 
εκτός από το άγχος που σίγουρα δεν 
βοηθά. Προσπαθήστε να μην κάνετε 
λάθη στις εκτιμήσεις σας και στις 
επιλογές σας, γιατί τώρα οι 
συνέπειες θα είναι μεγαλύ-
τερες. Κάτι που δεν πρέ-
πει να ξεχάσετε είναι το 
χαμόγελο και η διπλω-
ματικότητά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Είναι ανάγκη να εργα-
σ τείτε συλλογικά γ ια 
να φθάσετε τους στόχους 
σας. Ανάμεσα σε φίλους θα 
βρείτε την αγάπη. Μελετήστε 
προτάσεις για συνεργασίες. Φανείτε ευέ-
λικτοι και προσέξτε τη συμπεριφορά σας, 
με ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντος, 
που ξέρετε ότι παρόλη τη φιλικότητα που 
δείχνουν, έχουν ανταγωνιστικές διαθέσεις.

ΛΕΩΝ
Μην σπαταλάτε τις δυνάμεις σας σε προ-
βλήματα που υπάρχουν εδώ και καιρό, 
γιατί αν δεν αποδεχθείτε τις ευθύνες σας 
δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε λύση. 
Ρυθμίστε τις οικονομικές εκκρεμότητές σας 
αποφεύγοντας ανώφελες κόντρες που το 
μόνο που θα σας προσφέρουν είναι εκνευ-
ρισμό. Σταματήστε να κατηγορείτε μόνιμα 
τους άλλους και αποδεχθείτε τις δικές σας 
ευθύνες, για να έχετε τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσετε σωστά τις ευκαιρίες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προσπάθειες 
που καταβάλλετε στην εργασία σας και αυτό 
φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα. Η περί-
οδος αυτή ευνοεί κάθε δραστηριότητα που 
μπορεί να αγγίξει τον ψυχικό σας κόσμο. Οι 
σωματικές σας δυνάμεις και ο ψυχισμός σας 
θα βρίσκονται σε πολύ καλά επίπεδα καθώς ο 
συναισθηματικός σας κόσμος και η καλή σας 
διάθεση, φέρνουν θετικές επιδράσεις.

ΖΥΓΟΣ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. Μην 
ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας κάποιο 
σφάλμα σας περιμένουν για να σας επι-
τεθούν. Μην αφήνετε τους άλλους να σας 
δημιουργούν προβλήματα τη στιγμή που 
μπροστά σας ανοίγονται καινούργιοι δρό-
μοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα αναπτυχθεί τώρα ένα πιο πρόσφορο 
έδαφος για να προωθήσετε τις επαγγελμα-
τικές σας υποθέσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα αποφύγετε τις ενθουσιώδεις εξάρ-
σεις. Μολονότι θα υπάρξουν κάποιες καθυ-
στερήσεις, οι στόχοι σας θα ευοδωθούν. 
Ευνοούνται οι διακανονισμοί και οι συνερ-
γασίες με μεγάλους οργανισμούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά 
και οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντός σας την περίοδο 
αυτή. Δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα 
υπάρξουν έξοδα αυτό το μήνα που θα σας 

βγάλουν έξω από τον οικονομικό σας 
προϋπολογισμό. Προσοχή στις 

σπατάλες γιατί θα βρεθείτε 
μπλεγμένοι. Η περίοδος 

αυτή δεν είναι κατάλ-
ληλη στο να παίρνετε 
ρίσκα. Άνοδος στην 
εργασία σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Παρά τις πολλές συμ-

βουλές που κατά και-
ρούς έχετε δεχθεί από τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα 
στο θέμα της αυτοπεποίθησής 

σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον εαυτό 
σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή την άδικη 
συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα και αν δεν 
πιστεύετε πως μπορείτε περισσότερα, πιέ-
σετε τον εαυτό σας για το αντίθετο. Μικρά 
προβληματάκια στην οικογένεια με θέματα 
υγείας χρειάζονται την βοήθειά σας

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκε-
στε είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης της 
ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξιδιού. 
Προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τα 
σημάδια γύρω σας, να καταλάβετε τι θέλετε 
πραγματικά και να προετοιμαστείτε κατάλ-
ληλα για την επόμενη φάση της ζωής σας

ΙΧΘΕΙΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικο-
νομικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που 
μπορεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει 
βοήθεια από το περιβάλλον σας σε οποιο-
δήποτε θέμα σας απασχολήσει αυτό το 
διάστημα. Πολλές επαφές και μεγάλη κοι-
νωνικότητα.

Π
ώς αντιδρά ένας Άγγλος, Αμερι-
κανός, αρκετοί άλλοι… και φυ-
σικά ένας Έλληνας, όταν πέφτει 
μια μύγα στο καφέ τους;

1. Άγγλος: Πετάει την κούπα με τον καφέ 
και φεύγει από την καφετέρια.
2. Αμερικανός: Βγάζει τη μύγα και συνεχί-
ζει να πίνει τον καφέ του.
3. Κινέζος: Τρώει τη μύγα και πετάει τον 
καφέ.
4. Παλαιστίνιος: Πίνει τον καφέ μαζί με 
τη μύγα.
5. Σκοτσέζος: Πιάνει τη μύγα και τη σφίγ-
γει φωνάζοντας «φτύσε τον καφέ μου ρε»!
7. Έλληνας: Κατεβάζει μπινελίκια στην 
γυναίκα του και πάει στη μάνα του να πιει 
ένα καφέ της προκοπής.

Έ
νας μεθυσμένος πέφτει πάνω σε έ-
ναν αστυνομικό. Εκείνος τον μυρί-
ζει και τον ρωτάει καχύποπτα που 
πηγαίνει.

– Σε μια διάλεξη. Λέει ο μεθυσμένος.
– Τι διάλεξη; Ρωτάει ο αστυνομικός.
– Είναι με θέμα τις επιπτώσεις του αλκοόλ 
στον οργανισμό!
– Και ποιος την δίνει;
– Η γυναικά μου!

Ή
ταν τρεις άντρες και είχαν και οι 
τρεις ενδείξεις πως οι γυναίκες 
τους ήταν άπιστες! 
Συμφώνησαν πως πρέπει να 

δράσουν αποφασιστικά και να τα μάθουν 
όλα.
Όταν βρίσκονται ξανά και οι τρεις την επό-
μενη μέρα λέει ο ένας:
– Εγώ, που λέτε, πηγαίνω σπίτι το βράδυ, 
ξαπλώνω στον καναπέ, ανοίγω την τηλεό-
ραση και την ρωτάω:
«Γυναίκα με απάτησες;»
«Ποιος, εγώ άντρα μου; Θα έκανα ποτέ 
εγώ τέτοιο πράγμα; Φυσικά όχι αγάπη 
μου!»
Μετά από ένα χέρι ξύλο το παραδέχτηκε 
πως με απάτησε μία φορά με τον Νίκο…
Λέει ο δεύτερος άντρας:
– Και εγώ τα ίδια έκανα. Με δύο χαστου-
κάκια μου είπε:
«Σε απάτησα μια φορά με τον Βασίλη…»
Λέει και ο τρίτος:
– Εγώ πηγαίνω χθες στο σπίτι, ξεντύνο-
μαι, βάζω τις φόρμες, ανάβω το τσιγα-
ράκι μου, βγαίνω στο μπαλκόνι, βλέπω 
την γειτόνισσα να απλώνει ρούχα και της 
φωνάζω:
«Μαρία είσαι π*τάνα!!!»
Και αρχίζει αυτή μετά:
«Εγώ είμαι π*τάνα ή η γυναίκα σου που 
πηγαίνει με τον Κώστα, τον Μήτσο και τον 
Γιάννη…»
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Τέσσερα Όσκαρ για τα 
«Παράσιτα», τρία στο «1917», 
από δύο Οσκαρ σε «Joker», 
«Κάποτε στο Χόλιγουντ» 
και από ένα στις ταινίες 
«Τζούντι», «Ιστορία γάμου», 
«Bombshell» και «Τζότζο»

Π
οιος το περίμενε! Αυ-
τό κι αν είναι ειδησάρα 
πρώτης γραμμής. Πρω-
τοφανές ρεκόρ για τους 

έξι χιλιάδες «Ακαδημαϊκούς» του 
American Cinema και ψηφοφόρους 
των Όσκαρ. Ο σχεδόν «άγνωστος» 
Νοτιοκορεάτης Μπονγκ Τζουν-χο 
αγκαλιά με τέσσερα πρωτοκλασά-
τα αγαλματίδια: ταινίας, σκηνοθε-
σίας, σεναρίου και καλύτερης ξε-
νόγλωσσσης. Ρεκόρ όλων των Ο-
σκαρικών εποχών. Πρωτοφανές. 
Ξενόγλωσση (για τους Χολιγουντια-
νούς) παραγωγή να κερδίζει το Ό-
σκαρ Best Picture. Γι αυτό έγινε της 
Κορέας. Καταρρίφθηκε και αυτό το 
ταμπού. Εξαιρετικό. Έτσι πραγματι-
κά υλοποιείται η παγκοσμιοποίη-
ση του θεσμού. Και δεν είναι μόνο 
αυτό. Αφού το στόρι στα «Παρά-
σιτα» είναι ταξικό. Αφού βραβεύ-
ονται οι καταληψίες. Αφού η νοτιο-
κορεάτικη ταινία είναι συνέχεια του 
«Joker». Και αφού το άθροισμα των 
αγαλματίδιων που απέσπασαν και 
οι δύο αυτές αντισυστημικές ιστο-
ρίες καταλήγει στον αριθμό 6!
Αν μάλιστα αντιγράψω μια πρό-
σφατη δήλωση του σκηνο-
θέτη και θριαμβευτή αυτής της 

μεγάλης νύχτας, του Μπονγκ 
Τζουν-χο, για το περιεχόμενο του 
«Gisaengcikung» (αυθεντικός τίτ-
λος της ταινίας) τότε περίπου είναι 
σαν το Χόλιγουντ να υποκλίνεται σε 
ακραίες μεθόδους αναρχικών και 
ύπουλων καταληψιών λουσάτων 
επαύλεων.
«Στη σημερινή καπιταλιστική κοι-
νωνία υπάρχουν αξιώματα και 
κάστες αόρατες από το κοινό μάτι. 
Όλες αυτές τις διατηρούμε μεταμ-
φιεσμένες, μακριά από το βλέμμα 
της κοινωνίας σαν απολιθώματα 
ενός ένδοξου παρελθόντος. Στην 
ταινία λοιπόν (εννοεί τα «Παρα-
σίτα») συντελείται υπογείως ταξι-
κός πόλεμος. Η μία τάξη εναντίον 
της άλλης»!
Πριν από εφτά χρόνια ο ίδιος σκη-

νοθέτης, σήμερα 51 ετών, κατά-
φερε να υπογράψει μια επί-
σης «ταξική» ταινία με τίτλο 
«Snowpiercer». Εξασφαλίζοντας, 
παράλληλα, τη συμμετοχή μεγά-
λων ονομάτων από το Αγγλόφωνο 
star system. Όπως Κρις Έβανς, 
Εντ Χάρις, Τίλντα Σουίντον, Τζέιμι 
Μπελ.

Η λίστα με τα σημαντικότε-
ρα βραβεία
Καλύτερης ταινίας
«Παράσιτα» (Parasite)
Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου
Χοακίν Φίνιξ (Joker)
Καλύτερου Α΄ γυναικείου ρόλου
Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)
Καλύτερης σκηνοθεσίας
Μπονγκ Τζουν Χο (Parasite)

Καλύτερου Β΄ ανδρικού ρόλου
Μπραντ Πιτ (Once Upon a Time in 
Hollywood)
Καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου
Λόρα Ντερν (Marriage Story)
Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου
Μπονγκ Τζουν Χο (Parasite)
Καλύτερου προσαρμοσμένου 
σεναρίου
Τάικα Ουατίτι (Jojo Rabbit)
Καλύτερης ταινίας animation
Toy Story 4
Καλύτερου ντοκιμαντέρ
American Factory
Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας
Parasite
Καλύτερου πρωτότυπου τραγου-
διού
«(I’m Gonna) Love Me Again» 
(Rocketman)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
προετοιμασία του φακέλου ένταξης 
του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνη-
μείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO συζητήθηκε στην ευρεία 

σύσκεψη στο αμφιθέατρο του υπουργείου Πο-
λιτισμού, υπό την Λίνα Μενδώνη.
«Τα Ζαγοροχώρια είναι η πρώτη ελληνική 
υποψηφιότητα στον τομέα του πολιτιστικού 
τοπίου και απαιτεί τη συνεργασία μιας πολυ-
επιστημονικής ομάδας εργασίας», τόνισε η 
κυρία Μενδώνη.
Στη σύσκεψη μετείχαν ο περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο γενικός γραμ-
ματέας Πολιτισμού, Γ. Διδασκάλου, ο δήμαρ-
χος Ζαγορίου, Γιώργος Σουκουβέλος, και υπη-
ρεσιακοί παράγοντες.
Την ευθύνη του συντονισμού των απαιτού-
μενων δράσεων ανέλαβε το υπουργείο, σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και 
τον Δήμο Ζαγορίου.
Ο φάκελος, σημειώνει το υπουργείο, «πρέ-
πει να συμπεριλάβει την ιστορική, αρχαιολο-

γική και πολιτισμική τεκμηρίωση. Να αναφέ-
ρεται επίσης στην ιδιαίτερη βιοποικιλότητα 
της περιοχής. Η σύνθεση της πολυεπιστημονι-
κής επιτροπής θα ανακοινωθεί εντός της άλλης 
εβδομάδας».
Στη σύσκεψη τέθηκε το χρονοδιάγραμμα των 
δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για τη 
διαμόρφωση του φακέλου της υποψηφιότη-

τας, σύμφωνα με το οποίο:
«Στις 20 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί 
συνάντηση εργασίας στα Ιωάννινα με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου θα παρου-
σιαστεί μια πρώτη εκδοχή του φακέλου.
Για τον Μάιο του 2020 προγραμματίζεται διε-
πιστημονική συνάντηση εμπειρογνωμόνων 
στα Ιωάννινα και στο Ζαγόρι.

«Η Αθήνα από 
την Ανατολή 
στη Δύση 1821-
1896»

Στο Μουσείο Μπενάκη 
(Πειραιώς 138) έγινε 
η πρώτη προβολή του 

ν τοκιμαντέρ με τ ίτ λο «Η 
Αθήνα από  την Ανατολή στη 
Δύση 1821-1896» ενώ την  
Τρίτη θα πραγματοποιηθούν 
τα εγκαίνια της ομότιτλης 
φωτογραφικής έκθεσης στην 
αίθουσα Ευρυδίκης Κωστο-
πούλου του Μουσείου Μπε-
νάκη Ελληνικού πολιτισμού, 
στην οδό Κουμπάρη με την 
παράλληλη προβολή του ντο-
κιμαντέρ στο μικρό αμφιθέα-
τρο του ίδιου κτηρίου.
Κατά τη διάρκεια της έκθε-
σης, που θα διαρκέσει από τις 
12 Φεβρουαρίου έως τις26 
Απριλίου 2012, το κοινό θα 
έχει την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσει μια σειρά προ-
βολών του ντοκιμαντέρ στο 
αμφιθέατρο της οδού Κου-
μπάρη 1.
Η σκηνοθέτις και επιμελή-
τρια Μαρία Ηλιού και ο ιστο-
ρικός Αλέξανδρος Κιτροέφ, 
που είχαν παρουσιάσει το 
2012 στο Μουσείο Μπενάκη 
το ΣΜΥΡΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΜΙΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΗΣ, 1900-1922, μετά 
από έξι χρόνια έρευνας στην 
Αμερική  και τον Καναδά, την 
Αυστραλία, την Ευρώπη και 
την Ελλάδα, φέρνουν πίσω 
στο κοινό, εικόνες της Αθή-
νας, ξεχασμένες σε «κλειστά» 
αρχεία.
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ και 
η έκθεση είναι μεγάλης σημα-
σίας όχι μόνο γιατί το ελλη-
νικό κοινό θα δει άγνωστες 
εικόνες από την Αθήνα αλλά 
και γιατί συγχρόνως οι δύο 
συνεργάτες, φέρνουν μια νέα 
αφήγηση για το πως η Αθήνα 
από την Οθωμανική μικρή 
πόλη των αρχών του 1800 
μεταμορφώθηκε σε μια νεο-
κλασσική Ευρωπαϊκή πόλη 
που φιλοξένησε με επιτυχία 
τους πρώτους Ολυμπιακούς 
αγώνες της σύγχρονης επο-
χής στα τέλη του 19ου αιώνα.

Όσκαρ 2020: Έγινε της... Κορέας με τα 
«Παράσιτα»

Σύσκεψη για να ενταχθεί το Ζαγόρι στα 
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 
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Ο 
Γιώργος Δώνης χρησιμοποίησε την κα-
λύτερη δυνατή ενδεκάδα, έχοντας μονα-
δική απουσία τον Εμάνουελ Ινσούα. Ο 
Διούδης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. 

Ο Χατζηθεοδωρίδης αριστερό μπακ, ο Γιόχανσον 
δεξί και ο Πούγγουρας με τον Σένκεφελντ στο κέ-
ντρο της άμυνας. Δώνης και Κουρμπέλης στον άξο-
να της μεσαίας γραμμής. Αριστερό εξτρέμ ο Χατζη-
γιοβάνης, δεξί ο Νατζ, ο Ζαχίντ επιτελικός και στην 
κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα.
Ο Αμπέλ Φερέιρα, από την άλλη, επέλεξε τον 
Πασχαλάκη στην υπεράσπιση της εστίας. Βαρέλα 
και Ίνγκασον οι δύο στόπερ, δεξιά στην άμυνα ο 
Βιεϊρίνια και αριστερά ο Γιαννούλης. Μίσιτς και 
Μαουρίσιο οι κεντρικοί μέσοι, στο δεξί φτερό ο 
Λημνιός, στο αριστερό ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας σε 
ελεύθερο ρόλο και... φουνταριστός ο Σβιντέρσκι.

Το... μαγικό του Πέλκα τελείω-
σε κάθε συζήτηση!
Μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε το μαξιλα-
ράκι ασφαλείας από το 2-0 της Τού-
μπας, ωστόσο, από το πρώτο λεπτό 
μπήκε στο γήπεδο, σαν να ξεκινού-
σαν τα πάντα από το μηδέν. Η ομάδα 
του Φερέιρα πίεζε ψηλά τον Παναθηνα-
ϊκό, πατούσε χορτάρι για να επιβληθεί και 
όχι για να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, απεί-
λησε για πρώτη φορά στο 3᾽ με τον Μπίσεσβαρ και 
στο 11᾽ έβαλε τέλος στην υπόθεση πρόκριση! Έκοψε 
κάθε ελπίδα του Τριφυλλιού με το... καλημέρα. Ίσως 
τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν ο Χατζηθεο-
δωρίδης ευστοχούσε στην μεγάλη ευκαιρία του 7᾽ 
αλλά με ίσως και αν δεν έχουμε πραγματικότητα.
Το απίθανο σλάλομ του Πέλκα από δεξιά που 
πέρασε σαν σταματημένους τον Κουρμπέλη, τον 
Χατζηθεοδωρίδη και τον Πούγγουρα, έφερε σε 
θέση βολής τον Σβιντέρκσι και ο Πολωνός που είναι 
αποδεδειγμένα... killer νίκησε τον Διούδη με πλασέ 
κάτω από τα πόδια.
Το Τριφύλλι κατέρρευσε ψυχολογικά, καθώς 
έπρεπε να βρει τέσσερα γκολ για να προκριθεί, 
αυτό φαινόταν σχεδόν σε κάθε προσπάθεια των 
παικτών του Δώνη και ο ΠΑΟΚ ένιωσε απειλή μόνο 
στο 31᾽, όταν ο Πασχαλάκης απόκρουσε το σουτ 
του Χατζηθεοδωρίδη. Κατά τα λοιπά, οι πράσινοι 
αναλώθηκαν σε ανούσια κατοχή μπάλας, σε πολλά 
εύκολα λάθη και βιαστικές, πρόχειρες επιλογές 
στηντελική πάσα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που είχαν δύο 
καλές στιγμές να πετύχουν ακόμη ένα τέρμα, αλλά 
ο Διούδης απόκρουσε το σουτ του Γιαννούλη, ενώ 
ο Μπίσεσβαρ από το ύψος της μικρής περιοχής 
πλάσαρε εντελώς άστοχα.

Τυπική διαδικασία
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καθαρά διαδικαστικού 
χαρακτήρα. Ο Δώνης έβαλε στο ματς Αγιούμπ(ντε-
μπούτο για τον Μαροκινό), Περέα, Μπουζούκη, 
άλλαξε το σύστημα σε 4-1-3-2, ο Παναθηναϊκός 
όμως δεν μπορούσε. 
Περιορίστηκε σε κυκλοφορία της μπάλας, επιβε-
βαίωσε πως όταν έχει απέναντι του καλά οργανω-
μένες άμυνες, δεν μπορεί να γίνει απειλητικός. Όλα 
κι όλα δύο σουτ εκτός περιοχής από τον Μακέντα 
είχε η ομάδα του Δώνη και αυτά προς το φινάλε της 

αναμέτρησης. Το μόνο που είχε ενδιαφέρον 
ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η πρόκριση 

είχε κριθεί.
Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο, ήταν απόλυτα συγκεντρωμέ-
νος στο καθήκον του, έπαιξε άρι-
στα πίσω από την μπάλα και κρά-
τησε εύκολα μέχρι το φινάλε, το υπέρ 

του 1-0 που σε συνδυασμό με την νίκη 
στην Τούμπα, του έδωσε το εισιτήριο για 

τους 4 του θεσμού.
ΜΑΝ ΟF THE MATCH: Κάρολ Σβιντέρκσι. Πήρε την 
μπάλα εκεί που την θέλει κάθε σέντερ φορ. Ξεχα-
σμένος από την άμυνα του Παναθηναϊκού, γύρισε 
το σώμα στο ύψος της μικρής περιοχής, νίκησε τον 
Διούδη και... καθάρισε την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Δημήτρης Πέλκας. Ντύθηκε... 
Μέσι στην φάση του γκολ. Πέρασε με υπέροχο 
τρόπο τους αμυνόμενους του Παναθηναϊκού, 
έκανε την ασίστ στον Σβιντέρκσι και από τα δικά 
του πόδια, κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό το αποψινό 
παιχνίδι. Συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στον 
αντίπαλο μέχρι και την στιγμή της αναγκαστικής 
αλλαγής του.
Παναθηναϊκός: Διούδης, Γιόχανσον, Σένκεφελντ, 
Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Δώνης, Κουρμπέ-
λης, Νάγκι (46’ Αγιούμπ), Ζαχίντ (70’ Μπουζούκης), 
Χατζηγιοβάνης (58’ Περέα), Μακέντα. 
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Βεϊρίνια, Βαρέλα (86’ Μιχαη-
λίδης), Ίνγκασον, Γιαννούλης, Μίσιτς, Μαουρίσιο, 
Λημνιός, Πέλκας (63’ Λάμπρου), Μπίσεσβαρ, Σφι-
ντέρσκι (72’ Άκπομ).
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Ο ΠΑΟΚ με προίκα το 2-0 της Τούμπας, δεν άφησε στον Παναθηναϊκό το περιθώριο να... 
σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση (0-1). Από νωρίς το γκολ του Σφιντέρσκι, από το 
σλάλομ του Πέλκα, έκρινε τη ρεβάνς και το εισιτήριο των ημιτελικών!    

Κυρίαρχος χωρίς δεύτερη 
σκέψη!

Ο Στέλιος Πέτσας, με συνέντευξη του, αναφέρθηκε στα πρόσφατα ταξί-
δια του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη για το καλό του 
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Συγκεκριμένα είπε στην ΕΡΤ:
«Κάναμε μία κίνηση πολιτική, όχι αθλητική, για να ξεπεράσουμε το 

ζήτημα που προέκυψε. Είχαμε δύο επαφές με τα ανώτατα στελέχη UEFA και 
FIFA. Έχουμε από τα δύο αυτά ταξίδια του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπε-
τρίτη, μια καλή μαγιά. Στις 25 του μηνός αναμένεται εδώ ο πρόεδρος της UEFA 
και ο αντιπρόεδρος της FIFA, προκειμένου αυτό το πλαίσιο να μπει μέσα σ’ ένα 
μνημόνιο, όπως το ονομάσαμε, ώστε UEFA - FIFA - Κυβέρνηση και οι ελληνι-
κές ποδοσφαιρικές Αρχές, να μπορέσουν να έχουν ένα πλέγμα μέτρων για την 
εξυγίανση του ποδοσφαίρου».
Για τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και προέδρου της Αγγλι-
κής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Γκρεγκ Κλαρκ είπε. «Σίγουρα, αυτό που μας 
ενδιαφέρει, είναι η άμεση εμπλοκή - και αυτό είναι πολύ θετικό που βγήκε από 
τα ταξίδια του κ. Γεραπετρίτη - του κ. Γκρεγκ Κλαρκ, Είναι ο πρόεδρος της αγγλι-
κής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι αντιπρόεδρος της FIFA, ένας άνθρω-
πος εγνωσμένου κύρους και με πολύ χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα και 
στην καταπολέμηση της βίας και στην εκτόξευση των εσόδων του αγγλικού 
ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια και προσβλέπουμε πάρα πολύ στις βέλ-
τιστες πρακτικές, που οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν, ώστε να μπορέσουμε να 
κάνουμε κάτι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Κλήση της FIFA (και) στην ΠΑΕ Άρης - Λίβας: «Είναι θετική 
εξέλιξη»
Το πειθαρχικό όργανο της FIFA δεν κάλεσε μόνο την ΕΠΟ σε απολογία για τη 
μη τήρηση διεθνούς απόφασης αλλά και την ΠΑΕ Άρης, εξέλιξη η οποία χαρα-
κτηρίζεται θετική από τους «κίτρινους»!
Το gazzetta.gr αποκάλυψε χθες την κλήση σε απολογία της ΕΠΟ από τη FIFA με 
εκδίκαση την 24η του Φλεβάρη λόγω μη τήρησης της διεθνούς απόφασης για 
την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη. Κι αυτό διότι εκδόθηκε, μετά 
ανακλήθηκε και στη συνέχεια επανεργοποιήθηκε το δελτίο του Φιορίν Ντουρ-
μισάι στους «κίτρινους». Μόνο που η κλήση δεν αφορά μόνο την Ελληνική 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αλλά και την ΠΑΕ Άρης. Μάλιστα, οι Θεσσαλονι-
κείς χαρακτηρίζουν θετική την εξέλιξη διότι έτσι δημιουργείται η δυνατότητα 
«προσβολής» μιας απόφασης καθώς είχε απορριφθεί το αίτημα (του Άρη) για 
την αναψηλάφηση της υπόθεσης.
Αυτό υποστήριξε ο νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Άρης, Αργύρης Λίβας, με 
δηλώσεις του στον Ρ/Σ Metropolis 95.5. «Υπάρχει κλήση σε απολογία και στον 
Άρη για τη μη εφαρμογή απόφασης. Ακούγεται παράδοση, ωστόσο είναι ένα 
θετικό στοιχείο για μας ως προς το διαδικαστικό. Δηλαδή, με τη συγκεκριμένη 
κλήση ανοίγει πλέον η διαδικασία και επισήμως ούτως ώστε να πούμε τις από-
ψεις μας τόσο εμείς όσο και η ΕΠΟ. Ακόμη και στο ενδεχόμενο μη δικαίωσής 
μας, θα υπάρχει μια απόφαση την οποία θα μπορούσε να εφεσιβάλλουμε στο 
CAS. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη είναι θετική», είπε.
Ο κ. Λίβας συμπλήρωσε επίσης ότι… «στις επόμενες ημέρες θα στείλουμε 
γραπτώς τις απόψεις μας και ο βασικός ισχυρισμός μας, μέσα από πολλά επι-
χειρήματα, είναι ότι τα χρέη αφορούν άλλη εταιρία. Κυρίως όμως, θα έχουμε 
τη δυνατότητα να κάνουμε παράσταση και να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Γι’ 
αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι θετική η εξέλιξη».

Πέτσας: «Καλή μαγιά από 
τα ταξίδια Γεραπετρίτη σε 
ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Μ
εγάλη σε έκταση νίκη και για τον 
Απόλλωνα Σμύρνης εντός έδρας, 
που αξιοποίησε το γεγονός πως ο 
Πλατανιάς είχε μείνει με 10 από το 

27’. Σκόρερ ήταν στο 20’ ο Μαρκόφσκι με σουτ, 
στο 31’ ο Ιωαννίδης με σουτ και63’ με πέναλτι 
και στο 65’ ο Μπεντινέλι με σουτ. Ο Απόλλων 
Σμύρνης συνεχίζει 2ος στην κατηγορία.

Απόλλων Λάρισας-Λεβαδειακός 1-1
Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 16ης 
αγωνιστικής στην Super League 2 διεξήχθη στη 
Λάρισα με τον τοπικό Απόλλωνα να υποδέχε-
ται τον Λεβαδειακό. Δύο ομάδες που έχουν ως 
στόχο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ 
ανόδου, οι οποίες ωστόσο μετά το 1-1 δεν μπό-
ρεσα να κάνουν το βήμα παραπάνω. Οι γηπε-
δούχοι έφτασαν τους 28 όσους έχουν και τα 
Χανιά και η ΑΕ Καραϊσκάκης και απέχουν πέντε 
από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ οι φιλοξενού-
μενοι έχουν πλέον 27 και απέχουν 6 βαθμούς 
από την δεύτερη θέση.
Στα του αγώνα οι Βοιωτοί κατάφεραν να μπουν 
πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και με πλασέ 
του αειθαλή Μάντζιου κατάφεραν να προηγη-
θούν από το 16’. Αυτό ήταν και το σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο 

δεύτερο οι γηπεδούχοι πίεσαν και κατάφεραν 
με τον Νούσιο να ισοφαρίσουν στο 75’ με το 1-1 
να μένει ως το τέλος.

Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας 0-1
Κατώτερη των περιστάσιων εμφανίστηκε η 
Παναχαϊκή στο παιχνίδι με την Δόξα Δρά-
μας στην Πάτρα. Οι Πατρινοί δεν παρουσία-
σαν καλό πρόσωπο και γνώρισαν δίκαια εντός 
έδρας ήττα από την ομάδα της Δράμας με 0-1.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που απείλη-
σαν και στο πρώτο ημίχρονο με την Παναχα-
ϊκή να μην μπορεί να διαχειριστεί καλά το παι-
χνίδι. Έτσι, στο 27’ ο Ρόβας με σουτ απείλησε 
την εστία του Ατανάκοβιτς, αλλά το 0-0 έμεινε 
μέχρι και το τέλος του πρώτου 45λεπτου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Δόξα συνέχισε να 
πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο κι απεί-
λησε στο 41’ με σουτ του Λίτσκα το οποίο έφυγε 
άουτ. Τελικά το γκολ ήρθε για την ομάδα της 
Δράμας στο 59’, όταν ο Κρητικός έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1. Από εκεί και 
πέρα οι Πατρινοί ανέβασαν στροφές αναζητώ-
ντας την ισοφάριση. Απείλησαν στο 83’, όμως 
η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα με το 0-1 να 
παραμένει μέχρι τέλους και την Δόξα να παίρνει 
μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

αθλητικά

Εμφατική νίκη του 
Απόλλωνα Σμύρνης

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. 
Α H ομάδα του Μπράμπτον κατάφερε να επιστρέψει 
στις νίκες εκτός έδρας σημειώνοντας μάλιστα νίκες back-to-back με 3-2 το Σάββατο και την 

Κυριακή απέναντι στους 
Maine Mariners ( θυγα-
τρική ομάδα των New York 
Rangers του NHL). Ωστόσο, 
το σερί νικών δεν μπόρεσε 
να συνεχιστεί καθώς ξανά 
εκτός έδρας ηττήθηκαν με 
3-2 από την ίδια ομάδα.
Τη ν  Π α ρ α σ κε υ ή  14 
Φεβρουαρίου ο Σπύρος κι 
η ομάδα του επιστρέφουν 
«σπίτι» και μπορείτε να 
γιορτάσετε μαζί την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου υπο-

στηρίζοντας τους απέναντι στους Reading Royals (θυγατρική ομάδα των Philadelphia Flyers 
του NHL). Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου θα βρεθούν εκτός έδρας για να αντιμετωπίσουν 
τους Kalamazoo Wings (θυγατρική ομάδα των Vancouver Canucks του NHL), ενώ την Δευ-
τέρα θα επιστρέψουν στο CAA Centre για να αντιμετωπίσουν την ίδια ομάδα.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Δύσκολο ο Thompson να υπογράψει 
με τους Τορόντο Ράπτορς

Α
ν και ο Tristan Thompson είναι ένας 
από τους παίκτες που έχει απα-
σχολήσει τον τελευταίο καιρό τα 
μέσα ενημέρωσεις εντός κι εκτός 

γηπέδου και κατάγεται από το Τορόντο και 
πιο συγκεκριμένα από το Μπράμπτον, η επι-
στροφή του στον Καναδά είναι εξαιρετικά 
αμφίβολη, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ 
του Sportsnet. Ο Thompson ήταν πιθανό να 
γίνει ανταλλαγή στην αρχή της σεζόν καθώς οι Ράπτος είχαν ήδη εκφράσει το ενδιαφέ-
ρον τους για την απόκτηση του. Ωστόσο, η έξυπνη κίνηση είναι για αυτούς να περιμέ-
νουν μέχρι την εκπνοή του συμβολαίου του ύψους $82 εκατομμυρίων που λήγει την 1η 
Μαρτίου. Αν και η επιλογή για να έρθει τελικά στο Τορόντο μοιάζει δελεαστική για τον 
ίδιο, καθώς η ομάδα φαίνεται να βαδίζει προς τον τελικό, οι δικές του καλές εμφανίσεςι 
θα κάνουν δύσκολο το έργο των Ράπτορς που δύσκολα θα δώσουν τα ίδαι χρήματα. 

Το Toronto FC υπέγραψε  τον  Piatti

Ο 
30χρονος έρχεται στο Τορόντο από την 
Εσπανιόλ όπου πέρασε τέσσερις σεζόν 
σημειώνοντας 95 εμφανίσεις, 14 γκολ 
και 19 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις 

του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τον περασμένο Φε-
βρουάριο ο επιθετικός εξτρεμ τερμάτισε πρόωρα 
την σεζόν καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο, όπου 
χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση. Η Εσπανιόλ φέτος 
είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογικής κατά-
ταξης στην Ισπανία. Το Τορόντο ξεκινά εκτός έδρας 
την φετινή σεζόν στο MLS στις 29 Φεβρουαρίου 
στο San Jose.
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Ο 
Άρης είναι στους «4» του Κυ-
πέλλου Ελλάδας καθώς με γκολ 
του Ντάνι Λάρσον επικράτησε 
του Ατρόμητου με 0-1 στο Πε-

ριστέρι. Οι «κίτρινοι» επιβεβαίωσαν την α-
νωτερότητά τους απέναντι στον Ατρόμητο 
ο οποίος σκόραρε για τελευταία φορά πριν 
από περίπου ενάμιση μήνα
Γενικώς ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα 
στο πρώτο 20πτο και στη δεύτερη ευκαι-
ρία του βρήκε δίχτυα. Η πρώτη σημειώ-
θηκε στο 9ο λεπτό όταν ο Μπρούνο Γκάμα 
σέντραρε με ακρίβεια αλλά ο Ιντέγε βρι-
σκόταν… τρία εκατοστά πιο μπροστά και 
στην κεφαλιά που κέρδισε η μπάλα έφυγε 
λίγο έξω από το αριστερό κάθε δοκάρι της 
εστίας του Μέγερι. Η κλάση του Μπρούνο 
Γκάμα φάνηκε στο 15ο λεπτό, με την εξαι-
ρετική κάθετη πάσα στον Ντάνι Λάρσον. 
Ο Σουηδός έκανε κίνηση στην πλάτη της 
άμυνας του Ατρόμητου, το πλασέ του ήταν 
ακόμη πιο όμορφο της ενέργειάς 
του κι έδωσε προβάδισμα 
στον Άρη (0-1). Και πάλι από 
εξαιρετική κάθετη πάσα 
του Γκάμα, ο Κόρχουτ είχε 
ευκαιρία στο 19ο λεπτό 
αλλά το τελείωμά του (από 
πλάγια θέση εντός περιο-
χής) ήταν κακό. Ομοίως κι 
αυτό του Γιάννη Φετφατζίδη στο 
21ο λεπτό καθώς δεν μετουσίωση 
τη δική του ατομική προσπάθεια στέλνο-
ντας την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία 
του Μέγερι.
Ο Ατρόμητος αναγκάστηκε να γίνει πιο 
επιθετικός αλλά και απαιτητικός από τον 
εαυτό του έπειτα από το γκολ του Άρη, 
παίρνοντας τον έλεγχο. Η αλήθεια είναι ότι 
το φιλμ του πρώτου ημιχρόνου θα μπο-
ρούσε να ήταν διαφορετικό αν στο 7ο 
λεπτό ο Απόστολος Βέλλιος αξιοποιούσε 
την τεράστια ευκαιρία που του παρουσι-
άστηκε (έπειτα από κόντρα), όταν βρέθηκε 
απέναντι στον Κουέστα αλλά ήταν άστο-
χος στην προβολή του. Η φάση κρίθηκε ως 
μη γενόμενη αφού (κακώς) ο βοηθός εκτί-
μησε ότι ο επιθετικός του Ατρόμητου ήταν 
οφ σάιντ. Με υποθετικό λόγο, αν ο Βέλλιος 
ήταν αποτελεσματικός, το VAR θα «επέ-

βαλλε» δικαιοσύνη.
Μετά το 0-1, ο Ατρόμητος προσπάθησε 
να διασπάσει την άμυνα του Άρη παίζο-
ντας περισσότερο από τα άκρα και δη από 
την αριστερή πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι 
ξεκάθαρη ευκαιρία δεν έκανε, όσες φορές 
πλησίαζε στην περιοχή η επιλογή του 
ήταν κακή. Ο δε Άρης «μάζεψε» τις γραμ-
μές του, επένδυσε στην ταχύτητα των παι-
κτών του στο transition game κι έτσι προ-
έκυψε η φάση του 35ου λεπτού όπου ο 
Ιντέγε σημάδεψε την εξωτερική πλευρά 
των δικτύων έπειτα από πάσα του Γιάννη 
Φετφατζίδη.
Αυτό ισχύει για το πρώτο 15πτο του δεύτε-
ρου ημιχρόνου καθώς οι δύο ομάδες επι-
δόθηκαν σε λανθασμένες επιλογές, δίχως 
να είχαν ξεκάθαρη ευκαιρία. Για την ακρί-
βεια, ο Άρης είχε δύο… υποψίες ευκαι-
ριών, αρχικά μ’ ένα σουτ του Μπρούνο 
Γκάμα στο 59ο λεπτό όπου η μπάλα 

κόντραρε σε σώματα κι ένα λεπτό 
αργότερα με τον Γιάννη Φετφα-

τζίδη. Ο βραχύσωμος επιθε-
τικός του Άρη είχε επιλογές, 
προτίμησε να τελειώσει τη 
φάση με σουτ εκτός περι-
οχής αλλά ήταν και πάλι 

απελπιστικά άστοχος.
Η πρώτη ντίδραση από τον 

Σάββα Παντελίδη ήρθε στο 61ο 
λεπτό καθώς έριξε στο παιχνίδι τον 

Μανούσο αντί του Ενσικουλού, ούτως 
ώστε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. 
Σε αντίθεση με τον Ατρόμητο, ο Άρης προ-
σπάθησε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, 
έχοντας ξεκάθαρα αμυντικό προσανατο-
λισμό στη λογική του και προσδοκώντας 
σε ευκαιρίες δημιουργίας φάσεων στο 
transition παιχνίδι. Ωστόσο, οι περισσό-
τερες αποφάσεις των Μπρούνο Γκάμα, 
Γιάννη Φετφατζίδη ήταν κακές με συνέπεια 
να μην αξιοποιηθούν οι χώροι που δημι-
ουργήθηκαν. Βέβαια και ο Ατρόμητος που 
είχε την κατοχή της μπάλας και αναζητούσε 
τρόπους διάσπασης της άμυνας του Άρη, 
δεν είχε καμία φάση. Εξαίρεση αποτέλεσε 
ένα σουτ του Ραμπέγιο από πλάγια θέση 
όπου ο Δεληζήσης έβαλε εξαιρετικά την 
κόντρα.

Ατρόμητος - Άρης 0-1

Ο Λάρσον τον κάνει να... 
ονειρεύεται!

Το γκολ του Αντέτζο... ξύπνησε 
μνήμες στο Φάληρο, αλλά η είσοδος 
του τρομερού Βαλμπουενά στην 
επανάληψη γλίτωσε τον Ολυμπιακό 
από νέο κάζο κόντρα στη Λαμία! Τρεις 
ασίστ από τον Γάλλο, τρία γκολ από 
Χασάν και Σισέ (2) και το 3-2 έδωσε 
το εισιτήριο για τα ημιτελικά του 
Κυπέλλου!

Μ
ετά από ένα ματς γκραν γκινιόλ 
ο Ολυμπιακός πήρε έστω και 
δύσκολα την πρόκριση με σκορ 
3-2 επί της Λαμίας, που σόκαρε 

αρχικά το Καραϊσκάκη με το 0-1. Τρομερός ο 
Βαλμπουενά με τρεις ασίστ για το 3-1 με την 
Λαμία να μειώνει στο τέλος με πέναλτι που έ-
κανε ο Σισέ, ο οποίος όμως έβαλε 2 γκολ ενώ 
1 είχε βάλει νωρίτερα ο Χασάν.
Ο Πέδρο Μαρτίνς άρχισε το ματς με την εξής 
διάταξη: Αλέν κίπερ, Σεμέδο και Παπέ Σισέ 
στόπερ, Γκασπάρ και Τσιμίκα στα δύο άκρα 
της άμυνας, Γκιγιέρμε και Καμαρά κέντρο, 
Φορτούνης δεκάρι, άκρα με Λοβέρα - 
Μασούρα και φορ ο Χασάν.
Η Λαμία είχε σχήμα με 4-2-3-1 με τους Τιρόν 
- Τιρόνε, Βασιλόγιαννη και Ρόμανιτς πίσω 
από τον φορ Καραμάνο. Κίπερ ο Κάχριμαν, 
άμυνα με Τζανετόπουλο, Αντέτζο, Ασίγκμπα 
και Βάντερσον και στο κέντρο Νιασέ με 
Μπουλούλη.
Ο Ολυμπιακός στο α’ μέρος δεν ήταν καλός 
και ουσιαστικός μεσοεπιθετικά και αυτό το 
πλήρωσε. Ειδικά δε με την μεγάλη χαμένη 
φάση του Χασάν στο 7’ όπου ο Αιγύπτιος 
σε κενή εστία έστειλε την μπάλα έξω. Ο 
Ολυμπιακός είχε και άλλες χαμένες φάσεις 
όπως με Μασούρα και με Φορτούνη, όμως 
η Λαμία που ήταν πολύ καλά στημένη αμυ-
ντικά και τακτικά βρήκε το γκολ από φάουλ 
λίγο πριν την λήξη του α’ μέρους. Ο Τιρόνε 
στο 44’ το εκτέλεσε, η άμυνα αδράνησε και 
ο Αντέτζο με προβολή σκόραρε με τον Αλέν 
να βρίσκει την μπάλα με το σώμα αλλά να 
μην μπορεί να την σταματήσει για να γίνει 
έτσι το 0-1. Από τον Ολυμπιακό ζήτησαν χέρι 
- πέναλτι λίγο πριν το 37’ πάνω στον Ασί-
γκμπα. Πέφτοντας κάτω φάνηκε να βρίσκει 
την μπάλα με το χέρι όμως διαιτητής και VAR 
έδειξαν παίζετε.
Ο Μαρτίνς ανέλαβε γρήγορα δράση μετά την 
προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού στο 
α’ μέρος. Έβαλε στον αγώνα τους Βαλμπου-
ενά και Ελ Αραμπί. Η είσοδος του Γάλλου του 

άλλαξε το ματς. Αφού ο Βαλμπουενά είχε και 
μεγάλη φάση στο 57’ με ψαλιδάκι στο 60’ 
μετά από κόρνερ του και κεφαλιά του Χασάν 
έγινε το 1-1. Στο 61’ αποβλήθηκε ο Ρόμανιτς 
με 2η κίτρινη για θέατρο και μετά η Λαμία 
δεν άντεξε άλλο.
Στο 72’ ο Παπέ Σισέ βρήκε δίχτυα μετά από 
σέντρα - διαβήτη του Βαλμπουενά και ενώ 
τον είχε χάσει ο Αντέτζο. Στην συνέχεια ο 
Χασάν είχε δοκάρι και στο 77’ ήρθε το 3-1 
με τον Παπέ Σισέ. Φάουλ που έκανε ο Βαλ-
μπουενά και ο Σισέ πήρε κεφαλιά που βρήκε 
στον Ασίγκμπα και μετά στο δοκάρι για να 
μπει γκολ για το 3-1.
Στο 90ό λεπτό ο Σισέ έκανε λάθος με κλω-
τσιά χαμηλά στον Ασίγκμπα και δόθηκε 
πέναλτι στην Λαμία. Λίγο μετά ο Βιγιάλμπα 
έκανε το 3-2 στο ματς. Το τελικό σκορ ήταν 
αυτό.
MVP: Με διαφορά ο Βαλμπουενά. Δημιουρ-
γός και στις τρεις φάσεις με τα γκολ του Ολυ-
μπιακού που οδήγησαν στην πρόκριση.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Παπέ Σισέ με δύο γκολ, ο 
Τσιμίκας και φυσικά ο Χασάν που ισοφα-
ρίζει το παιχνίδι για το 1-1. Ο Σισέ βέβαια 
έκανε το λάθος με το πέναλτι πάνω στον Ασί-
γκμπα.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ρόμανιτς για την 
αποβολή του. Και αυτή ήρθε σε ένα σημείο 
που ήδη η ομάδα του είχε ισοφαριστεί.
Η ΓΚΑΦΑ: Θα μπορούσε να μπει οποιαδή-
ποτε φάση εδώ. Μπαίνει όμως η 2η κίτρινη 
του Ρόμανιτς γιατί από εκεί η Λαμία καταρ-
ρέει.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με προβλήματα η διαιτησία 
στο παιχνίδι. Στο α’ μέρος υπάρχει μία φάση 
με χέρι του Ασίγκμπα που κρίθηκε πως δεν 
είναι παράβαση και από το VAR. Από εκεί 
και πέρα συζήτηση έγινε και για την 2η 
κίτρινη του Ρόμανιτς. Το ριπλέι δείχνει πως 
ο Ρόμανιτς δεν βρήκε σε πόδι αντιπάλου και 
έπεσε μόνος του. Έτσι του βγήκε η κόκκινη 
για θέατρο. Με λάθη γενικά στο πειθαρχικό 
σκέλος και σε φάουλ και για τις δύο ομά-
δες. Το πέναλτι στην Λαμία φάνηκε να είναι 
σωστή υπόδειξη και λάθος του Σισέ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αλέν, Σεμέδο, Καμαρά, 
Φορτούνης, Γκιγιέρμε, Μασούρας (46’ Ελ 
Αραμπί), Τσιμίκας, Λοβέρα (46’ Βαλμπου-
ενά), Σισέ, Γκασπάρ και Χασάν (78’ Μορ).
ΛΑΜΙΑ: Κάχριμαν, Αντέτζο, Τζανετόπου-
λος, Νιασέ, Βασιλόγιαννης (75’ Βιγιάλμπα), 
Τιρόν - Τιρόνε (64’ Σκόνδρας), Καραμάνος 
(64’ Σασί), Ρόμανιτς, Βάντερσον, Ασίγκμπα 
και Μπουλούλης.

«Διπλό» ημίχρονο, Βαλμπουενά 
τελικό!
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Μ
εγάλη σε έκταση νίκη και για τον 
Απόλλωνα Σμύρνης εντός έδρας, 
που αξιοποίησε το γεγονός πως ο 
Πλατανιάς είχε μείνει με 10 από το 

27’. Σκόρερ ήταν στο 20’ ο Μαρκόφσκι με σουτ, 
στο 31’ ο Ιωαννίδης με σουτ και63’ με πέναλτι 
και στο 65’ ο Μπεντινέλι με σουτ. Ο Απόλλων 
Σμύρνης συνεχίζει 2ος στην κατηγορία.

Απόλλων Λάρισας-Λεβαδειακός 1-1
Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 16ης 
αγωνιστικής στην Super League 2 διεξήχθη στη 
Λάρισα με τον τοπικό Απόλλωνα να υποδέχε-
ται τον Λεβαδειακό. Δύο ομάδες που έχουν ως 
στόχο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ 
ανόδου, οι οποίες ωστόσο μετά το 1-1 δεν μπό-
ρεσα να κάνουν το βήμα παραπάνω. Οι γηπε-
δούχοι έφτασαν τους 28 όσους έχουν και τα 
Χανιά και η ΑΕ Καραϊσκάκης και απέχουν πέντε 
από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ οι φιλοξενού-
μενοι έχουν πλέον 27 και απέχουν 6 βαθμούς 
από την δεύτερη θέση.
Στα του αγώνα οι Βοιωτοί κατάφεραν να μπουν 
πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και με πλασέ 
του αειθαλή Μάντζιου κατάφεραν να προηγη-
θούν από το 16’. Αυτό ήταν και το σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο 

δεύτερο οι γηπεδούχοι πίεσαν και κατάφεραν 
με τον Νούσιο να ισοφαρίσουν στο 75’ με το 1-1 
να μένει ως το τέλος.

Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας 0-1
Κατώτερη των περιστάσιων εμφανίστηκε η 
Παναχαϊκή στο παιχνίδι με την Δόξα Δρά-
μας στην Πάτρα. Οι Πατρινοί δεν παρουσία-
σαν καλό πρόσωπο και γνώρισαν δίκαια εντός 
έδρας ήττα από την ομάδα της Δράμας με 0-1.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που απείλη-
σαν και στο πρώτο ημίχρονο με την Παναχα-
ϊκή να μην μπορεί να διαχειριστεί καλά το παι-
χνίδι. Έτσι, στο 27’ ο Ρόβας με σουτ απείλησε 
την εστία του Ατανάκοβιτς, αλλά το 0-0 έμεινε 
μέχρι και το τέλος του πρώτου 45λεπτου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Δόξα συνέχισε να 
πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο κι απεί-
λησε στο 41’ με σουτ του Λίτσκα το οποίο έφυγε 
άουτ. Τελικά το γκολ ήρθε για την ομάδα της 
Δράμας στο 59’, όταν ο Κρητικός έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1. Από εκεί και 
πέρα οι Πατρινοί ανέβασαν στροφές αναζητώ-
ντας την ισοφάριση. Απείλησαν στο 83’, όμως 
η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα με το 0-1 να 
παραμένει μέχρι τέλους και την Δόξα να παίρνει 
μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

αθλητικά

Εμφατική νίκη του 
Απόλλωνα Σμύρνης

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. 
Α H ομάδα του Μπράμπτον κατάφερε να επιστρέψει 
στις νίκες εκτός έδρας σημειώνοντας μάλιστα νίκες back-to-back με 3-2 το Σάββατο και την 

Κυριακή απέναντι στους 
Maine Mariners ( θυγα-
τρική ομάδα των New York 
Rangers του NHL). Ωστόσο, 
το σερί νικών δεν μπόρεσε 
να συνεχιστεί καθώς ξανά 
εκτός έδρας ηττήθηκαν με 
3-2 από την ίδια ομάδα.
Τη ν  Π α ρ α σ κε υ ή  14 
Φεβρουαρίου ο Σπύρος κι 
η ομάδα του επιστρέφουν 
«σπίτι» και μπορείτε να 
γιορτάσετε μαζί την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου υπο-

στηρίζοντας τους απέναντι στους Reading Royals (θυγατρική ομάδα των Philadelphia Flyers 
του NHL). Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου θα βρεθούν εκτός έδρας για να αντιμετωπίσουν 
τους Kalamazoo Wings (θυγατρική ομάδα των Vancouver Canucks του NHL), ενώ την Δευ-
τέρα θα επιστρέψουν στο CAA Centre για να αντιμετωπίσουν την ίδια ομάδα.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Δύσκολο ο Thompson να υπογράψει 
με τους Τορόντο Ράπτορς

Α
ν και ο Tristan Thompson είναι ένας 
από τους παίκτες που έχει απα-
σχολήσει τον τελευταίο καιρό τα 
μέσα ενημέρωσεις εντός κι εκτός 

γηπέδου και κατάγεται από το Τορόντο και 
πιο συγκεκριμένα από το Μπράμπτον, η επι-
στροφή του στον Καναδά είναι εξαιρετικά 
αμφίβολη, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ 
του Sportsnet. Ο Thompson ήταν πιθανό να 
γίνει ανταλλαγή στην αρχή της σεζόν καθώς οι Ράπτος είχαν ήδη εκφράσει το ενδιαφέ-
ρον τους για την απόκτηση του. Ωστόσο, η έξυπνη κίνηση είναι για αυτούς να περιμέ-
νουν μέχρι την εκπνοή του συμβολαίου του ύψους $82 εκατομμυρίων που λήγει την 1η 
Μαρτίου. Αν και η επιλογή για να έρθει τελικά στο Τορόντο μοιάζει δελεαστική για τον 
ίδιο, καθώς η ομάδα φαίνεται να βαδίζει προς τον τελικό, οι δικές του καλές εμφανίσεςι 
θα κάνουν δύσκολο το έργο των Ράπτορς που δύσκολα θα δώσουν τα ίδαι χρήματα. 

Το Toronto FC υπέγραψε  τον  Piatti

Ο 
30χρονος έρχεται στο Τορόντο από την 
Εσπανιόλ όπου πέρασε τέσσερις σεζόν 
σημειώνοντας 95 εμφανίσεις, 14 γκολ 
και 19 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις 

του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τον περασμένο Φε-
βρουάριο ο επιθετικός εξτρεμ τερμάτισε πρόωρα 
την σεζόν καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο, όπου 
χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση. Η Εσπανιόλ φέτος 
είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογικής κατά-
ταξης στην Ισπανία. Το Τορόντο ξεκινά εκτός έδρας 
την φετινή σεζόν στο MLS στις 29 Φεβρουαρίου 
στο San Jose.
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αθλητικά

Ο 
πέμπτος πρωταθλητής Ευρώ-
πης πέρυσι στη Γλασκώβη έκα-
νε πολύ καλή κούρσα και δεν 
είχε κανένα πρόβλημα να τερ-

ματίσει πρώτος σε 6.66. Ο αθλητής του 
Βαγγέλη Κατσιάβα στον προκριματικό εί-
χε σημειώσει 6.70 και έδωσε συνέχεια 
στις καλές εμφανίσεις στη σεζόν. Ο Αν-
δρέας Χατζηθεώρης (Κύπρος) ήταν δεύ-
τερος με 6.80 και ο Σωτήρης Γκαραγκά-
νης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) τρίτος με 6.80. Ο 
νεαρός αθλητής βελτίωσε δύο φορές στη 
διάρκεια της ημέρας το ρεκόρ του, αφού 
στον προκριματικό είχε πετύχει 6.81, ενώ 
πριν την κούρσα το ρεκόρ του ήταν 6.83. 
Ατομικό ρεκόρ σημείωσε και ο Δημήτρης 
Χρυσάφης (ΜΕΑΣ Τρίτων), ήταν τέταρτος 

με 6.81. Ο Ζήκος έχει ατομικό ρεκόρ 6.62, 
ενώ έχει τρέξει και την απόσταση και σε 
6.64 πέρυσι στη Γλασκώβη.
«Είμαι καλά και από αγώνα σε αγώνα αυτό 
που θέλω είναι να λύσω και να τρέξω γρη-
γορότερο. Θα συνεχίσω τους αγώνες μου 
την ερχόμενη εβδομάδα κι έπειτα στο 
Πανελλήνιο», είπε ο Κώστας Ζήκος.
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των Γυναικών, 
η Κατερίνα Σαρρή (Ελευθέριος Βενιζέλος) 
ήταν αυτή που επικράτησε με 7.50, αλλά 
και 7.48 στον προκριματικό, επίδοση που 
αποτελεί ατομικό της ρεκόρ. Η Μαρία 
Γατου (ΑΓΕ Κάμειρος) επέστρεψε μετά τα 
προβλήματα τραυματισμών και με 7.42 
στον προκριματικό και 7.51 στον τελικό 
της απόστασης.

«Σίφουνας» Κώστας Ζήκος 
στα 60 μ. στo ΣΕΦ

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΆλμα στα 2,15 στην Μπάνσκα 
Μπίστριτσα ο Μπανιώτης

Σ
το μίτινγκ ύψους στην πόλη Μπάν-
σκα Μπίστριτσα αγωνίστηκε ο Κώ-
στας Μπανιώτης φτάνοντας μέχρι 
τα 2,15.

Ο άλτης του Γιώργου Τσούγκου δεν κατά-
φερε να ανέβει όσο ψηλά θα ήθελε, αφού 
έμεινε στα 2,15 μ., ύψος στο οποίο μπήκε 
στον αγώνα.
Ο «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης 
του 2019 στη Γλασκώβη, ο οποίος στη 
συνέχεια δοκίμασε στα 2,20 μ., χωρίς επι-
τυχία, θα κάνει τον επόμενο αγώνα του το 
Σάββατο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της 
Κωνσταντινούπολης. Ο Μπανιώτης έχει 
ξεπεράσει φέτος τα 2,27 μ. κι έχει δείξει 

πως είναι σε θέση να δώσει το παρών σε 
όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις.

Το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα έπιασε η Πόλακ
Η Ελένη Πόλακ βρήκε σήμερα στη Στοκ-
χόλμη τις συνθήκες που ήθελε, κι έτσι 
κατάφερε να ανέβει αρκετά υψηλά στον 
αγώνα της στο επί κοντώ.
Η πρωταθλήτρια κατέλαβε τη δεύ-
τερη θέση με 4,53 μ. σε έναν αγώνα που 
κύλησε σχετικά γρήγορα, με αποτέλεσμα 
να διατηρήσει τον καλό ρυθμό της και να 
διεκδικήσει μέχρι το τέλος ακόμη μεγαλύ-
τερα ύψη.
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Η «Βασίλισσα» έχασε 1-0 στο 
Αιγάλεω και απώλεσε έδαφος στη 
«μάχη» της ανόδου. Ο Διαγόρας 
με ανατροπή κέρδισε (3-1) τον 
Ιάλυσο στη «μάχη» της Ρόδου, 
ενώ η  «Μαύρη Θύελλα» ηττήθηκε 
στο φινάλε από τον Ολυμπιακό 
Βόλου. 
 

Τ
ην ευκαιρία να πλησιάσει τον 2ο 
Ιωνικό απώλεσε η Βέροια, κα-
θώς έχασε στο Αιγάλεω με 1-0. 
Η «βασίλισσα» είχε την πρω-

τοβουλία των κινήσεων, όμως δεν κα-
τάφερε να φτιάξει «μεγάλες» φάσεις, 
πλην εκείνης του 74’, όταν το σουτ του 
Πόζογλου αποκρούστηκε από τους α-
μυντικούς του «Σίτι» και στη συνέχεια 
νέο σουτ του Παυλίδη, αποκρούστηκε 
εκ νέου από τους γηπεδούχους. Σα να 
μην έφτανε αυτό για τους φιλοξενούμε-
νους,στο τέλος έχασαν και το ματς, κα-
θώς στις καθυστερήσεις καταλογίστη-
κε πέναλτι υπέρ του Αιγάλεω και ο Τσι-
λιγγίρης ευστόχησε (90’+3’) από την ά-
σπρη βούλα.  

ΑΙΓΑΛΕΩ: Σικαλιάς, Στάθης, Σπυρόπου-
λος, Συριόπουλος (35’ Ιορδανίδης), Γκό-
τοβος, Λάμπρου, Οκο, Μαχαίρας, Στα-
ματάκης, Καλλέργης (90’ Τσαφταρίδης), 
Τσιλιγκίρης 
ΒΕΡΟΙΑ :Βοσνιάδης, Γεωργιάδης, Μπλέ-
τσας, Μαραγκός, Μανιώτης, Πολύζος, 
Βεργώνης, Παυλίδης (90’ Κάνουλας), 
Πόζογλου, Πέντα (79’ Καραγιαννίδης), 
Πασάς. 

 ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ 1-0 
Φινάλε γκραν γκιν ιόλ είχε η αναμέ-
τρηση του Θεσπρωτού με την Καβάλα, 
όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 
1-0 και πήραν βαθιά βαθμολογ ική 
ανάσα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρη-
σης σημείωσε ο Κόλλας στο 2ο λεπτό 
των καθυστερήσεων, όταν και πλάσαρε 
εύστοχα τον Δήμιζα μετά από πάσα του 
Δημητρούλα. 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ: Κίναλης, Ζούρκος, Κολ-
λάς, Σερβιλάκης, Καρβούνης, Βουκομά-
νοβιτς  (68’ Καζβιρόπουλος), Κοντοές, 
Κωνσταντακόπουλος, Ραμίρεζ,Μπίκας 
(81’ Δημητρούλας), Ευθυμίου (78’ Κων-
σταντίνου)

ΚΑΒΑΛΑ: Δήμιζας, Καζαντζίδης, Παπα-
σ τ εριανός,  Μαρκόπουλος,  Κέρθ ι, 
Θωμαϊδης (76’ Μελισσόπουλος), Στίκας, 
Μαϊδάνος, Ορφανίδης Π, (66’ Οκάν) 
Παπαδόπουλος Β., Σκαθαρούδης 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΙΑΛΥΣΟΣ 3-1 
Ο Διαγόρας ήταν ο νικητής του μεγά-
λου ντέρμπι της Ρόδου, καθώς έκανε 
την ανατροπή και κέρδισε τον Ιάλυσο με 
3-1.   Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, 
όμως οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το 
σκορ στο 33’ με τον Κονέ, ο οποίος πλά-
σαρε εύστοχα μετά από ατομική προ-
σπάθεια του Μαστραντωνάκη, Στο δεύ-
τερο μισό όμως οι γηπεδούχοι πήραν 
τα «ηνία» και στο 50’ έφτασαν στην 
ισοφάριση με σουτ του Μπουρλάκη. 
Λίγο αργότερα (53’) κέρδισαν πέναλτι 
σε ανατροπή του Μπουρλάκη από τον 
Γιώργου, όμως ο Ανδρούτσος «νίκησε» 
τον Μπαρμπαρούση από τα 11 βήματα. 
Ο τελευταίος όμως πήρε τη «ρεβάνς» 
από τον αντίπαλο γκολκίπερ, όταν στο 
66’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 
με κεφαλιά και έδωσε αέρα ενός γκολ 
στην ομάδα του. Στο 78’ ο Μπρουλά-
κης με ωραίο πλασέ έβαλε το κερασάκι 
στην τούρτα για τον Διαγόρα και δια-
μόρφωσε το μετέπειτα τελικό 3-1.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ: Τσέλιος, Παπα-
δόπουλος, Χουζούρης, Προβατίδης, 
Καρπαθάκης, Κασνέτσι (90’ Αγιώτης), 
Αυγενικού (69’ Αυγενικού),Πινιώτης, 
Μπουρλάκης, Γεωργίου (87’ Σερτζίνιο), 
Μπαρμπαρούσης. 
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ: Ανδρούτσος, Παγώ-
νης, Πάτας, Χειμωνέττος Κ, Γιώργου, 
Μπάρδης (73’ Κούτν ικ), Ρεκλείτης, 
Μαστραντωνάκης (86’ Μαστρωνάκης), 
Χειρίτραντας (63’ Πριόνας), Μαραγκου-
δάκης, Κονέ. 

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΚΑ-
ΛΑΜΑΤΑ 2-1
Φινάλε ακατάλληλο γ ια καρδιακούς 
είχαμε στον αγώνα του Ολυμπιακού 
Βόλου με την Καλαμάτα, όπου οι «ερυ-
θρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1. Ο Τσι-
άρας στο 3’ άνοιξε το σκορ για τους 
γηπεδούχους, οι Κουτσ ιαν ικούλης 
(15’, 19’), Κέρι (18’) απώλεσαν καλές 
ευκαιρίες για λογαριασμό τους, όμως η  
«Μαύρη Θύελλα» ισοφάρισε στο 31’ με 
τον Ντάουντ. 
Στο δεύτερο μισό οι φιλοξενούμενοι 
διαχειρίζονταν τον αγώνα, οι Βολιώτες 
απειλούσαν ως επί το πλείστον με σουτ, 
αλλά στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων 
ο Τσίτας, με κοντινή κεφαλιά, ύστερα 
από σέντρα του Μπουτζίκου, έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα του Στεφανάκου 
και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ξενοδόχοφ (65’ 
λ.τ. Γιδόπουλος), Γραικός, Βοσνακίδης, 
Ρόκας (60’ Κόλα), Μπουτζίκος, Τσιάρας, 
Σκοπελίτης, Κουτσιανικούλης, Κέρη, 
Βασιλούδης, Τσίτας. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Στεφανάκος, Χριστοφι-
λέας, Τόλι, Καντούτσης, Τριποτσέρης, 
Ζαχαρόπουλος, Μάκος, Νατσιόπουλος, 
Ιν τρίσι (70’ Αλεξόπουλος), Νταούντ, 
Ηλιόπουλος. 

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΤΡΙΓΛΙΑ 3-0
Εύκολο απόγευμα πέρασε ο ΟΦΙ κόντρα 
στην Τρίγλια, την οποία και κέρδισε με 
3-0. Οι κρητικοί ήταν ανώτεροι σε όλο 
το ματς, άνοιξαν το σκορ στο 14’ με τον 
Σκόνδρα, διπλασίασαν τα τέρματά τους 
με τον Μηνά (29’) και στο 59’ ο Κατσικο-
κέρης έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη 
νίκη τους.

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0
Στην κορυφή και σε απόσταση ασφα-
λείας από τους διώκτες τους παρέμει-
ναν τα Τρίκαλα,  μετά το 1-0 που επικρά-
τησαν σήμερα του Ασπρόπυργου.  Στο 
πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν ένα 
«κλικ» πιο δραστήριοι και απείλησαν 
με τους Σανδραβέλη (18’), Τσίπρα (25’). 
Στο δεύτερο μισό συνέχισαν να κρατούν 
τα «ηνία» και τελικά άνοιξαν το σκορ με 
σουτ του Πελάεθ (68’). Μέχρι το φινάλε 
διαχειρίστηκαν το υπέρ τους προβάδι-
σμα.  
ΤΡΙΚΑΛΑ: Γιακουμής, Σανδραβέλης, Βέρ-
τζος (46’ Γιαννίτσης), Οικονομόπουλος, 
Νιάρος, Τεγούσης (56’ Πέλκας), Ριζογιάν-
νης, Πελάεθ, Λώττας, Τσίπρας, Σταματής 
(83’ Παπαγεωργίου).  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Γκίνης, Κότσεφ, Σταγά-
κης, Λογοθέτης, Νικολάου, Μπαξεβάνου, 
Κάκκο (62’ Νικολάκης), Γκατζολάρι (74’ 
Πολέτο), Σρέσκοβιτς, Μίλιτς, Φράγκος 

 ΙΩΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2-0 
Στο «κατόπι» των Τρικάλων και στο «+4» 
από την 3η Βέροια βρίσκεται ο Ιωνικός, 
μετά το 2-0 που επικράτησε σήμερα της 
Νίκης Βόλου.  
Οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το γκολ 
στο 23’ με τον Μπαλάφα, ενώ οι γηπε-
δούχοι «ισοφάρισαν» τις καλές ευκαιρίες 
με τους Σμυρλή, Κρητικό στο 39’. Το ματς 
είχε καλό ρυθμό και στο δεύτερο ημί-
χρονο και οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ 
στο 69’ με τον Βλαχομήτρο. Λίγο πριν το 
φινάλε (87’) «κλείδωσαν» τη νίκη τους με 
τον Κρητικό, ο οποίος έφτασε τα 11 γκολ 
στη σεζόν. Στις καθυστερήσεις οι Βολι-
ώτες έφτασαν, με τον Καμπαγιέρο, πολύ 
κοντά στο να μειώσουν, έστω, το σκορ,. 
ΙΩΝΙΚΟΣ: Κουρεπίνης, Μουσ τάκης, 
Φουρλάνος, Ιωάννου, Πολίμος, Ν. Κρη-
τικός, Γκοτσουλιάς, Κουρουκίδης (65’ 
Μάναλης), Βλαχομήτρος (85’ Κολλάρας), 
Σμυρλής (67’ Ματσούκας), Στ. Κρητικός.
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Αποστολίδης, Σ. Κυριακί-
δης, Κάρδαρης, Βοσκόπουλος, Τσιμπού-
κας (59’ Καμπαγέρο), Αλιατίδης, Μπιτσά-
κος (76’ Οικονομάκος), Μπαλάφας, Ντο-
μίγνκεθ, Μπαταγίνι, Κρουθ

Ιάλυσος Ρόδου: Τα ηνία σε Πα-
ντέλη
Αλλαγή σκυτάλης υπήρξε στον πάγκο 
του Ιάλυσου Ρόδου. Μέχρι πρότινος η 
ομάδα πορεύονταν με «υπηρεσιακό» τον 
Βαγγέλη Χοσάδα, όμως πλέον τα ηνία της 
ανέλαβε ο Νίκος Παντέλης, που μετρά 
στην καριέρα του πάνω από 600 ματς 
σε όλες τις κατηγορίες, μεταξύ άλλων 
σε Πανιώνιο, Καλλιθέα, Εθνικό Αστέρα, 
Χανιά, Κέρκυρα και Αγιο Δημήτριο. Ο 
Χοσάδας θα παραμείνει στο τιμ. 

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ηττα σοκ στο φινάλε για Βέροια

αθλητικά
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Απίστευτο παιχνίδι με δέκα γκολ 
(μέτρησαν τα εφτά) και νικητές την 
Μπάγερ και το ποδόσφαιρο.

Ξ
εχάστε για λίγο ότι στο επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο «ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα». Ξεχάστε τις καθυστερή-
σεις, το «θέατρο», το σκληρό παι-

χνίδι, την ανούσια κατοχή και κυκλοφορία. 
Και απολαύστε σε όλο του το μεγαλείο την 
μπάλα, όπως την μάθατε μικροί.
Γιατί τέτοια έπαιξαν Μπάγερ Λεβερκού-
ζεν και Μπορούσια Ντόρτμουντ, σε ένα 
ματς – πανδαισία με νικήτριες τις Ασπιρί-
νες (4-3), αλλά και το ποδόσφαιρο ως 
άθλημα. Χαμένοι, αναμφίβολα, οι 
Βεστφαλοί, οι οποίοι δέχθηκαν 
ένα σημαντικό πλήγμα στην 
προσπάθειά τους να μείνουν 
κοντά στις προπορευόμε-
νες Μπάγερν Μονάχου και 
Λειψία, αλλά και να εκμεταλ-
λευτούν το ότι οι δυο παίζουν 
μεταξύ τους την Κυριακή (09/02) 
στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας.
Η Μπάγερ, η οποία με τη νίκη αυτή ανέ-
βηκε στην πέμπτη θέση, είδε τον διαιτητή να 
της ακυρώνει (ορθά) δύο γκολ, λίγες μέρες 
αφότου της είχαν ακυρωθεί σωστά τέσσερα 
γκολ (!) σε ματς Κυπέλλου. Η Ντόρτμουντ, 
από την άλλη, είδε ένα γκολ να της ακυρώ-
νεται, οπότε το σκορ θα μπορούσε, χωρίς 
ακυρώσεις, να είναι... 6-4!
Ο Κέβιν Φόλαντ με ωραίο πλασέ άνοιξε τον 
χορό των γκολ στην «Μπάι Αρένα» (20’), 
στον οποίο περιέργως ΔΕΝ συμμετείχε ο 
Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, ο οποίος έμεινε 
χωρίς τέρμα για πρώτη φορά με την φανέλα 
της Μπορούσια.
Παρά την... απουσία του Νορβηγού, η 
ομάδα του Λισιέν Φαβρ βρήκε γρήγορα 
την ισοφάριση με κεφαλιά του Ματς Χού-
μελς (22’), ενώ πήρε και προβάδισμα με 
κα-τα-πλη-κτι-κό γκολ του Εμρέ Τσαν στο 
ντεμπούτο του (33’). Οι Βεστφαλοί, όμως, 
δεν πήγαν προηγούμενοι στα αποδυτήρια, 
αφού ο Φόλαντ φρόντισε να σκοράρει εκ 
νέου για τις μαχητικές Ασπιρίνες (43’).
Στο δεύτερο μέρος, μια από τα ίδια. Πάνω 
– κάτω η μπάλα, οι άμυνες έλαμπαν δια 
της απουσίας τους και οι επιθέσεις έκαναν 
πάρτι. Ο Ρότζερ Γκερέιρο έβαλε και πάλι 
μπροστά την Μπορούσια (65’), η οποία 
όμως δεν υπολόγιζε στην αντίδραση της 
Λεβερκούζεν.

Με δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό, ο Λέον 
Μπέιλι (81’) και ο Λαρς Μπέντερ (82’) έφε-
ραν τα πάνω – κάτω, χάρισαν στην Λεβερ-
κούζεν την σπουδαία νίκη (4-3) και, στο 
φινάλε, όλοι μαζί χόρεψαν για να πανηγυρί-
σουν με τους φιλάθλους τους. Αναμφίβολα, 
η περίσταση το απαιτούσε.

Μπάγερν – Λειψία 0-0: Αλυτες οι 
διαφορές κορυφής
Τρεις φορές είχε επισκεφτεί την “Αλιάνζ 
Αρένα” η Λειψία και το αποτέλεσμα ήταν 
εκπληκτικά πανομοιότυπο. Ισάριθμες 
ήττες, κανένα γκολ και σε κάθε ματς απο-
βολή. Κατά συνέπεια, αυτό το 0-0 που απέ-

σπασε αυτή τη φορά, ήταν κάτι σαν 
νίκη. Η Μπάγερν ήταν κυρίαρχη, 

είχε τις φάσεις, αλλά δεν κατά-
φερε να σκοράρει και έτσι δεν 
άλλαξε απολύτως τίποτα στην 
κορυφή της Μπονυτεσλίγκα. 
Εκεί παρέμειναν οι Βαυα-
ροί, με τους φιλοξενούμε-

νους να ακολουθούν με έναν 
βαθμό λιγότερο και διατηρημέ-

νες στο έπακρο τις ελπίδες τους για 
το θαύμα του τίτλου.

Μπάγερν (Χανς-Ντίτερ Φλικ): Νόιερ, Μπόα-
τενγκ (67’ Ερναντές), Αλάμπα, Κίμιχ, Παβάρ, 
Γκορέτσκα (85’ Κομάν), Τιάγκο, Ντέιβις, Γκνά-
μπρι (60’ Κουτίνιο), Μίλερ, Λεβαντόφσκι
Λειψία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Γκουλάσι, 
Χάλστενμπεργκ, Κλόστερμαν, Ανχελίνο, 
Ουπαμεκανό, Λάιμερ, Ζάμπιτσερ, Ν’Κουν-
κού (82’ Λούκμαν), Ολμο (63’ Σικ), Ανταμς, 
Βέρνερ (90’+4’ Πόουλσεν).

Θέλει Φιρμίνο η Μπάγερν
Η Μπάγερν θέλει τον Φιρμίνο και είναι 
έτοιμη να κάνει στη Λίβερπουλ πρόταση για 
την απόκτησή του. Στη λίστα της και ο Σανέ.   
Η Μπάγερν ετοιμάζει τα πλάνα της για τη 
νέα σεζόν και στην κορυφή της λίστας βρί-
σκεται ο Ρομπέρτο Φιρμίνο! Οι Βαυαροί 
θέλουν να ενισχύσουν την επίθεσή τους και 
ο Βραζιλιάνος είναι ο παίκτης που ταιριάζει 
απόλυτα στα σχέδιά τους. Μάλιστα, όπως 
αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η Μπάγερν 
αναμένεται να καταθέσει πρόταση που θα 
αγγίζει τα 75 εκατ. λίρες. Αλλωστε, οι Reds 
έχουν στο στόχαστρό τους τον Τίμο Βέρ-
νερ και θα κάνουν τα πάντα για να τον απο-
κτήσουν από τη Λειψία. Η Μπάγερν είναι 
πιθανό να ασχοληθεί με ακόμα έναν παίκτη 
από την Premier League, τον Λιρόι Σανέ, ο 
οποίος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σίτι. 

Ματσάρα και θρίαμβος των 
Ασπιρινών

Ο 
Έρικ Τεν Χαγκ εμμέσως πλην σα-
φώς επιβεβαίωσε πως ο Άγιαξ 
το καλοκαίρι θα χάσει τον Χα-
κίμ Ζίγιεχ, ο οποίος θα συνεχί-

σει την καριέρα του στην Τσέλσι. «Περίμε-
να και νωρίτερα τη μεγάλη μεταγραφή για 
εκείνον» είπε ο τεχνικός του Αίαντα.
Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός διανύει τους 
τελευταίους μήνες της παρουσίας του στο 
ολλανδικό ποδόσφαιρο και τον Άγιαξ, 
αφού, φέρεται να υπάρχει ήδη προφορική 
συμφωνία έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ 
για να συνεχίσει την καριέρα του στην 
Τσέλσι.
Λίγο μετά το 3-0 επί της Φίτεσε για το 
Κύπελλο, ο Έρικ Τεν Χαγκ κλήθηκε να τοπο-
θετηθεί για το θέμα της μεταγραφής του 
Ζίγιεχ και ανέφερε: «Δεν εκπλήσσομαι 
καθόλου. Ξέρω ότι μεγάλα κλαμπ θέλουν 
τους ποδοσφαιριστές μας. Είναι εκπληκτικό 
αυτό γιατί αναγνωρίζεται η ποιότητά τους.
Ξέρω τον Χακίμ και γνωρίζω καλά τι θέλει 
στην καριέρα του. Ξέρει ακριβώς ποιες 
ομάδες τον ενδιαφέρουν και τι θέλει να 
κάνει στο μέλλον. Η Τσέλσι είναι φαντα-
στικό κλαμπ. Όταν θα ολοκληρωθεί η μετα-
γραφή θα είμαι πολύ περήφανος για εκεί-
νον».

Η Λίβερπουλ έχει το προβάδισμα 
για Βέρνερ
Έτοιμοι να δαπανήσουν μέχρι και 55 εκα-
τομμύρια ευρώ προκειμένου να αποκτή-
σουν τον Τίμο Βέρνερ είναι οι άνθρωποι 
της Λίβερπουλ.
Οι πρωτοπόροι της Premier League και 
σχεδόν σίγουροι πρωταθλητές, κοιτάζουν 
και την επόμενη μέρα και την ενίσχυση 
της ομάδας. Ένας από τους παίκτες που 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή ο Γιύργκεν Κλοπ 
είναι ο Τίμο Βέρνερ. Ο 23χρονος επιθετι-
κός της Λειψίας βρίσκεται ψηλά στην λίστα 
του συμπατριώτη του προπονητή. Μάλι-
στα όπως αναφέρει και η «SPORT BILD», 
οι Άγγλοι είναι έτοιμοι να δώσουν για την 
απόκτηση του Βέρνερ 55 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ για τον νεαρό ποδοσφαιριστή 
ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει ακόμα οι 
Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τσέλσι.

Ο Θεμπάγιος απέρριψε την Λί-
βερπουλ λόγω Έμερι και... αγωνι-
στικού στυλ
Συνειδητοποιημένος για την προτίμηση 

της Άρσεναλ έναντι της Λίβερπουλ εμφα-
νίστηκε ο Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος επι-
καλέστηκε τον Ουνάι Έμερι και το αγωνι-
στικό του στυλ ως παράγοντες της επιλο-
γής του.
Οποιοσδήποτε μεταγραφικός στόχος της 
Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι πρέ-
πει να αισθάνεται μουδιασμένος, βλέ-
ποντας τους Reds να κυριαρχούν στην 
Premier League και να είναι η πιο φορμα-
ρισμένη ομάδα στην Ευρώπη.
Για τον Ντάνι Θεμπάγιος, όμως,  που φέρε-
ται να άνηκε σε αυτό το κλαμπ παικτών, τα 
πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν φαίνεται 
να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο.
Ο Ισπανός μέσος επέλεξε την Άρσεναλ για 
να φύγει δανεικός από την Ρεάλ Μαδρίτης 
και είχε δύο συγκεκριμένους λόγους για 
την επιλογή του: αφενός το «φλερτ» και 
τον θαυμασμό του τότε προπονητή των 
Κανονιέρηδων, Ουνάι Έμερι, αφετέρου τα 
αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, που σύμ-
φωνα με τον ίδιο δεν θα ταίριαζαν στην 
ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

«Καλύτερα που πουλήσαμε τον 
Κουτίνιο»!
Ο Φιλίπε Κουτίνιο έχει δοθεί δανεικός στην 
Μπάγερν, αλλά ούτε εκείνη σκοπεύει να 
τον κρατήσει οριστικά στο τέλος της σεζόν. 
Οπότε, θα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, 
που όμως δεν τον θέλει και επιθυμεί να τον 
πουλήσει. Εξαιρετικά πιθανό είναι να συνε-
χίσει την καριέρα του στην Αγγλία, ενώ έχει 
γραφτεί ακόμα και το σενάριο της Λίβερ-
πουλ. Σε πρώτη φάση όμως στους Reds 
μόνο λυπημένοι δεν είναι που τον έχασαν 
πριν από δύο χρόνια. Αυτό τουλάχιστον 
έσπευσε να επιβεβαιώσει ο τεχνικός διευ-
θυντής τους, Πίτερ Μουρ, αναλύοντας τα 
οφέλη της τότε πώλησής του:
«Οταν πουλήσαμε τον Κουτίνιο, υπήρξε 
μία ριζική αλλαγή. Οχι μόνο στο ρόστερ, 
αλλά γενικότερα στον τρόπο που έπαιζε 
η ομάδα. Από την αρχή της ήταν ευεργε-
τική αλλαγή, καθώς τότε για παράδειγμα 
χάσαμε μόνο ένα ματς μέχρι το φινάλε της 
σεζόν. Δεν θέλω να μειώσω την αξία του, 
μιας και ήταν υπέροχος σε εμάς. Ωστόσο, 
έκτοτε παίζουμε καλύτερα, ενώ τα χρή-
ματα που πήραμε από την Μπαρτσελόνα, 
μας βοήθησαν να αγοράσουμε τον Αλι-
σον και αυτή ήταν η απόλυτα ιδανική προ-
σθήκη».

Ζίγιεχ: Επιβεβαίωσε τη 
μεταγραφή στην Τσέλσι 
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Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στην υπόθεση των ύποπτων αγώνων.
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ΚΟΠ για τη διαγραφή του 
Ανδρέα Κωνσταντίνου από τα μητρώα διαιτητών της, σειρά για 
κατάθεση στο αρχηγείο της Αστυνομίας παίρνει ο πρώην πρόεδρος 

της Αγίας Νάπας, Κώστας Ηλία.
Ο κ. Ηλία αναμένεται να κληθεί να διευκρινήσει όλα όσα ανέφερε στις 
τελευταίες ραδιοφωνικές του δηλώσεις αναφορικά με στοιχεία και μαρ-
τυρίες για ύποπτους αγώνες.
Σημειώνεται ότι τον Κώστα Ηλία διαδέχθηκε στην προεδρία της Αγίας 
Νάπας ο δεύτερος συλληφθέντας για την πολύκροτη υπόθεση, Δημήτρης 
Μασιάς.

Άνδρος Κυπριανού: «Εγώ κατήγγειλα εδώ και χρόνια τα 
στημένα»
Tις εξελίξεις στο θέμα της πάταξης φαινομένων διαφθοράς στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο και αθλητισμό σχολίασε ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού.
Η σχετική του αναφορά:
«Το ΑΚΕΛ δεν είναι σήμερα που τα λέει αυτά τα πράγματα, αλλά εδώ και 
μερικές δεκαετίες
Εγώ θυμούμαι ότι ως επικεφαλής του αθλητικού γραφείου της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ κατάγγελλα την ύπαρξη στημένων αγώνων στο ποδόσφαιρο αλλά 
και τα επεισόδια βίας στα γήπεδα τα οποία γίνονταν. Σίγουρα αποτελεί 
θετική εξέλιξη το γεγονός ότι αποφασίστηκε να διερευνηθούν τα ενδεχό-
μενα. Εγώ δεν βιάζομαι να πάρω θέση κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρό-
σωπα που έχουν συλληφθεί είναι ένοχοι ή είναι αθώοι. Δεν είναι δική μου 
δουλειά. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, ότι 
διερευνούν και ενδεχομένως να βρεθούν ένοχοι. Το χαιρετίζουμε.
Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για να 
αποκρυβούν όλα τα υπόλοιπα. Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου 
αυτό το οποίο έγινε με το συγκεκριμένο αγώνα. Πρέπει να φτάσουμε στη 
ρίζα και είναι πολλά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Ελπίζω 
και εύχομαι, εάν διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται σημαντικά πρόσωπα σε 
όλη αυτή την ιστορία των στημένων αγώνων να μην κουκουλωθούν τα 
όλα ζητήματα.
Είμαστε σε μια φάση που ο κόσμος απαιτεί, η κοινωνία απαιτεί και εμείς 
οι πολιτικοί πρέπει να ανταποκριθούμε επάξια. Αλίμονο αν και αυτή τη 
στιγμή, που τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο, δεν κατα-
φέρουμε να πάμε μέχρι το τέλος. Αλίμονο. Σημαίνει ότι δεν έχουμε σωτη-
ρία».

Ξένια Κωνσταντίνου: «Έσπασε το απόστημα, πρέπει να 
αλλάξουμε» (vid)
Tις εξελίξεις στο θέμα της πάταξης φαινομένων διαφθοράς στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο και αθλητισμό σχολίασε μιλώντας στο VouliTv η βουλεύτρια 
του ΔΗ.ΣΥ, Ξένια Κωνσταντίνου.
«Ο αθλητισμός στο σύνολό του την τελευταία 20ετία αν δείτε, υπάρχουν 
από την ΟΥΕΦΑ, από πρώην αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 
μέχρι σε εθνικό επίπεδο βλέπετε ότι υπάρχει αυτό δυστυχώς που φαίνε-
ται προς τα έξω.
Είναι κάτι που μάλιστα ενισχύει ακόμη περισσότερο την πολιτική απαξί-
ωση. Ας μην κρυβόμαστε από το δάκτυλό μας στην Κύπρο για πολλά χρό-
νια ποδόσφαιρο και πολιτική ήταν δυστυχώς σε κάποιο βαθμό συγκοινω-
νούντα δοχεία. 
Ο ίδιος ο ΠτΔ έχει κάνει μια πολύ γενναία παραδοχή για τα ζητήματα 
αυτά. Έχει όμως σημασία να δούμε θεσμικά το ζήτημα και όχι απλά σε 
επίπεδο καφενείου. Δηλαδή, να ενισχυθούν οι εποπτικοί μηχανισμοί. Να 
δούμε από τον πιο απλό κανονισμό, τα απλά θέματα που μπορούμε άμεσα 
να αλλάξουμε μέχρι τον εκσυγχρονισμό του αθλητικού νόμου.»

Κόλλησαν στο 0-0 ΑΕΛ και ΑΕΚ για 
το πρώτο παιχνίδι για τους οκτώ του 
Κυπέλλου, έτσι η πρόκριση θα κριθεί 
στον επαναληπτικό αγώνα στο ΑΕΚ 
Αρένα.

Ο
ι δύο ομάδες έπαιξαν αρκετά συντη-
ρητικά, είχαν τ ις δικές τους φάσεις, 
ωστόσο δεν κατάφεραν να πετύχουν 
κάποιο γκολ.

Στο πρώτο μέρος αρχικά οι δύο ομάδες προ-
σπαθούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα να 
πάρουν την κατοχή και να προσπαθήσουν να 
αποφύγουν τα συχνά λάθη που θα τους έφερνε 
κίνδυνο.
Στο 5’ η ΑΕΚ προσπάθησε να 
παίξει γρήγορα και να απει-
λήσει ωστόσο η προσπά-
θεια ανακόπηκε από την 
καλή αμυντική λειτουργία 
της ΑΕΛ.
Η γηπεδούχος ομάδα απά-
ν τησε σ το 13’, ωσ τόσο η 
κεφαλιά του Αβραάμ ήταν 
εκ τός ισορροπίας και πέρασε 
έξω. Στο 16’ η ΑΕΚ βρήκε καλή ευκαιρία, με το 
σουτ του Τέτε να περνά λίγο έξω από την εστία 

του Βοζίνια.
Μετά ο ρυθμός έπεσε και δεν υπήρξαν πολλές 
φάσεις μέχρι τα τελευταία λεπτά.
Στο 43’ η μεγαλύτερη φάση στο πρώτο μέρος 
έγινε από την ΑΕΚ. Ο Ακοράν γύρισε στον Σπόλι-
αριτς, αυτός έκανε το σουτ  το οποίο απέκρουσε 
ο Βοζίν ια και σ την επαναφορά ο Τρισκόφσκι 
έπεσε με τάκλιν προς την μπάλα αλλά την έστειλε 
δοκάρι.
Ένα λεπτό μετά η ΑΕΛ απάντησε και αυτή με 
κλασσική ευκαιρία. Στο 44’ ο Μαέ βρέθηκε 
φάτσα με τον Τόνιο, πήγε γ ια το τσ ιπ, όμως 
έστειλε την μπάλα έξω.
Έτσι καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε 
να βρει δίχτυα και πήγαν στα αποδυτήρια με το 
0-0.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός δεν ήταν αρκετά 

καλός η πρώτη μεγάλη φάση σημειώθηκε 
στο 57’, μετά από γέμισμα του Κυριάκου, ο 
Αβραάμ έκανε το σουτ, όμως η μπάλα στα-
μάτησε στο κάθετο δοκάρι του Τόνιο.
Δεν υπήρξαν αρκετές φάσεις ούτε στο δεύ-
τερο ημίχρονο αλλά και οι δύο ομάδες έδει-

ξαν πάθος για τη νίκη.
Η ΑΕΚ στάθηκε αρκετά άτυχη καθώς οι Τέτε και 

Σάστρε έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Στις θέσεις 
τους πέρασαν Φερνάντεζ και Πλάνας αντίστοιχα.
Στα τελευταία λεπτά έγιναν αρκετές μονομαχίες 

στο χώρο του κέντρου με τις δύο ομά-
δες να μην καταφέρνουν να απειλή-
σουν οργανωμένα τους αν τ ίπαλους 
τερματοφύλακες.
Η ΑΕΚ κατάφερε να μην δεχτεί γκολ 
στο πρώτο παιχνίδι και να πάει σ το 
ΑΕΚ Αρένα με ένα καλό αλλά ύπουλο 
αποτέλεσμα για τον επαναληπτικό.  
ΑΕΛ: Βοζίνια, Χ.Κυριάκου, Α. Τεσέιρα, 
Γκαστανιάγα, Μεντόγεβιτ ς, Αβραάμ, 
Νταβόρ (Αντάμοβιτς 72′), Μαέ, Αγκά-
νοβιτ ς, Χουράδο (Μαϊν τεβατ ς 68′), 
Ράσο.
Στον πάγκο: Πρόσεκ, Γκαζαριάν, Αντά-
μοβιτς, Αντωνίου, Γερολέμου, Αβραάμ 
Δ., Παντελή, Νιλς, Μαϊντεβατς
ΑΕΚ: Τόνιο, Τάντι, Τρουγιόλς, Σπόλια-
ριτς (Γιάννου 55′), Ακοράν, Τρισκόφ-
σκι, Τέτε (Φερνάντεθ 66′), Γκονζάλεθ, 
Ιωάννου, Σάστρε (Πλάνας 71′), Γκολο-
μπάρτ.
Στον πάγκο: Χρισ τοδούλου, Κίβενι, 
Φερνάντεθ, Πλάνας, Ράσπας, Ναρά-
νχο, Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Γιάν-
νου.

αθλητικά
ΑΕΚ - ΑΕΛ 0-0

Στην Αρένα να τελειώσει τη δουλειά 
Πάει για κατάθεση ο 
Κώστας Ηλία
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αθλητικά

Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΑΕΚ 71-89
«Πέταξε» για Τελικό με Ματσιούλις - 
Ρογκαβόπουλο!

Ένα «ξέσπασμα» της ΑΕΚ στο τέλος της δεύτερης περιόδου με Ρογκαβόπουλο - Ματσιούλις ήταν 
αρκετό, για να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, να επιβληθεί του Διαγόρα Δρυοπιδέων με 89-71 και 
να περάσει στον Τελικό Κυπέλλου. Αντίπαλη με τον Προμηθέα στην «μάχη» του τροπαίου. 

Α
κόμα ένα «ραντεβού» με τρόπαιο δίνει η 
ΑΕΚ!
Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται για δεύτερη 
φορά σε τρία χρόνια - και 12η συνολικά - 

σε Τελικό Κυπέλλου, αφού επικράτησε του Διαγόρα 
Δρυοπιδέων με 89-71 στο «Σταύρος Βενέρης» του 
Αιγάλεω.
Οι παίκτες του Απόστολου Ζαβού πίεσαν μέχρι και το 
27ο λεπτό (28-28), αλλά σε εκείνο το σημείο ήρθε το... 
ξέσπασμα από Ρογκαβόπουλο (6π.) και Ματσιούλις 
(5π.), που έκαναν σερί 11-0 για το 28-39 (19’) κι έκτοτε 
η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε.
Καράμπουλας (22π., 4ασ.), Πολυτάρχου (13π., 4ασ.) 
και Αγγελόπουλος (13π., 4ασ.) ξεχώρισαν για τον Δια-
γόρα Δρυοπιδέων.
Περίπου 100 «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν στο 
κλειστό και με την φωνή τους εμψύχωσαν 
την αγαπημένη τους ομάδας. Στις κερκί-
δες και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Οι άνθρωποι της «Βασίλισσας»... τρό-
μαξαν με πτώση του Λίνου Χρυσικό-
πουλου, που δεν πάταγε καλά το αρι-
στερό του πόδι, αλλά επέστρεψε στο 
παρκέ.

Το ματς
Η ΑΕΚ επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της 
στο παιχνίδι, με τον Ρέι να εκτελεί και τον Ζήση 
να δημιουργεί, για να φτάσει στο 9-16 (7’). Ο Καρά-
μπουλας ήταν ο μοναδικός που είχε σκοράρει για τον 
Διαγόρα, με τον Αγγελόπουλο και τον Γκιουζέλη να 
μειώνουν στο δεκάλεπτο (12-18), με τρίποντο καο 
1/2 βολές, αντίστοιχα. Ο Γκιουζέλης μείωσε κι άλλο 
από την περιφέρεια (16-18, 11’), αλλά ο Γιαννόπου-
λος έδωσε «ανάσα» με πέντε σερί πόντους (16-25, 
12’). Ο Διαγόρας δεν σταμάτησε να παλεύει και οι 
Καράμπουλας, Καρασταμάτης και Κουκάς έφτασαν 
στην ισοφάριση (28-28, 17’). Ο Ρογκαβόπουλος και ο 
Ματσιούλις πήραν αμέσως... φωτιά και με σερί 11-0, 
έδωσαν πάλι τον έλεγχο στην ΑΕΚ (28-39, 18’), για 
να στείλει ο Γκραντ τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 
30-41 (20’).
Στην τρίτη περίοδο, η ΑΕΚ έκανε επιμέρους 7-20, 
με πρωταγωνιστές και πάλι τους Ρογκαβόπουλο 
- Ματσιούλις, για να πάει στο +24 (37-61, 26’). Ο 
18χρονος γκαρντ/φόργουορντ, μαζί με τον Σλότερ, 
προσέφεραν θέαμα και οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν 
στο 43-70 στο 30’. Ο Πολυτάρχου ευστόχησε από την 

περιφέρεια τρεις φορές κι ο Κουκάς ακόμα μία, για να 
μειώσει ο Διαγόρας σε 57-72 (33’). Ματσιούλις, Γιαν-
νόπουλος και ο... τραυματίας Χρυσικόπουλος έκαναν 
το 63-85 (37’), με τους Μαχαίρα, Αγγελόπουλο και 
Παπαδολιά να βρίσκουν στόχο (71-87, 39’). Η ΑΕΚ, 
όμως, δεν κινδύνευσε ουσιαστικά και πήρε την νίκη 
(71-89) και την πρόκριση στον Τελικό.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ είχε 58.3% στα δίποντα, πήρε 
10 περισσότερα ριμπάουντ, έδωσε 28 ασίστ κι έμεινε 
μόλις στα 7 λάθη!
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ματσιούλις και Ρογκαβό-
πουλος πήραν την ομάδα από το... χέρι κι έδωσαν το 
«σύνθημα» για νίκη και πρόκριση! Ο πρώτος είχε 21 
πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο δεύτερος 14 
πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Ζήσης έδωσε 7 ασίστ, ο 
Ρέι πρόσθεσε 14 πόντους, ενώ βοήθειες 

έδωσαν και οι Γιαννόπουλος - Χρυσικό-
πουλος - Γιάνκοβιτς.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 11-0 της 
ΑΕΚ στα τελευταία τρία λεπτά της 
δεύτερης περιόδου.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ την νωθρότητά 
της, που έφερε ισοφάριση. Ο Δια-

γόρας τίποτα, αφού βάση δυναμικής 
ήταν ίσως απίθανο να περάσει στον 

Τελικό, αλλά το ευχαριστήθηκε με την ψυχή 
του.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η σκαστή πάσα του Ρογκαβό-
πουλου κάτω από τα πόδια του Πολυτάρχου, για να 
τελειώσει τη φάση ο Σλότερ.
Τα δεκάλεπτα: 13-18, 30-41, 43-70, 71-89.

Παπαθεοδώρου: «Πάμε να φέρουμε το 
Κύπελλο»
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου  μίλησε μετά τη νίκη-πρό-
κριση της ΑΕΚ στον τελικό Κυπέλλου και τόνισε πως η 
ΑΕΚ πάει στο Ηράκλειο για να φέρει το Κύπελλο.
Ο προπονητής της ΑΕΚ ανέφερε μετά το τέλος του ματς 
και την πρόκριση κόντρα στον Διαγόρα Δρυοπιδέων.
«Να συγχαρώ τον Διαγόρα για την πορεία του μέχρι 
τώρα. Έχει αποκλείσει πολλές ομάδες Α1 και έκανε 
ένα πολύ καλό παιχνίδι και μας βοήθησε να μεί-
νουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Παίξαμε σε 
καλό επίπεδο. Κερδίσαμε δίκαια αντιδράσαμε σωστά 
από το 15’ και μετά. Πήραμε μια δίκαιη πρόκριση. 
Την Κυριακή έχουμε έναν τελικό μπροστά μας για να 
φέρουμε το Κύπελλο που το θέλουμε όλοι»

Προμηθέας - Περιστέρι Winmasters 67-61
Μαυροκεφαλίδης και 
τελικός! 

Ο 
Προμηθέας πέρα-
σε για πρώτη φορά 
σ την ισ τορία του 
στον τελικό Κυπέλ-

λου Ελλάδος, αφού επικρά-
τησε 67-61 του Περιστερίου, 
με τον Μαυροκεφαλίδη να κά-
νει... όργια (26 πόντοι, 7 ρι-
μπάουντ).
Στον πρώτο τελικό Κυπέλλου 
της ιστορίας του θα παίξει ο 
Προμηθέας (περιμένει ΑΕΚ ή 
Διαγόρα Δρυοπιδέων).
Οι Πατρινοί επικράτησαν με 
67-61 του Περιστερίου, έχο-
ντας τον Μαυροκεφαλίδη σε 
μεγάλη μέρα.
Ο Λουκάς είχε 26 πόντους και 
7 ριμπάουντ, ενώ μέτρησε τους 
15 εκ των 17 πόντων της ομά-
δας του στο πρώτο δεκάλεπτο.
Καλό ματς έκανε ο Αγραβάνης 
με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ, 
ενώ 13 με 4 ριμπάουντ είχε ο 
Κατσίβελης.
Στον αντίποδα 14 είχε ο Μορέ-
ιρα και 13 ο Χάτσερ.
Oι 2 ομάδες μπήκαν αγχω-
μένες σ το ματ ς και το σκορ 
ήταν στο 3-2 στο 4’, χάρη στα 
καλάθια του Μαυροκεφαλίδη 
και του Μόουζες. Ο Μορέιρα 
έβαλε μπροστά το Περιστέρι με 
το καλάθι του για το 8-10 στο 
6’, με τον Μαυροκεφαλίδη να 
έχει όλους τους πόντους του 
Προμηθέα και να ισοφαρίζει 
σε 10-10. στο 7’. Ο ψηλός των 
Πατρινών είχε τους 15 εκ των 
17 της ομάδας του στο πρώτο 
δεκάλεπτο (17-16).
Αγραβάνης και Μαυροκεφα-
λίδης έκαναν το 31-26 στο 15’, 
αλλά ο Σκορδίλης με φοβερό 
καλάθι έκανε το 31-30, το 
οποίο ήταν και το αποτέλε-
σμα ημιχρόνου. Οι δυο αντί-
παλοι τα έσπασαν στα τρίποντα 
στο πρώτο ημίχρονο, αφού οι 

γηπεδούχοι είχαν 3/16 και οι 
φιλοξενούμενοι 3/12.
Το Περισ τ έρι  προηγήθηκε 
μ ε 31-36 χάρη σ τον Μορέ-
ιρα. Ο Χολ έκανε το 40-38 για 
τους Πατρινούς. Ο Αγραβάνης 
έγραψε το 49-40 με τον Αγρα-
βάνη στο 27’, με τον Φίλερ να 
κάνεΙ το 52-41. Η ομάδα του 
Παπανικολόπουλου αντέδρασε 
και με τον Χάτσερ μείωσε σε 
52-47 στο 30’.
Ο Αγραβάνης έκανε το 59-47 
στο 34’, με τον Γκρέι να γράφει 
το 61-51 με τρίποντο. Ο Χ’α-
τσερ μείωσε σε 63-55. Κατσί-
βελης έγραψε το 65-57 στο 39’. 
Ο Γκρέι αστόχησε σε τρίπο-
ντο στα 40 δευτερόλεπτα και η 
νίκη του Προμηθέα κλείδωσε.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Προμηθέας 
είχε παραπάνω ασίστ (17 αντί 
10), διαχειρίστηκε άψογα το 
ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, 
ενώ είδε τον Μαυροκεφαλίδη 
να κάνει... παπάδες.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μαυ-
ροκεφαλίδης έκανε ματσάρα με 
26 πόντους και 7 ριμπάουντ, 
οδηγώντας την ομάδα του στον 
τελικό.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Αγρα-
βάνης με 11 πόντους, 6 ριμπά-
ουντ και πολύ καλό 2ο ημί-
χρονο.
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Ο Γκρέι είχε 5 πόντους 
με 2/7 σουτ και δεν βοήθησε.
ΣΗΜΕΙΟ-Κ ΛΕΙ Δ Ι:  Ο Γκρέ ι 
αστόχησε στα 40 δευτερόλε-
πτα με το σκορ στο 65-57 και 
το ματς τελείωσε.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Τίποτα ο Προμη-
θέας, το 5/22 τρίπον τα, τ ις 
12/20 βολές και το κακό ξεκί-
νημα σ το 4ο δεκάλεπτο το 
Περιστέρι.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 31-30, 
52-47, 67-61
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