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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Πίσω από έναν 
σπουδαίο άντρα λένε 

ότι κρύβεται
 μια σπουδαία 

γυναίκα...

Πίσω από μια 
σπουδαία γυναίκα 
συχνά δεν υπάρχει 

κανείς...

Είναι μόνη της!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας κι υγεία πάντα μέσα 
στα σπιτικά σας. Μπαίνουμε Μάρτιο, δηλαδή 
άνοιξη που λέμε στην Ελλάδα κι εύχομαι με 

αυτά τα χιόνια που μας έριξε μαζεμένα να αποχαιρετί-
σουμε τον χειμώνα. Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με ένα 
θέμα που δεν θέλω να φανεί ότι ευλογούμε τα γένια 
μας, και θέλω να γράψω απλά την γνώμη μου.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε 4-5 εκδηλώ-
σεις συλλόγων της παροικίας μας, όπου όλες είχαν 
200-250 άτομα και το 70-80% ήταν μεγαλύτεροι σε 
ηλικία συμπατριώτες μας κι ένα 20-30% ήταν παιδιά, 
λόγω του καρναβαλιού. Είμαι από τους Έλληνες που 
εδώ και στην Αμερική λέω τόπο στα νιάτα να μπει το 
νέο αίμα να διοικήσουν την παροικία μας. Υπάρχει 
όμως μια διαφορά. Στις εκδηλώσεις που ακόμα γίνο-
νται στην παροικία μας οι νέοι νομίζουν ότι μπορούν 
να διαδώσουν την εκδήλωση τους είτε ανήκουν σε 
εκκλησία, σύλλογο, οργάνωση κλπ μέσω των social 
media δηλαδή των Facebook, Instagram, Twitter… 
Λοιπόν, πληροφορήστε εσείς οι γονείς και συγγε-
νείς ότι το 60-70% των πιο ηλικιωμένων Ελλήνων δεν 
ξέρουν να μεταχειρίζονται τα social media και κατά 
αυτόν τον τρόπο δεν μαθαίνουν για τις εκδηλώσεις. 
Για την ενημέρωση τους χρησιμοποιούν και παρακο-
λουθούν τις ελληνικές εφημερίδες, το ελληνικό ραδιό-
φωνο και την τηλεόραση.
Κακά τα ψέματα, ευγενικοί μου συμπατριώτες, για 
μερικά χρόνια ακόμα η ενημέρωση για τα τεκταινό-
μενα της παροικίας θα γίνεται μέσω των παραδοσι-

ακών μέσων ενημέρωσης της κάθε παροικίας και το 
κυριότερο ΠΟΛΥ-ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Δεν μπορώ να 
ακούω τις κουταμάρες ότι δεν έχουμε πολλά χρήματα 
στο ταμείο γιατί στην κυριολεξία αηδιάζω.
Όπως επίσης, τηλεφωνάτε σ τα μέσα ενημερώ-
σεις ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΥΤΥΧΩΣ και λέτε να σας βοηθήσουν 
ΔΩΡΕΑΝ. ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ; Εσείς τα παιδιά σας, τα 
εγγόνια σας έχετε μια δουλειά ή επιχείρηση και βγά-
ζετε τον άρτον ημών τον επιούσιον. Εμείς τα δικά μας 
παιδιά κι εγγόνια  και τις οικογένειες μας πως θα τους 
συντηρήσουμε;  Με μπράβο και συγχαρητήρια που 
παίρνουμε από τους τζαμπατζίδες;
Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο στοιχίζει μια έκδοση εφη-
μερίδος από τυπογραφείο, προσωπικό, ενοίκιο γρα-
φείου, λειτουργικά έξοδα και πολλά άλλα; Έφτασα 
πλέον σε μία ηλικία και μπορώ να μιλώ λίγο πιο ελεύ-
θερα για πράγματα που κρατάω μέσα μου πέντε δεκα-
ετίες. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ κρατήστε ζωντανές τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης εάν πράγ-
ματι αγαπάτε τον ελληνισμό και θέλετε να διαιωνίζε-
ται γιατί μια ζωή με ξένα κόλλυβα κάπου θα τελειώ-
σει. 

Ευχαριστώ για την κατανόηση και θα επανέλθω με 
αυτό το θέμα. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΙΟ που λέμε.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

Έλεος με μερικούς προύχοντες
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Αστυνομικοί - Χούλιγκαν τραμπουκίζουν κατοίκους στη Χίο

Ο
ι σκηνές που απαθανατίστηκαν σε video θα μπο-
ρούσαν να έχουν μαγνητοσκοπηθεί κατά τη δι-
άρκεια επεισοδίων  μεταξύ φανατικών οπαδών 
ποδοσφαιρικών ομάδων. Πρόκειται για σκηνές 

που εκτυλίσσονται σε γήπεδα  με πρωταγωνιστές  οργανω-
μένους χούλιγκαν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η καταγραφή αυτών των 
εικόνων αφορά αστυνομικούς σε ώρα υπηρεσίας. Τα επει-
σόδια διαδραματίστηκαν κατά την επιβίβαση των δυνάμεων 
των ΜΑΤ στο πλοίο που θα τους μετέφερε από τα Μεστά της 
Χίου πίσω στον Πειραιά.
Οι άνδρες των ΜΑΤ φθάνοντας στο λιμάνι  των Μεστών 
συναντούν πολίτες οι οποίοι τους γιουχάρουν. Αμέσως αντι-
δρούν όχι σαν ένστολοι επαγγελματίες αλλά ως κοινοί χού-
λιγκαν. Μαζεύουν πέτρες και αρχίζουν να κυνηγούν τους 
Χιώτες πέριξ του λιμανιού. Αμέσως μετά φορούν τα κράνη 
τους και εφοδιάζονται με τα κλομπ τους. Το κυνήγι συνεχί-
ζεται. Είναι ενδεδυμένοι με πολιτικά. Σκαρφαλώνουν κιγκλι-
δώματα και φράκτες. Αντιδρούν εκλαμβάνοντας την κόντρα 
με τους πολίτες σε προσωπικό επίπεδο, σαν μπουλούκι και 
όχι σαν πειθαρχημένες και εκπαιδευμένες μονάδες  της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Κάποιος πολίτης ακούγεται να εξηγεί πώς αυτοί οι άνδρες 
των ΜΑΤ δεν είναι αστυνομικοί αλλά χούλιγκαν και νεαροί 
τσαμπουκάδες που ενδύονται την στολή αστυνομικού.
Είναι φανερό πώς οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί ακόμη και 
εάν είχαν θιχτεί δικαιολογημένα  από την κάκιστη  και επι-
θετική συμπεριφορά κάποιων κατοίκων της Χίου, δεν θα 
έπρεπε να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως θα 
έπρεπε να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και συλλο-
γική επαγγελματική  συνείδηση. Επιδεικνύουν μανία. Πρό-
κειται για κατάρρευση της πειθαρχίας. Η βία που ασκεί ή 
μπορεί να ασκήσει ένας αστυνομικός είναι οριοθετημένη 
από τον νόμο. Δεν μπορεί ένα όργανο της τάξης να αντιδρά 
συναισθηματικά και κατά το δοκούν. Η εικόνα αυτή στα 
Μεστά της Χίου είναι η ταφόπλακα του δόγματος «Νόμος 
Και Τάξη» του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Μήπως είναι και η 
ταφόπλακα του «Επιτελικού Κράτους» του πρωθυπουργού;

Άτακτη υποχώρηση του Μαξίμου
Ο πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει υπουργικό συμβού-
λιο την Πέμπτη το πρωί με μοναδικό θέμα συζήτησης το 
μεταναστευτικό, ενώ ήδη κυβερνητικά στελέχη ανεπίσημα 
δηλώνουν πως κατόπιν της συμπεριφοράς του κ. Μου-
τζούρη δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει συνάντηση 
του πρωθυπουργού με τον περιφερειάρχη στο Μαξίμου, 
όπως είχε προβλεφθεί.

Και ενώ έχει αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των αστυ-
νομικών δυνάμεων από τα νησιά του βορειοανατολικού 
Αιγαίου, οι τοπικές κοινωνίες εξακολουθούν να «βράζουν». 
Τα τελευταία 24ωρα παρατηρήθηκαν φαινόμενα στα νησιά 
που κατέδειξαν πως, εάν η κεντρική εξουσία και το αθηνα-
ϊκό κράτος δεν κατανοήσουν σε βάθος τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τη νέα πραγματικότητα που ακούει στο 
όνομα μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, τότε διακυ-
βεύονται σοβαρές ρήξεις μεταξύ της περιφέρειας και του 
κέντρου.
Είναι πρωτόγνωρο εθνοφύλακες στη Χίο να καταθέτουν τα 
όπλα τους στην Ταξιαρχία θέτοντας ζήτημα συνάφειας και 
ταυτότητας των δικών τους πιστεύω με αυτά του αθηναϊκού 
κράτους.
Είναι επίσης πρωτόγνωρο κάτοικοι των νησιών να χρησιμο-
ποιούν ακόμα και τα κυνηγετικά τους όπλα για να καταδεί-
ξουν στις αστυνομικές δυνάμεις που αποβιβάστηκαν πως 
είναι ανεπιθύμητες στο νησί τους.
Κατόπιν όλων τούτων η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όχι μόνον 
το πολιτικό κόστος από το φιάσκο της αστυνομικής επιχεί-
ρησης στο βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και το βασικότερο 
πρόβλημα όλων που δεν είναι άλλο από το τι θα πράξει στο 

μέλλον για να αντιμετωπίσει τον πυρήνα του μεταναστευ-
τικού προβλήματος. Η αποτυχία της κίνησης στο βορειο-
ανατολικό Αιγαίο των τελευταίων ημερών ακύρωσε και τις 
προοπτικές σχεδιασμού, έστω και αυτού του λανθασμένου, 
για το κτίσιμο κλειστών δομών στα νησιά. Είναι προφανές 
πως η κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει ένα νέο, βιώσιμο 
και επαρκές σχέδιο την ώρα που δύο συναρμόδιοι υπουρ-
γοί, ο Νότης Μηταράκης ως υπουργός Μετανάστευσης και ο 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ως υπουργός Δημόσιας Τάξης, έχουν 
ήδη εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
Όπως βλέπετε, λοιπόν, και στις φωτογραφίες του zougla.gr, 
το μεγαλύτερος μέρος των αστυνομικών δυνάμεων πήρε 
ήδη τον δρόμο της επιστροφής από τα νησιά του Β. Αιγαίου. 
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, κάτοικοι της Μυτιλήνης 
βρέθηκαν στο λιμάνι για να δουν από κοντά τη σταδιακή 
υποχώρηση των δυνάμεων της αστυνομίας και την επιβί-
βασή τους στο πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. 
Ακόμα και αυτή την ώρα, υπήρχε λεκτικός διαπληκτισμός 
μεταξύ των κατοίκων και της αστυνομίας, ενώ, όπως φαί-
νεται στο βίντεο του zougla.gr, οι πιο ήρεμοι αστυνομικοί 
προσπάθησαν να συγκρατήσουν τους συναδέλφους τους.
Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με τη λαϊκή κατακραυγή 
και τον ξεσηκωμό των νησιωτών, γι’ αυτό, για να μειωθεί η 
ένταση, έδωσε εντολή να υποχωρήσει το σύνολο της αστυ-
νομίας που στάλθηκε στα νησιά τα προηγούμενα 24ωρα.
«Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν λόγο να είναι εκεί. Θα 
επιστρέψουν στη βάση τους. Κάποιες από τις δυνάμεις της 
αστυνομίας που ήταν εκεί για ενίσχυση θα αποσυρθούν. 
Κάποιες άλλες θα παραμείνουν» δήλωσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Την Τετάρτη οι κάτοικοι της Λέσβου προχώρησαν σε γενική 
απεργία όλων των καταστημάτων προκειμένου να αντιδρά-
σουν στην απόφαση της κυβέρνησης για την επίταξη της 
γης με σκοπό την ανοικοδόμηση των κλειστών κέντρων. 
Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ακολούθησε πετροπόλεμος 
μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων που βρέθηκαν στο νησί 
και των κατοίκων, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να υψώ-
σουν εκ νέου το ανάστημά τους αντιδρώντας στα σχέδια της 
κυβέρνησης.
Η κατάσταση ήταν έκρυθμη σε όλο το νησί, ενώ οι κάτοικοι 
της Μυτιλήνης πολιόρκησαν στην περιοχή Παγανή το στρα-
τόπεδο Κυριαζή, στο οποίο φιλοξενούνταν οι αστυνομικές 
δυνάμεις που είχαν αποβιβαστεί στο νησί.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αρχίσει έναν νέο κύκλο συνο-
μιλιών μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας 
και των Αρχών προκειμένου να βρεθεί δίαυλος επικοινω-
νίας, καθώς το κράτος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Στο κόκκινο είναι οι σχέσεις της 
κυβέρνησης με τους παράγοντες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης των 
νησιών του βορειοανατολικού 
Αιγαίου και κυρίως με τον 
περιφερειάρχη Κωνσταντίνο 
Μουτζούρη
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επικαιρότητα

Έ
πειτα από τις καταγγελίες του 
επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, 
η πλειοψηφία της προανακρι-
τ ικής επιτροπής που διερευ-

νά την παραθεσμική δράση του μηχα-
νισμού «Ρασπούτιν» αποφάσισε την 
κλήτευση του Νίκου Παππά.
Η κατάθεση του κ. Παππά θα γίνει την 
Τρίτη και μεταξύ άλλων θα κληθεί να 
απαντήσει για τον ρόλο συντονιστή 
που του αποδίδει ο κ. Μιωνή στην επί-
λυση της δικαστικής διαμάχης που είχε 
με τον εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη, αλλά 

και και την παρέμβαση του Δημήτρη 
Παπαγγελόπουλου, που απαίτησε την 
καταβολή μεγάλου χρηματικού ποσού 
ως «δικαστικά έξοδα» του εκδότη.
Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι τα 
παραπάνω έγιναν κατά την συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρ-
τίου 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνέχεια, την Τετάρτη, θα κλη-
θεί για κατάθεση ο Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος και την Πέμπτη η εισαγγε-
λέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Του-
λουπάκη.

Novartis: Αποφασίστηκε η 
κλήτευση του Νίκου Παππά

Οικονομικό κραχ στην 
Πάτρα από τη ματαίωση του 
καρναβαλιού

Στα €50-70 εκατ. οι απώλειες για 
την πόλη από αυτή την εξέλιξη, λέει 
στο protothema.gr ο Κωνσταντίνος 
Ζαφειρόπουλος, που ζητά αντίμετρα 
από την κυβέρνηση

Θ
α μπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως το οικονομικό κραχ των ημε-
ρών για την πόλη της Πάτρας και 
των ευρύτερων περιοχών, από 

την απόφαση να ματαιωθούν όλες οι καρνα-
βαλικές εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού.
Το πατρινό καρναβάλι αποτελεί εδώ και χρό-
νια το μεγάλο γεγονός της Αχαϊκής πρωτεύ-
ουσας το οποίο οι επιχειρηματίες περιμέ-
νουν με ανυπομονησία ώστε να γεμίσουν τα 
ταμεία τους.
Η ξαφνική απόφαση όμως του υπουργού 
Υγείας Βασίλη Κικίλια να ματαιώσει όλες τις 
εκδηλώσεις λόγω του κορωνοϊού, ήταν γρο-
θιά στο στομάχι για εκατοντάδες επιχειρη-
ματίες της Πάτρας.
Σύμφωνα με στοιχεία ο κόσμος που φθάνει 
στην αχαϊκή πρωτεύουσα για το καρναβάλι 
ανέρχεται στις 600.000 περίπου, όπως είπε 
στο protothema.gr o πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πατρών κ. Κωνσταντίνος 
Ζαφειρόπουλος.
«Αν υπολογίσουμε ότι κάθε άτομο θα ξοδέ-
ψει περίπου 100- 150 ευρώ, καταλαβαίνετε 
τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία». 
Οι 30.000 καρναβαλιστές θα πλήρωναν 40 
με 50 ευρώ για τη στολή που θα φορούσαν 
κατά την μεγάλη παρέλαση, γεγονός που 
σημαίνει ένα ποσό περίπου 1,5 εκατομ-
μύριο ευρώ και χωρίς να υπολογίζεται το 
κόστος των αρμάτων όχι μόνο του Δήμου 
αλλά και ιδιωτών, που καταφθάνουν και από 
τις γύρω περιοχές για το μεγάλο event της 
Κυριακής.
«Οι επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής και 
διασκέδασης είναι εκείνες που χτυπά πρώτα 
η ματαίωση του καρναβαλιού και σε δεύ-
τερο χρόνο είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις, 
αφού υπάρχουν και αρκετοί που θα αγορά-
σουν από την τοπική αγορά» επισημαίνει ο 
κ. Ζαφειρόπουλος.
Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα, μόνο ο 
Δήμος Πατρέων ξοδεύει ποσά που ξεπερ-
νούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ κατά τη 
διάρκεια του καρναβαλιού παρατηρείται 
αύξηση στις επιχειρήσεις ραπτικής και της 

εμπρίας υφασμάτων που αγγίζει περίπου 
το 40% του ετήσιου τζίρου. Σημαντική είναι 
η επίδραση του θεσμού και στην απασχό-
ληση αφού για τη συγκεκριμένη περίοδο 
παρατηρείται αύξηση του ποσοστού κατά 
35% περίπου, ώστε να καλυφθούν οι ανά-
γκες τόσο των ντόπιων όσο και των χιλιάδων 
επισκεπτών της πόλης.
Κάπως έτσι, η «χασούρα» της Πάτρας λόγω 
ματαίωσης του φετινού καρναβαλιού υπο-
λογίζεται ότι θα αγγίξει τα 50 με 70 εκατομ-
μύρια ευρώ.
«Εμείς δεν είμαστε επιστημονικό προσω-
πικό ούτε μπορούμε να πούμε κάτι όταν 
πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την 
Δημόσια Υγεία. Αυτό όμως που ζητάμε είναι 
να υπάρξουν αντίμετρα για το κόστος αυτό. 
Σκεφτείτε ότι πολλοί επιχειρηματίες έχουν 
ήδη προπληρώσει προμηθευτές, ενώ περι-
μένουν τις ημέρες αυτές για να πληρώσουν 
αργότερα και τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις αλλά και αυτές σε Δημόσιο και ασφαλι-
στικά ταμεία», τονίζει ο κ. Ζαφειρόπουλος.
Η ματαίωση των εκδηλώσεων του Πατρι-
νού Καρναβαλιού λόγω των μέτρων για τον 
κορωνοϊό έπεσε σαν βόμβα στην πόλη και 
σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος 
αναφέρει: «Οπωσδήποτε δεν χωρούν αντιρ-
ρήσεις όταν πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό 
ζήτημα Δημόσιας Υγείας και η Πολιτεία πρέ-
πει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
μη εξάπλωση του ιού. Μέτρα προστασίας 
και ελέγχων που θα έπρεπε να είχαν παρ-
θεί πριν εκδηλωθούν τα πρώτα κρούσματα 
στην χώρα. Στο λιμάνι της Πάτρας βασική 
πύλη εισόδου στην χώρα από την Ιταλία 
μέχρι σήμερα δεν είχε παρθεί κανένα μέτρο 
υγειονομικού ελέγχου.
Παράλληλα όμως η πόλη της Πάτρας δέχε-
ται ένα βαρύ και δυσβάσταχτο οικονομικό 
πλήγμα που έρχεται να προστεθεί στο ήδη 
υποτονικό κλίμα που κινείται η αγορά και τις 
επιπτώσεις που έχει αφήσει η μακροχρόνια 
οικονομική κρίση. Εκτός των επιχειρήσεων 
συνολικά η κοινωνία της πόλης μας δέχεται 
οικονομικό πλήγμα καθώς χιλιάδες Πατρι-
νοί έχουν κάνει τις προαγορές και προετοι-
μασίες τους για την κορύφωση του Καρνα-
βαλιού.
Γι’ αυτό τον λόγο η Πολιτεία πρέπει να φρο-
ντίσει και να πάρει μέτρα για την υποστή-
ριξη των επαγγελματιών και επιχειρήσεων 
της πόλης μας.»
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Εκκληση στους κατοίκους των νησιών να περιφρουρήσουν και οι ίδιοι την ειρήνη στον τόπο τους 
απομονώνοντας κάθε λογής ακραίους

Ν
α περιφρουρήσουν και οι ί-
διοι οι νησιώτες τον τόπο 
τους από ακραίους κάθε λο-
γής κάλεσε ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνε-
δρίαση του υπουργικού συμβουλίου, 
επισημαίνοντας παράλληλα ότι βασικός 
στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμε-
τωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι των νησιών.
«Καταλαβαίνω απόλυτα τι συμβαί-
νει στα νησιά», είπε ο κ. Μητσοτάκης. 
«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε 
πάνω απ’ όλα τις δυσκολίες των νησιω-
τών. Καλούνται όμως κι αυτοί να περι-
φρουρήσουν οι ίδιοι την ειρήνη στον 
τόπο τους. Να απομονώσουν όλα τα 
ακραία στοιχεία, ακροδεξιούς, ακρο-
αριστερούς, ύποπτες Μ.Κ.Ο., τοπικούς 
συμφεροντολόγους».
Η αναφορά του πρωθυπουργού στο 
μεταναστευτικό κατά τη συνεδρίαση 
του υπουργικού συμβουλίου δείχνει 
και το πλαίσιο στο οποίο αναμένεται να 
κινηθεί κατά τη συνάντηση που θα έχει 
το απόγευμα με τους εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών του 
βορείου Αιγαίου.
Η συνάντηση αποτελεί άλλο ένα βήμα 
προς την εκτόνωση της έντασης που 
δημιουργήθηκε τα τελευταία 24ωρα 
στα νησιά με αφορμή τις εξελίξεις στο 
μεταναστευτικό. Πάντως, ο κ. Μητσο-
τάκης ότι το σχέδιο της κυβέρνησης θα 
προχωρήσει.
Στις 5 το απόγευμα την πόρτα του 
Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν οι 
δήμαρχοι της Χίου, της Σάμου και της 
Λέσβου καθώς και οι αντιπεριφερειάρ-
χες του Βορείου Αιγαίου για να συνα-
ντηθούν με τον πρωθυπουργό.
Η κυβέρνηση εμμένει στο ότι η συνά-
ντηση με τους αιρετούς των νησιών δεν 
σηματοδοτεί κάποιου είδους αναδί-
πλωση από τα σχέδιά της, στο κέντρο 
των οποίων είναι η κατασκευή νέων 
κλειστών δομών. Το Μέγαρο Μαξίμου 
προτίθεται να τους ζητήσει να βρεθούν 
προ των πυλών των ευθυνών, εξηγώ-
ντας τους το κυβερνητικό σχέδιο και την 

πρόθεση τους να προχωρήσει στα επό-
μενα βήματα.
Η συνάντηση θα γίνει στη σκιά της 
χυδαιότητας του περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη ο 
οποίος το βράδυ της Τετάρτης και ενώ 
συνομιλεί τηλεφωνικά με τον υπουργό 
Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη ακού-
γεται να λέει «να κι αν είναι οργισμένος 
ο πρωθυπουργός» συνοδεύοντας την 
φράση με την αντίστοιχη κίνηση των 
χεριών του, η οποία δεν συνάδει με τον 
θεσμικό του ρόλο.
Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανακοί-
νωσε ότι η χώρα αναβαθμίζει στον 
ανώτερο βαθμό τον έλεγχο των συνό-
ρων για τη μεγαλύτερη δυνατή ανά-
σχεση, λόγω του κορωνοϊού και των 
κρουσμάτων στο Ιράν.
Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Μητσοτάκης 
έχει δώσει εντολή για να αυξηθούν τα 

σκάφη και οι περιπολίες στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου, ενώ αυξημένοι θα 
είναι οι έλεγχοι τόσο στην ξηρά όσο 
και στη θάλασσα.
Ένα από τα νομοσχέδια που συζητή-
θηκαν κατά τη διάρκεια του υπουργι-
κού συμβουλίου ήταν αυτό που ετοι-
μάζει το υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου, με τον αρμόδιο υπουργό 
Νότη Μηταράκη να το παρουσιάζει.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι νομο-
θετικές πρωτοβουλίες που παρουσί-
ασε ο κ. Μηταράκης, στοχεύουν στην 
περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικα-
σίας ασύλου και της διευκόλυνσης των 
επιστροφών όσων δεν δικαιούνται 
διεθνούς προστασίας, καθώς και την 
αυστηροποίηση των διατάξεων για την 
κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο μετά 

την έκδοση απορριπτικής απόφασης.
Προβλέπεται επίσης η αποχώρηση μη 
δικαιούχων στέγασης από Δομές Φιλο-
ξενίας και η διακοπή των υλικών παρο-
χών προς αυτούς. Το νομοσχέδιο προ-
βλέπει επίσης την ενίσχυση των διαδι-
κασιών ελέγχου για τη διαπίστωση της 
ανηλικότητας ώστε να αποφεύγεται η 
κατάχρηση των προστατευτικών δια-
τάξεων από μη δικαιούχους.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε για το μετανα-
στευτικό:
«Σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό, το 
σχέδιο της κυβέρνησης -που εδράζε-
ται στο τρίπτυχο «προστασία συνό-
ρων, γρήγορες διαδικασίες είτε για 
άσυλο είτε για επιστροφές και ελεγχό-
μενες δομές»- ισχύει απολύτως. Είναι 
το μόνο σχέδιο το οποίο μπορεί να 
εφαρμοστεί.
Στα νησιά ολοκληρώθηκε η πρώτη 
φάση των αρχικών χωματουργικών 
εργασιών.
Ειδικά για τα επεισόδια, θέλω να 
εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες 
που είδαμε όλοι. Οι αστυνομικοί είναι 
κρατικοί λειτουργοί που φορούν το 
εθνόσημο και είναι παιδιά της διπλα-
νής πόρτας.
Και είναι άνανδρο να τους χτυπούν -και 
μάλιστα ενώ κοιμούνται. Και άνανδρο 
να τραυματίζονται από κάποιους που 
εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτο-
συγκράτηση. Όσοι μετείχαν σε αυτά τα 
επεισόδια και στους προπηλακισμούς 
θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. 
Ταυτόχρονα, όμως, θα ερευνηθούν και 
περιστατικά για χρήση υπερβολικής 
βίας από την Αστυνομία. Έχουν γίνει 
σοβαρές καταγγελίες, οφείλουμε να τις 
διερευνήσουμε.
Καταλαβαίνω απόλυτα τι συμβαίνει στα 
νησιά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπί-
σουμε πάνω απ’ όλα τις δυσκολίες των 
νησιωτών. Καλούνται όμως κι αυτοί να 
περιφρουρήσουν οι ίδιοι την ειρήνη 
στον τόπο τους. Να απομονώσουν 
όλα τα ακραία στοιχεία, ακροδεξιούς, 
ακροαριστερούς, ύποπτες Μ.Κ.Ο., τοπι-
κούς συμφεροντολόγους.»

Μητσοτάκης: Να απομονώσουν οι 
νησιώτες τους ακραίους

Μήνυμα Μπακογιάννη 
στους οδηγούς της Αθήνας: 
«Για να μην σας γράφουμε... 
μη μας γράφετε»

Ο
ι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φί-
λους. Για να μην σας γράφουμε, μη μας γρά-
φετε!» λέει ο δήμαρχος Αθηναιων Κώστας 
Μπακογιάννης στο βίντεο που ανέβασε στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας τους ο-
δηγούς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή του Δήμου 
myAthensPass που δίνει την δυνατότητα σε όσους κι-
νούνται στους δρόμους της Αθήνας να σταθμεύουν μέ-
σω του κινητού τους τηλεφώνου χωρίς να αναζητούν 
κάρτες στάθμευσης.
«Εύκολα και γρήγορα μπορείτε να παίρνετε τον χώρο 
σας στην ελεγχόμενη στάθμευση. Ας κάνουμε τις ζωές 
όλων μας λίγο καλύτερες» προσθέτει ο δήμαρχος Αθη-
ναίων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, 
με την εφαρμογή myAthensPass που αναπτύχθηκε από 
τη ΔΑΕΜ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφη-
σης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, ο οδηγός/
χρήστης της εφαρμογής μπορεί να αγοράσει ηλεκτρο-
νικά, γρήγορα και εύκολα, χρόνο στάθμευσης για το 
αυτοκίνητό του από όπου και αν βρίσκεται.
«Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωμα-
τώνει στην καθημερινότητα των χρηστών την ευκολία 
της διαδικασίας, την αξιοπιστία και την αμεσότητα των 
πληρωμών, προσφέροντάς τους όλα όσα χρειάζονται 
για να παρκάρουν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. 
Εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 30.000 χρήστες 
για 3.500 θέσεις επισκεπτών σε όλο το δίκτυο ελεγχό-
μενης στάθμευσης στην Αθήνα. Είναι διαθέσιμη στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα και η ΔΑΕΜ το επό-
μενο διάστημα σχεδιάζει την προσθήκη νέων δυνατο-
τήτων ώστε να γίνει ακόμα περισσότερο λειτουργική 
και χρήσιμη.
Τα βήματα είναι απλά
- Εγκατάσταση: Αναζήτησε το «myAthensPass» στο 
Play Store για συσκευές Android ή στο App Store για 
συσκευές iOS και εγκατάστησέ τη στο smartphone σου.
- Εγγραφή & Είσοδος: Ακολούθησε τις οδηγίες και 
συμπλήρωσε τα στοιχεία που θα ζητηθούν, ώστε να 
δημιουργήσεις τον λογαριασμό σου.
- Προσθήκη κάρτας αγορών: Στο μενού πορτοφόλι 
εισάγεις τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας (debit, 
credit ή prepaid).
- Αγορά εισιτηρίου: Αγόρασε το επιθυμητό ποσό από 
€0,5 έως €20.
- Ενεργοποίηση στάθμευσης: Εντόπισε τη θέση σου 
στον χάρτη, επίλεξε τον χρόνο στάθμευσης (30’-180’), 
εισάγεις τον αριθμό πινακίδας του οχήματός σου (Ελλη-
νικές και πινακίδες εξωτερικού) χωρίς κενό ή παύλα και 
ενεργοποιείς τη στάθμευσή σου!
- 10’ πριν λήξει ο χρόνος στάθμευσής σου, ενημερώ-
νεσαι από την εφαρμογή με ειδοποίηση (notification) 
ώστε να τον ανανεώσεις με μία μόνο κίνηση, σε περί-
πτωση που το επιθυμείς!».

επικαιρότητα
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Δεν θα εξεταστεί σήμερα η 
Εισαγγελέας Εγκλημάτων 
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη 
από την ειδική κοινοβουλευτική 
επιτροπή προκαταρκτικής 
εξέτασης.

Σ
ύμφωνα με πληροφορίες, σ τη 
γραμματεία της επιτροπής διαβι-
βάστηκε επιστολή της κ. Τουλου-
πάκη στην οποία διατυπώνει α-

ντιρρήσεις για τον τρόπο κλήτευσής της.
Συγκεκριμένα, στο έγγραφο που απέ-
στειλε η επικεφαλής της Εισαγγελίας 
κατά της Διαφθοράς ζητεί την πισ τή 
τήρηση της νομιμότητας από την προα-
νακριτική επιτροπή της Βουλής και εξη-
γεί τον λόγο για τον οποίο δεν προσήλθε 
για να καταθέσει, επισημαίνοντας ότι η 
κλήτευσή της ήταν εκπρό-
θεσμη.
Η  κ. Τουλουπάκη, η οποία 
είχε κληθεί σε κατάθεση 
από την προανακριτ ική 
επιτροπή, υπενθυμίζει τις 
προβλεπόμενες από τον 
νόμο προθεσμίες οι οποίες 
σε καμία περίπτωση δεν 
τ ηρήθηκαν σ τ ην  πε ρί -
πτωσή της. Για τον λόγο αυτόν περιμένει, 
όπως σημειώνει, αυτή τη φορά να κλη-
θεί εκ νέου και νομίμως προκειμένου να 
προσέλθει και να καταθέσει ενώπιον της 
επιτροπής.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφο 
της η κ. Τουλουπάκη αναφέρει, μεταξύ 
άλλων:
«Για ακόμα μία φορά μού κοινοποιή-
θηκε εκπρόθεσμα η κλήση της Προανα-
κριτικής Επιτροπής της Βουλής προκει-
μένου να προσέλθω και να καταθέσω. 
Εκ νέου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη 
προθεσμία για την επίδοση της κλήσης, 
η οποία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
είναι τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη κατάθεση. Αιτούμαι 
όπως με καλέσετε εκ νέου νομίμως, προ-
κειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα».
Πηγές από την Εισαγγελία κατά της Δια-
φθοράς ανέφεραν πάντως πως η μη προ-
σέλευση της κ. Τουλουπάκη στην επι-
τροπή δεν αποτελεί ένδειξη άρνησης, 
αλλά σαφής δήλωση για την ανάγκη 
εφαρμογής των δικονομικών κανόνων. 

Νέα άρνηση της Εισαγγελέως 
Διαφθοράς να αποστείλει στη 
Βουλή τα απόρρητα έγγραφα 
του FBI
Νέα αρνητική απάντηση δίνει η επικεφα-
λής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς 
Ελένη Τουλουπάκη στην προανακριτική 
επιτροπή της Βουλής που της ζητά για 
δεύτερη φορά τα απόρρητα έγγραφα του 
FBI  για την υπόθεση της Novartis.
Η κ. Τουλουπάκη επικαλείται μετ’ επιτά-
σεως τόσο την προστασία των μαρτύρων 
όσο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη δικαστική συνδρομή που έχει 
υπογράψει η Εισαγγελία κατά της Δια-
φθοράς με τις ΗΠΑ ενώ  αφήνει αιχμές 
σε βάρος του προσώπου το οποίο έδωσε 
αυτή την πληροφορία στην επιτροπή. Η 
εισαγγελική λειτουργός μιλά εμμέσως 
πλην σαφώς για παράνομη κατοχή των 

εγγράφων αυτών και 
από άλλο πρόσωπο 
το οποίο όχ ι μόνο 
έκανε την επίμαχη 
«διαρροή» στην επι-
τροπή, γνωρίζοντας 
τον απόρρητο χαρα-
κτήρα τους, αλλά δια-
πράττει με την πράξη 
του αυτή και ποινικό 

αδίκημα.
«Τα εν λόγω έγγραφα τα έχει μόνο η 
Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, και 
μάλισ τα καλά φυλασσόμενα», ξεκα-
θαρίζει η κ. Τουλουπάκη, διερωτώ-
μενη πώς «είναι δυνατόν να έχει φτά-
σει στη Βουλή, ο ακριβής αριθμός τους(-
σ.σ. 6) και οι αριθμοί πρωτοκόλλων που 
φέρουν».
Στο απαντητικό της έγγραφο η κ. Του-
λουπάκη, το οποίο κοινοποιεί και στον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη 
Πλιώτα, αναφέρει σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ότι «όποιος  έχει στην κατοχή 
του αυτά τα έγγραφα η  γνωστοποίησε 
στοιχεία από αυτά ή παρείχε αντίγραφα 
στην Επιτροπή, ενδεχομένως έχει δια-
πράξει ποινικό αδίκημα».
Και καταλήγοντας η εισαγγελέας κάνει 
εκ νέου αναφορά στην υποχρέωση της 
χώρας μας να σεβαστεί την σύμβαση 
που έχει υπογραφεί μεταξύ Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και ΗΠΑ, η οποία επιβάλλει 
περιορισμούς στη χρήση εγγράφων και 
μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση του 
Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

Δεν θα καταθέσει η Τουλουπάκη: 
Διατυπώνει αντιρρήσεις για την 
κλήτευσή της

Αποκάλυψη-«βόμβα» για τα ΕΛΤΑ: 
Ο διευθυντής για το ξέπλυμα του 
βρώμικου χρήματος κατηγορείται 
για κατάχρηση €660.000 

Σ
ε αποκάλυψη βόμβα προχώρη-
σε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης Γιώργος Γεωργα-
ντάς στην Βουλή καταγγέλοντας 

οτι ο υπάλληλος που τοποθέτησε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για την 
καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύ-
ρου χρήματος στα ΕΛΤΑ καταχράστη-
κε 660.000 ευρώ και τέθηκε σε αργία.
Μία μόλις ημέρα μετά την αποκάλυψη 
ότι τα ΕΛΤΑ δεν έχουν να πληρώσουν 
τη μισθοδοσία Μαρτίου ο κ. Γεωργα-
ντάς επανήλθε σήμερα στην ίδια επι-
τροπή και στο πλαίσιο αντιδικίας του 
με τον Μάριο Κάτση του ΣΥΡΙΖΑ για 
το ποιος φέρει την ευθύνη κατάρρευ-
σης του οργανισμού ο κ. Γεωργαντάς 
είπε -όπως προκύπτει από τα πρα-
κτικά-: «Επειδή θα έχουμε συνέχεια 
σε αυτή την κουβέντα, να δώσω άλλο 
ένα δείγμα της πλήρης απαξίωσης και 
της ανευθυνότητας, με την οποία λει-
τουργήσατε στα ΕΛΤΑ. Τοποθετήσατε 
το 2018, ως υπεύθυνο της υπηρεσίας, 
διευθυντή για το ξέπλυμα του βρώ-
μικου χρήματος, κάποιον ο οποίος 
καταχράστηκε 660.000 €. Αυτή τη 
στιγμή ευτυχώς, με πράξη αυτής της 
διοίκησης, έχει απομακρυνθεί από 
τη θέση του. Καταχράστηκε 660.000 
€ το 2018, αυτός που τοποθετήθηκε 
από εσάς για το ξέπλυμα του βρώμι-
κου χρήματος. Προφανώς το ξέπλυνε 

καταλλήλως. Ευχαριστώ κύριοι συνά-
δελφοι”.
Λίγη ώρα αργότερα κύκλοι του Υπουρ-
γείου σχολίαζαν ότι η υπόθεση αφορά 
σε σκάνδαλο στην υπηρεσία Πρόλη-
ψης και Καταστολής του Ξεπλύματος 
Χρήματος και ότι ο διευθυντής της 
υπηρεσίας καταχράστηκε τουλάχιστον 
660,000€ (το ποσό δεν είναι το τελικό 
- η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη). 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η παντελής 
απουσία διαδικασιών, τα απαρχαιω-
μένα συστήματα λειτουργίας και ελέγ-
χου επέτρεψαν στον εν λόγω διευθυ-
ντή να καταχραστεί 660,000€. Η υπό-
θεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης 
τον Νοέμβριο.
Από την πλευρά του ο ε ισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιος τομεάρ-
χης Μάριος Κατσής υποστήριξε ότι 
οι ταχυδρομικές υπηρεσίες περνάνε 
κρίση σε όλη την Ευρώπη και απέ-
δωσε το καθεστώς ενοικιαζόμενων 
εργαζόμενων στο καθεστώς μνημο-
νίων και σκληρής επιτροπείας, μέσα 
από το οποίο δεν γινόταν να προχω-
ρήσει η διοίκηση σε προσλήψεις ή σε 
συλλογικές συμβάσεις. Απευθυνόμε-
νος μάλιστα στον κ. Γεωργαντά ρώτησε 
με νόημα αν η κυβέρνηση της ΝΔ έχει 
αυξήσει τ ις αμοιβές στο διοικητικό 
συμβούλιο, αν έχει προσλάβει golden 
boys και σε τι τιμές.
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Καρναβαλιστές στην Πάτρα λένε 
ότι θα παρελάσουν κανονικά -  Με 
φυλάκιση έως δύο έτη θα τιμωρηθεί, 
όποιος δεν συμμορφωθεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση που 
εκδόθηκε - Η κυβέρνηση δηλώνει 
ότι θα ενισχυθούν οικονομικά, όσοι 
πλήττονται από την απαγόρευση των 
καρναβαλικών εκδηλώσεων

Έ
κρυθμο το σκηνικό στην Πάτρα και σε 
άλλες πόλεις λόγω ακύρωσης καρνα-
βαλιών, με ορισμένες ομάδες καρνα-
βαλιστών να λένε ότι θα παρελάσουν 

κανονικά, τον εμπορικό κόσμο να αντιδρά έ-
ντονα και το υπουργείο Οικονομικων να προ-
αναγγέλλει μέτρα ενίσχυσης.
Την ίδια στιγμή, με φυλάκιση έως δύο έτη θα 
τιμωρηθεί όποιος δεν συμμορφωθεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, 
βάσει της οποίας μεταιώνονται οι καρναβα-
λικές εκδηλώσεις σε όλη την χώρα.
Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργι-
κού Συμβουλίου για την αναστολή των καρ-
ναβαλικών εκδηλώσεων, από το Υπουργείο 
Οικονομικών έγινε γνωστό ότι επεξεργάζεται 
μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, στη 
βάση πραγματικών απωλειών που θα προ-
κύψουν.
Στήριξη των επιχειρήσεων με έκτακτη επι-
χορήγηση λόγω της ακύρωσης των εκδηλώ-
σεων του καρναβαλιού είχε ζητήσει νωρίτερα 
και ο δήμαρχος Πατραίων, Κώστας Πελετί-
δης, που ανακοίνωσε ότι οι επίσημες εκδη-
λώσεις του δήμου δεν θα πραγματοποιη-
θούν.

Οι αντιδράσες των τοπικών κοινω-
νιών
Σε… αναβρασμό βρίσκεται και η Κρήτη εξαι-
τίας της απόφασης για την ακύρωση όλων 
των καρναβαλικών εκδηλώσεων της χώρας 
μετά τα τρία κρούσματα που βρέθηκαν 
θετικά σε κορωνοϊό.
Για ζημιά εκατομμυρίων κάνει λόγο, μιλώ-
ντας στο cretapost, ο δήμαρχος Ρεθύμνου, 
Γιώργος Μαρινάκης σε περίπτωση που αυτή 
η υπουργική απόφαση γίνει πράξη.
Αντιδράσεις αλλά και έντονος προβληματι-
σμός επικρατεί και στην Ξάνθη για την από-
φαση ματαίωσης των καρναβαλικών εκδηλώ-

σεων, γεγονός, όπως σημειώνουν οι τοπικοί 
φορείς, που θα επιφέρει βαρύτατο πλήγμα 
στην οικονομία όχι μόνο της πόλης αλλά και 
της Θράκης ευρύτερα.
Τέσσερα πολυπληθή πληρώματα έχουν ανα-
κοινώσει ότι θα παρελάσουν κανονικά στην 
Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrasevents.
gr, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες καρνα-
βαλικών γκρουπ που θα πραγματοποιή-
σουν συνέλευση για να αποφασίσουν τι θα 
κάνουν.
Εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρελάσουν 
μόνοι τους.
Η απόφαση όμως του υπουργού Υγείας, 
Βασίλη Κικίλια, να ματαιώσει όλες τις εκδη-
λώσεις λόγω του κορωνοϊού, ήταν γροθιά 
στο στομάχι για εκατοντάδες επιχειρηματίες 
της Πάτρας.
Σύμφωνα με στοιχεία ο κόσμος που φθάνει 
στην αχαϊκή πρωτεύουσα για το καρναβάλι 
ανέρχεται στις 600.000 περίπου, όπως είπε o 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών 
κ. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος.

Στα δέκα εκατ. ευρώ η ζημιά στο 
Ρέθυμνο, λέει ο δήμαρχος
Σε… αναβρασμό βρίσκεται και η Κρήτη εξαι-
τίας της απόφασης για την ακύρωση όλων 
των καρναβαλικών εκδηλώσεων της χώρας 
μετά τα τρία κρούσματα που βρέθηκαν 
θετικά σε κορωνοϊό.
Για ζημιά εκατομμυρίων κάνει λόγο, μιλώ-
ντας στο cretapost, ο δήμαρχος Ρεθύμνου, 
Γιώργος Μαρινάκης σε περίπτωση που αυτή 
η υπουργική απόφαση γίνει πράξη.
Ο ίδιος περιμένει να δει γραπτώς την κοινή 
υπουργική απόφαση αν και όπως τονίζει η… 
ζημιά έχει ήδη γίνει.
«Περιμένουμε να βγάλει ο υπουργός την 
ΚΥΑ, να δούμε ακριβώς τι ορίζει η απαγό-
ρευση. Προφανώς όμως η ζημιά έχει γίνει 
και δε νομίζω να μπορεί να αποκατασταθεί 
με νεότερες αποφάσεις. Εδώ στο Ρέθυμνο ο 
κόσμος είναι μουδιασμένος. Η πόλη περι-
μένει να φιλοξενήσει ανθρώπους και τελικά 
δεν ξέρουμε πόσοι και αν θα έρθουν», επε-
σήμανε σχετικά ο κ. Μαρινάκης υπογραμμί-
ζοντας παράλληλα πως το κόστος της ζημιάς 
σε περίπτωση που δεν γίνει το καρναβάλι 
του Ρεθύμνου ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ.

Κορωνοϊός: Δύο χρόνια φυλακή 
σε όσους παραβούν την 
απόφαση για τα καρναβάλια

επικαιρότητα

Έλληνες φοιτητές σχεδίασαν 
τον πρώτο υπολογιστή DNA και 
κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο σε 
διεθνή διαγωνισμό

Μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών με 
το όνομα «iGEM Thessaloniki» από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης σχεδίασε τον πρώτο 
υπολογιστή DNA και κέρδισε την 
1η θέση στον διεθνή διαγωνισμό 
Συνθετικής Βιολογίας Igem 
στη Βοστώνη, ένας σημαντικός 
διαγωνισμός για τον χώρο της 
Βιολογίας.

Η 
«iGEM Thessaloniki» σχεδί-
ασε και ανέπτυξε το πρότζε-
κτ “POSEIDON” (Programmable 
Orthogonal Systems Engineered 

Into DNA Oligo Networks). Πρόκειται για τον 
πρώτο DNA υπολογιστή, ο οποίος έχει την 
ικανότητα να προσδιορίσει τόσο ποιοτικά, 
όσο και ποσοτικά τις αλληλε-
πιδράσεις ανάμεσα στο DNA 
και στις πρωτεΐνες.
Η ερευνητική δραστηριότητα 
της ομάδας επικεντρώθηκε 
στον χαρακτηρισμό πρωτε-
ϊνών που συνδέονται με τον 
καρκίνο του μεταστατικού 
μελανώματος, επιδεικνύοντας τις δυνατότη-
τες που έχει το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Αυτή 
ήταν η τρίτη χρονιά που η ομάδα διακρίνεται 
και αυτή τη φορά κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, 
ενώ το 2018 είχε κερδίσει το ασημένιο μετάλ-
λιο. Το 2017 είχε και πάλι καταφέρει να κερδί-
σει το χρυσό μετάλλιο.
Τα μέλη της ομάδας είναι κυρίως προπτυχια-
κοί φοιτητές του ΑΠΘ. Επιστημονικοί υπεύ-
θυνοι της ομάδας iGEM είναι ο αναπληρωτής 
καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Μιχαήλ 
Αϊβαλιώτης και ο καθηγητής Τμήματος Βιο-
λογίας Α.Π.Θ., Γεώργιος Μόσιαλος. Οι φοιτη-
τές που συμμετείχαν είναι οι: Αθανασιάδου 
Αλίκη από το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, Ιωαννί-
δης Απόστολος από το Τμήμα Φαρμακευτι-
κής του ΑΠΘ, Καραβά Κυριακή από το Τμήμα 
Βιολογίας του ΑΠΘ, Μαλαθούνης Χαράλα-
μπος από το Τμήμα Χημικών Μηχανικώντου 
ΑΠΘ, Μαλιούρης Ιωάννης από Τμήμα Πλη-
ροφορικής του ΑΠΘ, Μεγαγιάννης Πλάτων 
από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, Μωυσιά-

δου Σοφία από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ 
και Χαναγκιάν Κριστίνε από το Τμήμα Βιοϊα-
τρικών Επιστημών του ΔΙ.Π.Α.Ε.
Οι φοιτητές κατάφεραν να διακριθούν σε διε-
θνές επίπεδο ανάμεσα σε 5.000 διαγωνιζό-
μενους ερευνητικών ομάδων από κορυφαία 
Πανεπιστήμια 40 χωρών, ανάμεσά τους και 
τα ΜΙΤ, Cambridge, Oxford και Harvard. Οι 
ομάδες εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν 
από 120 κριτές παγκοσμίου φήμης. Ο συγκε-
κριμένος διαγωνισμός δίνει κάθε χρόνο τη 
δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικού έργου 
ακόμα και σε προπτυχιακούς φοιτητές, κάτι 
εξαιρετικά σημαντικό για τα Πανεπιστήμια.
Οι φοιτητές κατάφεραν να αναπτύξουν τη 
μέθοδό τους, καταγράφοντας τις αντιδράσεις 
που προκαλούνται μέσα σε ένα δοκιμαστικό 
σωλήνα εργαστηρίου, όταν ανέμιξαν κομ-
μάτια DNA - που είναι κοινά σε όλους τους 

ανθρώπους - και πρωτεϊνες, 
προκειμένου να διαπιστώ-
σουν την αλληλεπίδρασή 
τους και το πώς αυτή βοηθά 
στο μεταστατικό μελάνωμα.
Μέχρι σήμερα, η μελέτη 
αυτής της αλληλεπίδρασης 
γίνεται σε εξειδικευμένα 

εργαστήρια και με την χρήση ακριβών αντι-
δραστηρίων, όπως είπε στο Sputnik ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ, 
Μιχαήλ Αϊβαλιώτης, ο οποίος είναι και ο επι-
στημονικά υπεύθυνος της ομάδας των φοι-
τητών, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα του 
υπολογισμού της ποσοτικής και ποιοτικής 
αλληλεπίδρασης έρχεται σε 8-9 ώρες.
Μάλιστα, η μέθοδός τους που έχει την 
ονομασία POSEIDON (Programmable 
Orthogonal Systems Engineered Into DNA 
Oligo Networks), την χαρακτηρίζουν ως τον 
«πρώτο DNA υπολογιστή», ο οποίος, βέβαια, 
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεται 
ο κοινούς νους, αλλά έχει σχέση με την αντί-
δραση που καταγράφεται εντός του δοκιμα-
στικού σωλήνα (προσομοιάζοντας τις αντι-
δράσεις ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως 
συμβαίνει σε έναν κύκλωμα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή), όταν αναμιγνύεται το DNA - 
που είναι σε υγρή μορφή - και οι πρωτεΐνες 
που είναι σε σκόνη.
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καναδάς

Τα στοιχεία αφορούν το 2018 - Το 
ποσοστό αντιστοιχεί στο 8,7% του 
πληθυσμού και είναι μειωμένο σε 
σχέση με το 9,5% του 2017

Π
ερίπου 3,2 εκατομμύρια Κανα-
δοί, ή περίπου το 8,7% του πλη-
θυσμού, βρίσκονταν κάτω από 
το επίσημο όριο της φτώχειας το 

2018, ποσοστό μειωμένο από το 9,5% που 
καταγραφόταν το 2017, σύμφωνα με δεδο-
μένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από τη 
στατιστική υπηρεσία του Καναδά χθες Δευ-
τέρα.Μεταξύ των ανηλίκων — πολιτών ηλι-
κίας κάτω των 18 ετών — το ποσοστό της 
φτώχειας ανερχόταν σε 8,2% το 2018, σχε-
δόν αμετάβλητο από το 2017, πάντως συνε-
χίζοντας οριακά την πτωτική τάση που κα-
ταγράφεται από τη χρονιά που είχε φθάσει 
στην κορύφωσή του τα τελευταία χρόνια, το 
2012, όταν ανερχόταν στο 15%.Το 2018, πε-
ρίπου 566.000 παιδιά ζού-
σαν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, ενώ το 2012 ο α-
ριθμός αυτός ανερχόταν σε 
ένα εκατομμύριο, σύμφω-
να με τα στοιχεία της στατι-
στικής υπηρεσίας. Τα παιδιά 
μονογονεϊκών οικογενειών 
είναι πολύ πιο ευάλωτα στη φτώχεια. Το 
2018, το ποσοστό των παιδιών που ζού-
σαν κάτω από το όριο της φτώχειας ανερχό-
ταν σε 5,8% για εκείνα που ζούσαν με τους 
δύο γονείς τους, αλλά στο 26,2% μεταξύ ό-
σων μεγάλωνε μόνο η μητέρα ή, σπανιότε-
ρα, μόνο ο πατέρας.
Εξάλλου 216.000 άνθρωποι ηλικίας 65 
ετών και άνω — περίπου το 3,5% των ηλι-
κιωμένων πολιτών — ζούσαν κάτω από το 
όριο της φτώχειας το 2018, ποσοστό σχε-
δόν αμετάβλητο από το 2017. Ο δείκτης της 
φτώχειας ανερχόταν σε μόλις 1,7% μεταξύ 
των γηραιότερων πολιτών που ζουν με τις 
οικογένειές τους, αλλά στο 7,9% μεταξύ 
όσων ζουν μόνοι.

Σε παλαιότερο δημοσίευμα  στην 
HELLAS NEWS σας είχαμε ενημε-
ρώσει για την έρευνα που ισχυρί-
ζεται ότι άνθρωποι πεθαίνουν από 

την πείνα στον Καναδά του $1,6τρισ. 
ΑΕΠ
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στον 
Καναδά των 37,6 εκατ. κατοίκων, περισσ 
τεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι δυσκο-
λεύονται να βρουν επαρκή τροφή, με το 
πρόβλημα να έχει πολλές διαβαθμίσεις: 
Από το να τους τελειώνουν τα τρόφιμα ή 
να παραλείπουν γεύματα ως το να κάνουν 
εκπτώσεις στην ποιότητα και την ποσότητα 
της τροφής που παίρνουν. Στον Καναδά 
μια από τις πλουσιότερες χώρες του πλα-
νήτη με ΑΕΠ 1,653 τρισεκατομμύρια δολά-
ρια ζουν άνθρωποι που δεν έχουν φάνε!!! 
Στον Καναδά που συγκαταλέγεται μέσα στις 
30 πλουσιότερες χώρες της γης άνθρω-
ποι παραλείπουν γεύματα γιατί δεν έχουν 
χρήματα να τα καλύψουν…Σύμφωνα με την 
έρευνα που δημοσιεύθηκε στην Canadian 
Medical AssociationJournal, οι Καναδοί 
που δεν έχουν αρκετάχρήματα ώστε να 

λαμβάνουν καθημερινά 
τακτικά γεύματα πεθαίνουν 
νωρίτερα,αποδεικνύοντας 
ότι άνθρωποι πεθαίνουν 
από την πείνα ακόμη και στις 
λεγόμενες πλούσιες χώρες. 
Ο καπιταλισμός είναι το ίδιο 
απάνθρωπος σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη της γης…
Συγκεκριμένα, η έρευνα που διενεργήθηκε 
σε περισσότερο από μισό εκατομμύριο 
Καναδούς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
πείνα συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα 
από διάφορα αίτια, με εξαίρεση τον καρ-
κίνο. Εν προκειμένω, όσοι αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πρόβλημα πείνας, έχουν διπλάσιες 
πιθανότητες να πεθάνουν από μολυσματι-
κές ασθένειες, ακούσιους τραυματισμούς ή 
να αυτοκτονήσουν, έναντι όσων δεν έχουν 
τέτοιο πρόβλημα. Έκθεση του 2019 που 
ερεύνησε τη σχέση μεταξύ της πείνας και 
της θνησιμότητας στους ενήλικες Αμερικα-
νούς κατέληξε σε ανάλογα αποτελέσματα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερα από 2 
δισεκατομμύρια άνθρωποι -εκ των οποίων 
το 8% ζει στ Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη- 
δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή, υγιεινή 
τροφή, κάτι που τους καθιστά περισσότερο 
επιρρεπείς σε προβλήματα υγείας

Και όμως... 3,2 εκατ. Καναδοί 
ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας

Email με υβριστικό μήνυμα στάλθηκε 
σε μαθητές στην Όταβα

Ανακαλύφθηκε ουσία που φέρεται 
να καταπολεμά τον κορωνοϊό

Ο
υσία που ανακαλύφθηκε στη 
Βιέννη, φέρεται να καταπολε-
μά τον κορωνοϊό και δοκιμά-
ζεται ήδη σε ασθενείς στην 

Κίνα που έχουν προσβληθεί από βα-
ριές λοιμώξεις όπως του SARS-CoV-2. 
Ουσία που ανακαλύφθηκε από την ε-
ταιρεία βιοτεχνολογίας «Apeiron», η ο-
ποία έχει την έδρα της στη Βιέννη, φέ-
ρεται να καταπολεμά τον κορωνοϊό και 
δοκιμάζεται ήδη σε ασθενείς στην Κί-
να που έχουν προσβληθεί από βα-
ριές λοιμώξεις όπως του SARS-CoV-2. 
Όπως ανακοινώθηκε απόψε από την ε-
ταιρεία, στο πλαίσιο της έρευνας -- που 
διενεργείται από ερευνητική ομάδα ειδι-
κών από την Κίνα, την Αυστρία, τον Κα-
ναδά και στην οποία συμμετέχει ο γενετι-
στής και ιδρυτής της «Apeiron» Γιόζεφ Πέ-
νινγκερ -- χορηγείται σε 29 ασθενείς για 
επτά ημέρες η πειραματική ουσία APN01. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, α-
νάλογα με τα συμπεράσματα που θα ε-
ξαχθούν από την τρέχουσα έρευνα, θα 
μπορούσε στη συνέχεια να δοκιμαστεί 
σε μεγαλύτερες έρευνες η ουσία ΑΡΝΟ1 
που έχει ως βάση της το ένζυμο rhACE2. 
Με την έρευνα του ενζύμου ασχολεί-
ται ο Γιόζεφ Πένινγκερ, ο οποίος εί-

χε διατελέσει επικεφαλής του Ινστιτού-
του Μοριακής Βιοτεχνολογίας της Αυ-
στριακής Ακαδημίας Επιστημών και ε-
δώ και καιρό εργάζεται στο University 
of Br itish Columbia του Καναδά. 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το γε-
νετικό υλικό του νέου κοροναϊού ταυτίζε-
ται σε ποσοστό 80% με εκείνο του παθο-
γόνου SARS που είχε εμφανιστεί το 2003, 
και όπως παρατηρεί ο ‘Αρτουρ Σλάτσκι 
του St. Michael’s Hospital του Τορόντο, 
ο κορωνοϊός SARS-Cov-2, χρησιμοποιεί 
τον παθογόνο για να μολύνει ανθρώπι-
να κύτταρα, και οι επιστήμονες ευελπι-
στούν πως με την χορήγηση της νέας ου-
σίας μπορεί να αποτραπεί η βλάβη του 
πνεύμονα και η ανεπάρκεια των οργάνων. 
Το ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί καταρ-
χήν να λειτουργήσει, απέδειξαν νέες έρευ-
νες στα εργαστήρια του Γιόζεφ Πένινγκερ 
σε συνεργασία με τον Τσενγιού Γιανγκ 
του Union Medical College του Πεκίνου. 
Ο Αυστριακός ερευνητής εκφράζει τη 
χαρά του που, όπως σημειώνει, στη βά-
ση των ερευνών τους εξετάζεται τώ-
ρα η δυναμική του APN01 σε κλινι-
κές έρευνες για την θεραπεία ασθε-
νών, οι οποίοι έχουν προσβληθεί α-
πό τον νεοεμφανισθέντα κορωνοϊό. 

Τ
ην Δευτέρα η ιστοσελίδα του 
CBC έλαβε ένα καταγγελ-
τικό email από μαθητές τάξης 
από 4 έως 12 που φοιτούν 

σε σχολεία της Όταβας κι ανήκουν 
στο Ottawa-Carleton District School 
Board (OCDSB), όπου ανέφεραν πως 
έλαβαν μηνύματα με υβριστικό σχό-
λειο. Σύμφωνα με την καταγγελία 
τέσσερις μαθητές έλαβαν email από 
το Ottawa-Carleton District School 
Board (OCDSB) όπου μέσα αναγρα-
φόταν η λέξη «μαύρος(σ.σ.: n…)». 
Ο εκπρόσωπος του OCDSB, Darcy 
Knoll, δήλωσε μετά την αναστά-
τωση μέσω email την Τετάρτη πως 
έχει εφαρμοστεί μία αλλαγή στο 
σύστημα με σκοπό οι μαθητές να 
μην έχουν την πρόσβαση που είχαν 
προηγουμένως, αποδίδοντας αυτό 
που έγινε σε φάρσα. Συγκεκριμένα 

ανέφερε πως το email εστάλη από 
ψεύτικο λογαριασμό, ο οποίος διε-
γράφη αμέσως.
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Π
αρατείνεται από την εταιρεία Air 
Canada η αναστολή των πτήσεών 
της από αεροδρόμια του Κανα-
δά προς το Πεκίνο και τη Σαγκάη 

ως τη 10η Απριλίου, εξαιτίας της επιδημίας 
πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονα-
ϊός στην Κίνα.
Οι πτήσεις του καναδικού αερομεταφο-
ρέα προς τις πόλεις αυτές είχαν ανασταλεί 
προσωρινά την 30ή Ιανουαρίου ως τα τέλη 
Φεβρουαρίου, μετά την ταξιδιωτική οδη-
γία την οποία εξέδωσε το υπουργείο Εξω-
τερικών του Καναδά προς τους 
πολίτες της χώρας να απο-
φεύγουν «όλα τα μη απολύ-
τως απαραίτητα ταξίδια στην 
Κίνα», με δεδομένη την εξά-
πλωση του κορονοιού με 
ταχείς ρυθμούς.
Η Air Canada διευκρίνισε 
μέσω του ιστοτόπου της ότι «θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί στενά τη διαρκώς μετα-
βαλλόμενη κατάσταση» και θα διαβουλεύ-
εται με τις καναδικές αρχές μεταβάλλοντας 
«αναλόγως» τα προγραμματισμένα δρομο-
λόγιά της. Η εταιρεία εκτελεί υπό κανονι-
κές συνθήκες απευθείας πτήσεις προς το 
Πεκίνο και τη Σαγκάη από το Τορόντο, το 

Μόντρεαλ και το Βανκούβερ.
Επιπλέον, η Air Canada παρέτεινε την ανα-
στολή των καθημερινών απευθείας πτή-
σεων μεταξύ του Τορόντο και του Χονγκ 
Κονγκ ως την 30ή Απριλίου, εξαιτίας της 
ραγδαίας μείωσης της ζήτησης λόγω της 
επιδημίας. Πάντως οι πτήσεις προς και από 
την Ταϊπέι στην Ταϊβάν «συνεχίζονται κανο-
νικά», σημείωσε η εταιρεία.Η Air Canada 
προβλέπει πλέον ότι το καθαρό κέρδος 
της το πρώτο τρίμηνο του 2020 θα ανέλ-
θει σε περίπου «200 εκατομμύρια καναδικά 

δολάρια» (138 εκατομμύ-
ρια ευρώ), θα είναι δηλαδή 
μειωμένο από την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019, 
εξαιτίας της επιδημίας του 
κορονοϊού και των προ-
βλημάτων που προκά-
λεσε η καθήλωση στο έδα-

φος των αεροσκαφών Boeing 737 MAX. Η 
επιδημία του COVID-19 έχει πλέον πάνω 
από 80.000 κρούσματα και περίπου 2.700 
νεκρούς σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως 
στην Κίνα, κατά δεδομένα των κινεζικών 
αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΫ). Ένδεκα κρούσματα μόλυνσης 
έχουν επιβεβαιωθεί στον Καναδά.

Air Canada: Παρατείνεται η 
αναστολή των πτήσεων προς 
Πεκίνο και Σαγκάη

Άνδρας από τη B.C. συναντήθηκε με 
την οικογένεια του εβδομάδες μετά 
λόγω του φόβου για τονκορωναϊό

Τέλος στην ασφάλεια του RCMP για 
τον Χάρι και την Μέγκαν

Ο 
Καναδάς έχει παράσχει ασφά-
λεια στον Πρίγκιπα Χάρι και 
Μέγκαν από το Νοέμβριο μέ-
σω του RCMP, η Δημόσια Α-

σφάλεια του Καναδά έχει επιβεβαιώσει 
στο CBC News μετά από εβδομάδες ει-
κασιών σχετικά με το εάν οι Καναδοί θα 
έπρεπε να πληρώσουν για τους λογαρια-
σμούς ασφαλείας του ζευγαριού ενώ βρί-
σκονται στη χώρα. Αλλά οι υπηρεσίες για 
την ασφάλεια τους θα σταματήσουν όπως 
αποκάλυψε ο Υπουργός Δημόσιας Ασφά-
λειας, Μπιλ Μπλερ, καθώς ο Δούκας και 
η Δούκισσα του Σάσεξ, σταματήσουν τις 
δραστηριότητές τους ως μέλη της βασιλι-
κής οικογένειας στις 31 Μαρτίου.
Μια ανακοίνωση στις ειδήσεις του CBC 
την Πέμπτη το πρωί αναφέρει πλήρως:
«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex 
που επέλεξαν να εγκατασταθούν στον 
Καναδά με μερική απασχόληση παρουσί-
ασαν στην κυβέρνησή μας μια μοναδική 
και άνευ προηγουμένου σειρά περιστά-
σεων. 
Το RCMP έχει εξαρχής δεσμευτεί με αξι-
ωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου 
όσον αφορά θέματα ασφάλειας. Καθώς 
ο Δούκας και η Δούκισσα αναγνωρίζο-
νται σήμερα ως Διεθνώς Προστατευό-
μενα Πρόσωπα, ο Καναδάς έχει την υπο-
χρέωση να παρέχει βοήθεια ασφαλείας 
με βάση τις ανάγκες. Μετά από αίτημα της 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας, το RCMP 
παρέχει βοήθεια στο Met από την άφιξη 
του Δούκα και της Duchess στον Καναδά 

από το Νοέμβριο του 2019. Η βοήθεια θα 
σταματήσει τις επόμενες εβδομάδες, σύμ-
φωνα με την αλλαγή του καθεστώτος.»
Το CBC ζήτησαν από την κυβέρνηση να 
αποκαλύψει τη συμφωνία με την οποία ο 
Χάρι και ο Μέγκαν είχαν μετεγκατασταθεί 
στον Καναδά. 
Τα Βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης έχουν 
ισχυριστεί ότι ο πρωθυπουργός του 
Καναδά, Τζάστιν Τρουντώ, είχε κάνει συμ-
φωνία να καλύψει μέρους του κόστους για 
το ζεύγος πριν την μετακόμιση τους στη 
χώρα. 
Ωστόσο, ο Καναδός πρωθυπουργός δεν 
επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ποτέ την 
είδηση. Συγκεκριμένα στις 13 Ιανουαρίου 
ο πρωθυπουργός του Καναδά ανέφερε 
πως η καναδική κυβέρνηση δεν είχε πραγ-
ματικά συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις 
γύρω από τις νέες ευθύνες κι αλλαγές του 
ζευγαριού. 
Παράλληλα, ο Τρουντώ αλλά και άλλοι 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν εκφρά-
σει την ανάγκη να παραμείνει εμπιστευ-
τικό το ποιος διαφυλάσσει την ασφάλεια 
του ζευγαριού, ενώ τότε είχε επίσης ανα-
φέρει πως οι συζητήσεις γύρω από αυτό 
δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. 
Την ίδια περίοδο η καναδική ομοσπονδία 
φορολογουμένων υπέβαλε αίτηση στο 
γραφείο του πρωθυπουργού με 80.000 
υπογραφές επιμένοντας ότι τα καναδικά 
χρήματα των φορολογουμένων δεν πρέ-
πει να ξοδευτούν για τον συγκεκριμένο 
λόγο.

Έ
νας άνδρας από την Br itish 
Columbia μπόρεσε συνάντη-
σε την γυναίκα και την 9ετών κό-
ρη τους μετά από εβδομάδες κα-

θώς αυτές είχαν βρεθεί στην Ουχάν για να 
γιορτάσουν την Κινεζική Πρωτοχρονιά. 
Η Daniela Luo και η 9 ετών κόρη της ταξί-
δεψαν στην Ουχάν για να γιορτάσουν την 
άφιξη του νέου έτους με οικογένεια και 
συγγενείς που έχουν στην πόλη. Ωστόσο, 
λίγες μέρες αργότερα χρειάστηκε να φύ-
γει άρον-άρον από την περιοχή λόγω της 
επιδημίας με τον κορωναϊό που ξέσπασε. 
Η καναδική κυβέρνηση είχε αποστεί-
λει αεροπλάνο για να περισυλλέξει τους 

Καναδούς πολίτες που βρίσκονταν στην 
πόλη της Ουχάν στην Κίνα, ωστόσο, χρει-
άστηκε να μείνουν δύο εβδομάδες σε 
καραντίνα για να επιβεβαιωθεί πως είναι 
καλά στην υγεία τους, δεν έχουν προ-
σβληθεί από τον ιό και δεν υπάρχει κίν-
δυνος εξάπλωσης. Ο πατέρας του παιδιού 
και σύζυγος της Daniela, Monte Gisborne, 
χρειάστηκε να μείνει πίσω στην Βρετα-
νική Κολομβία καθώς θα ξεκινούσε μια 
νέα εργασία και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει 
μαζί τους. Την Τετάρτη μπόρεσε να υπο-
δεχθεί πίσω στο σπίτι του την οικογένεια 
του ύστερα από εβδομάδες ταλαιπωρίας 
λόγω του φόβου για τον κορωναϊό.

Ο Καναδάς αντλεί από το 2013 
σχεδόν 900 δισεκατομμύρια λίτρα 
ακατέργαστων λυμάτων στο νερό

Τ
α αποχετευτικά συστήματα του 
Καναδά έριξαν στο νερό σχε-
δόν 900 δισ. λίτρα ακατέργα-
στων λυμάτων τα τελευταία πέντε 

χρόνια, ποσοστό που σημαίνει ότι ήταν 
αρκετά για να γεμίσουν μια πισίνα ολυ-
μπιακών διαστάσεων 355.000 φορές. Η 
ποσότητα που διοχετεύονται αυξάνεται 
κάθε χρόνο, ενώ η υπερχείλιση το 2018 
είναι κατά 44% πιο πάνω σε σχέση με το 
2013. Ο Mark Mattson, πρόεδρος της 
Swim Drink Fish Canada, λέει ότι ο αριθ-

μός θα πρέπει να σοκάρει τους πολίτες 
του Καναδά, αλλά παραμένει αισιόδο-
ξος πως  και αυτός είναι αισιόδοξος θα 
υπάρξει ανταπόκριση από τις επαρχιακές 
κυβερνήσεις. Θεωρεί  ότι ο αριθμός είναι 
επίσης πολύ χαμηλότερος από την πραγ-
ματική ποσότητα μολυσμένου νερού που 
παράγει ο Καναδάς κάθε έτος, επειδή τα 
δεδομένα δεν εξετάζουν διαρροές από 
όλα τα δημοτικά συστήματα ύδρευσης, 
μόνο εκείνα που έχουν συνδυάσει αγω-
γούς αποχέτευσης και σωληνών.
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Η 
Νομική Υπηρεσία έχει ήδη καταχωρήσει στο 
δικαστήριο μια υπόθεση εναντίον της Τράπε-
ζας Κύπρου για καταχρηστικές ρήτρες, δή-
λωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Εισαγγε-

λέας Κώστας Κληρίδης, απορρίπτοντας την ίδια ώρα 
τις επικρίσεις, που δέχθηκε χθες η Νομική Υπηρεσία 
λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της σε συνεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου που συζή-
τησε το θέμα.
Ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι οι δύο άλλες υποθέσεις 
είναι εδώ και καιρό έτοιμες για καταχώρηση στο δικα-
στήριο, κάτι που δεν κατέστη μέχρι σήμερα εφικτό 
λόγω κάποιων προβλημάτων, που παρουσιάζονται σε 
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, όπως είπε.
Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε, επίσης ότι η καταχώρηση 
και αυτών των υποθέσεων αναμένεται να γίνει εντός 
των επόμενων ημερών.
Αναφορικά με τις επικρίσεις χθες στη Βουλή εναντίον 
της Νομικής Υπηρεσίας λόγω της μη παρουσίας εκπρο-
σώπου της Υπηρεσίας στη συνεδρία της Επιτροπής 
Εμπορίου κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των 
καταχρηστικών ρητρών των τραπεζών,  ο κ. Κληρί-
δης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Νομική Υπηρεσία δεν 
έχει καμία πρόθεση για παραγνώριση του έργου που 
συντελείται στις Επιτροπές της Βουλής «και εκεί και 
όπου απαιτείται η παρουσία της πάντα προβαίνει στις 
αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε να παρίσταται και να 

συνδράμει στο έργο της».
Επανέλαβε την έκκλησή του όπως δίδεται ικανοποιη-
τική χρονική προθεσμία κατά τη σύγκληση των συνε-
δριών «έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια διευθε-
τήσεων που να καθιστούν εφικτή την παρουσία εκπρο-
σώπων της Νομικής Υπηρεσίας σε αυτές».
«Δυστυχώς αυτό δεν έχει ακόμη διευθετηθεί. Απο-
στέλλονται ειδοποιήσεις με πάρα πολύ μικρές προ-
θεσμίες, με στενά περιθώρια, που καθιστούν αδύ-
νατη την παρουσία λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας 
λόγω των ειλημμένων υποχρεώσεων που έχουν ενώ-
πιον δικαστηρίων οι οποίες δεν μπορούν να αναβλη-
θούν», είπε.
«Αν δεν μπορούν να γίνουν άλλες διευθετήσεις, τότε 
αναπόφευκτη είναι η απουσία μελών της Νομικής Υπη-
ρεσίας από αυτές τις συνεδριάσεις», είπε, εκφράζοντας 
ταυτόχρονα τη λύπη του για αυτή την κατάσταση.
Είπε ότι έχει αποστείλει επιστολές προς τον Πρόεδρο 
της Βουλής και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών για ρύθμιση αυτού του θέματος «το οποίο 
συνεχώς παρουσιάζει αυτού τους είδους τα προβλή-
ματα».
Σημείωσε ότι η Νομική Υπηρεσία «είναι πάντα πρό-
θυμη να παραστεί και να συνδράμει παραγωγικά και 
καλά προετοιμασμένα στο έργο των Επιτροπών φτάνει 
να δίδεται ικανοποιητική προθεσμία κάτι που δυστυ-
χώς δεν συμβαίνει σήμερα».

Γ. Εισαγγελέας: Καταχωρήθηκε στο 
δικαστήριο υπόθεση εναντίον της Τρ. 
Κύπρου για καταχρηστικές ρήτρες 

Θα του ζητήσουμε μεταγραφή στο 
ΑΚΕΛ αν συνεχίσει, δηλώνει για 
τον Α. Νεοφύτου ο Α. Κυπριανού

Η 
Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στην ΕΕ στο 
χάσμα μεταξύ των λίγων πλουσίων και ό-
λων των υπολοίπων, ενώ σύμφωνα με ό-
λες τις έρευνες, έχει αυξηθεί το ποσοστό 

κερδών στο ΑΕΠ κατά 7,5% κατά τα χρόνια διακυ-
βέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, ενώ έχει μειωθεί 
κατά αντίστοιχο αριθμό το ποσοστό εργασίας στο 
ΑΕΠ. «Έχασαν δηλαδή, οι εργαζόμενοι και κέρδισαν 
τα κέρδη, δηλαδή οι επιχειρηματίες. Εάν ο κ. Νεο-
φύτου το θεωρεί αυτό ως κατόρθωμα, είναι δικαί-
ωμά του. Όμως εμείς έχουμε μια διαφορετική προ-
σέγγιση», πρόσθεσε.
 Θεωρούν, είπε ο κ. Κυπριανού, ότι από τις πολιτικές 
στα ζητήματα οικονομίας πρέπει να ωφελούνται οι 
πολλοί και όχι οι λίγοι και εκλεκτοί. 
«Δεν ξέρω ποιον Αβέρωφ Νεοφύτου να πιστέψω» 

συνέχισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ λέγοντας ότι τον άκουσε να 
δηλώνει ότι είναι θετικό το γεγονός πως μειώθηκε η 
ανεργία, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι ν’ αυξηθούν 
οι μισθοί. Πριν από δύο εβδομάδες, είπε, ο κ. Νεο-
φύτου «εκόμπαζε ότι ο μέσος μισθός στην Κύπρο 
είναι 1938 ευρώ και είναι πάρα πολύ υψηλός. Τώρα 
διαπιστώνει ότι πρέπει να ανέβουν οι μισθοί», είπε.
 Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού, όλη αυτή η προσπά-
θεια του κ. Νεοφύτου «εντάσσεται στα πλαίσια μιας 
μεταμόρφωσης που στοχεύει στις επόμενες Βου-
λευτικές εκλογές. Και εάν συνεχίσει με όλα αυτά που 
κάνει το τελευταίο διάστημα ο κ. Αβέρωφ Νεοφύ-
του, δηλαδή, οι επισκέψεις που κάνει και ιδιαίτερα 
οι δηλώσεις μετά από αυτές τις επισκέψεις, θα σκε-
φτούμε πολύ σοβαρά να μεταγραφεί στο ΑΚΕΛ, με 
τις θέσεις που διατυπώνει», ανέφερε.

Ε
νώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών τέθηκε σήμερα εκ 
νέου το θέμα της Κάρτας Φιλάθλου, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως Γιώργο Σαββίδη, να επαναλαμβάνει πως ο θεσμός 
της Κάρτας Φιλάθλου, ο οποίος ήρθε για να μείνει, είναι απόλυτα επι-

τυχημένος και επενέργησε θετικά για καταστολή της βίας στα γήπεδα, με τον 
μύθο που θέλει την πλειοψηφία των φιλάθλων να μην πηγαίνει στα γήπεδα 
εξαιτίας της Κάρτας, να καταρρέει
Μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενη-
μέρωσε  για τα μέχρι στιγμής δεδομένα και προέβη σε αποτίμηση της κυβερ-
νητικής πολιτικής για την κάρτα φιλάθλου, διαμηνύοντας ότι όσοι προσπα-
θούν να πουλήσουν φρούδες ελπίδες σε εκείνους, που δεν θέλουν την κάρτα, 
μόνο κακό κάνουν.
Η Επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει προς ψήφιση πρόταση νόμου για 
περιορισμένες αλλαγές στη νομοθεσία περί αντιμετώπισης της βίας στα 
γήπεδα.
Η πρόταση νόμου προβλέπει την αντικατάσταση της ποινής φυλάκισης με τον 
αποκλεισμό από τα γήπεδα για πέντε περιπτώσεις.
Εξάλλου, μετά από διαβούλευση αποφασίστηκε όπως παραμείνει η ποινή 
φυλάκισης για το αδίκημα της εξύβρισης.
Στο μεταξύ, ενώπιον της Ολομέλειας αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση ταυτό-
χρονα και δεύτερη πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε το ΕΛΑΜ και η οποία 
προβλέπει κατάργηση της Κάρτας Φιλάθλου.

Αύξηση στη φετινή προσέλευση φιλάθλων 44,2%
Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι 
η νομοθεσία για την Κάρτα Φιλάθλου δεν πρόκειται να αλλάξει, ενώ ο ίδιος 
κατέθεσε στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής που δει-
κνύουν ότι σε σχέση με την περσινή ποδοσφαιρική χρονιά, υπάρχει σοβαρή 
αύξηση στον αριθμό των φιλάθλων που παρακολούθησαν αγώνες του φετι-
νού πρωταθλήματος από το γήπεδο.
«Πρέπει να τονίσω, για άλλη μια φορά, ότι για την Κυβέρνηση ο θεσμός της 
Κάρτας Φιλάθλου είναι ένας απόλυτα επιτυχημένος θεσμός. Επενέργησε 
πολύ θετικά, με αποτέλεσμα στις δύο αθλητικές σεζόν όπου η Κάρτα Φιλά-
θλου βρίσκεται σε ισχύ, να έχουμε δει τη βία να εξαλείφεται», είπε.
Πρόσθεσε ότι «εκεί που πριν από μερικά χρόνια μιλούσαμε κι ανησυχού-
σαμε για κεφάλια που ενδεχομένως να άνοιγαν στα γήπεδα και για τραυμα-
τισμούς, τώρα φθάσαμε να συζητάμε εάν άναψε κάποιος πυρσός σε κάποιο 
γήπεδο, γεγονός το οποίο ουσιαστικά καταδεικνύει πόσο έχει αλλάξει και η 
νοοτροπία μας».
Συνέχισε λέγοντας ότι «μια από τις κριτικές που συχνά ακούμε για την εφαρ-
μογή του μέτρου αυτού, είναι ότι έδιωξε τους φιλάθλους από τα γήπεδα», για 
να σημειώσει ότι παρουσίασε στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία, τα οποία 
αναφέρονται στον αριθμό των φιλάθλων που παρακολούθησαν ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, δηλαδή μέχρι την περα-
σμένη εβδομάδα που είναι μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος σε συνάρτηση με τον αριθμό των φιλάθλων 
της ίδιας ακριβώς περιόδου κατά την προηγούμενη χρονιά, η οποία είναι και 
η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε η Κάρτα Φιλάθλου.
«Τα αποτελέσματα», είπε, «είναι ενδεικτικά ότι ο κόσμος επιστρέφει μαζικά 
στα γήπεδα. Έχουμε 44,2% αύξηση στον αριθμό των φιλάθλων που παρακο-
λούθησαν το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό είναι και αποτέλεσμα του γεγονότος 
ότι κάποιες ομάδες με πολλούς φιλάθλους πάνε καλύτερα από ό,τι τα προη-
γούμενα χρόνια, αλλά καταρρέει ταυτόχρονα ο μύθος ότι η πλειοψηφία των 
φιλάθλων δεν θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο γιατί νιώθει ότι φακελώνεται με 
τα στοιχεία που χρειάζεται η Κάρτα Φιλάθλου», είπε ο κ. Σαββίδης.

Υπ. Δικαιοσύνης: 
Απόλυτα επιτυχημένη η 
Κάρτα Φιλάθλου

εδώ Κύπρος
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Η Τουρκία επανειλημμένα 
απειλεί να εποικίσει το 
περίκλειστο μέρος της 
Αμμοχώστου παραβιάζοντας 
τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και 
το ψήφισμα του 1987 της 
Επιτροπής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το οποίο ρητά 
καταδικάζει οποιαδήποτε 
προσπάθεια εποικισμού 
οποιουδήποτε μέρους των 
Βαρωσίων από άλλους 
εκτός των κατοίκων τους, ως 
παράνομη και καλεί για τον 
άμεσο τερματισμό τέτοιων 
δραστηριοτήτων, δήλωσε ο 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης.

Ο 
κ. Χριστοδουλίδης, ο ο-
ποίος μιλούσε στο Τμή-
μα Υψηλού Επιπέδου 
της 43ης συνόδου του 

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 
στη Γενεύη αναφέρθηκε και στις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην Κύπρο μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974, οι ο-
ποίες εξακολουθούν να υφίστα-
νται σήμερα.
Σύμφωνα με τον ίδιο «η επέν-
δυση στην εκπαίδευση των νέων 
ανθρώπων στα ανθρώπινα δικαι-
ώματα είναι αναμφίβολα σημα-
ντική στην προσπάθεια μας να 
αντιμετωπίσουμε με επιτυχία 
προκλήσεις».  Προς αυτό, είπε, 
οι δράσεις και οι διάλογοι που θα 
αναπτύξει η Κύπρος με αφορμή 
την 75η επέτειο του ΟΗΕ, «εστιά-
ζουν έντονα στην συμμετοχή νεα-
ρών εκπροσώπων ενώ την ίδια 
ώρα υπογραμμίζουν τη σημα-
σία της πολυμερούς δράσης στην 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προ-
κλήσεων». 
Ειδική αναφορά έκανε ο Υπουρ-

γός Εξωτερικών στην ισότητα των 
φύλων, σημειώνοντας ότι στην 
Κύπρο «έχουμε αποφασίσει να 
εντάξουμε ενεργά την πτυχή του 
φύλου στην εξωτερική μας πολι-
τική ως προτεραιότητα και σε 
αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη αρχί-
σει να αναλαμβάνουμε ουσια-
στικές πρωτοβουλίες και δρά-
σεις οι οποίες ενισχύουν το σεβα-
σμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών και των κοριτσιών 
σε εθνικό και περιφερειακό επί-
πεδο». 
Σε σχέση με την «εξαιρετικά ανη-
συχητική» κατάσταση όπως εξε-
λίσσεται στην Ανατολική Μεσό-
γειο, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε 
μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος κατα-
τάσσεται πρώτη 
μεταξύ των κρα-
τών μελών της ΕΕ 
σε πρώτες αιτήσεις 
για άσυλο σε ανα-
λογία πληθυσμού 
για τρίτη χρονιά 
στη σειρά.
Α ν α φ ε ρ ό μ ε -
νος στην ετήσια 
έκθεση του γραφείου της Υπά-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα στην Κύπρο, η οποία θα 
παρουσιαστεί σύντομα, ανέφερε 
ότι η εντολή αυτής της έκθεσης 
προέρχεται από τις μαζικές παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμά-
των ως αποτέλεσμα της στρατι-
ωτικής εισβολής το 1974 και της 
επακόλουθης κατοχής από την 
Τουρκία «η οποία εξακολουθεί 
έκτοτε να κρατάει την χώρα μου 
χωρισμένη δια της βίας». 
Οι ίδιες παραβιάσεις συνεχίζο-
νται μέχρι σήμερα, πρόσθεσε.
Σχεδόν 46 χρόνια αργότερα, 
η τύχη των μισών αγνοούμε-
νων στην Κύπρο δεν έχει ακόμη 
εξακριβωθεί, όλοι οι Κύπριοι 

οι οποίοι εκτοπίστηκαν δια της 
βίας από τον τουρκικό κατοχικό 
στρατό παραμένουν πρόσφυ-
γες μέχρι σήμερα και δεν τους 
έχει επιτραπεί να επιστρέψουν 
στα σπίτια τους και στις περι-
ουσίες τους, οι εγκλωβισμένοι 
ζουν ακόμα μέσα σε εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες, η πολιτι-
στική κληρονομιά στο κατεχό-
μενο μέρος του νησιού η οποία 
ανήκει σε όλους τους Κυπρίους, 
λεηλατείται και καταστρέφεται 
συστηματικά, σημείωσε.
Σε ειδική αναφορά στην Αμμό-
χωστο, είπε ότι η Τουρκία επανει-
λημμένα απειλεί να εποικίσει το 
περίκλειστο μέρος της Αμμοχώ-
στου παραβιάζοντας τα σχετικά 

ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφα-
λείας και το ψήφι-
σμα του 1987 της 
Επιτροπής για τα 
ανθρώπινα δικαι-
ώματα, το οποίο 
ρητά καταδικάζει 
οποιαδήποτε προ-
σπάθεια εποικι-

σμού οποιουδήποτε μέρους των 
Βαρωσίων από άλλους εκτός των 
κατοίκων τους, ως παράνομη και 
καλεί για τον άμεσο τερματισμό 
τέτοιων δραστηριοτήτων.
Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρ-
θηκε επίσης στο γεγονός ότι πολ-
λοί είναι οι άνθρωποι ανά το 
παγκόσμιο που συνεχίζουν να 
υποφέρουν από παραβιάσεις 
των πιο βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών 
τους.
«Αποτελεί συλλογικό καθήκον 
μας να διπλασιάσουμε τις προ-
σπάθειες μας για να διασφαλί-
σουμε ότι κανένας δεν θα μείνει 
πίσω στην προσπάθεια μας να 
πετύχουμε την καθολική εφαρ-
μογή των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων», τόνισε.

Ενίσχυση διμερών σχέσε-
ων στη συνάντηση Ανα-
στασιάδη – Μπόρισοφ
Την περαιτέρω προώθηση των 
διμερών σχέσεων των δύο χωρών 
στους τομείς της ενέργειας και της 
οικονομίας αλλά και το Κυπριακό 
συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης και 
ο Πρωθυπουργός της Βουλγα-
ρίας Μπόικο Μπόρισοφ, σε συνά-
ντησή τους, στο πλαίσιο επίσημης 
επίσκεψης που πραγματοποιεί ο 
Πρόεδρος στη Σόφια, την Τρίτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προ-
εδρίας, «κατά τη συνάντηση τους 
στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, το 
μεσημέρι, ο κ. Μπόρισοφ, μιλώ-
ντας μέσω διερμηνέα, αφού καλω-
σόρισε τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη, αναφέρθηκε στους στενούς 
δεσμούς των δύο χωρών και την 
αμοιβαία βούληση για περαιτέρω 
προώθηση τους στους τομείς της 
ενέργειας και της οικονομίας».
Από την πλευρά του, προστίθεται, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανα-
φέρθηκε στις διαχρονικές σχέ-
σεις των δύο χωρών, οι οποίες 
και εμβαθύνονται και ενισχύονται 
συνεχώς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, απόδειξη 
αυτού αποτελούν οι 30 και πλέον 
διμερείς Συμφωνίες και Μνημό-
νια Συνεργασίας και Συναντίληψης 
ανάμεσα σε Κύπρο και Βουλγαρία, 
σημειώνοντας ότι «οι δεσμοί μας 
ενισχύονται περαιτέρω και λόγω 
της στάσης αρχών της Βουλγαρίας 
στο Κυπριακό, αλλά και της συμ-
βολής της στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ, βοη-
θώντας έτσι στο να επικρατήσει η 
ειρήνη».
Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος και 
προσδοκία μας είναι να πετύχουμε 
ενεργειακές συνέργειες προς όφε-
λος των κρατών μας, καθώς και 
να δημιουργηθούν περισσότερες 
συνέργειες προς όφελος των κρα-
τών στην περιοχή.

εδώ Κύπρος

Τα Cyprus Casinos (“C2”), ανα-
κοινώνουν την έναρξη λειτουρ-
γίας του τέταρτου και τελευ-
ταίου δορυφορικού καζίνο 
– Cyprus Casinos Paphos (“C2 
Paphos”). Το C2 Paphos καλω-
σόρισε τους πρώτους επισκέ-
πτες του το απόγευμα της Δευ-
τέρας, 24 Φεβρουαρίου 2020, 
έπειτα από τη λειτουργία του 
προσωρινού καζίνο στη Λεμεσό 
και των δορυφορικών καζίνο σε 
Λευκωσία, Λάρνακα και Αγία 
Νάπα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, το C2 Paphos βρίσκε-
ται στον Δήμο Γεροσκήπου στη 
Λεωφόρο Θεάς Αφροδίτης 9, 
Τ.Κ. 8204, στην κεντρική του-
ριστική περιοχή του δήμου, σε 
κοντινή απόσταση από τον Διε-
θνή Αερολιμένα Πάφου και το 
ιστορικό κέντρο της Πάφου. 
Το νέο δορυφορικό καζίνο, στο 
οποίο απασχολούνται σήμερα 
25 άτομα, θα λειτουργεί καθη-
μερινά από τις 4 μ.μ. έως τις 3 
π.μ. ενώ τα Σάββατα θα παρα-
μένει ανοικτό από τις 4 μ.μ. 
μέχρι τις 6 π.μ. και τις Κυριακές 
από τις 6 π.μ. έως τις 3 π.μ. Στις 
Δημόσιες Αργίες το καζίνο θα 
παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.
Όπως αναφέρεται, η  Melco 
προχώρησε με τον σχεδια-
σμό ενός καινούργιου κτη-
ρίου ειδικά για το δορυφορικό 
καζίνο της Πάφου. Το κτήριο 
βρίσκεται εντός οικοπέδου με 
συνολικό εμβαδόν 2.600 τ.μ., 
με το καζίνο να καταλαμβάνει 
περίπου 550 τ.μ. Το C2 Paphos 
διαθέτει 50 υπερσύγχρονες 
παιγνιομηχανές, βάσει της σχε-
τικής νομοθεσίας.
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του City of Dreams 
Mediterranean και των Cyprus 
Casinos (C2), Craig Ballantyne, 
δήλωσε την ικανοποίηση του 
για την  έναρξη της λειτουργίας 
του τέταρτου και τελευταίου 
δορυφορικού καζίνο, μετά από 
τη λειτουργία του C2 Limassol.

Το τέταρτο 
δορυφορικό 
καζίνο «C2 
Paphos» άνοιξε 
τις πόρτες του 

ΥΠΕΞ: Η Τουρκία παραβιάζει τα ψηφίσματα του ΣΑ 
του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο 
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Οι δυνάμεις του καθεστώτος του Άσαντ 
προελαύνουν, οι Σύροι πρόσφυγες 
συγκεντρώνονται στα τουρκικά 
σύνορα και ο σύμμαχός του, η Μόσχα, 
φαίνεται ότι του γυρνά την πλάτη: 
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν αντιμετωπίζει μία πραγματική 
σπαζοκεφαλιά στην προσπάθειά του να 
μην είναι ο μεγάλος χαμένος στη μάχη 
του Ιντλίμπ.

Α
πό τις αρχές του Φεβρουαρίου, 17 
Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από 
τις δυνάμεις του συριακού καθεστώ-
τος στην επαρχία του Ιντλίμπ, τελευ-

ταίο προπύργιο των Σύρων ανταρτών στη βο-
ρειοδυτική Συρία, και πολλά τουρκικά φυλάκια, 
τα οποία η Άγκυρα θεωρούσε προστατευμένα 
από τις συμφωνίες με τον Ρώσο προστάτη του 
προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, βρίσκονται πε-
ρικυκλωμένα στα εδάφη που έχει καταλάβει η 
Δαμασκός.
Επιδιώκοντας να εμποδίσει 
μία νίκη του Άσαντ, του μεγά-
λου του εχθρού, και ένα νέο 
κύμα προσφύγων που χτυ-
πούν την πόρτα της Τουρ-
κίας, ο Ερντογάν, η χώρα του 
οποίου υποστηρίζει ανταρ-
τικές οργανώσεις στη Συρία, 
απείλησε να εξαπολύσει νέα 
επίθεση κατά των δυνάμεων 
της Δαμασκού, εάν δεν υποχωρήσουν από το 
Ιντλίμπ μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.
Όμως, τη στιγμή που οι σχέσεις με τον Ρώσο 
ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν διέρχονται περί-
οδο ισχυρών εντάσεων εξαιτίας των διαφωνιών 
για τη Συρία, μία τέτοια τουρκική επίθεση κατά 
του συριακού καθεστώτος χωρίς κίνδυνο για 
σύγκρουση με τη Μόσχα ισοδυναμεί για τον 
Ερντογάν με τον τετραγωνισμό του κύκλου.
Ερντογάν και Πούτιν, πρωταγωνιστές στη 
συριακή σύρραξη, έφθασαν σε συμφωνία το 
2018 στο Σότσι για την εγκαθίδρυση «αποστρα-
τιωτικοποιημένης ζώνης» στην επαρχία του 
Ιντλίμπ για τον χωρισμό των θέσεων του καθε-
στώτος από τις θέσεις των ανταρτικών και τζι-
χαντιστικών οργανώσεων. Όμως η διευθέτηση 
αυτή έγινε συντρίμμια τις τελευταίες εβδομάδες 
και οι δύο πλευρές επιρρίπτουν η μία στην άλλη 
την ευθύνη.
«Εάν οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ δεν 
αποσυρθούν μέχρι τις προηγούμενες γραμμές 
τους έως το τέλος του μήνα και εάν στο μεταξύ η 
Τουρκία και η Ρωσία δεν επιτύχουν συμφωνία, 

πιστεύω ότι θα γίνουμε μάρτυρες μίας απευ-
θείας σύγκρουσης ανάμεσα στην Τουρκία και 
το καθεστώς του Άσαντ» εκτιμά ο Τούρκος πολι-
τικός αναλυτής Αλί Μπακίρ.
«Για την Τουρκία, το πρόβλημα δεν θα είναι το 
καθεστώς της Δαμασκού, αλλά οι Ρώσοι» λέει.
Η Τουρκία ανησυχεί τόσο για την κατάσταση 
στην τουρκοσυριακή μεθόριο διότι φοβάται την 
είσοδο νέου κύματος προσφύγων στο έδαφός 
της.
Η Τουρκία έχει ήδη υποδεχθεί περισσότερα 
από 3,6 εκατομμύρια Σύρους, η παρουσία των 
οποίων προκαλεί την εχθρότητα της τουρκικής 
κοινής γνώμης, και επιδιώκει να αμβλύνει το 
πρόβλημα με την εγκατάσταση μέρους αυτών 
σε περιοχές της βόρειας Συρίας που ελέγχονται 
από την Άγκυρα χάρη στις προηγούμενες τρεις 
επιθέσεις.
«Η είσοδος νέου κύματος προσφύγων θα ήταν 
το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία, και όχι 
μία απευθείας σύγκρουση με το καθεστώτος της 
Δαμασκού» θεωρεί ο Αλί Μπακίρ.
Κατά την άποψή του, εάν η Ρωσία και η Τουρ-

κία δεν επιλύσουν τις δια-
φορές τους για να αναβιώ-
σουν τη συμφωνία του Σότσι, 
η Άγκυρα θα μπορούσε να 
αποπειραθεί να εγκαταστή-
σει «μία ζώνη ασφαλείας κατά 
μήκος των συνόρων της σε 
ό,τι απομένει από το Ιντλίμπ, 
χωρίς αυτό να αποτελέσει 
αντικείμενο συμφωνίας με τη 

Ρωσία ή με το καθεστώς του Άσαντ». Μία τέτοια 
ζώνη θα επιτρέψει στην Τουρκία να εγκαταστή-
σει σε συριακό έδαφος Σύρους πρόσφυγες που 
εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των μαχών.
«Ο Ερντογάν γνωρίζει το εχθρικό κλίμα προς 
τους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία και για 
τον λόγο αυτόν παρουσιάζει ως σκοπό των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία την απο-
τροπή νέου προσφυγικού κύματος» δηλώνει 
ο Χαΐντ Χαΐντ, ερευνητής του Chatham House.
«Θεωρεί ότι το πολιτικό κόστος θα είναι υψηλό 
εάν χάσει πολλούς στρατιώτες χωρίς να κατα-
φέρει να εμποδίσει την είσοδο των προσφύγων 
στην Τουρκία».
Κατά την άποψή του, μία τουρκική επίθεση 
κατά των δυνάμεων του καθεστώτος της Δαμα-
σκού «αποτελεί ενδεχόμενο». «Το να επιτρα-
πεί στον Άσαντ να ανακαταλάβει το Ιντλίμπ 
δεν θα αποτελέσει μόνο πλήγμα στον Ερντο-
γάν στο εσωτερικό, αλλά θα μπορούσε να πλή-
ξει τη φήμη της Τουρκίας και την ικανότητά της 
να επεμβαίνει στρατιωτικά εκτός του εδάφους 
της».

Ο Ερντογάν ενώπιον μίας μεγάλης 
ήττας στη μάχη του Ιντλίμπ

Η 
κυβέρνηση του Αμερικανού 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
υπέβαλε στο Κογκρέσο αίτη-
μα να προβλεφθεί στον κρα-

τικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ επιπρό-
σθετο κονδύλι ύψους 2,5 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων για την καταπολέμηση 
της επιδημίας πνευμονίας που προκα-
λεί ο νέος κορωνοϊός ο οποίος εμφα-
νίστηκε τον Δεκέμβριο στην Κίνα, ανα-
κοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Δευτέρα.
Από το ποσό αυτό, το 1 δισεκ. και πλέον 
θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη εμβο-
λίου, διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση 
της αμερικανικής προεδρίας.
«Η κυβέρνηση διαβιβάζ ε ι  σ το 
Κογκρέσο επιπρόσθετο σχέδιο χρη-
ματοδότησης ύψους 2,5 δισεκ. δολα-
ρίων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
εμβολίου, την αύξηση των ενεργειών 
προετοιμασίας και αντίδρασης (στον 
COVID-19) και την προμήθεια απολύ-
τως αναγκαίου εξοπλισμού και εφο-
δίων», σημείωσε, σύμφωνα με το δελ-
τίο Τύπου, η Ρέιτσελ Σέμελ, εκπρόσω-
πος του Γραφείου Διαχείρισης και Προ-
ϋπολογισμού (Office of Management 
and Budget, OMB) του Λευκού Οίκου.

Μεγαλώνει ο κατάλογος των 
θυμάτων στην Ιταλία - 17 νε-
κροί και 650 κρούσματα
Τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ιτα-
λία είναι 650, με 17, πλέον, νεκρούς. 
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα 

η Ιταλική Πολιτική Προστασία.
Σε μια προσπάθεια επιστροφής στη 
συνηθισμένη καθημερινότητα, άνοιξε 
και πάλι τις πύλες του ο καθεδρικός 
ναός Ντουόμο του Μιλάνου. Όπως 
δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου, 
Μπέπε Σάλα, η ιταλική συμπρωτεύουσα 
πρέπει να αφήσει το γρηγότερο δυνατό 
πίσω της, την κατάσταση αυτή εκτάκτου 
ανάγκης.
Από την μεριά του, ο περιφερειάρ-
χης του Βένετο, Λούκα Τζάια, τόνισε 
ότι σκοπός του είναι να μπορέσουν να 
ξανανοίξουν, από την ερχόμενη Δευ-
τέρα, τα σχολεία της περιοχής του.
Ο διευθυντής του νοσοκομείου λοιμω-
δών νόσων Λάτζαρο Σπαλαντσάνι της 
Ρώμης, Τζουζέπε Ιπόλιτο, στο μεταξύ, 
έκανε γνωστό ότι η Ιταλία, στο εξής, 
θα δημοσιοποιεί μόνον πόσα κρού-
σματα παρουσιάζουν επιπλοκές, και 
τον αριθμό των νεκρών. «Όπως προ-
βλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες», υπο-
γράμμισε.
Ιταλία και Γαλλία, τέλος, πραγματοποί-
ησαν σήμερα στην Νάπολη την καθιε-
ρωμένη τους διακυβερνητική διάσκεψη 
και κατέστησαν σαφές ότι θα συνεργα-
στούν στενά για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του Covid-19. Με στόχο «να 
προστατέψουν τους πολίτες τους, αλλά 
και όλους τους ευρωπαίους πολίτες», 
αλλά και επειδή είναι πεπεισμένες ότι 
χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή στάση, 
δεδομένης της διεθνούς αυτής απειλής.

Κορωνοϊός: 2,5 δισ. δολάρια 
οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Σ
ύμφωνα με αραβικά μέσα ενη-
μέρωσης, ο πρώην πρόεδρος 
της Αιγύπτου έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 91 ετών. Ο Χόσνι Σα-

ΐντ Μουμπάρακ ήταν πολιτικός της Αιγύ-
πτου και ο 4ος πρόεδρος της χώρας από 
το 1981 ως το 2011.
Ο Χόσνι Μουμπάρακ, μετά από πολύνε-
κρες ταραχές με αίτημα την παραίτησή 
του το 2011, ανακοίνωσε ότι δεν θα έθετε 
ξανά υποψηφιότητα σ τ ις προεδρικές 
εκλογές. Οι διαδηλωτές απέρριψαν την 
πρότασή του να παραμείνει ο ίδιος στην 
εξουσία μέχρι τις επόμενες εκλογές και 
απείλησαν με την εκδίωξή του. Επίκεντρο 
των διαδηλώσεων ήταν η πλατεία Ταχρίρ 

στο Κάιρο. 
Στις 11 Φεβρουαρίου, και ενώ οι δια-
δηλώσεις εναντίον του διογκώνονταν, 
ο αντιπρόεδρος Ομάρ Σουλεϊμάν ανα-
κοίνωσε την παραίτησή του Μουμπάρακ 
από το προεδρικό αξίωμα και τη μετα-
βίβαση της εξουσίας στο Ανώτατο Συμ-
βούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Βάσει 
του συντάγματος οι προεδρικές εξου-
σίες ανατέθηκαν στον αντιπρόεδρο ή 
στον πρόεδρο της βουλής, σύμφωνα με 
τη Wikipedia.
Ο Μουμπάρακ κυβέρνησε την Αίγυπτο 
ως αυτοκράτορας για τρεις δεκαετίες και 
φυλακίστηκε για χρόνια μετά την εξέ-
γερση που έληξε την κυριαρχία του.

διεθνή νέα

Π
ερίπου στις 17:40 ώρα Ελλάδας, ο 
βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, 
κατέγραφε πτώση 3,33% και 
Standard & Poor’s 500, που είναι 

ενδεικτικός της γενικής τάσης και περιλαμ-
βάνει τις 500 μεγαλύτερες εισηγμένες εται-
ρείες, υποχωρούσε κατά 3,44%.
Ο Dow Jones και ο S&P 500 αναμένεται να 
καταγράψουν απώλειες για έκτη συνεχό-
μενη συνεδρίαση. Ο Dow Jones έχει χάσει 
πάνω από το 10% της αξίας του μετά το 
ρεκόρ που σημείωσε στις 12 Φεβρουαρίου.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας υποχωρούσε κατά 3,92%.
Σε αυτό το σημείο, αυτές είναι οι μεγαλύ-
τερες εβδομαδιαίες απώλειες για τους 
μείζονες δείκτες του χρηματιστηρίου της 
Νέας Υόρκης έπειτα από την κορύφωση της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 
φθινόπωρο του 2008.
Ένδειξη της απροθυμίας ανάληψης κινδύ-
νων, το δεκαετές επιτόκιο των ομολόγων 
του αμερικανικού Δημοσίου συνέχισε να 
κινείται κοντά στο ιστορικό χαμηλό του, στο 
1,259%.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Art Hogan of 
National, αυτό το επίπεδο δεν είναι «δεί-
κτης ύφεσης, αλλά περισσότερο σημάδι 
βιασύνης για ασφαλέστερα περιουσιακά 
στοιχεία όπως ο χρυσός, το δολάριο ή μετο-
χές που αποφέρουν υψηλά μερίσματα» .
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
επιδίωξε χθες βράδυ να δείξει σίγουρος 
λέγοντας ότι μια μεγάλης κλίμακας διάδοση 
του Covid-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
είναι αναπόφευκτη.
Σήμερα το απόγευμα, η πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι 
δήλωσε πως η πτώση στην Γουόλ Στριτ είναι 
«ανησυχητική».
Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμέ-
νουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεν θα 
καταγράψουν αύξηση κερδών το 2020 αν ο 
κοροναϊός συνεχίσει να εξαπλώνεται.

Σχεδόν το 1/3 των επιχειρήσεων 
στην Κίνα παρουσιάζουν μειωμέ-
να έσοδα λόγω κοροναϊού
Σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στην Κίνα έχουν δει τα 

έσοδά τους να μειώνονται καθώς η επιδη-
μία του κοροναϊού έχει διαταράξει τη δρα-
στηριότητα τους, σύμφωνα με έρευνα του 
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(AmCham) στην Κίνα την Πέμπτη, όπως 
μεταδίδει το Reuters.
Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι αυστη-
ροί κανόνες καραντίνας που έχουν εφαρμο-
στεί από τον Ιανουάριο για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του COVID-19 στην Κίνα, 
όπου ο ιός έχει μολύνει σχεδόν 80.000 
άτομα και έχουν πεθάνει πάνω από 2.700, 
έχουν παραλύσει τις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες.
Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το ένα 
τρίτο των εταιρειών ανακοίνωσαν ότι ανα-
μένουν οι επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες να επανέλθουν στο φυσιολογικά τους 
επίπεδα στα τέλη Μαρτίου ενώ περίπου το 
12% πιστεύει ότι η κατάσταση θα διατηρη-
θεί μέχρι το καλοκαίρι.
Οι περισσότερες από τις 169 εταιρείες που 
συμμετείχαν στην έρευνα, σημείωσαν ότι 
είναι πολύ νωρίς για να υπολογίσουν τον 
αντίκτυπο του κοροναϊού, αλλά περίπου το 
10% δήλωσαν ότι αναφέρουν τουλάχιστον 
500.000 γουάν (71.298 δολάρια) σε ζημιές 
ημερησίως.
Οι κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
και η πτώση της παραγωγικότητας του προ-
σωπικού, σύμφωνα με την έρευνα. Άλλες 
προκλήσεις περιλαμβάνουν την αύξηση 
κόστους της λειτουργίας και τα προβλήματα 
στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Πολλές μικρές εταιρείες στην Κίνα αντιμε-
τωπίζουν δυσλειτουργίες λόγω της έλλειψης 
οδηγιών, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται 
να προχωρήσουν σε απολύσεις ή περικο-
πές μισθών.
Περισσότερες από τις μισές εταιρείες που 
συμμετείχαν στην έρευνα ελπίζουν ότι η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ελαφρύνουν τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς όπως συνιστά 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Επιπλέον, σχεδόν οι μισές εταιρείες δήλω-
σαν ότι αναμένουν πτώση στα έσοδα φέτος 
εάν οι δραστηριότητες επιχειρήσεων δεν 
επανέλθουν στο φυσιολογικό πριν από τις 
30 Απριλίου.

Η Wall Street οδεύει προς την 
χειρότερη της εβδομάδα μετά την 
κρίση του 2008
Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραφε μεγάλη πτώση στην αρχή 
της σημερινής συνεδρίασης, συνεχίζοντας τη βουτιά των τελευταίων 
ημερών, με τη Γουόλ Στρίτ να οδεύει προς τη χειρότερη της εβδομάδα μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της 
Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ
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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

Παιδί και διαδίκτυο: Πώς θα το 
κρατήσετε ασφαλές

Ή
δη από όταν ήταν νήπιο μπο-
ρούσε να χειρίζεται το tablet 
καλύτερα από εσάς. Τώρα που 
έχει πια φτάσει στη σχολική η-

λικία, απαιτεί να περνά όλο και περισσό-
τερο χρόνο μπροστά στις οθόνες. Το δια-
δίκτυο είναι ένας πραγματικός θησαυρός 
συσσωρευμένης γνώσης και οι δεξιότη-
τες στην προσπέλασή του αποτελούν πο-
λύτιμο εργαλείο για το μέλλον του. Ωστό-
σο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κρύβει 
και τεράστιους κινδύνους. Από επικίνδυ-
νους ενήλικες μέχρι κακόβουλους συμμα-
θητές που επιδίδονται σε cyber bullying, 
οι παγίδες είναι πολλές και τα παιδιά δεν 
καταφέρνουν πάντα να τις αποφύγουν 
– ακόμη και αφού μπουν στην εφηβεία. 
Παιδί και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Εκπαιδευτείτε
Μια απλή αναζήτηση θα σας επιτρέψει 
να μάθετε ποιους ιστότοπους προτιμούν 

συχνότερα τα παιδιά της ηλικίας του. 
Είναι πολύ σημαντικό να τους γνωρίζετε, 
γιατί μόνο έτσι θα είστε σε θέση να αντι-
ληφθείτε ακριβώς τι πρέπει να προσέχει 
και εκείνο. Ουσιαστικά, πρόκειται για την 
ίδια λογική που σας υπαγορεύει να έχετε 
εικόνα και για τα πραγματικά μέρη που 
επισκέπτεται ώστε να είστε σίγουροι για 
την ασφάλειά του.

Ορίστε κανόνες

Επιμείνετε στα προσωπικά δεδομένα
Η διεύθυνσή του, ο αριθμός του τηλεφώ-
νου του, το καθημερινό του πρόγραμμα 
δεν θα πρέπει να αναρτηθούν ποτέ στο 
διαδίκτυο, αλλά ούτε και να επικοινωνη-
θούν μέσω μηνυμάτων σε άτομα που δεν 
γνωρίζει προσωπικά. Το ίδιο, φυσικά, 
ισχύει και για τους κωδικούς πρόσβασης 
στα προφίλ που πιθανώς διαθέτει.

Παραμείνετε προσιτοί
Όπως σε όλα τα ζητήματα, έτσι και στην 
περίπτωση του διαδικτύου, σίγουρα θα 
παραβεί ορισμένους από τους κανόνες 
που θα του θέσετε. Και φυσικά, αυτό θα 
πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες, όμως 

η ασφάλειά του είναι η βασική σας προ-
τεραιότητα. Για αυτό φροντίστε να μην 
φοβάται να ζητήσει τη βοήθειά σας. 
Πείτε του ότι θα είστε εκεί για οτιδήποτε 
χρειαστεί και βεβαιωθείτε ότι αν χρεια-
στεί να επιβάλετε συνέπειες για τις κινή-
σεις του, αυτές δεν θα είναι δυσανάλο-
γες προς τις πράξεις του. Επίσης, έχετε 
υπόψη σας ότι ακόμη και αν προσπαθή-
σει να ακολουθήσει όλες τις συμβουλές 
σας, δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια 
επικίνδυνη σελίδα χωρίς καν να το κατα-
λάβει.

Συζητήστε
Προσπαθήστε να μην συζητάτε για το 
διαδίκτυο μόνο σε αρνητικό τόνο. Μιλή-
στε για τις αγαπημένες σας σελίδες και 
μοιραστείτε μαζί του αστεία βίντεο. Έτσι 
αυξάνετε και τις πιθανότητες να έρθει σε 
σας και αν πέσει πάνω σε μια λιγότερο 
ευχάριστη πτυχή του διαδικτύου.

Επιλέξτε το σημείο
Όσο είναι ακόμη μικρό, φροντίστε ο 
υπολογιστής που χρησιμοποιεί να βρί-
σκεται στο σαλόνι ή σε κάποιο άλλο κοι-
νόχρηστο δωμάτιο. Με αυτό τον τρόπο 
είναι πιο δύσκολο να αποκτήσει εν 
αγνοία σας επικίνδυνους διαδικτυακούς 
φίλους ή να επισκεφθεί κάποιον πορνο-
γραφικό ιστότοπο.

Βάλτε όρια
Μπορεί να του έχετε τυφλή εμπιστο-
σύνη, όμως όπως προαναφέραμε, δεν 
είναι καθόλου δύσκολο μια αθώα ανα-
ζήτηση στο διαδίκτυο να το οδηγήσει σε 
μια λιγότερο αθώα ιστοσελίδα. Για αυτό, 
είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα 
εργαλεία γονεϊκού ελέγχου που προσφέ-
ρονται από τους browsers και τις μηχανές 
αναζήτησης. 
Εκτός από τα αποτελέσματα που θα του 
εμφανίζονται, μπορείτε να ορίσετε και 
τον χρόνο που περνά στο διαδίκτυο, 
αλλά και τους ιστότοπους που θα είναι 
προσβάσιμοι. Επιπλέον, όσο είναι ακόμη 
μικρό, καλό είναι να ελέγχετε το ιστορικό 
του browser, ώστε να βεβαιωθείτε ότι 
απέφυγε τις κακοτοπιές.

Μ
ια μητέρα κοιμόταν στον κα-
ναπέ  περιμένοντας τα παιδιά 
της να γυρίσουν... για να τα α-
γκαλιάσει ή να τα φιλήσει και 

να τους πει καληνύχτα. Αυτό το έκανε για να 
εξακριβώσει αν κάπνισαν ή ήπιαν. Κάποιος 
πατέρας είχε δίπλα του ένα ξυπνητήρι, που 
έκανε τον ήχο της σειρήνας. Είχε πει στο γιο 
του τον έφηβο να το κλείνει όταν γυρνούσε 
σπίτι – πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι – κι έτσι 
ο πατέρας μπορούσε να είναι ήσυχος ότι 
το  παιδί του γύρισε έγκαιρα. Αυτές οι ιδέ-
ες μπορεί να φαίνονται κάπως υπερβολικές 
σε μερικούς από σας, αλλά αν είχατε παιδιά 
στην εφηβική ηλικία, ξέρετε ότι είναι καλύ-
τερα να παίρνεις τα μέτρα σου παρά να αδι-
αφορείς.

Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου; 
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θάλεγες 
για τον εαυτό σου; Θα μιλούσες για τη δου-
λειά σου, για τα χόμπυ σου ή για τις σπου-
δές που έκανες; Είναι γνωστό ότι «από το 
περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα.» 
Αυτό βασικά σημαίνει ότι αυτά που λες 
είναι συνήθως αυτά που έχεις μέσα στην 
καρδιά σου. Μήπως οι πράξεις σου προσ-
διορίζουν το χαρακτήρα σου; Η δουλειά 
σου ή τα χόμπυ σου; Ή αυτό που είσαι; Ένας 
αφοσιωμένος σύζυγος, μία πιστή σύζυγος, 
ένας καλός πατέρας ή παππούς. Σκέψου λοι-
πόν τι θάλεγες για το άτομό σου; Πώς θα το 
χαρακτήριζες; 

Μήπως κουράστηκες να προσπαθείς 
να κάνεις τον άντρα σου να ξανοιχτεί 
και να πει καθαρά αυτό που θέλει; 
Εκείνο που θέλεις είναι ένας πραγματι-
κός διάλογος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι 
άντρες δεν έχουν αυτήν την ικανότητα της 
επικοινωνίας. Τι μπορείς να κάνεις  λοιπόν; 
Πρώτα, πρώτα, μην τον πιέζεις. Αν τον εξα-
ναγκάζεις, πολύ πιθανόν να  μη μιλήσει καν. 
Μετά, φέρε κάποιο θέμα όσο γίνεται πιο 
άμεσα και ξεκάθαρα – όσο πιο λίγα λόγια 
τόσο το καλύτερο. Τέλος, να είσαι πρόθυμη 
και έτοιμη να περιμένεις κάποια απάντηση. 
Άφησέ τον να εκφραστεί πριν πεις ο,τιδή-

ποτε άλλο. 

Γιατί εξακολουθούμε να απογοητευ-
όμαστε στο γάμο μας;
Η γυναίκα μου, η Μαρία, κι εγώ μόλις 
συμπληρώσαμε 35 χρόνια γάμου. Ύστερα 
από περισσότερο από τρεις δεκαετίες 
μαζί, θα σκεφτείτε ίσως ότι πάντοτε ήταν 
όλα ομαλά και ωραία... αλλά δεν ήταν. Κι οι 
δυο μας προσπαθούμε πολύ για να είναι ο 
γάμος μας πετυχημένος. Ας δούμε τι φταίει. 
Η εγωιστική μας φύση... θέλουμε πράγματα 
ο ένας από τον άλλον που δεν τα παίρνουμε 
πάντα. Η γυναίκα μου θέλει να είμαι τρυφε-
ρός, στοργικός και να την ενθαρρύνω. Εγώ 
πάλι θέλω τη φυσική της στοργή. Τι πρέ-
πει να κάνουμε λοιπόν; Πρώτον, πρέπει να 
θυμόμαστε πάντα ότι δεν παίρνουμε ό,τι 
θέλουμε όταν το θέλουμε. Δεύτερον, πρέ-
πει το κύριο μέλημά μας να είναι να υπηρε-
τούμε και να δίνουμε... να δίνουμε  με ανι-
διοτέλεια και με θυσία ο ένας στον άλλον.

Τι ώρα πρέπει να γυρίζει στο σπίτι 
ένας έφηβος;
Πριν αποφασίσετε, σκεφτείτε: Πόσες ώρες 
ύπνου χρειάζεται το παιδί; Θα μπορεί να 
τις αναπληρώσει την επόμενη ημέρα; Πρό-
κειται για μια συνηθισμένη έξοδο ή για ένα 
ξεχωριστό γεγονός; Πώς θα γυρίσει στο 
σπίτι; Θα περάσει από επικίνδυνες περιο-
χές; Ποιοι θα είναι μαζί του; Πόσο υπεύ-
θυνο είναι το παιδί; Χρειάζεται μια αυστηρή 
δομή για να λειτουργήσει με σύνεση ή τα 
καταφέρνει ακόμη και χωρίς τη δική σας 
εμπλοκή; Κάθε παιδί ωριμάζει με διαφο-
ρετικούς ρυθμούς, όμως όλα τους είναι σε 
θέση να αναλάβουν σταδιακά μεγαλύτερες 
ευθύνες και να προστατεύσουν πιο αποτε-
λεσματικά τον εαυτό τους. Αν για ένα ικανό 
χρονικό διάστημα είναι τυπικό στην ώρα 
επιστροφής του, ίσως είναι η κατάλληλη 
στιγμή να το επιβραβεύσετε με μισή ώρα 
επιπλέον! Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλί-
σετε τη μελλοντική του συνέπεια, ενώ αν το 
κάνετε με δική σας πρωτοβουλία ενδέχεται 
να αποφύγετε μερικούς από τους πιο κλασι-
κούς καβγάδες μεταξύ γονιών και εφήβων!

Περιμένεις μέχρι αργά 
ώσπου να γυρίσει το 
παιδί σου στο σπίτι;
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υγεία

Τ
ο πότε ξεκινάει η γήρανση 
του εγκεφάλου είναι ένα 
κλασικό ερώτημα, η απά-
ντηση του οποίου ανάγεται 

πια μόλις στην τρίτη δεκαετία της 
ζωής του ατόμου, αρχίζει δηλαδή 
μετά τα 20! Ωστόσο, μπορείτε να 
κάνετε κάποια πράγματα για να α-
ντιστρέψετε την κατάσταση
Πόσο συχνά ξεχνάτε γιατί μπήκατε 
σε ένα δωμάτιο ή δυσκολεύεστε να 
θυμηθείτε μια λέξη που θέλατε να 
πείτε ή ακόμη μια πληροφορία που 
μόλις σας έδωσαν; Πολλοί άνθρω-
ποι μετά τα 50 αρχίζουν να 
παρατηρούν μια αύξηση σε 
τέτοιες εγκεφαλικές «δια-
κοπές» και μπλακ άουτ. 
Ευτυχώς, τα περισσότερα 
από αυτά τα νεκρά δια-
στήματα είναι συνη-
θισμένα και δεν είναι 
σημάδια προβλήμα-
τος μνήμης ή γνωστι-
κής/γνωσιακής λειτουρ-
γίας.
Παρόλο που η πλειονότητα 
των ερευνών για την 
υγεία του εγκεφάλου 
έχει διεξαχθεί σε μεσή-
λικες και μεγαλύτερης 
ηλικίας ανθρώπους, νέες 
έρευνες δείχνουν ότι ακόμη 
και στη μέση ηλικία ο εγκέ-
φαλος μπορεί να ενισχυ-
θεί με τη συμμετοχή σε 
συγκεκριμένες δραστη-
ριότητες, όταν το άτομο 
διανύει την τρίτη ή την 
τέταρτη δεκαετία της ζωής 
του (20-40), δηλαδή όταν 
είναι νέος. Για παράδειγμα, 
σε νευροψυχολογικές εξετά-
σεις (που επιτρέπουν την ακριβή 
μέτρηση και παρακολούθηση των 
γνωστικών ικανοτήτων και  δεξι-
οτήτων σκέψης, οι περισσότεροι 
άνθρωποι φαίνεται ότι ξεκινούν να 
χάνουν το δυναμικό της εγκεφαλι-
κής τους λειτουργίας ήδη μετά τα 
20 και σίγουρα μετά τα 30. Παρόλο 
που αυτές οι μειώσεις είναι αρχικά 
ανεπαίσθητες, προστίθενται με 
κάθε δεκαετία που περνά και 
συχνά γίνονται πιο αισθητές μετά 
την ηλικία των 50.Είναι επίσης ενδι-
αφέρον το γεγονός ότι το ποσοστό 
της γήρανσης του εγκεφάλου στη 

σχετίζεται με το ρυθμό γήρανσης 
σε άλλα σωματικά συστήματα. Σε 
μια καινοτόμο μελέτη που εξέτασε 
τον ρυθμό της γήρανσης σε νέους 
ενήλικες ηλικίας 26 έως 38 ετών, 
αυτοί που γερνούσαν με ταχύ-
τερο ρυθμό σε διάφορα σωματικά 
όργανα και συστήματα (πνεύμονες, 
καρδιά, δόντια, νεφρά, ήπαρ και 
ανοσοποιητικό), επέδειξαν μεγα-
λύτερη μείωση της γνωσιακής λει-
τουργίας και γήρανση του εγκεφά-
λου ακόμα και από την ηλικία των 
38.Ποια είδη δραστηριοτήτων στη 
νεαρή ενηλικίωση έχουν αποδει-

χθεί ότι επηρεάζουν την υγεία 
του εγκεφάλου και τη γνω-
στική λειτουργία στη μέση ηλι-

κία όμως; Μια σειρά από και-
νοτόμες μελέτες παρακο-
λούθησαν πάνω από 3.000 
ανθρώπους 18 έως 30 ετών 

για είκοσι πέντε χρόνια, προ-
κειμένου να μάθουν. Να δύο 
πολύ σημαντικά συμπερά-
σματα  στα οποία αξίζει να 
δώσετε βάση.

Α) Ο,τι είναι καλό για την 
καρδιά είναι καλό και για τον 

εγκέφαλο! Οι νεότεροι ενήλικες 
με ισχυρότερη καρδιαγγειακή 

υγεία και υψηλότερα ποσο-
στά σωματικής δραστηριό-
τητας στη ηλικία των 20 και 

των 30 είχαν σημαντικά ισχυ-
ρότερη γνωστική λειτουργία 
25 χρόνια αργότερα από όσους 

δεν το έκαναν. Η άσκηση είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να 
αυξήσετε την πιθανότητα να 

γίνει μια δια βίου συνήθεια που 
θα ενισχύει όχι μόνο την υγεία του 
εγκεφάλου αλλά και την σωματική 
υγεία, τη διάθεση, τον ύπνο και την 
ποιότητα ζωής.
Β) Τα χαμηλότερα επίπεδα τηλοψίας 
(παρακολούθησης TV) συνδέονται 
με την ισχυρότερη μελλοντική γνω-
στική λειτουργία. Οι ενήλικες των 
20 και 30 ετών που παρακολου-
θούσαν τηλεόραση για περισσότε-
ρες από τρεις ώρες την ημέρα είχαν 
σημαντικά χαμηλότερη ταχύτητα 
επεξεργασίας πληροφοριών και 
ψυχική ευελιξία 25 χρόνια αργό-
τερα, στη μέση ηλικία, από όσους 
παρακολουθούσαν λιγότερο από 
τρεις ώρες την ημέρα.

Μ
ία παροιμία μας προτρέπει να πρωί να 
τρώμε σαν βασιλιάδες, το μεσημέρι 
σαν ζητιάνοι και το βράδυ σαν σπουρ-
γίτια. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο 

Lübeck της Γερμανίας, έρχεται να ενισχύσει το πρώ-
το τουλάχιστον τμήμα του ρητού, αυτό που απαιτεί 
το πρωινό να είναι πλουσιοπάροχο. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο Metabolism, ένα 
καλό και πλούσιο πρωινό θα μπορούσε να διπλασι-
άσει την καύση θερμίδων συγκριτικά με ένα πλού-
σιο δείπνο και να αποτελέσει το κλειδί για τη διατή-
ρηση του σακχάρου σε σταθερά επίπεδα.
Στο πλαίσιο της μελέτης, 16 άνδρες εθελοντές κλή-
θηκαν να καταναλώσουν ένα πρωινό υψηλής περιε-
κτικότητας σε θερμίδες και ένα δείπνο λίγων θερμί-
δων σε μία ημέρα, και το αντίστροφο μια άλλη.
Μετά το πείραμα, αποδείχτηκε πως το ενισχυμένο 
πρωινό ενεργοποιεί μια διαδικασία του μεταβολι-
σμού γνωστή ως τροφογενή θερμογένεση, η οποία 
σχετίζεται με τον αριθμό των θερμίδων που κατανα-
λώνει το σώμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας 
του και τη χώνεψη του φαγητού, ενώ ένα πρωινό 
χαμηλών θερμίδων οδηγούσε σε αύξηση της όρε-
ξης, ιδίως για σάκχαρα.
Συγκεκριμένα, η τροφογενής θερμογένεση ήταν 

κατά δυόμιση φορές υψηλότερη την ημέρα κατανά-
λωσης του πλούσιου πρωινού. Επιπλέον, τα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα και η συγκέντρωση ινσουλίνης, 
που προκαλούνται κατά την κατανάλωση ενός γεύ-
ματος, μειώθηκαν στην περίπτωση του πλούσιου 
πρωινού, αλλά όχι στου αντίστοιχου δείπνου.Τέλος, 
διαπιστώθηκε πως όσοι δεν καταναλώνουν υψηλές 
ποσότητες θερμίδων στην αρχή της ημέρας, έχουν 
μεγαλύτερη τάση προς το τσιμπολόγημα. Για το λόγο 
αυτό οι ειδικοί συνιστούν στους ασθενείς με παχυ-
σαρκία να καταναλώνουν πλούσιο πρωινό καθώς η 
διατροφική αυτή συνήθεια έχει συνδεθεί και με την 
απώλεια βάρους.

Πλούσιο πρωινό ή πλούσιο δείπνο – Ένα 
από τα δύο αδυνατίζει – Ποιο;

Πότε αρχίζει να γερνάει ο 
εγκέφαλός μας – Η απάντηση 
θα σας εκπλήξει

Το σεξ αποτελεί μια έντονη σωματική δραστηριότητα με πολύ ιδρώτα και… πολλή κούραση ενίοτε. 
Έχετε ωστόσο αναρωτηθεί ποτέ αν η ερωτική πράξη μπορεί να συναγωνιστεί την κλασική γυμνα-
στική; Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Harvard θέλησαν να δώσουν απάντηση. Για την ακρί-

βεια, η ερευνητική ομάδα θέλησε να διαπιστώσει εάν το σεξ ή το τρέξιμο στον διάδρομο γυμναστικής 
απαιτεί εντονότερη προσπάθεια.Προς διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι ερευνητές συνέκριναν 
την επίδραση της άθλησης και της σεξουαλικής δραστηριότητας στο καρδιαγγειακό σύστημα, καταγρά-

φοντας τους παλμούς και την αρτηριακή πίεση σε εθελοντές ενώ περπατούσαν στον διά-
δρομο του εργαστηρίου και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας στο 

σπίτι.  Όλες οι σεξουαλικές επαφές περιελάμβαναν κολπική διείσδυση και την 
κορύφωση από την πλευρά του άνδρα. Tα ευρήματα μάλλον απογοητευ-

τικά θα φανούν σε όσους προκρίνουν το σεξ έναντι της γυμναστικής. Το 
τρέξιμο στο διάδρομο αποδείχτηκε πιο απαιτητικό ως προς την κατα-

βολή σωματικής προσπάθειας. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής 
επαφής, οι άνδρες αύξησαν τους παλμούς μόνο κατά το 72% σε 

σχέση με την άσκηση στον διάδρομο και η μέση αρτηριακή 
πίεση κατά την συνεύρεση άγγιξε το 80% του τελικού ύψους 
που έφτασε κατά το τρέξιμο. Σε κλίμακα έντασης από 1 έως 
5 με το 5 να είναι αποτελεί την υψηλότερη τιμή έντασης, οι 
άντρες αξιολόγησαν την άσκηση με 4,6 και το σεξ με 2,7. 
Τέλος, το σεξ αποδείχτηκε λιγότερο κουραστικό και για 
τις γυναίκες, από την άποψη του καρδιακού ρυθμού, της 
αρτηριακής πίεσης και της έντασης της δραστηριότητας.

Σεξ ή διάδρομος στο γυμναστήριο: Ποιο 
είναι πιο απαιτητικό

ΠΡΟΣΟΧΗ όσοι κοιμάστε λίγες ώρες

Ο
ι υγιείς ενήλικες που κοιμούνται τουλά-
χιστον οκτώ ώρες ύπνου κάθε νύχτα έ-
χουν λιγότερες πιθανότητες να παρου-
σιάσουν συνήθεις τραυματισμούς που 

σχετίζονται με την άσκηση, όπως διαστρέμματα, 
θλάσεις, αλλά και κατάγματα, και ατυχήματα υ-
ποστηρίζει μελέτη που έγινε σε στρατιώτες των 
ΗΠΑ.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, λοιπόν, για 
7.576 άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν στις 
Ειδικές Επιχειρησιακές Δυνάμεις του Στρατού, οι 
στρατιώτες που κοιμήθηκαν λιγότερο από πέντε 
ώρες τη νύχτα είχαν δύο φορές περισσότερες 
πιθανότητες να πάθουν κάποιο μυοσκελετικό 

τραυματισμό, σε σχέση με εκείνους που κοιμού-
νταν τουλάχιστον ένα οκτάωρο.
Οι αιτίες τραυματισμού είναι ευρείες και μπορεί 
να περιλαμβάνουν άσκηση υψηλής έντασης, εργα-
σία που απαιτεί σωματική εργασία ή πάρα πολ-
λές ώρες πληκτρολόγησης σε έναν υπολογιστή 
για εκείνους τους στρατιώτες που έκαναν δουλειά 
γραφείου.
Η εξήγηση στο γιατί συμβαίνει αυτό, είναι μάλ-
λον ευκολονόητη. Ο λίγος ύπνος οδηγεί σε μει-
ωμένη εγρήγορση και προσοχή, κάτι που κάνει 
τους ανθρώπους πιο πιθανό να τραυματιστούν, 
ενώ ταυτόχρονα, η απώλεια ύπνου προκαλεί κυτ-
ταρική βλάβη σε πολλά όργανα.
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Ο Σωτήριος Βούλγαρης, Έλληνας από την 
Παραμυθιά, ήταν ο δημιουργός του πιο διάσημου 

οίκου κοσμημάτων στον κόσμο (BVLGARI)...

Ε
χει καταστήματα σε 102 χώρες, ξενοδοχεία σε 
10 χώρες και πλέον οι κολεξιόν του περιλαμ-
βάνουν από κοσμήματα υψηλής ποιότητας, 
μέχρι ρολόγια, ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα 

και νυφικά είδη. Ο οίκος Bvlgari είναι ένας από τους 
πιο πολυτελείς και καταξιωμένους οίκους παγκοσμί-
ως.
Το ταξίδι του όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ξεκί-
νησε από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τον 
«δημιουργό» του, Σωτήριο Βούλγαρη.
Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1857 και γονείς του ήταν ο 
Γιώργος Βούλγαρης και η Ελένη Στρουγγάρη.
Ηταν ο μόνος που επιβίωσε από τα 11 παιδιά της 
οικογένειας και κατά συνέπεια ο μόνος που μπο-
ρούσε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση 
στον τομέα της αργυροχοΐας.
Εχοντας ως πρότυπο τον παππού του, Κωνσταντίνο, ο 
Σωτήρης Βούλγαρης έγινε ένας παθιασμένος αργυρο-
χόος, κατασκευάζοντας πρώτα ζώνες και στην συνέ-
χεια σκουλαρίκια, θήκες για σπαθιά και κουμπιά από 
ασήμι.
Το ταλέντο και το μεράκι του τον οδήγησαν στο να 
ανοίξει ένα κατάσ τημα κοσμημάτων μαζί με τον 
πατέρα του στην Παραμυθιά Θεσπρωτιάς, από όπου 
και καταγόταν.
Ωστόσο το 1873, ενώ η περιοχή της Ηπείρου ήταν 
υπό οθωμανική κυριαρχία, οι Τούρκοι αποφάσισαν 
να κάψουν την Παραμυθιά για να την ξαναχτίσουν 
από την αρχή.
Το μικρό κατάστημα του Βούλγαρη υπέστη μεγάλες 
ζημιές και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Σωτήριος Βούλ-
γαρης έπεσε θύμα ληστείας το 1876, χάνοντας πολλά 
από τα κοσμήματά του.
Τότε ο πατέρας του πήρε την μεγάλη απόφαση και 
είπε στον Σωτήριο:  «Ας φύγουμε από τη χώρα ας 
βρούμε μια γη όπου θα μπορούμε και να ζήσουμε και 
να εργαστούμε ειρηνικά».
Και αυτό έκαναν... πρώτη σ τάση ήταν η Κέρκυρα 
όπου άνοιξαν ένα μικρό κατάστημα στο ισόγειο του 
σπιτιού τους και συνέχισαν για λίγο καιρό να κάνουν 
την δουλειά που τόσο καλά γνώριζαν, να φτιάχνουν 

κοσμήματα κι άλλα.
Μέχρι που ο Σωτήριος Βούλγαρης συνάντησε στο 
νησί τον Δημήτριο Κρέμο, έναν Μακεδόνα αργυρο-
χόο, ο οποίος στην συνέχεια έμελλε να γίνει συνερ-
γάτης του.
Ωστόσο και οι δύο σύντομα κατάλαβαν πως η Κέρ-
κυρα δεν τους χωρούσε... έπρεπε να κατευθυνθούν 
προς την χώρας του στιλ και της αναγέννησης.... την 
Ιταλία.
Εκεί πρώτος τους σταθμός ήταν η πόλη Μπρίντιζι και 
εν συνεχεία η Νάπολη όπου και άνοιξαν ένα πολύ 

μικρό κατάστημα στην Piazza dei Martiri το φθινό-
πωρο του 1880.
Στην Νάπολη δεν κάθισαν πολύ, καθώς και εκεί το 
κατάστημά τους λεηλατήθηκε ουκ ολίγες φορές.
Ετσι Βούλγαρης και Κρέμος έκαναν τον μεγάλο βήμα 
και πήγαν στην Ρώμη το 1881.
Στην Ρώμη στάθηκαν τυχεροί, καθώς ένας γενναι-
όδωρος Ιταλός, πωλητής ελληνικών σφουγγαριών, 
ονόματι Καντίνις, τους πρόσφερε μία μικρή γωνιά 
του καταστήματός του στην οδό Via Sistina, ώστε να 
εκθέσουν τις δημιουργίες τους.
Ωστόσο οι διαφωνίες δεν άργησαν να έρθουν μεταξύ 
των δύο συνεργατών.
Η αντίθετη άποψη που είχε ο Σωτήριος από τον Δημή-
τρη είχαν ως αποτέλεσμα  ο πρώτος να αναλάβει 
μόνος του την επιχείρηση και να μεταφερθεί στην 
οδό Βία Κοντότι.
Εκεί άνοιξε ένα μαγαζί με γούρια και κοσμήματα, 
δημιουργίες που οι Ιταλοί λάτρεψαν. Η καριέρα του 
τότε ξεκινούσε και προβλεπόταν μεγάλη...  
Εννέα χρόνια αργότερα, ένα μυθιστόρημα του Τσαρλς 
Ντίκενς αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το όνομα 
του καταστήματος του Βούλγαρη, το Οld Curiosity 
Shop, το οποίο ομόρφαινε το ισόγειο του τότε ξενο-
δοχείου  Palazzo Lepri.
Σε αυτό το μαγαζί πολλοί Βρετανοί και Αμερικάνοι 
τουρίστες ανακάλυψαν τις μοναδικές του δημιουρ-
γίες, ενώ το συγκεκριμένο μαγαζί αποτέλεσε την ναυ-
αρχίδα του οίκου Bvlgari.
Οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά γ ια τον Σωτήριο 
Βούλγαρη, που μέχρι το 1897 άνοιξε ακόμη 4 κοσμη-
ματοπωλεία στην Ιταλία.
Ο σπουδαίος Ελληνας απεβίωσε το 1932 και τα παι-
διά του ανέλαβαν την επιχείρηση. Οι δύο γιοι του 
Σωτήριου ήταν και αυτοί που στην ουσία έδωσαν την 
εικόνα που έχει σήμερα ο οίκος, συνδυάζοντας το 
παραδοσιακό με το σύγχρονο ιταλικό στιλ με επιρ-
ροές από τον ελληνικό κλασικισμό και την ιταλική 
αναγέννηση.
Το 1970, λοιπόν, η Bvlgari  είχε αποκτήσει καταστή-
ματα σε όλες τις μητροπόλεις του κόσμου αποκτώντας 
παγκόσμια φήμη, καθώς δεν υπήρχε αστέρας του 
Χόλιγουντ, γαλαζοαίματος, πλούσιος κληρονόμος, 
αλλά και απλός λάτρης των πολύτιμων λίθων που να 
μην επισκέπτεται κάποιο από τα μαγαζιά του οίκου.
Από τη Μέριλιν Μονρόε, την Άννα Μανιάνι, την Λορίν 
Μπακόλ, την Σοφία Λόρεν, Σοφία Λόρεν, την Κλα-
ούντια Καρντινάλε, την Νικολ Κίνμαν, την Σούζαν 
Σαράντον, μέχρι την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, την Σαρλίζ 
Θέρον και την Αντζελίνα Τζολί, ο οίκος Bulgari έχει 
καταφέρει να τις «ντύσει» όλες με δημιουργίες του.
Και δεν είναι μόνο τα πολυτελή κοσμήματα... ο οίκος 
Bvlgari έχει γίνει ο αγαπημένος οίκος πολλών ονομά-
των- θρύλων επειδή έφτιαξε μοναδικές δημιουργίες 
μόνο για εκείνες.
Η Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπριγκίτα είχε αφή-
σει εποχή με το λευκό-μεταξένιο φόρεμά της διακο-
σμημένο με πολύτιμους λίθους δια χειρός Bvlgari, την 
ώρα που χόρευε με τον Φρανκ Σινάτρα στην διάσημη 
ταινία του 1959 «Η ωραία της Καλκούτας».
Πάν τως όσο καταξιωμένος και φτασμένος κι αν 
σήμερα ο οίκος Bvlgari, το «μήνυμα» που άφησε 
πίσω του δημιουργός του Σωτήριος Βούλγαρης, τον 
ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι ξεπέρασε όλα τα 
εμπόδια που εμφανίστηκαν στην πορεία, ακούγοντας 
την εσωτερική φωνή που του έλεγε να συνεχίσει και 
ακολουθώντας το ένστικτό του, αρνούμενος να παρα-
δοθεί στις δυσκολίες των καιρών.
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απόψεις

Χειραφετημένες, Αστεφάνωτες, Ελεύθερες, 
Μεγαλοκοπέλες, Γεροντοκόρες…

Αλλά έτσι είναι η ζωή για τη γυναίκα. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μούσα, και στο τέλος καταντά μουσείο.
Γεροντοκόρη είναι μια γυναικά που έχασε την ευκαιρία να κάνει δυστυχισμένο ένα άνδρα

Σ
τη ταινία  του 1954 «Δεσποινίς ετών 39» του Αλέ-
κου Σακελλάριου Ο αξέχαστος Βασίλης Λογοθετί-
δης, στο ρόλο του πιστού στις οικογενειακές παρα-
δόσεις θυμόσοφου αδελφού,  επιδίδεται σε έναν 

αγώνα αποκατάστασης της μεγαλοκοπέλας αδελφής ώστε 
και αυτός ελεύθερα να φτιάξει τη ζωή του με την αγαπη-
μένη του που τον πιέζει να τη παντρευτεί.  Η ταινία χαρα-
κτηρίζεται ως κωμωδία, ηθών αλλα στη τελική σκηνή της 
εκεί όπου τα δυο αδέλφια μένουν μόνα στο σπίτι για το υ-
πόλοιπο της ζωής τους, γίνεται δράμα και δακρύζει κάνεις 
για τη κατάντια τους. Υπήρξε και  remake της επιτυχημένης 
ταινίας το 1968 με το Λαμπρό Κωνσταντάρα  «Ο Ρωμιός 
έχει φιλότιμο» πάλι με σενάριο του Αλέκου Σακελάριου.
Η κλειστή Ελληνική  κοινωνία της τότε εποχής,  το μικρο-
αστικό περιβάλλον, όριζε τον αδελφό σαν προστάτη της  
ανύπανδρης αδελφής και θεματοφύλακας της ηθικής. Η 
κοπέλα έπρεπε να αποκατασταθεί (παντρευτεί) και ο πατέ-
ρας κατά πρώτο λόγο και ο αδελφός είχαν την ευθύνη της 
αποκατάστασης. Οι  λόγοι  για τους οποίους μια κοπέλα 
έμενε ανύπανδρη, σε μια κοινωνία στηριγμένη στο θεσμό 
του γάμου, ποίκιλαν.  Η έλλειψη προίκας, η έλλειψη φυσι-
κής ομορφιάς, η ερωτική ατυχία,  αλλα και η ένδεια των 
ανδρών. Οι πόλεμοι και ειδικά ο πρώτος παγκόσμιος μεί-
ωσαν δραματικά τον ανδρικό πληθυσμό σε τέτοιο βαθμό 
που οι κοπέλες αισθάνονταν τυχερές όταν έβρισκαν συζύ-
γους.  Οι γυναίκες έπρεπε να προσπαθήσουν να «τυλί-
ξουν» τον άνδρα. Σε μια γνωστή ατάκα της εποχής η 
αδελφή λέει στον αδελφό: «έχω φτιάξει κάτι ντολμαδάκια 
μούρλια»  και εκείνος της απαντά «Τα ντολμαδάκια ξέρεις 
να τα τυπάς τον άνδρα όχι».
Σήμερα το θέμα της μεγαλοκοπέλας επανέρχεται καθημε-
ρινά στα σενάρια της ζωής αλλα σε άλλη διάσταση. Πολ-
λές κοπέλες δεν παντρεύονται διότι «είναι ακόμη μικρές», 
διότι  «σπουδάζουν και κάνουν καριέρα», «έχουν καιρό 
μπροστά τους» κλπ.  Ένα πρωί  όμως ξυπνούν μονές στο 
άνετο κρεββάτι τους και νοιώθουν μόνες που δεν έχουν 
ένα άνθρωπο διπλά τους να πιούν το πρωινό καφέ μαζί. 
Αντιλαμβάνονται ότι τα νιάτα περνούν και ο ερωτάς και η 
οικογενειακή ζωή μένει ανεκπλήρωτη. 
Σήμερα ο κύριος λόγος για τις τόσες πολλές μεγαλοκοπέ-
λες ίσως είναι  η υπεροψία της νέας γυναίκας που απορρί-
πτει υποψήφιους στα νιάτα της.  Στα 18 μια γυναικά μπορεί 
να κοσκινίζει  τους υποψήφιους αγαπητικούς, μπορεί να 
κάνει τη δύσκολη και την επιλεκτική, στα 38 όμως?
Στα 25 μια κοπέλα μπορεί να λαβαίνει λουλούδια από 
άντρες και να ξαποστέλνει πολιορκητές με ευχαρίστηση. 
Στα 45 όμως αλλάζει η κατάσταση και αντιλαμβάνεται 
ποσο χαζή ήταν στις επιλογές της.  Βλέπει τις συνομήλικες 
συμμαθήτριες της άλλες παντρεμένες με συζυγούς και παι-
διά και άλλες χωρισμένες που έζησαν όμως τη χαρά του 
γάμου και της μητρότητάς.  Έκαναν το κύκλο τους ενώ αυτή 
έμεινε στάσιμη στο ανύπανδρη status. Δεν έκαναν ποτέ 
τη πορεία της γιαγιάς η της μητέρας αυτό που είναι η ζωή. 
«Αλλά έτσι είναι η ζωή. Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μούσα, 

και στο τέλος καταντάς μουσείο» ειχε πει σε μια ατάκα της 
η Ρένα Βαθουλού στη ταινία «Μια τρελή σαραντάρα» 
Τα όμορφα μαλλιά της γκρίζαραν, οι ρυτίδες απροσκάλε-
στες φάνηκαν στο πρόσωπο της, ο λαιμός της πέτσιασε, τα 
στήθη της χαμήλωσαν όπως και ο ενθουσιασμός της στο 
να αλλάζει συχνά ρούχα, τσάντες και παπούτσια να στολί-
ζεται και να βγαίνει. Και αυτό τη κούρασε. 
Αφού δεν βίωσε την ομορφιά του ιδίου άντρα στο κρεβ-
βάτι της να γίνεται πατέρας των παιδιών της, δοκίμασε τις 
ομορφιές του κόσμου. Ταξίδια, όμορφες στιγμές και περι-

πέτειες, αλλα μονή της η με τυχοδιωκτικούς συντρόφους 
της στιγμής και σχέσεις που δεν είχαν μακροβιότητα. Βλέ-
πετε το μονόκλινο δωμάτιο είναι πιο ακριβό και τα ταξίδια 
είναι φτιαγμένα για ζευγάρια. Επειδή  όμως παντα υπάρ-
χει για όλα  λύση η μεγαλοκοπέλα παίρνει μια γατούλα. 
Ο ψυχολόγος της είπε ότι μοναχικά άτομα είναι καλό να 
έχουν ένα κατοικίδιο ζώο για να αποφύγουν η να διαχειρι-
στούν καλλίτερα τη κατάθλιψη.
Σήμερα ο κύριος λόγος για τις τόσες πολλές μεγαλοκοπέ-
λες ίσως είναι  η υπεροψία της νέας γυναίκας που απορ-
ρίπτει υποψήφιους.  Στα 18 μια γυναικά μπορεί να κοσκι-
νίζει  τους υποψήφιους αγαπητικούς , μπορεί να κάνει τη 
δύσκολη και την επιλεκτική, στα 38 όμως?
Βέβαια  πολλά έχουν αλλάξει τα τελείται 50 χρονιά. Οι κοι-
νωνικές δομές αλλάξαν, οι οικογενειακοί θεσμοί έχουν 
διαφοροποιηθεί, η θέση της γυναίκας δεν είναι εξαρτω-

μένη απ τον άνδρα, έχει τα δικά της λεφτά, καριέρα, και 
σχέδια.   Έλα όμως που ακόμα και σήμερα  τα σημερινά 
κορίτσια  συνεχίζουν να ονειρεύονται  πέπλα, νυφικά και 
φαντασμαγορικές τελετές γάμου, και να θεωρούν τη μέρα 
του γάμου τους τη καλλίτερη μέρα της ζωής τους.. Και 
αν δεν πέτυχουν σ αυτό και τι εγινε;  Αρέσει δεν αρέσει 
συζούν και χωρίς «στεφάνι»!
Μερικές αποφασίζουν να γίνουν μητέρες και κάνουν παι-
διά χωρίς να παντρευτούν με δωρητή σπέρματος. Άλλες 
μένουν επίτηδες έγκυος με το φίλο τους και ζητούν μετα 
οικονομική υποστήριξη απ τον ανύποπτο άνδρα που δεν 
συμφώνησε ποτέ να γίνει πατέρας … Το κοινωνικό κόστος 
παιδιών χωρίς πατέρα είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία 
ίσως για κάποιο άλλο άρθρο.
Επίσης το στίγμα της «γεροντοκόρης» στη κοινωνία του 
everything goes  δεν υπάρχει πια. Σήμερα τις αποκαλούν 
ή αυτοαποκαλούνται «καριερίστες» και «εργένισσες» 
Bachelorettes.  Για τις μεγαλοκοπέλες, μια αξιοσημείωτη 
μεταβολή είναι η εμμηνόπαυση. Eξ αιτίας της εμμηνόπαυ-
σης μια γυναίκα ευκολά μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη 
διότι αισθάνεται πλέον λιγότερο θηλυκιά σε σχέση με το 
παρελθόν.  Γι αυτή που έχασε το τραίνο και που επέλεξε να 
μην κάνει παιδιά, μπορεί να δημιουργηθεί μια αίσθηση 
απώλειας ή μεταμέλειας. Ωστόσο, ιδιαίτερο ρόλο στο πώς 
αντιλαμβάνεται τις σωματικές αλλαγές κατέχει το πολιτι-
σμικό πλαίσιο της μεγαλοκοπέλας, και πώς το κοινωνικό 
σύνολο αντιλαμβάνεται την είσοδο στη γήρανση. 
Οι μεταβολές που σχετίζονται κυρίως με τη σεξουαλικό-
τητα και τη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα, μπο-
ρεί να έχουν ως συνέπεια τη μείωση της αυτοπεποίθησης, 
ευερεθιστότητα, κόπωση και  κατάθλιψη. Να λάβουμε 
υπόψη ότι κάθε γυναίκα βέβαια  μεγαλώνει και αναπτύσ-
σεται με διαφορετικό ρυθμό και η καθεμιά μπορεί να 
διευκολύνει και να περιορίσει τις δυσάρεστες πλευρές των 
αλλαγών που συντελούνται σε σωματικό επίπεδο, αλλά 
και τον τρόπο που τις βιώνει.
Πολλές μεγαλοκοπέλες βασανίζονται με ερωτήσεις όπως 
«τι μπορώ να περιμένω για τη συνέχεια της ζωής μου;»  
και περνούν μια κρίση.  Καλούνται να αντιμετωπίσουν 
ποικίλες μεταβολές σε πολλά επίπεδα, όπως στη σωμα-
τική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή, τη συνειδητοποί-
ηση των περιορισμένων πιθανοτήτων για σύντροφο, η 
αρρώστια, ή ο θάνατος των γονιών, σημάδια της γήραν-
σης, αλλαγές στην αναπαραγωγική λειτουργία  ανησυχία 
για τα γηρατειά και όλα αυτά έχουν έντονες ψυχολογικές 
επιπτώσεις. 
Η ανεξαρτητοποίησή τη γυναίκας η εκπλήρωση των επαγ-
γελματικών στόχων, η  σταδιοδρομία και η οικονομική 
άνεση που προκύπτει απ τη καριέρα για πολλές δεν είναι 
αρκετή αποζημίωση για αυτό που  λείπει. Ο απολογισμός 
μπορεί να έχει πικρή γεύση, όταν τεθεί το ερώτημα: Άξι-
ζαν τον κόπο οι αγωνίες, οι θυσίες, ο αγώνας για να κατα-
λήξουν τελικα μονές;

 Στην επόμενη έκδοση τα σπουδαία
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Ο Σύλλογος του Νομού Λαρίσης «Τα Τέμπη» 
γιόρτασαν τα 30 χρόνια της ίδρυσης τους

Π
ραγματικά είναι όμορφο να βλέ-
πεις συμπατριώτες μας από διά-
φορα μέρη της Ελλάδος μας ορ-
γανωμένοι σε συλλόγους να διαι-

ωνίζουν τα ήθη κι έθιμα στην περιοχή τους. 
Αυτό έγινε στην αίθουσα του Parkview 
Manor από τον Σύλλογο Λαρίσης «Τα Τέ-
μπη» που γέμισαν την αίθουσα και χόρε-
ψαν, έφαγαν και μαζί με τα υπέροχα πιτσι-
ρίκια τους ντυμένα με πρωτότυπες καρνα-
βαλίστικες στολές και χορεύοντας το παρα-
δοσιακό γαϊτανάκι πέρασαν μία αξέχαστη 
βραδιά με την υπέροχη ορχήστρα των OPA-
OPA, το πολύ πλούσιο λαχείο τους και την 
περιποίηση των καλεσμένων τους.
Η δραστήρια κι αεικίνητη πρόεδρος, κα 
Στέλλα Δασκαλάκη, με το Διοικητικό της 
Συμβούλιο έκαναν τα πάντα ώστε όλοι οι 
καλεσμένοι τους να περάσουν υπέροχα. 
Μπράβο στα αδέλφια μας τος Λαρισαίους 
και να συνεχίσουν να διαιωνίζουν τα ήθη 
και τα έθιμα της περιοχής τους. Και του χρό-
νου !

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η ορχήστρα Opa-Opa

Η αεικίνητη πρόεδρος του Συλλόγου, 
κα Στέλλα Δασκαλάκη
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Ο κ. Κουρτέσης με την κα Σπίνγκου

H κα Σόφης Τάκα από το γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
Serano και μέλος του Συλλόγου μαζί με την πρόεδρο, κα 

Στέλλα Δασκαλάκης, σέρνουν πρώτες το χορό

O κ. Θανάσης Κουρτέσης 
με τον κ. Νικηφόρο Λαμπίρη

Η παρέα των κυρίων Φούσσια, Κουρούκη και ΚαρίνοΗ παρέα των κυρίων Ρίτσκου. Παγούνη και Χαντζή

Το τραπέζι με την οικογένεια Παλάντζα, τον κ. Τζικούλη και τον κ. Μασούρα

Οι Λαρισαίοι έδωσαν το παρών στην εορταστική 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λαρίσης «Τα Τέμπη»
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Η παρέα της κα Σόφης Τάκα από το γνωστό Ζαχαροπλαστείο Serano

Η παρέα του κ. Παλάσκα

Η παρέα του κ. Πατούλια

Η Οικογένεια Παλάσκας

Το τραπέζι των κυρίων Ψαρολόγου, Τσάτσου και Γκουντούβα

Η παρέα των κυρίων Λαμπίρη και Σπίνγκου

Η παρέα του κ. Σταματή

Η παρέα της οικογένειας Θεοχαρίδη

Το τραπέζι με την πρόεδρο του Συλλόγου, κα Στέλλα Δασκαλάκη

Το τραπέζι με την νεαρή παρέα της κα Δασκαλάκης Στέλλα

Το τραπέζι με τις κυρίες Πλαχούρα, Ρένγκης, Κουρούκη, OversLea, Δασκαλάκη, 
Χωματά και Καρακίτσου

χοροεσπερίδα για τα 30 χρόνια του συλόγου τους
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Η Αδελφότητα Ποντίων του Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ» εξέλεξε καινούριο Διοικητικό 

Συμβούλιο για την περίοδο 2020-2022
Ευχόμαστε υγιή και εποικοδομητική θητεία 

στην μεγάλη αυτή οργάνωση.

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΤΤΑΒΑ

Ζητείται για άμεση εργοδότηση 
υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη 
από την Ύπατη Αρμοστεία της Kυπριακής 

Δημοκρατίας στην Οττάβα. 
Απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες για τη θέση 

είναι οι ακόλουθες:

Γραμματειακές γνώσεις
Άριστη γνώση εφαρμογών MS OFFICE 

 Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (Η γνώση της 
Γαλλικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Ακεραιότητα χαρακτήρα και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων 
εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ύπατης Αρμοστείας 
ottawahighcom@mfa.gov.cy και philippouv@yahoo.com με την 

ένδειξη secretarial position.

150 Metcalfe St. Suite 1002 Ottawa ON K2P 1P1 

Tel. 613 563-9763 Fax 613 563-1953

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy
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Τ
ο Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς (Hellenic Heritage 
Foundation) και η Επιτροπή Επόμενης Γενιάς (Next 
Generation Committee), πραγματοποίησαν το «ντε-
μπούτο» μιας νέας πρωτοβουλίας που ονομάζεται 

HHF Talk και θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην αρχή 
του έτους. Ο στόχος της εκδήλωσης αυτής και της Επιτροπής 
Επόμενης Γενιάς του HHF δεν είναι άλλος από το να προτρέ-
ψουν περισσότερους νέους της ομογένειας να συμμετέχουν 
κι αυτοί στις πρωτοβουλίες του HHF για την διαιώνιση του 
ελληνισμού σε ολόκληρο τον Καναδά.
Έτσι, λοιπόν, στις 20 Φεβρουαρίου στο The Everleigh (580 
King St. W) πάνω από 140 άτομα και οι περισσότεροι από 
αυτούς νέοι Έλληνες ηλικίας 22 έως 40 ετών, πήγαν για να 
παρακολουθήσουν τέσσερις πολύ πετυχημένους συμπα-
τριώτες μας, ώστε να μάθουν και να εμπνευστούν από την 
ιστορία της επιτυχίας τους. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία 
να μιλήσουν μαζί τους και να γνωριστούν με άλλους νεαρούς 

επιχειρηματίες στην δεξίωση που ακολούθησε αργότερα. 
Το πρώτο HHF Talk είχε τίτλο «Making Your Mark Σ(σ.σ.: 
Άφησε το Στίγμα Σου)» κι ως κύριους ομιλιτές του είχε: τον 
κ. Elias Demangos, Πρόεδρο του Fortigo Freight Services, 
την Δρ. Catherine Kreatsoulas, Msc., PHd., Harvard TH Chan 
School of Public Health, τον κ. Matty Tsoumaris, Partner 
στο Honeycomb Hospitality Group Inc. και την κα Helen 
Kontozopoulos, Συνιδρυτής του ODAIA.ai. Την συζήτηση 
κατεύθυνε η κα Gina Alexandris, Διευθύνων του Προγράμ-
ματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ryerson. 
Για την επιλογή των ομιλητών η πρόεδρος της Επιτροπής 
Επόμενης Γενιάς (Next Generation Committee), κα Nicole 
Andreakos, ανέφερε:
«Για το πρώτο μας HHF Talk, ήταν σημαντικό να παρουσιά-
σουμε νεαρούς Έλληνες επαγγελματίες και επιχειρηματίες 
από την κοινότητα μας εδώ. Εμείς πάλι είδαμε την αξία στο 
να παρουσιάσουμε κάποια άτομα με τα οποία η νέα γενιά 

μπορεί να ταυτιστεί και συνδεθεί μαζί τους. Επίσης, τα άτομα 
αυτά μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για το τι είναι 
πιθανό για εκείνους να πετύχουν.»
Και συνέχισε: «Όλοι οι ομιλητές μας είναι πρωτοπόροι σε 
αυτό που κάνουν και κατάφεραν να αφήσουν το στίγμα τους 
στις βιομηχανίες που δουλεύουν. Είναι λαμπρά αστέρια σε 
αυτήν εδώ την κοινότητα και πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν 
κρατήσει επαφή με την ελληνική μας κουλτούρα. Μάλιστα 
μερικοί από αυτούς αποδίδουν μέρος της επιτυχίας τους στις 
ελληνικές αξίες και στην ελληνική κληρονομιά τους.»
«Στόχος του HHF μέσω της Επιτροπής Νέας Γενιάς είναι να 
συνεχίζει να χτίζει γέφυρες με την νέα γενιά και να δημιουρ-
γήσει ένα αίσθημα κοινότητας μεταξύ των νέων, δυναμικών 
και τολμηρών Ελλήνων που μένουν στο Τορόντο και σε όλον 
τον Καναδά. Στοχεύουμε να καθοδηγήσουμε και να υποστη-
ρίξουμε πρωτοβουλίες που είναι τολμηρές, πρωτοποριακές 
και ανοικτές προς όλους,» κατέληξε.

Με μεγάλη επιτυχία η πρεμιέρα του “HHF Talk” της 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Elias Demangos, Πρόεδρο του 
Fortigo Freight Services

Ο κ. Matty Tsoumaris, Partner στο Honeycomb 
Hospitality Group Inc. 

Η κα Gina Alexandris, Διευθύνων του Προγράμματος 
Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ryerson. 

Η κα Helen Kontozopoulos, Συνιδρυτής του 
ODAIA.ai

Η Δρ. Catherine Kreatsoulas, Msc., PHd., 
Harvard TH Chan School of Public Health

Η πρόεδρος της Επιτροπής Νέας Γενιάς κα 
Νικόλ Ανδρεάκος

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης, η κα Νικόλ Ανδρεάκος και ο κ. Βλάχος
Oι κύριοι Ηλίας Δεμάνγκος, Γιώργος Κερογλίδης 

και Κώστας Καλόγηρος
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Α
π’ αρχής γραφής της , η παγκόσμια ιστορία -τουλάχι-
στον όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα- είναι γραμ-
μένη στην αρχαία ελληνική . Τα πρώτα επίσημα ιστορι-
κά βιβλία είναι  γραμμένα από αρχαίους Έλληνες ιστο-

ρικούς και μάλιστα πολύ πριν τον Ηρόδοτο.   
Το αιώνιο συστημικό παραπέτασμα !
Έχει σημασία σχολιαστή μου να μαθαίνουμε από την πλούσια 
και ματωμένη ιστορία μας , που μπορεί να μας διδάξει , πως να 
αποφεύγουμε λάθη του παρελθόντος και αναφέρομαι κυρίως 
στους ανυπεράσπιστους , πολλές φορές και πλήρως εκτεθιμέ-
νους σε τοξικά συστήματα , νομοταγείς πολίτες.
Μεταφέρουμε σήμερα ένα απόσπασμα των γραπτών από τα 
«Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη» που θα μπο-
ρούσε δυστυχώς να αποτελεί οδηγό διακυβέρνησης αλλά και 
συμπεριφοράς της κοινωνίας στην πατρίδα σήμερα !!! Πόσοι 
από τους προδότες, δοσίλογους , προεστούς και τσιφλικάδες,  
που κατονομάζει στα γραπτά του ο Μακρυγιάννης , ζουν και 
βασιλεύουν και τις τύχες μας διαφεντεύουν , μέχρι και τώρα που 
μιλάμε , σχολιαστή μου ; 

Γράφει ο Στρατηγός ...
«Εγώ είμαι στενός τους φίλος, αυτό τους είναι γνωστόν. Τον 
Μεταξά τον έχω και κουμπάρο και σύντροφο σε μιαν μεταβολή, 
τον Κωλέτη κουμπάρο, τον Μαυροκορδάτο το ίδιο-στενος φίλος 
από εξαρχής μ’όλους. Δεν τους τα γράφω αυτά ως οχτρός. Εκείνα 
όπου έπραξαν γράφω.  
Εσείς λοιπόν αναγνώστες κι όλοι οι πατριώτες , όπου θα ζήσετε 
εδώ, να γένετε προσεχτικοί κριταί και να κρίνετε την αλήθεια και 

το ψέμα. 
Όσοι έχουν την τύχη μας σήμερον εις τα χέρια τους, όσοι μας 
κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί, και υπουργοί και βουλευταί , 
τό’χουν σε δόξα, τό’χουν σε τιμή, τό’χουν σε ικανότη,  τό να τούς 
ειπείς ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν, ότι ήφεραν τόσα κακά εις την 
πατρίδα. Είναι άξιοι άνθρωποι και τιμώνται και βραβεύονται . 
Όσοι είναι τίμιοι κατατρέχονται ως ανάξιοι της κοινωνίας και της 
πολιτείας.»

Τί δεν κατάλαβες ;;;
Στην προηγούμενη παράγραφο, περιγράφει ο Στρατηγός 
Μακρυγιάννης, την αναξιοκρατία που δημιουργεί τα λάθος πρό-
τυπα,  τα οποία σαν μεταδιδόμενος ιός , περνούν στην επόμενη 
γενιά σαν κάτι το «φυσιολογικό» , που εντάσσεται στη βίβλο του 
τυχοδιώκτη,  με βασικό λογότυπο «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»! 

Ας πάρει ο καθείς το μάθημά του !
Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται στην έκδοση του βιβλίου με 
τίτλο «Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα», το έτος 
1907 . Η περιγραφή της  λειτουργίας του νεοσύστατου Ελλη-
νικού κράτους και οι καταγγελίες του Μακρυγιάννη, κατά της 
σαπίλας του πελατειακού κράτους που έχτιζαν Μαυροκορδάτος 
και Κωλέτης , μας παραπέμπουν ακόμη και σήμερα , δυστυχώς, 
σε  πρακτικές που στην πατρίδα δεν έχουν ξεπεραστεί . Αυτοί 
που φυλάκισαν τους αγωνιστές στο Ανάπλι και δολοφόνησαν 
τον Δυσσέα.  Σχολιαστή μου ας πάρει ο καθείς το μάθημά του, αν 
θέλει , η ιστορία διδάσκει ...
Συνέχεια στην επόμενη έκδοση.
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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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Ονομάζομαι Γιώργος 
Χριστόπουλος (B.Sc.Phm) και είμαι 
ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
Apollon (698 Danforth Avenue). Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς 
που έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.

Η 
περίοδος της νηστείας που δι-
ανύουμε, η Σαρακοστή, για άλ-
λους είναι «ευκαιρία» πνευμα-
τικής και θρησκευτικής κάθαρ-

σης και για άλλους πάλι μία ιδανική ευ-
καιρία αποτοξίνωσης. Ό,τι και αν ισχύει, 
η αλήθεια είναι, ότι τα νηστίσιμα φαγητά 
είναι ευεργετικά για τον οργανισμό.
Με την κρεατοφαγία να υπερισχύει στο 

σύγχρονο διατροφολόγιο, η περίοδος 
αποχής φαντάζει παράδεισος. Η χορτο-
φαγική (κυρίως) νηστεία της Σαρακοστής 
αποτελεί, αν μη τι άλλο, μία ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσετε τη διατροφή σας. 
Ας δούμε λοιπόν, τα οφέλη της.
1. Οι διατροφικές επιλογές της νηστείας 
αποτελούνται κυρίως από ψωμί, φρούτα, 
όσπρια, ξηρούς καρπούς, θαλασσινά και 
λαχανικά. Μία δίαιτα που μπορεί εύκολα 
να θεωρηθεί ως μια παραλλαγή της χορ-
τοφαγίας.
2. Ωστόσο, πολλοί παρερμηνεύουν 
τη νηστεία με τη δίαιτα. Καμία ένδειξη 
δεν υπάρχει που να αποδεικνύει, ότι 
η νηστεία συνεπάγεται και απώλεια 
βάρους. Μάλιστα, όσον αφορά το ποσο-
στό της κατανάλωσης ενέργειας, φαίνεται 
πως κατά τη διάρκεια της νηστείας αυξά-
νεται η πρόσληψη υδατανθράκων και 
μειώνεται η πρόσληψη λίπους. Ωστόσο, 
εάν ακολουθήσετε μία αρμονική διατρο-
φική νηστεία, τότε ενδέχεται να επιτύχετε 
και απώλεια βάρους.
3. Ένα από τα κυρίαρχα οφέλη της 

νηστείας είναι η αποτοξίνωση. Καθώς το 
σώμα διασπά τα αποθέματα λίπους του, 
κινητοποιείται και εξαλείφει τις αποθη-
κευμένες τοξίνες. Σε αυτό φυσικά, βοηθά 
και η αποχή από το κόκκινο κρέας, τα 
έτοιμα λιπαρά φαγητά κλπ.
4. Η νηστεία δίνει στο πεπτικό σύστημα 
την ξεκούραση, που τόσο χρειάζεται, 
μετά από μήνες κρεατοφαγίας. Μετά από 
κάθε περίοδο νηστείας, τόσο η διαδικα-
σία πέψης όσο και αποβολής είναι ανα-
νεωμένες.
5. Η νηστεία συμβάλει στην επίλυση των 
φλεγμονωδών διεργασιών, όπως η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα, ενώ βοηθά στον 
έλεγχο των αλλεργικών αντιδράσεων, 
περιλαμβανομένου του άσθματος και της 
αλλεργικής ρινίτιδας.

6. Προάγει την ξήρανση των ανώμαλων 
συσσωρεύσεων υγρού στο σώμα, όπως 
είναι το οίδημα στους αστραγάλους και 
στα πόδια και πρήξιμο στην κοιλιά.
7. Είναι η φυσική απάντηση στην αρτηρι-
ακή πίεση. Πλούσια σε λαχανικά, φρούτα 
και θαλασσινά, η νηστεία συμβάλει στη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης, άρα και 
του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημά-
των. Καλό θα ήταν βέβαια, ορισμένες 
διατροφικές επιλογές της νηστείας, να τις 
διατηρήσετε και μετά το Πάσχα.
8. Ένα ακόμα όφελος της νηστείας είναι η 
επανεκτίμηση της καλής γεύσης. Με απλά 
λόγια, μετά από μία περίοδο νηστείας, 
έχει παρατηρηθεί, ότι οι γευστικοί κάλυ-
κες ανανεώνονται και τα τρόφιμα γίνο-
νται πιο νόστιμα.
9. Στον τομέα απώλεια βάρους ωστόσο, 
είναι γεγονός, ότι η νηστεία συρρικνώ-
νει το στομάχι. Αυτό που συμβαίνει στην 
ουσία, είναι ότι επαναφέρει το στομάχι 
στο κανονικό του μέγεθος, απαλλαγμένο 
από τα λίπη και τα ανθυγιεινά συστατικά 
της σύγχρονης διατροφής.

10. Στην Ελλάδα, σε μελέτη που έγινε 
υπό το τμήμα Προληπτικής Ιατρικής και 
Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρή-
της, φάνηκε ότι όσοι κάνουν αυστηρά 
τις νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
(περίπου οι μισές του χρόνου), παρουσι-
άζουν χαμηλότερα ποσοστά σε χοληστε-
ρίνη (κατά 20%), δεν επηρεάζεται η ανά-
πτυξη των παιδιών εφόσον καλύπτουν τις 
ενεργειακές απαιτήσεις και έχουν χαμη-
λότερο βάρος (είτε οι ενήλικοι, είτε τα 
παιδιά).
11. Με τη νηστεία επιτυγχάνεται η απου-
σία κορεσμένων λιπαρών οξέων (κόκκινο 
κρέας, ζωικά προϊόντα κλπ), ενώ ταυτό-
χρονα υπάρχει υπερεπάρκεια σε μονοα-
κόρεστα λιπαρά οξέα (ελαιόλαδο, ελιές).
Προσοχή όμως:
1. Επειδή πρέπει να αποφεύγεται η κατα-
νάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, στη 
διάρκειά της νηστείας ελαττώνονται τα 
επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, τα οποία 
πρέπει να αναπληρώνονται με αυξημένη 
κατανάλωση γάλακτος, γιαουρτιού κ.τ.λ. 
στα μεσοδιαστήματα των νηστειών.
2. Καταναλώστε τα θαλασσινά με μέτρο 
και επιλέξτε να μην είναι τηγανητά, 
καθώς μπορεί να έχουν χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε λίπος, είναι ωστόσο πλούσια 
σε χοληστερίνη.
3. Έχετε κατά νου, ότι τα κονσερβοποιη-
μένα τρόφιμα, είναι πλούσια σε συντη-

ρητικά και νάτριο.
4. Επειδή η νηστεία δεν περιλαμβάνει 
πολλές πρωτεϊνικές πηγές, υπάρχει περί-
πτωση ο καταναλωτής να καταφύγει στην 
κατανάλωση περισσότερων θερμίδων 
από αυτές που χρειάζεται. Αυτό γιατί ως 
γνωστόν, η παρουσία της πρωτεΐνης στο 
φαγητό συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
αισθήματος του κορεσμού, κάτι που δεν 
πετυχαίνουν τα τρόφιμα της νηστείας, 
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
περιέχουν υδατάνθρακες.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 
στο φαρμακείο μας Απόλλων 
μπορείτε να βρείτε τα γνήσια 
έμπλαστρα απο την Ελλάδα, 
ΛΕΟΝΤΟΣ και τα αναβράζοντα 
DEPON MAXIMUM 1000 MG.

Θα ηθέλα να ευχηθώ σε όλους καλή 
Σαρακοστή.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε 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.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1770: Ο Θεόδωρος Ορλόφ καταπλέει στη 
Μάνη και παρακινεί τους κατοίκους της να 
εξεγερθούν κατά των Τούρκων.
1943: «Ηχήστε σάλπιγγες…» απαγγέλλει ο 
Άγγελος Σικελιανός στην κηδεία του σπου-
δαίου Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά στο 
Α’ Νεκροταφείο, η οποία εξελίσσεται στην 
κορυφαία -ίσως- αντιστασιακή εκδήλωση 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με 
τη συμμετοχή χιλιάδων κόσμου.
1959: H ελληνική Βουλή απορρίπτει με 
ψήφους 170 έναντι 117 την πρόταση δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή, που υπέγραψε τις συμφω-
νίες Ζυρίχης και Λονδίνου για το Κυπριακό, 
δηλώνοντας ότι πρόκειται «για τας ευτυχε-
στέρας ημέρας της ζωής μου». Οι βουλευ-
τές της ΕΡΕ χειροκροτούν, ενώ ο Σοφοκλής 
Βενιζέλος αποχωρεί κραυγάζοντας: «Ζήτω 
η Ένωσις».
1993: Γερμανός αρχαιολόγος δηλώνει, ότι 
νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην αρχαία 
Τροία αποτελούν ισχυρά αποδεικτικά στοι-
χεία, ότι έγινε ο Τρωικός Πόλεμος.

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1584: Πρώτη εμφάνιση της 29ης Φεβρου-
αρίου ως πρόσθετης ημέρας κάθε δίσεκτου 
έτους. Η προσθήκη αυτή αποφασίστηκε το 
1581 από τον Πάπα Γρηγόριο ΧΙΙΙ, ο οποίος 
αφαίρεσε και 11 ημέρες, μετονομάζοντας 
την 4η Οκτωβρίου 1582 σε 15η Οκτωβρίου 
1582 και εγκαινιάζοντας το ημερολόγιο που 
πήρε το όνομά του. 
1900: Γεννήθηκε ο Γιώργος Σεφέρης, 
φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου 
Σεφεριάδη, νομπελίστας ποιητής. (Θαν. 
20/9/1971)
1944: Ελλάδα – Β’ Π.Π.: Οι τρεις μεγαλύτε-
ρες ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις 
ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, συνομολογούν τη 
Συμφωνία της Πλάκας – Μυρόφυλλου και 
δεσμεύονται να συνεργαστούν με τις συμ-
μαχικές δυνάμεις.
1956: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σχημα-
τίζει την πρώτη του κυβέρνηση που προ-
ήλθε από εκλογές. Η Λίνα Τσαλδάρη (69 
ετών) αναλαμβάνει το υπουργείο Πρόνοιας 
και γίνεται έτσι η πρώτη ελληνίδα υπουρ-
γός.
1976: Εξαγριωμένοι οπαδοί του Παναιτω-
λικού εισβάλλουν στο γήπεδο και ένας από 
αυτούς δαγκώνει και κόβει το αυτί του Θεσ-
σαλονικιού διαιτητή Στέφανου Ράμμου, 
επειδή έδωσε ένα αυστηρό πέναλτι στον 
ΠΑΟΚ.

1 ΜΑΡΤΙΟΥ
1923: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρη-
γοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου 
1923 ονομάζεται 1η Μαρτίου.
1952: Ο Νίκος Μπελογιάννης ακούει τον 
πρόεδρο του στρατοδικείου να ανακοινώνει 
ότι μαζί με επτά συντρόφους του (Δημήτρης 
Μπάτσης, Ηλίας Αργυριάδης, Νίκος Καλού-
μενος, Τάκης Λαζαρίδης, Χαρίλαος Τουλιά-
τος, Μιλτιάδης Μπισμπιάνος και Έλλη Ιωαν-
νίδου) καταδικάζεται σε θάνατο.
2002: Παύει οριστικά η κυκλοφορία της 
δραχμής στην ελληνική επικράτεια.

2 ΜΑΡΤΙΟΥ
1865: Ο Μεσσήνιος πολιτικός Αλέξανδρος 
Κουμουνδούρος σχηματίζει την πρώτη 

κυβέρνησή του.
1958: Μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών 
από την ΕΡΕ, ανάμεσα στους οποίους είναι οι 
Γεώργιος Ράλλης και Παν. Παπαληγούρας, ο 
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής 
υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής 
του. Προκηρύσσονται εκλογές για την 11η 
Μαΐου.

3 ΜΑΡΤΙΟΥ
1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει 
στο Κερατσίνι επίθεση του Κιουταχή, αρχι-
κώς 800 και την άλλη ημέρα 6.000 Τούρκων. 
Η μάχη αυτή υπήρξε μία από τις λαμπρότε-
ρες νίκες του.
1944: Λειψυδρία απειλεί την Αθήνα, καθώς 
η ΟΥΛΕΝ ανακοινώνει ότι το νερό της λίμνης 
του Μαραθώνα επαρκεί μόνο για εννιά 
μήνες ακόμη.
1989: Συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω ο γενι-
κός αρχηγός του Λεβαδειακού Καλομοί-
ρης, τη στιγμή που δίνει 1.500.000 δραχμές 
στον διαιτητή Ακρίδα για να ευνοήσει την 
ομάδα του στο αποφασιστικό παιχνίδι της 
με την Λάρισα. Οι «πράσινοι» της Βοιωτίας 
θα τιμωρηθούν με αφαίρεση τριών βαθμών 
από το επόμενο πρωτάθλημα.
2010: Η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώ-
νει νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης. Μεταξύ άλλων, 
περικόπτονται κατά 30% τα δώρα Πάσχα, 
Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας στο 
Δημόσιο, ενώ αυξάνονται ο ΦΠΑ και οι ειδι-
κοί φόροι κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά 
και τσιγάρα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις 
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα 
συνδικάτα.

4 ΜΑΡΤΙΟΥ
1944: Αρχίζει η Μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ 
των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από τη μία πλευρά 
και των Γερμανών κατακτητών και των ντό-
πιων συνεργατών τους από την άλλη. Θα 
τελειώσει στις 8 Μαρτίου, με την αποχώ-
ρηση των εισβολέων Γερμανών.
1972: Επαναχορηγείται πλήρως η στρατιω-
τική και οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς 
την Ελλάδα.

5 ΜΑΡΤΙΟΥ
399 π.Χ.: Ο Σωκράτης, ο Έλληνας Αθηναίος 
φιλόσοφος και μία από τις σημαντικότερες 
φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκό-
σμιου πνεύματος και πολιτισμού και ένας 
από τους ιδρυτές της Δυτικής φιλοσοφίας 
πίνει κώνειο και βάζει τέλος στη ζωή του. Το 
399 π.Χ. διατυπώθηκε εναντίον του κατηγο-
ρία για ασέβεια προς τους θεούς και για δια-
φθορά των νέων.
1913: Ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος 
Α’ πέφτει νεκρός στη Θεσσαλονίκη από τις 
σφαίρες του Αλέξανδρου Σχινά, στην 50η 
επέτειο από της αναρρήσεώς του στο θρόνο. 
«Κακούργοι χείρες παραφρόνων εδoλοφό-
νησαν εν Θεσσαλονίκη τον Βασιλέα, βυθίσα-
σαι εις βαθύτατον πένθος το έθνος, εν ημέ-
ρες αγαλλιάσεως δια την πλήρωσιν πανελ-
ληνίων πόθων» ανακοινώνει ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος.
1940: Παρθενική παράσταση της Λυρικής 
Σκηνής Αθηνών, με την οπερέτα του Στράους 
Νυχτερίδα. Εμπνευστής και πρώτος διευθυ-
ντής είναι ο Κωστής Μπαστιάς, τότε Γενικός 
Διευθυντής Κρατικών Σκηνών της Κυβέρνη-
σης Μεταξά.
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H 
διαδρομή του Τόνι Γεωργαντώνη 
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού 
θυμίζει έντονα πολλές ιστορίες 
Ελλήνων που αποφάσισαν να δο-

κιμάσουν την τύχη τους στην Αμερική. Στην 
«γη των ευκαιριών» όπως την αποκαλούν 
αυτός ο πανέξυπνος άνθρωπος ξεκίνησε α-
πό το μηδέν, έκανε διάφορες δουλειές, έφα-
γε τα μούτρα του δύο φορές επιστρέφοντας 
στο μηδέν και κάποια στιγμή απέκτησε το 
πρώτο το ταξί στη Νέα Υόρκη. Η αυτοκρα-
τορία που έστησε μέσα σε λίγα χρόνια τον 
έχρισε βασιλιά των κίτρινων οχημάτων μαζί 
με τον επίσης Έλληνα συνεταίρο του, μόνο 
που στην περίπτωση του Τόνι, υπήρχε και 
κάτι άλλο. Αυτό το «άλλο» ερευνούσαν ε-
πί μήνες οι New York Times που «τσαλάκω-
σαν» για τα καλά το προφίλ του δαιμόνιου 
Έλληνα, με μια έρευνα για το πως φέρεται να 
χειραγωγούσε την βιομηχανία των αδειών 
ταξί στην Νέα Υόρκη. Η σύλληψη του πέρυ-
σι από το FBI ήταν το κερασάκι στην τούρτα 
για τον εκατομμυριούχο Τόνι και τον Αμε-
ρικανό συνεταίρο του Άλαν Κάουφμαν. Ο 
ίδιος μέσω των συνηγόρων του αρνήθηκε 
τις κατηγορίες, όμως το δικαστήριο απαίτη-
σε εγγύηση 1.000.000 δολαρίων για να μην 
προφυλακισθεί, τα οποία καταβλήθηκαν ά-
μεσα. Επίσης του απαγόρευσε να μετακινεί-
ται έξω από τις περιοχές της Αστόρια και του 
Μανχάτταν, ενώ κατασχέθηκαν τα ταξιδι-
ωτικά του έγγραφα και του επιβλήθηκε α-
παγόρευση εξόδου από τις ΗΠΑ. Εκεί όπου 
μεγαλούργησε δημιουργώντας ακόμη και 
συναυλιακό χώρο στον οποίο εμφανίζονται 
όλα τα μεγάλα ονόματα του Ελληνικού τρα-
γουδιού, από την Πάολα, τον Βέρτη και τον 
Καρρά μέχρι τον Νίκο Οικονομόπουλο αλλά 
και ο πολύς Στίβεν Τάιλερ των Arosmith. Kά-
ποια βράδια ερχόταν στο κέφι όταν άκουγε 
το «Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή…» του 
Στράτου Διονυσίου ως άρρηκτα δεμένος με 
το αντικείμενο, αγνοώντας ότι το «δρομο-
λόγιο» αυτό μπορεί να τον οδηγήσει πλέον 
στην φυλακή.

Από τα Λιόσια στην Νέα Υόρκη
Κοιτάζοντας κανείς φωτογραφίες του Τόνι 
Γεωργαντώνη στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης δύσκολα αποκομίζει την εντύπωση 

ότι αυτός ο μυώδης άνδρας με τα πολλά 
τατουάζ, είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας. 
Θυμίζει μάλλον πυγμάχο σε κάποιες από 
αυτές με εξαίρεση αυτή στην οποία φωτο-
γραφίζεται δίπλα στο αυτοκίνητό του, μια 
Maclaren 720s αξίας 400.000 δολαρίων! 
Κάποιοι τον θυμούνται ακόμη νεαρό, ένα 
παιδί με καταγωγή από τα Λιόσια, που ευτύ-
χησε όπως έλεγε πριν λίγα χρόνια σε φίλους 
του να έχει συγγενείς στην Αμερική. Στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70, έχοντας μόλις τελειώ-
σει το Λύκειο ο Αντώνης Γεωργαντώνης 
παίρνει τη απόφαση να φύγει για σπουδές 
στην Αμερική. Τα ξεδέρφια του όπως είχε 
πει σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 
2015 σε ελληνική ιστοσελίδα τον περίμεναν 
στο Σινσινάτι του Οχάιο, εκεί όπου δραστη-
ριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστί-
ασης με δικά τους εστιατόρια. Η πόλη δεν 
ενθουσιάζει ιδιαίτερα τον νεαρό φοιτητή 
του Xavier University που σπουδάζει διοί-
κηση επιχειρήσεων και το αίμα του βράζει. 
Θέλει να πετύχει αλλά θα καταλάβει πολύ 
γρήγορα, ότι αυτό δεν είναι εύκολο, όταν θα 
ανοίξει ένα δικό του εστιατόριο, το οποίο 
δεν θα περπατήσει. Στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’80, ένας φίλος του που έμενε στη 
Νέα Υόρκη και είχε δικό του εστιατόριο 
μένει χωρίς συγκάτοικο και το Τόνι μετακο-
μίζει μαζί του. Από το άχρωμο Σινσινάτι βρί-
σκεται στην καρδιά του Greenwich Village, 
την αγαπημένη γειτονιά των καλλιτεχνών, 
των ηθοποιών, των μουσικών και τον μποέμ 
τύπων.

Με τι αυτοκίνητο σκοτώθηκε ο ε-
πιχειρηματίας Θόδωρος Νιτσιά-
κος
Ενθουσιάζεται αλλά η χαρά του δεν θα κρα-
τήσει πολύ, αφού ο φίλος του πουλάει το 
εστιατόριο και αυτός βρίσκεται μόνος του 
ξανά και χωρίς δουλειά, στην πόλη που δεν 
συγχωρεί εύκολα τα λάθη. Γίνεται ταξιτζής 
και δουλεύει 12ωρα ή και 16ωρα για να 
μπορέσει να τα βγάλει πέρα, κοιμάται ελά-
χιστα και ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον 
όταν αποφασίζει να αγοράσει ένα ταξί.
Θα πληρώσει 84.000 δολάρια για να το 
αγοράσει, χωρίς πιθανόν να φαντάζεται ότι 
τρεις δεκαετίες αργότερα, θα είναι ένας από 

τους μεγάλους παίχτες στην βιομηχανία των 
ταξί της Νέας Υόρκης.

Ο συνεταίρος, ο Αμερικάνος και 
το καρτέλ
Η γνωριμία του Τόνι με τον Βασίλη Μεσάδο, 
επίσης ταξιτζή έγινε μια μέρα στα μέσα της 
δεκαετίας του ’80, μέσω CB, αφού τότε 
κινητά δεν υπήρχαν, ούτε φυσικά GPS. Οι 
δύο άνδρες θα βγουν, θα γνωριστούν και 
ο μεγαλύτερος Τόνι βρίσκει στον Μεσάδο 
έναν πολύ καλό φίλο, με τον οποίο γίνε-
ται αχώριστος τα επόμενα χρόνια. Μαζί θα 
φάνε τα μούτρα τους, όταν ο Τόνι εμπιστεύ-
εται τον 19χρονο τότε φίλο του και δουλέ-
ψουν μαζί μαζί έναν Έλληνα broker ο οποίος 
ασχολείτο και με τις άδειες ταξί. Τον βοη-
θούν να αυξήσει τον στόλο του από 20 σε 
150 αυτοκίνητα, εκείνος τους πετάει έξω με 
τον τρόπο του, υποσχόμενος καθημερινά ότι 
όλα θα γίνουν. Τελικά δεν θα γίνει τίποτε και 
οι δύο φίλοι αποφασίζουν να δουλέψουν 
μόνοι τους από το 1991 και μέσα σε δεκαο-
χτώ χρόνια στήνουν την Queens Medallion 
Brokerage, στο Λονγκ Άιλαντ. Για να γίνει 
δούλεψαν πολύ σκληρά, όμως η επιτυχία 
και το χρήμα, φέρεται να άλλαξαν τον Τόνι, 
ο οποίος μαζί με τον Άλαν Κάουφμαν σύμ-
φωνα με τους New York Times, αποφάσι-
σαν να χειραγωγήσουν τη αγορά. Ο Αμερι-
κάνος ήταν το Νο1 σε μία κατά τι μη κερδο-
σκοπική «συνεταιριστική» τράπεζα η οποία 
χορηγούσε δάνεια σε οδηγούς ώστε να απο-
κτήσουν την δική τους άδεια ταξί. Είχε βρει 

την δουλειά έτοιμη από τον παππού και τον 
πατέρα του, απλά αποδείχθηκε στην πορεία 
του ότι ήταν άπληστος. Ο Τόνι σύμφωνα με 
τα όσα γράφτηκαν τους κατηύθυνε προς την 
Melrose Credit Union, όντας ο ίδιος μαζί με 
τον Μασάδο-ο οποίος δεν εμπλέκεται στην 
υπόθεση- ιδιοκτήτες ενός στόλου που αριθ-
μούσε πάνω από πεντακόσια πενήντα αυτο-
κίνητα.

Χρυσές δουλειές
Κάουφμαν και Γκεοργίτον έλεγχαν τις περι-
ουσίες αυτών των ανθρώπων που επιθυ-
μούσαν ένα καλύτερο αύριο το οποίο δεν 
ερχόταν ποτέ, αφού στην πορεία ανακά-
λυπταν ότι δεν μπορούσαν να αποπληρώ-
σουν τα δάνεια που είχαν λάβει. Ο Έλλη-

νας και ο Αμερικάνος φέρεται να έκαναν 
«χρυσές δουλειές» ενώ το FBI τους κατηγο-
ρεί για δωροδοκία και οι New York Times 
τους προσάπτουν την εκτόξευση του τιμή-
ματος για μια άδεια ταξί στη Νέα Υόρκη. 
Η συγκεκριμένη το 2002 κόστιζε 200.000 
δολάρια και το 2014 το τίμημα είχε ανέβει 
στο 1.000.000 δολάρια, προτού καταρ-
ρεύσει, αφήνοντας χιλιάδες επαγγελ-
ματίες να παλεύουν με την αποπληρωμή 
των δανείων τους. Τα «δωράκια» του Τόνι 
στον Κάουφμαν για την συνεργασία τους 
περιελάμβαναν ταξίδια στο Παρίσι και την 
Χαβάη, ένα σπίτι, ακόμη και προσωπικό 
δάνειο που δεν εξοφλήθηκε ποτέ. Αυτά δεν 
ήταν τίποτε για τον Έλληνα αφού το 2015, η 
προσωπική του περιουσία σύμφωνα με τα 
έγγραφα ανερχόταν σε 25.000.000 δολά-
ρια με αυξητικές τάσεις. Αυξητικές ήταν και 
οι εμφανίσεις διάσημων Ελλήνων καλλι-
τεχνών στο Mellrose Ballroom, έναν χώρο 
εκδηλώσεων που έστησε ο Γκεοργίτον μαζί 
με τον Μασάδο στο 2012 στην Αστόρια, 
με τίμημα 10.000.000 δολάρια. Στα χρό-
νια που ακολούθησαν πέρασαν από εκεί 
όλοι διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες που 
ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να διασκεδά-
σουν τους ομογενείς. Από την Πάολα, και 
τον Νίκο Βέρτη, μέχρι τον Καρρά και τον 
Νίκο Οικονομόπουλο που θα εμφανιστεί 
εκεί τον Σεπτέμβριο, όλοι πέρασαν από το 
Mellrose, ακόμη και ο Στίβεν Τάιλερ. Κανείς 
δεν γνωρίζει τι μέλλει γεννέσθαι στην υπό-
θεση που «τσαλάκωσε» το άμεμπτο μέχρι 

πρότινος προφίλ του Αντώνη που έγινε ο 
«βασιλιάς των ταξί» στην μητρόπολη του 
κόσμου. Η δίκη του για την υπόθεση δεν 
έγινε στις αρχές του φθινοπώρου και μέχρι 
τότε ο Γκεοργίτον, δεν μπορούσε να φύγει 
από την Νέα Υόρκη και τις συγκεκριμένες 
περιοχές που όρισε το δικαστήριο ότι πρέ-
πει να κινείται.  Τι έμεινε; Οι φωτογραφίες 
του με τον Ντε Μπλάτσιο και την Χίλαρι Κλί-
ντον, όπως και αυτές με διάσημους έλλη-
νες ερμηνευτές και τον Τόνι να χαμογελάει 
πριν από τον περσινό Ιούλιο και εκείνο το 
πρωινό. Τότε που οι πράκτορες του FBI 
συνέλαβαν με συνοπτικές διαδικασίες τον 
άνθρωπο που ήθελε να γίνει ο «βασιλιάς 
των ταξί» στη Νέα Υόρκη, κάτι που εν πολ-
λοίς κατάφερε τελικά…

Από τα Λιόσια στη Νέα Υόρκη
Ο Έλληνας βασιλιάς των ταξί, το καρτέλ και η σύλληψη



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ46 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Announcement
on the 2020 Marathon 

Student Contest 
The Marathon Education Committee 
of the Hellenic Canadian Academic 
Association of Ontario (HCAAO) invites 
high school students across Ontario 
to participate to the annual Marathon 
Student Contest on the social significance 
of the Marathon Race and its historical 
meaning and connection to the Battle of 
Marathon.
The student contest is part of the 
Toronto Marathon Initiative by the 
Consulate General of Greece in Toronto 
in partnership with the HCAAO and 
with financial support from the Hellenic 
Heritage Foundation (HHF). Winners of 
the student contest will be recognized 
with a monetary award of $1,000 each, 
during the Toronto Waterfront Marathon 
Wreath Ceremony in October, in which 
gold-plated olive branch wreaths from the 
area of Marathon in Greece are offered to 
the 1st-place winners of the Scotiabank 
Toronto Waterfront Marathon.
Students in Grades 9-12 who are studying 
one or more of the following subject areas 
are eligible to participate:
•    Classical Civilization (Grade 12)
•    World History (Grade 11)
•    Healthy Active Living Education 
(Grades9-12)
•    Introductory Kinesiology (Grade 12)
The 2020 contest is also open to high 
schools attending the Ontario Student 
Classics Conference on May 7, 2020 at 
Brock University.
Educational material including a power 
point presentation, notes and instructions 
on the objectives, format and timelines 
of the contestwill be available through 
the OSCC webpage. In addition, the 
contest material is available to the TDSB 
high schools during Greek Heritage 
Month through the TDSB webpage. The 
presentation focuses on the origin of the 
Marathon race in honour of Pheidippides 
and other Athenian soldiers who ran 
42 km from Marathon back to Athens 
to announce the victory and protect 
the city of Athens itself demonstrating 
the power of the human mind and civic 
responsibility. Teachers who are interested 
in engaging students in the contest 
can use the presentation to initiate 
discussion in their classes. Students who 
are interested in participating in the 
contestmust submit their essay/poster/
short video or other creative work to the 
Marathon Educational Committee by 
email (see details below).

Topic:The meaning of the Marathon 
race in contemporary societies
Objective:Students are invited to consider 
the meaning of the Marathon race in 
contemporary societies. The Marathon 
race itself stands as an appropriate 
symbol of incredible human effort and 
mental strength. Furthermore, the 
initiative aims to demonstrate the close 
link of the Marathon to the essential 
values of “Olympism”: excellence, respect 
and friendship. The promotion and 
development of these values through 
the Marathon contribute not only to the 
lifelong enjoyment of sport, but also to 
the education of the whole human being.
Language:English
Format:Students can participate in 
the contest using one of the following 
formats: a) essays submitted in Word 
format, 3 pages max, Arial 12-point font, 
double-space; b) electronic posters should 
be submitted in Power Point format; 
c) short videos should be uploaded and 
submitted as a link to a site (e.g. vimeo, 
youtube), 2 mins max; or d) any other 
example of creative work on the topic (e.g. 
a portfolio of photographs, collage etc) as 
long as it can be submitted electronically. 
All outside sources used must be 
appropriately cited.
Submissions:Submissions are to be sent 
to the adjudication committee during the 
period between May 15 to May 31, 2020 
via emailto: marathon.essay@hcaao.org.
Award s :  T he  Commit te e  w i l l 
adjudicate the submissions to select 
one top submission per grade (Grades 
9-12). Winners and runner-ups will be 
announced via email to all participating 
schools by the end of the academic year. 
The fourwinners will be recognized with 
a monetary award during the Toronto 
Waterfront Marathon Wreath Ceremony 
in October.
The monetary award is $1,000 for each 
winner. To receive the award, the contest 
winners are expected to attend the 
Marathon Wreath Ceremony organized 
inToronto during the month of October 
2020 (date TBA).Should a student be 
unable to attend the ceremony, they may 
be asked to forfeit their prize, in which 
case the prize will go to the runner-up.
The Scotiabank Toronto Waterfront 
Marathon will also offer up to 100 
students the opportunity to participate in 
the “5K run”, which is held in conjunction 
with the Toronto Waterfront Marathon.
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Το “Serano Bakery & Café” έκανε μια φιλανθρωπική 
προδοσφαρική προσπάθεια συγκεντρώνοντας $15.000

 για το SPG50 υποστηρίζοντας τον Μιχαλάκη μας. 
Μπράβο τους όπως και σ’ όλους τους συμμετέχοντες.

T
o Σάββατο 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο ερανικό τουρνουά πο-

δοσφαίρου από το Serano Bakery και Serano Cafe με σκοπό την βοήθεια στον μι-

κρό Μιχάλη και την θεραπεία του SPG 50. Από το τουρνουά κατάφερε να μαζευτεί 

το αξιόλογο ποσό των $15.000. Οι διοργανωτές θέλουν να ευχαριστήσουν όλους 

όσους συμμετείχαν καθώς και τους παρακάτω δωρητές: το Mertro Golf Sportplex που δώ-

ρισε το χώρο για να διεξαχθεί το τουρνουά, το Logo Bar Cafe,το Santorini Estiatorio, τον 

Yianni Deejay, το Photos by AJM, τον φωτογράφο Shrikant Arora, το First General Property 

Restoration Specialist, το Kleenway Comprehensive Facility Care, το The Greek Grill, το 

Kolonaki Group, το Marathon Cleaning, το Wasteland Disposal, το Tilwood Inc., το SGE 

Capital, το K-OS Promotion και το Crystal Fountain Event Venue.
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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

Πλατεία Κηφισιάς

Λεωφόρος Συγγρού 
περί τα 1940

Η Πύλη του 
Αδριανού, περίπου 

1888-1900, 
κληροδότημα 

Οδυσσέα Φωκά

Πλατεία Συντάγματος, 
1923, συλλογή Frank and 
Frances Carpenter, αρχείο 

Library of Congress

Η πανέμορφη Λ. 
Αμαλίας το 1900

Ενας από τους ακριβότερους 
σήμερα δρόμους του κόσμου, 

η οδός Ερμού το 1920

Η πλατεία 
Συντάγματος το 

1903

Οδός Πινδάρου 
στο Κολωνάκι 
στα μέσα της 
δεκαετίας του 

1920

Πειραιάς, δεκαετία του 1920 
όταν… αποβιβάζονταν τράγοι 

στο λιμάνι

Κρεοπώλης της Θεσσαλονίκης, γύρω στο 1920, με το άλογό του γυρίζει τις 
γειτονιές και πουλά κρέας
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Όταν δε νηστεύητε 
μή γίνεσθε ώσπερ οι 

υποκριταί...

Υ
πάρχουν πολλοί σημερινοί Χρι-
στιανοί που έχουν ξεχάσει το 
θεσμό της νηστείας. Κι’ όταν α-
κούνε για νηστεία γίνονται σκυ-

θρωποί. Συννεφιάζει το πρόσωπό τους και 
λένε: Είναι δύσκολη και ανεφάρμοστη η 
νηστεία για την εποχή μας, όταν ζούμε σε 
μιά καταναλωτική κοινωνία με τόσα καυ-
σαέρια… Και όμως αυτοί οι ίδιοι άνθρω-
ποι, ενδιαφέρονται για τη νηστεία από άλ-
λη σκοπιά. Θέλουν να ρίξουν το βάρος του 
σώματός τους, γιατί η πολυφαγία προκα-
λεί καρδιακά και κυκλοφοριακά νοσήμα-
τα, αρθρίτιδα, αϋπνίες, ανεβάζει την πίεση 
κ.λ.π. Μπροστά σ’ αυτούς τους κινδύνους 
κι όσοι ακόμη περιφρονούν την νηστεία 
της Εκκλησίας, αρχίζουν να κάνουν δίαιτα. 
Κι έτσι από το ένα άκρο πέφτουν στο άλλο. 
Από την πολυφαγία και την λαιμαργία στο 
μέτρημα των θερμίδων… Αλλά ο σύγχρο-
νος άνθρωπος δεν θα έπεφτε, δ’ αυτές τις 
ακρότητες, αν κανόνιζε τη ζωή του και τη 
δίαιτά του, σύμφωνα με το θέλημα του Θε-
ού. Αν μελετούσε την Αγία Γραφή, με την 
απόφαση να εφαρμόση το παραγγέλματά 
της και στο θέμα της νηστείας. Στο πρώτο 
βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης διαβάζου-
με, ότι ο πάνσοφος Δημιουργός μας Θε-
ός, εθέσπισε τη νηστεία στους πρωτοπλά-
στους. Έδωσε στον Αδάμ και την Εύα εντο-
λή να νηστέψουν απο τους καρπούς ενός 
δένδρου, που ήταν μέσα στον Παράδει-
σο. <<Ου φάγεσθε απ’ αυτού!>> (Γεν. Β’ 
17). Η παρακοή τους είχε σαν αποτέλεσμα 
την έξοδο των πρωτοπλάστων απ’ τον Πα-
ράδεισο και την απομάκρυνσί τους απ’ το 
Θεό. Ο Μωυσής νηστεύει σαράντα μέρες 
και κατόπιν ανεβαίνει στην κορυφή του ό-
ρους Σινά, για να παραλάβη από το Θεό τις 
πλάκες με τις δέκα εντολές. Αλλά και άλλα 
προφητικά αναστήματα όπως ο Δαυΐδ, ο 
Ηλίας, ο Δανιήλ, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, 
νηστεύουν και γίνονται κήρυκες της νη-
στείας. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο 
Κύριός μας πρίν ξεκινήση για τη δημόσια 
δράση του νήστεψε σαράντα μέρες. Και 
στην σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου 
μας παραγγέλει: <<Όταν νηστεύητε μη γί-
νεσθε ώσπερ οι υποκριταί…>> (Ματθ. Στ’ 
16). Προϋποθέτει ο Κύριός μας με τα λό-

για του αυτά, ότι η νηστεία είναι ένας θε-
σμός γνωστός και Ιερός. Και προτρέπει 
τους μαθητάς του όταν νηστεύουν, να μη 
γίνονται σκυθρωποί, όπως οι υποκριταί, 
που παραμορφώνουν τα προσωπά τους, 
για να τους ιδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύ-
ουν. Αλήθεια σας λέγω, τονίζει ο Κύριος, 
ότι αυτοί έχουν λάβει την ανταμοιβή τους, 
δηλαδή τους επαίνους των ανθρώπον. Όλα 
αυτά που αναφέραμε από την Αγία Πραφή, 
συνδέουν τη νηστεία με τη χαρά. Και ο Κύ-
ριός μας, μας συνιστά να νηστεύουμε με 
χαρούμενο το πρόσωπό μας. Αλλά και οι 
άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας που ερ-
μηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή αυτό το-
νίζουν. Να δεχώμαστε τη νηστεία με χαρά, 
γιατί είναι η εξασφάλισι της ευεξίας και η 
μητέρα της υγείας. Γράφει χαρακτηριστικά 
ο άγιος Νεκτάριος σχολιάζοντας την πε-
ρικοπή του σημερινού Ευαγγελίου: <<Να 
χαίρης, όταν είναι η εποχή της νηστείας και 
να μη δείχνεσαι σκυθρωπός, όπως κάνουν 
οι ηθοποιοί που παραμορφώνουν την ό-
ψι τους, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι. 
Γιατί του Κυρίου μας ο λόγος είναι: άλειψε 
τον καιρό της νηστείας το κεφάλι σου, και 
νίψε το προσωπό σου με τις ευεργεσίες. 
Λάμψε με τις αρετές σου, γιά να φανής πως 
νηστεύεις μονάχα για μένα, που βλέπω τα 
κρυφά και παράβυστα των ψυχών…>>. Η 
νηστεία λοιπόν έχει ιστορία από τον Αδάμ 
μέχρι το Χριστό. Και απο την εποχή του 
Χριστού μέχρι σήμερα. 
Με πολλή χαρά έκαμε το αγώνισμα της 
νηστείας και ο μεγάλος Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως, ο ιερός Χρυσόστομος: 
<<Κανείς ας μη γίνεται κατηφής, κανείς ας 
μη σκυθρωπάζη, αλλά ας σκιστά και ας 
χαίρεται και ας δοξάζη το Θεό που φρο-
ντίζει για τις ψυχές μας. Αυτός μας καθώ-
ρισε την αρίστη οδό της νηστείας, που με 
πολλή χαρά πρέπει ο καθένας να υποδε-
χθή. Ας ντρέπωνται οι ειδωλολάτρaι, ας 
κρύβουν από ντροπή το προσωπό τους 
οι Ιουδαίοι, όταν μας βλέπουν με πόση 
αγάπη και ιλαρότητα και προθυμία υπο-
δεχώμεθα την περίοδο της νηστείας…>> 
Ας υποδεχθούμε λοιπόν αδελφοί μου την 
Μεγάλη Σαρακοστή με αγάπη, ιλαρότητα, 
προθυμία και πολλή χαρά.
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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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 51TOΡΟΝΤΟ
28 Φεβρουαρίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ52 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Η 
αστυνομία ανακοίνωσε την σύλληψη ενός φερόμενου ως έμπορο ναρκωτικών 
που είχε μοιράσει στους δρόμους του Τορόντο μια επικίνδυνη δόση χαπιών φε-
ντανύλης, που οδήγησε 14 άτομα στο νοσοκομείο με συμπτώματα υπερβολικής 
δόσης την Τετάρτη. Η έρευνα που φέρεται να κράτησε μόλις δύο ώρες οδήγησε 

στην σύλληψη ενός υπόπτου την ίδια ημέρα. Η αστυνομία θεωρεί ωστόσο πως υπάρχουν 
στους δρόμους ακόμη μερίδες από την επικίνδυνη δόση φεντανύλης.  Τα 14 άτομα μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο την  Τετάρτη από τις 3:30 μμ ως τις 11μμ με συμπτώματα υπερ-
βολικής δόσης κι ενώ τους παραχωρήθηκε ναλοξόνη δεν συνήλθαν αμέσως και χρειάστη-
καν περισσότερη φροντίδα μέσω της διακομιδής τους στο νοσοκομείο. Ο δράστης φέρεται 
πως σύχναζε στην περιοχή ακόμη και μετά την πώληση που έκανε, με τις αρχές να δηλώ-
νουν πως εάν δεν είχαν ενεργήσει άμεσα ήταν πιθανό ακόμη περισσότεροι τοξικομανής να 
είχαν κάνει χρήση.

Συνελήφθη έμπορος 
ναρκωτικών στο κέντρο 

Η αστυνομία προειδοποιεί για απάτη 
που στοχεύει ηλικιωμένους

Η αστυνομία του Τορόντο 
έκδωσε προειδοποίηση 
για την δημοσία ασφάλεια 
καθώς υπάρχει κάποιος 

ο οποίος προσπαθεί να αποσπά-
σει χρήματα από ηλικιωμένους 
παριστάνοντας τον αστυνομικό. 
Ο δράστης προς το παρόν φέρε-
ται να στοχεύει ηλικιωμένους της 
πολωνικής κοινότητας του Τορόντο. 
Συγκεκριμένα ένας άνδρας και μία 
γυναίκα μιλώντας την αγγλική και 
την πολωνική γλώσσα τηλεφωνούν 
στους ηλικιωμένους λέγοντας τους 
πως υπάρχει ένα αστυνομικό θέμα 
εις βάρος τους και τους ζητάνε να 
δώσουν τα προσωπικά τους στοι-
χεία. Στην συνέχεια τους ζητάνε να 
βάλουν χρήματα σε μία τσάντα και 
να τα αφήσουν έξω από το σπίτι 
τους. Η αστυνομία προειδοποιεί 

πως η ίδια δεν θα τηλεφωνούσε 
ποτέ για να ζητήσει χρήματα, ούτε 
ζητά για προσωπικά στοιχεία μέσω 
τηλεφωνήματος. Μέχρι στιγμής η 
αστυνομία δεν έχει δώσει στοιχειά 
για το αν έχει πιθανούς υπόπτους, 
αλλά καλεί το κοινό να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί και να επικοινω-
νήσει μαζί της για πιθανές πληρο-
φορίες.

Ο 
σύζυγος μιας γυναίκας 
από το Τορόντο, η οποία 
είχε διαγνωστεί με τον 
ιό COVID-19 την Τρίτη, 

φέρεται να προσβλήθηκε κι ίδιος, 
γεγονός που αποτελεί την πρώτη 
επιβεβαιωμένη περίπτωση στο Ο-
ντάριο για μετάδοση του ιού από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Την Τετάρ-
τη, αξιωματούχοι της δημόσιας υ-
γείας δήλωσαν ότι μια 60χρονη α-
πό το Τορόντο που επέστρεψε από 
το Ιράν στις 15 Φεβρουαρίου βγή-
κε θετική στον νέο κορωναϊό, γε-
γονός που ώθησε τους δημόσιους 
υπαλλήλους να βάλουν το σύζυγό 
και το γιο της σε απομόνωση στο 
σπίτι και να επικοινωνήσουν με ό-
ποιον είχε έρθει σε επαφή μαζί της 
τις τελευταίες εννέα ημέρες. Την Πέμπτη ο άνδρας της, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει μαζί 
της στο Ιράν, φέρεται να προσβλήθηκε από τον ιό. Η γυναίκα είχε μείνει εννέα ημέρες 
«υγιείς» πριν πάει στο νοσοκομείο με μάσκα για να αναφέρει τα συμπτώματα της. Ο γιός 
του ζεύγους που δεν μένει μαζί τους επίσης εξετάστηκε και τα αποτελέσματα ακόμη δεν 
έχουν βγει. 
Την Τετάρτη οι γιατροί εξέταζαν 14 περιπτώσεις για τον συγκεκριμένο ιό, ενώ την Πέμπτη 
προστέθηκαν άλλοι επτά άνθρωποι. Άτομα που επέστρεψαν στο Τορόντο από το Ιράν 
φέρεται τώρα να αποτέλουν την προέλευση του ιού σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις από 

Πρώτο περιστατικό μετάδοσης 
του κορωναϊού στο Τορόντο

T
o Ontario English Catholic Teachers’ 
Association (OECTA) είχε ακυρώσει 
προηγουμένως τη συμμετοχή του 
στις προγραμματισμένες απεργίες 

την προηγούμενη εβδομάδα δηλώνοντας 
πως ήταν σε «ουσιαστικές» συζητήσεις με 
την επαρχία. 
Ωστόσο, τη Δευτέρα οι συζητήσεις φέρεται 
να «χάλασαν» με την Πρόεδρο του OECTA, 
Liz Stuart, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι 
«δεν έχει πραγματική πρόθεση να διαπραγ-
ματευτεί μια συμφωνία».
Η Στουαρτ δήλωσε ότι η οργάνωση συμφώ-
νησε να αναστείλει την συμμετοχή της στις 
απεργίες που είχε προγραμματίσει για αυτή 
την εβδομάδα ως επίδειξη «καλής πίστης» 

και «επίδειξης» της δέσμευσής τους να 
κάνουν μια συμφωνία.
Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση συνέχισε 
να «επιμένει σε βαθιές, μόνιμες περικο-
πές», ενώ «εμποδίζει τον ανακριβή ισχυρι-
σμό ότι οι βελτιώσεις στο σχέδιο παροχών 
(OECTA’s) είναι το κρίσιμο στις διαπραγμα-
τεύσεις». 
Την εβδομάδα που μας πέρασε οι τέσσε-
ρις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της 
απεργίας είχαν αποφασίσει να απεργήσουν 
για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους.
Έτσι, αποφάσισε εκ νέου στις 5 Μαρτίου να 
πραγματοποιήσει την απεργία των δασκά-
λων για μία ημέρα στα καθολικά σχολεία σε 
όλη την επαρχία του Οντάριο.

Ξανά στις 5 Μαρτίου απεργία για 
τους δασκάλους στα καθολικά 
σχολεία της Επαρχίας
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Bre Tiesi: 
είναι σκέτη κόλαση!

Διαθέτει ένα 
εντυπωσιακό 
γυμνασμένο 
κορμί που κάνει 
τους άνδρες να 
αλληθωρίζουν! Ο 
λόγος για την Bre 
Tiesi, το γνωστό 
μοντέλο από την 
Αμερική, την 
οποία αρκετοί την 
συγκρίνουν με την 
Μέγκαν Φοξ!
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Π
αίζει τεράστια μπάλα αυτή η κουκλάρα!
Αν είσαι οπαδός της ΑΕΚ και έχεις αδυ-
ναμία στις όμορφες γυναίκες, τότε ξέρεις 
ήδη σε ποια αναφερόμαστε. Ωστόσο σε 

τέτοιες περιπτώσεις, δεν χωράνε οπαδικά. Η ανα-
γνώριση είναι καθολική και φυσικά πρόκειται για 
την Χριστιάννα Ζύκα που άφησε την Κέρκυρα για 
τα μάτια της Αθήνας και δεν χάνει την ευκαιρία να 
βρίσκεται στο πλευρό των “κιτρινόμαυρων”. Το 
μελαχρινό μοντέλο έχει δημιουργήσει έναν πιστό 
«στρατό» από followers στο Instagram –όπου με-
τράει γύρω στους 11.200 πιστούς ακόλουθους- 
και μεταξύ μας οφείλεις να την ακολουθήσεις δι-

ότι είναι αρκετά λίγοι για τέτοιο κορίτσι. Συχνάζει 
στης Φιλαδέλφειας τα μέρη αλλά και την Γλυφά-
δα, ενώ το καλοκαίρι το δίπολο Μύκονος-Κέρκυ-
ρα είναι πάντα το αγαπημένο της. Η καλλονή που 
μαγνητίζει τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ, αντί της Ένω-
σης, μιλά για αυτό το... φαινόμενο και αισιοδοξεί, 
ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες. «Μπορεί να τα 
καταφέρει», λέει. Χριστιάννα, ποια είναι η σχέση 
σου με την ΑΕΚ; Εκτός από φανατική φίλαθλος ερ-
γάζομαι σαν υποδοχή των VIP στο οακα στα εντός 
έδρας παιχνίδια!!«Χανω ισως λίγα απο τα πρώτα 
λεπτά, γιατι ακομα έρχεται κόσμος αλλα μεχρι το 
ημίχρονο μπορω και βλεπω τον αγώνα ναι!»

Η καυτή επικοινωνιολόγος της ΑΕΚ 

O 
Πέτρος Ιακω-
βίδης γνώρι-
ζε πως θα α-
σχοληθεί με 

τη μουσική όταν ήταν μό-
λις στο νηπιαγωγείο, ενώ 
στο σχολείο έγραφε δι-
κούς του στίχους στα βι-
βλία και μάθαινε διάφο-
ρα μουσικά όργανα.
Πλέον θεωρείται ένας α-
πό τους πιο δημοφιλείς 
νέους τραγουδιστές, ε-
νώ τα τραγούδια του έ-
χουν εκατομμύρια προ-
βολές στο Youtube και ο 
κόσμος τον ακολουθεί πι-
στά σε κάθε νέα του συ-
νεργασία.
«Θέλω να απασχολώ μό-
νο με τη δουλειά μου και 
όχι με την προσωπική 
μου ζωή».
Δεν του αρέσει να μοι-
ράζεται στα social media 
φωτογραφίες και στιγμές 
με τις συντρόφους του. 
Σέβεται το γεγονός ότι 
η γυναίκα που είναι στο 
πλευρό του μπορεί να θέ-
λει να παραμείνει πίσω α-
πό τα πρώτα.

Πέτρος Ιακωβίδης: «Θέλω να 
απασχολώ μόνο με τη δουλειά»

H Ιωάννα Σαρρή 
μπήκε σε κλίμα 
Valentine’s mood

Η Ιωάννα Σαρρή, με το 
ανυπέρβλητο κορμί και το τέλειο 
ανάστημα, γιορτάζει την ημέρα 
των ερωτευμένων και δεν το 
κρύβει.
Φορώντας εσώρουχα που την 
κάνουν ακόμη πιο σέξι, ποστάρει 
φωτογραφίες στα social media και 
γράφει στη λεζάντα: «Valentine’s 
mood». To αποτέλεσμα εκρηκτικό 
και το μοντέλο κατάφερε να 
κερδίσει περίπου 10.000 likes 
για ένα ενσταντανέ… Βέβαια, δεν 
είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα 
επιλέγει hot εσώρουχα για να 
φωτογραφηθεί.

Η Δώρα Γκουγκούση 
που πρέπει να 
ακολουθήσεις

Μία από τις πιο γνωστές 
γυμνάστριες και δασκάλα pi-
lates πείθει τον οποιοδήποτε να 
αρχίσει την άσκηση Αν τη δεις 
για πρώτη φορά, σίγουρα θα 
μπερδευτείς καθώς θα νομίζεις 
ότι είναι μοντέλο. Η Δώρα 
Γκουγκούση, η ξανθιά καλλονή 
με τους χιλιάδες followers, είναι 
ίσως η πιο ωραία Ελληνίδα 
personal trainer που ξεχωρίζει σε 
κάθε της βήμα. Με θεϊκό κορμί, 
τέλειες αναλογίες, γυμνασμένους 
γλουτούς, η εντυπωσιακή κοπέλα 
έχει δημιουργήσει το νέο «hot» 
personal γυμναστήριο της Αθήνας, 
το «Find Balance».

Ο καυτός Γιώργος 
Τσακ. τρελαίνει στα 
σόσιαλ...

Ο Γιώργος είναι μοντέλο και 
πρόσφατα φωτογραφήθηκε 
από τον Αργύρη 
Ραφτόπουλο. Ευτυχώς για 
τον γυναικείο πληθυσμό 
φρόντισε τις φωτογραφίες 
να της αναρτήσεις και στα 
προφίλ του στο διαδίκτυο 
με αποτέλεσμα τα λάικς και 
οι καρδούλες να πέφτουνε 
βροχή. Με τέτοιες αναλογίες 
η διεθνή καριέρα είναι προ 
των πυλών...

Η Βάσω Βιλέγκας μαγνητίζει 
με την πόζα της στον φακό

Σ
υσ τήθηκε σ το 
τηλεοπτικό κοινό 
μέσα από τη συμ-
μετοχή της στο 

Next Top Model, όταν 
αυτό προβαλλόταν από 
τη συχνότητα του ΑΝΤ1. 
Και ξεχώρισε με τη μία, 
χάρη στην εξωτική ο-
μορφιά της. Άλλωστε, η 
Βάσω Βιλέγκας κατάγε-
ται από τη Βενεζουέλα, 
μία χώρα με παράδοση 
στην ομορφιά.
Το μοντέλο μετά τη συμ-
μετοχή της στο ριάλιτι 
μόδας, είδε τις πόρτες 
του μόντελινγκ να ανοί-
γουν και τις μετοχές της 
να ανεβαίνουν. Μάλιστα, 
δεν άργησε να γίνει και 
η αγαπημένη του ανδρι-
κού κοινού.
Το εκρηκτικό μοντέλο 
δεν τα «σπάει» μόνο στις 
πασαρέλες και στα social 
media, αλλά και στις 
παραλίες, όπου κάθε 
καλοκαίρι οι εμφανίσεις 
της στη θάλασσα είναι… 
χάρμα οφθαλμών.
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Τ
α μαγιό και τα ε-
σώρουχα «μετα-
μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι» 
στο δικό της κορμί. 

Ο λόγος για την Valentina 
Fradegrada, το νεαρό μο-
ντέλο από το Μπέργκαμο 
της Ιταλίας, που γνωρίζει 
τα δυνατά τoυ σημεία και 
φροντίζει να τα αναδεικνύ-
ει με σέξι πόζες.
Η μελαχροινή καλλονή, έχει 
δημιουργήσει δύο beauty 
blogs ενώ συνεργάζεται με 
κορυφαίες εταιρείες όπως 
η Nike. Είναι αρκετά δημο-
φιλής στο ανδρικό κοινό, 
καθώς φροντίζει να τροφο-
δοτεί συνεχώς την ροή της 
στο Instagram με αποκαλυ-
πτικές φωτογραφίες που εξι-
ταρουν την φαντασία.
Η Valentina απαριθμεί πλέον 
2,1 εκατομμύρια ακόλουθους 
στο Instagram και όχι άδικα, 
καθώς το φιδίσιο κορμί της 
σε συνδυασμό με το ιταλικό 
της ταμπεραμέντο ξετρελαίνει 
τον ανδρικό πληθυσμό.

Το μοντέλο από την Ιταλία 
που δείχνει μόνο το σώμα της

Η μελαχρινή που στέλνει 
απευθείας στον… ψυχίατρο

Π
ροκαλεί… αναστάτωση με 
κάθε πόζα που ανεβάζει στο 
Instagram και έχει γεμίσει… α-
κολούθους.Η Τιάννα Γκρέγκορι 

δηλώνει… μοντέλα, αλλά η αλήθεια εί-
ναι πως έγινε γνωστή μέσα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο γνωστό Μέ-
σο κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπετε, οι 
φωτογραφίες που ανεβάζει είναι ιδιαίτε-
ρα… προκλητικές και κανείς δεν μπορεί 
να μείνει… ανεπηρέαστος.

Διαθέτει απίστευτες καμπύλες και δεν 
έχει… πρόβλημα να τις παρουσιάσει σ’ 
όλον τον κόσμο. Εμείς το μόνο που θα 
κάνουμε είναι να… συμφωνήσουμε 
μαζί της και σας την παρουσιάζουμε. Η 
παρακολούθηση του Instagram account 
του συγκλονιστικού fitness model από 
το Λος Άντζελες προκαλεί… εθισμό. Γι’ 
αυτό συνεχίστε με προσοχή όσο κρυφο-
κοιτάζετε τις φωτογραφίες μίας από τις 
πιο καυτές γυναίκες στη γη…

O 
Ορλάντο Μπλουμ, 
τα έκανε θάλασσα. 
Εσύ και ο tatoo 
artist σου. Που 

θέλατε να γράψετε με κώδι-
κα Μορς το όνομα του γιου 
σου, Φλιν, αλλά μια τελεία 
από δω, μια παύλα από κει, 
και γράφτηκε «Φριν». Μικρό 
το κακό, βάζεις μια τελεία και 
το διορθώνεις ή βάζεις πολ-
λές τελείες και το κάνεις «Έ-
ρολ Φλιν» και πολλές τελεί-
ες και παύλες και το κάνεις 
«Φλίνστοουνς». Αλλά όπως 
και να έχει, αυτή η ιστορία σε 
έχει στιγματίσει (αχα, καλό, 
εεεεε;), διότι ΦΥΣΙΚΑ μόλις 
το έκανες το ανέβασες στο 
instagram για να πάρεις likes. 
Μόνο που ανάμεσα στις λυσ-
σάρες followers σου και τους 
αγαπητικούς του Λέγκολας, 
βρέθηκε προφανώς και κά-
ποιος «μαρκόνης» (ολογρά-
φως: ασυρματιστής), που 
διάβασε το χέρι σου και κα-
τάλαβε το λάθος. Και δεν σε 
χάλασε καθόλου. Ούτε εσέ-
να, ούτε τους άλλους που την 
πάτησαν, για να κάνουν κάτι 
«ανατρεπτικό» κάτι «διαφο-
ρετικό» και «δημιουργικό».

Διάσημος ηθοποιός «χτύπησε» σε 
τατουάζ λάθος το όνομα του γιου του 

Ο
ι προκλη-
τ ικές πό-
ζες της δεν 
έχουν τε-

λειωμό! Αν μιλάμε για 
πρόκληση, τότε εννο-
ούμε τη Lauren Luongo 
Το ξανθό και χυμώδες 
μοντέλο που με τις πό-
ζες της κάνει άνω κά-
τω το ανδρικό κοινό. 
Και αν κάνεις μία βόλτα 
στο λογαριασμό της στο 
Instagram, θα το διαπι-
στώσεις ιδίοις όμμασι.
Φαίνεται πως η Lauren 
Luongo έχει βάλει αμέτι 
μου χαμέτι, να προκα-
λεί πολλαπλά εγκεφαλικά 
στους διαδικτυακούς της 
φίλους…. Και τα κατα-
φέρνει.Άλλωστε, οι φωτο-
γραφίες της που ανεβάζει 
είναι η μία πιο σέξι από την 
άλλη, με την ίδια να ποζά-
ρει σε άκρως προκλητικές 
πόζες, που αναδεικνύουν 
τα πληθωρικά της προσό-
ντα.

Η μικρή που δε σταματά να 
αναστατώνει τον κόσμο
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Επιστρέφουμε χειμώνα στη μεσσηνιακή 
πρωτεύουσα, για να συστηθούμε με 
δραστήριους ντόπιους, που γεμίζουν το 
πολιτιστικό ημερολόγιο με εκδηλώσεις 
και δεν επιτρέπουν στην πόλη να πέσει 
σε χειμερία νάρκη.

Μ
ε λιακάδα μέσα στο καταχείμωνο 
και την άνεση που προσφέρει το 
καλoδιατηρημένο οδικό δίκτυο, 
δεν μας πήρε περισσότερο από 

δύο ώρες και τριάντα λεπτά, μαζί με μία στά-
ση, για να φτάσουμε. Η είσοδος στην πόλη δεν 
διαθέτει κάτι ιδιαίτερα γοητευτικό, μέχρι που 
βλέπει κανείς το λιμάνι με την πλατεία Τελωνεί-
ου και τα κτίρια με τα νεοκλασικά στοιχεία, που 
θυμίζουν μια πρότερη εποχή. Αυτόν τον καιρό η 
παραλιακή λεωφόρος Ναυαρίνου ήταν ήσυχη 
και η θάλασσα λαδιά. Λίγοι χειμερινοί κολυμβη-
τές βρίσκονταν στο νερό, μπροστά από το ξενο-
δοχείο Filoxenia. Ο χειμώνας είναι μια εξαίρεση 
στο καλό της κλίμα. Λίγες ημέρες πριν από τη 
γιορτή της Παναγίας Υπαπαντής, της πολιούχου 
της Καλαμάτας, ακούσαμε τις πρόβες της Φιλαρ-
μονικής, είδαμε τους Καλαματιανούς εποχούμε-
νους στον άνετο ποδηλατόδρομο και άλλους να 
απολαμβάνουν τη βόλτα στο φαρδύ πεζοδρό-
μιο της Φαρών, μήκους 5,5 χλμ., που ενώνει την 
παραλία με το κέντρο. Παρακολουθήσαμε το 
Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, είδαμε μια προ-
βολή που διοργάνωσε η Νέα Κινηματογραφική 
Λέσχη FilmHouse, επισκεφτήκαμε μια έκθεση 
κρασιού και χάσαμε –για μία μόνο ημέρα– το 1ο 
Φεστιβάλ Αφήγησης Λαϊκού Παραμυθιού. Πώς 
να τα προλάβεις όλα;
Όσο η πόλη γίνεται πλουσιότερη χάρη στα πολι-
τιστικά δρώμενα που διοργανώνουν οι κάτοικοί 
της, μια σειρά από έργα ανάπτυξης, που θα την 
αναβαθμίσουν συνολικά, βρίσκονται σε ανα-
μονή, όπως η κατασκευή του δρόμου Καλαμά-
τα-Ριζόμυλος, μια οδός που θα κάνει την πρό-
σβαση στην καρδιά της Μεσσηνίας ακόμα ταχύ-
τερη. Ήδη η πρωτεύουσα του νομού συνδέε-
ται με 26 προορισμούς αεροπορικώς, όμως η 
ανάπλαση του αεροδρομίου και ο ανασχεδι-
ασμός του λιμανιού, που περιλαμβάνει και τη 
δημιουργία υδατοδρομίου, θα φέρουν επι-
πλέον επισκέπτες. Αν είστε δραστήριος τύπος, 
η πόλη προσφέρεται για εκδρομές με σκάφος, 
αναρριχήσεις στον Ταΰγετο και περιπάτους στην 
εξοχή, καταδύσεις, ποδηλατάδες, πτήση με αλε-
ξίπτωτο πλαγιάς, βόλτα με άλογα στον Ιππικό 
Όμιλο, ορειβασία – μέχρι και πίστα αγώνων 
καρτ, αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας διαθέτει, 
που λειτουργεί όλο τον χρόνο (Saint Nicolas cart, 
27210-91351).

Τι δεν πρέπει να χάσετε
Το επίσημο check-in γίνεται στην πλατεία Βασι-
λέως Γεωργίου. Περπατώντας  λίγα βήματα 
προς το ιστορικό κέντρο, θα περάσετε από την 
πλατεία 23ης Μαρτίου, αλλά και τη βυζαντινή 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, ένα από τα 
σύμβολα της Καλαμάτας. Εδώ λειτουργεί και 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (ανοι-
χτά Δευτέρα-Κυριακή 08.00-20.00, κάθε Τρίτη 
12.30-20.00), που στεγάζεται στην ανακατα-
σκευασμένη παλιά αγορά τροφίμων. Ανηφορί-
ζοντας, βρίσκεται κανείς στο Φράγκικο Κάστρο 
των Βιλεαρδουίνων, την ακρόπολη των αρχαίων 

Φαρών, για μια περαντζάδα στην πυκνή βλά-
στηση (ανοιχτά καθημερινά 08.30-15.30 εκτός 
Τρίτης, τηλ. 27210-22534). Στα δυτικά «ριζά του 
Κάστρου» σώζεται ένα βυζαντινό σπηλαιώδες 
εκκλησάκι, του Αγίου Ιωάννου, μέσα στο οποίο 
υπάρχει ένα κενοτάφιο. Περπατώντας στην ίδια 
γειτονιά, βλέπει κανείς το Δημοτικό Ωδείο, όπως 
και τον εντυπωσιακό ναό της Υπαπαντής.
Το Μοναστήρι των Καλογραιών ή Ιερά Μονή 
Κωνσταντίνου και Ελένης ( τηλ. 27210-22856, 
επισκέψιμο καθημερινά μέχρι τη δύση του 
ηλίου), που ιδρύθηκε το 1796, είναι μια όαση 
μέσα στον στενό οικισμό, μια εξοχή μέσα στην 
πόλη, σε ένα κτήμα με πορτοκαλιές. Από τον 
19ο αιώνα οι μοναχές που ζούσαν εδώ ασχο-
λούνταν με την επεξεργασία μεταξιού. Σήμερα η 
αίθουσα των αργαλειών λειτουργεί και ως εκθε-
σιακός χώρος – αν υπάρχει χρόνος, μια μοναχή 
θα σας δείξει πώς ύφαιναν παραδοσιακά τα 
μεταξωτά. Στη βόρεια πλευρά της Αριστομέ-
νους σώζονται τα περισσότερα νεοκλασικά της 
Καλαμάτας.
Μια βόλτα στην πόλη, όσο σύντομη κι αν είναι, 
οφείλει να περιλαμβάνει μια επίσκεψη στο 
σύγχρονο μουσείο παραδοσιακής φορεσιάς 
«Βικτωρία Γ. Καρέλια» (vgkareliascollection.
com, ανοιχτά καθημερινά 09.00-14.00, Τετάρ-
τη-Σάββατο και το απόγευμα 17.30-20.30, 
Κυριακή 10.00-14.00, Δευτέρα κλειστά), που 
αποτελεί ικανό λόγο για να έρθει κανείς έως την 
Καλαμάτα. Σεγκούνια και ντουλαμάδες μιας 
προσωπικής συλλογής, ενδυμασίες με κεντή-
ματα και φλουριά από την Πίνδο μέχρι την Αστυ-
πάλαια παρουσιάζονται σε ένα σύγχρονο μου-
σείο με ψηφιακές εφαρμογές. Μουσικό χαλί 
στην περιήγησή σας μια σύνθεση από παρα-
δοσιακά πολυφωνικά, γκάιντες και τους ήχους 
του αργαλειού.
Αν θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα την πόλη, 
αναζητήστε στα τοπικά βιβλιοπωλεία τον νεο-
εκδοθέντα οδηγό «Η Καλαμάτα στην τσέπη» 
της Τίνας Κουτσουμπού, με χρήσιμες πληρο-
φορίες πολιτιστικού και φυσιολατρικού ενδια-
φέροντος. Αν σας αρέσουν οι θεματικές βόλτες 
ο καταλληλότερος είναι ο Σωτήρης Θεοδωρό-
πουλος, ο οποίος διοργανώνει περιηγήσεις για 
ντόπιους και μη, στα λιγότερο γνωστά σημεία 

της πόλης (τηλ. 6936-518550). Μαζί του θα περι-
ηγηθείτε στους βυζαντινούς ναούς, στην προ-
σφυγογειτονιά, θα δείτε μια σειρά κτιρίων που 
θυμίζουν την καλαματιανή Belle Epoque και θα 
μάθετε μυστικά για το παρελθόν της μεσσηνια-
κής πρωτεύουσας. 

Με αντανακλαστικά στον πολιτισμό
Οι Καλαματιανοί αποδεικνύονται εξαιρετικά 
δραστήριοι. Υπάρχει μια ολοζώντανη ομάδα 
κατοίκων που σαν μέλισσες χτίζουν κυψέ-
λες πολιτισμού και κοινωνικοποιούνται γύρω 
από αυτές. Η Καλαμάτα έχει περισσότερες από 
δέκα ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, τη δρα-
στήρια φωτογραφική ομάδα Φο.Κα.Λ. και μια 
φωτογραφική λέσχη (ΦΛΚ), ομάδα Μπριτζ, ενώ 
όλο τον χρόνο φιλοξενεί πάμπολλα φεστιβάλ, 
άλλα διεθνή μεγάλης εμβέλειας, όπως το Διε-
θνές Φεστιβάλ Χορού (kalamatadancefestival.
gr), άλλα μικρότερης, τα οποία όμως βρίσκουν 
φανατικούς υποστηρικτές.
Τέτοιο είναι το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, μια 
πρωτοβουλία της Πειραματικής Σκηνής για παι-
διά που, με επικεφαλής τη Λέτα Πετρουλάκη 
και τις υπέροχες κούκλες του εργαστηρίου της, 
εξάπτει με «αναλογικό» τρόπο τη φαντασία των 
μικρών, που μεγαλώνουν σε έναν κόσμο γεμάτο 
ψηφιακά ερεθίσματα. Από Φεστιβάλ Κιθάρας 
και Χορωδίας μέχρι Αρχαίου Δράματος και 
video art (festivalmiden.gr), σχεδόν κάθε μήνα η 
πολιτιστική ατζέντα είναι πλήρης. Τις ημέρες που 
δεν βγαίνουν, οι Καλαματιανοί φαίνεται πως 
διαβάζουν αρκετά. Η Νινέττα Σωτηράκη, διευ-
θύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της πόλης, 
μετράει 18.000 δανεισμένα βιβλία για το 2019 
και 622 νέα μέλη, ενώ σε σχέση με το βιβλίο οι 
ντόπιοι παρακολούθησαν πέρυσι περισσότερες 
από 30 εκδηλώσεις. Η ομάδα του Πολιτιστικού 
Αντίλογου, Αντρέας Ζαγάκος, Άρης Κορομηλάς 
και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, διοργανώνουν 
συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, ακόμα 
και το συνολικό έργο κάποιου συγγραφέα, 
ξανασυστήνοντάς τον στο κοινό, ενώ εδώ και 
τέσσερα χρόνια την παγκόσμια ημέρα βιβλίου 
διοργανώνουν τον περίπατο Bookwalk, μια 
βόλτα στην πόλη που περνά από βιβλιοπωλεία, 
εστιατόρια και μπαρ.

Οι Καλαματιανοί είναι και σινεφίλ. Στο μικρό 
στενό της οδού Μπενάκη κάθε Δευτέρα στο 
Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ (Μπενάκη 
11) διοργανώνονται δωρεάν προβολές ξένων 
και ελληνικών παραγωγών. Είναι μια ετήσια 
δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, 
που όχι μόνο φέρνει στην πόλη περισσότερους 
από 5.500 επισκέπτες τις ημέρες διεξαγωγής 
του, αλλά συνεχίζει να κρατά ψηλά το ενδια-
φέρον με εκπαιδευτικά προγράμματα και προ-
βολές για παιδιά εντός και εκτός Καλαμάτας – 
«περισσότερα από 3.300 παιδιά παρακολούθη-
σαν θεματικά ντοκιμαντέρ μέσα σε μόλις πέντε 
ημέρες» αναφέρει η καλλιτεχνική διεθύντρια 
Τζίνα Πετροπούλου. Επίσης, κάθε Πέμπτη στο 
εργατικό κέντρο η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη 
Filmhouse, με επικεφαλής τον Βασίλη Παπαευ-
σταθίου, έναν σινεφίλ πολιτικό μηχανικό, και 
την Αναστασία Λιόκουρα, δικηγόρο, διοργα-
νώνουν θεματικές προβολές, όπως ταινίες που 
αδικήθηκαν στα Όσκαρ, παλιές παραγωγές ή 
ακόμα και blockbuster, όπως «Τα σαγόνια του 
καρχαρία», την οποία οι συμμετέχοντες από-
λαυσαν στην παραλία το περασμένο καλοκαίρι.
Το Καλλιτεχνικό Στέκι (Μπενάκη 18-20) ήδη 
από το 2009 προσφέρει εργαστήρια και μαθή-
ματα μουσικής, εικαστικών, κεραμικής και γλυ-
πτικής, βιβλιοδεσίας για κάθε ηλικία (facebook.
com/kallitexnikostekikalamata). Μια διαφο-
ρετική εμπειρία προσφέρει το στούντιο ηχο-
γράφησης Band Apart, όπου, εκτός από πρό-
βες και ηχογραφήσεις, παρουσιάζει και ατο-
μικές εκθέσεις, διοργανώνει προβολές, ενώ 
κάθε Σάββατο φιλοξενεί κάποιο καλλιτεχνικό 
σχήμα, που παίζει ζωντανά με κοινό. Ο υπεύ-
θυνος Γιώργος Δημητρακόπουλος ηχογρα-
φεί την παράσταση, η οποία ανεβαίνει σε live 
stream στο Trizoni Radio (ακούστε τες στο 
totrizoni.com). Η πόλη διαθέτει και μια νέα γκα-
λερί, την Α49, που λειτουργεί από τον Νοέμβριο 
του 2019 από τον Βαγγέλη Νικολάου και την 
Άννι Χαραλαμποπούλου. Στους τρεις χώρους 
γίνονται εικαστικές εκθέσεις και performances, 
υπάρχει πωλητήριο με αντικείμενα γνωστών 
Ελλήνων καλλιτεχνών και η είσοδος είναι ελεύ-
θερη (Αναγνωσταρά 49, τηλ. 6974-406330, 
ανοιχτά 10.00-20.00).

Καλαμάτα: ζωή όλη μέρα
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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

Σπανακοκεφτεδες

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, το σπανάκι, τα φρέσκα και τα ξερά 

κρεμμύδια, τον άνηθο τους κρόκους το γάλα 1 κουταλακι του γλυκού αλάτι και 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ζυμώνουμε για 2 - 3 λεπτά. Σκεπάζουμε το μπολ με 

διάφανη μεμβράνη, και το βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.

 ª Σε ένα ρηχό πιάτο απλώνουμε το αλεύρι, σε ένα δεύτερο τη γαλέτα και σε ένα 

μπολ χτυπάμε ελαφρώς τα ασπράδια. Πλάθουμε με το μείγμα κεφτέδες στρογ-

γυλούς, με βάρος περίπου 30 γραμμάρια περίπου τον καθένα. Στη συνέχεια, 

τους πλάθουμε με τις παλάμες ελαφρώς μακρόστενους, σαν σουτζουκάκια. 

Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε ένα μέτριο τηγάνι, μέχρι να κάψει. Παίρνουμε 

έναν-έναν τους κεφτέδες, τους αλευρώνουμε, τους βουτάμε στο ασπράδι και, 

τέλος, τους περνάμε από τη γαλέτα, καλύπτοντάς τους καλά. Τους τηγανίζουμε 

για περίπου 6 - 7 λεπτά. Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας η πατάτες τηγανίτες .

 ª 750 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς 

 ª 3 φλυτζανες φύλλα σπανακιού, 
ψιλοκομμένα

 ª 1 φλιτζανα κρεμμυδάκια, ψιλο-
κομμένα

 ª 1 μικρό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομ-
μένο 

 ª 1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

 ª 2 αυγά χωριστά τα ασπράδια 
από τους κρόκους 

 ª 3 κουταλιές της σούπας γάλα

 ª αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

 ª 2 φλυτζανες αλεύρι

 ª 2 φλυτζανες τριμμένη φρυγανιά

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. 

Ε
ίναι ο Τοτός στο χωριό για τις μέ-
ρες των διακοπών και ότι καινού-
ριο βλέπει του κάνει μεγάλη εντύ-
πωση. Τρέχει λοιπόν στη μάνα του 

και της λέει…
«Μαμά, μαμά είδα τον κόκορα 10 φορές 
πάνω στη κότα σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον πατέρα 
σου» λέει η μάνα του…
«Μπαμπά, μπαμπά η μαμά, μου είπε να 
σου πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές 
πάνω στην κότα σήμερα»
«Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια κότα τον 
είδες;;;»
«Όχι, κάθε φορά με άλλη» απαντάει ο 
Τοτός…
«Ε, τραβά πες το στη μάνα σου!!!»

Έ
νας μυστήριος τύπος ανοίγει την 
πόρτα του κουρείου βάζει το κε-
φάλι του ίσα-ίσα και ρωτάει τον 
κουρέα:

«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και 
του απαντά σε 2 ώρες.
Φεύγει ο τύπος και έρχεται πάλι μετά από 
2 μέρες. Βάζει το κεφάλι του ίσα-ίσα απο 
την πόρτα και ρωτάει τον κουρέα πάλι:
«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και 
του απαντά σε 1,5 ώρα.

Φ
εύγει ο τύπος και επανέρχεται 
πάλι την επόμενη ημέρα. Βάζει 
το κεφάλι πάλι του ίσα-ίσα από 
την πόρτα και ρωτάει:

«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και 
του απαντά έλα σε 1 ώρα.
Ο τύπος φεύγει αλλά ο κουρέας τρελαμέ-
νος από τον μυστήριο αυτό τύπο λέει στον 
βοηθό του:
«Ρε Βασιλάκη, ακολούθησε τον να δεις 
που πάει αυτός ο μυστήριος.»
Μετά από λίγο έρχεται ο Βασιλάκης σκα-
σμένος στα γέλια.
«Τι γελάς ρε Βασιλάκη», του λέει ο κου-
ρέας «πού πηγαίνει ο τύπος μετά που φεύ-
γει από ‘δώ;»
«Στο σπίτι σου…»

Η 
ξανθιά κόρη γίνεται 18 και η μα-
μά της αποφασίζει να της μιλή-
σει για τον Άγιο Βασίλη:
«Κόρη μου, τώρα που γίνεσαι 

18 ήρθε η ώρα να σου πω την αλήθεια για 
τον Άγιο Βασίλη».
«Ναι μαμά, τι θες να μου πεις;»
«O Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει, και τα 
δώρα που σου φέρνει τόσα χρόνια….»
«To ξέρω μαμά… κάθε χρόνο μου φέρνει 
ακριβώς o,τι του ζητάω! Ο τύπος απλά δεν 
υπάρχει…!!!
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Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας 
Βουτσάς, σε ηλικία 88 ετών. 
Ο αγαπημένος ηθοποιός τις 
τελευταίες εβδομάδες είχε 
εισαχθεί στην καρδιολογική 
κλινική του νοσοκομείου 
Αττικόν, μετά από καρδιακό 
επεισόδιο, και νοσηλευόταν 
στη ΜΕΘ με λοίμωξη του 
αναπνευστικού.

Γ
οητευτικός, πληθωρικός, 
στόφα μεγάλου ηθοποιού, 
ο Κώστας Βουτσάς διέγραψε 
τεράστια, επιτυχημένη κα-

ριέρα 70 ετών. Ήταν από τους σταρ 
που σημάδεψαν τον ελληνικό κινη-
ματογράφο.
Σπουδαίος κωμικός, άφησε ανε-
ξίτηλο στίγμα στο ρόλο του αγα-
θού Κωνσταντινουπολίτη με «Το 
Ανθρωπάκι» (1969) ενώ το αυθόρ-
μητο επιφώνημα του «Φσστ 
μποινγκ», στο μιούζικαλ «Κάτι να 
καίει» (1964), έγραψε ιστορία στον 
εγχώριο κινηματογράφο.
Σθεναρός υποστηρικτής του, εξαρ-
χής, υπήρξε ο σκηνοθέτης Γιάν-
νης Δαλιανίδης, με τον οποίο τον 
συνέδεε μακρόχρονη φιλία κι εκτί-
μηση.
Ήταν το 1961, όταν με την εμφά-
νιση του στον «Κατήφορο» από-
κτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα 
για να απογειωθεί στη συνέ-
χεια ως ο απόλυτος πρωταγωνι-
στής σε ταινίες που έφταναν να 
κόβουν έως και 650 χιλιάδες εισι-
τήρια την δεκαετία 60 και 70. Κι 
ήταν το 1984 που ο νέος ελληνι-
κός κινηματογράφος βρήκε στο 
πρόσωπο του Κώστα Βουτσά τον 
ιδανικό ερμηνευτή που θα ενσάρ-
κωνε τα όνειρα και τις επιθυμίες 
ενός καθημερινού ανθρώπου («Ο 
έρωτας του Οδυσσέα», του Βασίλη 
Βαφέα).

Τα δύσκολα παιδικά χρό-
νια
Ο Κώστας Βουτσάς (Σαββόπουλος 
ήταν το οικογενειακό του όνομα) 
γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 
1931 στην Αθήνα, σε προσφυγική 
οικογένεια με καταγωγή από τους 
Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης, 
που σήμερα ανήκουν στο έδα-
φος της Τουρκίας. Μεγάλωσε στην 
Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστά-
θηκε η οικογένεια του. Ο πατέρας 
του εργάστηκε ως εργάτης οδοποι-
ΐας κι ο μικρός Κώστας επινόησε 
διάφορες δουλειές του ποδαριού 
για επιβίωση. Στα χρόνια της Κατο-
χής μοίραζε προκηρύξεις στους 
κινηματογράφους μαζί με άλλα 
«Αετόπουλα» της ΕΠΟΝ.
Μετά τον πόλεμο, ασχολήθηκε με 
διάφορες μορφές αθλητισμού, 

όπως στίβο, κωπηλασία, βόλεϊ και 
μπάσκετ. Η πρώτη του θεατρική 
εμπειρία, όπως έχει πει, ήταν στα 
σχολικά του χρόνια όταν ο προ-
πονητής του τον είχε στείλει για 
προπόνηση στη Μηχανιώνα κι 
έλαβε μέρος στην παράσταση της 
καστασκήνωσης. Έκανε ένα αρνη-
τικό σχόλιο για το παιδί που υπο-
δύονταν τον μεθυσμένο κι όταν ο 
υπεύθυνος του θεατρικού τον προ-
κάλεσε αν μπορεί να το κάνει καλύ-
τερα βρέθηκε τελικά με τον ρόλο.
Σε ηλικία 18 ετών σπούδασε στη 
Δραματική Σχολή του Μακεδονι-
κού Ωδείου, συμμετείχε σε επιθε-
ωρήσεις στο Στρατιωτικό Θέατρο 
Θεσσαλονίκης κι αφού περιπλανή-
θηκε με τα μπουλούκια δύο χρό-
νια σε χωριά και κωμοπόλεις της 
Μακεδονίας « η Καλή Καλό (καλ-
λιτεχνικό ψευδώνυμο της θεα-
τρίνας Καλλιόπης Δαμβέργη) τον 
κατέβασε Αθήνα» έχει πει ο ίδιος. 
Έδωσε εξετάσεις για να πάρει 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος, την οποία τελικά του έδωσαν 
στην τρίτη προσπάθεια αφού η 
επιτροπή τον είχε απορρίψει δύο 
φορές, επειδή δεν «έκανε για ηθο-
ποιός» όπως του είχαν πει.
Η πρώτη ταινία που συμμετείχε, 
ως κομπάρσος, ήταν στην κωμω-
δία «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται» 
(1953, του Γιώργου Λαζαρίδη).
Ακολούθησε η συμμετοχή του 
στην ταινία του Αλέκου Σακελλά-
ριου «Η κυρά μας η μαμή» (1958) 
με την οποία μπήκε πρώτη φορά 
στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, «Για 
την αγάπη της βοσκοπούλας» του 
Φρίξου Ηλιάδη (1959), η «Αλίκη 
στο Ναυτικό»(1960, Αλέκος Σακελ-
λάριος), «Κατήφορος» (1961, Γιάν-
νης Δαλιανίδης), «Ο φίλος μου 
ο Λευτεράκης» (1962, Αλέκος 
Σακελλάριος ) κ.ά. Συνολικά 70 ται-
νίες,

Στη μικρή οθόνη πρωτοεμφανί-
στηκε το 1973 στο σίριαλ «Βαρι-
ετέ« της τότε ΥΕΝΕΔ για να ακο-
λουθήσουν πολλέ ς εμφαν ί-
σεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως 
«Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια 
του», «Για μια θέση στον ήλιο», 
«Γιούγκερμαν», «Δέκα Μικροί 
Μήτσοι»,«Επτά θανάσιμες πεθε-
ρές», «Η πολυκατοικία» κ.ά.

Η προσωπική του ζωή και 
τα τέσσερα παιδιά
Ο Κώστας Βουτσάς απέκτησε τρεις 
κόρες - τη Σάντρα από τον γάμο 
του με την Έρρικα Μπρόγιερ, την 
ηθοποιό Θεοδώρα και τη Νικο-
λέττα από τον γάμο του με την 
Θεανώ Παπασπύρου και έναν γιο, 
τον τετράχρονο Φοίβο, από τον 
γάμο του το 2016 με την ηθοποιό 
Αλίκη Κατσαβού.

Οι αμίμητες ατάκες του 
που έγραψαν ιστορία
O Κώστας Βουτσάς ήταν από τους 
πιο χαρισματικούς και ταλαντού-
χους ηθοποιούς που πέρασαν 
ποτέ από τον ελληνικό κινημα-
τογράφο. Για ολόκληρες δεκαε-
τίες σφράγισε με ανεξίτηλα τους 
ρόλους που ερμήνευσε και χάρισε 
άφθονο γέλιο. Ηθοποιός με απί-
στευτο μπρίο και μεγάλες δυνατό-
τητες στον αυτοσχεδιασμό, ευρη-
ματικός ατακαδόρος που άφησε 
εποχή με τις αξέχαστες κινημα-
τογραφικές ατάκες του. Ποιος 
δεν θυμάται άλλωστε τα αμίμητα 
«έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα;» 
ή το «Κάτινααα σαλαμάκι...» ή το 
«Φσσστ μπόινγκ»...

Δραστήριος ως το τέλος
Παρέμεινε ενεργός και δραστή-
ριος μέχρι τέλους, απολαμβάνο-
ντας την αγάπη του κόσμου που 
παρέμεινε πιστό σε όλες του τις 

παραστάσεις, με πιο πρόσφατες 
την «Σμύρνη μου αγαπημένη» της 
Μιμής Ντενίση έως την τελευταία, 
την παιδική «Σταχτοπούτα» του 
Σαρλ Περώ, στο θέατρο Broadway.

«Μαχητής μέχρι τέλος», 
λέει ο θεράπων ιατρός του  
Από τις 7 Φεβρουαρίου ο Κώστας 
Βουτσάς έδινε σκληρή μάχη στο 
νοσοκομείο «Αττικόν». Ο ανα-
πληρωτής καθηγητής της ΜΕΘ 
του Αττικόν Ηρακλής Τσαγκάρης 
μίλησε στην εκπομπή της Σταματί-
νας Τσιμτσιλή για τη δύναμη ψυχής 
που έδειξε ο σπουδαίος Έλληνας 
ηθοποιός ως το τέλος.
«Όλο το ιατρικό και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό που είχε τη φρο-
ντίδα του από τις 7 Φεβρουαρίου 
που εισήχθη στη ΜΕΘ έμεινε κατά-
πληκτο από την προσπάθεια του 
Κώστας Βουτσά, από τη γενναιό-
τητά του και από το σθένος του σε 
μια πολύ δύσκολη κατάσταση για 
τον ίδιο. Πραγματικά προσπάθησε 
πάρα πολύ μαζί με όλους εμάς 
βέβαια, για να αναστρέψει μια 
πολύ δύσκολη κατάσταση», ανέ-
φερε αρχικά ο θεράπων ιατρός του 
και συνέχισε:
«Υπήρχαν σύνθετα οργανικά προ-
βλήματα που σε συνδυασμό με 
την μεγάλη ηλικία έκαναν το πρό-
βλημα εξαιρετικά δυσεπίλυτο. Ο 
μεγάλος Έλληνας ηθοποιός έδωσε 
με μεγάλο κουράγιο αυτήν τη μάχη 
και μας άφησε κατάπληκτους».
Τέλος για τη δύναμη ψυχής που 
έδειξε ο Κώστας Βουτσάς ανέφερε: 
«Είχαμε περιοδική επικοινωνία 
με τον Κώστα. Εξέφραζε με πολύ 
έντονο τρόπο τις αισθηματικές 
του αντιδράσεις πάντα με μεγάλη 
ευγένεια και προς τη θετική κατεύ-
θυνση και πολλές φορές ήταν 
αυτός που ενθάρρυνε εμάς και όχι 
εμείς που ενθαρρύναμε αυτόν».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Βρέθηκε χαμένο 
αρχαίο βασίλειο 
του Μίδα 

Σ
το βασ ί λε ιο του 
Μίδα, του θρυλικού 
βασιλιά που λεγό-
ταν πως ό,τι άγγιζε 
γινόταν χρυσός, ανή-

κει, πιθανότατα, ο αρχαιολογι-
κός χώρος που ανακάλυψαν οι 
αρχαιολόγοι στη Νότια Τουρ-
κία. Το χαμένο αρχαίο βασί-
λειο χρονολογείται στα 1400 
πΧ- 600 πΧ και και ενδεχομέ-
νως να είχε νικήσει σε πόλεμο 
τη Φρυγία.

Στη σύνδεση του εν λόγω 
αρχαιολογικού χώρου με τον 
βασιλιά Μίδα οδήγησε μία επι-
γραφή, η οποία ήταν γραμμένη 
στα Λουβικά, τη γλώσσα που 
χρησιμοποιούσαν στις Επο-
χές του Σιδήρου και του Χαλ-
κού, και αναφερόταν σε μια 
νίκη επί της Φρυγίας, του βασι-
λείου του Μίδα. Στην πέτρινη 
στήλη υπάρχει ένα συγκεκρι-
μένο ιερογλυφικό που υποδει-
κνύει ότι το μήνυμα ερχόταν 
από έναν βασιλιά.

Επιστήμονες και φοιτητές του 
Πανεπιστημίου του Σικάγο 
διερευνούσαν, μαζί με Τούρ-
κους και Βρετανούς συνα-
δέλφους τους, το προηγού-
μενο καλοκαίρι έναν αρχαιο-
λογικό χώρο στη νότια Τουρ-
κία, ονόματι Τουρκμέν- Καρα-
χογιούκ, όταν ένας ντόπιος 
αγρότης τους είπε ότι είχε δει 
μια μεγάλη πέτρα με περίεργες 
επιγραφές όταν έσκαβε αρδευ-
τικό κανάλι τον προηγούμενο 
χειμώνα. «Σπεύσαμε απευ-
θείας εκεί και μπορούσαμε να 
τη δούμε να ξεπροβάλλει από 
το νερό, οπότε πηδήξαμε μέσα 
στο κανάλι» είπε ο επίκουρος 
καθηγητής Τζέιμς Όσμπορν 
του ΟΙ- κέντρου ερευνών 
πάνω στον αρχαίο κόσμο. 
«Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή 
πως ήταν αρχαίο, και αναγνω-
ρίσαμε τη γλώσσα στην οποία 
ήταν γραμμένη η επιγραφή: 
Ήταν Λουβικά, η γλώσσα που 
χρησιμοποιούσαν στην περι-
οχή κατά τις Εποχές του Χαλ-
κού και του Σιδήρου».

Πέθανε ο Κώστας Βουτσάς: Ένας αειθαλής 
εραστής της σκηνής και της ζωής
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Τ
ι ζήσαμε. Τι είδαμε. Ο Ολυμπιακός με καρδιά, 
ψυχή, τακτικό πλάνο και αποθέματα, κέρδισε 
την Αρσεναλ με 2-1 στην παράταση και πήρε 
την πρόκριση στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. 

Παρότι ισοφαρίστηκε στο 114’, στο 119’ βρήκε το 
«χρυσό γκολ» και πήρε μία από τις μεγαλύτερες ευ-
ρωπαϊκές στιγμές της ιστορίας του.
Το πρώτο ημίχρονο που έληξε 0-0 συνοψίζεται σε 
μόνο μία φράση. Εξαιρετικό τακτικό πλάνο από τον 
Ολυμπιακό. Ο Καμαρά μαζί με τον Ελ Αραμπί πίεζαν 
ψηλά, ο Ομάρ ήταν πάντα κοντά στον Ομπαμεγιάνκ 
και δεν του επέτρεπε να πάρει... ανάσα, οι «ερυθρό-
λευκοι» είχαν κλείσει τους διαδρόμους και η Αρσε-
ναλ αδυνατούσε να φανεί απειλητική. Από τον άξονα 
έπεφτε πάνω σε τοίχος και οι «κανονιέρηδες» μέχρι 
την ανάπαυλα αναπτύσσονταν «μονόπατα» από τη 
δεξιά τους πλευρά, με τους Μπεγιερίν και Πέπε. 
Την ίδια στιγμή όμως οι «ερυθρόλευκοι» 
είχαν και ξεκάθαρο επιθετικό προσανα-
τολισμό. Επειδή ο Ομάρ δεν ανέβαινε... 
ελέω Ομπαμεγιάνγκ, προσπαθούσαν 
να φανούν απειλητικοί με δύο τρό-
πους. Ο πρώτος ήταν με τον Βαλμπου-
ενά να «ψάχνει» τον Ραντζέλοβιτς με 
αλλαγή παιχνιδιού στην πλάτη της 
αντίπαλης άμυνας και ο έτερος με τον 
Καμαρά να «τραβιέται» αριστερά και να 
δημιουργεί ρήγματα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες οι δύο ομάδες βρέθηκαν 
στη σέντρα για το δεύτερο μισό και όλη η Ευρώπη 
παρακολούθησε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα 
σόου του Τσιμίκα που έδειχνε... πυραυλοκίνητος. 
Οχι ότι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν 
ήταν καλός μια χαρά εμφάνιση έκανε (με εξαίρεση 
ένα λάθος του στο 12’), όμως ο 24χρονος παρουσι-
άζονταν σεληνιασμένος. Η δεξιά πλευρά των λον-
δρέζων αδυνατούσε να τον περιορίσει και από τα 
πόδια του ξεκίνησε το γκολ του Σισέ. Στο 53’ έκλεψε 
την μπάλα και σέντραρε, όμως οι γηπεδούχοι απο-
μάκρυναν σε κόρνερ. Ο Βαλμπουενά το εκτέλεσε και 
ο Σενεγαλέζος στόπερ έστειλε ανενόχλητος και με 
«καρφωτή» κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα. Οι της 
Αρσεναλ έδειχναν... ζαλισμένοι και λίγο αργότερα 
(56’) ο διεθνής μπακ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά 
του και σούταρε με δύναμη έξω από την περιοχή, 
όμως ο Λένο απέκρουσε σε κόρνερ.
Κάπου εκεί οι «κανονιέρηδες» άρχισαν να συνέρχο-
νται. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ομάδα αξίας 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Πειραιώ-

τες άρχισαν να παρουσιάζουν σημάδια επιβάρυν-
σης, αφού προέρχονται από «κολλητά» παιχνίδια 
στα κόκκινα (η μόνη αλλαγή στην ενδεκάδα τους σε 
σχέση με την Τούμπα ήταν ο Σισέ αντί του τιμωρημέ-
νου Σεμέδο). Βέβαια στο 70’ μετά από φανταστική 
κούρσα (ξανά) του Τσιμίκα ο Ολυμπιακός ήταν εκεί-
νος που «άγγιξε» το γκολ (ο Ελ Αραμπί δεν μπόρεσε 
να μπει στην πορεία της μπάλας).
Ομως μετά την είσοδο του Τορέιρα και την αλλαγή 
σχηματισμού των γηπεδούχων (4-4-2), ο αγώνας 
παίζονταν στο μισό του Ολυμπιακού. Τότε στην «εξί-
σωση» της αναμέτρησης μπήκε ο Σα. Ο Πορτογά-
λος γκολκίπερ αντέδρασε σωστά στο επικίνδυνο 
σουτ του Πέπε στο 77 ,́ ο τελευταίος δημιούργησε 
2-3 ρήγματα, όμως οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν 
το μηδέν και το ζευγάρι οδηγήθηκε στην παράταση, 
αφού το τελευταίο σφύριγμα του ρέφερι Μάσα 

βρήκε νικητές τους «ερυθρόλευκους» με 1-0 
και «ισοφάρισαν» το σκορ του πρώτου 

αγώνα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα 
μάλιστα θα μπορούσαν να διεκδική-
σουν το... κάτι παραπάνω, αν εκμε-
ταλλεύονταν τις στατικές μπάλες που 
κέρδισαν.
Το πρώτο μισό του έξτρα χρόνου 

ανήκε στους Λονδρέζους. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» έδωσαν χώρο καθώς ήταν 

κουρασμένοι, ο Τσιμίκας αντιμετώπισε ένα 
μικροπρόβλημα τραυματισμού ενώ ήταν αδύνατο 
να συνεχίσει σε φρενήρη ρυθμό και οι «κανονιέρη-
δες» κρατούσαν μπάλα. Ομως... ως εκεί. Φάση δεν 
έβγαλαν. 
Με τους «ερυθρόλευκους» στο 1-0 υπέρ τους 
μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο του ματς και στο 
109’ είχαν ραντεβού με την ατυχία. Το εξαιρετικό 
σουτ του Μασούρα αποκρούστηκε από το οριζό-
ντιο δοκάρι και βρέθηκαν μια ανάσα από το 2-0. 
Σα να μην έφτανε αυτό ο Ομπαμεγιάνγκ στο 113’ 
σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ με γυριστό και όλα 
έδειχναν πως η μπάλα... ψήφιζε Αρσεναλ. Ομως οι 
Πειραιώτες δεν είχαν ακόμη πει την τελευταία τους 
λέξη. Μέσα ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Μαρτίνς 
φώναζε στον Σισέ να ανέβει ψηλά, οι «ερυθρόλευ-
κοι» τα έπαιξαν όλα για όλα και στο 119’ έφτασε η 
μεγάλη στιγμή. Ο Μασούρας έκανε τη σέντρα, ο 
Ελ Αραμπί την προβολή και η μπάλα κατέληξε στο 
βάθος της εστίας της Αρσεναλ. Η οποία δευτερό-
λεπτα πριν το τέλος «άγγιξε» την ισοφάριση με τον 
Ομπαμεγιάνγκ, αλλά δεν τα κατάφερε...

SPORTSNEWS

Μαγεία. Μεγαλείο. Θρύλος! Ο Ολυμπιακός τρέλανε όλη την Ευρώπη! Νίκησε με 2-1 στην 
παράταση την Άρσεναλ και πήρε μια ονειρεμένη πρόκριση στους «16» του Europa League! Στο 
119’ ο Ελ Αραμπί το χρυσό γκολ. Το τέρμα του Σισέ έστειλε το ματς στο έξτρα ημίωρο! 

Είσαι αρρώστια 
Ολυμπιακέ!!!

Το αίτημα των Ολυμπιακού, ΑΕΛ και Πανιωνίου για αποβολή 
των ΠΑΟΚ και Ξάνθης δεν πέρασε από την ψηφοφορία στο Δ.Σ. 
της Super League 1. Διαβάστε τι ψήφισαν όλες οι ομάδες της 
Λίγκας.
Ειδικότερα υπέρ της καταγγελίας του Ολυμπιακού τάχθηκαν 

εκτός από τον Πανιώνιο και την ΑΕΛ και ο Άρης. Υπέρ της παραπο-
μπής της υπόθεσης στο Διαιτητικό ήταν οι ΑΕΚ, Ατρόμητος και ΟΦΗ.
Κατά της καταγγελίας του Ολυμπιακού ήταν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, 
Ξάνθη, Βόλος και Παναιτωλικός. Αποχή υπήρξε από τον Αστέρα Τρί-
πολης, λευκό ψήφισε η ΕΠΟ ενώ η Λαμία ήταν απούσα, έχοντας απο-
χωρήσει από την διαδικασία. Έτσι το σχετικό αίτημα των Ολυμπια-
κού, ΑΕΛ και Πανιωνίου για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη δεν πέρασε από 
την διαδικασία της ψηφοφορίας. Οι ομάδες ψήφισαν αλφαβητικά και 
πήγε τελευταία η ΕΠΟ.

Η έγγραφη καταγγελία του Ολυμπιακού είχε βασιστεί 
στο άρθρο 35
Οι ερυθρόλευκοι είχαν κάνει την καταγγελία στο Δ.Σ. της Διοργα-
νώτριας Αρχής και την Λίγκα με την επισήμανση πως για ΠΑΟΚ και 
Ξάνθη προβλέπεται αποβολή από το πρωτάθλημα μέχρις ότου απο-
σύρουν οι ομάδες τις προσφυγές τους από τα πολιτικά δικαστήρια. 
Είχαν σταθεί στο άρθρο 35.
Επίσης η ΑΕΛ ζήτησε απαγόρευση μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ και 
την Ξάνθη. Από εκεί και πέρα στον ΚΑΠ το σχετικό άρθρο είναι το 
35, που αφορά στην επίλυση αθλητικών διαφορών ως προς το επί-
μαχο εδάφιο τονίζονται τα εξής: ε) Εφ’ όσον προσφεύγει Ένωση-μέ-
λος της Ε.Π.Ο., με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., της επιβάλλεται χρη-
ματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως δέκα (10.000,00) χιλιάδες 
Ευρώ και ποινή προειδοποίησης αφαίρεσης της άδειας διεξαγωγής 
πρωταθλημάτων και εάνπαρά την προειδοποίηση τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά επιμένει στο ένδικο βοήθημα, τότε πάλι με απόφαση της Ε.Ε. 
της Ε.Π.Ο, της αφαιρείται η άδεια διεξαγωγής πρωταθλημάτων ενώ 
δεν αποκλείεται η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων που προβλέπονται 
στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.. Από τον ΠΑΟΚ πάντως είχε προκύψει σε 
δικαστικό επίπεδο ότι έχει κινηθεί και για την σύνθεση της ΕΕΑ και 
το εάν είναι νόμιμη ή όχι και κατά του κύρους της απόφασης και του 
πορίσματος (και ακόμα και κατά του Νόμου).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League με τις αποφάσεις του Δ.Σ.:
«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Super League αποφά-
σισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1/ Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο καταγγελίες της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ Ξάνθη περί προσφυγής στα 
διοικητικά δικαστήρια.
2/ Επί των αιτημάτων της ΠΑΕ ΑΕΛ και ΠΑΕ Πανιώνιος αποφασίστηκε 
η αναβολή της συζήτησης των θεμάτων μέχρι να εκδοθούν οι αποφά-
σεις των πειθαρχικών οργάνων.
3/ Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την κλήρωση των Play Off 
και Play Out, τους αγωνιστικούς χώρους και το VAR.
Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Γ.Σ. της Super League αποφά-
σισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018/19 
και απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. για την ίδια χρήση».

Δεν πέρασε το αίτημα Ολυμπιακού 
για αποβολή ΠΑΟΚ και Ξάνθης

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
Στέλιος Πέτσας ανέφερε ό-
τι όποια ομάδα παραβιάσει 
τους κανόνες των FIFA/UEFA, 

συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων 
μίσους από τους παράγοντες, θα έχει 
ως συνέπεια την αποβολή των ομάδων 
αυτών από τα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των 
συντακτών, ο Στέλιος Πέτσας αναφέρ-
θηκε και στη συνάντηση του Πρωθυ-
πουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν 
και την υπογραφή του Μνημονίου για 
την επανεκκίνηση του ελληνικού ποδο-
σφαίρου. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
επισήμανε τους τέσσερις άξονες πάνω 
στους οποίους θα κινηθούν FIFA και 
UEFA, προσθέτοντας ότι όποια ομάδα 
παραβιάσει αυτούς τους κανόνες ή 
κάποιος αξιωματούχος ομάδας προχω-
ρήσει σε δηλώσεις μίσους, τότε 
αυτό θα έχει ως συνέπεια την 
αποβολή της ομάδας αυτής 
από τις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις.
Αναλυτικά όσα είπε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, Στέλιος Πέτσας:
«Η κυβέρνηση δεν μπορεί 
να ανεχθεί τις χρόνιες παθο-
γένειες, που θέτουν σε κίνδυνο 
την κοινωνική συνοχή και έχουν μετα-
τρέψει το δημοφιλέστερο άθλημα σε 
παιχνίδι για λίγους.
FIFA και UEFA εντός τριών μηνών από 
σήμερα θα συντάξουν μια μελέτη για το 
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι προτάσεις τους θα αναπτυχθούν σε 
τέσσερις άξονες:
1) Τη δομή και οργάνωση του ποδο-
σφαίρου.
2) Την αντιμετώπιση της χειραγώγησης 
των παιχνιδιών, της διαφθοράς και του 
ντόπινγκ.
3) Την αποφυγή δυσφημιστικών δηλώ-
σεων, κάθε είδους βίας και διακρίσεων 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
4) Στο σύστημα διαιτησίας.
FIFA και UEFA θα καταβάλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια, ώστε να εφαρμο-
στούν αυτές οι προτάσεις από την Ελλη-
νική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν 
θα υπάρξει καμία παραχώρηση ανα-
φορικά με την εφαρμογή των κανόνων 
που θα οριστούν. Οποιαδήποτε παρά-
βαση των κανόνων αυτών, συμπεριλαμ-
βανομένων και δηλώσεων μίσους εκ 
μέρους αξιωματούχων οποιασδήποτε 
ποδοσφαιρικής ομάδας, θα συνεπάγε-
ται την αποβολή της ομάδας αυτής από 
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα».

Μπαίνει κλειδάριθμος σε ΑΕΚ 
και Παναθηναϊκό για την κλή-
ρωση των playoffs
Στο Δ.Σ. της Λίγκας αποφασίστηκε να 
μπει κλειδάριθμος σε ΑΕΚ και Παναθη-
ναϊκό ενόψει της ηλεκτρονικής κλήρω-
σης των play offs λόγω της χρησιμοποί-
ησης του ΟΑΚΑ.

Κατά την διάρκεια του Δ.Σ. της 
Super League τονίστηκε πως 

η κλήρωση των πλέι οφ θα 
γίνει ηλεκτρονικά και πως 
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός 
που χρησιμοποιούν το 
ΟΑΚΑ ως έδρα θα έχουν 

κλειδάριθμο στην κλή-
ρωση.

Όπως τονίστηκε, και η κλή-
ρωση των πλέι άουτ θα γίνει ηλε-

κτρονικά, ενώ ο δεύτερος γύρος θα 
είναι τυχαίος. Δηλαδή το αγωνιστικό 
πρόγραμμα δεν θα «διπλώνει».
Όσον αφορά στα πλέι άουτ, όπως διευ-
κρινίστηκε, προϋπόθεση αποτελεί να 
δείχνει ένα παιχνίδι το κάθε κανάλι.
Επίσης κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. της 
Λίγκας έγινε ενημέρωση για τους αγω-
νιστικούς χώρους, ενώ, όπως ήταν γνω-
στό, το VAR σχετικά με την γραμμή του 
οφσάιντ στα πλέι οφ θα κοστίσει 950 
ευρώ το παιχνίδι.
Την σχετική επιβάρυνση της γραμμής 
του οφσάιντ για το VAR θα την επωμίζο-
νται οι ομάδες. Όσον αφορά στην πρω-
τοχρονιάτικη πίτα που κόπηκε στο Δ.Σ. 
για τη νέα χρονιά, το φλουρί έπεσε στην 
ομάδα του ΟΦΗ.

Πέτσας: «Οι ομάδες θα 
αποβάλλονται από την 
Ευρώπη για δηλώσεις μίσους»

Όλα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της 
UEFA Αλεκσάντερ Τσέφεριν και τον 
αντιπρόεδρο της FIFA Γκρεγκ Κλαρκ!

Τ
ο πρωινό της Τρίτης (25/2) συναντή-
θηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μηρτσοτάκης με τους Αλεκσάντερ 
Τσέφεριν και τον αντιπρόεδρο της 

FIFA Γκρεγκ Κλαρκ!
Εκεί, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην 
υπογραφή Συνυποσχετικών με στόχο την 
αναμόρφωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στη συνάντηση παρών ήταν κι ο Υπουργός 
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης,
Σε συζήτηση που είχαν πριν από την έναρξη 
της κατ’ ιδίαν συνάντησης, ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος 
της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, ανέφεραν:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι χαρά μου να 
σας υποδέχομαι. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 
λάβει μια πολιτική απόφαση να «καθαρί-
σουμε» το ελληνικό ποδόσφαιρο μια και 
καλή και προσβλέπουμε πάρα πολύ στη 
συμβολή σας για να προσχωρήσουμε σε 
αυτό το δρόμο. Είμαι πολύ ικανοποιημέ-
νος για το γεγονός ότι θα υπογράψουμε δυο 
έγγραφα που δείχνουν τη δέσμευσή μας να 
κάνουμε σημαντική πρόοδο για την ανα-
βάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου και 
το ενδιαφέρον σας να μας βοηθήσετε με την 
παροχή τεχνικής βοήθειας. Σκοπεύουμε 
χωρίς αμφιβολία να πετύχουμε εκεί όπου οι 
άλλοι απέτυχαν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο 
δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από αυτό. Είναι 
ένα άθλημα που το αγαπούν πάρα πολύ οι 
Έλληνες και ειλικρινά αυτό που έχουμε δει 
ως τώρα πραγματικά αδικεί το ποδοσφαι-
ρικό προϊόν που επιθυμούμε να δημιουρ-
γήσουμε. Επομένως και πάλι καλώς ήρθατε 
και ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας.
Αλεκσάντερ Τσέφεριν: Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ. Είμαστε κι εμείς πολύ ευτυχείς που η 
κυβέρνηση λαμβάνει μέρος στην κοινή μας 
προσπάθεια. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι 
το ποδόσφαιρο θα λύσει τα προβλήματά 
του, αλλά χωρίς βοήθεια… Είμαι χαρού-
μενος ότι αυτή η συμφωνία που θα υπο-
γράψουμε αναφέρει σαφώς ότι το νόημα 
της δεν είναι η κυβερνητική ανάμειξη στο 
άθλημα, αλλά ότι έχετε τη βούληση να 
λύσετε αυτό το πρόβλημα και ελπίζω ότι 
η Ελλάδα θα γίνει ξανά μια από τις κορυ-

φαίες χώρες, όπως το 2004 όταν κερδίσατε 
το Euro.
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο 
Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρί-
της, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντο-
νισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρ-
τσος, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρό-
σωπος, Αριστοτελία Πελώνη και ο Διευθυ-
ντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουρ-
γού, Δημήτρης Τσιόδρας.
*Οι βασικές προβλέψεις των Συνυποσχετι-
κών που υπεγράφησαν ανάμεσα στην Ελλη-
νική Κυβέρνηση και στις UEFA / FIFA είναι:

Υποχρεώσεις των UEFA / FIFA
Οι UEFA / FIFA θα εκπονήσουν εντός τριών 
(3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος 
Συνυποσχετικού μία ολιστική μελέτη για τη 
βελτίωση και αναβάθμιση του Ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες, 
προσαρμοσμένες προτάσεις, με βάση τις 
καλές διεθνείς πρακτικές, στις οποίες θα 
συγκαταλέγονται ενδεικτικά:

 ª     Η δομή και η οργάνωση των διοικη-
τικών οργάνων του Ελληνικού επαγγελματι-
κού ποδοσφαίρου

 ª     Η αδιαβλητότητα του παιχνιδιού 
(ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του 
στησίματος αγώνων, της διαφθοράς και της 
χρήσης αναβολικών ουσιών) στο Ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 ª     Η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
δυσφημιστικών δηλώσεων και κάθε είδους 
βίας και διάκρισης στο Ελληνικό επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο

 ª     Το σύστημα διαιτησίας
Οι UEFA / FIFA θα καταβάλλουν προσπά-
θειες ώστε να διασφαλίσουν ότι οι προτά-
σεις αυτές θα τύχουν περαιτέρω επεξεργα-
σίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία δια των θεσμικών μέσων της τελευ-
ταίας.
Οι UEFA / FIFA θα αξιοποιήσουν το καταρ-
τισμένο προσωπικό τους, ή κάθε άλλο ανε-
ξάρτητο ειδήμονα που κρίνεται απαραίτη-
τος ώστε να ανταποκριθούν στα εν λόγω 
καθήκοντα.
Η Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη 
δέσμευση να ενσωματώσει, στο πλαίσιο της 
πολιτικής της για τον Αθλητισμό, τις προτά-
σεις UEFA / FIFA στην ελληνική έννομη τάξη.

UEFA & FIFA υπέγραψαν το 
μνημόνιο για το ποδόσφαιρο!
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Π
ιο κοντά στην επιστροφή του στη 
Super League 1 βρίσκεται κάθε ε-
βδομάδα που περνά ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα. Η ομάδα των Ιωαννίνων, πέ-

ρασε κι από την έδρα του Πλατανιά εύκολα 
με 0-2 και κράτησε διαφορά επτά βαθμών 
από τον δεύτερο Απόλλωνα Σμύρνης.
Ο ΠΑΣ, ήταν ανώτερος των Κρητικών σε 
όλη την αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει 
κεφάλι στο σκορ μόλις στο 12’ με τέρμα του 
Παντελάκη. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμε-
νοι απείλησαν σε δύο φάσεις πρώτα στο 22’ 
με τον Παμλίδη και στη συνέχεια στο 37’ με 
μια καλή εκτέλεση φάουλ. Το 0-1 όμως ήταν 
το σκορ που σφράγισε τις προσπάθειες των 
δύο αντιπάλων στα πρώτα 45 λεπτά. 
Ίδια η εικόνα του παιχνιδιού και στο δεύ-
τερο ημίχρονο, με την ομάδα της Ηπείρου 
να φτάνει και πάλι γρήγορα στο γκολ. Συγκε-
κριμένα, στο 56’ μετά από ωραίο σλάλομ 
ο Καρτάλης σούταρε κάνοντας το 0-2 για 
τον ΠΑΣ Γιάννινα και κάπου εκεί έβαλε πρό-
ωρα τέλος στην υπόθεση νίκη. Στα υπό-
λοιπα λεπτά του δεύτερου μέρους, η μεγάλη 
φάση έλειψε παρά το γεγονός πως ο Πλατα-
νιάς ανέβηκε κι αναζήτησε κάποιο γκολ που 
θα τον έβαζε και πάλι στο παιχνίδι, με τον 

ΠΑΣ να παίρνει μια εύκολη νίκη και να φτά-
νει τους 43 βαθμούς, έχοντας πίσω του τον 
Απόλλωνα Σμύρνης στους 36.

Απ.  Πόντου - Καραϊσκάκης 1-3
Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα 
στην πρώτη καλή στιγμή τους στο ματς, στο 
27’ όταν ο Χατζηστραβός έβγαλε τη σέντρα 
από τα δεξιά και ο Κυβελίδης έπιασε το σουτ 
με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του 
Μαλέσιου. Πέντε λεπτά αργότερα, στο 32’ 
η ομάδα του Καραϊσκάκη έβαλε τις βάσεις 
της νίκης φτάνοντας στο 0-2, με σκόρερ τον 
Κούστα, με τον Απόλλωνα Πόντου να χάνει 
μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει τρία λεπτά 
αργότερα αλλά το σουτ του Φράγκου από 
καλή θέση πέρασε άουτ.
Στο 51’ ο Καραϊσκάκης έχασε τεράστια 
ευκαιρία να τελειώσει το ματς, αλλά ο Κυβε-
λίδης από πολύ κοντά δεν βρήκε στόχο 
και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Χριστο-
δούλου μείωσε σε 1-2 για τον Απόλλωνα 
Πόντου.
Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πίεσαν για την 
ισοφάριση, αλλά ο Καραϊσκάκης κράτησε. 
Μάλιστα, στο 86’ «κλείδωσε» το τρίποντο 
με τον Αλμπάνη παίρνοντας τη νίκη.

αθλητικά

Πλατανιάς - ΠΑΣ Γιάννινα 0-2

Ακόμα ένα βήμα...
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 21 Φεβρουαρίου η ομάδα βρέθηκε ξανά στον «δρόμο» για να αντιμε-
τωπίσει τους Adirondack Thunder (θυγατρική ομάδα των New Jersey Devils του NHL) 
όπου κι έδειξε το κακό της πρόσωπο κι ηττήθηκε με 6-1. 
Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, ξανά εκτός έδρας αντιμετώπισε τους Reading Royals 
(θυγατρική ομάδα των Philadelphia Flyers του NHL) και πήραν το αίμα τους πίσω νικώ-
ντας με 5-1. 
Δεν μπόρεσαν όμως να παρατείνουν τις νίκες και την Κυριακή αντιμετώπισαν εντός 
έδρας τους Wheeling Nailers (θυγατρική ομάδα των Pittsburgh Penguins  του NHL) 
όπου γνώρισαν την ήττα με 3-2. 
Η ομάδα του Μπράμπτον την Τετάρτη σημείωσε και δεύτερη συνεχόμενη ήττα αυτή τη 
φορά με 6-3 από τους Toledo Walleye (θυγατρική ομάδα των Detroit Red Wings του 
NHL). 
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους 
Worchester Railers (θυγατρική ομάδα των New York Islanders  τουNHL) και την Τετάρτη 
ξανά εκτός έδρας αντιμετωπίζουν τους Norfolk Admirals (θυγατρική ομάδα των Chicago 
Blackhawks του NHL). 
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε online τις αναμετρήσεις της ομάδας του 
Σπύρου, μέχρι εκείνοι να επιστρέψουν πίσω στο σπίτι τους στις 10 Μαρτίου.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ολυμπιονίκης της κολύμβησης 
αποκάλυψε ότι είναι γκέι

Ο 
χρυσός Ολυμπιονίκης από τον Καναδά, Μάρκους Θορμάιερ, αποφάσισε να 
μιλήσει για πρώτη φορά ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, μέσω επιστο-
λής σε αθλητικό site. Σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο OutSports.com, 
ο 22χρονος αθλητής από τον Καναδά μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για 

τη σεξουαλική του ταυτότητα, δηλώνοντας πως είναι γκέι. Ο Μάρκους μίλησε για τον 
φόβο της απόρριψης από την οικογένειά, αλλά και από το φιλικό περιβάλλον. “Το να 
δημιουργώ δυνατούς δεσμούς με την ομάδα μου είναι απίστευτο, αλλά συγχρόνως με 
έκανε πάντα να αισθάνομαι ένοχος. Έβγαζαν τον πιο αληθινό τους εαυτό κάθε μέρα στην 
πισίνα, αλλά εγώ πήγαινα στην πισίνα συναισθηματικά έτοιμος να μην κάνω το ίδιο. 
Ήμουν στεναχωρημένος που δε γνώριζαν τον πραγματικό μου εαυτό, αλλά μόνο κάποια 
επιφανειακά στοιχεία για μένα” δήλωσε ο 22χρονος αθλητής. “Κάποιες μέρες ήταν χει-
ρότερες από τις υπόλοιπες. Κάθε μέρα όμως ένιωθα την απειλή”, έγραψε χαρακτηρι-
στικά στην επιστολή του.Μάλιστα, με την επιστολή του αποκάλυψε ότι πίστευε λόγω της 
σεξουαλικότητάς του θα μπορούσε ακόμη και να χάσει τη συμμετοχή του Ολυμπιακούς 
Αγώνες.

Ξεκινά το MLS αυτό το Σάββατο

Τ
ο Toronto FC επιστρέφει στην αγωνιστι-
κή δράση αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς 
το πρωτάθλημα του Major League Soccer 
ανοίγει την αυλαία του για την σεζόν του 

2020. Η ομάδα του Τορόντο, που την προηγού-
μενη σεζόν παρά το κακό ξεκίνημα κατάφερε να 
φτάσει στο τελικό χωρίς όμως να κατακτήσει το 
τίτλο, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της εκτός έ-
δρας. Συγκεκριμένα το Σάββατο 29 Φεβρουαρί-
ου το Toronto FC θα αντιμετωπίσει τους San Jose 
Earthquakes στις 5:30 το απόγευμα.
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αθλητικά

Σ
ενάρια επί σεναρίων έχουν δημι-
ουργηθεί τις τελευταίες ημέρες για 
την τύχη των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Τόκιο. 

Οι Αγώνες που είναι προγραμματισμένοι 
να διεξαχθούν στο διάστημα 24/7-9/8 κιν-
δυνεύουν ακόμη και με ακύρωση λόγω 
του κοροναϊού.
Αυτό δήλωσε στο AP το μέλος της ΔΟΕ 
Ντικ Πάουντ και άναψε... φωτιές. 
«Γύρω σε αυτό το διάστημα, οι αθλητές 
θα αρχίσουν να ρωτούν. Υπάρχει αρκετός 
έλεγχος, μπορούμε να είμαστε αισιόδο-
ξοι για το Τόκιο ή όχι; Θα πρέπει να συμ-
βούν πολλά. Πρέπει να ενισχύσουμε τα 
μέτρα ασφάλειας, το φαγητό, το Ολυμπι-
ακό Χωριό, τα ξενοδοχεία.
Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να χτίσουν 
τα δικά τους studios. Αν η ΔΟΕ αποφασί-

σει ότι οι αγώνες δεν μπορούν να διορ-
γανωθούν όπως είχαν προγραμματιστεί, 
τότε είναι πιθανό να κοιτάξουμε την ακύ-
ρωσή τους.Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, 
θα βρεθείτε στο Τόκιο. Όλες οι ενδείξεις 
λένε ότι η δουλειά θα γίνει κανονικά. 
Συγκεντρωθείτε στο άθλημά σας και να 
είστε σίγουροι ότι η ΔΟΕ δεν θα σας στεί-
λει σε μια κατάσταση πανδημίας», σημεί-
ωσε αρχικά ο Καναδός παράγοντας. 
Εν συνεχεία τόνισε: «Δεν μπορείς να ανα-
βάλεις μια διοργάνωση αυτού του μεγέ-
θους. Υπάρχουν τόσες παράμετροι, τόσες 
χώρες, δεν μπορείς να πεις ας το κάνουμε 
τον Οκτώβριο. Ούτε μπορείς να αλλάξεις 
τοποθεσία, δεν υπάρχουν τόσα μέρη στον 
κόσμο που μπορούν να ετοιμάσουν τις 
εγκαταστάσεις τους σε τόσο σύντομο χρο-
νικό διάστημα». 

Τόκιο 2020: Όλα ανοιχτά για 
τους Ολυμπιακούς λόγω του 
κοροναϊού

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΣΕΓΑΣ: Στεφανίδη και Τεντόγλου 
οι κορυφαίοι του 2019

Τ
ους κορυφαίους αθλητές και αθλή-
τριες του 2019 ανέδειξαν οι φίλοι 
του στίβου μέσα από την ψηφοφο-
ρία που διενεργήθηκε στο site της 

ομοσπονδίας.
Η «χάλκινη» στο επί κοντώ στο Παγκόσμιο 
της Ντόχα, Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλο-
θέης) και ο πρωταθλητής Ευρώπης στο 
μήκος στον κλειστό Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ 
Κηφισιάς) απέσπασαν τον τίτλο σε Άνδρες 
και Γυναίκες, με τη Στεφανίδη να συγκε-
ντρώνει το 72% των ψήφων και τον Τεντό-
γλου το 59%.
Στην κατηγορία Κ20 η Σπυριδούλα Καρύδη 

(Κερκυραϊκός ΓΣ) με το χρυσό μετάλλιο 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 έφτασε 
εύκολα στην πρώτη θέση, αφού είχε το 70% 
της πίτας, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία 
των Ανδρών, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης 
συγκέντρωσε το 41% των ψήφων.
Στα αγόρια και κορίτσια Κ18, ο 5ος στα 200 
μ. στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας Γιάν-
νης Καριοφύλλης (ΓΑΣ Σκάλας) και η «αση-
μένια» με την μικτή σκυταλοδρόμια στην 
ίδια διοργάνωση, Πολυνίκη Εμμανουηλί-
δου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) απέ-
σπασαν τις περισσότερες ψήφους και ανα-
δείχθηκαν νικητές.



7328 Φεβρουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Χωρίς νικητή, αλλά με πολλές 
συγκινήσεις ολοκληρώθηκε το 
ντέρμπι του Βόλου. Ένα ντέρμπι 
που κρίθηκε στο τρίτο λεπτό των 
καθυστερήσεων με τον Ολυμπιακό 
να ισοφαρίζει τη Νίκη

Έ
να ντέρμπι αντάξιο των δύο ομά-
δων όσον αφορά τις συγκινήσεις 
και την ένταση είδαμε στο Βόλο. 
Εκεί η Νίκη και ο Ολυμπιακός Βό-

λου πέτυχαν από ένα γκολ και πήραν και 
από μία κόκκινη, σε ένα παιχνίδι όπου σί-
γουρα οι φιλοξενούμενοι μόνο στεναχω-
ρημένοι πρέπει να είναι.
Και πρέπει γιατί μέχρι το τρίτο λεπτό των 
καθυστερήσεων ήταν μπροστά με γκολ 
του Ροχάνο με πέναλτι από το 8’ και βρί-
σκονταν μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον 
δεύτερο Ιωνικό. Ωστόσο στην τελευ-
ταία φάση της αναμέτρησης, ο Τσιάρας 
με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1, με 
τους γηπεδούχους να κάνουν σημαντικό 
βήμα σωτηρίας με τον βαθμό αυτόν.

Πλέον η Νίκη είναι στην 4η θέση με 33 
βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός στην 7η με 
31, δέκα περισσότερους από την επικίν-
δυνη ζώνη.

Τρίγλια - Ιάλυσος 0-2
Μια σημαντική εκτός έδρας νίκη πήρε ο 
Ιάλυσος, που κέρδισε 0-2 την Τρίγλια και 
βρίσκεται πλέον πάνω από την ζώνη του 
υποβιβασμού μετά από αρκετό καιρό! 
Οι γηπεδούχοι, ήταν εκείνοι που άγγιξαν 
το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους, 
όταν μετά από κόρνερ του Μπρίτο, ο 
Αρβανίδης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι, με αυτή την φάση να είναι και 
η μεγαλύτερη για τα πρώτα 45 λεπτά.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιάλυσο ανέβασε 
στροφές και κατάφερε να φτάσει στο γκολ 
με την... χρυσή αλλαγή του Παντέλη, τον 
Πετράκη! Συγκρκριμένα, ο ποδοσφαι-
ριστής του Ιάλυσου μπήκε στο παιχνίδι 
στο 76’ και στο 78’ στην πρώτη του επαφή 
με την μπάλα έκανε το 0-1 για την ομάδα 
του. Οι φιλοξενούμενοι όμως βρήκαν και 
δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις, όταν 

ο Ρεκλείτης με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 
0-2 που έφερε και την ομάδα της Ρόδου 
στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Νίκη ελπίδας για Ιεράπετρα (1-
0)
Σημαντική νίκη στην προσπάθεια που 
κάνει για να μπορέσει να βρεθεί στις δύο 
πρώτες θέσεις πέτυχε η Ιεράπετρα. Οι 
Κρητικοί επικράτησαν του Ασπρόπυργου 
με 1-0 και ανέβηκαν στην 3η θέση μετά 
και την ισοπαλία της Νίκης με τον Ολυμπι-
ακό Βόλου, μειώνοντας στους 3 την δια-
φορά από τον δεύτερο Ιωνικό. Στον αντί-
ποδα ο Ασπρόπυργος έμεινε στους 20 και 
την 12η θέση και συνεχίζει την προσπά-
θεια για να ανέβει από την ζώνη του υπο-
βιβασμού. Το μοναδικό τέρμα της συνά-
ντησης πέτυχε ο Κατσικοκέρης με κεφα-
λιά στο 72’

Θεσπρωτός - Βέροια 2-4
Τρομερό παιχν ίδι σ το Θεσπρωτός - 
Βέροια με τους φιλοξενούμενους να φεύ-
γουν με τη νίκη με σκορ 4-2 και να... χτυ-
πάνε τετράδα στην Football League.
Στην έδρα του Θεσπρωτού το ματς ήταν 
συναρπαστικό με τη Βέροια. Οι φιλοξε-
νούμενοι επικράτησαν με σκορ 4-2. Τα 
γκολ των γηπεδούχων έβαλε ο Κόλλας στο 
42’ και στο 45’ με πέναλτι και των νικη-
τών στο 2’ ο Πασάς, στο 12’ με πέναλτι ο 
Πόζογλου και ο Μπλέτσας στο 72’. Στο 94’ 
ο Σιμόνι έκανε το τελικό 2-4. Η Βέροια με 
αυτή τη νίκη χτυπάει τετράδα στην κατη-
γορία ενώ ο Θεσπρωτός δεν κινδυνεύει.

Νίκησε τα Τρίκαλα και ελπίζει το 
Αιγάλεω (1-0)
Σημαντικής βαθμολογικής σημασίας νίκη 
πέτυχε το Αιγάλεω. Οι... κυανόλευκοι επι-
κράτησαν με 1-0 των Τρικάλων και έφτα-
σαν τους 24 βαθμούς, έναν παραπάνω 
από την ζώνη του υποβιβασμού. Από την 
άλλη τα Τρίκαλα έμειναν στους 40, παρα-
μένοντας και στην κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα, χάνοντας όμως την ευκαι-
ρία να αυξήσουν την διαφορά τους από 
τον Ιωνικό που έχει 37. Για την ιστορία το 
μοναδικό τέρμα της συνάντησης πέτυχε ο 
Φαρινόλα στο 61’.

Βύθισε την Καλαμάτα και παλεύ-
ει για το θαύμα η Καβάλα (0-1)
Σε ένα παιχνίδι που θύμιζε παλιά Α’ 
Εθνική, η Καβάλα πήρε σπουδαία νίκη επί 
της Καλαμάτας στη Μεσσηνία. Οι... αργο-
ναύτες επικράτησαν με 1-0 και έφτασαν 
τους 33 βαθμούς, μειώνοντας στους 4 την 
διαφορά τους από τον Ιωνικό και την δεύ-
τερη προνομιούχα θέση που οδηγεί στην 
Super League 2. Από την άλλη η «Μαύρη 
Θύελλα» έμεινε στην προτελευταία θέση 
και τους 18 βαθμούς και πλέον τα πράγ-
ματα όσον αφορά την σωτηρία έγιναν 
εξαιρετικά δύσκολα.

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 Μηχα-
νιώνας 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
«Έμφραγμα» στις καθυστερήσεις για Νίκη Βόλου

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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αθλητικά

Το Λονδίνο έχει γίνει δεύτερο 
σπίτι της. Η σαρωτική Μπάγερν με 
εξαιρετική την τριπλέτα Λεβαντόφσκι-
Μίλερ-Γκνάμπρι διέσυρε την Τσέλσι 
εντός έδρας (0-3) και έκανε το 3/3 
στα τελευταία ματς της στην αγγλική 
πρωτεύουσα (διαφορά γκολ 15-3), 
κλειδώνοντας την πρόκριση στους 
«8».

Ο
κτώ χρόνια μετά την τελευταία 
τους συνάντηση για την διοργά-
νωση στον επώδυνο τελικό μέσα 
στο σπίτι της, η Μπάγερν Μονά-

χου εμφανίστηκε στο Λονδίνο και πέρασε 
σαν σίφουνας, για να τιμωρήσει δια... 
πρόωρου αποκλεισμού, από το 
πρώτο κιόλας ματς, την ομάδα 
του Φρανκ Λάμπαρντ. Και το 
πέτυχε εμφατικά, με τριάρα 
(0-3), που ήρθε να προστε-
θεί στις νίκες επί της Τότεναμ 
(7-2) και Άρσεναλ (5-1, σεζόν 
2016/17) για να επισφραγίσει 
το υπερηχητικό σερί της στην πό-
λη.
Για να φτάσει στον θρίαμβο, χρειάστηκε 
να περιμένει ένα ημίχρονο, αφού ο Γουίλι 
Καμπαγιέρο με τις διαδοχικές αποκρούσεις 
του απέναντι στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, 
αλλά και το δοκάρι στην κεφαλιά του Μίλερ 
στο 35’, δεν την άφησαν να προηγηθεί.
Μετά την ανάπαυλα, όμως, η διαφορά ποιό-
τητας και στόχευσης αποτυπώθηκαν άμεσα. 
Δύο πανομοιότυπα γκολ στο δίπολο δημι-
ουργού-σκόρερ, με τον Λέβα να μοιράζει και 
τον Σερζ Γκνάμπρι να σκοράρει στο 51’ και το 
54’, έθεσαν σε ένα τρίλεπτο το αδιαπραγμά-
τευτο προβάδισμα πρόκρισης, για μια Μπά-
γερν εμφανώς ανώτερη και πιο επικίνδυνη.
Από κει και πέρα, ο σερβιτόρος των δύο τερ-
μάτων του, είχε κάτι να αποδείξει. Η ανομ-
βρία του για 673 λεπτά σε παιχνίδι νοκ-άουτ 
είχε βγάλει τους επικριτές του στις επάλξεις, 
όμως, ο Λεβαντόφσκι τους αποστόμωσε εκ 
νέου.
Ο Πολωνός στράικερ πέτυχε το κερασάκι 
στην τούρτα στο 76’, μετά από υποδειγμα-
τική αντεπίθεση και κούρσα του εκπληκτι-
κού Ντέιβις, ανέβηκε ξανά στην κορυφή των 
σκόρερ φέτος με 11 γκολ αλλά και στην 4η 
θέση ever, ισοφαρίζοντας τον Καρίμ Μπεν-
ζεμά (64). Τα εννιά από τα φετινά έχουν έρθει 
μακριά από την «Allianz Arena», επίδοση 
που συγκρίνεται με την αντίστοιχη του Κρι-
στιάνο Ρονάλντο από την σεζόν 2013/14.

Η Τσέλσι δεν είχε το παραμικρό περιθώριο 
αντίδρασης, είδε παίκτη της να αποβάλλεται 
στην διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια, τον 
Αλόνσο με κόκκινη για χτύπημα στον Λεβα-
ντόφσκι (83’) κι έτσι το 0-3 δεν άλλαξε, καθι-
στώντας το αποτέλεσμα την πιο βαριά εντός 
έδρας ήττα στην ιστορία της στο Champions 
League.

Νάπολι – Μπαρτσελόνα 1-1
Ιστορικά ήταν η πρώτη μεταξύ τους κόντρα. 
Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην εμφά-
νιση του Λιονέλ Μέσι στον ναό του Ντιέγο 
Μαραντόνα. Τα στόματα και οι μύτες προφυ-
λαγμένα με μάσκες, με τον φόβο του κορο-

νοϊού να πλανάται πάνω από το “Σαν 
Πάολο” και ολόκληρη την Ιταλία. 

Μέσα σε όλα αυτά δεν υπήρχε 
κάτι ξεχωριστό που θα μεί-
νει αγωνιστικά. Αυτό το 1-1, 
με Νάπολι και Μπαρτσελόνα 
να μην κάνουν την καλύτερη 
εμφάνισή τους, έδωσε στη 

δεύτερη το προβάδισμα ενό-
ψει της ρεβάνς και οι Παρτενοπέι 

θα πρέπει να αναζητήσουν μία τρο-
μερή υπέρβαση.

Στο α’ μέρος οι γηπεδούχοι κλείδωσαν την 
Μπάρτσα, η οποία αναλώθηκε σε ανούσιο 
και φλύαρη κατοχή, πατώντας μετρημένες 
μόλις τρεις φορές την περιοχή του Οσπίνα και 
δίχως να ολοκληρώσει έστω μία τελική. Αντι-
θέτως, η Νάπολι βρήκε την αντεπίθεση που 
αναζητούσε και με τέλειο curler του Μέρτενς 
(30’), πήρε προβάδισμα, με τον Βέλγο επιθε-
τικό να ισοφαρίζει στα 121 γκολ τον Μάρεκ 
Χάμσικ στην ιστορική κορυφή των σκόρερ 
του club.
Ο Κώστας Μανωλάς που μαζί με τον Μαξίμο-
βιτς έκαναν πολύ καλή εμφάνιση στο κέντρο 
της άμυνας, είχε κάποια στοπ στον Μέσι 
και μία χαμένη ευκαιρία για γκολ με πλασέ 
(42’). Στο 57’ ήρθε η ισοφάριση σε ανύπο-
πτο χρόνο, με τον Σεμέντο να περνάει την 
παράλληλη και τον Γκριεζμάν να πλασάρει 
στην κίνηση. Στο 63’ ο Τερ Στέγκεν νίκησε σε 
τετ α τετ τον Καγιεχόν και στο 88’ ο Βιδάλ είδε 
διπλή κίτρινη στην ίδια φάση για φάουλ και 
μάλωμα με τον Μάριο Ρουί.
Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι και ο Κίκε 
Σετιέν που έκανε προπονητικό ντεμπούτο 
στο Champions League στα 61 χρόνια του 
έγινε ο πρώτος πρωτάρης της Μπάρτσα 
στον θεσμό που δεν ξεκινάει με νίκη, μετά 
τον Λουίς Φαν Χάαλ τον Σεπτέμβριο του 
1997.

Τσέλσι - Μπάγερν 0-3

Λονδίνο και πρόκριση της ανήκουν 

Ο 
Πεπ Γκουαρδιόλα τον θεωρεί τον 
«Λιονέλ Μέσι» της Μάντσεστερ 
Σίτι. Και, όπως ο Αργεντινός έχει... 
γλεντήσει ουκ ολίγες φορές την 

Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγο Μπερ-
ναμπέου» με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, 
έτσι και ο Κέβιν ντε Μπρόινε πήρε από το χε-
ράκι την Μάντσεστερ Σίτι και την οδήγησε σε 
σπουδαία ανατροπή και ιστορική νίκη (2-1), 
φέρνοντας την λίγο πιο κοντά στα προημιτε-
λικά του Champions League.
Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, τον οποίο ο Πεπ Γκου-
αρδιόλα προτίμησε αντί του Σέρχιο Αγουέρο 
στην κορυφή της επίθεσης, άγγιξε το γκολ σε 
τετ – α – τετ που αποσόβησε εντυπωσιακά ο 
Τιμπό Κουρτουά (21’).
Ο Βραζιλιάνος, πολύ δραστήριος, εμφανί-
στηκε και στις καθυστερήσεις, όταν μετά από 
κακό διώξιμο του Κουρτουά σε κόρνερ, είδε 
το πλασέ του να κοντράρει στον Σέρχιο Ράμος 
και να μην καταλήγει στα δίχτυα, εξαιτίας 
σωτήριας παρέμβασης του Καζεμίρο.
Η Ρεάλ, η οποία περίμενε (μάταια) από τον 
Βινίσιους Ζούνιορ να κάνει διαφορά με τις 
επελάσεις του, άγγιξε με την σειρά της το 
γκολ σε κεφαλιά του Καρίμ Μπενζεμά, την 
οποία απέκρουσε σωτήρια ο Έντερσον (30’).
Η Σίτι συνέχισε να έχει τις ευκαιρίες και στο 
ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, αλλά η Ρεάλ, 
κόντρα στην ροή του αγώνα, ευτύχησε να 
προηγηθεί (60’). Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκλεψε 
την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή και 
σέρβιρε το γκολ στον Ίσκο, ο οποίος άνοιξε το 
σκορ με πλασέ μέσα από την περιοχή.
Το γκολ του Ίσκο έδωσε «αέρα» στην Ρεάλ, 
αλλά η χαρά της δεν κράτησε για πολύ, γιατί 
ανέλαβε δράση ο Ντε Μπρόινε. Ύστερα από 
μερικά λεπτά κυριαρχίας της Βασίλισσας, η 
Σίτι έγινε πιο αποτελεσματική και, μετά από 
ωραία ενέργεια και σέντρα του Βέλγου, ο 
Γκαμπριέλ Ζεσούς με κεφαλιά, ισοφάρισε για 
τους Πολίτες (78’).
Η ομάδα του Γκουαρδιόλα, όμως, δεν έμεινε 
εκεί. Πέντε λεπτά αργότερα, ο φρέσκος Ραχίμ 
Στέρλινγκ κέρδισε πέναλτι από τον Ντάνι 
Καρβαχάλ και ο Ντε Μπρόινε από την άσπρη 
βούλα νίκησε τον συμπατριώτη του, για να 
ολοκληρώσει μια ανατροπή που αποδί-
δει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, με βάση τις 
ευκαιρίες των δύο ομάδων.
Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει για να 
περιορίσει την ζημιά, αλλά τα πράγματα έγι-
ναν χειρότερα στο 86’, όταν ο Σέρχιο Ράμος 
αποβλήθηκε ορθώς για φάουλ στον Γκα-
μπριέλ Ζεσούς, ενώ ο Βραζιλιάνος έμπαινε 

στην περιοχή, έτοιμος για το 1-3.

Λυών - Γιουβέντους 1-0
Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη Γιου-
βέντους… Η Λυών έκανε ένα εντυπωσιακό 
α’ μέρος, έχτισε θεμέλια πρόκρισης και το 
1-0 της δίνει αυτοπεποίθηση για τον επανα-
ληπτικό της 17ης Μαρτίου στο Τορίνο. Κάκι-
στη η «Κυρία» για 70 λεπτά, πίεσε στο τελευ-
ταίο 20λεπτο, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει 
το γκολ της λύτρωσης. Το… απίθανο είναι, 
πως η Γιούβε δεν έκανε σουτ εντός στόχου, 
κάτι που συμβαίνει για Τρίτη φορά (με Ατλέ-
τικο το 2014 και με Αρσεναλ το 2006).
Γρήγορος ρυθμός με το... καλησπέρα και 
στο 4ο λεπτό η Γιουβέντους ήταν αυτή που 
απείλησε, αλλά η εξαιρετική σέντρα σουτ 
του Κριστιάνο δε βρήκε στόχο. Η Λυών 
μετά το τέταρτο ανέβασε την απόδοσή της, 
βρήκε κενά στον άξονα κι έβαλε δύσκολα 
στη «Μεγάλη Κυρία». Στο 21’ ήρθε η πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία του ματς, όταν από κόρνερ, 
η κεφαλιά του Εκαμπί σταμάτησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί, 
κυκλοφορούσαν ιδανικά τη μπάλα και στο 
31’ βρήκαν δίχτυα! Κορνέ και Αουάρ συνδυ-
άστηκαν υπέροχα, ο Μπετανκούρ μάρκαρε 
με τα μάτια τον τελευταίο, ο Γάλλος έβγαλε 
ωραία σέντρα και ο Τουσάρ πέτυχε το 1-0. Οι 
Ιταλοί δέχθηκαν γκολ σε έκτο διαδοχικό ματς 
(σε όλες τις διοργανώσεις), κάτι που είχε να 
συμβεί μια… δεκαετία. Κι όμως εκτός από το 
σουτ του Κριστιάνο στο 35’ η Γιούβε δεν μπό-
ρεσε να απαντήσει ποτέ στο α’ μέρος.
Η Γιουβέντους είχε τον έλεγχο στην επανά-
ληψη, η Λυών έριξε το βάρος στο ανασταλ-
τικό κομμάτι και δεν είχε πρόβλημα να κρα-
τήσει την αντίπαλο χωρίς ευκαιρία. Ο Σάρι 
πέρασε στο ματς τον Ράμσεϊ και ο Ουαλός 
με ατομικές ενέργειες έδωσε ώθηση στην 
επίθεση. Μάλιστα, στο 69’ οι φιλοξενούμε-
νοι έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν 
από τη σέντρα του Σάντρο, ο Ντιμπάλα δε 
βρήκε σωστά τη μπάλα και την έστειλε άουτ. 
Στο 85’ πλησίασε την ισοφάριση, αλλά από 
την πάσα του Ντιμπάλα, ο Ιγουαΐν έχασε τα 
βήματα και… κατάφερε να αστοχήσει από 
κοντά. Δυο λεπτά αργότερα, ο Ντιμπάλα 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά σωστά 
ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η πίεση έγινε ασφυ-
κτική, ο Ρονάλντο ζήτησε πέναλτι σε σπρώ-
ξιμο από τον Ντεναγιέρ, ενώ στο 90’ η Γιούβε 
διαμαρτυρήθηκε έντονα, όταν ο Μπρούνο 
κράτησε τον Ντιμπάλα μέσα στην περιοχή, 
αλλά ο Μανθάνο δεν είδε παράβαση.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Βελγική ραψωδία...
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Πρόκληση χαρακτήρισε το να είναι προπονητής της Εθνικής Κύπρου ο νέος 
ομοσπονδιακός προπονητής μας, Γιόχαν Βάλεμ.
Ο Βέλγος, που παρουσιάστηκε σε Διάσκεψη Τύπου από την ΚΟΠ, τόνισε 
πως ήταν δύσκολη η απόφασή του να αφήσει την πατρίδα του όμως το 

έκανε επειδή του αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, ενώ ανέφερε πως εύχεται η 
συνεργασία του αυτή να οδηγήσει σε κάτι μεγάλο και ότι στοχεύει να αναπτύξει 
και να διαμορφώσει μια νέα εθνική ομάδα.
Όλη η ομιλία του κ. Γιόχαν Βάλεμ:
«Χαίρομαι πραγματικά που είμαι σήμερα μαζί σας, σε αυτή τη νέα σελίδα που 
αρχίζει για εμένα, στην Εθνική ομάδα της Κύπρου και αποτελεί τιμή που έχω επι-
λεγεί να είμαι προπονητής αυτής της ομάδας.
Δεν ήταν για εμένα εύκολη απόφαση να φύγω από την πατρίδα μου, να αλλάξω 
εντελώς  τον τρόπο ζωής μου εμένα και της οικογένειας μου, και να αφήσω την 
Εθνική Ελπίδων του Βελγίου.
Εργάστηκα στην Εθνική Ελπίδων Βελγίου για έξι χρόνια και ήταν δική μου από-
φαση να φύγω από την ομάδα.
Γιατί πήρα αυτή την απόφαση; Γιατί αποφάσισα να τα αφήσω όλα αυτά και να 
έρθω στην Εθνική Κύπρου; Η απόφαση ήταν δύσκολη, όμως η απάντηση σε αυτό 
το ερώτημα είναι εύκολη. Για εμένα, το να είμαι προπονητής της Εθνικής ομάδας 
της Κύπρου είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και μου αρέσουν οι προκλήσεις!
Τις τελευταίες εβδομάδες, είχα συζητήσεις με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου και τον πρόεδρο, σε μια προσπάθεια να αντιληφθώ, αν το δικό μου 
προπονητικό προφίλ και οι φιλοδοξίες μου, συνάδουν με αυτά που η ΚΟΠ θέλει 
να κάνει στην Εθνική ομάδα των Ανδρών.
Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, διαισθάνθηκα πως βρισκόμουν ενώπιον μιας 
πολύ μεγάλης πρόκλησης, την οποία αποφάσισα να αποδεχτώ. Για έξι χρόνια, η 
δουλειά μου ήταν να αναπτύσσω και να προετοιμάζω ποδοσφαιριστές που θα 
μπορούσαν να αγωνιστούν στην Εθνική Ανδρών του Βελγίου.  Η πίεση για εμένα 
ήταν πολύ μεγάλη, αφού, όπως όλοι γνωρίζετε, η Εθνική Βελγίου είναι στο νού-
μερο ένα της Παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.
Ως προπονητής της Εθνικής Ελπίδων του Βελγίου, είχα την ευκαιρία να προπο-
νήσω και να αναπτύξω ποδοσφαιριστές όπως ο Αζάρ, ο Λουκάκου, ο Καράσκο, 
ο Μπατουαγί, ο Πρατ και άλλοι. Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρω πως αυτή την 
στιγμή, στο ρόστερ της Εθνικής Βελγίου, αγωνίζονται πέραν των δέκα ποδοσφαι-
ριστών με τους οποίους εργάστηκα στην Εθνική Ελπίδων.
Ποια είναι λοιπόν η πρόκληση που παρουσιάζεται ενώπιον μου, ως προπονη-
τής της Εθνικής Κύπρου; Για εμένα είναι ξεκάθαρο: Να αναπτύξω και να διαμορ-
φώσω μια νέα Εθνική ομάδα, να αναπτύξω τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστώ, 
να αναπτύξω τον ίδιο μου τον εαυτό, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία που εφάρ-
μοσα με επιτυχία στο Βέλγιο.
Έχω υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου. Σε αυτήν την χρονική περίοδο,  θα αγωνιστούμε σε τέσσερις φιλι-
κούς αγώνες, σε έξι αγώνες στο Nations League και στα προκριματικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου του 2022.
Είναι πεποίθηση μου πως, σε αυτά τα δύο χρόνια, μπορούμε να θέσουμε τις 
βάσεις για μια ουσιαστική πρόοδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου και ιδιαιτέρως  
της Εθνικής ομάδας.
Επικεντρώνομαι στην επόμενη διετία, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό μου ότι 
αυτή θα είναι η αρχή μιας συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου και εμένα, η οποία να μας οδηγήσει σε κάτι μεγάλο.
Η Εθνική ομάδα της Κύπρου ήταν αντίπαλος της Εθνικής Βελγίου στις τρεις τελευ-
ταίες διοργανώσεις της UEFA και της FIFA. Από το 2014 μέχρι το 2019, οι δύο 
χώρες αγωνίστηκαν έξι φορές. Επίσης, Κύπρος και Βέλγιο αγωνίστηκαν σε επίση-
μους αγώνες και σε επίπεδο Εθνικής Ελπίδων. Μέσω λοιπόν αυτών των αγώνων, 
γνώριζα αρκετά πράγματα για την Εθνική ομάδα της Κύπρου πριν ακόμα έρθω 
εδώ. Ήμουν ενήμερος για τον τρόπο παιχνιδιού, ήμουν ενήμερος για τους ποδο-
σφαιριστές. Και αυτός ήταν ακόμη ένας λόγος για τον οποίο αποδέχτηκα την πρό-
κληση να είμαι ο προπονητής αυτής της Εθνικής ομάδας.»

Ούτε στην Ελβετία τα κατάφερε ο ΑΠΟΕΛ 
αφού οι πρωταθλητές Κύπρου γνώρισαν την 
ήττα με 1-0 από τη Βασιλεία με 1-0 και έτσι 
αποχαιρέτησαν την Ευρώπη για τη φετινή 
σεζόν στη φάση των «32» του Europa League. 

Τ
ο γκολ για τη Βασιλεία σκόραρε ο Φρέι στο 
38ο λεπτό της αναμέτρησης με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι, το οποίο υποδείχτηκε μετά τη 
βοήθεια του VAR στο μαρκάρισμα του Νικόλα 

Ιωάννου στο μαρκάρισμα πάνω στον Στόκερ. 
Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να μπήκε στην αναμέτρηση με απει-
ροελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης όμως η εικόνα 
της ομάδας δεν ήταν ικανοποιητική. Εύκολα λάθη και 
κακή οργάνωση στο πρώτο ημίχρονο 
έδωσαν την ευκαιρία στους Ελβε-
τούς να βρίσκουν φάσεις από 
το πουθενά.
Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά 
και το γκολ της Βασιλείας στο 
πρώτο μέρος, ο ΑΠΟΕΛ κέρ-
δισε κάποια μέτρα αφού οι 
Ελβετοί έριξαν ταχύτητες και 
έδωσαν χώρους. Πάλι όμως οι 
«γαλαζοκίτρινοι» δεν κατάφεραν να 
απειλήσουν ιδιαίτερα την εστία της Βασιλείας. 
Πλέον, η προσοχή των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ 

στρέφεται στο αιώνιο ντέρμπι που ακολουθεί την 
Καθαρά Δευτέρα (02/03 - 19:00) απέναντι στην Ομό-
νοια για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος. 
O Aντεμί με κεφαλιά από καλή θέση στο ένατο λεπτό 
δε μπόρεσε να νικήσει τον Βάτερμαν που μάζεψε την 
μπάλα σχετικά εύκολα.
Μακρινό σουτ για τους Ελβετούς με τον Βάτερμαν να 
μην μπλοκάρει την μπάλα αλλά να διώχνει με τις γρο-
θιές. Το σουτ για τη Βασιλεία έγινε από τον Κάμπο στο 
21ο λεπτό.
Ο Πετρέτα έξω από την περιοχή του ΑΠΟΕΛ με τη 
συμπλήρωση του πρώτου ημίωρου, έπιασε το σουτ 
όμως η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του 
Βάτερμαν.
Ο Νικόλας Ιωάννου ανέτρεψε τον Στόκερ στην περι-
οχή στο 36ο λεπτό όμως ο διαιτητής δεν έδειξε την 

ποινή όμως στη συνέχεια συμβουλεύτηκε το VAR. 
Εν τέλει έδειξε το σημείο του πέναλτι για τη Βασι-
λεία. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φρέι ο οποίος 
νίκησε τον Βάτερμαν και έκανε το 1-0 για τη 
Βασιλεία.
Οι παίκτες της Βασιλείας μπήκαν στην περιοχή 

στο 50ο λεπτό, έγινε το γύρισμα όμως ο Βάτερμαν 
απομάκρυνε την μπάλα με τον Στόκερ να πιάνει την 

κεφαλιά όμως η μπάλα πέρασε μόλις έξω. 
Ο Ζέγκροβα πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, 
έκανε το σουτ και «ανάγκασε» τον Βάτερμαν να απο-

μακρύνει δύσκολα την μπάλα σε κόρνερ 
στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. 
Ο Νικόλας Ιωάννου ανατράπηκε εντός 
περιοχής από τον Ισούφι με το διαιτητή να 
καταλογίζει αμέσως την εσχάτη των ποι-
νών στο 73ο λεπτό. Ο Τόμας Ντε Βινσέ-
ντι ανέλαβε την εκτέλεση όμως δεν κατά-
φερε να σημαδέψει σωστά αφού έστειλε 
την μπάλα έξω. 
Ωραίος συνδυασμός μεταξύ του Νικόλα 
και του Εφραίμ με τον τελευταίο να στρώ-
νει στον Μιχαΐλοβιτς ο οποίος έπιασε το 
δυνατό σουτ όμως ο τερματοφύλακας της 
Βασιλείας έδιωξε την μπάλα με υπερέ-
νταση στο 84ο λεπτό.
Βασιλεία (Μαρσέλ Κόλερ): Νίκολιτς, Γκα-
λεάνο, Μπεργκστρομ, Τσούμαρτ, Ισούφι, 
Πετρέτα (Ζέγκροβα 46’), Φρέι (Ραμί-
ρες 70’), Τζάκα, Στόκερ, Κάμπο, Αντέμι 
(Καμπράλ 32’)
ΑΠΟΕΛ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Βάτερ-
μαν, Βούρος, Μερκής, Σάβιτς, Ιωάννου, 
Μιχαΐλοβιτς, Γένσεν, Μάτιτς, Αλωνεύτης 
(Εφραίμ 62’), Τάμαρι (Πάβλοβιτς 70’), Γιά-
κολις (Ντε Βινσέντι 46’) 

αθλητικά
Βασιλεία-ΑΠΟΕΛ 1-0

Τέλος πορείας με νέα ήττα 
Γιόχαν Βάλεμ: «Αυτό είναι το 
όραμά μου για την Κύπρο»
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αθλητικά

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 71-70
Κρίμα, κρίμα, κρίμα

Ο Ολυμπιακός (11-15) έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, αλλά ήταν απρόσεκτος και έτσι η Μακάμπι 
(18-8) με τρίποντο του Ουίλμπεκιν νίκησε με 71-70. 

Η 
Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε τη νίκη με 71-70 
σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός 
άξιζε να πανηγυρίσει. Η ομάδα του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα έπαιξε σπουδαία άμυνα, 

αλλά ήταν απρόσεκτη (20λ., 9 χαμένες βολές) και 
στο τέλος ο Ουίλμπεκιν εκμεταλλεύτηκε το λάθος 
του Μπόλντγουιν να δώσει βοήθεια από τη δυνα-
τή πλευρά και με τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομά-
δα του.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπα-
θεί να επιβάλλει το ρυθμό της και να παίζουν καλά 
στην άμυνα. Οι γηπεδούχοι ήθελαν τον γρήγορο 
ρυθμό σε αντίθεση με τους Πειραιώτες, αλλά στο 
πρώτο πεντάλεπτο καμία δεν υπερίσχυε (9-8). Μακ-
Κίσικ και Πρίντεζης (από το low post) βοήθησαν την 
ομάδα τους να προηγηθεί με 14-15 (8΄).
Η ομάδα του Σφαιρόπουλου κατάφερε με τον 
Τζάκσον να βγάλει περισσότερη ενέργεια 
και παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη 
των «ερυθρόλευκων» στην επίθεση 
(23-19, 14’). Η επιστροφή του κατα-
πληκτικού ΜακΚίσικ στο παρκέ επα-
νέφερε τον Ολυμπιακό σε θέση οδη-
γού (25-26, 17’) χάρη σε δικό του 
καλάθι και ασίστ για τρίποντο του 
Βεζένκοβ. Στη συνέχεια πάντως πέντε 
συνεχόμενα λάθη, πρόσφεραν εύκολα 
καλάθια στην Μακάμπι και με σερί 14-0 
προσπέρασε με 39-25 (19’).
Ο Ολυμπιακός βγήκε από τα αποδυτήρια με διάθεση 
να τρέξει και το κατάφερε, αλλά δυστυχώς για αυτόν 
τα λάθη παρέμεναν σε μεγάλη συχνότητα και έτσι 
δεν επέτρεπαν να μειωθεί η διαφορά σε ικανοποιη-
τικό επίπεδο (47-39, 26’). Μπόλντγουιν, Παπανικο-
λάου και Πρίντεζης πήραν την κατάσταση στα χέρια 
τους στην επίθεση (διότι στην άμυνα έπαιζαν όλοι 
καλά) και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προ-
σπέρασαν στο σκορ (47-49, 29’).
Ο Ουίλμπεκιν κέρδισε τρεις φορές τον Μπάικς και 
έκανε το 55-50 (31’) βάζοντας «φωτιά» στην εξέ-
δρα, όμως και πάλι η ομάδα του Μπαρτζώκα βρήκε 
τρόπο να προηγηθεί (55-62 35’) χάρη σε 2/2 τρί-
ποντα του Βεζένκοβ. Η Μακάμπι δεν μπορούσε να 
βρει τρόπο να σκοράρει αφού η άμυνα των παι-
κτών του Μπαρτζώκα ήταν απροσπέλαστη, ωστόσο 
χάρη στην ποιότητά των γηπεδούχων μείωσαν σε 
65-66. Ο ΜακΚίσικ με έμμεσο τρίποντο έκανε το 
65-69, αλλά στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Πειραι-
ώτες δεν ήτα ψύχραιμοι. Ο Ουίλμπεκιν με 3/3 βολές 

(αμφισβητούμενο αν ήταν σε προσπάθεια για τρεις 
ή χαμηλά) και με τρίποντο στο τέλος διαμόρφωσε το 
αποτέλεσμα αφού στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα 
δεν εκδηλώθηκε επίθεση λόγω λάθους του Μακ-
Κίσικ.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μακάμπι ήταν καλύτερη στις λεπτο-
μέρειες (78.6%-55% στις βολές και 14-20 στα λάθη).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σκότι Ουίλμπεκιν είχε 21 
πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη 
και φυσικά το νικητήριο τρίποντο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Όγκουστιν Ρού-
μπιτ ήταν άρρωστος και δε βοήθησε τελειώνοντας 
χωρίς πόντο, 3 ριμπάουντ σε 12 λεπτά.
Πολύ κακός ο Άαρον Τζάκσον (1/4 σουτ, 3 λάθη).
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Οθέλο Χάντερ ολοκλήρωσε με 
9 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ο ΜακΚίσικ με καλάθι και 
φάουλ έκανε το 65-69, ο Ουίλμπεκιν 

με 3/3 βολές μείωσε σε 68-69 κι ο 
Μπόλντγουιν με 1/2 βολές το 68-70. 
Ο Ουίλμπεκιν με τρίποντο έκανε το 
71-70 και στην τελευταία επίθεση 
του Ολυμπιακού έκανε λάθος ο 
ΜακΚίσικ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μακάμπι τα χαμηλά 

ποσοστά (46.9%διπ., 33.3% τριπ.). 
Ο Ολυμπιακός τα 20 λάθη και τις 11/20 

βολές.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το απίστευτο κάρφωμα 

του Μπόλντγουιν στο 36’ που έκανε το 58-64.
Τα δεκάλεπτα: 20-16. 39-29, 52-50, 71-70

Μπόλντγουιν: «Έκανα λάθος κι έδωσα υ-
περβολική βοήθεια»
Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αναφέρ-
θηκε στο λάθος που έκανε στην τελευταία άμυνα 
του ματς. 
Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν μιλώντας στην κάμερα της 
Nova ανέφερε, «θέλαμε αυτή την εκτός έδρας νίκη 
ώστε να πλησιάσουμε στα layoffs. Ξέραμε πως η 
έδρα αυτή είναι δύσκολη κι έχει... καυτή ατμό-
σφαιρα. Παίξαμε καλά, αλλά δεν τα καταφέραμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε από τα αποδυτήρια 
αποφασισμένοι να παίξουμε καλή άμυνα. Το κάναμε 
και αυτός μας έδωσε ενέργεια και στην επίθεση.
Στο τέλος έκανα λάθος στην άμυνα. Παίζουμε jump 
to the ball, αλλά εγώ υπερέβαλα και έδωσε την 
ευκαιρία να σουτάρει. Ο Ουίλμπεκιν είναι πολύ 
καλός παίκτης. Δε θα ξανακάνω αυτό το λάθος».

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Ελλάδα 65-70
Έβαλε βάσεις πρόκρισης στο 
EuroBasket!

Η 
Ελλάδα επικράτησε της 
Βοσνίας με σκορ 65-70 
στην Τούζλα, έκανε το 
2/2 στο πρώτο «παρά-

θυρο» του EuroBasket 2021 και 
έβαλε τις βάσεις πρόκρισης στην 
τελική φάση του τουρνουά.  
Η ελληνική ομάδα διατηρούσε 
σταθερά το προβάδισμα στο 
σκορ σε μια «καυτή» έδρα, οι 
Βόσνιοι προσπάθησαν να αντι-
δράσουν στο φινάλε ωστόσο 
η Εθνική διπλασίασε τα θετικά 
αποτελέσματα στην προκριμα-
τική φάση έπειτα από τη νίκη επί 
της Βουλγαρίας στην πρεμιέρα. 
Το αντιπροσωπευτικό συγκρό-
τημα προηγήθηκε με +16 στο 
30’ (43-59), η Βοσνία μείωσε σε 
65-68 στα 67» για το τέλος όμως 
η Ελλάδα άντεξε στην πίεση και 
κατέκτησε το πολύτιμο ροζ φύλλο 
στη μάχη για την πρόκριση στο 
EuroBasket 2021.
Η Βοσνία Ερζεγοβίνη εκμεταλ-
λεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα της 
Εθνικής στα πρώτα λεπτά της ανα-
μέτρησης στην Τούζλα και προη-
γήθηκε με 8-4 στο 4:52 με το κάρ-
φωμα του Χαλίλοβιτς. Σε αυτό το 
διάστημα η ομάδα του Θανάση 
Σκουρτόπουλου είχε 2/6 δίποντα 
και 0/4 τρίποντα ενώ... έσπασε το 
ρόδι πίσω από τα 6μ.75 με τον 
Γιαννούλη Λαρεντζάκη (12-11). 
Μάλιστα ο διεθνής γκαρντ της 
Μούρθια σκόραρε at the buzzer 
και διαμόρφωσε το 16-17 με το 
οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη 
περίοδος για την Ελλάδα που 
πήρε δεύτερες ευκαιρίες με τα 
επιθετικά ριμπάουντ (4) και σού-
ταρε με 50% στο δίποντο (5/10).
Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο 
σκορ στη δεύτερη περίοδο (34-
40, 20’) κι εν συνεχεία η Εθνική 
βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα 
από την πιεστική άμυνα της, 
πήρε πόντους με το τρίποντο, 
έκανε επιμέρους σκορ 9-19 στην 
τρίτη περίοδο και προηγήθηκε 
με 43-59 στο 30’. Παρ’ όλα αυτά 
η Βοσνία δεν είχε πει την τελευ-
ταία της λέξη, εκμεταλλεύτηκε την 

αστοχία και τα λάθη της Ελλάδας, 
μειώνοντας σε 65-68 με μπρο-
στάρη τον Μίλαν Μιλόσεβιτς! 
Μάλιστα ο Άτις έκανε το 65-68 
από τη γραμμή των βολών όμως 
στην επόμενη φάση αστόχησε σε 
δύσκολο λέι απ, ο Μποχωρίδης 
μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ 
και διαμόρφωσε το τελικό σκορ 
με 2/2 βολές.
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 34-40, 
43-59, 65-70.

Σκουρτόπουλος: «Η συνο-
χή της ομάδας καλύπτει ό-
λες τις αδυναμίες»
Στην συνοχή που έχει η Εθνική 
ομάδα στάθηκε ο Ομοσπον-
διακός προπονητής, Θανάσης 
Σκουρτόπουλος μιλώντας μετά τη 
νίκη επί της Βοσνίας για τα προ-
κριματικά του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος.
Αναλυτικά ο έμπειρος τεχνικός 
ανέφερε τα εξής: «Κάναμε το 
2/2, ήταν όλα δύσκολα. Δύσκολη 
αποστολή, δύσκολο κοινό, τα 
πάντα… Ευχαριστώ τα παιδιά 
για την διάθεση που έχουν και 
τη συνεργασία. Είναι δύσκολο 
η ομάδα να έχει πολλούς αυτο-
ματισμούς σε τόσες λίγες μέρες. 
Είχαμε και την ατυχία να χάσουμε 
τον Δημήτρη Κατσίβελη με τραυ-
ματισμό. Η συνοχή της ομάδας 
καλύπτει κάποιες αδυναμίες και 
έρχονται τα αποτελέσματα. Τα 
παιδιά δείχνουν τέτοιο πάθος και 
συγκέντρωση που μόνο συγχα-
ρητήρια μπορώ να τους δώσω. 
Δώσαμε δικαιώματα σ τους 
αντιπάλους να επιστρέψουν με 
κάποιες βιαστικές επιθέσεις και 
κάποια φάουλ που δεν χρησιμο-
ποιήσαμε σωστά, αλλά δείξαμε 
χαρακτήρα, ελέγξαμε το ματς με 
δύο χειριστές, ο Λαρεντζάκης 
πέτυχε κάποιους πόντους στο 
ένας εναντίον ενός και όλα πήγαν 
καλά. Αν πάρουμε τα δύο εντός 
έδρας παιχνίδια, όπου μπορεί να 
είμαστε ενισχυμένοι, η ομάδα θα 
είναι σίγουρα στις δύο πρώτες 
θέσεις».
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