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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μην ξεχάσεις ποτέ 3 
τύπους ανθρώπων 

στη ζωή σου:
- αυτούς που σε 
βοήθησαν στις 

δύσκολες στιγμές
- αυτούς που 

σε άφησαν στις 
δύσκολες στιγμές
- αυτούς που σου 
προκάλεσαν τις 

δύσκολες στιγμές

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Για άλλη μία φορά σας χαιρετώ κι 

εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά 

και το κυριότερο γεμάτους υγεία και 

χαρούμενους με τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα.

Οπωσδήποτε είμαι λίγο μέχρι πολύ ψυχοπλακωμένος 

όπως λέμε στην λαϊκή καθομιλουμένη γιατί τις τελευ-

ταίες ημέρες θρηνήσαμε όλη η ομογένεια την απώλεια 

γνωστών αγαπητών συμπατριωτών μας από πολύ νεα-

ρές ηλικίες μέχρι προχωρημένες, που αυτό δεν παίζει 

και μεγάλο ρόλο για αυτόν που χάνει ένα αγαπημένο 

του οικογενειακό πρόσωπο. Δυστυχώς αυτή είναι η 

μοίρα όλων μας που το πεπρωμένο την ακολουθεί, για 

αυτό εγώ προσωπικά μόνο μια ευχή δίνω σε όσους 

συναντώ κι είναι ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ, γιατί όλα τα άλλα 

πέντε πάνω πέντε κάτω θα τα βγάλουμε. Ας προσέ-

χουμε λοιπόν όλοι κι όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει 

καλά με την υγεία μας, κατευθείαν στον γιατρό μας γιατί 

όπως μάθαμε από μικροί κάλλιο γαϊδουρόδερνε παρά 

γαϊδουρογύρευε.

Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παράγραφο λέγοντας 

κουράγιο και υπομονή σε όσους έχασαν αγαπημένα 

τους πρόσωπα και θα είναι καλά να τους θυμούνται. 

Κατά τα άλλα η Αδελφότητα Ποντίων επέλεξαν νέα διοί-

κηση στον οργανισμό τους με πρόεδρος τον κ. Κυριάκο 

Κωνσταντινίδη κι αντιπρόεδρο τον κ. Κώστα Τσιλφίδη. 

Όλες τις λεπτομέρειες θα τις μεταφέρουμε στην επό-

μενη έκδοση μας.

Άρχισε η Σαρακοστή αλλά με έχει στεναχωρήσει ότι 

οι περισσότεροι εδώ στην παροικία μας δεν ήξεραν  

πότε είναι η Τσικνοπέμπτη. Μήπως πρέπει σαν Έλληνες 

να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και να μένουμε 

κοντά στα ήθη και στα έθιμα μας. Γιατί ρε αδέλφια 

τέτοια αδιαφορία; Νομίζω ότι δεν είναι πρέπον και 

σωστό. Ξυπνήστε Έλληνες της διασποράς.

Λοιπόν, Καλή Σαρακοστή και σε 40 ημέρες το ΑΓΙΟΝ 

ΠΑΣΧΑ.

Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Ερντογάν: Μέχρι πότε θα αντέξει ο «σουλτάνος» - Τέσσερα 
σενάρια για το μέλλον του 

Μ
ετά τον Ερντογάν τί; Είναι δυνατόν η δεκαετία που δι-
ανύουμε να κυοφορεί το πολιτικό τέλος του παντοδύ-
ναμου Τούρκου προέδρου; Μπορεί το αυτοκρατορικό 
σύνδρομο της Τουρκίας να τροφοδοτήσει γεωπολιτι-

κές ανακατατάξεις που θα αφήσουν παντελώς απομονωμένο το νέ-
ο-σουλτάνο, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση της Τουρκίας στο περι-
φερειακό και διεθνές γίγνεσθαι; Προαλείφεται πολιτικός αντίπαλος 
για την αντικατάστασή του, με την παρασκηνιακή στήριξη των δυτι-
κών δυνάμεων; Και μήπως τελικά, σε αντίθεση με όλες τις προβλέ-
ψεις, υπάρχει περίπτωση να αναδειχτεί σε ρυθμιστή της Ανατολικής 
Μεσογείου; Αν, όμως, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο Ταγίπ 
Ερντογάν είναι βαριά ασθενής και επίκειται το φυσικό τέλος του, ό-
πως επανειλημμένως ισχυρίζονται πληροφορίες αμερικανικής προ-
έλευσης, τί θα σημάνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή;
Σε έκταση 300 σελίδων, μία από τις κορυφαίες δεξαμενές σκέψης 
του κόσμου, φωτίζει τους μαιάνδρους της σημερινής τουρκικής 
πολιτικής σκηνής και χαρτογραφεί το μέλλον της γειτονικής χώρας 
για τη δεκαετία που μόλις αρχίσαμε να διανύουμε. Πρόκειται για μία 
έκθεση που τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στις Βρυξέλλες μελετάνε 
ενδελεχώς. Η RAND Corporation που εδρεύει στην Καλιφόρνια και 
βρίσκεται ένατη στη διεθνή κατάταξη των think tanks ανά την υφή-
λιο, έχει και στο παρελθόν καταπιαστεί με την τουρκική εκδοχή του 
πολιτικού Ισλάμ. Είχε, μάλιστα, προβλέψει με ακρίβεια και το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα του 2016.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, η έκθεση με τίτλο “Turkey’s Nationalist 
Course: Implications for the U.S. - Turkish Strategic Partnership and 
the U.S. Army” (Η Εθνικιστική Πορεία της Τουρκίας: Επιπτώσεις για 
τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας και για τις αμερικανικές 
Ένοπλες Δυνάμεις) ξεδιπλώνει τέσσερα πιθανά σενάρια για το τί μέλ-
λει γενέσθαι με τη γειτονική χώρα και τις σχέσεις της με όλους τους 
παίκτες-κλειδιά, μεταξύ των οποίων και με την Ελλάδα.
Τέσσερα είναι τα πιθανά σενάρια που παρουσιάζονται στην έκθεση 
αυτή. Το πρώτο θέλει την Τουρκία να διαβαίνει τη προσεχή δεκαετία, 
παραμένοντας «ο δύσκολος σύμμαχος». Ακριβώς όπως και σήμερα, 
ο Ερντογάν θα “βασιλεύει” σαν άλλος σουλτάνος συνεχίζοντας, 
όποτε το επιθυμεί, τα τερτίπια του έναντι της υπερατλαντικής υπερ-
δύναμης. Με τη σειρά τους, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον «πυροσβε-
στικό χαρακτήρα που έχουν υιοθετήσει». Με λίγα λόγια, οι σχέσεις 
της Άγκυρας με τη Ουάσιγκτον να είναι προβληματικές, αλλά δεν 
εκραγούν. Και αυτό, καθώς οι συσχετισμοί ευνοούν και θα συνε-
χίσουν να ευνοούν στο εγγύς μέλλον την Τουρκία. Παρ’ ότι θα βρί-
σκονται σε διαφορετικά στρατόπεδα σε πολλά και καίρια ζητήματα, 
οι Αμερικανοί δεν είναι διατεθειμένοι ούτε να παραγκωνίσουν την 
Τουρκία, ούτε να την αφήσουν να πέσει ολοκληρωτικά στην αγκα-
λιά της Ρωσίας. Η εκδοχή αυτή αφήνει αποδυναμωμένη την Ελλάδα, 

καθώς θα βρίσκεται πάντα σε δεύτερη μοίρα, τη στιγμή που η Τουρ-
κία θα συνεχίσει την προκλητική και επεκτατική πολιτική της.
Το δεύτερο σενάριο επιφυλάσσει μία ανατροπή, καθώς εμφανίζει 
την Τουρκία να πραγματοποιεί σημαντικά βήματα εκδημοκρατι-
σμού, επανερχόμενη στο πρότερο δημοκρατικό (περίπου) βίο της. 
Οι συγγραφείς της μελέτης αποκαλούν την εκδοχή αυτή «αναδυ-
όμενη (ή επανακάμπτουσα) δημοκρατία» (Resurgent Democracy). 
Αυτό προϋποθέτει την απομάκρυνση του Ταγίπ Ερντογάν. Για την 
ακρίβεια, τον εκτοπισμό του από τους πολιτικούς του αντιπάλους. 
Το τεντωμένο σχοινί, στο οποίο βαδίζει, θα κοπεί, με αποτέλεσμα 
να εκδιωχθεί στις εκλογές του 2023, χάνοντας την πολιτική απή-
χηση που συνεχίζει να έχει στα λαϊκά στρώματα της τουρκικής κοι-
νωνίας. Και δεν είναι λίγοι οι δελφίνοι που εργάζονται πυρετωδώς 
για την “απόσυρσή” του. Η ακροδεξιά Μεράλ Άκσενερ, αποκα-
λούμενη και «Τουρκάλα Λεπέν». Ο πρώην στενός συνεργάτης του 
Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμπντουλάχ Γκιούλ επίσης μοιάζει να απειλεί 
τον Τούρκο πρόεδρο. Η μελέτη ισχυρίζεται ότι και ο Μπιναλί Γιλντι-
ρίμ ετοιμάζεται κι αυτός να τον εγκαταλείψει, οργανώνοντας γεύ-
ματα με μεγαλοστελέχη του κυβερνώντος ΑΚΡ στην Άγκυρα. Το νέο 
κόμμα –από τα σπλάχνα του ΑΚΡ– του Αχμέτ Νταβούτογλου επίσης 

έφερε νέα ώθηση στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, αλλά απαιτεί-
ται χρόνος για να φανεί η απήχησή του στο εκλογικό σώμα. Δεν θα 
μπορούσε να λείπει από τη λίστα και ο δήμαρχος της Κωνσταντι-
νούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δεν έχει κρύψει την πρόθεσή 
του να αντίπαλος του Ερντογάν το 2023, ως υποψήφιος της κεμαλι-
κής αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προεδρία της Τουρκικής 
Δημοκρατίας. Παρ’ ότι δεν είναι λίγοι εντός Ελλάδας που εύχονται 
την απομάκρυνση του Ερντογάν, θεωρώντας ότι έτσι θα ομαλοποι-
ηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η πραγματικότητα είναι πιο σύν-
θετη. Πολλοί από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τούρκου προέ-
δρου εμφανίζονται ακόμα πιο σκληροπυρηνικοί, κατηγορώντας τον 
Ερντογάν για «φιλελληνικές τάσεις».
Το τρίτο σενάριο θέλει την Τουρκία στο ρόλο του «στρατηγικού εξι-
σορροπιστή» (Strategic Balancer). Αυτό προϋποθέτει ότι στα επό-
μενα χρόνια όχι μόνο θα διατηρήσει τη συμμαχία με τη Ρωσία και 
τις ΗΠΑ, αλλά και θα ενδυναμώσει την σχέση της με την Κίνα και το 
Ιράν. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ο εξισορροπιστής, ο διαιτητής στις 
σχέσεις του ΝΑΤΟ με τις ευρασιατικές δυνάμεις στην ευρύτερη περι-
οχή μας, διαμορφώνοντας με τη στάση της τις κατά περίπτωση νικη-
φόρες ομάδες και εναλλάσσοντας τις προτιμήσεις της ανάλογα με το 
εκάστοτε συμφέρον της. Και πάλι η Αθήνα μένει μετέωρη, καθώς 
η Τουρκία εμφανίζεται εμφανώς αναβαθμισμένη, με πολλές συμ-
μαχίες.
Το τέταρτο και τελευταίο σενάριο φέρει τον τίτλο «Ευρασιατική 
δύναμη» (Eurasian Power). Ουσιαστικά περιγράφει την σύγκρουση 
και κατ’ επέκταση ρήξη της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και την αμετάκλητη 
απομάκρυνση της από τη Δύση. Οι συγγραφείς της μελέτης, μάλι-
στα, υποστηρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ανα-
μένουμε και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Ως αντι-
στάθμισμα θα επιχειρούσε να καλλιεργήσει στενούς συμμαχικούς 
δεσμούς με χώρες της Μέσης Ανατολής. Η έκθεση αυτή βασίζει αυτή 
την εκδοχή στις ήδη υπάρχουσες σχετικές φωνές στο τουρκικό βαθύ 
κράτος. Ειδικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, για το 
οποίο και ο ίδιος ο Ερντογάν θεώρησε ως υπαίτιους τους Αμερικα-
νούς. Πολλά κορυφαία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενστερνίζο-
νται την άποψη αυτή. Κανείς δεν γνωρίζει τί σημαίνει μία τέτοια εξέ-
λιξη για την Ελλάδα. Από τη μία, παραμένει στο ΝΑΤΟ ως η μοναδική 
σύμμαχος της Αμερικής. Από την άλλη, μία Τουρκία εκτός πλαισίου 
μήπως μεταφράζεται σε μία Τουρκία πολύ περισσότερο επιθετική; 
Αν και η μελέτη δεν εστιάζεται στο μέλλον των ελληνονοτουρκικών 
σχέσεων, όσο σε αυτό των αμερικανοτουρκικών, παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και για την Αθήνα. Η προσεκτική ανάγνωσή της 
αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο προς την κατεύθυνση της διαμόρφω-
σης μίας δυναμικής δράσης για την υπεράσπιση των ελληνικών συμ-
φερόντων.

Τα σενάρια για το μέλλον της 
Τουρκίας και του προέδρου της  
παρουσιάζονται από γνωστό 
think tank σε  300 σελίδες και 
θέτουν ερωτήματα τόσο για τον 
γεωπολιτικό ρόλο όσο και για 
την κοινωνική κατάσταση στο 
εσωτερικό της Τουρκίας
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Σ
την κορύφωσή του έχει φτάσει το κύ-
μα της εποχικής γρίπης, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η τελευταία εβδομάδα επιδημιολογικής επι-
τήρησης των κρουσμάτων της γρίπης, από 
τις 10 ως τις 16 Φεβρουαρίου, δείχνει ότι η 
γρίπη υποχωρεί, καθώς τα κρούσματα σοβα-
ρής νόσου αλλά και οι θάνατοι έχουν μειω-
θεί δραστικά, σε σύγκριση με τις δύο προη-
γούμενες εβδομάδες. Μείωση καταγράφεται 
και στις επισκέψεις σε γιατρό των πολιτών με 
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εβδο-
μαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, 
έχουν καταγραφεί 27 νέα σοβαρά κρού-

σματα γρίπης και 7 θάνατοι. Την αμέσως προ-
ηγούμενη εβδομάδα, οι θάνατοι ήταν 15, 
συνεπώς έχουν υποδιπλασιαστεί πλέον τα 
θανατηφόρα περιστατικά, ενώ τα νέα κρού-
σματα είναι τρεις φορές λιγότερα από εκείνα 
της προηγούμενης εβδομάδας που είχαν 
αναφερθεί 87 περιστατικά.
Η δραστηριότητα της γρίπης χαρακτηρίζεται 
αυξημένη και συν-επικρατούν οι υπότυποι 
A(H1N1) και A(H3N2), ωστόσο η εκτίμηση 
των ειδικών για το επόμενο διάστημα είναι 
πως αρχίζει η πτωτική πορεία της νόσου.
Συνολικά, έχουν καταλήξει 60 άνθρωποι 
λόγω των επιπλοκών της γρίπης, ενώ 213 
ασθενείς εμφάνισαν σοβαρή μορφή της 
νόσου και χρειάστηκαν νοσηλεία.

Γρίπη: Άλλοι επτά θάνατοι και 27 νέα 
κρούσματα την τελευταία εβδομάδα 

Κύκλωμα επίορκων 
αστυνομικών «ξέπλενε» 
Αλβανούς κακοποιούς

Τι αναφέρει η δικογραφία που 
σχημάτισαν οι «Αδιάφθοροι» της 
ΕΛ.ΑΣ. για το γιγαντιαίο κύκλωμα 
στο οποίο μετείχαν αστυνομικοί, 
ιδιώτες και αλλοδαποί - Εξέδιδαν 
δελτία ταυτότητας στους κακοποιούς 
εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν 
ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Έ
να γιγαντιαίο κύκλωμα στο οποίο έ-
καναν κουμάντο επίορκοι αστυνομι-
κοί και «εξάγνιζε» - όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται στη δικογραφία 

που αποκαλύπτει το protothema.gr - Αλ-
βανούς κακοποιούς σε βάρος των οποίων 
εκκρεμούσαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλ-
ληψης για trafficing, ληστείες και ναρκωτι-
κά, εκδίδοντας δελτία ταυτότητας και δια-
βατήρια εξάρθρωσαν οι «Αδιάφθοροι» της 
ΕΛ.ΑΣ. Οι αξιωματικοί της υπηρεσίας Εσω-
τερικών Υποθέσεων μετά από έρευνες που 
κράτησαν περισσότερο από ενάμισι χρόνο 
κατάφεραν να δέσουν την υπόθεση και να 
τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί τους αστυνομι-
κούς που επέλεξαν από υπερασπιστές του 
νόμου να γίνουν παραβάτες και να τους οδη-
γήσουν στη δικαιοσύνη.
Στο κύκλωμα εμπλέκονται συνολικά 33 
άτομα εκ των οποίων έξι αστυνομικοί, δεκα-
πέντε Έλληνες ιδιώτες και δώδεκα αλλοδα-
ποί. Οι αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε 
τμήματα της Αττικής έστησαν τη «φάμπρικα» 
ξεπλύματος» των Αλβανών κακοποιών 
από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και τον 
Μάρτιο του 2018 και δραστηριοποιού-
νταν στην έκδοση και υφαρπαγή ελληνι-
κών δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων 
στους σκληρούς κακοποιούς. Από αυτές τις 
business τσέπωναν «χοντρά» μαύρα κέρδη 
ενώ παράλληλα έβαζαν τρικλοποδιά στους 
συναδέλφους τους που αναζητούσαν τους 
κακοποιούς βάσει ενταλμάτων σύλληψης 
που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους από τις 
ξένες διωκτικές αρχές. Η ταρίφα για κάθε 
ελληνικό δελτίο ταυτότητας και διαβατή-
ριο κυμαινόταν ανάλογα με το βαρύ ποινικό 
παρελθόν του κακοποιού ξεκινώντας από 
5.000 – 40.000 ευρώ για κάθε περίπτωση. 
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το συνολικό 
οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερ-
νούσε τις 120.000 ευρώ ενώ όπως λένε θα 
μπορούσε να αγγίζει και το 1.000.000 ευρώ.

Όταν πριν από περίπου ενάμισι χρόνο 
έφθασε στα γραφεία των Αδιάφθορων της 
ΕΛ.ΑΣ ένα απόρρητο πληροφοριακό δελτίο 
από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγρά-
φων Ασφαλείας του αρχηγείου που έκανε 
λόγο για υφαρπαγές ελληνικών δελτίων 
αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίων 
ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση της υπό-
θεσης, οι έμπειροι αξιωματικοί του Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων κατάλαβαν ότι θα έβγα-
ζαν λαβράκι. Και έτσι άρχισαν να ψάχνουν 
σε βάθος την υπόθεση. Από την έρευνα 
προέκυψε ότι αλλοδαποί κυρίως Αλβανοί 
κακοποιοί, μετέβαιναν με συνοδεία μαρτύ-
ρων ταυτοπροσωπίας σε συγκεκριμένα τμή-
ματα της Αττικής και δηλώνοντας τα στοιχεία 
Ελλήνων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτε-
ρικό και δεν έχουν εκδώσει ποτέ ταυτότητες 
ή διαβατήρια, έβγαζαν ελληνικά δελτία ταυ-
τότητας και διαβατήρια.
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα 
είχε εκδώσει στο όνομα κατοίκων του εξωτε-
ρικού από την Αδελαΐδα, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, 
Βερολίνο, Σικάγο και Νοβοροσίσκ, 38 δελ-
τία ταυτότητας και 31 διαβατήρια τα οποία 
φυσικά ανακλήθηκαν ως υφαρπαχθέντα.
Από την έρευνα, προέκυψε ότι το «πλυντή-
ριο» των επίορκων αστυνομικών κακοποιών 
είχε «ξεπλύνει» 12 περιπτώσεις αλλοδαπών 
εκ των οποίων οι οκτώ μετά από αντιπαρα-
βολή των στοιχείων τους στα Εγκληματο-
λογικά της ΕΛ.ΑΣ και οι υπόλοιποι τέσσε-
ρις μετά από ενημέρωση των ξένων αρχών 
είχαν συλληφθεί στην Γαλλία, Ισπανία, Βουλ-
γαρία και Ολλανδία για συμμετοχή σε εγκλη-
ματικές οργανώσεις, διακίνηση ναρκωτι-
κών, ληστείες και κλοπές ενώ άλλοι είχαν 
συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές και είχαν 
παραδοθεί στις αρχές της Ιταλίας και Μολ-
δαβίας καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος τους 
ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψής για διακί-
νηση ναρκωτικών και traffiking.
Έτσι, με την έκδοση δελτίων ταυτότητας και 
διαβατηρίων βαφτίζονταν «Έλληνες» πολί-
τες «εξαγνίζονταν» και κυκλοφορούσαν 
ελεύθεροι έχοντας «καθαρό» παρελθόν 
και ποινικό μητρώο. Μάλιστα, ταξίδευαν 
ελεύθερα στο εξωτερικό, είχαν βγάλει ΑΦΜ 
και ΑΜΚΑ ενώ επτά από αυτούς είχαν προ-
χωρήσει και στη δήλωση έναρξης επιχει-
ρήσεων όπως ψητοπωλείο, καθαριστήριο, 
εμπόριο καλλυντικών, παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής.
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Τρία αιτήματα διατυπώνει προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Β. Πλιώτα η προανακριτική 
επιτροπή της Βουλής - Οι βουλευτές ζητούν να λάβουν όλα τα έγραφα που έχουν ζητήσει από την 
εισαγγελία Διαφθοράς και να εκτιμηθεί η άρνηση των προστατευόμενων μαρτύρων να καταθέσουν 
ενώπιόν τους

Τ
ον εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Βασίλη Πλιώτα επισκέ-
φθηκε σήμερα το μεσημέρι 
αντιπροσωπεία της προανα-

κριτικής επιτροπής της Βουλής που έ-
ρευνα την σκευωρία της Novartis σε 
σχέση με την συμμετοχή του πρώην 
αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης 
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και κα-
τέθεσε έγγραφο με αιτήματα επί της 
επίμαχης υπόθεσης και για το καθε-
στώς εξέτασης των προστατευομένων 
μαρτύρων.
Η αν τ ιπροσωπεία των βουλευ-
τών αποτελείτο από τον πρόε-
δρο της προανακριτικής επιτροπής 
Γιάννη Μπούγα και τα μέλη, Αθανά-
σιο Πλεύρη (ΝΔ), Δημήτρη Μπιά-
γκη (ΚΙΝΑΛ) και Βασίλειος Βιλιάρδο 
(Ελληνική Λύση).
Με το έγγραφό της η προανακριτική 
επιτροπή ενημερώνει τον κ. Πλιώτα 
για όλα τα πραγματικά περιστατικά 
που επιβεβαιώνουν την παράτυπη 
άρνηση των προστατευόμενων μαρ-
τύρων να καταθέσουν και την συστη-
ματική προσπάθεια της εισαγγελέως 
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη να 
θέτει προσκόμματα στις εργασίες της 
προανακριτικής επιτροπής. Ακόμη, 
ζήτησαν να επανεξεταστεί εκ νέου 
από την Εισαγγελία το καθεστώς προ-
στασίας των δύο επίμαχων μαρτύρων, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία 
που προσκόμισαν.
Ειδικότερα, με το έγγραφό τους τα 
μέλη της προανακριτικής επιτροπής 
ζητούν να εξεταστούν οι δύο προστα-
τευόμενοι μάρτυρες, όπως ακριβώς 
εξετάστηκαν από τον αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Λάμπρο Σοφου-
λάκη.
Σύμφωνα με το έγγραφο «η εξέταση 
των προστατευόμενων μαρτύρων από 
την επιτροπή μας είναι κρίσιμη για την 

ανεύρεση της αλήθειας και σημαντική 
διότι πρέπει να εξεταστεί εάν αυτοί 
έλκουν όφελος ή είναι εμπλεκόμενοι 
στην υπόθεση καθώς μάρτυρες έχουν 
καταθέσει προς τούτο και επομένως 
πρέπει να αξιολογηθεί εάν νόμιμα 
εισήχθησαν στο καθεστώς ή δύνανται 
να παραμένουν».
Στον κ. Πλιώτα η επιτροπή έθεσε στοι-
χεία και ζητεί να:
1) Διασφαλίσετε σε μας την εξέταση 
των προστατευόμενων μαρτύρων με 
τον τρόπο που τους εξέτασε ο αντει-
σαγγελέας κ. Σοφουλάκης.
2) Διασφαλίσετε να λάβουμε όλα τα 
αιτηθέντα έγγραφα από την εισαγγε-

λέα Διαφθοράς.
3) Στο πλαίσιο των πραγματικών περι-
στατικών που επισημαίνουμε απευ-
θυνθείτε στους αρμόδιους εισαγγε-
λείς που έχουν την ευθύνη της υπαγω-
γής στο καθεστώς προστασίας για να 
εκτιμήσουν τα ανωτέρω λαμβάνοντας 
υπόψη τις αντιρρήσεις των προστα-
τευόμενων μαρτύρων που κατέθεσαν 
στην επιτροπή μας και και την εν τέλει 
άρνησή τους να εξεταστούν καθώς το 
ενδεχόμενο βάσει των καταθέσεων 
που έχουμε ήδη διαβιβάσει να είναι 
εμπλεκόμενοι στην όλη διαδικασία».

Ως προς την Ελένη Τουλουπάκη
Αναφορικά με την επικεφαλής της 
εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Του-
λουπάκη, η επιτροπή, μεταξύ των 

άλλων, αναφέρει:
«Έχουμε αιτηθεί σειρά εγγράφων από 
την εισαγγελέα διαφθοράς, παρά τη 
ρητή επισήμανση του αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου κ. Ζάχαρη ότι οφεί-
λει να μας διαβιβάσει όλα τα έγγραφα 
της δικογραφίας και δεν υπάρχουν 
απόρρητα έγγραφα από ελέγχους 
σε ανακριτικές διαδικασίες, μέχρι 
σήμερα δεν το έχει πράξει».
Αναφορικά με τα πραγματικά περιστα-
τικά η προανακριτική επισημαίνει ότι:
- οι προστατευόμενοι μάρτυρες αρνή-
θηκαν να προσέλθουν και εκδόθη-
καν σε βάρος τους εντάλματα βίαιης 
προσαγωγής. Συνεπώς οι ίδιοι μάρτυ-
ρες αρνήθηκαν α συνεργαστούν με τις 
Αρχές παραβιάζοντας το αρ. 209 ΚΠΔ
- Σε όλη αυτή την διαδικασία η αξι-
ότιμη εισαγγελέας Διαφθοράς απευ-
θύνθηκε σε εμάς δηλώνοντας χωρίς 
να μπορεί απο το νόμο, όπως μας επι-
σημαίνει, να παράσχει συγκατάθεση, 
την άποψή της για τον τρόπο εξέτασης
- Σημειωτέων, καίτοι έχουμε αιτη-
θεί σειρά εγγράφων απο την αξιό-
τιμη Εισαγγελέα Διαφθοράς, παρά τη 
ρητή επισήμανση του Αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, κυρίου Ζαχαρή, 
ότι οφείλει να μας διαβιβάσει όλα 
τα έγγραφα της δικογραφίας και δεν 
υπάρχουν απόρρητα έγγραφα απο 
λελεγχοι σε ανακριτικές διαδικασίες, 
μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει.
- Η εξέταση των προστατευόμενων 
μαρτύρων απο την Επιτροπή μας είναι 
κρίσιμη για την ανεύρεση της αλή-
θειας και σημαντική, διότι πρέπει να 
εξεταστεί, εαν αυτοί έλκουν όφελος 
ή είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, 
καθώς μάρτυρες έχουν καταθέσει 
προς τούτο και επομένως πρέπει να 
αξιολογηθεί εαν νόμιμα εισήχθησαν 
στο καθεστώς ή δύναται να παραμέ-
νουν.

Προανακριτική για Novartis προς Άρειο 
Πάγο: Να εξετάσουμε τους Σαράφη και 
Κελέση όπως ο εισαγγελέας 

H «βουτιά» της μεσαίας 
τάξης: Έχασε εισόδημα, 
φορτώθηκε με φόρους 

Η 
μεσαία εισοδηματική τάξη καταβάλλει σή-
μερα το 51% των φορολογικών εσόδων, ε-
νώ πριν την κρίση κατέβαλε το 39,3%. Αντί-
στοιχα, η υψηλότερη εισοδηματική τάξη, που 

συρρικνώθηκε αριθμητικά και εισοδηματικά, σήμερα 
καταβάλει το 38,1% των φορολογικών εσόδων έναντι 
άνω του 50% που κατέβαλε πριν την κρίση.
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο 
οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ ο οποίος εκτιμά ότι οι 
εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν είτε την μετακίνηση νοι-
κοκυριών σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια είτε 
την μη καταγραφή τους στις στατιστικές λόγω της μετα-
νάστευσης στο εξωτερικό, εγκατάλειψης επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.
Σημειώνεται, ότι με διεθνείς ορισμούς, ως μεσαία εισο-
δηματική τάξη ορίζονται τα νοικοκυριά με διαθέσιμο 
εισόδημα μεταξύ 75% και 200% του διάμεσου εισοδή-
ματος όλων των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την ανάλυση 
του ΣΕΒ, στην Ελλάδα το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα 
για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά άνω 
των 14 ετών, προσδιορίζεται το 2018 σε 19.700 ευρώ 
ενώ το 2009 - 2010 ήταν 30.000 ευρώ. Έτσι, στη μεσαία 
εισοδηματική τάξη ανήκουν τα (τετραμελή) νοικοκυριά 
με διαθέσιμο εισόδημά μεταξύ 14.700 ευρώ (75% του 
διάμεσου) και 39.300 ευρώ (200% του διάμεσου) ενώ 
το όριο της φτώχειας είναι 9.850 ευρώ.
«Την περίοδο των Μνημονίων παρατηρείται μια διό-
γκωση του μεριδίου των νοικοκυριών (και των αντίστοι-
χων εισοδημάτων) της μεσαίας εισοδηματικής τάξης, 
αλλά και της χαμηλής εισοδηματικής τάξης άνω του 
ορίου της φτώχειας, με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου 
των νοικοκυριών της υψηλής εισοδηματικής τάξης και 
της χαμηλής εισοδηματικής τάξης κάτω του ορίου της 
φτώχειας», καταλήγει ο ΣΕΒ. «Με άλλα λόγια, παρατη-
ρείται μια καθαρή μετανάστευση νοικοκυριών από τα 
υψηλά στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με το 
μερίδιο των νοικοκυριών κάτω του ορίου της φτώχειας 
να μειώνεται, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος την περίοδο των Μνημονίων συντελέστηκε λαμ-
βάνοντας υπόψιν κατά το δυνατόν την ανάγκη να μην 
πληγούν τα σχετικώς χαμηλότερα εισοδηματικά στρώ-
ματα. Συμπερασματικά, η χώρα μας κατάφερε να βγει 
από την κρίση, αλλά με τα μεσαία και υψηλά εισοδημα-
τικά στρώματα να επωμίζονται ένα τεράστιο πρόσθετο 
φορολογικό βάρος.
Σήμερα, τα δημοσιονομικά της χώρας είναι σε ισορ-
ροπία και έχει αρχίσει η αντιστροφή της υπερφορολό-
γησης. Στην διαδικασία αυτή, χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή ώστε η μείωση της φορολογίας να συνοδεύεται 
από αναπτυξιακά μέτρα, περιορισμό της φοροδιαφυ-
γής και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότη-
τας. Άλλωστε στην Ελλάδα, οι εκλογές κερδίζονται και 
χάνονται με βάση την αβεβαιότητα που βιώνει η μεσαία 
τάξη λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η οποία συνδέ-
εται άμεσα με την υπερφορολόγηση, που την πλήττει».
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
ζήτησε από τον προϊστάμενο της 
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 
- Πρόκειται για τον ιατροδικαστή που 
είχε διαπιστώσει ίχνη σεξουαλικής 
κακοποίησης του άτυχου βρέφους

Έ
ρευνα σε βάρος του ιατροδικαστή 
στην υπόθεση του νεκρού βρέφους 
στου Ζωγράφου ζήτησε από τον προ-
ϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπη-

ρεσίας Αθηνών Νικόλαο Καρακούκη ο υ-
πουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιά-
ρας.
Ειδικότερα ο κ. Τσιάρας ζήτησε από τον κ. 
Καρακούκη, τη διενέργεια προκαταρκτι-
κής εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 125 του ν. 3528/2007. Σκοπός της 
έρευνας είναι να διαπιστωθεί η τέλεση ή μη 
πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους του 
ιατροδικαστή που διενήργησε την ιατρο-
δικαστική εξέταση στο άψυχο κορμάκι του 
παιδιού και ο οποίος διαπί-
στωσε την κακοποίησή του.
Στη Δικαιοσύνη κατά του 
ιατροδικαστή που εξέ-
τεσε το νεκρό βρέφος στου 
Ζωγράφου και διαπίστωσε 
- λανθασμένα - παρά φύσιν 
κακοποίηση, σκοπεύει να 
προσφύγει ο Σύνδεσμος 
των Σύρων στην Ελλάδα.

Προσφυγή από τον Σύνδεσμο Σύ-
ρων στην Ελλάδα 
Ο ίδιος ο πατέρας δήλωσε σε συνέντευξή 
του ότι δεν προτίθεται να προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη, ωστόσο η προσφυγή θα γίνει 
από τον Σύνδεσμο των Σύρων στην Ελλάδα, 
όπως είπε ο δικηγόρος του πατέρα του 
11μηνου κοριτσιού Αρουάν Μπάκριν .
«Δόξα τω Θεώ έλαμψε η αλήθεια, από όλες 
τις πλευρές», είπε ο πατέρας Τζαμάλ Σαλέμ, 
που έκανε λόγο στον ΑΝΤ1 για «διπλό χτύ-
πημα» αφού όχι μόνο έχασε το κοριτσάκι 
του, αλλά κατηγορήθηκε και για το βιασμό 
του.
«Ξεκάθαρα θα το κάνω, ο πατέρας τους συγ-
χώρεσε, πρωτύτερα έκανε κάτι δηλώσεις 
και ανέφερε ότι δικαιώθηκε αλλά εμείς, ο 
σύνδεσμος των Σύρων στην Ελλάδα θα το 
κάνουμε για να δώσουμε μάθημα ότι πρέπει 
να σκέφτονται πριν μας χαρακτηρίσουν βια-
στές των παιδιών μας. Δυστυχώς, βιάστηκε 

ο ιατροδικαστής και έβγαλε πόρισμα κατευ-
θείαν, τις πρώτες ώρες. Επέμενε ότι είναι 
σεξουαλική βία», είπε ο συνήγορος της οικο-
γένειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την ελλη-
νική αστυνομία για την επιμονή που έδειξε 
στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής που εξέ-
τασε τη σορό του βρέφους, που οι γονείς 
του μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του την 
Κυριακή στο Παίδων «Αγία Σοφία» συμπέ-
ρανε παρά φύσιν κακοποίηση του παιδιού, 
με τις δηλώσεις του αναφορικά με τα συμπε-
ράσματά του να κάνουν το γύρο των Μέσων.

Πρόεδρος ιατροδικαστικής εται-
ρείας στον ΘΕΜΑ 104,6: Τραγικό 
σφάλμα όσα έγιναν με το νεκρό 
βρέφος
Για «τραγικό σφάλμα» των ιατροδικαστών 
που χειρίστηκαν την υπόθεση του 11 μηνών 
βρέφους που μεταφέρθηκε νεκρό στο Παί-
δων «Αγλαΐα Κυριακού» έκανε λόγο στον 
ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης Λέων.

«Δεν τηρήθηκαν οι βασι-
κοί ιατροδικασ τ ικοί 
κανόνες. Από τα πρώτα 
πράγματα που κάνουμε 
είναι να λάβουμε το 
ιατρικό ιστορικό. Αν αυτό 
είχε συμβεί και είχαν ενη-
μερωθεί για την φαρ-
μακευτική αγωγή και 
τον τρόπο λήψης της, θα 
είχαμε αποφύγει όλα 

αυτά που ακολούθησαν» είπε αρχικά ο κ. 
Λέων.
Στην ερώτηση αν θα υπάρξει πειθαρχικός 
έλεγχος ο κ. Λέων επισήμανε ότι «είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι, ανήκουν στο υπ. Δικαι-
οσύνης, προφανώς ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να ξεκινήσει πειθαρχικός έλεγχος για το τρα-
γικό σφάλμα που έκαναν».
«Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οποιαδήποτε 
πειθαρχικής τιμωρίας, αυτό θα το αποφασί-
σει η υπηρεσία τους» πρόσθεσε.
«Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό το τραγικό 
λάθος» τόνισε ο κ. Λέων.
Ερωτηθείς αν υπάρχουν και στο παρελθόν 
περιπτώσεις με παρόμοια λάθη ιατροδικα-
στών, ο πρόεδρος της ιατροδικαστικής εται-
ρείας παρατήρησε ότι «η νομοθεσία δίνει τη 
δυνατότα σε εμπλεκόμενα μέρη να ορίσουν 
τεχνικούς συμβούλους. Όταν αυτοί υπάρ-
χουν, τότε όλα γίνονται με πολύ μεγαλύτερη 
προσοχή».

Νεκρό βρέφος στου Ζωγράφου: 
Πειθαρχική έρευνα σε βάρος του 
ιατροδικαστή 

Ομόνοια: Στην τελική ευθεία η 
ανανεωμένη πλατεία

Σ
την αισθητική, αλλά και oικονο-
μική, αναβάθμιση των συνοικιών 
γύρω από την Ομόνοια, αλλά και 
ευρύτερα του κέντρου της Αθή-

νας,  αναμένεται να συμβάλλει η νέα ο-
μώνυμη πλατεία που φέρει έντονο άρω-
μα της παλιάς με το εμβληματικό στρογ-
γυλό σιντριβάνι.
Όντας ένα από τα σημεία αναφοράς 
της πόλης, παραμένει κέντρο συνάντη-
σης κατοίκων και επισκεπτών. Μετά την 
ανακατασκευή, η ιστορική και συνάμα 
ταλαιπωρημένη πλατεία της πρωτεύου-
σας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω 
στην προσέλκυση μεγάλων ξενοδοχεια-
κών ομίλων στην περιοχή. Η αντίστροφη 
μέτρηση για τα εγκαίνια έχει ξεκινήσει. 
Τα έργα του δήμου Αθηναίων γίνονται 
με χορηγίες ιδιωτών και βρίσκονται σε 
εξέλιξη με εντατικούς ρυθμούς από τον 
περασμένο Οκτώβριο. 
Η πλατεία προβλεπόταν στο πρώτο πολε-
οδομικό σχέδιο της Αθήνας που έγινε 
κατόπιν παραγγελίας του Όθωνα το 
1834. Τα σχέδια έγιναν από τους αρχι-
τέκτονες Σταμάτη Κλεάνθη και Έντουαρτ 
Σάουμπερτ. Αρχικά ονομάστηκε πλατεία 
Ανακτόρων, καθώς εκεί επρόκειτο να κτι-
στούν τα βασιλικά ανάκτορα, όταν όμως 
τα σχέδια άλλαξαν, η περιοχή καθιερώ-
θηκε ως το τέρμα του εξοχικού περιπά-
του των Αθηναίων. Στη συνέχεια, μετο-
νομάστηκε σε πλατεία Όθωνα προς τιμήν 
του βασιλιά και τελικά το 1862 σε πλα-
τεία Ομονοίας λόγω των Πεδινών και των 

Ορεινών των δύο αντιμαχόμενων πολι-
τικών παρατάξεων η συμφιλίωση των 
οποίων εορτάστηκε εκεί.
Η πλατεία Ομονοίας ανασκάφηκε δύο 
φορές για να δημιουργηθούν σιδηρο-
δρομικοί σταθμοί, το 1930 για τα έργα 
του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και τη 
δεκαετία του 1990 για την κατασκευή 
της γραμμής 2 του μετρό, ενώ σημαντική 
υπήρξε η κατάργηση του χαρακτηριστι-
κού κυκλικού σχήματός της ενόψει της 
αναμόρφωσής της κατά την Ολυμπιάδα 
του 2004.[3] Στην πλατεία Ομονοίας βρί-
σκεται το έργο του Γιώργου Ζογγολόπου-
λου, «Πεντάκυκλο». Πρόκειται για μία 
ανοξείδωτη μεταλλική κατασκευή ύψους 
15 μέτρων. Το «Πεντάκυκλο» είναι ένα 
υδροκίνητο γλυπτό που όπως υποδηλώ-
νει το όνομα του αποτελείται από πέντε 
κύκλους οι οποίοι χάρη στο νερό που 
κυλάει ανάμεσα τους, περιστρέφονται 
δίνοντας ζωή στο γλυπτό.
Αρχικά είχε συντριβάνι το οποίο στα 
τέλη του 1992 καταστράφηκε για την 
ανασκαφή του Μετρό. Μια από τις αιτι-
ολογίες που ακούστηκαν, ήταν ότι εξαι-
τίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του 
το 1957-1959 είχαν δημιουργηθεί διαρ-
ροές οι οποίες και είχαν εισχωρήσει στο 
υπόγειο τμήμα του σταθμού, προκαλώ-
ντας υγρασία. Από τον Οκτώβριο του 
2019 έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 
νέο τεράστιο στρογγυλό σιντριβάνι στο 
κέντρο της πλατείας φέρνοντας μνήμες 
από προηγούμενες δεκαετίες.
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Τ
α χρέη κυνηγούν τον δημοφιλή ερμη-
νευτή που οι υποχρεώσεις του προς την 
εφορία ξεπέρασαν τα 8.000.000 ευρώ 
και στα εβδομήντα εννιά του χρόνια βι-

ώνει στιγμές που κάθε άνθρωπος θα απευχό-
ταν. Από κοντά τον ακολουθεί και η σύζυγός Ά-
ντζελα Γκερέκου που έχει «ανοιχτές» συνολικές 
υποχρεώσεις που αγγίζουν τις 800.000 ευρώ 
σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Τόλης Βοσκόπουλος 
που εμφανίζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο 
της Αθήνας εδώ και λίγες ημέρες είναι αναμφί-
βολα ένας από αυτούς. Έζησε αυτή την περίοδο 
στον μέγιστο βαθμό την δεκαετία του ’60, του 
’70 και του ’80 τότε που δεκάδες εκατομμύρια 
δραχμές πέρασαν από τα χέρια του όταν μεσου-
ρανούσε. Πέρασαν αλλά δεν στάθηκαν, ίσως ε-
πειδή ο Βοσκόπουλος, ένα λαϊκό παιδί προσφυ-
γικής οικογένειας και αρσενικό παλαιάς κοπής, 
ξόδευε όπως είναι ευρέως γνωστό στον καλ-
λιτεχνικό χώρο, χωρίς να υπολογίζει καθόλου 
το αύριο.
Κι αυτό το «αύριο» αποδείχτηκε καταστροφικό 
στην δύση μιας τεράστιας καριέρας που άφησε 
εποχή, τον έκανε πάμπλουτο τότε και δυστυχώς 
χρεωμένο λίγο πριν τα ογδόντα του χρόνια.
Αποκαλύφθηκε μέσα από το πόθεν έσχες της 
συζύγου του, στο οποίο οι τραπεζικές καταθέ-
σεις του Τόλη όπως τον λένε οι θαυμαστές του, 
είναι μόλις 1,85 λεπτά, ποσό που γεννά θλίψη 
για την δεινή οικονομική κατάσταση του δημο-
φιλούς ερμηνευτή. Την ίδια στιγμή οι υποχρε-
ώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και την Εφο-
ρία ξεπερνούν πλέον τα 8.000.000 ευρώ για τον 
άνθρωπο που κάποτε έστελνε δώρο μια Τζά-
γκουαρ σε γυναίκα που είχε ερωτευθεί. Όταν 
η συγκεκριμένη είπε στον αδερφό του ότι δεν 
μπορεί να την δεχτεί, ο τελευταίος τηλεφώνησε 
στον Τόλη και όταν του μετέφερε την απάντηση 
ο τραγουδιστής του είπε να το κάψει έξω από το 
σπίτι της, «αναγκάζοντας» τελικά την γοητευτική 
κυρία να το δεχτεί. Αυτό που δεν είναι εύκολα 
κατανοητό είναι το πως ένας άνθρωπος που 
κέρδισε απίστευτα ποσά-για χρόνια ήταν ο πιο 
ακριβοπληρωμένος Έλληνας τραγουδιστής-κα-
τάφερε σε ηλικία 79 ετών να μην έχει στην άκρη 
ούτε δύο ευρώ και να χρωστάει ένα υπέρογκο 
ποσό.  Από κοντά τον ακολουθεί και η σύζυγός 
του-ηθοποιός μέχρι να ασχοληθεί με την πολιτι-
κή-Άντζελα Γκερέκου η οποία έχει συσσωρεύ-
σει δανειακές και άλλες υποχρεώσεις που αγγί-
ζουν τις 800.000 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία προκύ-
πτουν από το πόθεν έσχες της κυρίας Γκερέκου 
που αποκάλυψε και την δραματική οικονομική 

κατάσταση του συζύγου της. Αν σκεφτεί κανείς 
ότι οι οφειλές του Τόλη Βοσκόπουλου ξεκίνη-
σαν από ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ 
και της συζύγου του από 8.000 ευρώ φαντάζει 
ως απίστευτο το πως άφησαν την κατάσταση να 
ξεφύγει και να φτάσει στα τωρινά επίπεδα. Αυτά 
που για πολλούς αναγκάζουν επί της ουσίας τον 
πάλαι ποτέ γοητευτικό τραγουδιστή να εξακο-
λουθεί στα 79 του πλέον χρόνια να δουλεύει 
σε νυχτερινά μαγαζιά, να δίνει συναυλίες και να 
εμφανίζεται σε θεατρικές παραστάσεις.
Όλα τα παραπάνω απέφεραν στον Τόλη Βοσκό-
πουλο το ποσό των 26.593 ευρώ και τριών 
λεπτών όπως αναφέρεται στην οικονομική 
χρήση του έτους 2017. Η σύζυγος του και σημε-
ρινή πρόεδρος του ΕΟΤ τον ξεπέρασε με 31.715 
ευρώ και 97 λεπτά ενώ οι καταθέσεις της είναι 
μόλις 846 ευρώ, όμως αμφότερα τα πιο πάνω 
ποσά ποσά φαντάζουν ως σταγόνα στον ωκε-
ανό των χρεών του ζεύγους. Η αρχική οφειλή 
των 60.000 ευρώ του Βοσκόπουλου που εμφα-
νίστηκε το 2000 εκτοξεύτηκε μέσα σε επτά χρό-
νια στα 8.023.971 ευρώ, ενώ παραμένει άγνω-
στο αν αυτό το ποσό έχει διογκωθεί κι άλλο, ή 
αν εξυπηρετείται μέρος του με κάποιο διακανο-
νισμό. Πρόκειται για χρέη που δημιουργήθη-
καν πολύ πριν ο ερμηνευτής γνωρίσει την γοη-
τευτική τότε ηθοποιό, τα οποία χρόνια μετά της 
στοίχησαν την θέση της υπουργού στην κυβέρ-
νηση του Γιώργου Παπανδρέου. Η αποκάλυψη 
για τα «φέσια» του Βοσκόπουλου ξεσήκωσαν 
τέτοιο θόρυβο που η κυρία Γκερέκου υπέβαλλε 
την παραίτηση της παρά την κάλυψη που της 
παρείχε ο σύζυγος της με δήλωση για την υπό-
θεση φοροδιαφυγής του.
Η Άντζελα Γκερέκου σύμφωνα με τα όσα έγινα 
γνωστά από το πόθεν έσχες της είναι πρωτο-
φειλέτης σε δάνεια 551.227 ευρώ, εγγυήτρια 
σε δάνεια 205.608, ενώ έχει και ανεξόφλη-
τες υποχρεώσεις ΕΦΚΑ ύψους 19.829 ευρώ. 
Πέραν των δύο πρωταγωνιστών και των αρμο-
δίων υπηρεσιών κανείς δεν γνωρίζει αν και κατά 
πόσο έχουν γίνει αλλάξει προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω τα ποσά αυτά με κάποιους διακανονι-
σμούς οι οποίοι επίσης είναι άγνωστο αν εξυ-
πηρετούνται. Το ζευγάρι διαθέτει επίσης 19 
ακίνητα σε διάφορα μέρη της Αθήνας όπως ο 
Κορυδαλλός και στην Μαλαισίνα της Φθιώτι-
δας, εκ των οποίων τα 9 είναι στο όνομα του 
Τόλη Βοσκόπουλου. Του τραγουδιστή που τα 
χέρια του ήταν πάντα ανοιχτά, τόσο ώστε στο 
τέλος τη μυθικής του καριέρας ο τραπεζικός του 
λογαριασμός να είναι σχεδόν μηδενικός.

Τόλης Βοσκόπουλος: Το «Κάτι 
που μένει» είναι 1 ευρώ και 85 
λεπτά!
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Εξαιρούνται προϊόντα ελιάς, 
τυριά και κρασιά της Ελλάδας 
από τους αμερικανικούς δασμούς 

Για δεύτερη φορά, με απόφαση που 
εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο 
Εμπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, 
η Ελλάδα εξαιρείται από τους 
αμερικανικούς δασμούς στην ΕΕ.

Γ
ια δεύτερη φορά, με απόφαση που ε-
ξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Ε-
μπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, η Ελ-
λάδα εξαιρείται από τους αμερικανι-

κούς δασμούς στην ΕΕ. Το ελληνικό λάδι, τα 
προϊόντα ελιάς, τα τυριά, τα κρασιά και τα 
συναφή εξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, 
βρέθηκαν εκ νέου εκτός στην αναθεωρημέ-
νη λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις 
αμερικανικές κυρώσεις.
Επισπροσθέτως μάλιστα εξαιρέθηκε από 
τον κατάλογο των δασμών και ο χυμός από 
δαμάσκηνα.
Πρόκειται για μία δεύτερη επιτυχία της 
κυβέρνησης, όπως τόνισαν 
πηγές του υπουργείου Εξω-
τερικών, που επιτεύχθηκε 
χάρη στις συντονισμένες 
προσπάθειες των συναρ-
μόδιων υπουργών Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Αδωνι 
Γεωργιάδη, Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Μάκη Βορίδη και του υφυπουργού 
Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωμα-
τία, Κώστα Φραγκογιάννη, η οποία έφερε 
το θέμα στο ψηλότερο επίπεδο διαπραγμά-
τευσης με διμερείς απευθείας επαφές και 
πέτυχε η εξαίρεση που ίσχυε από τον Οκτώ-
βριο του 2019 να διατηρηθεί και με την νέα 
αναθεώρηση.
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται με εντατικές 
διαβουλεύσεις η προσπάθεια της ελληνικής 
κυβέρνησης για την απαλοιφή των δασμών 
και στα ροδάκινα, που από τον περασμένο 
Οκτώβριο έχουν επιβαρυνθεί με ένα υπερ-
βολικό κόστος από την σχετική απόφαση 
του Αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου.
Από πλευράς της Ελλάδας συνεχώς τονίζεται 
ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει πληγεί 
δυσανάλογα και απαιτείται η λήψη μέτρων 
για την άμβλυνση των συνεπειών καθώς και 
η διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας με τις 
ΗΠΑ, ώστε να πέσουν οι τόνοι της πολιτικής 
αντιπαράθεσης στον τομέα του εμπορίου.

Η οικονομική διπλωματία που έχει αναχθεί 
ως μία εκ των κορυφαίων προτεραιοτήτων 
της κυβέρνησης αποτέλεσε, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, το κοινό πεδίο των συναρμό-
διων υπουργείων που ενεργοποιήθηκαν και 
πέτυχαν τόσο την ενημέρωση των φορέων 
στην Ελλάδα όσο και την ενημέρωση της 
Αμερικανικής Διοίκησης που την οδήγησε 
να υιοθετήσει τα ελληνικά αιτήματα.

Βορίδης: Σημαντική εξέλιξη
Στη μη συμπερίληψη σημαντικών ελληνικών 
αγροτικών προϊόντων, από τον νέο κύκλο 
δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, αναφέρθηκε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο ενημέ-
ρωσης των κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής & 
Εμπορίου για την αναθεώρηση της νέας Κοι-
νής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027.
Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, παρά την πρό-

σθετη επιβολή δασμών, η 
Ελλάδα πέτυχε να μη συμπε-
ριληφθούν σημαντικά ελλη-
νικά προϊόντα, όπως το 
ελαιόλαδο, οι βρώσιμες 
ελιές και το κρασί. «Αυτή 
είναι μια σημαντική εξέ-
λιξη στην οποία είχε εμπλα-

κεί προσωπικά ο πρωθυπουργός» είπε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε επίσης ότι μετά 
από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου, της 13ης Φεβρουαρίου, που 
αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση (πρό-
στιμο) των 350 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση 
των βοσκοτόπων, επιστρέφονται στη χώρα 
μας 279 εκατ. ευρώ, ποσό, που αποτελεί 
«ένα σημαντικό έσοδο» για τον κρατικό 
προϋπολογισμό.
Σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου, ανέφερε ότι 
η επιστροφή των 279 εκατ. ευρώ «γίνε-
ται χάρις στην αποτελεσματική υποστή-
ριξη της προσφυγής μας από την προηγού-
μενη κυβέρνηση, αλλά και στην πραγματική 
χρήση των εκτάσεων αυτών για γεωργική 
δραστηριότητα, που έγινε δυνατή μετά τη 
ψήφιση του νόμου 4351/2015 για τις βοσκή-
σιμες γαίες». 
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Η επαρχία της British Columbia 
θα αποτελέσει την πρώτη επαρχία 
στη χώρα όπου θα κατασκευάσει 
«κέντρα πλοήγησης» ως τρόπο 
καταπολέμησης του μεγάλου 
προβλήματος των αστέγων. 

Τ
ο «ενισχυμένο μοντέλο καταφυγί-
ου» είναι το πρώτο που θα κατα-
σκευαστεί στον Καναδά και διαμορ-
φώθηκε έχοντας ως πρότυπο αυτό 

που υπάρχει στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα 
με την Υπουργό Στέγασης και Δημοτικής Ε-
πιχείρησης, Selina Robinson.
«Προσαρμόστηκε (η ιδέα) για την British 
Columbia», δήλωσε η Ρόμπινσον στο CBC 
την Τετάρτη. «Ψάξαμε για καινοτόμους τρό-
πους για να υποστηρίξουμε τους ανθρώ-
πους που εξακολουθούν να χρειάζονται 
στέγαση και αυτό είναι ένα προσωρινό 
βήμα.»
Κάθε κέντρο θα φιλοξε-
νήσει 60 κρεβάτια σε ένα 
περιβάλλον που θα μοιάζει 
με καταφύγιο και θα περι-
λαμβάνει υπηρεσίες για την 
παροχή πρόσθετων πόρων 
και υποστήριξης, βοηθώ-
ντας τους ανθρώπους να μην μένουν στους 
δρόμους. Στο Σαν Φρασίσκο λειτουργεί ένα 
ανάλογο μοντέλο για τα καταφύγια και τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται στους αστέ-
γους, με την Υπουργό να τονίζει πως το 
μοντέλο θα προσαρμοστεί στις αναλογίες 
της Βρετανικής Κολομβίας.
«Είναι ένας τρόπος να φέρουμε όλες τις 
υπηρεσίες σε μία τοποθεσία, όπου θα μπο-
ρέσουμε να συνεχίσουμε να υποστηρί-
ζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε πρό-
κειται για τις υπηρεσίες που θα σιγουρεύ-
ουν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταυτό-
τητα, είναι εγγεγραμμένοι και λαβαίνουν 
τις απαραίτητες ιατρικές βοήθειες. Με τον 
τρόπο αυτό θα αναγνωρίζουν και τις υπη-
ρεσίες που τους είναι διαθέσιμες.»
Η νέα χρηματοδότηση ανακοινώθηκε στον 
προϋπολογισμό της Τρίτης όπου τονίστηκε 
πως $50εκατομμύρια θα διατεθούν σε 
πρωτοποριακές ιδέες για την καταπολέ-

μηση του προβλήματος των αστέγων μέσα 
στα επόμενα τρία χρόνια. Η επαρχιακή 
κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει ακόμη πού θα 
κατασκευαστούν τα κέντρα πλοήγησης ή το 
χρόνο που θα χρειαστεί για να κατασκευ-
αστούν.
Η ιδέα φαίνεται να έχει γίνει αποδεκτή 
από οργανώσεις που υποστηρίζουν τους 
ανθρώπους αυτούς, όπως είναι και το 
Union Gospel Mission. Ένας εκπρόσωπος 
τους, ο Jeremy Hunka,  δήλωσε στο CBC:« 
Τα κέντρα πλοήγησης, όταν γίνουν σωστά, 
μπορούν να είναι πολύ θετικά για τους 
ανθρώπους αυτούς. Είναι ένα πρώτο καλό 
βήμα.»
Ανέφερε επίσης πως ναι μεν τα 2.000 
καταφύγια που ήδη υπάρχουν σε όλη την 
επαρχία είναι χρήσιμα, υπάρχουν ωστόσο 
ακόμη 7.000 άνθρωποι χωρίς στέγη σε 
όλη τη British Columbia. Οι πρόσθετες 
υποστηρίξεις που προτείνονται στο νέο 

πρόγραμμα θα μπορούσαν 
να ικανοποιήσουν μερικές 
από τις ανάγκες που απα-
σχολούν το προσωπικό 
της UGM κάθε μέρα στο 
Downtown Eastside.
«Υπάρχουν άνθρωποι που 
έρχονται με πουθενά αλλού 

να πάνε και αυτοί πραγματικά δυσκολεύ-
ονται,  ενώ έχουν πρόσβαση σε ανάγκες 
όπως το καταφύγιο, θα μπορούν άμεσα να 
χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες που μπορεί 
να αλλάξουν την κατάσταση τους.» 
«Η ανάγκη ξεπερνά πολύ τη συλλογική 
μας απάντηση αυτή τη στιγμή ... Είμαστε 
ακόμα πίσω από το παιχνίδι όσον αφορά 
τον αριθμό των [άστεγων] ανθρώπων», 
δήλωσε ο Hunka.
Ο Hunka δηλώνει ευτυχής που η κυβέρ-
νηση του NDP συνεχίζει τη δεκαετή 
δέσμευσή της να κατασκευάσει 114.000 
μονάδες προσιτής στέγης, αλλά λέει ότι 
αυτή η αισιόδοξη στιγμή πρέπει να συνε-
χιστεί. «Έχουμε μια καλή ευκαιρία αυτή 
τη στιγμή τα επόμενα χρόνια για να γυρί-
σουμε πραγματικά την παλίρροια και να 
αντιστρέψουμε την έλλειψη στέγης που 
αυξάνεται εδώ και χρόνια», δήλωσε ο 
Hunka.

Καταπολέμηση προβλήματος 
αστέγων στη British Columbia: 
Κάνε το όπως στο Σαν Φρασίσκο

Η Βουλή της Ολλανδίας υπερψήφισε 
τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου

Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια βάζει ο 
δήμος του Μόντρεαλ 

Ο 
δήμος του Μόντρεαλ ανακοί-
νωσε την Τετάρτη ότι από φέτος 
θα απαγορευτεί η κυκλοφορία 
ηλεκτρικών πατινιών στην πό-

λη, επειδή οι χρήστες τους δεν τηρού-
σαν τους κανονισμούς που είχαν τεθεί. 
«Μόλις το 20% των πατινιών ήταν 
σταθμευμένα» στους ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους, διαπίστωσε ο δή-
μος, κάνοντας λόγο στην ανακοίνωσή 
του για την «αταξία» που δημιουργού-
σαν και για την «μερικές φορές δύσκο-
λη» συνύπαρξή τους με τους πεζούς. 
«Το Μόντρεαλ δεν μπορεί να μετατρα-
πεί σε αστυνομία των πατινιών», τόνι-
σε ο Έρικ Άλαν Κάλντγουελ, ο υπεύθυ-
νος του δήμου για την κίνηση στους δρό-
μους, τονίζοντας ότι η παραβατικότητα 
των χρηστών έφτανε ακόμη και στο 80%. 
Σημείωσε επίσης ότι οι εταιρείες διαχεί-
ρισης των ηλεκτρικών πατινιών δεν α-
νέλαβαν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά 
την τήρηση των κανόνων και κατά συνέ-
πεια «το 2020 δεν θα υπάρχουν πλέον 
πατίνια στους δρόμους του Μόντρεαλ». 

Ο δήμος έκοψε «κλήση αποτυχίας» στα 
680 ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα που 
κυκλοφορούσαν από τον περασμένο Ι-
ούνιο στην πόλη, συνέχισε ο Κάλντγου-
ελ, εξηγώντας ότι κόπηκαν 110 κλήσεις 
για παράνομη στάθμευση και άλλες 333 
για μη τήρηση του κώδικα οδικής ασφά-
λειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
αυτές η κλήσεις δόθηκαν επειδή οι χρή-
στες δεν φορούσαν κράνος. Στο διάστη-
μα αυτό πάντως δεν σημειώθηκε κανέ-
να θανατηφόρο ή τροχαίο δυστύχημα. 
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι θα ανα-
νεωθεί η άδεια μόνο για τα ηλεκτρι-
κά ποδήλατα, αλλά θα επιβληθούν α-
κόμη πιο αυσ τηροί κανον ισμοί. 
Σε πολλές πόλεις του κόσμου η εμφάνι-
ση των ηλεκτρικών πατινιών θεωρήθη-
κε «απειλή» από τους πεζούς και οι δη-
μοτικές αρχές έσπευσαν να εφαρμό-
σουν κανόνες για την κυκλοφορία τους. 
Τον Νοέμβριο η Σιγκαπούρη απαγόρευ-
σε την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών 
στα πεζοδρόμια, ακολουθώντας το πα-
ράδειγμα της Γερμανίας και της Γαλλίας. 

Η 
συμφωνία ελευθέρου 
εμπορίου Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Καναδά (CETA) 
ξεπέρασε ένα σημαντικό 

πολιτικό εμπόδιο σήμερα, καθώς η 
Κάτω Βουλή της Ολλανδίας ψήφισε 
υπέρ της επικύρωσής της.
Παρά τις αντιδράσεις των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, που φοβούνται τις συνέ-
πειες που θα έχει η Συνολική Εμπορική 
και Οικονομική Συμφωνία στον αγροτικό 
τομέα, η Κάτω Βουλή την ενέκρινε με ορι-
ακή πλειοψηφία, 72 ψήφων υπέρ και 69 
κατά. Τα τέσσερα κόμματα του κυβερνητι-
κού συνασπισμού του Μαρκ Ρούτε ψήφι-
σαν όλα υπέρ της συμφωνίας, παρά τις 
αρχικές αντιδράσεις της Χριστιανικής 
Ένωσης (CU). Το συντηρητικό κόμμα δια-
τηρούσε επιφυλάξεις και ζητούσε κυρίως 
να εφαρμοστούν πιο αυστηρά τελωνει-
ακά μέτρα όσον αφορά τις εισαγωγές κρε-
άτων.
Η CETA θα πρέπει ωστόσο να εγκριθεί και 
από τη Γερουσία, όπου η αντιπολίτευση 
θα μπορούσε να ανατρέψει το αποτέλε-
σμα. Τα κόμματα του κυβερνητικού συνα-

σπισμού ελέγχουν μόνο τις 32 από τις 75 
έδρες της Γερουσίας, όπου αναμένεται να 
διεξαχθεί μια ψηφοφορία εντός των προ-
σεχών εβδομάδων.Μετά από διαπραγμα-
τεύσεις επτά ετών, η CETA εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρου-
άριο του 2017. Με τη συμφωνία αυτή 
καταργούνται οι τελωνειακοί δασμοί στο 
98% των προϊόντων που εισάγονται και 
εξάγονται μεταξύ ΕΕ και Καναδά. 
Η συμφωνία έχει τεθεί προσωρινά σε 
εφαρμογή, εν αναμονή της επικύρωσής 
της από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.
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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Η 
Lily Yung, ιδιοκτήτρια του εστι-
ατορίου Grand Crystal Seafood 
στο Burnaby, του Crystal Mall του 
British Columbia είδε την οικογε-

νειακή της επιχείρηση να καταστρέφεται ε-
ξαιτίας μιας φήμης που κυκλοφόρησε για 
το εστιατόριο της μέσω της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων WeChat. 
Το μήνυμα που απεστάλη σε χρήστες ισχυ-
ρίζεται πως ένας υπάλληλος του εστιατορί-
ου έχει προσβληθεί από τον ιό 
COVID-19, γνωστό κι ως κορ-
ναϊό και πως οι υπάλληλοι της 
Δημόσιας Υγείας έκλεισαν το 
εστιατόριο για 14 ημέρες. Ω-
στόσο, τίποτα από αυτές τις 
φήμες δεν ίσχυε.
Στην τελευταία αναφορά από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισ-
σότεροι από 73.000 άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο έχουν διαγνωστεί με το COVID-19. 
Από αυτές τις περιπτώσεις, 72.528 είναι 
στην Κίνα. Περισσότεροι από 1.800 άνθρω-
ποι έχουν πεθάνει, τρεις από αυτούς εκτός 

της Κίνας. Αλλά στον Καναδά, κανείς δεν 
έχει πεθάνει και μόνο οκτώ άνθρωποι 
έχουν βγει θετικοί στον ιό: πέντε στο B.C. 
και τρεις στο Οντάριο. 
Η Yung τόνισε στο CBC ότι η φήμη είναι 
απόλυτα ψευδής, αλλά από το Σάββατο που 
ενημερώθηκε για αυτήν η φήμη είχε ήδη 
εξαπλωθεί. Μάλιστα, αναφέρει πως η επι-
χείρηση της την Κυριακή σημείωσε μείωση 
εσόδων κατά 80% κι αρκετοί πελάτες που 

είχαν κάνει κρατήσεις τρα-
πεζιών τηλεφώνησαν για 
να τις ακυρώσουν. Η μεί-
ωση αυτή την οδήγησε στο 
να απολύσει τους 10 από 
τους 20 μαγείρους της, ενώ 
οι υπόλοιποι υπάλληλοι 
είδαν μείωση στις ώρες 

εργασίας τους. 
Η Yung ανέφερε επίσης πως δεν γνωρίζει 
γιατί το δικό της εστιατόριο έγινε στόχος, 
ενώ ζήτησε ειδική άδεια από το mall για να 
αναρτήσει στους τοίχους αφίσες για να δια-
ψεύσει τις φήμες.

80% μείωση σε επιχείρηση στο 
Βανκούβερ εξαιτίας φήμης που 
διέρευσε στο διαδίκτυο για 
κορωναϊό στο εστιατόριο

Κατασχέθηκε ανθρώπινος 
εγκέφαλος στα σύνορα της Γέφυρας 
Blue Water κοντά στη Σάρνια

Μπλακ άουτ στις μεταφορές λόγω 
διαδηλώσεων

H 
κατασκευή ενός νέου αγωγού 
φυσικού αερίου από τα βορει-
οανατολικά πεδία της British 
Columbia έχει επιφέρει τη σφο-

δρή αντίδραση ακτιβιστών και περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων, που, μέσω δια-
μαρτυριών και απεργιακών κινητοποιή-
σεων, έχουν προκαλέσει βραχυκύκλωμα 
στις μεταφορές της χώρας.
Ο εν λόγω αγωγός θα εκτείνεται σε 670 
χλμ. προς την εγκατάσταση εξαγωγών 
LNG του Kitimat στον Ειρηνικό Ωκεανό, 
την οποία διαχειρίζεται η ΤC Energy Corp.
Μάλιστα οι διαδηλώσεις στις σιδηρο-
δρομικές συνδέσεις του Οντάριο, της 
πλέον πολυπληθέστερης επαρχίας του 
Καναδά, έχουν δημιουργήσει προβλή-
ματα στη μεταφορά εμπορευμάτων και 
στις μετακινήσεις πολιτών επί περίπου μία 
εβδομάδα.Η Canadian National Railway 
Co., o εθνικός διαχειριστής των καναδι-
κών σιδηροδρομικών γραμμών, με ανα-
κοίνωσή της την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 
σημειώνει ότι είναι αναγκασμένη να ανα-
στείλει τη λειτουργία ενός σημαντικού 
μέρους του δικτύου της, με εμφανείς οικο-
νομικές επιπτώσεις. Σημειώνεται ότι μέσω 
του σιδηροδρομικού δικτύoυ μεταφέρο-
νται εμπορεύματα αξίας $188,2 δισ. ετη-
σίως. Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, το 
Εμπορικό Επιμελητήριο του Καναδά έκανε 
έκκληση για «άμεση λήξη» στα μπλόκα. 
Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, 
Τζάστιν Τρoυντό, επεσήμανε, από τη Σενε-
γάλη όπου βρέθηκε κατά τη διάρκεια επί-

σκεψής του, ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες 
είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας 
της χώρας και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη να προσέλθουν σε διάλογο προκει-
μένου να λήξουν οι κινητοποιήσεις.
Ο Τριντό ακύρωσε επίσκεψη του στο εξω-
τερικό
Ο Τριντό ακύρωσε επίσκεψη του στο εξω-
τερικό για να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ο 
Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
ακύρωσε μία προγραμματισμένη επί-
σκεψή του στα νησιά Μπαρμπέιντος, ώστε 
να παραμείνει και να βοηθήσει στην επί-
λυση μεγάλων προβλημάτων που προ-
κλήθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 
χώρας,
από τις κινητοποιήσεις ακτιβιστών που 
υποστηρίζουν τα δικαιώματα των αυτο-
χθόνων και είναι αντίθετοι στην κατα-
σκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, 
όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Κανα-
δού πρωθυπουργού.
Οι αυτόχθονες κοινότητες σε όλο τον 
Καναδά έχουν εμποδίσει την λειτουργία 
σημαντικών σιδηροδρομικών γραμμών 
για περίπου δύο εβδομάδες, διαμαρτυρό-
μενες κατά του αγωγού φυσικού αερίου 
(Coastal GasLink pipeline) στην βρετανική 
Κολούμπια.
Οι κινητοποιήσεις έχουν οδηγήσει τον 
μεγαλύτερο σιδηρόδρομο του Καναδά 
(Canadian National Railway Co) να δια-
κόψει την λειτουργία του στα ανατολικά 
της χώρας.

Σ
τη δήλωση της Canada Post ο εγκέ-
φαλος αναγράφεται ως αντίκα και 
δείγμα διδασκαλίας.
Την περασμένη εβδομάδα οι 

τελωνιακοί υπάλληλοι στα σύνορα από 
την μεριά των ΗΠΑ στην Γέφυρα Blue 
Water κοντά στη Σάρνια του Οντάριο βρέ-
θηκαν προ εκπλήξεως με μια παραγγε-
λία που θα έφθανε στον προορισμό της 
μέσω της καναδικής υπηρεσίας ταχυδρο-
μείων, την Canada Post. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του τύπου το φορτηγό της 
Canada Post δόθηκε για επιθεώρηση στη 
Marysville στο Μίσιγκαν αμέσως μόλις 
πέρασε από την Γέφυρα.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος εστάλη από το 
Τορόντο και είχε προορισμό τη Kenosha 

στο Wisconsin. Οι αξιωματικοί βρήκαν 
τον εγκέφαλο μέσα σε ένα γυάλινο βάζο 
«χωρίς χαρτιά ή τεκμηρίωση προς υπο-
στήριξη της νόμιμης εισόδου του στις 
Ηνωμένες Πολιτείες», όπως υποστήριξαν.
«Τα άτομα που επιθυμούν να εισάγουν 
πακέτα όπως αυτό, πρέπει να θυμού-
νται ότι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα 
άδειας εισαγωγής αυτών το οποίο πρέπει 
να τηρηθεί», δήλωσε ο διευθυντής των 
συνόρων της περιοχής, Μάικλ Φοξ. 
«Αυτό είναι ένα άλλο πολύ καλό παρά-
δειγμα μόνο ενός από τα πολλά πράγματα 
που οι υπάλληλοι των συνόρων κάνουν 
για να προστατεύουν το έθνος μας καθη-
μερινά», κατέληξε.

Μόντρεαλ: Τροχαίο με 200 οχήματα – 2 
νεκροί

Έ
να τροχαίο… για ρεκόρ γκίνες 
καταγράφηκε στο Μόντρεαλ του 
Καναδά, το οποίο δυστυχώς στοί-
χισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους .

Είναι γνωστό ότι ο πάγος που μπορεί να 
πιάσει ο δρόμος κάνει τα οχήματα τα γλι-
στρούν και να μην πιάνουν τα φρένα, φαι-
νόμενο που στον Καναδά έχει παρατηρη-
θεί πολλές φορές.
Κάτι τέτοιο έγινε και τώρα στο Μόντρεαλ, 
όπου αυτοκίνητα ανήμπορα να αντιδρά-
σουν άρχισαν να πέφτουν το ένα πάνω στο 
άλλο, με κάποια από αυτά μάλιστα να είναι 
σταθμευμένα και απλά να παίρνουν… την 

κατηφόρα. Συνολικά 200 ήταν τα οχήματα 
που συγκρούστηκαν, και μέσα σε αυτά 
βρίσκονται ένα σχολικό και ένα βυτιο-
φόρο.  Στην περιοχή επίσης πνέουν ισχυ-
ροί άνεμοι, ενώ η ορατότητα είναι σχεδόν 
μηδενική.
H Καραμπόλα άνευ προηγουμένου σημει-
ώθηκε έξω από το Μόντρεαλ, στην οποία 
ενεπλάκησαν 200 οχήματα, με αποτέλε-
σμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι 
και να τραυματιστούν τουλάχιστον 100. H 
ηλικία και η ταυτότητα των νεκρών και των 
τραυματισμένων δεν έχει δοθεί στη δημο-
σιότητα ακόμη.
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Το θέμα του εξωτερικού 
οικονομικού ελέγχου της 
Βουλής θα ρυθμιστεί με 
νόμο που θα ψηφίσει η 
Βουλή ως απορρέουσα 
υποχρέωση που πηγάζει 
μετά την 11η τροποποίηση 
του Συντάγματος για την 
οικονομική αυτονόμηση της 
Βουλής δήλωσαν οι Αρχηγοί 
ή Εκπρόσωποι των Κομμάτων 
μετά την, υπό τον Πρόεδρο 
της Βουλής, σύσκεψη 
Αρχηγών κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα μετά από 
αίτημα του ΑΚΕΛ.

Σ
ε δηλώσεις μετά τη συνε-
δρία αναφέρθηκε από τους 
εκπροσώπους των κομμά-
των ότι μέχρι την ημέρα 

που θα τεθεί σε ισχύ, ο υπό επε-
ξεργασία νόμος για τον οικονομι-
κό έλεγχο της Βουλής, την αρμο-
διότητα ελέγχου με βάση το νόμο 
έχει ο Γενικός Ελεγκτής.  Εκπρόσω-
ποι των κομμάτων που προέβησαν 
σε δηλώσεις ανέφεραν πως τα όσα 
είδαν το φως της δημοσιότητας για 
το θέμα είναι η μισή αλήθεια και α-
δικεί το Κοινοβούλιο.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι 
σύντομα το κείμενο νόμου για τον 
οικονομικό έλεγχο της Βουλής θα 
δοθεί στα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα για να εκφράσουν τις θέσεις 
και τις απόψεις τους επί του κειμέ-
νου.
Στις δηλώσεις μετά τη σύσκεψη, ο 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης  ανέ-
φερε ότι στο πλαίσιο της σύσκεψης 
Αρχηγών έγινε ανταλλαγή από-
ψεων με τον Πρόεδρο της Βουλής 
και τέθηκε το θέμα της διαρροής 
της επιστολής του Γενικού Διευ-
θυντή της Βουλής στον Γενικό Ελε-
γκτή.
Ο κ. Τορναρίτης πρόσθεσε ότι σε 

συνέχεια της τροποποίησης του 
Συντάγματος για την οικονομική 
αυτονόμηση της Βουλής, πρέπει 
να ακολουθήσει θέσπιση νομο-
θεσίας για τον οικονομικό έλεγχο 
των δαπανών που γίνονται από το 
νομοθετικό σώμα.
Πρόσθεσε ότι ο Γενικός Ελεγκτής 
έχει εξουσία  μέχρι το δευτερόλε-
πτο, που θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος 
για τον οικονομικό έλεγχο της Βου-
λής, να ασκήσει τον έλεγχο στην 
οικονομική διαχείριση που κάνει 
η Βουλή.
Περαιτέρω ο κ. Τορναρίτης ανέ-
φερε ότι  θα συναποφασιστεί 
μέσα από τη διαβούλευση μεταξύ 
των κομμάτων, σε ποιον θα ανα-
τεθεί με τον προωθούμενο νόμο 
ο οικονομικός έλεγ-
χος.
Απαν τ ών τας  σ ε 
ερώτηση, ο Κοι-
ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό ς 
Εκπρόσωπος του 
ΔΗΣΥ είπε ότι δεν 
έχουμε πρόβλημα 
ο έλεγχος να διε-
νεργείται από τον 
Γενικό Ελεγκτή, προσθέτοντας ότι 
στη σύσκεψη κατατέθηκαν και 
άλλες απόψεις όπως, ο έλεγχος  
να ασκείται από τη Γκρέκο, ή ελε-
γκτικό οίκο. Εξέφρασε ακολούθως 
την άποψη ότι μέσα από τον διά-
λογο «θα πετύχουμε τις καλύτερες 
αποφάσεις».
Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε στη 
συνέχεια ότι τα πολλά που ακού-
στηκαν και γράφτηκαν είτε στο 
προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο 
αναφορικά με τον έλεγχο από τον 
Γενικό Ελεγκτή περιείχαν τη μισή 
αλήθεια.
Ερωτηθείς αν η παρατήρηση του, 
για τη μισή αλήθεια αφορούσε 
τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα 
Παπαδόπουλο, είπε πως ο ίδιος ο 
κ. Τορναρίτης δεν αναφέρθηκε σε 
ονόματα.

Στάθηκε ταυτόχρονα στο γεγονός 
ότι ο ΔΗΣΥ στηρίζει τον πλήρη 
οικονομικό έλεγχο στις δαπάνες 
της Βουλής και την πλήρη διαφά-
νεια, προσθέτοντας ότι «σε ένα 
πρώτο επίπεδο η θέση του ΔΗΣΥ 
είναι ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα 
πρέπει να συνεχίσει τον οικονο-
μικό έλεγχο των οικονομικών της 
Βουλής».
Ερωτηθείς αν θα έπρεπε ο Πρό-
εδρος της Βουλής να ενημερώ-
σει τη σύσκεψη Αρχηγών για την 
αποστολή της επιστολής από τον 
Γενικό Διευθυντή της Βουλής, ο 
κ. Τορναρίτης είπε πως δεν υπάρ-
χει νόμος ή κανονισμός που να 
υποχρεώνει είτε τον Πρόεδρο της 
Βουλής, είτε τον Γενικό Διευθυ-

ντή της Βουλής να 
ενημερώνουν τα 
κόμματα για την 
όποια επισ τολή 
στέλνουν.
Ο κ. Τορναρίτης, 
συνεχίζοντας ανέ-
φερε ότι ο ίδιος ο 
Πρόεδρος της Βου-
λής ενημέρωσε τη 

σύσκεψη πως ο Γενικός Ελεγκτής 
θα ελέγξει τα όσα οικονομικά στοι-
χεία υπάρχουν  για τα χρόνια που 
πέρασαν και μέχρι να τεθεί σε ισχύ 
ο νόμος που πρόκειται να θεσπί-
σει η Βουλή.
Διευκρίνισε πως δεν άκουσε επί 
αυτού την όποια αντίθετη άποψη 
στη Σύσκεψη Αρχηγών.
Ερωτηθείς αν παρέσ τη σ τη 
Σύσκεψη ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ο 
κ. Τορναρίτης ανέφερε πως παρέ-
στη η Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Κόμματος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
που αποχώρησε από τη σύσκεψη 
νωρίτερα από τη σύσκεψη για 
προσωπικούς λόγους.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
πος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης  
είπε πως η θέση του ΑΚΕΛ είναι 
σαφής και ξεκάθαρη ότι ο Γενικός 

Ελεγκτής πρέπει να συνεχίσει να 
ελέγχει και τη Βουλή, προσθέτο-
ντας ότι «είμαστε έτοιμοι να συζη-
τήσουμε με την Ελεγκτική Υπηρε-
σία περιπτώσεις που φαίνεται να 
υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της, 
στον τρόπο άσκησης των καθηκό-
ντων της».
Ο κ. Λουκαϊδης διευκρίνισε ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις, που η 
Ελεγκτική Υπηρεσία προέβη σε 
συστάσεις εντός  των αρμοδιο-
τήτων της και που βοήθησαν τη 
Βουλή να λάβει μέτρα για να διορ-
θώσει διαδικασίες και να κινηθεί 
στη βάση της νομιμότητας.
Συνεχίζοντας είπε πως το ΑΚΕΛ θα 
αναμένει να κατατεθεί η νέα νομο-
θεσία και θα συμβάλει δημιουρ-
γικά ώστε να επιτευχθεί το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα.  Παρα-
τήρησε ότι απουσιάζει η διαδικα-
σία εσωτερικό ελέγχου, που θα 
πρέπει να θεσμοθετηθεί.
Ο κ. Λουκαϊδης, εξέφρασε την 
άποψη ότι η συζήτηση στο κυρί-
αρχο ζήτημα έστειλε λάθος μηνύ-
ματα στην κοινωνία και  αδικεί 
συνολικά το κοινοβούλιο, καθώς 
δεν υπάρχει από κανένα η πρό-
θεση να αποκλείσει τον εξωτερικό 
έλεγχο.
Απαντώντας αν θα πρέπει να τρο-
ποποιηθεί και νέο άρθρο του 
Συντάγματος που αφορά τις αρμο-
διότητες του Γενικού Ελεγκτή είπε 
πως είναι πρωθύστερο και μη 
φρόνιμο να γίνονται συζητήσεις 
επί υποθετικών σεναρίων.
Ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι στο πλαί-
σιο της διαδικασίας συγγραφής 
της νομοθεσίας  πραγματοποιή-
θηκε η σύσκεψη, μετά από αίτημα 
του ΑΚΕΛ και εξήγησε ότι ο Πρό-
εδρος της Βουλής και ο Γενικός 
Διευθυντής της, ζήτησαν σχετική 
πληροφόρηση από τα εθνικά κοι-
νοβούλια των κρατών της ΕΕ για 
να διαπιστωθούν οι πρακτικές που 
εφαρμόζονται.

εδώ Κύπρος

Πολύ θετική χαρακτηρίζει η 
Κυβέρνηση την ενεργότερη 
εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό, 
όπως αυτή εκδηλώθηκε κατά 
τη συνάντηση που είχε χθες 
στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης με τον Πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. 
Την Τετάρτη, ο κ. Μισέλ ανέλαβε 
πρωτοβουλία να επικοινωνήσει 
με τον ΓΓ του ΟΗΕ για να συζη-
τήσουν με ποιόν τρόπο μπορεί 
να συνδράμει η ΕΕ στις προσπά-
θειες επίλυσης του Κυπριακού.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ 
ο Αναπληρωτής Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος, Παναγιώτης 
Σεντώντας, ανέφερε ότι «ήταν 
θέση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας η πιο αναβαθμισμένη 
εμπλοκή της Ένωσης στη διαδι-
κασία επίλυσης του Κυπριακού» 
και η πρωτοβουλία αυτή αναδει-
κνύει τον σημαντικό ρόλο που η 
ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει.
Παράλληλα, ο κ. Σεντώνας 
είπε ότι αυτό που ενδιαφέρει 
τη Λευκωσία είναι η ενεργό-
τερη εμπλοκή της ΕΕ και σε όσα 
συντελούνται στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου.
Ακόμη ανέφερε ότι οι προσπά-
θειες της Λευκωσίας συνεχίζο-
νται σε όλα τα επίπεδα, με την 
ενημέρωση των επικεφαλής των 
ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυ-
ξέλλες, αλλά και προς τον ΓΓ του 
ΟΗΕ στον οποίο απέστειλε επι-
στολή ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης για το θέμα της Αμμοχώ-
στου.
Στην επιστολή του προς τον 
Αντόνιο Γκουτέρες ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης παραθέτει την 
κατάσταση με τις έκνομες ενέρ-
γειες της Τουρκίας, ενώ αναδει-
κνύει την παραβίαση των σχε-
τικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, 
σημειώνοντας ότι όλα αυτά υπο-
σκάπτουν την όλη προσπάθεια 
για τη δημιουργία κατάλληλου 
περιβάλλοντος για την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών για εξεύ-
ρεση λύσης, είπε ο κ. Σεντώνας.

Σεντώντας: 
Θετική η 
ενεργότερη 
εμπλοκή ΕΕ στο 
Κυπριακό 

Ο οικονομικός έλεγχος της Βουλής συζητήθηκε στη 
Σύσκεψη Αρχηγών ή Εκπροσώπων των κομμάτων 
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 Με πυρά βομβάρδισαν οι 
εσωκομματικοί του αντίπαλοι τον 
Μάικλ Μπλούμπεργκ στην πρώτη του 
εμφάνιση σε debate για το χρίσμα 
των Δημοκρατικών  – Ο Σοσιαλιστής 
Μπέρνι Σάντερς φέρεται να είναι ο 
νικητής του debate

Έ
νας εναντίον όλων βρέθηκε χθες 
ο πολυεκατομμυριούχος Μάικλ 
Μπλούμπεργκ, υποψήφιος για το 
προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατι-

κών, κατά την παρθενική του εμφάνιση σε 
τηλεμαχία με τους εσωκομματικούς του α-
ντιπάλους να τον στριμώχνουν στη γωνία.
Στο τηλεοπτικά πλατό του Λας Βέγκας, άνα-
ψαν τα αίματα, καθώς ο πρώην δήμαρχος 
της Νέας Υόρκης και μεγιστάνας των μέσων 
ενημέρωσης δέχτηκε τα πυρά των συνυπο-
ψήφίων του που έσπευσαν να τον κατηγο-
ρήσουν για ουκ ολίγα πράγματα: από την 
υπερβολική αστυνόμευση 
και τους σωματικούς ελέγ-
χους έως τα σεξιστικά σχό-
λια του παρελθόντος και τη 
χρήση της τεράστιας περι-
ουσίας του για τη χρηματο-
δότηση της προεκλογικής 
εκστρατείας του.
Στη χθεσινή μαχητική τηλε-
μαχία στο Λας Βέγκας συμ-
μετείχαν έξι κορυφαίοι υποψήφιοι του 
Δημοκρατικού Κόμματος.
Ο γερουσιαστής από το Βερμόντ, Μπέρνι 
Σάντερς ήταν από τους πρώτους που επι-
τέθηκε στον Μπλούμπεργκ, με τους δημο-
σκόπους να επισημαίνουν ότι ήταν αυτός 
που κέρδισε την τηλεμαχία. Ο Σάντερς υπεν-
θύμισε στους Αμερικανούς την τακτική της 
αστυνομίας επί των ημερών του Μπλού-
μπεργκ στον δήμο της Νέας Υόρκης για να 
τους αποθαρρύνει να τον ψηφίσουν.
Από την πλευρά της, η Γερουσιαστής από 
τη Μασαχουσέτη Ελίζαμπεθ Γουόρεν συνέ-
κρινε τον Μπλούμπεργκ με τον Τραμπ, τονί-
ζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί παίρνουν ένα 
τεράστιο ρίσκο εάν απλώς υποκαταστήσουν 
έναν αλαζόνα δισεκατομμυριούχο με έναν 
άλλο».
Ο Μπλούμπεργκ πάντως επέλεξε την άμυνα: 
κράτησε χαμηλά τους τόνους υπενθυμίζο-
ντας ότι έχει ζητήσει συγγνώμη για τις πρα-
κτικές της αστυνομίας και τους πράγματι 
υπερβολικούς ελέγχους, οι οποίοι κρίθη-

καν μάλιστα αντισυνταγματικοί.
Αλλά και η Έιμι Κλόμπουτσαρ, η πρώτη 
γυναίκα γερουσιαστής από τη Μινεσότα, 
κατηγόρησε τον Μπλούμπεργκ ότι κρύβε-
ται πίσω από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις 
του, ενώ ο Αμερικανός πρώην αντιπρόε-
δρος, Τζο Μπάιντεν υπενθύμισε την κριτική 
που είχε ασκήσει στη μεταρρύθμιση του 
Μπαράκ Ομπάμα για την υγειονομική περί-
θαλψη.

Ο Μπλούμπεργκ τείνει χείρα φιλί-
ας στη Χίλαρι - Τη θεωρεί ιδανική 
για το αξίωμα του αντιπροέδρου
Η Χίλαρι Κλίντον θα ήταν ιδανική για την 
αντιπροεδρία των ΗΠΑ, όπως πιστεύει 
ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημο-
κρατικών και πρώην δήμαρχος της Νέας 
Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ ενόψει της 
«Σούπερ Τρίτης». Ο πολυεκατομμυριού-
χος επιχειρηματίας δηλώνει την υποστή-
ριξή του στη πρώην «Πρώτη Κυρία» των 

ΗΠΑ προκειμένου να αλι-
εύσει ψήφους. Το ερώ-
τημα είναι εάν θα κατέβει 
η πρώην υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ ως υπο-
ψήφια αντιπρόεδρος στο 
πλευρό του νεοϋορκέζου 
μεγιστάνα για να κερδί-
σουν ως δίδυμο τον Ντό-
ναλντ Τραμπ, σχολιάζουν 

τα αμερικανικά ΜΜΕ.
Η κρίσιμη αναμέτρηση της «Σούπερ Τρί-
της», στις 3 Μαρτίου, που διεξάγεται 
ταυτόχρονα σε 15 πολιτείες, ανάμεσά 
τους και στις δύο πολυπληθέστερες των 
ΗΠΑ, την Καλιφόρνια και το Τέξας, έχει 
βάλει σε σκέψεις τους Μπλούμπεργκ και 
Χίλαρι. Πριν από την «Σούπερ Τρίτη», θα 
διεξαχθούν προκριματικές εκλογές στην 
Νεβάδα στις 22 Φεβρουαρίου και στην 
Νότια Καρολίνα στις 29 Φεβρουαρίου.
Πάντως, η αμερικανική εφημερίδα «New 
York Times» όπως και Χάουαρντ Ουόλφ-
σον, σύμβουλος του Μπλούμπεργκ, 
επιβεβαίωσαν την στήριξη του πρώην 
δημάρχου προς το πρόσωπο της Χίλαρι.
Σύμφωνα με τους «Τάιμς» και τον Ουόλφ-
σον, ο Μπλούμπεργκ θέλει να προωθή-
σει την υποψηφιότητα της Κλίντον θεωρώ-
ντας ότι με αυτό τον τρόπο θα εκτοπίσει 
τον Σοσιαλιστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος 
θεωρείται, μέχρι στιγμής, φαβορί για το 
προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών.

HΠΑ: «Ένας εναντίον όλων» ο Μάικλ 
Μπλούμπεργκ στην πρώτη του 
τηλεμαχία 

Τ
ην πόρτα στους ανειδίκευτους ερ-
γάτες και όσους δεν γνωρίζουν 
καλά αγγλικά ετοιμάζεται να κλεί-
σει η Βρετανία βάσει των πληρο-

φοριών για τις αλλαγές στο δίκαιο που α-
φορά τους μετανάστες μετά το Brexit.
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Guardian, 
θα χρησιμοποιήσει το αυστραλιανό 
μοντέλο προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, 
να αναλάβει «τον πλήρη έλεγχο» των βρε-
τανικών συνόρων για πρώτη φορά μετά 
από δεκαετίες» προκειμένου να εξαλείψει 
την «διαστρέβλωση» που προκαλούσε η 
ελευθερία των μετακινήσεων στο πλαί-
σιο της ΕΕ.
Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, έχει προκαλέ-
σει ήδη αντιδράσεις από την πλευρά των 
βιομηχανών οι οποίοι κάνουν λόγο για 
επίθεση της κυβέρνησης στην οικονο-
μία προειδοποιώντας για «καταστροφι-
κές συνέπειες» που περιλαμβάνουν απώ-
λειες θέσεων εργασίας αλλά και λουκέτα 
σε εργοστάσια.
Στις 10 σελίδες του σχεδίου της κυβέρ-
νησης Μπόρις Τζόνσον αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Τα βρετανικά σύνορα θα είναι κλειστά σε 
ανειδίκευτους εργάτες και όλοι οι μετανά-
στες θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά
- Όποιος θέλει να έρθει στη Βρετανία για 
να εργαστεί θα πρέπει να έχει στα χέρια 
του προσφορά θέσης εργασίας με ετήσιες 
απολαβές 25.600 λιρών - αν και προβλέ-
πεται και χαμηλότερο όριο για ειδικότητες 
όπως οι νοσηλευτές στους οποίους υπάρ-

χει έλλειψη
- Δεν θα υπάρχει χώρος για ελεύθερους 
επαγγελματίες - π.χ. Πολωνοί υδραυλικοί 
ή Ρουμάνοι χτίστες - που δεν έχουν αντι-
κείμενο εργασίας
- Στα σημεία συνοριακού ελέγχου δεν θα 
γίνονται δεκτές ταυτότητες από χώρες 
όπως η Γαλλία και η Ιταλία προκειμέ-
νου να εμποδιστούν περιστατικά εργα-
τών εκτός χωρών ΕΕ να «ξεγελάσουν» το 
σύστημα με πλαστές ή κλεμμένες ταυτό-
τητες
- Το όριο για τις σπουδές κατεβαίνει από 
το degree στα πτυχία A-levels ή τα ισό-
τιμά τους
- Παραμένει το δικαιώμα ελεύθερης διέ-
λευσης για καλλιτέχνες, διασκεδαστές, 
αθλητές και μουσικούς
Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να 
ξεκινήσει καμπάνια που θα απλοποιεί 
τις νέες διατάξεις για τις αλλαγές που θα 
τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 
2021 όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αντι-
μετωπίζονται όπως οι πολίτες οποιαδή-
ποτε άλλης εθνικότητας.
Η γενική διευθύντρια του βρετανικού 
συνδέσμου βιομηχανιών χαρακτήρισε 
«καλοδεχούμενη» την αφαίρεση του 
περιορισμού σε ειδικευμένους εργάτες 
αλλά προειδοποίησε ότι «σε ορισμένους 
τομείς θα έχουμε προβλήματα». Σύμφωνα 
με την ίδια «θα επηρεαστούν κυρίως εται-
ρείες στον χώρο της υγείας, των κατα-
σκευών, της φιλοξενίας, των εστιατο-
ρίων».

Η Βρετανία κλείνει την πόρτα 
σε ανειδίκευτους εργάτες και 
όσους δεν ξέρουν αγγλικά 

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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H 
αγάπη της για τον διάσημο Αμε-
ρικανό ηθοποιό Αλ Πατσίνο δεν 
ήταν αρκετή για του συγχωρέσει 
δύο πράγματα: την τσιγκουνιά και 

την προχωρημένη ηλικία του.
Η 43χρονη Μειτάλ Ντοχάν, μέχρι τώρα 
σύντροφος του βραβευμένου με Όσκαρ 
ηθοποιού, του έδωσε τα παπούτσια στο 
χέρι καθώς μετά από δύο χρόνια σχέσης 
συνειδητοποίησε ότι το ζευγάρι έχει μεγάλη 
διαφορά ηλικίας. Η Ισραηλινή ηθοποιός 
αποφάσισε ότι ο 79χρονος Αλ Πατσίνο της 
πέφτει πολύ μεγάλος για σύντροφός της.
Ο ίδιος πάντως κάνει ότι μπορεί για να... 
κόβει χρόνια: βάφει το μαλλί του, το 
μαζεύει αλογοουρά και για ένα πιο ροκ 

στιλ, γεμίζει με πολλά δαχτυλίδια τα χέρια 
του.
Πάντως, η 43χρονη Ισραηλινή ηθοποιός 
δήλωσε στους δημοσιογράφους πως όχι 
μόνο αποφάσισε να χωρίσει τον 79χρονο 
Αλ Πατσίνο εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς 
ηλικίας τους αλλά αποκάλυψε κι ένα ελάτ-
τωμά του: ότι μαζί της ήταν σφιχτοχέρης.
«Είναι δύσκολο να είσαι με έναν τόσο ηλι-
κιωμένο άνδρα, ακόμη κι αν είναι ο Αλ 
Πατσίνο», υποστήριξε η Ισραηλινή ηθο-
ποιός.
«Είναι ήδη ένας ηλικιωμένος άνδρας. Έτσι, 
παρά την αγάπη μου, δεν άντεξε η σχέση 
μας. Χαίρομαι που είχαμε αυτή τη σχέση και 
ελπίζω να μείνουμε δύο καλοί φίλοι».

διεθνή νέα

Τ
ην πρόθεσή του να απαγορεύσει σε 
τρίτες χώρες να στέλνουν ιμάμηδες 
στη Γαλλία ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
της χώρας Εμάνουελ Μακρόν προ-

κειμένου, όπως είπε, να εμποδίσει τις «απο-
σχιστικές τάσεις».
Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος σταδιακά 
θα μπει ένα τέλος στην πρακτική που θέλει 
ξένες χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Αλγε-
ρία, το Μαρόκο και η Τουρκία να στέλνουν 
ιμάμηδες για να κάνουν κήρυγμα σε τζαμιά.
«Το να μπει ένα τέλος σε αυτό είναι εξαιρε-
τικά σημαντικό προκειμένου να σταματή-
σει η ξένη επιρροή και προκειμένου να δια-
σφαλιστεί ότι όλοι θα σέβονται τους νόμους 
της γαλλικής δημοκρατίας» είπε ο Μακρόν 
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε πόλη 
στην ανατολική Γαλλία.
Η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ακόμα ο 
Μακρόν, έχει ζήτησει από το Γαλλικό Μου-
σουλμανικό Συμβούλιο να επικεντρωθεί 
στην εκπαίδευση ιμάμηδων στην γαλλική 
επικράτεια και να διασφαλίζει ότι μπορούν 
να μιλάνε Γαλλικά και δεν θα διασπείρουν 
τις ακραίες ισλαμιστικές απόψεις.
Σύμφωνα με τον Μακρόν, υπάρχουν 300 
ιμάμηδες που στέλνονται στη Γαλλία κάθε 
χρόνο. Οι αφίξεις του 2020 θα είναι οι 
τελευταίες διεμήνυσε ο Μακρόν.
Αφορμή για τις δηλώσεις Μακρόν αποτέ-
λεσε το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει συμ-
φωνήσει με τη Γαλλία για το νέο σχέδιο που 
αφορά τους ιμάμηδες.
«Η Τουρκία μπορεί να κάνει την επιλογή 
να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με εμάς 
ή όχι, αλλά δεν θα επιτρέψω σε οποιαδή-
ποτε ξένη χώρα να τροφοδοτεί θρησκευτι-
κές ή πολιτισμικές αποσχιστικές τάσεις στο 
έδαφος της Γαλλική δημοκρατίας. Δεν μπο-
ρούμε να έχουμε τους νόμους της Τουρκίας 
στο έδαφος της Γαλλίας» τόνισε ο Εμάνουελ 
Μακρόν.

Οργή Τουρκίας κατά Γαλλίας: Στο 
στόχαστρο της Άγκυρας η «πόρ-
τα» του Μακρόν στους ιμάμηδες
Πυρ και μανία είναι η τουρκική κυβέρνηση 
με αφορμή την απόφαση του Γάλλου προ-
έδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι το Παρίσι θα 
απαγορεύσει τους ιμάμηδες από τις μου-

σουλμανικές χώρες να πηγαίνουν στη Γαλ-
λία.
Η κυβέρνηση των Παρισίων προειδοποίησε 
την γείτονα ότι δεν μπορεί να «τροφοδοτεί 
αποσχιστικές τάσεις» σε γαλλικό έδαφος.
Ο ένοικος των Ηλυσίων υποσχέθηκε να 
καταργήσει σταδιακά το σχετικό πρό-
γραμμα που επιτρέπει στις μουσουλμανι-
κές χώρες να στείλουν ιμάμηδες και καθη-
γητές στη Γαλλία με στόχο να διδάξουν την 
γλώσσα και τον πολιτισμό τους χωρίς να 
ελέγχονται από το γαλλικό κράτος.
Σε ομιλία του στην πόλη Μουλχάουζ, ο Γάλ-
λος πρόεδρος τόνισε ότι η επιρροή των 
ξένων ιμάμηδων οδηγεί ορισμένους στο 
να αποστασιοποιούνται από τη Δημοκρα-
τία και επομένως δεν σέβονται τους νόμους 
της».
Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε ειδική 
μνεία στην Τουρκία καθώς , αντίθετα με 
την Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία, η 
Άγκυρα δεν έχει ακόμη προσχωρήσει στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
«Η Τουρκία σήμερα μπορεί να κάνει την 
επιλογή να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο 
μαζί μας ή όχι, αλλά δεν θα επιτρέψω σε 
καμία ξένη χώρα να ενισχύσει πολιτιστι-
κές, θρησκευτικές ή σχετικές με ζητήματα 
ταυτότητα, αποσχιστικές τάσεις στη Δημο-
κρατία μας», πρόσθεσε ο Μακρόν . Ξεκαθά-
ρισε επίσης πως «Δεν μπορούμε να έχουμε 
τουρκικούς νόμους σε γαλλικό έδαφος. Με 
τίποτα».
Σήμερα υπάρχουν 151 Τούρκοι ιμάμηδες 
στη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Άγκυρας με τον 
εκπρόσωπο της τουρκικής Βουλής να κάνει 
λόγο για «ισλαμοφοβικές» δηλώσεις.
«Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν σχετικά με τον αγώνα κατά 
του ισλαμικού αυτονομισμού είναι παρά-
δειγμα σκληρής ισλομοφοβίας», έγραψε 
στο Twitter o Μουστάφα Σεντόπ και πρό-
σθεσε:
«Η Γαλλία θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπί-
σει το ρατσιστικό και εγκληματικό παρελ-
θόν της , αντί να εφεύρει έναν φανταστικό 
εχθρό όπως τον «ισλαμιστικό αυτονομι-
σμό». 

Ο Μακρόν ξεκινά «πόλεμο» κατά 
των ιμάμηδων στη Γαλλία: Δεν 
μπορούμε να έχουμε τουρκικούς 
νόμους στη χώρα
Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα μπει τέλος στην πρακτική που θέλει ξένες 
χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Αλγερία, το Μαρόκο και η Τουρκία να στέλνουν 
ιμάμηδες για να κάνουν κήρυγμα σε τζαμι

Αλ Πατσίνο: Τον παράτησε η 
σύντροφός του - «Είναι γέρος 
και τσιγκούνης» 
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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

Τρεις τρόποι για να δώσετε 
τέλος στη «μάχη» για το 

διάβασμα

Ε
κτός αν τυχαίνει το παιδάκι σας να 
είναι σούπερ οργανωτικό, μεθοδι-
κό και σταθερά αφοσιωμένο στο 
διάβασμά του, τότε είστε σίγουρα 

εξοικειωμένοι με την ένταση και τους πι-
θανούς καυγάδες που μπορεί να εκδηλω-
θούν όταν θα πρέπει να ολοκληρώσει τις 
εργασίες του για το σχολείο. Ο καλύτερος 
τρόπος για να προσπεράσετε γρήγορα το 
δράμα και τον εκνευρισμό είναι να ανα-
καλύψετε πώς ακριβώς διαχειρίζονται τον 
φόρτο εργασίας που έχουν, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος, μιας και κάθε παιδί έχει 
έναν διαφορετικό τρόπο, που απαιτεί με 
την σειρά του διαφορετική μεταχείριση 
για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό α-
ποτέλεσμα με την λιγότερη αναστάτωση.
Η προσωπικότητα, η ιδιοσυγκρασία 
ακόμα και το στυλ μάθησης του παιδιού 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
το πώς θα οργανώσει το διάβασμά του 

αλλά και για τον τρόπο που θα διαχειρι-
στείτε και εσείς το μικρό σας. Αναλύοντας 
την συμπεριφορά του παιδιού, θα κατα-
φέρετε να αναγνωρίσετε και τα «εμπό-
δια» που ενδεχομένως συναντά στην 
προσπάθειά του να διαβάσει, όπως είναι 
το άγχος ή και η αναβλητικότητα.

Τι μπορεί να τα εμποδίζει;

Αναβλητικότητα
Παρατηρήστε αν το παιδί αφήνει τις 
εργασίες του για την τελευταία στιγμή, 
μιας και είναι πολύ εύκολο να υποκύψει 
στον πειρασμό να αναβάλλει το διάβα-
σμά του. Το πρώτο πράγμα που θα πρέ-
πει να διερευνήσετε είναι αν καταλα-
βαίνει το υλικό που πρέπει να διαβάσει 
ή εάν αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή 
δυσκολία. Μόλις αποκλείσετε αυτά, θα 
ήταν καλό να έχετε κατά νου ότι περισ-
σότερα παιδάκια, ειδικά στις μικρότερες 
ηλικίες, δεν αντιλαμβάνονται ακόμα την 
αίσθηση του χρόνου όπως και το πόσο 
χρόνο χρειάζεται για την ολοκλήρωση 
μιας εργασίας, γεγονός που αυξάνει τις 
πιθανότητες να την αναβάλλουν.
Πώς θα το βοηθήσετε: Επιμείνετε ότι θα 

ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη δρα-
στηριότητα, αφού ολοκληρώσει το διά-
βασμά του. Για να το βοηθήσετε να δια-
χειριστεί τον όγκο του διαβάσματός του, 
θα ήταν καλό να το διαχωρίσετε σε ίσα 
μέρη ώστε να μπορεί να το διαχειριστεί 
καλύτερα.

Τελειομανία
Ένας άλλος λόγος που μπορεί να το κάνει 
να αναβάλλει διαρκώς το διάβασμά του 
είναι ο φόβος ότι δεν θα το κάνει τέλεια, 
οπότε εγκαταλείπει εξαρχής την προ-
σπάθεια. Τα παιδιά που τείνουν να είναι 
ευαίσθητα ή που χαρακτηρίζονται ως 
προικισμένα ενδέχεται να είναι επιρρεπή 
στην τελειομανία. Ενδέχεται να ξεκινή-
σουν μια εργασία πολλές φορές από την 
αρχή, απορρίπτοντας διαρκώς τις αρχικές 
τους ιδέες, αντικαθιστώντας τις με νέες, 
σκεπτόμενα ότι η επόμενη δεν θα είναι 

απλώς η καλύτερη αλλά η τέλεια ιδέα.
Πώς θα το βοηθήσετε: Προσπαθήστε να 
εστιάζετε την προσοχή σας περισσότερο 
στην διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα 
ώστε σιγά – σιγά να σταματήσει να σκέ-
φτεται μόνο αυτό. Έπειτα ενθαρρύνετέ 
το να προσπαθήσει, δίχως να σκέφτεται 
ενδεχόμενα λάθη, μιας και θα έχει ευκαι-
ρία να τα διορθώσει αργότερα.

Βιασύνη
Ορισμένα παιδάκια, γυρνώντας σπίτι 
απευθείας από το σχολείο, θα σημειώ-
σουν όσο πιο γρήγορα μπορούν μερι-
κές λέξεις ή φράσεις στην φωτοτυπία 
που έχουν για το σπίτι ώστε να μπορέ-
σουν να «ξεφύγουν» όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα. Συνήθως καταφεύγουν σε 
μια τέτοια συμπεριφορά γιατί θέλουν να 
ασχοληθούν με κάτι πιο διασκεδαστικό.
Πώς θα το βοηθήσετε: Όταν σας πει ότι 
τέλειωσε, καθίστε μαζί και ελέγξτε την 
εργασία του. Ύστερα ζητήστε του να 
διορθώσει τα λάθη του και να την ελέγ-
ξετε και πάλι μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, 
θα βεβαιωθείτε ότι πράγματι διαβάζει 
και εκείνο θα καταλάβει σταδιακά ότι μια 
τέτοια συμπεριφορά δεν το ωφελεί.

Α
ν με το παραμικρό θυμώνεις χω-
ρίς να υπάρχει λόγος, πρέπει να 
δαμάσεις το τέρας που λέγεται ζή-
λεια. Αν ο άντρας σου ή η γυναίκα 

σου είναι αξιόπιστα άτομα, τότε να έχεις αυ-
τό πάντα στο νου σου και να μη βάζεις άλ-
λες σκέψεις στο μυαλό σου. Προσπάθησε να 
μην αφήνεις το μυαλό σου να κάνει ένα σω-
ρό σενάρια και υποθέσεις. Αν αργήσει να 
έρθει σπίτι ή δεν μπορείς να επικοινωνήσεις 
μαζί του τηλεφωνικώς, μη βγάζεις αμέσως 
συμπεράσματα. Αν δείξεις εμπιστοσύνη και 
βασιστείς στην ειλικρίνειά του θα τον κάνεις 
να είναι ακόμα πιο αξιόπιστος.  

4 Μυστικά για να Διδάξεις στα Παι-
διά σου τη Δεοντολογία της Δου-
λειάς
Προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα την αυστηρή 
δεοντολογία της δουλειάς, τους άγραφους 
νόμους που πρέπει να τηρούμε. Ξέρω 
όμως και πόσο δύσκολο είναι να διδά-
ξουμε στα παιδιά μας τη σπουδαιότητα της 
δουλειάς. Εδώ παραθέτουμε μερικά πράγ-
ματα που μπορούμε να κάνουμε για να 
ανταποκριθούμε σ’ αυτήν την πρόκληση... 
4 τρόπους για να διδάξουμε στα παιδιά μας 
τη δεοντολογία της δουλειάς. Πρώτον, να 
δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά μας 
από μικρή ηλικία να δουλέψουν και να το 
κάνουμε συχνά. Δεύτερον, να βάζουμε τα 
παιδιά να κάνουν μερικές από τις δουλειές 
του σπιτιού, όπως δουλειά στον κήπο ή να 
καθαρίζουν το μπάνιο. Τρίτον, να βοηθή-
σουμε το παιδί μας να δει το σχολείο ως 
την βασική δουλειά αυτήν την περίοδο της 
ζωής του – καθορίζοντας με συνέπεια τις 
ώρες που πρέπει να διαβάζει, να ανταπο-
κρίνεται μέσα στα χρονικά όρια που του 
θέτει το σχολείο στις υποχρεώσεις του 
(εργασίες), και να κάνει τα πάντα με τον 
καλύτερο τρόπο. Τέταρτον, να τα αφήσουμε 
να υποστούν τις συνέπειες αν δεν δου-
λέψουν πολύ. Όσο πιο νωρίς το κάνουμε 
αυτό, τόσο λιγότερο οδυνηρό και περισσό-

τερο αποδοτικό θα είναι αργότερα.

Πόσο συχνά κάνεις παρατηρήσεις 
στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου; 
Μήπως του λες ότι δεν έβαλε καλά το 
diaper του παιδιού; Μήπως της λες ότι κρα-
τάει το χάρτη ανάποδα; Μήπως τον μαλώ-
νεις όταν πίνει το γάλα από την κανάτα; 
Ακόμα κι αν το λες με ωραίο τρόπο, την 
παρατήρηση είναι δύσκολο να τη δεχτεί ο 
άλλος. Γι αυτό δοκίμασε κάτι άλλο – φρό-
ντισε να κάνεις μία παρατήρηση τη βδο-
μάδα. Γιατί αν κάνεις διαρκώς παρατη-
ρήσεις σε κάποιον ... στο τέλος θα νιώσει 
ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε σωστό. Και 
εκτός απ’ αυτό, ποιος θέλει να ζει δίπλα 
σε κάποιο άτομο που τον κάνει να νιώθει 
άσχημα για τον εαυτό του; Γι αυτό άφησε 
τα ασήμαντα πράγματα κατά μέρος και 
κράτα τις παρατηρήσεις σου για πράγματα 
σοβαρά που έχουν σημασία. 

Το Μοιραίο Αδύνατο Σημείο του 
Superman
Ο superman πρακτικά είναι άφθαρτος, 
αλλά μπορεί να πέσει κάτω από μία μικρή 
πετρούλα. Από το αδύνατό του σημείο, την  
Αχίλλειο Πτέρνα,  χάνει 
όλη του τη δύναμη και γίνεται ευάλωτος. Αν 
μάλιστα είναι εκτεθειμένος για πολύν καιρό 
μπορεί ακόμη και να πεθάνει. Τι μπορεί να 
γίνει τότε με μας που είμαστε απλοί θνη-
τοί; Στο γάμο, πολλές φορές μπορούμε να 
δούμε να έρχονται τα μεγάλα θέματα που 
είναι πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε 
μερικές φορές. Ενώ τα μικρά ... η κριτική, 
η αδιαφορία, η στάση «ένα σου , ένα μου» 
... αυτές οι μικρές πέτρες με ραδιενέργεια 
μπορούν να συσσωρευτούν επάνω μας 
και σιγά σιγά να εξασθενήσουν το σφρίγος 
του γάμου μας. Αν τα αφήσουμε ανεξέλε-
γκτα, μπορούν να καταστρέψουν και τον 
πιο ακλόνητο γάμο. Γιαυτό ας πάρουμε το  
μάθημά μας από τον 
Superman  και να είμαστε άγρυπνοι. 

Μήπως η 
ζήλεια κατατρώει το 

γάμο σου;
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υγεία

Η 
χρήση καλλυντικών που 
περιέχουν συγκεκριμέ-
νες χημικές ουσίες κατά 
την εγκυμοσύνη, αυξάνει 

τις πιθανότητες εμφάνισης παχυ-
σαρκίας στο παιδί μελλοντικά
Με τον κίνδυνο της παχυσαρκίας 
μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα τα 
παιδιά των οποίων οι μητέρες χρη-
σιμοποιούν συγκεκριμένα καλλυ-
ντικά κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, σύμφωνα με νέα έρευνα 
που δημοσιεύτηκε στο Nature 
Communications.
Συγκεκριμένα, υπεύθυνες 
θεωρούνται κάποιες χημι-
κές ουσίες που χρησιμοποι-
ούνται ως συντηρητικά 
σε προϊόντα ομορ-
φιάς και περιποίη-
σης για το σώμα, τα 
parabens.
Πλήθος ερευνών έχει 
αποδείξει πως ένα συγκε-
κριμένο χαρακτηριστικό 
των parabens, η μίμηση 
της δράσης των οιστρο-
γόνων, εμποδίζει την 
ομαλή λειτουργία των 
ορμονών.
Στη νέα μελέτη, οι ερευ-
νητές ανίχνευσαν parabens 
σε δείγμα ούρων 629 
εγκύων, οι οποίες χρησι-
μοποιούσαν προϊόντα με 
parabens που δεν απαι-
τούν ξέβγαλμα σε καθη-
μερινή βάση, όπως καλ-
λυντικά, λοσιόν σώματος 
ή ενυδατικές κρέμες προσώ-
που.
Τα αποτέλεσμα έδειξαν πως όσο 
αυξανόταν η παρουσία parabens 
στα ούρα, πολλαπλασιάζονταν οι 
πιθανότητες εμφάνισης παχυσαρ-
κίας στο παιδί από την ηλικία των 
οκτώ ετών ήδη. Ειδικότερα, το 
paraben butylparaben, φάνηκε να 
διπλασιάζει το ενδεχόμενο παχυ-
σαρκίας, με τα κορίτσια να κινδυ-
νεύουν περισσότερο σε σύγκριση 
με τα αγόρια
Τα ευρήματα της νέας έρευνας 
δεν έτυχαν καθολικής αποδο-
χής, καθώς, σύμφωνα με την Irina 
Lehmann, ερευνήτρια του Πανεπι-

στημιακού Νοσοκομείου Charité 
του Βερολίνου, δεν αποδεικνύ-
ουν επαρκώς ότι τα parabens είναι 
υπαίτια της παχυσαρκίας, αλλά μία 
σειρά παραγόντων όπως η απου-
σία άσκησης και η υπερκατανά-
λωση θερμίδων, διαδραματίζουν 
σημαντικότερο ρόλο.
Ωστόσο, η πρόσφατη μελέτη έρχε-
ται να προστεθεί στον σημαντικό 
αριθμό ερευνών που έχουν συνδέ-
σει τη χρήση χημικών ουσιών που 
θεωρούνται ορμονικοί δαταράκτες  

με τον κίνδυνο εμφάνισης παιδι-
κής παχυσαρκίας, τόνισε η Eva 
Tanner, ερευνήτρια στην Ιατρική 

Σχολή Icahn της Νέας Υόρκης.
Επιπλέον, για πρώτη φορά, 
παράλληλα με τη μέτρηση 
parabens στα ούρα των 

γυναικών, οι ερευνητές προ-
σάρμοσαν το πείραμα σε 
πον τ ίκ ια,  εκθέ τον τας 
ομάδα πειραματόζωων 
στην ουσία butylparaben, 

σε επίπεδα αντίστοιχα με 
τα υψηλότερα που είχαν ανι-

χνευτεί στα ούρα των εγκύων 
γυναικών.

Πράγματι, τα θηλυκά ποντί-
κια από μητέρες που είχαν 
εκτεθεί στη χημική ουσία 

αύξησαν το λίπος τους περισ-
σότερο σε σχέση με τους απο-
γόνους των καθαρών από την 

ουσία ποντικιών.
Όπως εξήγησαν οι ερευνη-
τές, τα θηλυκά ποντίκια από 

την πρώτη ομάδα έδειξαν φάνη-
καν να καταναλώνουν περισσό-
τερη τροφή. Επιπλέον, εμφάνισαν 
ενδείξεις μεταβολής στη δραστηρι-
ότητα ενός γονιδίου με την ονομα-
σία POMC, το οποίο συντελεί στη 
ρύθμιση της όρεξης.
Τέλος, σύμφωνα με την επιστήμονα 
Irina Lehmann, πέρα από τα προ-
ϊόντα ομορφιάς, η υψηλή συσσώ-
ρευση parabens στα ούρα μπο-
ρεί να οφείλεται σε περισσότερες 
πηγές, όπως φαρμακευτικά προϊό-
ντα ή τρόφιμα με συντηρητικά. Για 
τον λόγο αυτό, συστήνει σε εγκύ-
ους και μητέρες που θηλάζουν να 
χρησιμοποιούν προϊόντα χωρίς 
parabens.

Η ζωή κοντά σε χώρους πρασίνου έχει συνδεθεί 
με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως η μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας, η ενίσχυση 
της προσοχής στα παιδιά και η καθυστέρηση της 
σωματικής παρακμής στους ηλικιωμένους. Για 
πρώτη φορά, κοινή μελέτη από το Πανεπιστήμιο 
του Bergen και το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της 
Βαρκελώνης, έδειξε ότι η ζωή σε μια γειτονιά πλου-
σιότερη σε πράσινο επηρεάζει την ηλικία έναρξης 
της εμμηνόπαυσης.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Environment 
International, ανάλυσε τα στοιχεία 1.955 γυναικών 
από εννέα χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλ-
γιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Εσθονία, Ισλανδία 
και Νορβηγία), οι οποίες είχαν συμμετάσχει στην 
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Αναπνευ-
στική Υγεία. Σε διάστημα 20 ετών, οι συμμετέχουσες 
απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με την κατά-
σταση της υγείας τους και τον τρόπο ζωής τους, ενώ 
υποβλήθηκαν σε αιματολογικές εξετάσεις. Οι ερευ-
νητές συνυπολόγισαν την έκταση των χώρων πρα-
σίνου στις γειτονιές των υπό μελέτη υποκειμένων.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που ζούσαν σε 
γειτονιές με περιορισμένο χώρο πρασίνου εισήλθαν 
στην εμμηνόπαυση 1,4 χρόνια νωρίτερα από όσες 

ζούσαν σε περιοχές με περισσότερο πράσινο. Κατά 
μέσο όρο, η ηλικία εισόδου στην εμμηνόπαυση ήταν 
τα 51,7 έτη για τις γυναίκες που ζούσαν στις πλού-
σιες σε πράσινο γειτονιές, ενώ τα 50,3 έτη για τις 
γυναίκες που ζούσαν σε περιοχές με μικρότερης 
έκτασης χώρους πρασίνου.

Εμμηνόπαυση: Σε αυτές τις γυναίκες μπορεί 
να καθυστερήσει 1,4 χρόνια

Τα καλλυντικά που μπορεί να 
μας… παχαίνουν

Το σεξ πέρα από τρόπο θέλει και… κόπο. Όπως κάθε σωματική δραστηριότητα ορισμένης έντασης, 
κατά τη διάρκεια της ερωτική επαφής οι καρδιακοί παλμοί πολλαπλασιάζονται, η αρτηριακή πίεση 
αυξάνεται, ο ενθουσιασμός και η αγωνία ανεβάζουν τα επίπεδα της αδρεναλίνης… Θα μπορού-

σαν όλα αυτά να αποδειχθούν επικίνδυνα για την υγεία μας;
Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Harvard φαίνεται πως έχουν την απά-

ντηση σχετικά με το πόσο πιθανό θα ήταν η σεξουαλική πράξη να αποβεί 
μοιραία για την υγεία της καρδιάς και αν θα μπορούσε η ένταση της 

συνεύρεσης να οδηγήσει σε έμφραγμα.
Πράγματι, η αύξηση στα επίπεδα αδρεναλίνης που συντε-

λείται κατά την έντονη σωματική δραστηριότητα, θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει καρδιακή προσβολή και αρρυθ-

μίες. Μπορεί το σεξ να κάνει το ίδιο; Θεωρητικά, μπο-
ρεί. Αλλά στην πράξη, είναι παραπάνω από ασυνή-

θιστο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του συμβατι-
κού καθημερινού σεξ με τον μόνιμο σύντροφό 
μας, ισχυρίζονται οι επιστήμονες.
Προσεκτικές μελέτες επί του θέματος, έχουν 
δείξει ότι λιγότερα από ένα στα εκατό 
εμφράγματα σχετίζονται με τη σεξουαλική 
δραστηριότητα και ότι οι περιπτώσεις που 
αρρυθμίες κατά το σεξ οδήγησαν σε θάνατο 
αντιστοιχούν σε μία στις διακόσιες.

Πιθανό έμφραγμα στη διάρκεια του σεξ

Πέντε αντικαρκινικά λαχανικά

Τ
α λαχανικά της οικογένειας allium περιλαμ-
βάνουν το σκόρδο, το κρεμμύδι, το πράσο, 
το σχοινόπρασο και το πράσινο κρεμμυ-
δάκι. Αυτά τα λαχανικά χρησιμοποιούνται 

σε όλο τον κόσμο τόσο σε απλές καθημερινές συ-
νταγές όσο και στην γκουρμέ μαγειρική. Στο πα-
ρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί και για ιατρικούς 
λόγους επειδή έχουν αντιμικροβιακή, αντιβακτη-
ριακή και αντιθρομβωτική δράση, ενισχύουν το 
ανοσοποητικό σύστμα και συμβάλλουν στη μείω-
ση των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα. Τα τε-
λευταία χρόνια οι ερευνητές μελετούν εκτεταμένα 
και τις αντικαρκινικές τους ιδιότητες.
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

μεγάλη κατανάλωση αυτών των λαχανικών σχε-
τίζεται με μειωμένο κίνδυνο εκδήλωσης πολλών 
καρκίνων. Αυτά τα επιδημιολογικά ευρήματα υπο-
στηρίζονται από στοιχεία εργαστηριακών ερευ-
νών. Η συγκεκριμένη οικογένεια λαχανικών είναι 
πλούσια σε θειούχες ουσίες, που προκαλούν τον 
θάνατο των καρκινικών κυττάρων μέσω διαφό-
ρων μηχανισμών.
Ειδικότερα, αυτές οι βιοχημικές ουσίες εμποδί-
ζουν την ανάπτυξη του καρκίνου στα αρχικά στά-
δια, όταν αλλαγές στο DNA φυσιολογικών κυττά-
ρων οδηγούν στη νόσο. Επιπλέον, εξουδετερώ-
νουν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν την ανά-
πτυξη των όγκων.
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Κατίνα Παξινού 
H ζωή, οι μεγάλες στιγμές και οι άγνωστες πτυχές της

Η Κατίνα Παξινού γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 
του 1900 στον Πειραιά και το πραγματικό της 
όνομα ήταν Κατέρινα Κωνσταντοπούλου. 
Η οικογένειά της ήταν αρκετά εύπορη και 
θεωρούνταν από τις καλύτερες μεγαλοαστικές 
οικογένειες της περιοχής.

Η 
οικογένεια  είχε συνολικά επτά παιδιά. Πέντε 
κορίτσια και δύο αγόρια. Ο πατέρας της Βασί-
λης Αντωνόπουλος, ήταν αλευροβιομήχανος 
και η οικονομική του κατάσταση, έδωσε την 

ευκαιρία στην Κατίνα, να φοιτήσει σε εξαιρετικά σχολεία
Από τη σχολή Χιλλ θα βρεθεί στις καλόγριες της Τήνου κι 
από 'κει εσώκλειστη στην Ελβετία. Σπούδασε μουσική 
στο Ωδείο της Γενεύης καθώς και σε σχολές του Βερολί-
νου και της Βιέννης.
Από νεαρή ηλικία, θα δείξει ένα εκπληκτικό έμφυτο ταλέ-
ντο στη μουσική και την υποκριτική. Στα 17 της παντρεύ-
τηκε τον βιομήχανο Γιάννη Παξινό και απέκτησε μαζί του 
δύο κόρες. 6 χρόνια μετά θα ζητήσει διαζύγιο και στα 
34 της θα χάσει την πρωτότοκη κόρη της, Εθέλ, η οποία 
έφυγε πρόωρα από τη ζωή. "Είμαι ένας άνθρωπος όπως 
όλοι. Έζησα. Έκανα παιδιά. Έθαψα παιδιά. Και πόνεσα 
θάβοντας αυτά τα παιδιά."

Η ζωή και οι ρόλοι της Κατίνας Παξινού
1920: Εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Σκηνή του Δημο-
τικού Θεάτρου Πειραιά ως ηθοποιός του λυρικού θεά-
τρου, στην όπερα «Αδελφή Βεατρίκη», που έγραψε απο-
κλειστικά για την ίδια ο Δημήτρης Μητρόπουλος. 
1928: Ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον Αλέξη Μινωτή, τον 
οποίο συνάντησε στο καμαρίνι της Μαρίκας Κοτοπούλη 
και κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο πρόζας ως 
μέλος του θιάσου της Μαρίκας Κοτοπούλη, παίζοντας στο 
έργο του Ανρί Μπατάιγ «Γυμνή Γυναίκα». 
1931: Μαζί με τον Αλέξη Μινωτή θα εισχωρήσουν στο 
Συνεταιρικό Θίασο του Αιμίλιου Βεάκη, που παρουσι-
άζει σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, όπως: 
«Πόθοι κάτω από τις λεύκες» του Ευγένιου Ο' Νιλ, «Ο 
θείος Βάνιας» του Τσέχωφ και άλλα. 

1932: Έως το 1940 η Κατίνα Παξινού εμφανιζόταν στο 
Εθνικό Θέατρο και για 8 χρόνια ερμήνευσε ρόλους που 
την καταξίωσαν ως κορυφαία ηθοποιό της ελληνικής 
σκηνής.
Με τη Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου θα εμφανιστεί θα ταξι-
δέψει στη Μ. Βρετανία και τη Γερμανία, ερμηνεύοντας το 
ρόλο της Ηλέκτρας στο ομώνυμο έργο του Σοφοκλή, την 
Γερτρούδη στον «Άμλετ» του Σαίξπηρ, την Κυρία Άλβινγκ 
στους «Βρικόλακες» του Ίψεν.
Την περίοδο του πολέμου θα φύγει στις ΗΠΑ, όπου εμφα-
νίζεται στο θέατρο Μπρόντγουεϊ και ερμηνεύει σπουδαί-
ους ρόλους στον κινηματογράφο, με τους οποίους κερ-
δίζει τη διεθνή αναγνώριση. Παξινού και Μινωτής επι-
σφραγίζουν τη σχέση τους με έναν γάμο το 1940. Η κοινή 
τους ζωή θα κρατούσε 40 ολόκληρα χρόνια.
1950: Επιστρέφει στην Ελλάδα και εμφανίζεται πάλι μαζί 
με τον Αλέξη Μινωτή στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, με 
το οποίο περιοδεύει σε μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και 
της Αμερικής. Ξαναπαίζει στη Νέα Υόρκη στο «Σπίτι της 
Μπερνάρντα Άλμπα» του Λόρκα, έργο που επαναλαμβά-
νει στην Αθήνα στο Θέατρο Κοτοπούλη. 
1957: Εμφανίζεται πλέον μόνιμα στη Σκηνή του Εθνι-
κού Θεάτρου, ερμηνεύοντας έργα του αρχαίου Θεάτρου 
και του σύγχρονου διεθνούς ρεπερτορίου. «Εκάβη», 
«Μήδεια», «Φοίνισσες» και «Βάκχες» του Ευριπίδη, 
«Μάκβεθ» του Σαίξπηρ και άλλα.  
1968: Με τον Αλέξη Μινωτή η Κατίνα Παξινού θα κάνει 
τον δικό της θίασο και θα εμφανίζεται στο Θέατρο 
«Αυλαία» της Θεσσαλονίκης, και στο Θέατρο «Διάνα» 
της οδού Ιπποκράτους.
1971: Για έναν χρόνο ερμηνεύει στο Θέατρο «Πάνθεον», 
την τελευταία μεγάλη επιτυχία της, «Μάνα Κουράγιο» στο 
ομώνυμο έργο του Μπέρτολντ Μπρεχτ.

Ο κινηματογράφος και το Όσκαρ
Παρά το πηγαίο ταλέντο και τη μεγάλη ζήτηση από παρα-
γωγές του εξωτερικού, η Κατίνα Παξινού έκανε μόλις 11 
ταινίες στον κινηματογράφο.

 ª Για Ποιον Χτυπά η Καμπάνα - Σαμ Γουντ (1943)
 ª Πυρ! - Φρανκ Τατλ (1943)
 ª Ο εμπρηστής - Χέρμαν Σάμλιν (1945)

 ª Η οργή του Θεού - Τσαρλς Φρανκ (1947)
 ª Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα - Ντάντλεϊ Νίκολς 

(1947)
 ª Καίσαρ Βοργίας - Χένρι Κινγκ (1949)
 ª Ο κύριος Αρκάντιν - Όρσον Γουέλς(1955)
 ª Το θαύμα - Έρβιν Ρέιπερ (1959)
 ª Ο Ρόκκο και τα αδέλφια του - Λουκίνο Βισκόντι(1960)
 ª Πως γνώρισα τον έρωτα - Ρομπέρ Ανρικό (1968)
 ª Un ete Fauvage - Μαρσέλ Καμί (1969)
 ª Το νησί της Αφροδίτης - Γιώργος Σκαλενάκης (1969)

Το 1944 θα πάρει το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την 
συγκλονιστική Πιλάρ στο «Για Ποιον Χτυπά η Καμπάνα». 
Μόλις το παρέλαβε είπε: "Το δέχομαι για λογαριασμό 
όλων των συναδέλφων μου, του Εθνικού θεάτρου, 
ζωντανών ή νεκρών" (εκείνη την εποχή κανείς δε γνώριζε 
ποιοι είχαν παραμείνει ζωντανοί από τον πόλεμο).
Όταν της πρότειναν το ρόλο, της έστειλαν να διαβάσει το 
σενάριο. "Είμαι ίδια" είπε. "Αλλά δοκιμαστικό δεν κάνω". 
Οι άνθρωποι της παραγωγής συμφώνησαν. Της πήγαν τα 
ρούχα, αλλά δεν δέχτηκε να τα φορέσει. Θεωρούσε ότι 
δεν ταίριαζαν στο ρόλο.
Το αποδέχτηκαν και αυτό. Ωστόσο η Κατίνα Παξινού είχε 
και άλλες αντιρρήσεις. "Είμαι ηθοποιός του θεάτρου, 
παίζω το ρόλο εξελικτικά και σε συνέχεια χρόνου.Το σπά-
σιμο σε μικρά, ανεξάρτητα κινηματογραφικά πλάνα με 
αποδιοργανώνει."
Οι άνθρωποι της Paramount αναγκάστηκαν να γυρίσουν 
ολοκληρωμένες τις σκηνές, χρησιμοποιώντας τρεις δια-
φορετικές κάμερες για τα κοντινά, τα γενικά και τα υπό-
λοιπα πλάνα της.
Το γύρισμα ήταν συγκλονιστικό και το αποτέλεσμα ξεσή-
κωσε ηθοποιούς και τεχνικούς που άφησαν ό,τι έκαναν 
εκείνη τη στιγμή για να τη χειροκροτήσουν.   Το 1949 
τιμήθηκε με το Βραβείο Κοκτώ στο Φεστιβάλ Μπιάριτς 
για την ερμηνεία της στην ταινία «Το πένθος ταιριάζει 
στην Ηλέκτρα».

5 πράγματα που ίσως δε γνωρίζετε για την 
Κατίνα Παξινού

 ª Ήταν γιαγιά του Αλέξανδρου Αντωνόπουλου  
 ª Ήταν η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρ-

δισε Όσκαρ Β γυναικείου ρόλου στην πρώτη εμφάνιση 
της στην οθόνη.  

 ª Ήταν υποψήφια για το ρόλο της "Mama Hanson" στην 
ταινία «I Remember Mama» (1948), ωστόσο πιο τυχερή 
στάθηκε και επιλέχθηκε η Irene Dunne, η οποία μάλιστα 
έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

 ª  Ήταν η 21η ηθοποιός που πήρε Όσκαρ.  
 ª Εξηγώντας στους παραγωγούς της Paramount στο 

«Για ποιον χτυπά η καμπάνα», γιατί ήταν η κατάλληλη για 
το ρόλο, είπε: "Κατάγομαι από γενιές ανταρτών. Η γιαγιά 
μου έμαθε το αλφάβητο από έναν οπλαρχηγό των ανταρ-
τών σε μια σπηλιά. Την ξέρω την Πιλάρ. Την ξέρω καλά.

Με τον Αλέξη Μινωτή στον Άμλετ  
Η Κατίνα Παξινού έκανε μεταφράσεις θεατρικών έργων 
του Ευγένιου Ο' Νιλ και έγραψε τη μουσική για την παρά-
σταση «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή. Παρασημο-
φορήθηκε με τον Χρυσό Ανώτερο Ταξιάρχη Γεωργίου Α' 
και με τον Ανώτερο Ταξιάρχη της Δυτικής Γερμανίας. Τιμή-
θηκε ακόμη με τον τίτλο της Αξιωματούχου Γραμμάτων 
και Τεχνών της Γαλλίας και με το Βραβείο «Ιζαμπέλλα Ντ' 
Εστέ». Το καλοκαίρι του 1972, η Kατίνα Παξινού εμφα-
νίζεται, για τελευταία φορά, στο θέατρο της Επιδαύρου. 
Πέθανε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, στις 22 
Φεβρουαρίου 1973.
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Καλή 
Σαρακοστή!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca
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απόψεις

ΚΑΡΚΙΝΕ ΣΕ ΜΙΣΩ ΜΕ ΠΑΘΟΣ!

Ε
ίσαι απαίσιος, βρομερός, αποκρουστικός, και αηδια-
στικός!
Είσαι ύπουλος!  Κτυπάς απρόσμενα ανυποψίαστους 
ανθρώπους. 

Είσαι πιο μισητός και από το μίσος! Καταστρέφεις ζωές, σχέ-
σεις, και οικογένειες.
Σκοτώνεις με τον πιο φρικτό τρόπο. Τρως το μέσα του ανθρώ-
που κλέβοντας απ’ αυτούς τα  όνειρά τους, και από μας σε μας 
τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
Είσαι άδικος! Μας παίρνεις για πάντα, νέους ανθρώπους, 
ακόμα και παιδιά. Κάποιες φτωχές ψυχές, έκαναν όλα τα σωστά 
πράγματα, σωστή διατροφή, καθημερινή άσκηση, αποχή από 
καταχρήσεις, και όμως κτυπήθηκαν από σένα άδικα. Μερικοί 
τυχεροί μια ζωή κάπνιζαν σαν μια καμινάδα, έπιναν σαν ψάρι, 
έτρωγαν ότι τους τύχαινε, και έζησαν στα 100.  Η αδικία σου 
δεν έχει όρια.
Στο μόνο που είσαι δίκαιος είναι στο να μοιράζεις τη σκληρό-
τητα και τη μιζέρια σου το ίδιο βάναυσα σε όλους  μητέρες, 
πατέρες, αδέλφια, γιους, κόρες, εγγόνια, φίλους, νέους και ηλι-
κιωμένους.
Πολλοί από αυτούς, δεν θα δουν τα παιδιά τους να αποφοιτούν 
από το σχολείο, την κόρη τους να παντρεύεται, το γιο τους να 
τους κάνει παππούδες.
Καρκίνε είσαι άπονος! Μας αναγκάζεις να βλέπουμε αγαπη-
μένους μας να υπομένουν ανυπολόγιστο πόνο, να λιώνουν και 
να γίνονται  σκιές των ανθρώπων που ήτανε πριν τους κατακε-
ραυνώσεις.  
Καρκίνε είσαι μεγάλο κωλόπαιδο! Μας καταδικάζεις να ζούμε 
με την απώλεια αγαπημένων προσώπων  κλονισμένοι, τρομο-
κρατημένοι, και λυπημένοι.
Κακούργε και ηλίθιε καρκίνε, δεν είσαι τόσο σπουδαίος όσο 
νομίζεις ότι  είσαι!  Δεν κερδίζεις τα πάντα!
Τα θύματά σου ισχυροποιούνται με ανδρεία, αξιοπρέπεια, και 
ελπίδα. 
Η αγάπη μας για αυτούς που κτυπάς, δεν λυγίζει, γίνεται ισχυ-
ρότερη.
Μέλη των οικογενειών τους δένονται πιο πολύ μεταξύ τους και 
φίλοι που είχαν χαθεί για κάποιο χρονικό διάστημα ανταμώ-
νουν στο κρεββάτι του πόνου.
Βρωμοκαρκίνε, στο πέρασμα της καταστροφής σου, μας  
μαθαίνεις το μάθημά της ζωής! Αντιλαμβανόμαστε πόσο 
σύντομη και πολύτιμη είναι η ζωή.  Πόσο μεγάλο δώρο είναι η 
κάθε μέρα που ξυπνάμε ζωντανοί. Συνειδητοποιούμε, ότι δεν 
πρέπει ποτέ να παίρνουμε κανένα και τίποτα σαν δεδομένο. 
Διαπιστώνουμε τη τεράστια δύναμη θέλησης που κρύβουμε 
μέσα μας για ζωή, αλλά και πόσο αδύναμο είναι το κορμί μας.
Παλιομαλακα καρκίνε δεν θα σε συγχωρήσουμε ποτέ που μας 
ταλαιπωρείς και μας κλέβεις αγαπημένους μας.
Μπορεί ρε καργιόλη να έχεις πάρει αμέτρητες ζωές, αλλά ποτέ 
δεν θα μπορέσεις να τους πάρεις τη ζωή που έζησαν, τον τρόπο 
που έζησαν, τα συναισθήματα που ένοιωσαν, τις εμπειρίες 
τους, την αγάπη τους για μας που μένομε πίσω, για ότι καλές 
αναμνήσεις αφήσαν σε μας.
Καρκίνε σε μισώ ! Και να σκεφτείς πως δεν μίσησα ποτέ και 
τιποτα άλλο στη ζωή μου.
Καρκίνε είσαι ένα απαίσιο ερπετό που ξαφνικά τρυπώνεις 
απρόσκλητος  στη ζωή μας χωρίς προειδοποίηση, και κατα-
βροχθίζεις τις σάρκες μας, απορροφάς τη ζωντάνια μας αφή-
νοντας πίσω σου ένα κουφάρι άδειο από δυνάμεις, ένα σώμα 
σχεδόν μη αναγνωρίσιμο  πετσί και κόκκαλο. 
Γουρούνι καρκίνε είσαι δολοφόνος! Δεν θα σε συγχωρήσουμε 

ποτέ για τις στυγερές δολοφονίες σου.
Καρκίνε είσαι ένας ελεεινός και τιποτένιος! Απλώνεις το τον 
φόβο στη ψυχή μας  και μας τρομοκρατείς ακόμα και με το 
όνομά σου.
Βασανιστή Καρκίνε! Τώρα ξέρουμε πια το παιχνίδι σου. Σ 
αρέσει να παίζεις κρυφτό.  Εμφανίζεσαι απρόοπτα, και όταν 
σε παλεύουμε, και σε μαχόμαστε σκληρά, πας και κρύβεσαι 
κάπου μέσα μας δειλέ. 
Συνεχίζουμε να σε ψάχνουμε να ανακαλύψουμε τη κρυψώνα 
σου, και κάθε τέτοια αναζήτηση μας ανησυχεί, και μας μειώνει 
σε ένα ματσο νευρα.  Αγωνιάμε τι θα δείξει η επόμενη αξονική 
τομογραφία και το επόμενο τεστ.  Κάποτε σε εξολοθρεύομε, 
κάποτε άλλοτε μας εφησυχάζεις, και καιρό αργότερα μετά το 
πρώτο χτύπημά σου,  όταν έχομε σκεφτεί ότι γλυτώσαμε από 
σένα, ξαναχτυπάς και επιστρέφεις δριμύτερος.
Κακουργε μπάσταρδε, φαινεται να το απολαμβάνεις το παιχνίδι 

σου με τις ζωές μας.
Βρωμιάρη, δεν έχεις ιερό ούτε όσιο.  Ούτε ευπρέπεια, ούτε  
συμπεριφορά.  σταμάτα να μας χτυπάς κάτω από τη ζώνη, 
δώσε μας και κάποιο μικρό διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα 
, όπως στο μποξ να πούμε. Υπάρχει ένα διάλειμμα απ τις γρο-
θιές από τον ένα γύρο στον άλλο. Κάνε και λίγο κράτει και μετα 
συνεχίζεις ακάθεκτος τη βρώμικη δουλειά σου.
Καρκίνε είσαι και ψεύτης! Σκορπάς ψεύτικες ειδήσεις και παί-
ζεις με τα μυαλά και τις καρδιές όλων μας  "Μια νέα θεραπεία 
ενάντια στο καρκίνο θα είναι διαθέσιμη" σύντομα»,  "Η ανά-
καμψη του καρκίνου ήταν δραματική με το νέο πειραματικό 
φάρμακο" διαβάζουμε και ακούμε συχνα στα νέα.   
Αναπτερώνεται το ηθικό μας με αυτά τα «faκe news» ότι 
λύσαμε μια για παντα το πρόβλημα με σένα αλλα δυστυχώς 
είναι απραγματοποίητα αυτά τα καλα νέα μέχρι τώρα.
Άδικε καρκίνε, φαίνεται να είμαστε ανήμποροι να σταματή-
σουμε το φαγοπότι σου!
Μπάσταρδε καρκίνε σταματά να παίζεις ρωσική ρουλέτα μαζί 
μας. σταμάτα τα σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων από την 
ελπίδα στο τρόμο. Ποτέ δεν ξέρουμε πότε το όπλο είναι γεμάτο 
και για ποιον θα πατήσεις τη σκανδάλη.  Ποτέ δεν ξέρουμε πως 
θα αντιδράσεις  σε κάθε άτομο στις αγωγές να σε αντιμετωπί-
σουν.
Η θετική αισιόδοξη αντιμετώπιση σου, η σωστή διατροφή, 

οι βιταμίνες, η άσκηση του σώματος, η σύγχρονη ιατρική, η  
μαγική φόρμουλα που αναζητούν απεγνωσμένα τόσοι και 
τόσοι ερευνητικοί οργανισμοί νοσοκομεία και ινστιτούτα, η 
εναλλακτική ιατρική, η αγάπη, βοήθεια, φροντίδα, και η  επική 
προσπάθεια απ την οικογένεια, και φίλους, στο καρκινοπαθή, 
η προσευχή, και η πίστη στο θεό, όλα τα ανθρωπίνως δυνατά 
είναι σημαντικές προσφορές αλλά όχι αρκετές να σώσουν ένα  
αγαπημένο πρόσωπο από σένα καρκίνε.
Άντε πηδήξου παλιοκαρκίνε!
Δεν θέλω να φανώ  κακός στους σκληρά εργαζομένους για-
τρούς, βιολόγους, ερευνητές, η σε νοσοκομεία και ιδρύματα 
που κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να σε νικήσουν.  Δεν 
θέλω να φανώ αχάριστος για ένα εκπληκτικό αριθμό επιζώ-
ντων καρκινοπαθών. Δεν θέλω να αγνοήσω ότι έχει τεκμηριω-
θεί μια αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ της έγκαιρης ανίχνευσης 
του καρκινου και του προσδόκιμου ζωής ότι οι ακτινοβολίες 

και οι χημειοθεραπείες έχουν βελτιωθεί και προοδεύσει, και 
ότι μάθαμε το βρωμερό παιχνίδι σου και το αντιμετωπίζουμε 
καλλίτερα από ποτέ.  
Σε μισώ άθλιε εκφοβιστή! Οι ελπίδες μας για την εξελιξη της 
επιστήμης στη μάχη ενάντια στο καρκίνο παραμένουν.  Αλλά 
κουραστήκαμε να περιμένουμε τη θεραπεία. Δισεκατομμύρια 
δολάρια έχουν ξοδευτεί σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 100 
χρόνια για να σε εξολοθρεύσουμε αλλα κατά συρροή δολο-
φόνε τη τελευταία στιγμή ξεγλιστράς και γλυτώνεις. 
Παρά τις μεγάλες δηλώσεις ότι «ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί 
», παρά τις εκκρεμούσες πατέντες για «επαναστατικά» φάρ-
μακα και θεραπείες, η αλήθεια είναι ότι ακόμα περιμένουμε τη 
θαυματουργή θεραπεία. Και ενώ περιμένουμε κάποιος άλλος 
θα διαγνωσθείτε καρκίνο, ένας ακόμη  καρκινοπαθής  θα αγω-
νιστεί να σώσει τη ζωή του,  ένας άλλος θα τη χάσει. 
Παλιοκαρκινε μια φορά και ένα καιρό η φυματίωση- σίγουρα 
του σιναφιού σου είναι και αυτή- ήταν ο μεγάλος δολοφόνο της 
εποχής της. Τα σανατόρια ήταν γεμάτα από φυματικούς, και ο 
θάνατος ήταν αχαλίνωτος.  Η πολιομυελίτιδα ήταν επισης μια 
φοβερη  ασθένεια που παγιδευε χιλιάδες παιδιά στα αναπηρικα 
καροτσακια και διεκδικουσε  πάρα πολλές ζωές. Τις νικήσαμε 
όμως ! Σήμερα, με αντιβιοτικά και εμβόλια, τις εξαφανίσαμε. 
Έρχεται και η σειρά σου καταραμένε… 

Στην επόμενη έκδοση τα σπουδαία
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Η Κοντυλένια καθήλωσε το κοινό του Μοντρεάλ
ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΑΡΓΥΡΗ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΙΤΕΡ ΤΣΟΥΝΗΣ

Μ
ε 15λεπτο όρθιο χειροκρότημα και επιφω-
νήματα ενθουσιασμού το κοινό του Μοντρε-
άλ υποδέχθηκε την παράσταση της Κοντυλέ-
νιας, που μεταφέρθηκε από το Τορόντο στο 

Μοντρεάλ με τον θίασο της θεατρικής σχολής ΕΚΦΡΑΣΗ σε 
σκηνοθεσία της ευρηματικής και έμπειρης Νάνσυ Άθαν Μυ-
λωνάς. 
Εφτακόσιοι θεατές έφτασαν από τα πέρατα του Μοντρεάλ 
και του Λαβάλ στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο να παρα-
κολουθήσουν την παράσταση που έδωσε συναισθήματα 
πόνου, χαράς, απογοήτευσης, ευτυχίας, δυστυχίας  βγάζο-
ντας ταυτόχρονα και πολύ γέλιο.
Τα χορευτικά της Νάνσυ-Αθαν Μυλωνάς συμπλήρωσαν τις 
εικόνες του έργου, που είχα την τύχη να γράψω ακούγοντας 
την αφήγηση για την ιστορία της Κοντυλένιας από τη θεία 
μου Ελένη Αργύρη Ζαβιτσάνου, η οποία γνώρισε στη νιότη 
της την περίφημη Κοντυλένια του Νησιού.
Ο πόνος εναλλασσόταν με τη χαρά σε όλες τις φάσεις του 
έργου με κορυφαίο μήνυμα πως «Αλλαι βουλαί ανθρώπων 
άλλα θεός κελεύει», καθώς η ομορφιά της Κοντυλένιας δεν 
κατάφερε να τη σώσει από την ειμαρμένη της. Το χορευτικό 
με τις μαύρες κάργες του κακού προμηνύματος παρέπεμπε 
σε αισχύλειο τραγωδία και δεν είχε τίποτε να ζηλέψει από 
τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο και 
το Ηρώδειο.
Ως συγγραφέας του έργου ευλογήθηκα να ακούσω τις λέξεις 
των διαλόγων μου να ηχούν στα αυτιά μου αυτούσιες, παρ-
μένες μέσα από το μυθιστόρημα και δοσμένες με πάθος από 
τους ερασιτέχνες- κι όμως επαγγελματίες- ηθοποιούς του 
θιάσου της Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνάς.
Η Νάνσυ διατήρησε όχι μόνο της ροή της ιστορίας, αλλά 
κράτησε αυτούσια τα λόγια και τα νοήματα της Κοντυλένιας, 

αποδεικνύοντας ότι η θεατροποίηση ενός μυθιστορήματος 
είναι εφικτή στα χέρια ενός έμπειρου σκηνοθέτη χωρίς δια-
στροφικές αφαιρέσεις και παραμορφωτικές προσθήκες.
Καταπληκτική ήταν η παιδική ηλικία της Κοντυλένιας το 
ρόλο της οποίας έπαιξε με πειστικότητα η τρίτης γενιάς Ελλη-
νίδα ΤόριΑννα Μαρία Κουτσουλιάνος Ασμπυ που πλαισιώ-
θηκε από τις μικρές φίλες της και τον Αντωνάκη, το ρόλο του 
οποίου υποδύθηκε επίσης σε άψογα ελληνικά ο μικρός Αλέ-
ξανδρος Newell.
Η Ειρήνη Αναργύρου ως Κοντυλένια με την θρυλική ομορ-
φιά και την αθωότητά της συνεπήρε το κοινό, ενώ ο Δημή-
τριος Χατζηκωνσταντίνου στο ρόλο του αρραβωνιαστικού  
Μενέλαου ήταν επίσης εξαιρετικός.
Ξεχώρισαν στους δεύτερους ρόλους ο Ανδρέας Μπατά-
κης (Λεωνίδας), Ο Τάσος Νικόπουλος (ενήλικος Αντώνης), 
η Ευγενία Νικολάου (μάγισσα), ο Τομ Χαραλαμπίδης (Νικη-
φόρος), η Αννα Κοτσμποϊκίδης (μητέρα του Αντώνη), ο Στήβ 
Κάστορας (Ισίδωρος) η Αντζη Μακρής (Κρυσταλλία), ενώ 
την παράσταση κυριολεκτικά έκλεψε με το πηγαίο χιού-
μορ της η Ειρήνη Μπίθα Γεωργιάδη. Εκπληκτικός στην 
αγγλική αφήγηση που έδενε τις σκηνές μεταξύ τους ήταν ο 
Bill Chambers ενώ η Lydia Soldevila Tombros υπέγραψε την 
παράσταση ως βοηθός σκηνοθέτις.
Η μπαλαρίνα Ελενα Μερεκούλιας γοήτευσε στα σόλο χορευ-
τικά της καθώς αναπαρίστανε τα όνειρα της Κοντυλένιας 
ντυμένη στα λευκά, χαρίζοντας τη μαγεία της ανεξερεύνητης 
ψυχής της ηρωίδας του μεσοπολέμου.
Τα τραγούδια της Πάττυς Καλού σε στίχους της υπογράφου-
σας πραγματικά στεφάνωσαν την παράσταση με την ουσία 
του έργου. «Η Κοντυλένια του Νησιού μάγισσα του παρα-
μυθιού» ήταν το βάλς της υπόσχεσης για ευτυχία. Το τελευ-
ταίο τραγούδι «Κλαίει το Νησί» που έκλεισε την παράσταση 

σφράγισε τη σκηνή με τον άφατο πόνο της απώλειας.
Το ορχηστρικό «Θύμησες» του Διονύση Γράψα με τη Μαντο-
λινάτα του Ορφέα ανέδειξε τα τυρκουάζ νερά της Λευκά-
δας και του Μεγανησιού, ενώ η «Λευκάδα Μάγισσα» του 
Ηλία Γεωργάκη με την Αγιομαυρίτικη Παρέα απογείωσε την 
ομορφιά του νησιού απ΄άκρη σ’ άκρη.
Πενηνταπέντε ηθοποιοί και χορευτές επί σκηνής από το 
θεατρικό εργαστήρι ΕΚΦΡΑΣΗ του Τορόντο, το χορευτικό 
συγκρότημα ΣΥΡΤΑΚΙ του Μοντρεάλ, η κορυφαία δημο-
τική αοιδός Ματίνα Λύτρα με καταγωγή από τον Άγιο Πέτρο 
Λευκάδας, το κοινό του Μοντρεάλ που διψάει για θέατρο, 
όλοι συνείργησαν στην άψογη παράσταση της περασμένης 
Κυριακής.
Ο Γενικός πρόξενος Μιχάλης Γαβριηλίδης με το λιτό και ουσι-
αστικό λόγο του, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής 
με τη φιλοξενία της παράστασης στο Ελληνικό Κοινοτικό 
Κέντρο, ο Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Λάλος με την 
δημιουργική του ευγένεια,η δήμαρχος Τζουλιάνα Φουμα-
γκάλι,  σύσσωμο το ΔΣ του κοινοτικού οργανισμού,οι πολι-
τικοί του Μοντρεάλ Εμμανουέλλα Λαμπρόπουλος, Αννυ 
Κουτράκη (ομοσπονδιακές βουλευτίνες), οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Μαίρη Ντέρος, Αγλαϊα Ρεβελάκη,οι μαθητές των 
ελληνικών σχολείων προσκεκλημένοι από την Παναγιώτα 
και το Γιώργο Τσίτουρα, ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Τζίμμης Μανωλάκος, έδωσαν το παρόν χειροκροτώντας 
παρατεταμένα το θίασο που διδάχθηκε και απέδωσε άψογα 
στην ελληνική γλώσσα την Κοντυλένια του Νησιού προκα-
λώντας όλα τα συναισθήματα της ανθρώπινης φύσης.
Νιώθω ευλογημένη ως τα ακροδάχτυλα διότι ευτύχησα 
να μοιραστώ με ένα ευαίσθητο κοινό την παράσταση της 
Κοντυλένιας, καμωμένη για τη σκηνή από την ταλαντούχα 
Νάνσυ Αθαν Μυλωνάς.
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In recent weeks, Toronto has been 
gripped by a type of fear it has not 
felt in almost 17 years. 
 
When SARS arrived in 2003, I was 
the Member of Parliament for 
Scarborough-Agincourt – ground 
zero in Canada. The Scarborough 
Grace Hospital, in the heart of the 
riding, was the hotbed of the virus.
 
The SARS outbreak was the 
biggest test that Scarborough-

Agincourt had ever faced. People 
stockpiled supplies and did not 
leave their homes for weeks on end. 
Community doctors were fighting to 
save patients. Two of my staff were 
placed in quarantine, after visiting 
the Scarborough Grace in the early 
days of the outbreak. 
 
Many of my Chinese constituents 
bore the brunt of public fear and 
anger, facing discrimination and 
racial slurs directed at them. 
Local Chinese businesses faced a 
significant downturn in business.
 
In 2003, I received many messages 
from Chinese-Canadian constituents 
expressing their sadness at becoming 
the subject of xenophobia and 
discrimination. To help mitigate the 
backlash, I worked with community 
stakeholders by holding town halls 
and encouraging support of local 
businesses. 
 
17 years later, in the face of the Novel 

Coronavirus outbreak, Toronto 
residents are understandably 
frightened. 
 
This time, Canada was ready. I have 
received personal assurances from 
the doctors at the Scarborough 
Grace Hospital that they were ready 
and prepared for any potential 
coronavirus outbreak.
 
I am disappointed to see the 
re-emergence of behaviours that I 
thought we left behind in 2003. It 
appears that we have not learned 
from the past that, in times of need, 
we have to work together. Actions 
such as leaving nasty comments 
on social media, or enforcing 
stereotypes, at the expense of 
Chinese community members, are 
not ways to deal with this issue. 
Medically, we were ready, but we 
still have a lot to learn about facing 
community issues together.
 
Today, as in 2003, I stand with the 

residents of Scarborough-Agincourt 
as we support each other in this time 
of need. 
 
I urge all Torontonians to: 
• source facts from the official 
Public Health Agencies;
• maintain a high level of personal 
hygiene;
• don’t listen to or spread 
rumours; and,
• be good to one another.
 
In the words of Franklin D. Roosevelt, 
we have “nothing to fear but fear 
itself”. 
    
Jim Karygiannis,
Councillor, 
Ward 22 Scarborough-Agincourt 

3850 Finch Ave E G7 
Scarborough Ontario M1T 3T6 
(416) 392 1374 Phone 
(647) 723 0287 Fax 
jim@karygiannis.net 
www.karygiannis.net

The Lesson We Didn’t Learn From SARS
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ΌΤΑΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ, ΤΟ 

“SERANO” ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΤΟ «SERANO»
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΕΝΩΜΕΝΑ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΤΟ «FAMILY DAY» 
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S
ix t y - f i v e  gu e s t s  in c lud ing 
members of the media, food 
industry executives (distributors, 
importers and brokers) attended 

the FRESHCANO- EUROPEAN CANNED 
PEACHES’ launch event in Toronto on 
January 29, 2020, at Soula’s Modern Greek 

Restaurant in Danforth. The guests enjoyed 
learning about the origins and cultivation 
of peaches in Greece, their quality and their 
nutritional value. 
The Trade Commissioner of the 
General Consulate of Greece in 
Toronto, Ms. Areti Skafidaki has 
graced the event along with many 
other relevant and important 
guests. She mentions in her 
speech the historical connection of 
peaches cultivation in Greece from 
the ancient times of Alexander the 
Great. Mrs Skafidaki also points 
that Peach is a symbol of youth, 
immortality and good health. The 
fruit of the peach symbolizes the 
continuous process of renewal of 
life, and the peach flower - spring, softness, 
peace, and purity.
Mr s .  Mar ia  Giokar in i  f rom the 
implementing body Novacert Ltd, presented 
the key actions of the European project 
FRESHCANO during the next 2 years in 
Canada and Mrs Aphrodite Filinta from 
the Association of Producers Organization 
(ALMME) in Greece, presented the 
cultivation and production process of the 
canned peaches, as well as all the necessary 
quality systems of integrated management 
and certifications followed by the producers 

of the Association. Interesting data about 
the nutritional value of canned peaches, 
were given by the main speaker, Mrs. 
Ciara Foy, a Holistic Nutritionist. Mrs 
Foy delivered a compelling presentation 
outlining the health benefits of canned 
peaches, including anti-aging and warding 

off certain types of cancer.
Guests enjoyed a three-course 
meal with canned peaches and 
were pleasantly surprised by the 
flavour and quality the peaches! 
The menu included an arugula 
salad made with grilled peaches 
and goat cheese as appetizer,and 
an option of either pork tenderloin 
with grilled peaches, grilled 
chicken breast with balsamic 
glazed Greek peaches or vegetable 
moussaka. Dessert options were 
Peaches Mello (peaches over ice 
cream) or Greek Ekmek Kataifi 

(custard and whipped cream pastry with 
peaches). 

‘Freshcano’ is a European f inanced 
campaign that aims to promote the 
European canned peaches in the markets of 
South Korea and Singapore. The objectives 
of the Project are to provide information 
on the specific methods of cultivation and 
the quality characteristics of the European 
canned peaches.

Website: https://www.cannedpeaches.eu/
Facebook: @Cannedpeaches.eu 
Instagram: @cannedpeaches.eu 
Twitter:  @cannedpeacheseu

FRESHCANO
EUROPEAN CANNED PEACHES 

AT SOULA’S IN TORONTO
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Λ
ίγα λόγια για την  -σχετικά με το εύρος της – νεότερη ι-
στορία του γένους που , ως αρχαίο ελληνικό μεγαλουρ-
γούσε κι έφτασε στο σημείο, ως ελληνοχριστιανικό,  να 
έχει καταντήσει ο τελευταίος κομπάρσος στη σύγχρονη 

ιστορία του … 
Πηγές ιστορικές που δεν διδάσκονται στα ελληνορθόδοξα σχο-
λεία φωτίζουν μαύρες πτυχές της βυζαντινής περιόδου προκα-
λούν ρίγος και δημιουργούν ερωτήματα ...
Τί να φταίει για όλα όσα συνέβησαν εις βάρος των ελλήνων μετά 
τον θάνατο του Αλέξανδρου και την πτώση της τελευταίας αρχαίας 
ελληνικής αυτοκρατορίας ;  
Μήπως διότι , όσοι αλλαξοπίστησαν , όσοι εμήδησαν  έγιναν 
φονιάδες των αδελφών τους κι απαρνήθηκαν το παρελθόν τους 
«πριν αλέκτωρ λαλλήσει τρις» ; 
Αυτό φταίει ;  ή μήπως όλοι αυτοί λειτούργησαν ως προπύργιο 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 στοιχεία  που δεν 
με κάνουν περήφανο , μου θυμίζουν όμως,  πως είμαστε ακόμη 
ζωντανοί !
Μετά την δημοσίευση αυτού του  εξαιρετικά περιληπτικού  χρο-
νολογικού  πίνακα, ( στις προηγούμενες τέσσερις εκδόσεις της 
εφημερίδας που κρατάτε στα χέρια σας) αντιλαμβάνομαι πως η 
χριστιανική θρησκεία αντιμετώπισε με μεγάλο φόβο και μίσος το 
ελεύθερο ελληνικό πνεύμα, για έναν απλό λόγο: βασιζόμενη στην 
αρχή του «πίστευε και μη ερεύνα» θεωρεί οτιδήποτε πέραν της 
δικής της ιδεολογίας «σατανικό» και καταδικαστέο (συνήθως σε 

θάνατο. Η «ιερά εξέταση» σταμάτησε δια νόμου μόλις το 1850).
Κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο για τους Έλληνες, που είχαν έμφυτα τα 
στοιχεία της αναζήτησης και του προβληματισμού. Ήταν επομέ-
νως απειλή για τους εκφραστές της θρησκείας της «αγάπης». 
Με δικαιολογία λοιπόν τον εκχριστιανισμό τους, κατέστρεψαν 
έναν πολιτισμό ανώτερο από κάθε άποψη. 
Έναν πολιτισμό, που έθεσε τις βάσεις της επιστημονικής σκέψης, 
της καλλιτεχνικής αναζήτησης και ενός ιδεώδους που δεν επιτρέ-
πει στον άνθρωπο να είναι ζώο με προκαθορισμένη μοίρα, αλλά 
ένα ον νοήμον, ικανό να εξελιχθεί ελεύθερα και να μεγαλουργήσει, 
χωρίς το φόβο κανενός εξωσυμπαντικού «θεού».
Η καταγραφή αυτή μπορεί μεν να αναφέρεται στην περίοδο 
μεταξύ του 324 και του 860 (536 έτη!), όπου έγινε και το μεγα-
λύτερο μέρος των διωγμών και εγκλημάτων κατά των Ελλήνων 
και του ελληνικού πνεύματος, οι σποραδικές όμως καταστρο-
φές και διώξεις του ελληνικού πολιτισμού συνεχίστηκαν (το 1729 
π.χ. ο Γάλλος αβάς Φουρμόν κατέστρεψε εκ θεμελίων την αρχαία 
Σπάρτη, την Τροιζήνα και την Ερμιόνη) και συνεχίζονται μέχρι 
σήμερα. 
Φυσικά τίποτα και ποτέ δε δημοσιοποιείται και κανείς ασφαλώς 
δεν τιμωρείται για τις πράξεις αυτές. Όπως πάντα, άλλωστε, αφού 
αρωγός των βαρβαρικών αυτών ενεργειών είναι, τις περισσότε-
ρες φορές, ο κρατικός μηχανισμός, δια των υπουργείων του και 
άλλων οργανισμών!
Για του λόγου το ασφαλές, αναφέρω μόνο το υπουργείο «Πολιτι-
σμού», το οποίο ελέγχει κατά το δοκούν τις αρχαιολογικές ανασκα-
φές, αλλά και το υπουργείο «α-Παιδείας» που εντελώς απροκάλυ-
πτα έχει ως συμπλήρωμα του τίτλου του «και Θρησκευμάτων»! 

Ερωτώ κάθε νοήμονα πολίτη αυτού του τόπου που λέγεται Ελλάδα 
και που έχει στο κρανίο του έστω μερικά ίχνη φαιάς ουσίας, πώς 
ανέχεται ακόμη να τον «δουλεύουν» έτσι άγρια και ξεδιάντροπα 
από κοινού Πολιτεία και «εκκλησία»;
Το ερώτημα φυσικά για την χώρα που ζούμε ως μετανάστες, τον 
Καναδά,  είναι ρητορικό,  στην Ελλάδα όμως, όσοι θέλουν να επι-
στρέψουν στην Ελληνική θρησκεία, πρέπει να προσφύγουν και 
πάλι στην Ε.Ε., μήπως κάποτε δικαιωθούν, ως προς το δικαίωμα 
της ανεξιθρησκείας ;;;
Πηγές:
1. Karlheinz Deschner: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού. 
Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ 2004
2. Λιλής Ζωγράφου: Αντιγνώση. Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 18η 
έκδοση
3. Δημ. Κοργιανίτη: Το λυκόφως των θεών. Εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ 
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. Εκδό-
σεις 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. Εκδό-
σεις ΔΙΟΝ 2002
10. Α. Καμάρα: Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης Ρωμαϊ-
κής αυτ/ρίας. Εκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ
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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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Y
πάρχουν πολλοί παράγοντες οι ο-
ποίοι σχετίζονται με την υγεία της 
καρδιάς, η διατροφή είναι ο πιο ση-
μαντικός από αυτούς. Παρόλο που 

οι τροφές δεν είναι πανάκεια, ορισμένες  έ-
χει αποδειχθεί, ότι βελτιώνουν την υγεία της 
καρδιάς σας. Μάθετε πώς οι παρακάτω τρο-
φές, μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε 
τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων.

Δημητριακά ολικής αλέσεως
Όσοι τρώνε άφθονα δημητριακά ολικής αλέ-
σεως, τείνουν να είναι πιο λεπτοί  και έχουν 
χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου, από 
εκείνους που δεν καταναλώνουν τροφές ολι-
κής άλεσης. Αυτό γίνεται, πιθανώς επειδή, τα 
δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν αντιο-
ξειδωτικά, φυτοοιστρογόνα και φυτοστερό-

λες που είναι προστατευτικές έναντι της στε-
φανιαίας νόσου. Επιπλέον, μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι, όσοι τρώνε  μια διατροφή πλούσια σε 
φυτικές ίνες, έχουν  40 τοις εκατό χαμηλό-
τερο κίνδυνο καρδιακής νόσου, από εκείνους 
που καταναλώνουν  μια δίαιτα χαμηλή σε 
φυτικές ίνες. Άρα, καλό είναι να περιλαμβά-
νετε μια αφθονία τροφίμων που είναι πλού-
σια σε διαλυτές φυτικές ίνες, όπως, είναι το 
πλιγούρι βρώμης, το κριθάρι, τα φασόλια, οι 
μπάμιες, η μελιτζάνα, και τα εσπεριδοειδή, 
όπως τα πορτοκάλια.

Γιαούρτι
Έρευνες δείχνουν ότι, το γιαούρτι μπορεί να 
προστατεύσει από ασθένειες των ούλων, οι 
οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο για καρ-
διακές παθήσεις. Ερευνητές από την Ιαπω-
νία ανέλυσαν τη διαιτητική πρόσληψη από 
σχεδόν 1.000 ενήλικες και βρήκαν, ότι εκεί-
νοι που κατανάλωναν τα υψηλότερα επίπεδα 
γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδικά το για-
ούρτι, είχαν πιο υγιή ούλα. Επίσης, τα προβι-
οτικά, γνωστά και ως «καλά βακτήρια», μπο-
ρεί να βοηθήσουν στην υγεία των δοντιών, 

αντιμετωπίζοντας την ανάπτυξη των βακτη-
ρίων στο στόμα. Αυτά τα  καλά βακτήρια τα 
βρίσκετε σε τρόφιμα, όπως το γιαούρτι και 
το κεφίρ και γενικά σε γαλακτοκομικά που 
έχουν υποστεί ζύμωση.

Φασόλια
Τρώτε φασόλια τακτικά, διότι  είναι καλό 
για την καρδιά σας. Μια μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στο Journal of Nutrition προτεί-
νει να καταναλώνετε 1/2 φλιτζάνι βρασμένα 
φασόλια καθημερινά, γιατί  μπορεί να μει-
ώσουν  τη χοληστερόλη. Επίσης, περιέχουν 
φλαβονοειδή, ενώσεις που βρίσκονται και 
στο κρασί, στα μούρα και στη σοκολάτα, οι 
οποίες αναστέλλουν την προσκόλληση των 
αιμοπεταλίων στο αίμα, με αποτέλεσμα να 
μειώνουν τον κίνδυνο  για καρδιακή προ-

σβολή και εγκεφαλικά επεισόδια.

Ψάρια
Η κατανάλωση δύο ή περισσότερων μερί-
δων ψάρι την εβδομάδα, συνδέεται με 30 τοις 
εκατό χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης στεφα-
νιαίας νόσου. Εδικά τα λιπαρά ψάρια, όπως, 
ο σολομός και ο τόνος, περιέχουν ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα, τα οποία ελαττώνουν τα επί-
πεδα των τριγλυκεριδίων και μπορεί να συμ-
βάλουν στην πήξη του αίματος. Τα ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα, επίσης, μειώνουν ελαφρά  την 
αρτηριακή πίεση και μπορεί να βοηθήσουν 
στην πρόληψη των αρρυθμιών.

Σοκολάτα
Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει, ότι η κατα-
νάλωση μέτριας ποσότητας σκούρας σοκο-
λάτας, έχει αντιπηκτικά αποτελέσματα, τα  
οποία μπορεί να ωφελήσουν την καρδιαγγει-
ακή υγεία, και μπορεί επίσης, να ενισχύσουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα με τη μείωση της 
φλεγμονής. Επιπλέον, το κακάο είναι πλούσιο 
σε φλαβανόλες, που συμβάλλουν στη διατή-
ρηση της υγιούς λειτουργίας των αιμοφόρων 

αγγείων, με αποτέλεσμα  να μειώνεται  ο κίν-
δυνος, υψηλής αρτηριακής πίεσης, διαβήτη 
τύπου 2, νεφρικής νόσου και της άνοιας.

Μήλα
Η κατανάλωση αυτού του φρούτου, έχει 
συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο θανά-
του, από τη στεφανιαία  και τη καρδιαγγειακή 
νόσο. Μελέτες υποστηρίζουν ότι, όσοι κατα-
ναλώνουν συχνά μήλα, έχουν χαμηλότερο 
κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικά επεισόδια, 
και αυτό οφείλεται στις αντιοξειδωτικές ενώ-
σεις που βρίσκονται στα μήλα. Επιπλέον, τα 
μήλα είναι πλούσια σε πηκτίνη, μια μορφή 
διαλυτής ίνας που είναι γνωστό, ότι βοηθάει 
στη μείωση της χοληστερόλης.

Μούρα
Τρώγοντας ένα φλιτζάνι ανάμεικτα μούρα 
καθημερινά, έχει συνδεθεί με αυξημένα επί-
πεδα της «καλής» HDL χοληστερόλης και 
μειωμένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, δύο 
θετικά αποτελέσματα, όταν πρόκειται για την 
υγεία της καρδιάς. Συμπεριλάβετε στο μίγμα 
σας, φράουλες, κόκκινα βατόμουρα και μύρ-
τιλλα, καθώς και άλλα μούρα , για να έχετε 
ένα ευρύ φάσμα πολυφαινολών.

Μπανάνες
Μια μπανάνα έχει 12 τοις εκατό της συνι-
στώμενης ημερήσιας δόσης σας σε κάλιο. Το 
κάλιο βοηθάει στη διατήρηση της κανονικής 

λειτουργίας της καρδιάς και την ισορροπία 
του νατρίου και του νερού στο σώμα. Επίσης, 
βοηθάει τους νεφρούς να  αποβάλλουν την 
περίσσεια νατρίου, συμβάλλοντας έτσι στην 
υγιή αρτηριακή πίεση. Αυτό το ορυκτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τους ανθρώπους, 
που λαμβάνουν διουρητικά για την καρδιακή 
νόσο, γιατί καταπολεμάει τις κατακρατήσεις. 
Άλλες καλές πηγές καλίου είναι οι γλυκοπα-
τάτες, το άπαχο γιαούρτι και το σπανάκι.

Πράσινο Τσάι
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι εκείνοι που 
πίνουν 3 με 4 φλιτζάνια ή και περισσότερο τσάι 
την ημέρα, έχουν περίπου μισές πιθανότητες 
να υποστούν καρδιακή προσβολή. Επίσης, το 
πράσινο τσάι μειώνει, σημαντικά τον κίνδυνο 
ανάπτυξης της νόσου των ούλων, κάτι που 
οφείλεται στα αντιοξειδωτικά που περιέχει.
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 προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195), να μου στείλετε e-mail 
στο ApollonPharmacy@yahoo.com ή να 
περάσετε από το φαρμακείο Απόλλων 
(698 Danforth Avenue) και να τα πούμε 
από κοντά.
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21 Φεβρουαρίου
1913: Ο ελληνικός Στρατός κυριεύει το οχυ-
ρωμένο Μπιζάνι και απελευθερώνει τα Γιάν-
νενα από τους Τούρκους. Υπογράφεται το 
πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης και οι 
άνδρες του τουρκικού στρατού, περίπου 
30.000, παραδίδονται στον Ελληνικό Στρατό 
και θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου.
1915: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτεί-
ται από πρωθυπουργός, κατόπιν διαφω-
νίας του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Το γεγονός σηματοδοτεί την αρχή 
του εθνικού διχασμού.
1973: Οι φοιτητές καταλαμβάνουν τη 
Νομική την περίοδο της Επταετίας. Από την 
ταράτσα του κτιρίου καλούν το λαό της Αθή-
νας να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους για 
δημοκρατικές ελευθερίες. Οι πρυτανικές 
αρχές δεν ζητούν την επέμβαση της αστυ-
νομίας. Πολιτικοί, πνευματικοί άνθρωποι, 
ακόμη και στρατηγοί εν αποστρατεία σπεύ-
δουν να υπερασπιστούν τους φοιτητές.Το 
βράδυ της επόμενης ημέρας άρχισε η απο-
χώρηση των καταληψιών, με την κάλυψη 
χιλιάδων διαδηλωτών, που κατέκλυσαν τους 
δρόμους γύρω από τη Νομική. Ωστόσο, 
υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία και 
παρακρατικούς, με αποτέλεσμα τραυματι-
σμούς και συλλήψεις διαδηλωτών.

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1986: Το Τριμελές Εφετείο Πειραιά αθωώ-
νει τους πέντε φύλακες, που είχαν θεωρη-
θεί πρωτόδικα υπεύθυνοι για την τραγωδία 
της «Θύρας 7» στο γήπεδο Καραϊσκάκη και 
είχαν καταδικασθεί σε φυλάκιση 10 ετών.
1989: Θεσμοθετείται το νέο Βραβείο Ωνάση 
με το όνομα «Δελφοί» για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.
1992: Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, 
πάνω από 100.000 Έλληνες ομογενείς παίρ-
νουν μέρος σε συλλαλητήριο υπέρ της ελλη-
νικότητας της Μακεδονίας.

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
532: Θεμελιώνεται από τον αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό ο ναός της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη, έργο των αρχιτεκτό-
νων Ανθέμιου και Ισιδώρου, μετά την κατα-
στροφή του παλαιότερου κατά τη Στάση του 
Νίκα.
1943: Ιδρύεται στην Αθήνα η Εθνική Πανελ-
λαδική Οργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.), έχοντας 
στις τάξεις της την αφρόκρεμα της νεολαίας. 
Θα αναλάβει σημαντική δράση την περίοδο 
της γερμανικής κατοχής.
1943: Οι Γερμανοί κατακτητές ανακοινώ-
νουν την πολιτική επιστράτευση των Ελλή-
νων, προκειμένου να τους χρησιμοποιή-
σουν σε καταναγκαστικά έργα
1966: 1.500 τηλεοπτικοί δέκτες λαμβάνουν 
το πρώτο κανονικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, της 
σημερινής ΕΡΤ. Πρώτη εκφωνήτρια, η Ελένη 
Κυπραίου.
1973: Φεύγει από τη ζωή η παγκοσμίου 
φήμης βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 
Κατίνα Παξινού. Εκτός από τις αξέχαστες 
ερμηνείες της στο Θέατρο και τον κινημα-
τογράφο, η Κατίνα Παξινού έκανε μεταφρά-
σεις θεατρικών έργων κι έγραψε τη μουσική 
για την παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» 
του Σοφοκλή, που ανέβασε το Εθνικό Θέα-
τρο.

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1821: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφο-
ρεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου 
υπέρ πίστεως και πατρίδος», με την οποία 
ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και 
της Βλαχίας να επαναστατήσουν. Η ενέρ-
γειά του αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη 
έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνά-
βιες Ηγεμονίες.
1964: Δημοσιεύματα του ελληνοκυπρια-
κού Τύπου αποκαλύπτουν μυστικό σχέδιο 
των Τούρκων, σύμφωνα με το οποίο στον 
μελλοντικό τουρκοκυπριακό τομέα θα περι-
ληφθούν η Αμμόχωστος, η Κυρήνεια και η 
μισή Λευκωσία.
1975: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγ-
γελος Αβέρωφ, ανακοινώνει την καταστολή 
συνωμοτικής κίνησης στο στράτευμα. (Πρα-
ξικόπημα της Πιτζάμας)
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1822: Καταργείται η δουλεία στην Ελλάδα, 
με διάταξη του Συντάγματος της Επιδαύρου.
1833: Με Βασιλικό Διάταγμα που εκδίδεται 
από την Αντιβασιλεία του Όθωνος, καταρ-
γείται ο Στρατός των ατάκτων και συγκρο-
τείται Ελληνικός Τακτικός Στρατός, αποτε-
λούμενος από Πεζικό, Ιππικό, Πυροβολικό 
και Μηχανικό.
1919: Οι Δωδεκανήσιοι πραγματοποιούν 
συλλαλητήριο στην Αθήνα, αξιώνοντας την 
ένωση των νησιών με την Ελλάδα.
1973: Μακελειό σε κέντρο διασκέδασης 
της Αθήνας από το Νίκο Κοεμτζή για μια 
«παραγγελιά». Ο απολογισμός τραγικός: 
τρεις αστυνομικοί νεκροί, οκτώ τραυματίες, 
και δυο άνθρωποι – ο δράστης και ο αδερ-
φός του – στη φυλακή. Ο Διονύσης Σαββό-
πουλος εμπνέεται από το γεγονός και γρά-
φει το τραγούδι «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για το 
Νίκο».

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1910: Ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας από τέσσερα σωματεία: των ραφτάδων, 
των μαρμαρογλυπτών, των λατόμων και των 
τυπογράφων
1968: Ιδρύεται το ΠΑΚ από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου (κίνημα αντίστασης στη χού-
ντα), με κεντρική έδρα τη Στοκχόλμη της 
Σουηδίας.

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
274: Γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, 
πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 
22/5/337)
1869: Εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος αστικός 
σιδηρόδρομος Αθήνας – Πειραιά, υπό την 
επωνυμία ΣΑΠ Α.Ε., μετέπειτα ΗΣΑΠ. Επι-
βάτες στο πρώτο δρομολόγιο είναι η βασί-
λισσα Όλγα, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος 
Ζαΐμης, υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμά-
τες και άλλοι επίσημοι.
1943: Απεβίωσε ο  Κωστής Παλαμάς, Έλλη-
νας ποιητής. (Γεν. 13/1/1859)
1959: Θεμελιώνεται στην Αθήνα από τον 
τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή το ξενοδοχείο «Χίλτον».
1991: Η Αλέκα Παπαρήγα εκλέγεται Γενική 
Γραμματέας του ΚΚΕ. Για πρώτη φορά 
από την ίδρυσή του, το ΚΚΕ τοποθετεί μία 
γυναίκα στην ηγεσία. Η νέα Γ.Γ. υποστηρί-
χθηκε από τη λεγόμενη «συντηρητική» 
πτέρυγα της Κεντρικής Επιτροπής με 57 
ψήφους, έναντι 53 τουΓιάννης Δραγασάκης.
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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

Καρτ ποστάλ με έφιππους αξιωματικούς στην οδό Ευαγγελιστρίας

Πλέκοντας κοφίνια στην 
περιοχή του Ψυρρή

Η λαχαναγορά 
στο Γκάζι

Λεωφόρος Πανεπιστημίου γύρω στο 1900 
σε μια φωτογραφία του Οδ. Φωκά

Κρεοπωλείο «Πανελλήνιον», 1896, 
Βαρβάκειος Δημοτική Αγορά Αθηνών 

(κατασκευή 1886) 

Ο Λευκός Πύργος με τα ανέγγιχτα ακόμη 
περιτειχίσματά του, όπως φαίνονταν από τη 

θάλασσα στις αρχές του 20ου αιώνα

Οι γειτονιές στα Ιωάννινα 
σφύζουν από ζωή κατά την 

διάρεκεια του Μεσοπολέμου

Κολωνάκι το 
1870. 

Χωράφια 
παντού…

Καθημερινή φορεσιά άνδρα στην Αμφίκλεια (1890) με καμιζόλα, 
σκούφια και τις χαρακτηριστικές ψηλές κάλτσες
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Εξενέγκατε την στολήν 
την πρώτην και 

ενδύστατε Αυτόν

Ε
ίναι πολύ συγκλονιστική η παρα-

βολή του ασώτου υιού. Ο νέος αυ-

τός θέλησε να ζήση την ζωή του μα-

κριά από την πατρική προστασία. 

Ποθούσε την λευτεριά του. Δεν εγνώριζε ό-

μως τι τον περίμενε στην ξένη χώρα, που πή-

γε να ζήση. Εκεί δεν ένιωθε τις παρτρικές δε-

σμεύσεις. Όμως αυτή η αδέσμευτη ζωή, τον 

έκαμε να είναι ο χειρότερος δούλος. Δούλος 

στα φοβερά πάθη του. Ρούφηξε άπληστα τις 

σαρκικές ηδονές και απολαύσεις. Και κατά-

ντησε στο τέλος χοιροβοσκός, κουρελιάρης 

και πεινασμένος. Αλλά εκεί στην ερημιά και 

την απόγνωση, βυθίζεται σε σκέψεις. Νοερά 

γυρνάει στο πατρικό του σπίτι. Εκεί υπάρ-

χει τόση ευλογία… Εκεί τον περιμένει μιά 

ζεστή αγκαλιά και μιά πατρική καρδιά. Ανα-

καλύπτει ότι η αγάπη του Πατέρα του, που 

τόσο την είχε πληγώσει, είναι τόσο μεγάλη, 

ώστε να τον συγχωρήση. Χύνει δάκρυα καυ-

τά. Μετανιώνει με όλη του την καρδιά… Συ-

νεσθάνεται το βάρος της ενοχής του. Άχ! Πό-

σο θέλει να γυρίση πίσω… Σηνώνει τα μάτια 

του ψηλά. Και παίρνει τη μεγάλη απόφαση… 

<<Αναστάς πορεύσομαι πρός τον Πατέρα 

μου>>, λέει με δυνατή φωνή. Σηκώνεται α-

μέσως και ξεκινάει… Να το πρώτο βήμα της 

μετανοίας του. Η απόφαση της επιστροφής. 

Κάθε επιστροφή δίνει ξεκούραση και χαρά. 

´Οταν μάλιστα επιστρέφει κανείς στο αγα-

πημένο σπίτι του Πατέρα. Κάθε επιστροφή 

αναπαύει τον ταζιδιώτη, ιδιαίτερα όταν έ-

χουν προηγηθή ταλαιπωρίες και δυσκολί-

ες. Η επιστροφή του ασώτου στην σπλαχνι-

κή και γεμάτη αγάπη πατρική αγκαλιά, είναι 

παραγματικά λυτρωτική. Η θλιβερή, αλλά 

και ηρωϊκή μορφή του ασώτου είναι παρά-

δειγμα φωτεινό για όλους μας. Είναι πράξη 

γενναία η απόφαση της επιστροφής. <<Ανα-

στάς πορεύσομαι…>> Το είπε και το έκανε 

ο άσωτος. Μαζί με την αποφασή του μελετά 

και σχεδιάζει την εξομολόγηση που θα κά-

νη στον Πατέρα του. Η ειλικρινής μετάνοιά 

του τον συντρίβει. Γι’ αυτό θέλη να κάνη μιά 

ομολογία ηρωϊκή, χωρίς μισόλογα.  <<Πά-

τερ ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν 

σου>>. Το μεγάλο βάρος της αμαρτίας τον 

σπρώχνει να ομολογήση την αμαρτωλότητά 

του με πόνο και συντριβή. Ο άσωτος, λοιπόν, 

πονάει και συντρίβεται όχι μόνο γιατί κα-

τήντησε ένας άθλιος χοιροβοσκός. Όχι μό-

νο γιατί ξευτελίστηκε τόσο πολύ, αλλά γιατί 

περιφρόνησε την αγάπη του Πατέρα. Από-

δειξε τρανή για τη συντριβή του είναι και τα 

επόμενα λόγια του: <<Ουκέτι ειμί άζιος κλη-

θήναι υιός σου>>. Εφ’ όσον με την αποστα-

σία του πρόσβαλε τον Πατέρα του, ομολογεί 

την αναξιότητά του. Δεν του πρέπει να είναι 

παιδί του με κληρονομικά δικαιώματα. Γι’ 

αυτό προσθέται: <<Ποιησόν με ως ένα των 

μισθίων σου>>. Δέξου με, Πατέρα, σαν ένα 

μισθωτό υπηρέτη σου. Γνωρίζουμε από την 

παραβολή, ότι ο Πατέρας του ασώτου, τον 

δέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα. Προτού α-

κόμη ο άσωτος προλάβη να πή λεξη μετανοί-

ας, τον φίλησε με αγάπη και τον συγχώρησε. 

Όμως ο Άσωτος εξομολογείται με ειλικρινή 

μετάνοια και ομολογεί την αναξιότητά του. 

Τρία είναι τα απαραίτητα γιά την αληθινή με-

τάνοια, γράφει ο ιερός Χρυσόστομος: Στην 

καρδιά η συντριβή. Στο στόμα η εξομολό-

γηση. ΣΤη ζωή η διόρθωση. Θα μπορούσε 

ο άσωτος να βρή προφάσεις για ν’ αποφύ-

γη την ταπείνωση. Αλλά δεν το κάνει. Και ο 

σπλαχνικός Πατέρας του δίνει άφεση των α-

μαρτιών του. Και λέει στούς δούλους του να 

φέρουν όχι απλώς μιά καθαρή στολή, αλλά 

<<την στολήν την πρώτην>>. Εδώ βλέπου-

με εκτός από την συγχώρηση, την άφεση 

των αμαρτιών καί την πλήρη αποκατάστα-

ση του κάθε ασώτου που μετανοεί, στην έν-

δοξη θέση του υιού. Όλα αυτά είναι καρποί 

της αληθινής μετανοίας, καθώς επίσης και η 

συμμετοχή στό Θείο Δείπνο: <<Και ενέγκα-

ντες, τον μόσχον τον σιτευτόν θύσατε, και 

φάγοντες ευφρανθώμεν>>. <<Καιρός μετα-

νοίας>>, είναι η περίοδος του Τριωδίου. Εί-

ναι ευκαρία για μελέτη, αυτοκριτική, κατά-

νυξη, συντριβή και αληθινή μετάνοια. Είναι 

το Τριώδιο για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό, 

ένα ανηφορικό μονοπάτι γιά μιά λυτρωτική 

πορεία καί επιστροφή πρός τον Πατέρα. Ο 

στοργικός και πανάγαθος Πατέρας μας πε-

ριμένει...
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

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

416.751.1984

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ WOODBINE & O’CONNOR
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ

κα ΜΠΕΤΤΥ 647.574.7029

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ
Με ευχάριστη προσωπικότητα 

για να εργαστεί στην επιχείρηση
ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Άμεση Πρόσληψη - Πολύ Καλός Μισθός
Τηλ. στον κ. Σταύρο

416.677.8886
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Αυτός είναι tο αγόρι μου 
Anthony. 

Είναι ένας μακρύμαλλιά 
Beverly Hills Chihuahua. 

Ψάχνω να τον 
αναπαράγωyo με ένα 

άλλο υγιές τσιουάουα. 

Για πληροφορίες

(647) 656-7558
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Έ
νας ύποπτος που φέρεται να εισέβαλε σε σπίτι της γυναίκας και την επιτέθηκε την Η-
μέρα του Αγίου Βαλεντίνου συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Τορό-
ντο της Τετάρτη. Αξιωματικοί ανταποκρίθηκαν σε μία κλήση στην περιοχή Weston 
Road και Oak Street, νότια του Highway 401, περίπου στις 1:30 μ.μ. στις 14 Φεβρου-

αρίου με αναφορές επίθεσης. Ο άνδρας φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμα της γυναίκας, 
την επιτέθηκε βίαια και απείλησε να την σκοτώσει. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Οι 
πρώτες βοήθειες μετέφεραν  τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και πήρε εξιτή-
ριο. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης και το θύμα γνωρίζονταν. Ο Samuel Smith, 24 
ετών, συνελήφθη με την φωτογραφία του να δημοσιεύεται από την αστυνομία τη Δευτέρα. 

Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι κι 
επιτέθηκε σε 24χρονη γυναίκα

Συνάντηση Έλληνα Υφ. με Καναδικές 
φαρμακευτικές για επενδύσεις κάναβης

Με τους εκπροσώπους 
καναδικών εταιρειών 
που θέλουν να επενδύ-
σουν στην φαρμακευ-

τική κάναβη συναντήθηκε σήμερα ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, 
παρουσία εκπροσώπων της πρε-
βείας του Καναδά. 
Σε ανάρτησή του στο twitter ο υφυ-
πουργός αναφέρει «όλοι έχουν γίνει 
αποδέκτες του μηνύματός μας ότι 
κάθε επένδυση πρέπει να δημιουρ-
γεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργα-
σίας».
Στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης η πρεσβεία του Καναδά στην 
Ελλάδα αναφέρει ότι οι δύο χώρες 
έχουν καλές εμπορικές σχέσεις εδώ 
και πολλά χρόνια και προστίθεται: 
«Ανυπομονούμε να στηρίξουμε την 

Ελλάδα και τον Καναδά να δημιουρ-
γήσουν νέες εταιρικές σχέσεις σε 
νέους βιομηχανικούς τομείς».
ΠΗΓΗ: The President

Τ
ρεις έφηβοι είναι υπό κράτηση 
μετά από μια βίαιη ληστεία τρα-
πεζών στο Markham που άφησε 
τέσσερις εργαζόμενους τραυμα-

τίες. Το περιστατικό συνέβη σε μια τρά-
πεζα RBC πλησίον της 16ης Λεωφόρου 
και της οδού Markham λίγο μετά τις 8 
μ.μ. την Τετάρτη. Η τοπική αστυνομία 
του York ανέφερε ότι τρεις ύποπτοι, ο-
πλισμένοι με μαχαίρια και πυροβόλο 
όπλο, μπήκαν στην τράπεζα, διέταξαν 
τον καθένα να πέσει στο έδαφος και ζή-
τησαν μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. 
Δύο εργαζόμενοι μαχαιρώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της ληστείας και δύο άλλοι 
κτυπήθηκαν στο πρόσωπο.
Οι ύποπτοι συνελήφθησαν χωρίς να 
φέρουν αντίσταση και η αστυνομία 
κατέληξε μετά την έρευνα πως το όχημα 
που χρησιμοποιούσαν είχε κλαπεί σε άλλη μία βίαιη ληστεία στο Τορόντο στις 10 
Φεβρουαρίου. Τα τρία ανήλικα άτομα έχουν συνδεθεί επίσης με επιπλέον ληστείες σε 
ολόκληρη το GTA, όπως ανέφερε η αστυνομία και η έρευνα για τα περιστατικά αυτά 
συνεχίζεται. Οι ύποπτοι, οι οποίοι είναι 13, 15 και 16 ετών, αντιμετωπίζουν διάφο-
ρες κατηγορίες, όπως ληστεία με πυροβόλο όπλο, επίθεση κι επιθετική συμπεριφορά, 
μεταμφίεση με πρόθεση και μη εξουσιοδοτημένη κατοχή πυροβόλου όπλου.

Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν 
σε σχέση με τη βίαιη ληστεία 

τραπεζών στο Markham

Τ
ο γραφείο του πρωθυπουργού ανα-
γνωρίζει τώρα ότι υπάρχουν προ-
βλήματα ορατότητας με τις νέες πι-
νακίδες κυκλοφορίας του Οντάριο 

και δεσμεύεται να συνεργαστεί με τον κατα-
σκευαστή για να διορθώσει το πρόβλημα. 
Η επαρχία προέβη σε υπεράσπιση των νέων 
πινακίδων κυκλοφορίας τις τελευταίες ημέ-
ρες, αλλά την Τετάρτη το γραφείο του πρω-
θυπουργού αναγνώρισε τα θέματα, δηλώ-
νοντας στο CTV News Toronto ότι «είναι α-
πογοητευμένοι» από την κατάσταση. 
Την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί άνθρω-
ποι, συμπεριλαμβανομένων των αστυνο-
μικών, έχουν επισημάνει προβλήματα με 
τις πινακίδες κυκλοφορίας, δημοσιεύοντας 
εικόνες στο διαδίκτυο για να δείξουν πόσο 
δύσκολο είναι να διαβάζουν τις πινακίδες 
στο σκοτάδι. Η οργάνωση Canadian chapter 

of Mothers Against Drunk Driving κάλεσε 
επίσης την επαρχία την Τετάρτη να αναθε-
ωρήσει τις πινακίδες δεδομένου των ζητη-
μάτων που έχουν εντοπιστεί από αρκετούς.
Τα φωτογραφικά ραντάρ της πόλης και οι 
φωτογραφικές μηχανές κόκκινου φωτός 
δυσκολεύονται επίσης να διαβάζουν τις 
λέξεις «Οντάριο» στη νέα πινακίδα, δήλωσε 
εκπρόσωπος της πόλης CTV News Toronto. 
Οι νέες πινακίδες, οι οποίες έχουν μπλε 
φόντο και λευκά γράμματα, σχεδιάστηκαν 
και κατασκευάστηκαν από την εταιρεία 3M 
Canada. 
Για πρώτη φορά έκαναν την εμφάνιση τους 
στις αρχές του μήνα και η επαρχία δήλωσε 
προηγουμένως ότι έχουν «φύλλα υψηλής 
ευκρίνειας που είναι ισχυρότερα και κρα-
τούν περισσότερο σε ποιότητα» από τις 
παλιές πινακίδες.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού 
αναγνώρισε ότι νέες πινακίδες έχουν 
πρόβλημα ορατότητας
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Ντιάνα Βάσκεζ: 
Σκανδαλίζει τους άνδρες

Διαθέτει 
καλλίγραμμο 
κορμί, εκρηκτικές 
καμπύλες και μία 
άγρια ομορφιά. 
Προσόντα που την 
κάνουν σίγουρα 
ακαταμάχητη. Ο 
λόγος για την Diana 
Vazquez της οποίας 
η εμφάνισή δεν 
αφήνει κανέναν 
ασυγκίνητο.

Επιπλέον, το 
εκρηκτικό μοντέλο 
ξέρει καλά πώς να 
ποζάρει στο φακό και 
να αναστατώνει τα 
πλήθη.

Οι φωτογραφίες 
της στο Instagram 
είναι η μία πιο 
σέξι από την άλλη, 
ενώ οι ημίγυμνες 
πόζες φαίνεται πως 
είναι η μεγάλη της 
αδυναμία, αφού στο 
λογαριασμό της θα 
βρείτε πολλές.
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Ε
ίναι ένα από τα ελπιδοφόρα ονόματα του 
γυναικείου αθλητισμού. Ταυτόχρονα με τις 
εξαιρετικές της επιδόσεις όμως έχει να επι-
δείξει και ένα ολοκληρωμένο πακέτο λάμ-

ψης και ομορφιάς. Η Ζωή συγκαταλέγεται με ευ-
κολία στις ομορφότερες αθλήτριες της γενιάς της, 
στις γυναίκες που φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα 
και δημιουργούν νέους φίλους στο χώρο του στί-
βου. Η 24χρονη αποτελεί ένα από τα σημαντικά 
κεφάλαια της χώρας στον αθλητισμό, μια αθλήτρια 
που είναι αρκετά πιθανό να κλέψει τις εντυπώσεις 

στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η καστα-
νομάλλα διαθέτει τους τέλειους κοιλιακούς αλλά 
παράλληλα και ένα βλέμμα… κόλαση που στο κοί-
ταγμα του μπορεί να δημιουργήσει ταραχή σε ό-
σους βρεθούν στο διάβα της.
Το πληθωρικό της Instagram μπορεί να προκαλέ-
σει ίλιγγο στον ανδρικό πληθυσμό, με την Ζωή να 
ανεβάζει φωτογραφίες είτε από τις προπονήσεις 
είτε από τις εξορμήσεις της, οι οποίες έχουν όλες 
τον ίδιο παρονομαστή. Οι 22.500 ακόλουθοι που 
παρακολουθούν ανελλιπώς τις δράσεις της.

Ζωή Ανδρικοπούλου: Κορμί τοπ αθλήτριας 
τρελαίνει τους άνδρες

Α
ν θέλουμε να 
μιλήσουμε για 
μία επιτυχία φέ-
τος, αυτή είναι 

σίγουρα οι «Άγριες Μέ-
λισσες». Το σήριαλ του 
Ant1 έχει καταφέρει να 
κατακτήσει τις καρδιές 
των τηλεθεατών και όχι 
άδικα.
Εκτός από το σήριαλ τε-
ράστια επιτυχία γνωρί-
ζουν και οι πρωταγωνι-
στές, ιδίως τα νέα παιδιά 
τα οποία γνωρίσαμε κα-
λύτερα μέσα από τη σει-
ρά. Ένας από αυτούς εί-
ναι και ο ταλαντούχος Α-
ναστάσης Ροϊλός ο οποί-
ος έχει αποκτήσει πολλές 
θαυμάστριες.
Ο Αναστάσης λοιπόν, ο 
οποίος υποδύεται τον 
Νικηφόρο εμφανίστη-
κε χθες βράδυ στην κο-
πή πίτας του ομίλου Ant1 
και μίλησε στις κάμερες. 
Δίπλα του βέβαια, ήταν 
και άλλη μία πρωταγω-
νίστρια της σειράς, η Ε-
ριέττα Μανούρη η οποία 
υποδύεται τη Βαλεντίνη.

Με ποια είναι ζευγάρι ο 
Νικηφόρος από τις «Μέλισσες»;

Η Ευτυχία Λαζάρου 
ανεβάζει την 
θερμοκρασία

Η «Αναπληρωματική Σταρ Ελλάς» 
σε σέξι πόζες. Η Ευτυχία Λαζάρου 
ανεβάζει την θερμοκρασία 
στο Instagram με τις σέξι 
φωτογραφίες της. Το πανέμορφο 
μοντέλο με τα ψιλόλιγνα πόδια 
και το εντυπωσιακό μπούστο 
τρελαίνει τους θαυμαστές της 
σε κάθε ανάρτηση της. Το 2012 
αναδείχθηκε «Αναπληρωματική 
Σταρ Ελλάς». Ο μελαχρινός 
πειρασμός κάνει διεθνή καριέρα 
ενώ φροντίζει να ανεβάζει 
φωτογραφίες της στο Insta-
gram κάνοντας τους άντρες να 
θαυμάζουν το υπέροχο κορμί της 
αλλά και το όμορφο πρόσωπό της.

Υπαπαντή 
Βασιλά: Η σέξι 
«Μις Τουρισμός»

Είναι από τα ωραιότερα μοντέλα, 
με μεσογειακή ομορφιά που την 
κάνει να ξεχωρίζει. Ο λόγος για 
την Υπαπαντή Βασιλά, τη σέξι 
«Μις Τουρισμός» από τη Ρόδο, 
που εντυπωσιάζει τους πάντες με 
την εμφάνισή της.
Διαθέτει ένα καλλίγραμμο κορμί, 
υπέροχο βλέμμα και ζουμερά 
χείλη που «σκλαβώνουν» το 
ανδρικό κοινό. Αν κάνεις μία 
βόλτα στο λογαριασμό της στο 
Instagram θα πέσεις πάνω στις 
υπέροχες φωτογραφίες της, που 
αναδεικνύουν την μεσογειακή της 
ομορφιά, αλλά και τα κάλλη της.

Ο παπάς από το 
Καφέ της Χαράς 
είναι super hot

Ο νέος παπάς έκανε την εμφάνισή 
του στο Κολοκοτρωνίτσι όταν 
και βοήθησε τη Βάλια να 
απεγκλωβίσει το πόδι της από τη 
σπασμένη καρέκλα, στην οποία 
ανέβηκε προσπαθώντας να μπει 
στο παλιό σπίτι της. Ο παπά-
Δημήτριος όπως συστήθηκε στη 
Βάλια είναι τόσο sexy, όσο τον 
είδες στα τρία αυτά επεισόδια 
του Καφέ της Χαράς, ψάξαμε και 
βρήκαμε το Instagram account 
του, και συνειδητοποιήσαμε 
κάτι... είναι το ίδιο sexy όπως 
ακριβώς τον βλέπεις στη σειρά.

Πασίγνωστη Ελληνίδα σε 
ημίγυμνη πόζα φωτιά

Η 
Μαρία ξανα-
χ τύπησε με 
νέα σέξι εμφά-
νιση, αυτή τη 

φορά στα κόκκινα λόγω 
της ημέρας. Η Ελληνίδα 
“Μόνικα Μπελούτσι”, η 
οποία πάντως έχει όντως 
ιταλικές ρίζες από τη Βε-
νετία, μαγεύει τα πλή-
θη σε κάθε της εμφάνι-
ση. Η Μαρία, λοιπόν, ως 
μία από τις πιο όμορφες 
και αισθησιακές Ελληνί-
δες της γενιάς της – και 
όχι μόνο-, είναι ένα από 
τα πρόσωπα που προω-
θούν τα προϊόντα γνω-
στής εταιρείας εσωpού-
χων.
Η «καυτή» φωτογρα-
φία που ανέβασε στο 
Instagram αποτελεί και 
πρόταση για τη βραδιά 
του Αγίου Βαλεντίνου…



LIFE 55ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

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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Ζεστοί, φιλόξενοι άνθρωποι οι 
Μετσοβίτες. Λεβέντες, υπερήφανοι. 
Με την αγάπη για τον τόπο τους 
ξεπερνούσαν πάντα τις δυσκολίες και 
με τη γενναιοδωρία των ευεργετών 
τους διατήρησαν τον πολιτισμό και 
τον φυσικό πλούτο τους. Σήμερα, 
δημιουργούν ένα πρότυπο μοντέλο 
ανάπτυξης για τον οινοτουρισμό και τις 
διακοπές πολιτιστικών εμπειριών.

Ε
ίχα πολλά χρόνια να επισκεφτώ το Μέ-
τσοβο των παιδικών και εφηβικών μου 
χρόνων και για άλλη μία φορά δεν διέ-
ψευσε τις προσδοκίες μου. Ξετρελάθη-

κα με τη ζεστασιά των ανθρώπων, που κάθο-
νται ακόμα στα μπάσια γύρω από την ξυλόσο-
μπα, από το χιονισμένο τοπίο, τα εκπληκτικά 
κρασιά που δοκιμάσαμε στο οινοποιείο Κα-
τώγι Αβέρωφ, τη λεβεντιά των γηραιότερων 
που φορούν τη φουστανέλα στην κυριακάτικη 
λειτουργία, την κατάνυξη που ένιωσα στο φω-
τισμένο με κεριά Μοναστήρι της Παναγίας, τις 
πεντανόστιμες πίτες, τις μετσοβίτικες φορεσιές 
που φτιάχνονται ακόμα, τη φιλοξενία, τους θη-
σαυρούς του Λαογραφικού Μουσείου που δι-
ηγούνται την ιστορία του τόπου, τα μετσοβίτικα 
υφαντά, τη γεμάτη γεύση του «Rossiu di munte 
Γινιέτς» αλλά και του μετσοβόνε.

Η αγάπη και η προσφορά στον τόπο
Πώς να μην αγαπήσεις αυτό το χωριό, που 
βρίσκεται χτισμένο στις πλαγιές της Πίνδου, 
από το βουνό της Περιστέρας έως τη Φλέγγα 
και το πέρασμα της Κατάρας. Μέσα στο χιο-
νισμένο τοπίο, που εδώ δεν είναι «γεγονός» 
αλλά καθημερινότητα, κατηφορίζω προσεκτικά 
τον κεντρικό δρόμο και μπαίνω στο μαγαζί του 
Ευάγγελου Μπαλαμπέκου, ο οποίος φτιάχνει 
παραδοσιακές φορεσιές. Στον τοίχο του μαγα-
ζιού βρίσκονται μερικά μοναδικά χειροποίητα 
κομμάτια, μια φέρμελη (το γιλέκο του φουστα-
νελά που τώρα φορούν οι τσολιάδες της προε-
δρικής φρουράς), δίπλα της ένα μαύρο γιλέκο 
με γαϊτάνια, ένα γυναικείο σιγκούνι (εντυπω-
σιακό πανωφόρι χωρίς μανίκια) από το Ζαγόρι 
και ένα άλλο από τους Καλαρρύτες. Το πιο 
όμορφο όμως είναι ένα γιλέκο με ολόχρυσο 
κέντημα, μουσειακό κομμάτι, όπως μου λέει ο 
παλιός ράφτης. 
Πιο κάτω συναντώ τον φούρνο του Τσίμπα, 
στον μεγάλο μαρμάρινο πάγκο είναι αραδια-
σμένα όλα τα τοπικά καλούδια και δεν ξέρω 
τι να πρωτοδιαλέξω: λαδόψωμο, μπατζίνα (ή 
ζυμαρόπιτα), τυρόπιτα, μανιταρόπιτα. Ο νεαρός 
Δημήτρης παλεύει από το ξημέρωμα να προ-
σφέρει το καλύτερο. 
Εδώ, λοιπόν, όπου η μέση ετήσια θερμοκρα-
σία δεν ξεπερνά τους 10° C, καταλαβαίνεις 
πώς ο αγώνας για την επιβίωση, που φόρτιζε 
την καρδιά και τον νου των ανθρώπων, γινό-
ταν παραμύθι, τραγούδι, χορός, κέντημα, υφα-
ντό, τρόπος ζωής. Οταν ο Ευάγγελος Αβέρωφ 
μετά τον πόλεμο είδε το χωριό του να παρακ-
μάζει, αναζήτησε τρόπους να βρεθούν χρή-
ματα. Δέκα χρόνια προσπαθούσε να πείσει τον 
βαρώνο Μιχαήλ Τοσίτσα –ο οποίος ζούσε στην 
Ελβετία, ήταν άκληρος και δεν είχε επισκεφτεί 
ποτέ την Ελλάδα– να αφήσει την περιουσία του 
στην πατρίδα των προγόνων του και όχι στην 

Ελβετία, όπως σκόπευε. Τελικά, το 1947, έπειτα 
από μακροχρόνια αλληλογραφία, πείστηκε να 
χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του Ιδρύμα-
τος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα που στόχο είχε 
την ανάπτυξη του Μετσόβου και της ευρύτερης 
περιοχής.
Με τις δράσεις και τα χρήματα του Ιδρύματος 
δημιουργήθηκαν Λαογραφικό Μουσείο, δημο-
τικό σχολείο, νοσοκομείο, εργοστάσιο ξυλείας, 
τυροκομική μονάδα, χιονοδρομικό κέντρο 
ήδη από το 1969, βουστάσιο με αγελάδες που 
ήρθαν από την Ελβετία. Επίσης, συντηρήθη-
καν παραδοσιακά κτίρια, εκκλησίες και μονα-
στήρια, φτιάχτηκαν βρύσες και καλντερίμια, 
αποχετευτικό δίκτυο, φωτιστικά στους κεντρι-
κούς δρόμους, φυτεύτηκαν τρία εκατομμύρια 
δέντρα, ακόμα και φοιτητική εστία στην Αθήνα 
για 60 Ηπειρώτες φοιτητές ανεγέρθηκε, καθώς 
και 150 σχολεία σε ολόκληρη την Ηπειρο!  

Οινοτουρισμός: ανάπτυξη-πρότυπο
Το απόγευμα είμαι καλεσμένη στο Katogi 
Averoff Hotel & Winery, όπου θα πάρω μέρος 
σε μια διήμερη οινο-γαστρονομική από-
δραση την οποία διοργάνωσαν η Aria Hotels, 
η αλυσίδα boutique ξενοδοχείων σε πανέμορ-
φους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, και η 
Trip2taste, η εταιρεία για την προβολή της ποιο-
τικής ελληνικής γαστρονομίας μέσα από εμπει-
ρίες, την οποία ίδρυσε η Μαρίνα Μπουτάρη. 
Από την είσοδο κιόλας με εντυπωσίασε η ζεστή 
ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. Στο σαλόνι με 
υποδέχεται ο Σωτήρης Ιωάννου, σύζυγος της 
Τατιάνας Αβέρωφ (κόρης του Ευάγγελου Αβέ-
ρωφ). Καλλιεργημένος, δραστήριος, ικανός και 
ταυτόχρονα αυθόρμητος. Ο ευγενικός αυτός 
άνθρωπος βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας 
περισσότερα από 25 χρόνια. Είναι ο ίδιος που 
δημιούργησε το σύγχρονο οινοποιείο, όπως 
και το ξενοδοχείο Κατώγι Αβέρωφ. «Είμαστε 
οι πρώτοι στην Ελλάδα που κάναμε ολοκλη-
ρωμένη οινοτουριστική πρόταση», λέει με 
περηφάνια. Πράγματι, το Katogi Averoff Hotel 
& Winery είναι μια πρότυπη οινοτουριστική 
μονάδα που συνδυάζει τον κόσμο του κρα-
σιού, την ποιοτική τοπική γαστρονομία και τη 
ζεστή φιλοξενία. Τα επιβεβαίωσα όλα τις επό-

μενες μέρες.

Τόπος που σέβεται την ιστορία του
Το επόμενο πρωί στην πλατεία –το «αλούν» 
όπως λέγεται στα Βλάχικα– είδα ότι οι γηραιό-
τεροι εξακολουθούν να κάθονται στα παγκάκια, 
κι ας μη φορούν πλέον φουστανέλες, κουβε-
ντιάζοντας χαμηλόφωνα στα Βλάχικα ή μάλλον 
στα κουτσοβλάχικα. Προσπερνάω τον κήπο με 
τα αιωνόβια πλατάνια. Ολόγυρα, δεκάδες μαγα-
ζιά με είδη λαϊκής τέχνης και ταβέρνες δημιουρ-
γούν ένα μικρό κομφούζιο. H μεγαλοπρέπεια 
της πλατείας φανερώνει τη σπουδαιότητα του 
Μετσόβου μέσα στους αιώνες. Λόγω της γεω-
γραφικής του θέσης υπήρξε τόπος με στρατη-
γικό ενδιαφέρον. Αποτελούσε ένα από τα σημα-
ντικότερα δερβένια (derbend) της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, εξασφαλίζοντας στη διοίκηση 
την ασφαλή μετακίνηση των στρατευμάτων της 
από την Hπειρο προς τη Θεσσαλία, τη Μακεδο-
νία, την Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα, 
μέσω του περάσματος του Ζυγού. Αυτό συντέ-
λεσε στην απόκτηση προνομίων από το οθω-
μανικό κράτος, με αποτέλεσμα την οικονομική 
και την κοινωνική ανάπτυξή του. Σήμερα παρα-
μένει ζωντανό χάρη στην κτηνοτροφία, στην 
υλοτομία, στην τυροκομία και κυρίως στον του-
ρισμό.
Γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές και φόντο 
τις χιονισμένες κορφές πηγαίνουν στην κυρια-
κάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής με το πανέμορφο ξυλόγλυ-
πτο τέμπλο του 1730. Με το σχόλασμα, στον 
μεγάλο αυλόγυρο επικρατεί κοσμοσυρροή. 
Στη μεγάλη πολυτελή αίθουσα, το αρχοντα-
ρίκι, γυναίκες με την επίσημη ενδυμασία κου-
βεντιάζουν στα Βλάχικα. Φωτογραφίζω ένα 
πολύ όμορφο ζευγάρι, τον Τριαντάφυλλο και 
τη Μαρία Βαδεβούλη, μία από τις εξέχουσες 
οικογένειες του τόπου. Εκείνος φοράει τη φου-
στανέλα και η γυναίκα του την επίσημη χρυσο-
κέντητη φορεσιά από βελούδο και μπροκάρ. 
Η Κασσιανή Φάφαλη με προσκαλεί για καφέ 
στο σπίτι, όπου φτάνουμε περπατώντας στα 
απότομα καλντερίμια που γλιστράνε από τον 
πάγο. Το εσωτερικό, με τον οντά γεμάτο φλοκά-
τες, υφαντά στους τοίχους, το τζάκι στο κέντρο, 

είναι τυπικό λαϊκό μετσοβίτικο δείγμα. Η κυρία 
Κασσιανή μού προσφέρει καφέ και μια εξαίσια 
σταφιδόπιτα γεμιστή με καρύδια και ζάχαρη. 
Στην ερώτησή μου αν τα παιδιά της μιλούν τη 
βλάχικη γλώσσα μού απάντησε πως η γενιά των 
παιδιών της πρώτα μίλησαν Βλάχικα και μετά 
Ελληνικά, όμως η τελευταία γενιά (των σημε-
ρινών εικοσάχρονων) έμαθε πρώτα Ελληνικά 
και μετά Βλάχικα. «Τα καταλαβαίνουν, αλλά δεν 
τα μιλάνε», λέει. Για μεσημεριανό μαγειρεύει 
κεφτέδες με πρασοσέλινο, ένα από τα χαρα-
κτηριστικά πιάτα της μετσοβίτικης κουζίνας. Της 
ζητώ να τη φωτογραφίσω καθισμένη στα μπά-
σια (ξύλινα ντιβάνια) του σαλονιού της. Τρέχει 
να βάλει το μαντίλι της! Πόση πηγαία φιλοξενία 
και ομορφιά!

Λαϊκή παράδοση, εμπόριο, τέχνες
Η ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο (είναι 
κι αυτή μέρος της εκδρομής που οργάνωσε η 
trip2taste) μας καθήλωσε, καθώς ξεδιπλώθηκε 
μπροστά στα μάτια μας ολόκληρη η καθημε-
ρινή μετσοβίτικη ζωή στο πέρασμα των αιώ-
νων. Το τριώροφο κτίριο με τις αποθήκες, τους 
στάβλους, τα σαλόνια υποδοχής κ.λπ. ανοικο-
δομήθηκε το 1954 στη θέση που ήταν το αρχο-
ντικό της οικογένειας του βαρώνου Μιχαήλ 
Τοσίτσα. Με τη ζωντάνια της αφήγησης καταλά-
βαμε πώς ζούσαν εδώ οι άνθρωποι, πώς δού-
λευαν, πώς παντρεύονταν, τι φορούσαν, τι διά-
βαζαν. Μείναμε όλοι άφωνοι από τον πλούτο 
των αντικειμένων: τι ελβετικά ρολόγια τσέπης, 
τι εικόνες της Κρητικής Σχολής (17ος-19ος αι.), τι 
υφαντά, τι νυφιάτικα κοσμήματα, τι φορεσιές, 
τι σπάνια βιβλία, τι ασημικά γιαννιώτικης αργυ-
ροχρυσοχοΐας, τι γιαταγάνια και καριοφίλια. Το 
1719 δημιουργήθηκε η αποθήκη συγκέντρω-
σης υφαντών και προϊόντων αργυροχοΐας και 
χρυσοχοΐας για εξαγωγή και το Μέτσοβο γίνε-
ται σπουδαίο βιοτεχνικό, εμπορικό και οικονο-
μικό κέντρο, ενώ αναπτύσσεται η βιοτεχνία της 
καποτοποιίας, η υφαντική, η κατασκευή σπα-
θιών κ.λπ. Ετσι, τον 18ο αιώνα, με το εμπόριο να 
ακμάζει, ανοίγουν αξιόλογοι εμπορικοί οίκοι σε 
μεγάλα κέντρα της εποχής – Βενετία, Νάπολη, 
Τεργέστη, Μασσαλία, Βιέννη, Μόσχα, Οδησσό, 
Κωνσταντινούπολη.

Μέτσοβο: με δύναμη από τα ψηλά
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Κέικ χωρίς αυγά, 
βούτυρο και γάλα

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα μπωλ κτυπαμε καλά όλα τα υλικά μαζι εκτός από το κακάο.

 ª Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε την φόρμα του κέικ και ρίχνω μέσα τα 
2/3 του μείγματος. 

 ª Στο υπόλοιπο 1/3 μείγματος που έχουμε  κρατήσει ανακατεύουμε  
καλά το κακάο και το περιχύνουμε επάνω από το μέιγμα που έχω στην 
φόρμα.

 ª Ψήννουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο στους 350°F για περίπου 
50 λεπτα. 

 ª Τέλος καρφώνω ένα μαχαίρι στο κέικ εάν η ζύμη δεν κολλάει επάνω το 
γλυκο μας είναι έτοιμο. Καλή επιτυχία  

 ª 2 κούπες ζάχαρη

 ª 3-4 κούπες αλέυρι

 ª 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

 ª 1/2 κούπα χυμό πορτοκαλιού και 
το ξύσμα 

 ª 1 1/2 κούπα νερό σε θερμακρα-
σία δωματίου

 ª 1/2 κούπα ελαιόλαδο

 ª 1 κουταλιά της σούπας κακάο

 ª Μια κουταλιά της σούπας κονιάκ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη 
ζωή σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο 
ρεαλιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλα-
ρώνετε, έστω προσωρινά, και προσπαθείτε 
να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να 
θυμάστε ότι αυτή η περίοδος δεν σηκώνει 
λάθη από την πλευρά σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Υπάρχει μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα γύρω 
σας που όμως λόγω της αυτοκαταστροφικό-
τητάς σας καλό θα ήταν να τη διατηρήσετε. 
Οι μέρες σας είναι πιο ευχάριστες και οι πιέ-
σεις αποτελούν πλέον απλή ανάμνηση. Με 
τους γύρω σας καλό θα είναι να αποφεύγετε 
τους διαπληκτισμούς, αποφεύγοντας να 
θίξετε τα «κακώς κείμενα» ή σε μία σχέση 
εργασίας ή αισθηματική.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Είστε αρκετά προβληματισμένοι αυτό το 
διάστημα. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε κάτι 
νέο ή να ζητήσετε κάποια αύξηση στη δου-
λειά σας καλό θα είναι να περιμένετε. Όσοι 
ψάχνετε όμως για εργασία ή θέλετε αλλαγή, 
ευνοείστε. Αν πρόκειται να ταξιδέ-
ψετε ελέγξτε και την παραμικρή 
λεπτομέρεια. Τα οικονομικά 
σας μειώνονται κάθε μέρα 
από απρόοπτα έξοδα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το πρώτο χαρακτηρι-
στικό αυτής της εβδο-
μάδας, είναι η αυξη-
μένη σας διάθεση για 
επικοινωνία, που θα σας 
κάνει ακόμα περισσότερο 
κοινωνικούς και έτοιμους να 
μοιραστείτε τα σχέδιά σας και 
τους προβληματισμούς σας, με άτομα που 
νιώθετε ότι μπορεί να σας καταλάβουν. 
Παρότι ανήκετε στην κατηγορία των ζωδίων 
που δεν διανύουν την καλύτερή τους περί-
οδο, έχετε εσωτερική ισορροπία και τις 
περισσότερες φορές αντιμετωπίζετε με 
παροιμιώδη ψυχραιμία τα προβλήματά σας.

ΛΕΩΝ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προ-
σοχής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας 
ζωή. Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση 
και χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέ-
λεια, αλλά και η απλότητα των πραγμάτων, 
αρκεί αυτή να συνοδεύεται από άτομα που 
πραγματικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν 
να προτιμήσετε μία καλή παρέα από ένα 
glamorous πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε 
όσα ζητάτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο και 
τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους συνερ-
γάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που σας δίνει 
η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα είναι ο βοη-
θός σας. Οι μέρες αυτές σας δίνουν περισσό-
τερη άνεση και μια δόση απαραίτητης ψυχα-
γωγίας. Στα επαγγελματικά σας όλα συνεχίζο-
νται στον ίδιο ρυθμό.

ΖΥΓΟΣ
Πρέπει να δεχθείτε μια καινούργια πραγμα-
τικότητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθε-
ωρήσετε πολλές απ’ τις απόψεις σας. Απο-
φύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
σας φέρει σε σύγκρουση με τα πρόσωπα 
που ανήκουν στο στενό οικογενειακό σας 
περιβάλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομι-
κές σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικα-
νότητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν. Οι οικογενειακές σας σχέσεις χρει-
άζονται προσοχή, γιατί το κλίμα είναι λίγο 
άσχημο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες κατα-

στάσεις που θα συμβούν, φαίνεται 
πως θα σας δώσουν χρήσιμα 

μαθήματα ενώ σε μεγάλο 
βαθμό θα αναγεννη-

θείτε. Καλό θα είναι να 
είστε προσεκτικοί στις 
συναλλαγές σας και να 
έχετε επιφυλάξεις για 
κάποια άτομα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Γενικά η περίοδος αυτή 

είναι περίεργη και μονα-
χική για τους ανθρώπους που 

ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Οι 
σχέσεις ιδιαίτερα δεν ευνοούνται. Κυρίως 

οι επαγγελματικές. Οι φιλικές όμως σχέ-
σεις και γενικότερα οι κοινωνικές σας επα-
φές βρίσκονται σε καλό δρόμο και για αυτό 
φροντίστε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες 
που θα σας παρουσιαστούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 
μέτρια. Μην ξοδεύετε απερίσκεπτα τα χρή-
ματά σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Στο σπίτι ή στην οικογένεια εξακολουθούν 
να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και διαφω-
νίες. Παρόλα αυτά στη δουλειά σας έχετε 
πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Οι 
αγαπημένοι σας απαιτούν από εσάς πάρα 
πολλά και αυτό σας προβληματίζει και σας 
μπερδεύει. Γυρίστε λίγο σε παλιές συνή-
θειες. Εν τω μεταξύ μην δίνετε αφορμές για 
σχόλια στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 

– Αγάπη μου που θα με πας του αγίου 
Βαλεντίνου;
– Έχει ανοίξει ένα καταπληκτικό εδώ στη 
γειτονιά…..
– Κινέζικο;
– Συσσίτιο…!

- Του Αγίου Βαλεντίνου θα κάνω δώρο 
στη γκόμενα μου ένα διαμαντένιο κολιέ!
– Έχεις τόσα λεφτά ρε;
– Γιατί έχω γκόμενα;

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και μπαίνει ο 
σύζυγος αιφνιδιαστικά στο σπίτι του. Και 
τι να δει… την γυναικα του στο κρεβάτι με 
τον καλύτερο του φίλο. Βγάζει το πιστόλι 
και μπαμ μπαμ καθαρίζει τον φίλο του. 
Μετά από μια μικρή σιωπή, λέει η γυναίκα 
του: – Τάκη, έτσι όπως πας σε λίγο θα μεί-
νεις χωρίς φίλους!

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και του λέει
– Αγάπη μου είδα ένα καταπληκτικό 
όνειρο: ήταν λέει του Αγίου Βαλεντίνου 
σαν σήμερα και μου χάρισες ένα μαργα-
ριταρένιο κολιέ. Κατά τη γνώμη σου τι 
σημαίνει αυτό;
– Θα το μάθεις το βράδυ!! της λέει ο 

άντρας.
Το βράδυ γυρίζει με ένα δώρο σε πακέτο. 
Το δίνει στη γυναίκα του η οποία είναι 
τρισευτυχισμένη. Ανοίγει ανυπόμονα το 
περιτύλιγμα και ανακαλύπτει… ένα βιβλίο 
με τίτλο «η ερμηνευτική των ονείρων».

Δύο φίλοι συζητούν την ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου:
– Μετά από 20 χρόνια γάμου και είμαι 
ακόμα ερωτευμένος με την ίδια γυναίκα.
– Καταπληκτικό!
– Ναι! Ελπίζω μόνο να μην το μάθει η 
γυναίκα μου.

Μετά από 20 χρόνια γάμου, το ζευγάρι 
πάει κρουαζιέρα και είναι του Αγίου 
Βαλεντίνου.
Μια νύχτα με πανσέληνο βρίσκονται στο 
κατάστρωμα και με πολύ
ρομαντική διάθεση λέει η γυναίκα:
– Αγάπη μου, αν έπεφτα στη θάλασσα θα 
μ΄ έσωνες;
– Αν σου πω «ναι», θα πέσεις;

– Πως τρομάζεις έναν άντρα;
Κρύβεσαι και του πετάς ρύζι…
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Πρόκειται για την πρώτη στην 
ιστορία της ανθρωπότητας 
ορθολογιστική «ανακάλυψη» 
της Βόρειας & Νότιας Αμερικής 
και της Αυστραλίας που 
χρονολογείται τον 2ο αι. π.Χ.

Σ
την είσοδο του Μουσείου Αρ-
χιμήδη στο κέντρο της Αρχαί-
ας Ολυμπίας εκτίθεται ανακα-
τασκευασμένη σε φυσικό μέ-

γεθος, σε πρώτη παγκόσμια εμφάνι-
ση, η Υδρόγειος Σφαίρα του Κράτη 
από τη Μαλλό της Κιλικίας. Πρόκει-
ται για την πρώτη στην ιστορία της αν-
θρωπότητας ορθολογιστική «ανακά-
λυψη» της Βόρειας & Νότιας Αμερικής 
και της Αυστραλίας που χρονολογεί-
ται τον 2ο αι. π.Χ.
Ο Κράτης, Έλληνας Στωικός Φιλό-
σοφος και Γραμματικός, βασισμέ-
νος στην ακριβέστατη μέτρηση της 
περιφέρειας της γης και τις εξαιρετι-
κές χαρτογραφήσεις του Ερατοσθένη 
αλλά και του σπουδαίου εξερευνητή 
Πυθέα του Μασσαλιώτη που κατά-
φερε να φτάσει μέχρι τον Βόρειο 
Αρκτικό Κύκλο καθώς και άλλων 
Ελλήνων γεωγράφων, κατασκεύασε, 
με τη βοήθεια σφαιρικών συντεταγ-
μένων, μια υδρόγειο σφαίρα, δια-
μέτρου τουλάχιστον 2 μέτρων, που 
παρουσίασε στην Πέργαμο, το 150 
π.Χ. περίπου. Η Υδρόγειος διαιρού-
νταν σε πέντε παράλληλες ζώνες, δύο 
πολικές, δύο εύκρατες και μία καυτή, 
διαίρεση την οποία εξακολουθούμε 
και σήμερα να χρησιμοποιούμε. Οι 
πολικές ζώνες, λόγω του υπερβολικού 

ψύχους καθώς και ο Ισημερινός λόγω 
της υπερβολικής ζέστης ήταν δυσμε-
νείς για την ανάπτυξη της ανθρώπινης 
ζωής. Επίσης, οι εποχές του κλίματος 
στο βόρειο ημισφαίριο ήταν αντίθετες 
με αυτές στο νότιο.
Ο Κράτης σχεδίασε πάνω στη σφαίρα, 
τις τότε γνωστές περιοχές της Ασίας, 
της Αφρικής και της Ευρώπης που 
ονόμασε «Οικουμένη» με τη χρήση 
παραλλήλων και μεσημβρινών 
κύκλων με κέντρο το νησί της Ρόδου 
και τη χρήση ποικίλλων γεωγραφικών 
συντεταγμένων, πλήθους τόπων, βου-
νών και ποταμών. Για εξισορρόπηση 
της «Οικουμένης» πάνω στην τερά-
στια υδάτινη επιφάνεια που απέμενε 
θεώρησε ότι μια άγνωστη ήπειρος, 
η «Περίοικη», υπάρχει στο απένα-
ντι βόρειο ημισφαίριο, σήμερα αντι-

στοιχεί στη Β. Αμερική και δύο ακόμη 
άγνωστες ήπειροι υπάρχουν στο 
νότιο ημισφαίριο, οι «Αντίποδες», 
που σήμερα αντιστοιχούν στη Ν. Αμε-
ρική) και οι «Αντίοικοι» που σήμερα 
αντιστοιχούν στην Αυστραλία.
Εμπνευστής και δημιουργός του Μου-
σείου είναι ο Μηχανολόγος Μηχανι-
κός κ. Κώστας Κοτσανάς ο οποίος έχει 
δημιουργήσει επίσης τα Μουσεία 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο 
Κατάκολο και την Αθήνα. Το Μουσείο 
Αρχιμήδη στην Αρχαία Ολυμπία, αφι-
ερωμένο στον μεγαλύτερο μαθημα-
τικό, φυσικό, μηχανικό, αστρονόμο 
και εφευρέτη της εποχής του, στεγά-
ζεται σε χώρο που έχει παραχωρη-
θεί από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 
μετά από ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και πρωτο-

βουλία του Συλλόγου εμπόρων και 
ξενοδόχων της περιοχής. Ο ταξιδιωτι-
κός οδηγός Flight Network, ένας από 
τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους 
του Καναδά, το κατατάσσει δεύτερο 
στη λίστα των 10 «καλύτερα κρυμμέ-
νων» Μουσείων της Ευρώπης, έχο-
ντας εκτοξεύσει την αναγνωρισι-
μότητά του. Το Μουσείο Αρχιμήδη, 
τιμάται επίσης τα τελευταία χρόνια με 
το Βραβείο Αριστείας (Certificate of 
Excellence) από το Trip Advisor, τον 
μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο 
στον κόσμο. Η διάκριση επιβεβαιώνει 
την απήχηση του μουσείου στο διε-
θνές κοινό και τις θετικές εντυπώσεις 
που καταγράφονται από τους επισκέ-
πτες του, Έλληνες και ξένους, για την 
πρωτοτυπία και τον τρόπο παρουσία-
σης των εκθεμάτων του.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
έκθεση «Διαχρονίες», η οποία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
τον Μάιο 2018 στο Διαχρονικό 
Μουσείο Λάρισας, παρουσιάζε-

ται για πρώτη φορά στην Αθήνα από τις 25 
Φεβρουαρίου 2020 στο Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος». Η έκθεση αποτελεί έ-
ναν οργανικό διάλογο μεταξύ των πρωτότυ-
πων εκθεμάτων από τις συλλογές του Μου-
σείου Λάρισας με έργα σύγχρονων Ελλήνων 
εικαστικών.
Ακολουθώντας την αντίστοιχη χρονολογική 
διαδρομή που καλύπτουν τα εκθέματα του 
Μουσείου (σημαντικά προϊστορικά ευρή-
ματα όπως ομοιώματα οίκων, εργαλεία και 
ειδώλια, όπλα της εποχής του σιδήρου, 
αρχαϊκά αντικείμενα, κλασικά και ρωμα-
ϊκά γλυπτά και επιτύμβιες στήλες, κοσμή-
ματα, γυάλινα αντικείμενα και σκεύη, νομί-
σματα και χρυσά σ τεφάνια, ψηφιδωτά 
ρωμαϊκά δάπεδα με έμφαση στη Λατρεία 
και την απεικόνιση του Διονύσου, πρω-

τοβυζαντινά ανάγλυφα, κεραμικά πιάτα, 
βυζαντινές εικόνες και τοιχογραφίες, εβρα-
ϊκές ταφικές στήλες, σπαράγματα τοιχογρα-
φιών (φρέσκο) από τα μοναδικά σπίτια του 
Σβαρτς στα Αμπελάκια καθώς και ισλαμικά 
αντικείμενα), 52 σημαντικοί Έλληνες εικα-
στικοί, σε συνεργασία με την επιστημονική 
ομάδα του Μουσείου και την επιμελήτρια 

της έκθεσης, προτείνουν υπάρχοντα έργα 
τους ή δημιουργούν νέα σε συνομιλία με τα 
μόνιμα εκθέματα του Μουσείου, με πρό-
θεση τον οργανικό διάλογο με αυτά, καθώς 
και την πιστοποίηση της έννοιας της Διαχρο-
νίας που διατρέχει την ελληνική τέχνη τόσο 
θεματικά και τεχνικά, όσο και αισθητικά ή 
συμβολικά.

Summer Nostos 
Festival: Έρχεται 
με πολλές 
εκπλήξεις 

Τ
ο Summer Nostos 
Festival υποδέχεται 
τη νέα δεκαετία δυνα-
μικά, με αισιοδοξία 
και ενέργεια. Από τις 

21 έως τις 28 Ιουνίου 2020, 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πρω-
τοπόροι καλλιτέχνες, ερευ-
νητές και στοχαστές μας προ-
σκαλούν να συμμετάσχουμε 
σε έναν κόσμο σκέψεων, από-
ψεων, συνεργασιών, δράσεων, 
παραστάσεων και προβολών. 
Μια εβδομάδα που αξίζει να 
περιμένουμε όλοι! Οκτώ έντο-
νες, δημιουργικές, απολαυστι-
κές και ξεχωριστές ημέρες του 
Ιουνίου θα δώσουν τροφή στο 
μυαλό, το σώμα αλλά και την 
ψυχή μας.
Στο πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων συμμετέχουν πολύ γνω-
στά ονόματα από τον χώρο της 
ελληνικής αλλά και της παγκό-
σμιας μουσικής σκηνής όπως 
οι Έλενα Παπαρίζου, Μιχάλης 
Χατζηγιάννης, ΜΕΛΙSSES,  Ed 
O’Brien κ.α. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθούν πλήθος 
δράσεων για τα παιδιά και την 
οικογένεια αλλά και ενδιαφέ-
ρουσες εκδηλώσεις που άπτο-
νται των παραστατικών και των 
εικαστικών τεχνών.
Το Συνέδριο ΙΣΝ με θέμα 
«Ανθρωπότητα και Τεχνητή 
Νοημοσύνη», με ομιλητές 
όπως ο Stuart Russel και ο 
Νικόλας Χρηστάκης, θα διε-
γείρει τη σκέψη και θα ανοίξει 
τους ορίζοντές μας. Ο καθιερω-
μένος πια αγώνας δρόμου SNF 
RUN: Τρέχοντας προς το Μέλ-
λον θα δοκιμάσει την αντοχή 
αλλά και την ετοιμότητά μας. 
Οι εικαστικές εκδηλώσεις και 
εγκαταστάσεις θα εξάψουν τις 
αισθήσεις και τη φαντασία μας. 
Και οι μουσικές συναυλίες με 
γνωστούς, διεθνείς καλλιτέ-
χνες όπως ο Burna Boy θα μας 
προσφέρουν μια απολαυστική 
ένταση και ζωντάνια. Όπως 
πάντα, με ελεύθερη είσοδο για 
όλους.

Η Υδρόγειος Σφαίρα του Κράτη εκτίθεται για 
πρώτη φορά παγκοσμίως 

Οι συλλογές του Μουσείου Λάρισας 
«συνομιλούν» με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών
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Κ
ρίμα και άδικο απόψε για τον Ολυμπια-
κό, καθώς έχασε με 1-0 από την Αρσε-
ναλ στο πρώτο ματς του ζευγαριού για 
τη φάση των «32» του Γιουρόπα Λιγκ και 

πλέον η αποστολή του έγινε πολύ δύσκολη ενό-
ψει της ρεβάνς του Λονδίνου. Ηταν οι «κανονιέ-
ρηδες» καλύτεροι; Σε καμία περίπτωση. Πιο τυχε-
ροί; Οχι, δεν το λες. Ουσιαστικοί είναι μάλλον ο 
πιο σωστός χαρακτηρισμός, κυνικοί ίσως, ενώ ας 
μην λησμονούμε και την αξία τους ως ομάδα, τό-
σο συνολικά όσο και ατομικά.   
 Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από 
τα γκολπόστ, τους Ομάρ, Μπα, Σεμέδο, Τσιμίκα 
στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τον 
Γκιλιέρμε «6άρι», τους Καμαρά, Μπουχαλάκη 
εσωτερικούς χαφ, τον Βαλμπουενά αριστερό 
εξτρέμ, τον Μασούρα δεξιό και τον Ελ Αραμπί 
στην κορυφή της επίθεσης. 

 «Μαγεία» Βαλμπουενά! 
Σέντρα στο μεγάλο ματς και στα 
πρώτα 15 με 17 λεπτά απολαύσαμε 
τον Βαλμπουενά. Η Αρσεναλ θέλησε 
να πιέσει ψηλά, αλλά ο Γάλλος μεσο-
επιθετικός «διάβασε» τον αγώνα 
εξαιρετικά και σε αυτό το διάστημα 
«σμπαράλιασε» κάθε ανασ ταλτ ικό 
πλάνο του Αρτέτα (ο Παπασταθόπουλος που 
ήταν δεξιός μπακ αντιμετώπισε πολλά προβλή-
ματα). Επαιξε πολλές φορές με overlap τον Τσιμίκα 
που έκανε συνεχώς κούρσες (βρήκε 2-3 σέντρες 
αμαρκάριστος), οι συμπαίκτες του τον έψαχναν 
με μακρινές μπαλιές και μόλις στο 3’ απείλησε ο 
ίδιος με σουτ στην κίνηση (προηγήθηκε κλέψιμο 
του Σεμέδο και μεταβίβαση από τον Ελ Αραμπί). 
Μάλιστα αμέσως μετά (4’) «έφτιαξε» τη φάση για 
την κεφαλιά του Μασούρα, που όμως δεν λογίζε-
ται για ευκαιρία επειδή ήταν εκτεθειμένος.  

 Μετά το 20’ «ισορόπησε» η Αρσεναλ 
Λίγο μετά το τέταρτο όμως οι φιλοξενούμενοι 
ισορρόπησαν και άρχισαν να βγαίνουν μπρο-
στά. Περισσότερο από τον άξονα (ο Μπουχαλά-
κης έκανε ένα κομβικό stop) και στο 20’ άγγι-
ξαν το γκολ με τον Λακαζέτ που αστόχησε από 
το ύψος της μικρής περιοχής (ο Γουίλοκ έκανε 
φανταστική ατομική ενέργεια), ενώ μέχρι το 35’ 
η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό. Ο Βαλμπουενά 
«μονιμοποιήθηκε» εκ νέου αριστερά, ο Μασού-

ρας με σέντρα «ξυράφι» στο 26’ «ανάγκασε» τον 
Λένο σε δύσκολη απόκρουση για να κρατήσει 
το μηδέν (η μπάλα παραλίγο να τον ξεγελάσει 
ύστερα από παρέμβαση συμπαικτών του) και 
μόνο μετά το 40’ οι «κανονιέρηδες» πήραν τα 
ηνία. Η ανάπαυλα τους βρήκε με οριακή κατοχή 
μπάλας (52%-48%), τον Ολυμπιακό με 5 τελικές 
έναντι 4 δικών τους και με πολλούς λόγους να 
χαμογελά. Ηταν πάρα πολύ καλός και τους κοί-
ταζε στα μάτια. 

 Ο Μαρτίνς άλλαξε δύο φορές το σύ-
στημα! 
Στο δεύτερο μισό ο Μαρτίνς έκανε πολλές κινή-
σεις από τον πάγκο. Στα πρώτα του λεπτά ο αγώ-
νας δεν ήταν καλός. Χωρίς φάσεις και ιδιαίτερο 
ρυθμό. Πρώτη «επέμβαση» από τον Πορτογάλο 

ήταν με την είσοδο του Φορτούνη (65’), 
όπου και «γύρισε» το σύστημα σε 4-2-

3-1, από 4-3-3 που ήταν. Ο Ολυμπια-
κός πάτησε γκάζι και πατούσε καλύ-
τερα, ενώ το τέμπο ήταν ανάλογο 
και με τον Λοβέρα στο γήπεδο και 
διάταξη 4-4-2. Ναι μεν οι «ερυθρό-
λευκοι» δεν είχαν τη μεγάλη φάση, 

πλην της απευθείας εκτέλεσης φάουλ 
του Βαλμπουενά στο 72’, αλλά το παι-

χνίδι παίζονταν ως επί το πλείστον στο 
«μισό» της Αρσεναλ και κέρδισε πολλές στατικές 
μπάλες, τις οποίες όμως δεν εκμεταλλεύτηκε (ο 
Μπα που απείλησε ουσιαστικά στο 72’ ήταν σε 
θέση οφ σάιντ). 

 Γκολ και δοκάρι η Αρσεναλ
Υπό αυτές τις συνθήκες μπήκαμε στο τελευταίο 
δεκάλεπτο και κάπου εκεί επήλθε η ψυχρολου-
σία. Η Αρσεναλ για πρώτη φορά μετά το 20’ 
απείλησε ουσιαστικά και μάλιστα ήταν ξανά 
με τον Λακαζέτ , ο οποίος στο 81’ «τρύπωσε» 
στην άμυνα του Ολυμπιακού σε παράλληλη του 
Σάκα που πάτησε περιοχή μετά από μεταβίβαση 
του  Ομπαμεγιάνγκ και από κοντά έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα των Πειραιωτών. Αυτό ήταν... 
Τα «ερυθρόλευκα» πόδια... κόπηκαν και μέχρι το 
τέλος οι «κανονιέρηδες» βρέθηκαν ακόμη δύο 
φορές κοντά στο γκολ. Στο 85’ ο Σα απέκρουσε 
εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ του Λακαζέτ και 
στην εκτέλεσή του ο Παπασταθόπουλος έστειλε 
την μπάλα στο δοκάρι. 

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός... κοίταξε στα μάτια την Άρσεναλ, είχε ευκαιρίες για γκολ, αλλά η ποιότητα 
των Λονδρέζων υπερίσχυσε και το 0-1 με το γκολ του Λακαζέτ, ουσιαστικά «ψαλιδίζει» τις 
ερυθρόλευκες ελπίδες πρόκρισης. Δοκάρι ο Παπασταθόπουλος.  

Πάλεψε, αλλά λύγισε!
Ολοκληρώθηκε και η έκτη μέρα της δίκης με τον Πέτρο Κωνστα-
ντινέα να ολοκληρώνει και τον Αλέξη Κούγια να δίνει λεπτομέ-
ρειες για το Koriopolis. 
Τη Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου συνεχίστηκε με τον Πέτρο Κωνστα-
ντινέα να καταθέτει του από την προηγούμενη Πέμπτη και ο Αλέ-

ξης Κούγιας ήταν ο επόμενος μάρτυρας.
Θυμίζουμε πως την προηγούμενη Πέμπτη είχε καταθέσει ο Βασίλης 
Γκαγκάτσης και ο Πέτρος Κωνσταντινέας ο οποίος δεν πρόλαβε να ολο-
κληρώσει.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων
Μετά τον Σοφοκλή Πιλάβιο, τον Χρήστο Σάββα (εκ των βασικών μαρ-
τύρων), τον Δημήτρη Μελισσανίδη, τον Γιάννη Αλαφούζο, τους Τάκη 
Φύσσα, Κύρο Βασσάρα και Βασίλη Γκαγκάτση σειρά πήραν οι Πέτρος 
Κωνσταντινέας (για να ολοκληρώσει) και Αλέξης Κούγιας.
Ο εισαγγελέας, Χαράλαμπος Λακαφώσης αναφέρθηκε στα απειλητικά 
sms στα οποία στάλθηκαν για το πρόσωπό του αλλά και τον Κωνστα-
ντινέα, στέλνοντας μήνυμα σε όσους τα έστειλαν. Για την ακρίβεια το 
μήνυμα έλεγε «Δεν θα έχεις μαγαζάκι να πας. Και εσύ εισαγγελέα στοπ. 
Δεν έχω ξαναδεί τέτοια δημόσια απειλή στα τόσα χρόνια που εισαγγε-
λέας. Κανείς δεν αποδοκίμασε από ΕΠΟ ή κάποια άλλη αρχή του ποδο-
σφαίρου. Mε όση κομψότητα θα πω ότι αν πιστεύει κάποιος ότι αυτό το 
δικαστήριο μπορεί να απειληθεί είναι βαθιά νυχτωμένος».

Κωνσταντινέας: «Δεν ξέρω γιατί τον έλεγαν κοντό Σι-
σέ»
Ο Πέτρος Κωνσταντινέας ολοκλήρωσε την κατάθεσή του λέγοντας 
μεταξύ άλλων πως «Ο κύριος Σταθόπουλος πιεζόταν, ήθελε να με πιέ-
σει εμένα για να νικήσει συγκεκριμένη ομάδα. Για ποιον μου το έλεγε 
για την Ξάνθη;»
Στα όρια της ήρθε η πρόεδρος του δικαστηρίου, Αριστέα Τσαμαδιά 
κατά την διάρκεια της κατάθεσης του Αλέξη Κούγια! «Διακόπτεται η 
δίκη προσωρινά. Τα έχω δει όλα. Οι συνήγοροι να προσπαθούν να πεί-
σουν τους μάρτυρες και ο μάρτυρας τους κατηγορουμενους».
Ο Αλέξης Κούγιας τόνισε στην κατάθεσή του πως το Koriopolis είναι 
γέννημα του Νίκου Πατέρα και πως οι εκλογές της ΕΠΟ δεν ήταν ποτέ 
καθαρές. «Υπάρχει ένα πρόσωπο ο Πατέρας, τον έδιωξαν κλωτσηδόν 
γιατί έκανε κακή διαχείριση. Ηταν φίλος από μικρός με τον Μαρινάκη 
και για να τους εκδικηθεί που τον έδιωξαν, άρχισε να υποκλέπτει τηλε-
φωνικές συνομιλίες. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει την Εισαγγελέα και 
μένα, με κάλεσε και μου έδωσε δύο κασέτες, με συνομιλίες που είχαν 
υποκλαπεί. Εγώ τις έδωσα στην Εισαγγελέα», είπε μεταξύ άλλων.
Λιγο μετά τις 12:00 ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Αλέξη Κούγια για 
σήμερα Πέμπτη, 19/2. Ο γνωστός ποινικολόγος θα συνεχίσει την κατά-
θεσή του στις 27 Φεβρουαρίου.

Δίκη των 28: «Οποιος ελέγχει την 
ΕΠΟ, ελέγχει και την διαιτησία»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά



66 21 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Κ
ατατέθηκε από την αρμόδια ε-
πιτροπή η κύρια μελέτη με το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που αφο-
ρά την κατασκευή του νέου γη-

πέδου του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Τού-
μπας.
«Τρέχουν» οι διαδικασίες για την υλο-
ποίηση του σχεδιασμού του νέου γηπέ-
δου του ΠΑΟΚ. Την Τετάρτη (19/2) έγινε 
η κατάθεση της κύριας μελέτης στα γρα-
φεία του τμήματος Μητροπολιτικού σχε-
διασμού το οποίο υπάγεται στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος.
Πρόκειται για τρεις φακέλους με σχεδόν 
1.000 σελίδες που περιέχουν το σύνολο 
των απαιτούμενων μελετών (περιβαλ-
λοντική, κυκλοφοριακή, προκαταρ-
τική υπογειοποίηση), ενώ υπάρχει και η 
κύρια μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχε-
δίου, που έχει εκπονηθεί αναφορικά με 
την κατασκευή του νέου γηπέδου και 
των υπολοίπων χώρων στην περιοχή της 
Τούμπας.

«Απομένει η έγκριση»
Ο υπεύθυνος της ομά-
δας χωροθέτησης, Τάκης 
Δούμας, μιλώντας σ το 
Metropolis 95.5 τόνισε 
ότι μετά την κατάθεση του 
φακέλου η Πολιτεία θα 
κάνει το χρέος της, θα την 
ελέγξει και θα την εγκρίνει. 
«Αυτό που πρέπει να κρατή-
σουμε είναι ότι το γήπεδο δεν θα 
είναι ένας χώρος που θα παίζεις μπάλα 
μόνο μια εβδομάδα αλλά θα είναι ένας 
χώρος που θα λειτουργεί πολλές μέρες 
την εβδομάδα και πολλές ώρες την 
ημέρα», είπε χαρακτηριστικά και πρό-
σθεσε:
Για την υπογειοποίηση της Κλεάνθους: 
«Προτείνεται η υπογειοποίηση της Κλε-
άνθους. Θα είναι καλύτερο να υπογει-
οποιηθεί η Κλεάνθους. Θα βοηθά την 
άμεση λειτουργία του γηπέδου την ώρα 
του αγώνα. Δεν θα χρειαστεί να κλείνει η 
Κλεάνθους την ώρα του αγώνα».
Για τις θέσεις πάρκινγκ: «Προβλέπουμε 
γύρω στις 450 θέσεις στάθμευσης στο 
χώρο του γηπέδου. Επίσης, έναν χώρο 
στάθμευσης που προβλεπόταν από τους 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που 

είχαν γίνει δίπλα στο ΙΚΑ. Προβλεπόταν 
ένας χώρος περίπου στις 650 θέσεις και 
προτείνουμε έναν ακόμη χώρο της μισής 
χωρητικότητας. Περιμένουμε ότι θα 
υπάρχουν 1000 θέσεις. Ο στόχος είναι 
ο κόσμος να πηγαίνει με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς στο γήπεδο»
Για το εάν υπήρχε κάποιο γήπεδο που 
αποτέλεσε έμπνευση: «Έχουμε κατα-
γράψει κάθε γήπεδο που έγινε το τελευ-
ταίο διάστημα και δίνουμε βαρύτητα 
σε γήπεδα που είναι μέσα στον αστικό 
ιστό».
Για τα επόμενα βήματα: «Πλέον εμείς 
δίνουμε διευκρινίσεις για ότι χρειαστεί. 
Από εκεί και πέρα η Πολιτεία θα κάνει το 
χρέος της. Ξέρουμε ότι έχει σκύψει στο 
πρόγραμμα με πραγματικό ενδιαφέρον. 
Δεν ενδιαφέρονται απλά με διαδικαστικό 
τρόπο αλλά τρόπο ουσίας».

«Ο Κρίστινσον το καλοκαίρι 
στον ΠΑΟΚ»
O Ισλανδός διεθνής τερματοφύλακας, 

Έγκμουντουρ Κρίστινσον, σύμ-
φωνα με σημερινό δημοσί-

ευμα, βρίσκεται στο δρόμο 
προς τη Θεσσαλονίκη και 
τον πρωταθλητή Ελλάδας 
ΠΑΟΚ.
Ο 30χρονος τερματοφύ-

λακας, που αγωνίζεται τις 
δύο τελευταίες σεζόν στην 

ΑΕΛ, «και το όνομά του είχε 
συνδεθεί τις τελευταίες και με 

την ΑΕΚ, βρίσκεται στον δρόμο προς 
τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις πηγές του 
fotbolti.net».
Στο ίδιο δημοσιεύματα της ισλανδι-
κής ιστοσελίδας επισημαίνεται ότι ο « 
Όγκμουντουρ τα πήγε εξαιρετικά με την 
ΑΕΛ στο ελληνικό πρωτάθλημα τις δύο 
προηγούμενες σεζόν, αλλά το συμβόλαιο 
του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και θα 
μετκινηθεί ως ελεύθερος σε άλλη ομάδα».
O Ισλανδός γκολκίπερ έχει αγωνιστεί 15 
φορές με την εθνική ομάδα της χώρας 
του (Ήταν μέλος της αποστολής στο Euro 
2016) και στην Ελλάδα μετράει 59 συμ-
μετοχές με την ΑΕΛ.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φραμ 
και στη συνέχεια πήγε σε Ράντερς και 
Χάμαρμπι.

ΠΑΟΚ: Προς έγκριση η μελέτη 
της «Νέας Τούμπας»

Πιο εύκολα κι από «διπλό» στα 
Σπάτα, ήρθε για την ΑΕΚ η πρόκριση 
στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος. Η 
Ένωση νίκησε με 4-0 τον Παναιτωλικό 
(παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές 
ενόψει Πανιωνίου) και τσέκαρε 
το εισιτήριο για τα ημιτελικά, 
περιμένοντας την Πέμπτη να μάθει 
αντίπαλο!

Μ
ε το ευρύ 4-0  και ύστερα α-
πό ένα «χορταστικό» ματς επι-
κράτησε απόψε η ΑΕΚ του Πα-
ναιτωλικού, αποτέλεσμα που 

της έδωσε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά 
του Κυπέλλου, σε συνάρτηση με το 1-1 και 
του πρώτου αγώνα στο Αγρίνιο.
Οι «κιτρινόμαυροι» παρατάχθηκαν με τον 
Τσιτώντα κάτω από τα γκολπόστ, τους Μπα-
κάκη, Βράνιες, Σβάρνα, Λόπες στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Σιμόες, 
Κρίστιτσιτς στον άξονα, τον Μάνταλο 
κεντρικό-δημιουργικό χαφ, τον Αραούχο 
δεξιά, τον Λιβάια αριστερά και τον Ολιβέιρα 
στην κορυφή της επίθεσης. 
Τα «καναρίνια» ξεκίνησαν με τον Κνετ στο 
τέρμα, τους Σιένστεντ, Μαλή, Μαρσιάλ, 
Κέβιν στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αρι-
στερά, τους Ταχάρ, Τσιγάρα στον άξονα, 
τους Μιμίτο, Ντουάρτε στα άκρα και τον 
Φυτόπουλο πίσω από τον Μπαϊροβιτς. 
Η ανάγνωση των ενδεκάδων προϊδέαζε πως 
η ΑΕΚ θα  παίξει φουλ επίθεση, ενώ την ίδια 
στιγμή ο Παναιτωλικός ξεκούρασε πολλούς 
βασικούς... ελέω Πανιωνίου, τον οποίο θα 
υποδεχθεί την Κυριακή. Το παραπάνω σε 
συνάρτηση το γεγονός πως η Ενωση ήταν 
το φαβορί του ζευγαριού, την αναγόρευσε 
με το «καλημέρα» σε ... αφεντικό του ματς. 
Οπου στα πρώτα του λεπτά συνέβη το εξής 
οξύμωρο. Ναι μεν «φόρτωσε» τη δεξιά της 
πλευρά με τον Μπακάκη και τους Μάνταλο, 
Αραούχο που άλλαζαν θέσεις, άνοιξε όμως 
το σκορ από την αριστερή της, όταν στο 7΄ο 
Λόπες έκανε τη σέντρα, ο Κέβιν δεν έδιωξε 
σωστά και ο Ολιβέιρα με ωραίο σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
Το γρήγορο γκολ άλλαξε τα δεδομένα του 
αγώνα, όπου οι γηπεδούχοι συνέχισαν 
να έχουν κατοχή μπάλας και να δοκιμά-
ζουν-τεστάρουν το σύστημα με τους Ολιβέ-
ιρα, Λιβάια, Αραούχο, Μάνταλο (για πρώτη 
φορά) ταυτόχρονα βασικούς. 
Την ίδια στιγμή η εσωτερική αλλαγή των 

φιλοξενούμενων στον άξονα (Μιμίτο πίσω 
από τον Μπαϊροβιτς) τους επέτρεψε να κλεί-
σουν διαδρόμους και η ΑΕΚ ναι μεν κρα-
τούσε μπάλα και έφτανε μέχρι τα καρέ του 
Κνετ, χωρίς όμως να βγάζει «καθαρές» 
φάσεις. Ο Βράνιες απείλησε δις σε στατι-
κές μπάλες (14’, 35’), ενώ παράλληλα κρά-
ταγε με σχετική ευκολία τον Παναιτωλικό 
εκτός της περιοχής του Τσιτώντα. Ο οποίος 
στο πρώτο ημίχρονο ήταν... θεατής και ανα-
σταλτικά οι Βράνιες, Ολιβέιρα ήταν οι μόνοι 
που... χρειάστηκε να επέμβουν από μία 
φορά, σε μεταβιβάσεις των Φυτόπουλου, 
Ντουάρτε αντίστοιχα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες φτάσαμε στο 36’, 
όπου οι Ενωσίτες σημείωσαν ένα όμορφο 
και ομαδικό γκολ. Ο Κρίστιτσιτς έκλεψε την 
μπάλα στον άξονα, έπαιξε αμέσως για τον 
Αραούχο που έβγαλε πολύ ωραία κάθετη 
για τον Μάνταλο, ο οποίος παρά την πίεση 
του Μαρσιάλ «έκοψε» στον Σέρβο χαφ από 
τα πόδια του οποίου ξεκίνησε η φάση και 
αμέσως «πάτησε» περιοχή και εκείνος δεν 
αστόχησε από κοντά. 
Η ανάπαυλα βρήκε την ΑΕΚ με αποτέλεσμα 
2-0 υπέρ της, 66% ποσοστό ευστοχίας (2/3 
τελικές), 60% κατοχή μπάλας και εξαιρετικό 
βαθμό στα αμυντικά της καθήκοντα, καθώς 
ο Παναιτωλικός δεν είχε βάλει στην «εξί-
σωση» τον γκολκίπερ της (0 τελικές).
Στο δεύτερο μισό το ματς άνοιξε, αφού  είχε 
εκμηδενιστεί ο παράγοντας σκοπιμότητα. 
Ο Αραούχο στο 47’ «έψαξε» ένα δύσκολο 
γκολ (ωραίο σουτ εκτός περιοχής), ο Λόπες 
απώλεσε δύο καλές ευκαιρίες (59’ μετά από 
εξαιρετική μπαλιά του Σβάρνα, 70’), ενώ 
ο Ρόσα στο 65’ απείλησε για πρώτη φορά 
ουσιαστικά τον Τσιτώντα (έδιωξε δύσκολα 
σε κόρνερ). 
Μέχρι που φτάσαμε στο 78’, όταν ο Αρα-
ούχο έκλεψε την μπάλα από τον Σίενστεντ, 
έκανε την παράλληλη για τον Αλμπάνη και 
εκείνος εξ’ επαφής πλάσαρε σε κενή εστία 
και βρήκε δίχτυα για 2ο σερί παιχνίδι.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Παναιτωλικός 
έμεινε με 10 καθώς τραυματίστηκε ο Σουη-
δός αμυντικός και αυτό έδωσε τη δυνατό-
τητα στους «κιτρινόμαυρους» να πατήσουν 
γκάζι. Ο Κρίστιτσιτς στο 85’ απείλησε με 
ωραίο σουτ, ενώ 88’ βρήκε με πολύ ωραιά 
μπαλιά τον Λιβάια, ο οποίος ανατράπηκε 
από τον Κνετ και ο Τσαγγαράκης καταλό-
γισε πέναλτι. Ο Κροάτης ευστόχησε από την 
άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 
4-0. 

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 4-0

Αυτονόητη πρόκριση...
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Μ
όνο στα χαρτιά ήταν ντέρ-
μπι το ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλ-
λωνας Σμύρνης. Οι δύο ο-
μάδες που βρίσκονται στις 

δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πί-
νακα, αναμετρήθηκαν στους «Ζωσιμά-
δες» σε ένα ματς που σε καμία περίπτω-
ση δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμεναν 
οι περισσότεροι. Και δεν την είχε, γιατί 
ένας εντυπωσιακός ΠΑΣ έκανε ό,τι ήθε-
λε τον αντίπαλό του διασύροντάς τον με 
το εμφατικό 5-1. Μια νίκη που τον φέρνει 
στους 40 βαθμούς και ανεβάζει στους 7 
την διαφορά από την δεύτερη «Ελαφρά 
Ταξιαρχία».
Όπως φαίνεται και στο σκορ οι γηπε-
δούχοι έκαναν ότι ήθελαν τον αντίπαλό 
τους. Ο Γιαννίκης ξεκίνησε με τον Χουτε-
σιώτη στο τέρμα, τους Αποστολόπουλο 
και Μπουκουβάλα στο δεξί και αριστερό 
άκρό και τους Σκόνδρα και Παντελάκη 
στα στόπερ. Οι Κάστρο και Σιόντης ήταν 
αμυντικά χαφ, οι Παμλίδης και Καρτάλης 
τα δύο εξτρέμ και στην επίθεση οι Κρίζ-
μαν και Λέο.
Για τους ηττημένους και σε διάταξη 3-5-2, 
ο Αναγνωστόπουλος ξεκίνησε στο τέρμα, 

οι Λαρέα, Κύργιας και Ζησόπουλος ήταν 
οι τρεις της άμυνας, Τσαμπούρης και 
Βιτλής τα δύο ακραία μπακ-χαφ, Μπλά-
ζιτς, Φατιόν και Κολλ στα χαφ και στην 
επίθεση οι Μαρκόφσκι και Μπεντινέλλι.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι μπήκαν 
πολύ πιο δυνατά και κατάφεραν να προ-
ηγηθούν μόλις στο 10’ με κεφαλιά του 
Παντελάκη μετά από κόρνερ του Καρ-
τάλη. Στο 33’ ήρθε η σειρά του άλλου 
στόπερ της ομάδας του Σκόνδρα να κάνει 
επίσης με κεφαλιά μετά από κόρνερ του 
Παμλίδη το 2-0. Το ημίχρονο ωστόσο 
φύλαγε και άλλο γκολ, με τον Παμλίδη 
από κοντά να κάνει στο 41’ το 3-0 και 
ουσιαστικά να δίνει τέλος στο ματς.
Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι μη έχο-
ντας άλλα περιθώρια βγήκαν μπροστά 
και κατάφεραν στο 52’ να μειώσουν με 
εκτέλεση πέναλτι του Φατιόν. Ωστόσο οι 
Ηπειρώτες δεν είχαν πει την τελευταία 
τους λέξη και μετά τους στόπερ, μίλη-
σαν και οι επιθετικοί. Η αρχή έγινε με 
τον Κρίζμαν που στο 62’ έκανε με πολύ 
όμορφο γκολ το 4-1 για να έρθει ο Λεό 
στο 81’ μετά από πάσα του Παμλίδη να 
διαμορφώσει με σουτ το τελικό 5-1.

αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης 5-1

Και πως να μην ΠΑΣ SL1
Σπύρος Ανάστας: Ο πρώτος  και 
μοναδικός Έλληνας προπονητής χόκεϊ 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση
Σε αυτή τη στήλη θα γράφουμε την πορεία του 
πρώτου και μοναδικού αυτή τη στιγμή προπο-
νητή 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 Ιού-
λιο, ενώ η σεζόν ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου. Το 
πρωτάθλημα του ECHL από 29 επαγγελματικές 
ομάδες με πολλά υποσχόμενους νέους και βετερά-
νους παίκτες. Κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα είναι 
θυγατρική μιας ομάδας από το NHL. 
Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου ο Σπύρος κι η ομάδα του επέστρεψαν στο «σπίτι» 
τους αλλά η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν κάπως σκληρή καθώς ηττήθηκαν με 3-1 
από τους Reading Royals (θυγατρική ομάδα των Philadelphia Flyers του NHL). 
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου βρέθηκαν εκτός έδρας για να αντιμετωπίσουν τους 
Kalamazoo Wings (θυγατρική ομάδα των Vancouver Canucks του NHL),όπου κατάφε-
ραν να επιστρέψουν στις νίκες επικρατώντας με 8-5,  ενώ την Δευτέρα πίσω στο CAA 
Centre αντιμετώπισαν την ίδια ομάδα και επέκτειναν το σερί νικών επικρατώντας με 
4-3.
Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου η ομάδα θα βρεθεί ξανά στον «δρόμο» για να αντι-
μετωπίσει τους Adirondack Thunder (θυγατρική ομάδα των New Jersey Devils του 
NHL). Την επόμενη ημέρα ξανά εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τους τους Reading 
Royals (θυγατρική ομάδα των Philadelphia Flyers του NHL) για να πάρουν ίσως το αίμα 
τους πίσω, ενώ την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τους 
Wheeling Nailers (θυγατρική ομάδα των Pittsburgh Penguins  του NHL). 
Η ομάδα του Μπράμπτον θα είναι σπίτι της και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου για να 
αντιμετωπίσει τους Toledo Walleye (θυγατρική ομάδα των Detroit Red Wings του NHL).
Είναι μια καλή ευκαιρία για να δείτε από κοντά τους ανερχόμενους αστέρες του χόκεϊ, 
μιας και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο 
Johnsson

Ο
ι Toronto Maple Leafs θα είναι 
χωρίς τον Andreas Johnsson για 
την υπόλοιπη σεζόν. Οι Maple 
Leafs ανακοίνωσαν την Τετάρτη 

ότι ο Johnsson αναμένεται να χάσει έξι μήνες 
αφού θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμ-
βαση γόνατος την ίδια ημέρα. Ο Johnsson 
τραυματίστηκε στην πρώτη περίοδο της ήττας 
μδ 3-2 από τους Dallas Stars την περασμένη 
Πέμπτη, όταν συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Kasperi Kapanen. Οι Leafs προηγου-
μένως είχαν ανακοινώσει ότι ο Johnsson θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για 
οκτώ εβδομάδες. Ο 25 ετών Σουηδός έχει οκτώ γκολ και 13 ασσίστς σε 43 παιχνίδια με 
τους Maple Leafs αυτή τη σεζόν. Την Τετάρτη οι Leafs ανακοίνωσαν την απόκτηση του 
Denis Malgin από τους Panthers της Φλόριντα σε αντάλλαγμα για τον επιθετικό Mason 
Marchment.

Δεν επιστρέφει ακόμη ο Γκασόλ

Ά
σχημα τα νέα για τους Τορόντο Ράπτορς, 
καθώς ο Μάρκ Γκασόλ, που υπολογιζό-
ταν να γυρίσει την Παρασκευή απένα-
ντι στους Φοίνιξ Σανς δεν είναι έτοιμος. 

Ο Ισπανός άσσος δεν έχει παίξει με τους Ράπτορς 
από τις 28 Ιανουαρίου, ενώ προηγουμένως είχε 
χάσει άλλα 12 παιχνίδια με τον τραυματισμό του 
τον Δεκέμβριο. Για την κανονική περίοδο του ΝΒΑ 
απομένουν 27 παιχνίδια και ο προπονητής των Ρά-
πτορς, Νικ Νερς δηλώνει πως θα χρησιμοποιήσει 
τον Γκασόλ μόνο όταν αισθανθεί ότι είναι 100% έ-
τοιμος. Πριν την διακοπή για το All-Star ο Γκασόλ έ-
χασε οκτώ σημαντικά παιχνίδια, ενώ το νικηφόρο 
σερί των Ράπτορς έληξε στις 15 νίκες.
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αθλητικά

Σ
ε... κακό δαίμονα του Αποστόλη Τε-
ληκωστόγλου, έχει εξελιχθεί ο Τόνι 
Καναέτ.
Ο Έλληνας «ασημένιος» παγκό-

σμιος πρωταθλητής του Μάντσεστερ, ηττή-
θηκε για τρίτη σερί φορά -τα τελευταία δύο 
χρόνια- από τον 25χρονο Κροάτη, με απο-
τέλεσμα να μείνει για πρώτη φορά μέσα 
στο 2020, εκτός τελικού από ένα βαθμολο-
γούμενο τουρνουά. Κατέκτησε ωστόσο το 
χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -80 
κιλών του Presidents Cup G2 Europe που 
φιλοξενείται στο Χέλσινγκμποργκ της Σου-
ηδίας, την στιγμή που η Φανή Τζέλη ήταν 
5η στα -57 κιλά.
Ο Τεληκωστόγλου, ο οποίος μέσα στη χρο-
νιά που διανύουμε, ήταν πρώτος τόσο στην 
Φουτζέιρα όσο και στο Αμάν, στα προημι-
τελικά της κατηγορίας των -80 κιλών, ηττή-

θηκε 16-8 από τον Καναέτ μένοντας έτσι 
εκτός διεκδίκησης του χρυσού μεταλλίου.
Τεληκωστόγλου και Καναέτ, είχαν βρεθεί 
αντίπαλοι δύο φορές σε Γκραν Πρι μέσα 
στο 2018, με τον Κροάτη (πρωταθλητή 
Ευρώπης το 2018 στο Καζάν) να κατακτά 
ισάριθμες φορές τη νίκη. Να σημειωθεί ότι 
ο Καναέτ όσες φορές βρέθηκε στην Αθήνα 
για το Presidents Cup, κατέκτησε και μετάλ-
λιο αφού ήταν πρώτος το 2018 και δεύτε-
ρος το 2017.
Από την πλευρά της, η Φανή Τζέλη, στα 
προημιτελικά των -57 κιλών ηττήθηκε 
-μετά από σκληρή μάχη- με 12-7 από την 
Τουρκάλα Χατισέ Κούμπρα Ιλγκούν (σ.σ. 
«ασημένια» το 2017 στο Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα, δύο μετάλλια σε ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα) μένοντας έτσι στην 5η 
θέση. 

Χάλκινο μετάλλιο ο 
Τεληκωστόγλου στη Σουηδία 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΣύλλογος Μεγάλος... ξανά και 
στο βόλεϊ! 

Α
πίστευτο, μαγικό, ανεπανάληπτο 
βόλεϊ στον Άγιο Θωμά, με τον Πα-
ναθηναϊκό να κερδίζει τα πρώτα 
δύο σετ, να χάνει τα άλλα τρία, αλ-

λά σε μια κατάθεση ψυχής να επικρατεί στο 
χρυσό σετ του Ολυμπιακού ( 25-17, 28-26, 
16-25, 19-25, 10-15, 15-13) και να κατακτά 
το League Cup. Ένα ματς που ήταν μια πραγ-
ματική διαφήμιση του αθλήματος στο κατά-
μεστο κλειστόν του Αμαρουσίου.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο 
Παναθηναϊκός έκανε περίπατο. Με εντυπω-
σιακό τον Γιάκομπσεν και χωρίς τον Ράπτη 
που λόγω ίωσης έμεινε εκτός για μεγάλο 
διάστημα, οι «πράσινοι» σε ένα κατάμε-
στο Άγιο Θωμά έκαναν με χαρακτηριστική 
άνεση το 1-0.
Στο δεύτερο σετ είχαμε μεγάλο ντέρμπι, 
παρότι δεν φαινόταν σε κανένα σημείο 
αυτό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν εξαιρετικά 
δυνατά και πήραν το προβάδισμα, φτάνο-
ντας μάλιστα στο 23-19. Εκεί όμως που όλα 
έδειχναν πως θα έφταναν άνετα στο 2-0 
υπήρξε η αντίδραση του Ολυμπιακού. Οι 
Πειραιώτες ισοφάρισαν σε 23-23 και από 
εκείνο το σημείο οι δύο ομάδες πήγαιναν 
πόντο-πόντο μέχρι το 26-26. Μια επίθεση 
του Στάροβιτς και μία του Ρανγκέλ διαμόρ-
φωσαν το 28-26 με τον Παναθηναϊκό να 
κάνει το 2-0.
Και εκεί που όλα έδειχναν πως ο Παναθη-

ναϊκός θα έφτανε σχετικά άνετα στο 3-0, 
υπήρξε η τεράστια αντίδραση του Ολυμπι-
ακού. Οι Πειραιώτες έδειξαν το γιατί κατα-
κτούσαν τα πάντα τα τελευταία χρόνια στην 
χώρα μας. Με τον Φίνγκερ να είναι ασταμά-
τητος και τον Κουμεντάκη μεγάλο πρωταγω-
νιστή, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν περίπατο 
στα επόμενα τρία σετ. Η ομάδα του Μου-
νιόθ ήταν ασταμάτητη και μπόρεσε να κάνει 
το 2-3 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου 
αγώνα και έστειλε τον τελικό στο χρυσό σετ.
Στο χρυσό σετ είχαμε απίστευτες συγκινή-
σεις με τις δύο αυτή την στιγμή καλύτερες 
ομάδες στην χώρα μας να παίζουν φοβερό 
βόλεϊ. Οι φιλοξενούμενοι με κεκτημένη 
ταχύτητα κατάφεραν να προηγηθούν με 
4-1 και όλα έδειχναν πως θα έφταναν σε 
ακόμα μία κατάκτηση League Cup. Στο 3-6 
υπήρξε η αντίδραση του Παναθηναϊκού με 
τους… πράσινους να κάνουν ένα εντυπωσι-
ακό σερί 5-0 και να προηγούνται 8-6 βάζο-
ντας «φωτιά» στον Άγιο Θωμά, μια… φωτιά 
που έγινε ακόμα μεγαλύτερη στο 12-9. Εκεί 
όμως είχαμε την φάση που θα μπορούσε 
να σημαδεύσει τον τελικό. Ο Κουμεντάκης 
βγάζει μαγική άμυνα, στην συνέχεια κάνει 
επίθεση και ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισο-
φαρίσει σε 13-13. Στο σημείο εκείνο μίλησε 
ο Τσάτσιτς. Ο Μαυροβούνιος που αποκτή-
θηκε ακριβώς γιαυτό τον λόγο έκανε δύο 
επιθέσεις και έδωσε το κύπελλο στον Πανα-
θηναϊκό μέσα σε αποθέωση.
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Η «Μαύρη Θύελλα» πήρε τη «μάχη» 
της ουράς κόντρα στην Τρίγλια 
και παρέμεινε στο κόλπο της 
παραμονής, ενώ η Βέροια ισοφάρισε 
τα Τρίκαλα στις καθυστερήσεις, στο 
ντέρμπι κορυφής 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ 1-0
Αγώνας δίχως αύριο ήταν ο σημερινός 
για Καλαμάτα και Τρίγλια, καθώς αμφό-
τερες παλεύουν για την παραμονή τους 
στην κατηγορία. Τελικά η ομάδα του Νίκου 
Αναστόπουλου πήρε τους τρεις βαθμούς, 
χάρις στο 1-0 που επικράτησε και έμεινε 
«ζωντανή». 
 Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πιο δυνατά, 
στο 8’ η κεφαλιά του Σγούρη «έγλειψε» 
το δοκάρι και πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 
14΄ο Ντούνγκα αστόχησε προ κενής εστίας. 
Ομως οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που 
άνοιξαν το σκορ, όταν στο 27’ ο Οσμά-
νατζιτς πλάσαρε εύστοχα από το ύψος 
της μικρής περιοχής. Στο 44’ ο Μάτζαρης 
απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπά-
θεια του Ευθυμιάδη και ο ίδιος παίκτης 

«άγγιξε» για 2η φορά το γκολ στο 50’, 
όταν το δυνατό του σουτ αποκρούστηκε 
από το δοκάρι. Στα εναπομείναντα λεπτά η 
«Μαύρη Θύελλα» διαχειρίστηκε στο ματς 
και πήρε την πολύτιμη νίκη, παρότι έπαιζε 
με 10 παίκτες από το 80’ (αποβολή του 
Χριστοφιλέα).  

Βέροια - Τρίκαλα 1-1
Χρυσή ευκαιρία για να σφραγίσουν από 
σήμερα την άνοδο στη Super League 2 
έχασαν τα Τρίκαλα, τα οποία κράταγαν 
ένα σπουδαίο διπλό μέσα στην έδρα της 
Βέροιας, αλλά με πέναλτι στο 95’ δέχθη-
καν την ισοφάριση και έφυγαν μόνο με τον 
βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Η πρωτοπόρος 
ομάδα των Τρικάλων διατηρεί πάντως την 
απόσταση ασφαλείας των εννιά βαθμών 
από την 3η Βέροια, η οποία πάντως κιν-
δυνεύει να χάσει έδαφος για τη 2η θέση, 
αν την Κυριακή ο Ιωνικός επικρατήσει του 
Αιγάλεω.
Τα Τρίκαλα πήραν γρήγορο προβάδι-
σμα στο σκορ καθώς μόλις στο 12’ έκα-
ναν το 0-1 με τον Σταματή. Η Βέροια στο 
36’ πλησίασε στην ισοφάριση, αλλά ο 
Γιακουμής σταμάτησε το σουτ του Πόζο-

γλου. Στο δεύτερο μέρος τα Τρίκαλα έφτα-
σαν κοντά στο δεύτερο γκολ για να κλει-
δώσουν το τρίποντο αλλά η κεφαλιά του 
Πέλκα στο 72’ δεν βρήκε στόχο, ενώ δύο 
λεπτά αργότερα ο Ριζογιάννης καθάρισε 
σωτήρια μια επικίνδυνη στιγμή που πήγε 
να δημιουργηθεί μέσα στην περιοχή των 
Τρικάλων.
Η Βέροια άγγιξε την ισοφάριση στο 82’ 
αλλά το πλασέ του Κανούλα με εξουδε-
τερωμένο τον Γιακουμή έδιωξε πάνω στη 
γραμμή ο Γιαννίτσης. Στο τέταρτο λεπτό 
των καθυστερήσεων όμως η Βέροια κέρ-
δισε πέναλτι σε χέρι του Οικονομόπουλου. 
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πασάς, ο οποίος 
ευστόχησε και έγραψε το τελικό 1-1. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως στις καθυστερήσεις 
αποβλήθηκε ο προπονητής των φιλοξε-
νούμενων, Περικλής Αμανατίδης.

Τρίποντο ανάσα για Ιάλυσο
Σημαντική νίκη στην προσπάθεια που 
κάνει πέτυχε ο Ιάλυσος. Οι Ροδίτες ήταν 
καταιγιστικοί και επικράτησαν του Ολυ-
μπιακού Βόλου με 4-0, φτάνοντας έτσι 
τους 20 βαθμούς και απέχουν μόλις 1 από 
την από την 10η που είναι πάνω από την 
ζώνη του υποβιβασμού. Από την άλλη οι 
Βολιώτες έμειναν στους 30 και έχασαν με 
την σειρά τους να διεκδικήσουν με περισ-
σότερες πιθανότητες την 2η θέση.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν 
ο Κονέ ο οποίος πέτυχε τρία γκολ. Η αρχή 
έγινε μόλις στο 2’, συνεχίστηκε στο 22’ και 
τρίτωσε στο 34’, ενώ στο 79’ ο Ντιατά δια-
μόρφωσε το τελικό 4-0.

Μεγάλο διπλό και άλμα σωτηρί-
ας για Θεσπρωτό
Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια ανα-
φορικά με την μάχη της παραμονής διε-
ξήχθη στον Ασπρόπυργο με την τοπική 
ομάδα να υποδέχεται τον Θεσπρωτό. Οι 
φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πανηγύ-
ρισαν την σπουδαία νίκη επικρατώντας 
με 2-1. Μια νίκη που τους φέρνει στους 
24 βαθμούς και την 9η θέση, αυξάνοντας 
στους 3 την διαφορά από το Αιγάλεω και 
στους 4 αυτή από τον Ασπρόπυργο που 
πλέον βρίσκεται κάτω από την ζώνη του 
υποβιβασμού.
Μια νίκη που γίνεται ακόμα πιο σημαντική 
για την ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα 
γιατί ήρθε με ανατροπή. Συγκεκριμένα οι 
γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν 
με τον Ζγκούρη μόλις στο 12’, ωστόσο η 
συνέχεια ανήκε στους φιλοξενούμενους 
οι οποίοι αρχικά ισοφάρισαν με τον Μπίκα 
στο 38’ για να πάρουν την μεγάλη νίκη με 
τον ίδιο παίκτη στο 78’.

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής συνεχί-
στηκε με δράση σε όλους τους ομίλους. 
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα.

1ος όμιλος
Δόξα Κάτω Καμήλας-Κεραυνός Πέρνης 4-1 
Πανδραμαϊκός-Κιλκισιακός 2-1 
Δόξα Θεολόγου-Ένωση Αλεξανδρούπο-
λης 0-1 
Νέστος Χρυσούπολης-Άρης Αβάτου 2-0 
Απόλλων Παραλιμνίου-Πανσερραϊκός 0-0 

Αετός Ορφανού-Ηρακλής Ζυγού 1-0 
Ρεπό: Ορφέας Ξάνθης

2ος όμιλος – 21η αγωνιστική
ΑΟ Σειρήνα-Θερμαϊκός 0-3 α.α
Αστραπή Μεσοποταμίας-Νίκη Αγκαθιάς 
1-4 
Άρης Παλαιοχωρίου-ΠΑΣ Φλώρινα 0-3 α.α
Θύελλα Σαρακηνών-ΑΣ Αναγέννηση Γιαν-
νιτσών 1-0 
Αγροτικός Αστέρας-Ποσειδώνας Μηχανι-
ώνας 3-1 
Εδεσσαϊκός-Αλμωπός Αριδαίας 1-1 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθί-
ας-Μακεδονικός 1-1 
Ρεπό: ΠΟ Νέας Καλλικράτειας

3ος όμιλος
ΑΣ Μετέωρα-Διγενής Νεοχωρίου 3-0 
Ατρόμητος Παλαμά-ΑΕ Καρίτσας 1-3 
Θησέας Αγριάς-ΑΠΟ Αταλάντη 2-1 
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Διαγόρας Στεφα-
νοβικείου 4-1 
Ηρακλής Λάρισας-ΑΟ Ποταμιάς 1-0 
Πιερικός-Δίας Δίου 2-0 
ΓΣ Αλμυρού-ΑΟ Σελλάνων 0-0 

4ος όμιλος
ΠΑΣ Πρέβεζα-Θιναλιακός 0-1 
Αναγέννηση Άρτας-ΑΟ Ανατολής 4-1 
Αστέρας Ιτέας-Μακεδονικός Φούφα 0-3 
α.α
Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΕ Λευκίμμης 0-1 
Σούλι Παραμυθιάς-ΑΕ Μεσολογγίου 2-2 
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΕ Ποντίων Κοζά-
νης 4-1 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Απόλλων Ευπα-
λίου 2-2 

5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-Εθνικός 2-0 
Κερατσίνι-Άνω Μερά 1-0 
Άγιοι Ανάργυροι-Κηφισιά 0-0 
Καλλιθέα-Φωστήρας 1-0 
Ερμής Κορυδαλλού-Πανθηραϊκός 0-2 
Ηλυσιακός-Ακράτητος 1-0 
Άγιος Ιερόθεος-ΑΕ Μοσχάτου 2-2 

6ος όμιλος
Θύελλα Ραφήνας-ΑΟ Υπάτου 0-2 
Παλληνιακός-Νέα Αρτάκη 1-1 
ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου-Παναρκαδι-
κός 0-1 
Αχαρναϊκός-Αιολικός 0-4 
Αήττητος Σπάτων-Ρόδος 1-2 
ΑΕΚ Τρίπολης-Κόρινθος ’06 1-1 
Ρεπό: Μαρκό

7ος όμιλος
ΠΣ “Η Σπάρτη”-Ολυμπιακός Ζαχάρως 2-0 
Ναύπλιο 2017-Αστέρας Βλαχιώτη 2-2 
Ερμιονίδα-Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-1 
ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΟ Βάρδας 2-0 
Πανηλειακός-ΑΟ Τσιλιβή 0-0 
Πανγυθεατικός-ΑΟ Διαβολιτσίου 2-1 
Θύελλα Πατρών-Παναργειακός 0-1 

8ος όμιλος – 18η αγωνιστική
Άγιος Νικόλαος-Πόρος 2-1 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Πανακρωτηριακός 0-0 
Γιούχτας-Ρεθυμνιακός 3-0 
Επισκοπή-Ηρόδοτος 1-0 
Ρεπό: Ατσαλένιος

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Νίκη - ανάσα για την Καλαμάτα

αθλητικά
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Ασύλληπτο 4-1 από την πρωτάρα 
Αταλάντα, που έκανε εκπληκτική 
εμφάνιση, διέλυσε τη Βαλένθια 
και μπορεί να ονειρεύεται ότι το 
ταξίδι της θα έχει συνέχεια προς τα 
προημιτελικά.

Τ
ο 1/3 της πόλης είχε διανύσει την κο-
ντινή απόσταση από το Μπέργκαμο 
(120.000 κατοίκους) προς το Μιλά-
νο. Οι 40.000 οπαδοί της Αταλάντα 

που μετακόμισαν για το βράδυ της Τετάρτης 
στο “Σαν Σίρο” πρόσμεναν μεγαλεία. Και τα 
έζησαν στο έπακρο. Αυτό το τρελό 4-1 επί 
της Βαλένθια στην πρώτη τους φορά στο 
Champions League και ακόμα πα-
ραπέρα, οι Μπεργκαμάσκι θα 
έχουν να το διηγούνται. Η Α-
ταλάντα έκανε φοβερή εμφά-
νιση, είχε και μεγάλο μέρος 
της τύχης στο πλευρό της και 
βρίσκεται με το ενάμιση πόδι 
στα προημιτελικά. Εκεί όπου 
κανείς δεν θα φανταζόταν ποτέ 
ότι θα τη δει να αγωνίζεται.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, ώστε 
να εκμεταλλευτούν τις πολλές και βασικές 
απουσίες των Ισπανών. Ο Ντομενέκ στα-
μάτησε εντυπωσιακά τον Πάσαλιτς, αλλά 
δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στην προβολή 
του Χάτεμπερ (16’) που άνοιξε το σκορ. Το 
δοκάρι έβαλε φρένο στην προσπάθεια ισο-
φάρισης του Σολέρ (30’) και ο Ιλιτσιτς (41’) 
έστειλε την ομάδα του στο ημίχρονο με δύο 
γκολ διαφορά, σουτάροντας εντυπωσιακά 
στο όριο της μεγάλης περιοχής.
Στο 57’ ο Φρόλιερ έβαλε με τέλειο φαλτσα-
ριστό το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς, ενώ ο 
Γκολίνι που πούλησε την μπάλα (61’), κατά-
φερε να σώσει τον εαυτό του και την Ατα-
λάντα, αποκρούοντας εξ επαφής το πλασέ 
του Μάξι Γκόμες. Και αφού δεν μείωσε ο 
Ουρουγουανός φορ, ένα λεπτό αργότερα ο 
Χάτεμπερ με διαγώνιο πλασέ έκανε το 4-0. 
Ο Τσερίσεβ μείωσε (67’), αλλά η Βαλένθια 
θα χρειαστεί μία σπουδαία βραδιά, ώστε 
να πετύχει την ανατροπή στο “Μεστάγια”. 
Μέχρι τότε όμως, στο Μπέγκαμο μπορούν 
να ονειρεύονται...
Αταλάντα (Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, 
Τολόι, Παλομίνο, Λα΄ντάρα (75’ Σαπάτα), 
Χάτεμπερ, Χόσενς, Γκόμες (81’ Μαλινόβ-
σκι), Ντε Ρουν, Ιλιτσιτς, Φρόιλερ, Πάσαλιτς 
(90’+2’ Ταμέζ)
Βαλένθια (Αλμπέρτ Θελάδες): Ντομενέκ, 

Μανγκαλά, Ντιακαμπί, Γκαγιά, Βας, Παρέχο, 
Κοντογκμπιά, Γκουέντες (64’ Τσερίσεβ), 
Σολέρ, Τόρες, Μάξι Γκόμες (73’ Γκαμεϊρό).

Ατλ.Μαδρίτης – Λίβερπουλ 1-0
Ο Γιούργκεν Κλοπ το ήξερε. Το είπε μία 
μέρα πριν το ματς, ότι ένα παιχνίδι κόντρα 
στην Ατλέτικο σε αυτό το επίπεδο είναι από 
τα πιο ζόρικα που θα παίξει κάποιος στην 
καριέρα του. Και έπειτα επαληθεύτηκε, 
καθώς έβλεπε την ομάδα του να μην κατα-
φέρνει ποτέ να ξεδιπλώσει τις αρετές της. 
Να μην μπορεί να βρει λύσεις στη μαζική 
άμυνα που είχε στήσει ο Τσόλο Σιμεόνε 
και να γνωρίζει την ήττα (1-0), εκεί όπου 

κάποιους μήνες πριν είχε σηκώσει την 
6η κούπα της στον θεσμό.

Μόλις στο 4’, από εκτέλεση κόρ-
νερ και το πόδι του Φαμπί-
νιο, η μπάλα στρώθηκε στον 
Σαούλ, που βρέθηκε μόνος 
του να πλασάρει και να βρί-
σκει δίχτυα για 5η φορά σε 

νοκ άουτ ματς στο Champions 
League. Από εκεί και μετά άπα-

ντες κατάλαβαν τι θα συνέβαινε. Οι 
Ροχιμπλάνκος μαζεύτηκαν πίσω και βάλ-

θηκαν να επιβεβαιώσουν την υπέρ τους 
παράδοση. Αυτή που ορίζει ότι στις 19 
φορές σκόραραν στα πρώτα 20 λεπτά στη 
διοργάνωση, δεν ηττήθηκαν ποτέ (16 νίκες, 
2 ισοπαλίες).
Αν και ήταν πίσω, οι Μαδριλένοι ήταν πιο 
επικίνδυνοι, με τον Αλισον (26’) να στα-
ματάει με το γόνατο τον Μοράτα. Ο Σαλάχ 
απείλησε δύο φορές, αλλά την πρώτη τον 
σταμάτησε το κεφάλι του Φελίπε και τη δεύ-
τερη η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το 
δοκάρι. Το ίδιο συνέβη και με τη βολίδα του 
Λόντι, αλλά και το πλασέ του Χέντερσον. 
Μέχρι το φινάλε η Λίβερπουλ δεν ανησύ-
χησε ουσιαστικά τον Ομπλάκ και η Ατλέτικο 
ενόψει “Ανφιλντ” μπορεί να ονειρεύεται. 
Αλλωστε, στις 10 φορές που έχει κοντραρι-
στεί σε νοκ άουτ με Αγγλους, μετράει εννέα 
προκρίσεις. Και τώρα το προβάδισμά της 
μπορεί αν είναι μικρό, αλλά είναι καθαρό.
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): Ομπλάκ, 
Σάβιτς, Φελίπε, Βρσάλικο, Λόντι, Παρτέι, 
Σαούλ, Κόκε, Λεμάρ (46’ Γιορέντε), Κορέα 
(77’ Ντιέγκο Κόστα), Μοράτα (70’ Βιτόλο)
Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Αλισον, Γκό-
μεζ , Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Αλεξά-
ντερ-Αρνολντ, Χέντερσον (81’ Μίλνερ), 
Φαμπίνιο, Βαϊνάλντουμ, Φιρμίνο, Μανέ (46’ 
Οριγκί), Σαλάχ (73’ Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν).

Αταλάντα – Βαλένθια 4-1

Το βράδυ της ζωής της

Ο 
«μικρός Μουρίνιο» Γιούλιαν 
Νάγκελσμαν έχει ακόμα πολ-
λά... ψωμιά για να φτάσει (αν θα 
τα καταφέρει ποτέ) τον αυθεντι-

κό Ζοσέ. Στην πρώτη τους κόντρα στο Λον-
δίνο, όμως, ο προπονητής της Λειψίας έ-
δωσε ρεσιτάλ από τον πάγκο, εκμεταλλεύ-
τηκε τις απουσίες της Τότεναμ και οδήγη-
σε την ομάδα του σε σπουδαία νίκη (1-0), 
η οποία της δίνει προβάδισμα πρόκρισης 
στα προημιτελικά του Champions League.
Το πρώτο 45λεπτο άνηκε (σχεδόν) απο-
κλειστικά στην Λειψία, η οποία στο πρώτο 
λεπτό είχε τριπλή ευκαιρία (!) για να προ-
ηγηθεί, με τον Ουγκό Γιορίς και το δοκάρι 
να σταματούν Τίμο Βέρνερ και Ανχελίνιο.
Ο Γάλλος αρχηγός της Τότεναμ έκανε τέσ-
σερις επεμβάσεις στο πρώτο μέρος, στο 
οποίο οι Γερμανοί είχαν 13 τελικές προ-
σπάθειες (!), κυριαρχώντας απόλυτα της 
ομάδας του Μουρίνιο, η οποία προσπα-
θούσε ανεπιτυχώς να απαντήσει με πιο 
δραστήριο τον Στίβεν Μπεργκβάιν.
Οι απουσίες των Χάρι Κέιν και Χέουνγκ 
Μιν Σον, όπως είναι λογικό, βάρυναν πολύ 
την επιθετική λειτουργία των Λονδρέζων, 
οι οποίοι μάλλον έφυγαν ευχαριστημένοι 
για τα αποδυτήρια, βλέποντας το 0-0 στα 
μάτριξ.
Η Τότεναμ προσπάθησε να μπει πιο 
δυνατά στην επανάληψη, αλλά δεν έπεισε 
ότι μπορούσε να τα καταφέρει. Η Λειψία 
εξακολουθούσε να έχει τον πρώτο λόγο 
και, παρ’ ότι δεν κυριάρχησε όπως στο 
πρώτο, κατάφερε να φτάσει στο γκολ που 
δικαιούνταν.
Ο Λάιμερ ανατράπηκε μέσα στην περι-
οχή από τον Ντέιβις, ο (άψογος) Τσου-
νέιτ Τσακίρ έδειξε την άσπρη βούλα και 
ο Βέρνερ νίκησε τον ανίκητο μέχρι εκείνο 
το σημείο Γιορίς (57’) και έγινε ο πρώτος 
παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης, 
που σημειώνει εκτός έδρας τα πρώτα εφτά 
γκολ του σε αυτή!
Η Λειψία προσπάθησε να... κοιμίσει τον 
ρυθμό στα τελευταία λεπτά, ο Λούκας 
Μόουρα με κοντινή κεφαλιά έχασε την 
τελευταία ευκαιρία και οι Γερμανοί έφυ-
γαν με ένα πολύτιμο «διπλό» στις απο-
σκευές τους, αν και γνωρίζουν ότι η (ελλι-
πής) Τότεναμ δεν έχει πει την τελευταία 
της λέξη.

Ντόρτμουντ - ΠΣΖ 2-1
O Χάαλαντ ήταν τα... πάντα για τη Ντόρ-

τμουντ, όταν οι Νεϊμάρ, Μπαπέ είχαν 
μόλις ένα ποιοτικό δεκάλεπτο για την 
Παρί. Ο Νορβηγός έκανε... απόσβεση των 
χρημάτων που δαπανήθηκαν για την από-
κτησή του από τον Φεβρουάριο και με 
δυο γκολ έδωσε νίκη στους Βεστφαλούς 
με 2-1, αλλά και δικαίωμα στο όνειρο. Ο 
απίθανος Χάαλαντ έγινε μόλις ο 4ος παί-
κτης που σκοράρει 10 γκολ στην πρώτη 
του χρονιά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! 
Με τρεις στην άμυνα παρουσιάστηκε ο 
Τούχελ, προκαλώντας έκπληξη με την 
κίνησή του, ενώ άφησε στον πάγκο τον 
Ικάρντι. Οι Παριζιάνοι είχαν στο 10ο 
λεπτό την πρώτη και... τελευταία ευκαι-
ρία τους στο α’ μέρος, αλλά το φάουλ του 
Νεϊμάρ πέρασε μόλις άουτ. Οι δυο ομά-
δες έριξαν βάρος στο ανασταλτικό κομ-
μάτι, με τους Βεστφαλούς πάντως να μη 
διστάζουν να πιέζουν ψηλά. Μετά το 20΄ 
οι γηπεδούχοι ήταν σοβαροί, πιο επι-
κίνδυνοι και προσπάθησαν να φέρουν 
σε δύσκολη θέση την Παρί. Οι Βεστφα-
λοί είχαν καλή κυκλοφορία και στο 36’ 
απείλησαν ξανά, αλλά από τη σέντρα τoυ 
Σάντσο, ο Χάαλαντ έστειλε τη μπάλα άουτ. 
Στον αντίποδα, η Παρί ήταν εγκλωβι-
σμένη, Νεϊμάρ και Μπαπέ εκτός ρυθμού, 
χωρίς να είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
κινδύνους. 
Η Ντόρτμουντ μπήκε το ίδιο ορεξάτη στην 
επανάληψη, ο Χάαλαντ ήταν μόνιμη εστία 
κινδύνου, αλλά σε δυο περιπτώσεις δεν 
μπόρεσε να τελειώσει όπως ήθελε! 
Ωστόσο, η Ντόρτμουντ είχε την ουσία 
και στο 69’ το Signal-Iduna-Park πήρε... 
φωτιά. Εξαιρετική κυκλοφορία, οι Βεστ-
φαλοί κινήθηκαν πολύ γρήγορα, από τον 
Χακίμι, η μπάλα έφτασε στον Γκερέρο, το 
πλασέ του βρήκε στον Χάαλαντ και ο Νορ-
βηγός από κοντά πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, 
οι Γερμανοί «πλήρωσαν» το πρώτο τους 
αμυντικό λάθος, αφού στο 75΄ήρθε η ισο-
φάριση. Ο Μπαπέ με εξαιρετική ντρί-
μπλα μπήκε στην περιοχή, ο Ζακαντού 
τον... έχασε και από την πάσα του, ο Νεϊ-
μάρ πέτυχε το 1-1, με την ομάδα του να 
σκοράρει σε 31 σερί ματς στη διοργά-
νωση. Πριν καταλάβει όμως ο Τούχελ πως 
έπρεπε να ενεργήσει, η Ντόρτμουντ ξανα-
πήρε προβάδισμα. Στο 77΄ο Χάαλαντ εξα-
πέλυσε σουτάρα έξω από την περιοχή, 
δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρα-
σης στον Νάβας, φτάνοντας τα 11 γκολ σε 
επτά ματς!!!

Τότεναμ – Λειψία 0-1

Ταξίδι στο όνειρο!
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Γραπτή δήλωση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπου του 
ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη, για τη διαφθορά στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο.
Αναλυτικά:

«Το σκηνικό σήψης και διαφθοράς στο κυπριακό ποδόσφαιρο ντρο-
πιάζει τη χώρα μας. Την ίδια ώρα, γεννιούνται νέα ερωτήματα για τα 
όσα δεν έγιναν από πλευράς αρχών.
Υποθέσεις παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας εκατομμυ-
ρίων τις οποίες καταγγείλαμε ως ΑΚΕΛ και για τις οποίες το 2016 έγι-
ναν αστυνομικές επιχειρήσεις και υπήρξε συλλογή στοιχείων που 
μπορούσαν να γίνουν δεκτά στο δικαστήριο, έτυχαν σκανδαλώδους 
διαχείρισης και στην πράξη κουκουλώθηκαν. Οι δεκάδες κόκκινοι 
φάκελοι που έφταναν επί χρόνια είτε δεν διερευνώνται είτε ποτέ δεν 
καταλήγουν πουθενά. Εντελώς αδικαιολόγητα, οι καταγγελίες από 
τις ισπανικές αρχές έμειναν στα συρτάρια, και προφανώς, μόνο μετά 
που ξέσπασε η κρίση τον περασμένο Ιανουάριο προωθήθηκαν στη 
Γενική Εισαγγελία.
Ειδικότερα, όσο αφορά την ενημέρωση που έφτασε από τις ισπανι-
κές αρχές για εμπλοκή ποδοσφαιριστών και παραγόντων κυπρια-
κών ομάδων σε προσυνεννοημένους αγώνες προκύπτουν σοβαρά 
ερωτήματα: Άραγε δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα αν δεν υπήρχε το 
προχθεσινό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας; Είναι δυνατόν ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει δηλώσεις και συσκέψεις για τη 
διαφθορά στο ποδόσφαιρο και πάλι κανείς να μην ένιωσε την ανάγκη 
να ενημερώσει ούτε τον Πρόεδρο ούτε το νυν Υπουργό Δικαιοσύ-
νης για τις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες από την Ισπανία; Ο τέως 
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου ισχυρίζεται ότι δεν είχε 
ενημερωθεί για τις πληροφορίες που έφτασαν από την Ισπανία. Δεν 
θα πρέπει άραγε να δώσει απαντήσεις ο τέως Αρχηγός της Αστυνο-
μίας. Όντως δεν ενημέρωσε τον κ. Ιωνά Νικολάου; Και αν όχι, γιατί;
Είναι φανερό ότι οι δύο συλλήψεις για τα στημένα στο ποδόσφαιρο 
είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ανεξάρτητα από την έκβαση αυτών 
των υποθέσεων, οι έρευνες πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους. Όποιοι 
και να είναι και όπου κι αν βρίσκονται, οι δράστες και οι ηθικοί 
αυτουργοί της σήψης και της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο πρέπει 
να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Το 
ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να πιέζει με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την 
κατεύθυνση».

Μασιάς: «Όποιος δεν μπορεί να δέρει τον γάδαρο…»
Ο Δημήτρης Μασιάς μετά την ακροαματική διαδικασία στο Επαρχι-
ακό Δικαστήριο Λάρνακας μίλησε στα ΜΜΕ.
«Τέλειωσε για εμάς ένα πανεπιστήμιο με βαθμό άριστα. Έχουμε εμπι-
στοσύνη στην Κυπριακή δικαιοσύνη. Ευχαριστώ την Αστυνομία που 
επέδειξαν απόλυτο σεβασμό. Κάποιοι έχουν θορυβηθεί στο να μεγα-
λώνει η Αγία Νάπα ή ο Αχυρώνας ή ο Μασιάς. Εμείς θα συνεχίσουμε 
το έργο μας».
Θεωρείτε ότι αδίκως περάσατε όλη αυτή την περιπέτεια;
«Καλά είναι να ξέρουμε τις παροιμίες που λέγαν οι παλιοί. Μια 
παροιμία σε αυτή την ερώτηση σας είναι ότι ‘Όποιος δεν μπορεί να 
δέρει τον γάδαρο δέρνει το σαμάρι’. Όλα αυτά θα τα κρίνει το δικα-
στήριο, αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ».
Υπάρχει διαφθορά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο;
«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά αυτό που έχουμε δει αυτή τη βδο-
μάδα, αυτός ο κανιβαλισμός με τα media νομίζω καλύτερα να ασχο-
ληθείτε με τα οδοφράγματα και τους Tούρκους και τον κορονοϊό και 
να ασχοληθείτε με αυτά θεωρώ που εν πιο σημαντικά. Ευχαριστώ 
πολύ».

Ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως εγκαταλείπει τα 
όνειρα για πρόκριση στους «16» του Europa 
League, καθώς η Βασιλεία πέρασε ως 
σίφουνας (0-3) από το ΓΣΠ, εξασφαλίζοντας 
στην ουσία την παρουσία στην επόμενη φάση 
της διοργάνωσης, πλην ενός θαύματος που 
πρέπει να συμβεί στην Ελβετία.

Ο
ι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα με τους: 
Πεντρέτα (16΄), Στόκερ (53΄) και Καμπράλ 
(66΄), με τον τελευταίο να έχει και δοκάρι 
(58΄) που θα μπορούσε να «πληγώσει» πε-

ρισσότερο των εγωισμό των πρωταθλητών, οι οποίοι 
απογοήτευσαν τον κόσμο τους.
Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες 
μπήκαν στο γήπεδο με σκοπό 
να «κρατήσουν» το μηδέν 
στην άμυνα τους, ωστόσο, ο 
ΑΠΟΕΛ δεν έπειθε ιδιαίτερα 
για τη σταθερότητα του. Οι 
φιλοξενούμενοι προσπάθη-
σαν να απειλήσουν από νωρίς 
τα καρέ των γηπεδούχων, αλλά 
οι πρωταθλητές ήταν εκείνοι που 
δημιούργησαν τη πρώτη φάση (9΄) 
στον αγώνα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μούσα Αλ Τάαμαρι πήρε τη 

μπάλα και από μακρινή απόσταση επιχείρησε να 
«κρεμάσει» τον Όμλιν, εκείνος όμως δεν αιφνιδιά-
στηκε και παρατήρησε τη μπάλα να περνάει εκτός 
εστίας. Στη συνέχεια οι Ελβετοί πήραν τον έλεγχο και 
σκόραραν με ένα φθηνό τέρμα (16΄) από τον Πεντρέτα 
που πήρε τη μπάλα μέσα στη περιοχή από βαθιά μπα-
λιά και δε δυσκολεύτηκε με πλασέ να «γράψει» το 0-1 
στο ΓΣΠ.
Οι πρωταθλητές προσπάθησαν να αντιδράσουν 
κάπως άμεσα, τα κατάφεραν αλλά δίχως αντίκρι-
σμα, αφού το σουτ του Μάτιτς (25΄) μετά από εξαι-
ρετική ενέργεια του Ιορδανού και φάση διαρκείας, 
κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Όμλιν. Στο υπό-
λοιπο μισό του ημιχρόνου η ομάδα από τη πόλη του 
Ρότζερ Φέντερερ «έφτιαξε» αρκετές φάσεις και θα 
μπορούσε να σημειώσει περισσότερα τέρματα με 
τους Βίντμερ και Στόκερ, αλλά ο Μπέλετς «φώναξε» 

παρών, κάνοντας μεγάλες αποκρούσεις που «κρά-
τησαν» το σκορ σε υγιή επίπεδα. Το 0-1 σφρά-
γισε τις προσπάθειες των παικτών, αλλά ο 
ΑΠΟΕΛ έφυγε προβληματισμένος για τα απο-
δυτήρια, καθώς η εικόνα του δεν ήταν ενθαρρυ-
ντική για τη συνέχεια του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπλένταρ Κόλα που βρί-
σκονταν στον πάγκο προσπάθησε να διορθώσει 

κάποια πράγματα, έκανε αλλαγές, αλλά οι «γαλαζο-
κίτρινοι» ήταν σε κακό βράδυ και το «πλήρωσαν» 
ακριβά. Αρχικά, ο Στόκερ με απλό πλασέ (53΄) έκανε 

το 0-2 και στη συνέχεια ο Καμπράλ (66΄) 
«έστησε» πάρτι στο «σπίτι» της κυπρι-
ακής ομάδας που δε μπόρεσε να φανεί 
ανταγωνιστική σχεδόν σε κανένα σημείο 
του ματς. Οι χαμένες ευκαιρίες των Χαλέ-
νιους – Αλ Τάαμαρι ήταν μία αναλαμπή για 
το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη που 
κάθονταν στις κερκίδες λόγω τιμωρίας 
που κουβαλούσε από την παρουσία του 
στους ομίλους του Champions League με 
την ΑΕΚ Αθηνών.
Με το βαρύ σκορ (0-3) στη πλάτη, οι γηπε-
δούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, 
αλλά τα τρία τέρματα που δέχτηκαν «πλή-
γωσαν» αρκετά τη ψυχολογία τους. Το 
τέλος ήρθε ως λύτρωση για την ομάδα του 
ΑΠΟΕΛ, η οποία εμφανίστηκε κάτω του 
μετρίου και θα ψάξει ένα θαύμα μέσα στην 
Ελβετία για να δηλώσουν παρών στην 
κλήρωση των «16» του Europa League.
ΑΠΟΕΛ (Μπλένταρ Κόλα):  Μπέλετς, Ντε 
Βινσέντι (70’Γιάκολις), Τάμαρι, Μάτιτς, 
Πάβλοβιτς (53’Χαλένιους), Βούρος, Μερ-
κής, Γένσεν, Ιωάννου (79’Γουΐλερ), Μιχα-
ΐλοβιτς, Άλεφ

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Βασιλεία 0-3

«Εγκλήματα» στην άμυνα &… τιμωρία 
ΑΚΕΛ: «Οι καταγγελίες 
έμειναν στα συρτάρια»
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αθλητικά

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 77-68
Αλύγιστος!

Ο Ολυμπιακός (11-14) με πολλά προβλήματα επικράτησε της Βιλερμπάν (9-16) με 77-68 
πραγματοποιώντας κατάθεση ψυχής στο παρκέ. 

Ο 
Ολυμπιακός των πολλών προβλημάτων νί-
κησε την Βιλερμπάν με 77-66 σε μία κατά-
θεση ψυχής στο παρκέ από όσους αγωνί-
στηκαν.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν με εφτά επαγγελμα-
τίες παίκτες και τους νεαρούς Νικολαΐδη και Ποκου-
σέφσκι, στην πορεία έχασαν τον Σέρβο σέντερ λόγω 
τραυματισμού, ωστόσο όλοι έδωσαν το 101% των 
δυνάμεών τους.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να τρέξουν το 
παρκέ και το κατάφεραν. Με καλάθια στον αιφνι-
διασμό προηγήθηκαν με 5-9 (4’). Η «ερυθρόλευκη» 
άμυνα διορθώθηκε, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ σκόρα-
ραν κι έτσι γρήγορα ισορρόπησε το σκορ (19-18, 9’).
Η παρουσία των Νικολαΐδη και Έλις βοήθησε για 
ακόμη καλύτερη άμυνα. Στην άλλη πλευρά Πρίντεζης 
και Παπανικολάου έβαλαν μπροστά την ομάδα 
τους με 29-26 (14’). Ο Νικολαΐδης αφού 
«χάλασε» κάθε επίθεση των φιλοξενού-
μενων βρήκε και 4 πόντους κάνοντας 
το 35-28 (16’).  Ο τραυματισμός του 
Μιλουτίνοφ «πάγωσε» το ΣΕΦ, αλλά 
οι παίκτες πείσμωσαν ακόμη περισ-
σότερο κάτι που αποτυπώθηκε και 
στο σκορ (41-31, 19’).
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα 
μπήκαν αποφασισμένοι στο τρίτο δεκά-
λεπτο. Παρά τα προβλήματα είχαν τρομερή 
συνέπεια στα αμυντικά τους καθήκοντα και στην 
επίθεση τα τρίποντα από Παπανικολάου και Βεζένκοβ 
έκαναν το 53-41 (26’).  Σε κάθε προσπάθεια της Βιλερ-
μπάν να μειώσει, οι Πειραιώτες είχαν την απάντηση 
έτοιμη (61-45, 29’).
Ήταν δεδομένο πως η κούραση θα έπαιζε ρόλο 
στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός είχε ελάχι-
στες λύσεις, ωστόσο αυτό ίσχυε για την επίθεση. 
Με την άμυνα να παραμένει απροσπέλαστη και τον 
Μπόλντγουιν να εμφανίζεται σε κρίσιμο σημείο του 
παιχνιδιού με σκορ και ασίστ έγινε το 66-53 (34’).
Μέχρι το τέλος και παρά την σωματική εξάντληση η 
οποία πλέον επηρέαζε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, ο 
Ολυμπιακός παρέμεινε σοβαρός, συνεπής κι έφτασε 
στη νίκη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε σπουδαία άμυνα,  
είχε 43% στα τρίποντα (29% η Βιλερμπάν) κι έδωσαν 
17 ασίστ αντί 13 των αντιπάλων.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βεζένκοβ τελείωσε με 15 
πόντους (1/4δ., 3/5δ., 4.4β.) και 7 ριμπάουντ.
Ο Παπανικολάου είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 

ασίστ, 2 κλεψίματα και ισάριθμα λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Με εξαίρεση τον 
Καουντί και τον Ζαν Σαρλς κανείς άλλος από τους Γάλ-
λους δεν ξεχώρισε.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Καταπληκτική δουλειά από τον 
Νικολαΐδη σε άμυνα και επίθεση (6π., 5ρ., 4κλ., 4λ.).
Σπουδαία δουλειά κι από τον Ελις με 13 πόντους και 
5 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Ουσιαστικά το τρίτο δεκάλεπτο 
κατά το οποίο διατηρήθηκε η διαφορά σε διψήφιο 
επίπεδο πόντων.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τον τραυματισμό του 
Μιλουτίνοφ. Η Βιλερμπάν τα τρίποντα (7/24) και τα 
πολλά αχρείαστα φάουλ που έκανε.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:  Το απίστευτο κάρφωμα του 
Οκτάβιους Ελις  στο πρόσωπο του Ζαν Σαρλς!

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-33, 61-50, 77-68

Μπαρτζώκας: «Τεράστια νίκη 
αν αναλογιστεί κανείς τα προ-
βλήματα που έχουμε»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για 
τη σημασία που είχε ο τρόπος με τον 
οποίο έγινε η νίκη επί της Βιλερμπάν 
ενώ είχε καλά λόγια να πει για όλους.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέ-
φερε αναλυτικά:

Για το παιχνίδι: «Οφείλω να συγχαρώ όλο 
το σύλλογο για αυτή τη νίκη, Παίκτες, φιλά-

θλους, συνεργάτες μου. Πολύ σημαντική νίκη λόγω 
των πολλών προβλημάτων που είχαμε. Χρειάστηκε 
να παίξουμε καλή άμυνα σε δεύτερο συνεχόμενο παι-
χνίδι αφού είναι εμφανές πως μας έλειπε η δημιουρ-
γία. Αλλάξαμε τη νοοτροπία σε σχέση με την επίθεση 
μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας. Περαστικά στον 
Μιλουτίνοφ. Ας ελπίσουμε αν μην είναι κάτι σοβαρό.
Για τις πιθανότητες πρόκρισης: Δεν πρέπει να αλλά-
ξουμε σκεπτικό, πρέπει να κάνουμε την ομάδα μας 
καλύτερη για αυτό πήραμε δύο παίκτες ακόμη. Ο 
Ελις μας βοηθάει αρκετά και φαίνεται. Κοιτάμε μόνο 
το επόμενο ματς. Όταν κάνουμε 1-2 νίκες αρχίζουμε 
τα.. όνειρα οκτάδας, ακολουθεί ήττα και χάνουμε το 
νόημα.
Για τις προπονήσεις: Ξεκινήσαμε το παιχνίδι κάπως 
χαλαρά για αυτό και δεν είχαμε φάουλ. Δεν ακουμπά-
γαμε κανέναν στην αρχή. Στη συνέχεια πήγαμε στις 
επαφές. Προτιμώ να βγουν όλοι με πέντε φάουλ, παρά 
να μην ακουμπούν τον αντίπαλο. Ξεκινήσαμε με ψηλό 
σχήμα για αυτό το λόγο.

ΑΕΚ: Με Βόννη στους «16» 
του BCL, με Χάποελ το 
Περιστέρι! 

Η 
ΑΕΚ θα αντιμετωπί-
σει την γερμανική 
Βόννη σ τους «16» 
του BCL, ενώ το Πε-

ριστέρι Winmasters την Χά-
ποελ Ιερουσαλήμ. Δείτε τα 
ζευγάρια της επόμενης φά-
σης, αλλά και των «8».
Η κλήρωση του Basketball 
Champions League έ γ ινε 
κα ι  Α ΕΚ  κα ι  Π ε ρ ισ τ έ ρ ι 
Winmasters  έμαθαν τους 
αν τ ιπάλους τους σ τη φάση 
των «16», αλλά και τους ενδε-
χόμενους αντιπάλους στους 
«8».
Τα πράγματα για την «Βασί-
λισσα» είναι τόσο βατά, όσο 
και... περίπλοκα. Αρχικά, θα 
αντιμετωπίσει την Βόννη, που 
βρίσκεται γ ια πρώτη φορά 
στους «16», με πλεονέκτημα 
έδρας, σε σειρά best-of-three. 
Θα δώσει, δηλαδή, τον πρώτο 
αγώνα και τον τρίτο (εφόσον 
υπάρξει) στο ΟΑΚΑ.
Σε περίπτωση που προκρι-
θε ί σ τα προημιτε λικά, θα 
αναμετρηθεί με μία εκ των 
Νίμπουρκ ή Μπαντίρμα, στο 
δρόμο για το Final 4.
Από την άλλη, η ομάδα των 
Δυτικών Προαστίων κάνει... 
βουτιά στα δύσκολα, αφού 
καλ ε ί τα ι  να  α ν τ ιμε τ ωπί -
σει σ τους «16» την Χάποελ 
Ιερουσαλήμ του Όντετ Κάτας, 
με μειονέκτημα έδρας.
Εφόσον προκριθεί, θα παίξει 
με τον νικητή του ζευγαριού 
Σάσαρι - Μπούργος σ τους 
«8».
Η Τενερίφη του Γιώργου Μπό-
γρη έχει θεωρητικά εύκολο 
έργο, αφού θα παίζ ε ι  με 
την Οσ τάνδη σ τους «16» 
και στους «8» με μία εκ των 
Σαραγόσα - Λιετκαμπέλις.
Οι αγώνες της φάσης των 
«16» θα γίνουν 3-4 Μαρτίου, 
10 -11 Μαρτ ίου και 17-18 
Μαρτίου (αναμένεται το πρό-
γραμμα). Τα προημιτε λικά 
θα γ ίνουν 24-25 Μαρτίου, 

30 Μαρτίου και 1 Απριλίου 
και 7-8 Απριλίου. Το Final 4 
είναι προγραμματισμένο για 
1-3 Μαΐου και οικοδέσποινα 
θα είναι μία από τις τέσσερις 
φιναλίστ.
Αναλυτικά:
Φάση των «16»
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Περι-
στέρι Winmasters
Σαραγόσα - Λιετκαμπέλις
Νίμπουρκ - Μπαντίρμα
Τουρκ Τέλεκομ - Μπεσίκτας
Τενερίφη - Οστάνδη
Σάσαρι - Μπούργος
Ντιζόν - Νίζνι Νόβγκοροντ
ΑΕΚ - Βόννη
Φάση των «8»
Σαραγόσα /Λιε τ καμπέ λις  - 
Τενερίφη/Οστάνδη
Νίμπουρκ/Μπαντίρμα - ΑΕΚ/
Βόννη
Τουρκ Τέλεκομ/Μπεσίκτας - 
Ντιζόν/Νίζνι Νόβγκοροντ
Χάποελ Ιερουσαλήμ/Περι-
στέρι Winmasters - Σάσαρι/
Μπούργος

Ματσιούλις: «Έχουμε 
ακόμα δύο τρόπαια να 
κατακτήσουμε με την 
ΑΕΚ»
Ο Γιόνας Ματσ ιούλις έ χε ι 
ενσωματωθεί στην αποστολή 
της Λιθουανίας για τους πρώ-
τους αγώνες των προκριματι-
κών του Eurobasket 2021.
Ο φ ό ργουο ρν τ  τ η ς  ΑΕΚ 
μίλησε στη Media Day που 
έκανε  η  «Λιέ τουβα» κα ι 
φυσικά αναφέρθηκε για τον 
Κύπελλο που κατέκτησε την 
Κυριακή με τη Βασίλισσα, ενώ 
τόνισε πως ο στόχος του είναι 
όλα τα τρόπαια (πρωτάθλη-
μα-BCL) με την ΑΕΚ.
«Τα συναισθήματα είναι πολύ 
ωραία. Μπορούμε να πούμε 
ότι η σεζόν είναι ήδη πολύ 
καλή για εμάς. Είναι ένα τρό-
παιο που δεν το παίρνεις κάθε 
χρόνο. Έχουμε ακόμα δύο 
τρόπαια να κατακτήσουμε με 
την ΑΕΚ»
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