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Κάποτε, όταν 
έφτιαχνε σπίτι 

κάποιος... όλο το 
χωριό βοηθούσε.

Τώρα, όταν φτιάχνει 
σπίτι κάποιος... το 
μισό χωριό καλεί 

την πολεοδομία και 
το άλλο μισό την 

αστυνομία...
Γιατί;

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες, εύχομαι να σας 
βρίσκω καλά (όσο μπορείτε φυσικά 
με τόσα που συμβαίνουν γύρω μας 
κάθε μέρα και λεπτό).

Πραγματικά συγκινούμαι κάθε ώρα (όχι 
ημέρα) που, λόγω της δουλειάς μου, συνέχεια 
προσπαθώ να βρω ένα ικανοποιητικό νέο να σας 
μεταφέρω γιατί κανονικά ευχάριστα τείνουν 
προς εξαφάνιση.
Στην κυριολεξία, το τι γίνεται στον πλανήτη μας 
αυτή τη στιγμή είναι εξωπραγματικό και όλοι 
ΑΠΛΑ παρακολουθούν περιμένοντας «ΓΕΝΙΚΑ» 
λίγο καλύτερες ημέρες. Χώρια που, μέσα σ’ αυτές 
τις συμφορές, ξαφνικά διαβάζεις ότι σε κάποια 
«πίστα χορού» φάνηκε ο πισινός της γνωστής 
τραγουδίστριας ΜΠΕΛΑ-ΜΠΟΥΛΑ και σούρχεται 
να ξεράσεις…
Κι όμως στην όμορφη πατρίδα μας κι όχι μόνο τα 
μπουζουξίδικα και το clubs είναι κατάμεστα με 
κόσμο και, φυσικά περισσότερο, η νεολαία μας 
που στην κυριολεξία έχουν άγνοια κινδύνου της 
καθημερινότητας και γι’ αυτό, κακά τα ψέματα, 
φταίμε και εμείς οι πιο μεγάλοι, δηλαδή γονείς, 
συγγενείς και ΣΙΑ…
Γιατί καμμιά φορά μας λένε τα παιδιά και πιο 
πολύ οι έφηβοι, αγόρια και κορίτσια, ότι κάποιος 
ή κάποια τους φέρθηκε «περίεργα» ή τους 
έκαναν κάποια «περίεργη» χειρονομία και για 
να μην «πονηρέψουμε» τα παιδιά, που ξέρουν 
περισσότερα από εμάς, τους λέμε «ιδέα σου είναι 
και μην λες τέτοια πράγματα είναι ντροπή.»

ΛΑΘΟΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ.
Όταν το παιδί σας, ειδικά αυτά που δουλεύουν 
σε διάφορες επιχειρήσεις σας εκμυστηρευτούν 
κάτι ή δείτε περίεργα συμπτώματα στην 
καθημερινότητα του παιδιού σας ΠΑΡΤΕ 
ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ και προσπαθήστε να 
συνεργαστείτε με τα παιδιά σας και να βρείτε 
«ΑΚΡΗ» το τι συμβαίνει πριν είναι αργά και σας 
φάνε οι τύψεις.
Με την ανωμαλία που υπάρχει στον πλανήτη 
και την «ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ» που παίρνουν τα παιδιά 
σας απ’ το διαδίκτυο, τα πράγματα μπορεί να 
γίνουν χωρίς επιστροφή και οι τύψεις να σας 
συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή.
Η παιδεραστία και η σεξουαλική παρενόχληση 
έχει γίνει μια μάστιγα που διαρκώς μεγαλώνει. 
Πολεμήστε τα, δημοσιεύστε τα, μην φοβόσαστε 
να καταγγείλετε μια περίεργη συμπεριφορά 
ακόμα και  αν είναι συγγενικό σας πρόσωπο.
Όπως μας προστάτευαν τα παλιά χρόνια οι 
γονείς μας, γονείς σας, κάντε κι εσείς το ίδιο μην 
φοβάστε μην εκτεθείτε.
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ κάτι που έγινε στο παιδί σας και 
σώστε ένα άλλο παιδί.
Στις περίεργες κοινωνίες, υπάρχουν περίεργοι 
άνθρωποι. ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΟΥΣ.
Γεια σας μέχρι την άλλη φορά.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ ΟΤΑΝ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΜΕ 

«ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
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Λέκκας: Η ελληνική αποστολή εντόπισε το μεγάλο ρήγμα του 
φονικού σεισμού στην Τουρκία

Η 
ελληνική επιστημονική αποστολή στην Τουρ-
κία, αποτελούμενη τους Ευθύμη Λέκκα, Πα-
ναγιώτη Καρύδη, Μανώλη Βασιλάκη, Σπύρο 
Μαυρούλη και Γιάννη Αργυρόπουλο εντόπισε 

το μεγάλο σεισμικό ρήγμα που εμφανίζεται στην επιφά-
νεια κοντά στην πόλη Nurda.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Λέκκα το ρήγμα εμφα-
νίζεται σε μήκος εκατοντάδων μέτρων στην επιφάνεια 
και τέμνει αλλουβιακούς σχηματισμούς μέσα στο τεκτο-
νικό βύθισμα (pull-apart basin), στο οποίο αναπτύσσε-
ται ένα επίπεδο οροπέδιο. Το σεισμικό ρήγμα διατρέ-
χει τα δυτικά όρια της πόλης Nurda και έχει προκαλέσει 
σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις σιλό αγρο-
τικών προϊόντων και ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις 
υποδομές.
«Η εμφάνιση του ρήγματος στην επιφάνεια αποτε-
λεί κορυφαία επιστημονική παρατήρηση, δεδομένου 
ότι συνδυάζονται τα ενόργανα δεδομένα με επιτόπιες 
παρατηρήσεις. Τα στοιχεία της σεισμικής διάρρηξης 
στην επιφάνεια θα αναλυθούν, γεωμετρικά, κινηματικά 
και δυναμικά, έτσι ώστε να αποκτηθεί ολοκληρωμένη 
εικόνα για το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο» τόνισε ο επικε-
φαλής της αποστολής, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. «Τα 
δεδομένα αυτά αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα 
στην ερμηνεία των τεράστιων βλαβών που έχουν προ-
κληθεί από το σεισμό, σε συνδυασμό με την τρωτότητα 
των κτιρίων, όπως αυτός αναλύεται από τον καθηγητή 
Παναγιώτη Καρύδη» επισήμανε στην ανακοίνωσή του.
Ο τύπος του ρήγματος, που είναι οριζόντιας ολίσθησης 
και παρουσιάζει μετακίνηση της τάξης των 5 μέτρων 
στην περιοχή, δημιουργεί ιδιότυπες ζημιές στα κτίρια, 
αντίστοιχες με αυτές που είχαν παρατηρηθεί στο σει-
σμό του Azmit, το 1999, αναφέρει στην ανακοίνωσή 
του ο κ. Λέκκας.

Δύο Έλληνες μεταξύ των αγνοουμένων 
στην Αντιόχεια
Η Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα ενημερώθηκε, από 
συγγενείς τους, ότι ζευγάρι Ελλήνων, με διπλή υπηκοό-
τητα, αγνοείται στην πόλη της Αντιόχειας, στα συντρίμ-
μια πολυκατοικίας.
Ευθύς μόλις της περιήλθε η σχετική πληροφορία, η 
Ελληνική Πρεσβεία ενημέρωσε τις τοπικές Αρχές και τα 
σωστικά συνεργεία.
Οι προσπάθειες εντοπισμού τους συνεχίζονται.
Όπως ανέφεραν νωρίτερα μαρτυρίες στον ANT1,  «οι 
φωνές τους ακούγονταν μέχρι και πριν λίγες ώρες, 
όμως τώρα η τύχη τους αγνοείται».

Οι συγγενείς τους κάνουν έκκληση για βοήθεια στις 
ελληνικές Αρχές που βρίσκονται εκεί και ενισχύουν τις 
επιχειρήσεις διάσωσης.

Ελληνική αποστολή: «Δεν είμαστε ήρωες, 
καθήκον μας να σώσουμε ανθρώπους»
Υπό τραγικά αντίξοες συνθήκες και δριμύ ψύχος συνε-
χίζονται οι τιτάνιες προσπάθειες της ΕΜΑΚ για την 
ανεύρεση επιζώντων, στα ερείπια που άφησε ο φονι-
κός σεισμός στην Τουρκία.
Αυτή τη στιγμή η ελληνική αποστολή αποτελείται από 
36 πυροσβεστικούς υπαλλήλους από την 1η και 2η 
ΕΜΑΚ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 8 άτομα του 
ΕΚΑΒ (τρεις γιατρούς και 5 παραϊατρικούς), δύο αξι-
ωματικούς- μηχανικούς του ΠΣ και τον πρόεδρο του 
ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα.
«Δεν είμαστε ήρωες. Είμαστε επαγγελματίες που η 
αποστολή μας είναι να σώσουμε ανθρώπους», δήλωσε 
νωρίτερα ο προϊστάμενος του Κλάδου Επιχειρήσεων 
Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Αθανάσιος 
Μπαλάφας, σχολιάζοντας την έκταση που έχουν πάρει 
οι ενέργειες και οι διασώσεις της ελληνικής αποστολής 
στην Τουρκία.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την συγκίνησή του, αναφερό-
μενος στις τρομερές στιγμές έντασης που νιώθουν οι 
πυροσβέστες την στιγμή που προσπαθούν να σώσουν 
ένα παιδί, έναν άνθρωπο από τα χαλάσματα.
Ειδικά, απαντώντας σε ερώτηση αν ο διασώστης δένε-
ται με το θύμα, με αφορμή τη σκηνή που έκανε τον 
γύρο του κόσμου με τον Έλληνα πυροσβέστη να κλαίει 
την πρώτη μέρα γιατί όταν έφτασαν κοντά στην μικρή 
Φατμά είδαν ότι ήταν νεκρή, άλλα έσωσαν την 6χρονη 
αδελφούλα της, ο κ. Μπαλάφας είπε: «Είναι αναπόφευ-
κτο να μην δεθείς. Προσπαθείς να το κάνεις ακολου-
θώντας τεχνικές και συγκεντρώνεσαι στα μικρά πράγ-
ματα που πρέπει να κάνεις στο πλαίσιο της επιχείρησης. 
Αλλά ο άνθρωπος είναι πρώτα από όλα και πάνω από 
όλα πρόσωπο. Και ειδικά όταν έχεις πρόσωπο, ήχο και 
άγγιγμα είναι αδύνατο να το αποφύγεις. Απλώς μαθαί-
νεις να το διαχειρίζεσαι. Αυτό είναι το δύσκολο κομ-
μάτι, και όλο αυτό σωρευτικά μπορεί να σε κάνει να 
σπάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί διασώστες σε 
όλο τον κόσμο κάποια στιγμή σταματάνε αυτή τη δου-
λειά, γιατί δεν αντέχουν. Στα πρωτογενή θύματα μια 
καταστροφής είναι τα ίδια τα θύματα, οι διασώστες και 
όσοι παραβρίσκονται εκεί».

Κατσανιώτης: Η Ελλάδα δημιουργεί αν-
θρωπιστικό διάδρομο για τη στήριξη των 
πληγείσων περιοχών
Την ίδια ώρα, το μήνυμα πως η Ελλάδα δημιουργεί 
ανθρωπιστικό διάδρομο για τη στήριξη των πληγείσων 
περιοχών σε Τουρκία και Συρία, στέλνει ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος έχει ανα-
λάβει, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, τον συντο-
νισμό των φορέων και των ιδιωτών οι οποίοι επιθυ-
μούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρω-
πιστικής βοήθειας.
«Με το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών θα 
μεταφέρουμε τη βοήθεια και συμπαράσταση του ελλη-
νικού λαού στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους 
μας» υπογραμμίζει ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
Σημειώνεται ότι ξεπέρασαν τις 20.000 οι νεκροί από 
τους σεισμούς στη νότια Τουρκία και τη Συρία, σύμ-
φωνα με τους επίσημους απολογισμούς που δόθηκαν 
το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την Afad, την τουρκική υπηρεσία διαχεί-
ρισης καταστροφών, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 
νεκροί από τα συντρίμμια 17.134 άνθρωποι. Στη Συρία, 
οι νεκροί ανέρχονται σε 3.162.
Συνολικά, τα θύματα μέχρι στιγμής είναι 20.296.

Το ρήγμα εμφανίζεται σε μήκος 
εκατοντάδων μέτρων στην 
επιφάνεια
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Ο πολιτισμός πρέπει να 
στηρίζεται θεσμικά και να μην 
αποθεμελιώνεται, τόνισε ο 
τραγουδιστής με ανάρτησή του στο 
Facebook

Κ
λιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις 
τους οι καλλιτέχνες και οι σπου-
δαστές των δραματικών σχολών, 
σήμερα Τετάρτη (8/2) με τη νέα 

24ωρη απεργία, διαμαρτυρόμενοι για την 
τροπολογία που υποβαθμίζει, όπως λένε, 
τα πτυχία τους.
Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του σ το 
Facebook ο τραγουδιστής Γιώργος Ντα-

λάρας τόνισε μεταξύ άλλων ότι είχε «αφε-
λώς την ελπίδα πως το επίμαχο προεδρικό 
διάταγμα που αφορά τους καλλιτέχνες, τις 
σχολές και τα πτυχία τους, θα αποσυρ-
θεί. Μετά την διαμαρτυρία που εκφρά-
στηκε από όλους και με κάθε τρόπο».
Και πρόσθεσε: «Σήμερα, παραιτήθηκαν 
ομαδόν οι καθηγητές της Δραματικής 
Σχολής του Εθνικού Θεάτρου της χώρας. 
Δεν είναι πια σαφές πως αυτή η αντίθεση 
δεν είναι αντιπολιτευτική αλλά καθολική 
κι εκφράζει την αγωνία των ανθρώπων 
που πλήττονται από μια απόφαση άδικη 
και προσβλητική; Ο πολιτισμός πρέπει να 
στηρίζεται θεσμικά και να μην αποθεμε-
λιώνεται».

Γιώργος Νταλάρας: Είχα την ελπίδα 
πως το προεδρικό διάταγμα για τους 
καλλιτέχνες θα αποσυρθεί 

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται 
να τεθεί σύντομα σε δημόσια 
διαβούλευση

Τ
ις δράσεις που έχει ήδη αναλάβει 
το υπουργείο Παιδείας έρχεται να 
πλαισιώσει το Πρόγραμμα «Ζού-
με Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιω-

πή!», που παρουσίασε χθες κατά τη συνε-
δρίαση του υπουργικού συμβουλίου η υ-
πουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να 
τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση 
και στη συνέχεια προς επεξεργασία και 
ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με πηγές του 
υπουργείου Παιδείας.
Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, 
ειδικότερος σκοπός του εν λόγω προγράμ-
ματος είναι «η πρόληψη, εκπαιδευτική 
προσέγγιση, αντιμετώπιση και προστα-
σία παιδιών και εφήβων 
από κάθε μορφή βίας και 
σχολικού εκφοβισμού και 
η δημιουργία ασφαλών, 
ενταξιακών σχολικών και 
εκπαιδευτικών περιβαλ-
λόντων ικανών να προά-
γουν την αρμονική ψυχο-
κοινωνική ανάπτυξη και 
πρόοδο όλων των μαθη-
τών/τριών και εκπαιδευ-
μένων».
Αναλυτικ;oτερα, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος προβλέπονται

1. Νέες δομές για την αντιμετώ-
πιση της σχολικής βίας.
* Σε κεντρικό επίπεδο, επιτροπή εμπει-
ρογνωμόνων που έχει την ευθύνη για την 
εποπτεία και την επιμέλεια του προγράμ-
ματος, καθώς και τη συναγωγή σχετικών 
συμπερασμάτων.
* Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
τετραμελείς Ομάδες Δράσης, αποτελού-
μενες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ψυχολόγο 
και κοινωνικό λειτουργό.
* Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο διευθυ-
ντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό που ορίζε-
ται από εκείνον (στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση) ή τον σύμβουλο Σχολικής Ζωής 
(στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) θα είναι 
υπεύθυνοι αντιμετώπισης της Σχολικής 
Βίας και Εκφοβισμού.

2. Συστηματικές επιμορφώσεις εκ-
παιδευτικών.
* Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) θα αναπτύξει στοχευμένο επιμορφω-
τικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών. Άμεσος στόχος είναι η επιμόρ-
φωση των Ομάδων Δράσης των Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης και των Υπεύθυνων 
Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφο-
βισμού των σχολικών μονάδων μέσα στο 
πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος.
* Ήδη διενεργούνται επιμορφώσεις για 
θέματα διαχείρισης σχολικής βίας, όπως για 
παράδειγμα το Σεπτέμβριο του 2022, σε 202 
στελέχη εκπαίδευσης.

3. Πλατφόρμα για αναφορές περι-
στατικών ενδοσχολικής βίας.
* Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ την ανα-
πτύσσει σε συνεργασία με την κεντρική επι-

τροπή εμπειρογνωμό-
νων. Σε αυτήν, οι μαθητές 
θα μπορούν να αναφέ-
ρουν περιστατικά ανώ-
νυμα ή επώνυμα και οι 
γονείς μόνο επώνυμα. 
Θα δοθεί έτσι η δυνα-
τότητα σε περισσότερα 
θύματα σχολικού εκφο-
βισμού να μιλήσουν και 
να υποστηριχθούν.

* Αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι 
υπεύθυνοι αντιμετώπισης της Σχολικής 
Βίας και Εκφοβισμού της οικείας σχολικής 
μονάδας που θα μπορούν να επιληφθούν 
αμέσως των περιστατικών αυτών, ενώ θα 
ενημερώνονται και οι Ομάδες Δράσεις των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
* Οι Ομάδες Δράσεις θα συντάσσουν ετή-
σιες εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα 
συμπεράσματά τους για τα περιστατικά 
ενδοσχολικής βίας που έλαβαν χώρα μαζί 
με τις προτάσεις τους, και θα τις υποβάλ-
λουν στον περιφερειακό διευθυντή Εκπαί-
δευσης ο οποίος θα ενημερώνει τακτικά το 
ΥΠΑΙΘ, εξασφαλίζοντας τη χάραξη μελλο-
ντικής πολιτικής ενάντια στην ενδοσχολική 
βία βάσει δεδομένων.
* Η πλατφόρμα θα περιέχει επίσης καλές 
πρακτικές, ενημερωτικό και επιμορφωτικό 
υλικό προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, λειτουργώντας έτσι ως ο κεντρι-
κός ψηφιακός κόμβος του ΥΠΑΙΘ για την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.

Έρχεται νομοσχέδιο για την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό
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«Όταν με μια χώρα έχουμε κοινές αξίες και υπάρχει επίσης ένα στρατηγικό συμφέρον, δεν έχω πρόβλημα να 
δώσω το πράσινο φως ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων», ανέφερε

Σ
το «πράσινο φως» που έ-
δωσε για την έγκριση της 
πώλησης των F-35 σ την 
Ελ λάδα, αναφέρθηκε ο 

πρόεδρος της επιτροπής Εξωτε-
ρικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρό-
μπερτ Μενέντεζ , μιλώντας σ το 
Delphi Economic Forum στην Ου-
άσιγκτον.
Όπως εξήγησε «το έκανα γιατί η 
Ελλάδα μοιράζεται σε πολλούς 
τομείς τις ίδιες αξίες με εμάς για 
τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου 
και ακολουθούμε κοινή πορεία. 
Γιατί είναι μια χώρα που δεν είναι 
εχθρική απέναντι στους γείτονες 
της αλλά ακριβώς το αντίθετο».
Ο Ρόμπερτ Μενέν τεζ , ε ίπε ότ ι 
«ε ίμαι  ικανοποιημένος διότ ι 
πριν από δύο ημέρες, υπέγραψα 
το αίτημα για τα F 35 προς την 
Ελλάδα. Το έκανα όχι επειδή είμαι 
θαυμαστής του ελληνικού λαού 
Το έκανα επειδή αυτή είναι μια 
χώρα που μοιράζεται τις αξίες μας 
και είναι ευθυγραμμισμένη μαζί 
μας σε σημαντικούς τομείς. Για τη 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, το κράτος δικαίου, μια 
χώρα που δεν είναι εχθρική απέ-
ναντι στους γείτονές της, αλλά το 
ακριβώς αντίθετο.

Απόσπασμα από την ομι-
λία Bob Menendez
Όταν με μια χώρα έχουμε κοι-
νές αξίες και υπάρχει επίσης ένα 
στρατηγικό συμφέρον, δεν έχω 
πρόβλημα να δώσω το πράσινο 
φως ως Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Σχέσεων που 
έχει δικαιοδοσία επί του θέμα-
τος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα 
να υπογράψω υπό αυτές τις συν-
θήκες. Αλλά όταν μια χώρα κάνει 
ακριβώς τα αντίθετα από αυτό, 
τότε ναι, έχω πρόβλημα να συμ-
φωνήσω σε μια τέτοιου είδους 
πώληση.
Ακόμα κι αν η Τουρκία υπό τον 

Ερντογάν ήταν η Τουρκία που θα 
θέλαμε να είναι, ένα κοσμικό κρά-
τος με ισχυρές αξίες του ΝΑΤΟ 
με το οποίο θα μοιραζόμασταν 
τις αξίες μας για τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα ακόμη και τότε 
θα χρειαζόμασταν μια στρατηγική
Και έ τσ ι,  αυτό που προσπά-
θησα να κάνω με το νομοσχέδιο 
που έγινε νόμος, ήταν να πείσω 
τις αμερικάνικες κυβερνήσεις να 
δουν την ανατολική Μεσόγειο 
μέσα από μια διαφορετική δυνα-
μική, μια δυναμική που δημιουρ-

γεί οικονομικές ευκαιρίες, μια 
δυναμική που ξεκλειδώνει τα 
ενεργειακά κοιτάσματα της Ελλά-
δας, της Κύπρου, καθώς και του 
Ισραήλ. Μια δυναμική μέσα από 
την οποία μπορεί να υπάρξει μια 
ισχυρότερη σχέση ασφάλειας.
Είμαι ικανοποιημένος όταν βλέπω 
ότι με την παρότρυνση και τη βοή-
θειά μου, ήραμε το εμπάργκο 
όπλων, όχι επειδή η Κύπρος πρό-
κειται να αγοράσει έναν τόνο επι-
θετικού ή αμυντικού εξοπλισμού, 
αλλά επειδή ήταν πολύ σημαντικό 
να αναγνωριστεί το δικαίωμα της 
Κύπρου να το κάνει. Όπως επί-
σης και το γεγονός ότι η Κύπρος 
έκανε πολλά σημαν τ ικά πράγ-
ματα, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης ελλιμενισμού των 
ρωσικών πλοίων, και αυτό έγινε 
πριν ήπιο την εισβολή.
Η εξέλιξη της Αλεξανδρούπολης 
την οποία επισκέφτηκα πέρυσι 
όταν ήμουν σ την Ελλάδα. Έχει 

α π ε ρ ιό ρ ισ τ ε ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς . 
Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία 
είναι προς όφελος των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ελλάδας. Ένα 
από τα πράγματα, που πρέπει να 
σκεφτούν οι γείτονες της Ελλάδας 
που μπορεί να είναι ανταγωνιστι-
κοί είναι το εξής».
Ο Γερουσιαστής έθεσε το ερώ-
τημα αν ε ίναι  ορθό γ ια την 
Ελλάδα να έχει αυτή τη σχέση με 
τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, 
τ ις Ηνωμένες Πολιτείες, γ ια να 
δώσει αμέσως με τά την απά-
ντηση λέγοντας: «Λοιπόν, περι-
μένετε ένα λεπτό, θέλετε να χτυ-
πήσετε μια χώρα που έχει αμερι-
κανική παρουσία στον κόλπο της 
Σούδας; Θέλετε να χτυπήσετε μια 
χώρα που έχει τέτοια αμερικα-
νική παρουσία στην Αλεξανδρού-
πολη. Πιστεύεις πραγματικά ότι 
είναι έξυπνο; Δεν νομίζω ότι είναι 
έξυπνο να κάνεις κάτι από αυτά. 
Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, 
η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα για να 
προκαλέσει τελικά την Τουρκία. 
Οπότε είναι σίγουρα ανταγωνι-
στικό».
Αναφερόμενος σ την άρση του 
εμπάργκο πώλησης όπλων στην 
Κύπρο επιχειρηματολόγησε ότι 
ήταν μια δίκαια απόφαση για μια 
χώρα που χτίζει μια ισχυρή σχέση 
με τις ΗΠΑ.
Για τις εκλογές στην Κύπρο σημεί-
ωσε ότ ι ο κυπριακός λαός θα 
αποφασίσει ποιος θα ε ίναι ο 
αρχηγός του. Μου φαίνεται ότι 
σε κάθε περίπτωση, και με τους 
δυο υποψήφιους θα έχουμε μια 
ισχυρή σχέση μεταξύ των Ηνω-
μένων Πολιτειών και της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Το θέμα είναι 
ότι εργαζόμαστε πάνω, στο East 
Med, τη στρατηγική και την άμυνα 
και την αιχμή της κοινοβουλευτι-
κής προσπάθειας σ τις συνομι-
λίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
τριών χωρών και αυτό θα συνεχι-
στεί δεν βλέπω, καμία διαφορά.

Μενέντεζ: Γιατί υπέγραψα το αίτημα 
πώλησης των F-35 στην Ελλάδα 

Συναντήσεις Μητσοτάκη με 
Ζελένσκι και Μακρόν στις 
Βρυξέλλες 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη 
της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για 
την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας 
και της εδαφικής της ακεραιότητας

O
λοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.00 το από-
γευμα της Πέμπτης, η συνάντηση που εί-
χε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολο-

ντίμιρ Ζελένσκι  μαζί με άλλους ηγέτες στο περιθώ-
ριο του Ευρωπα’ι’κού Συμβουλίου.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλά-
δας και της Ευρώπης στον αγώνα της Ουκρανίας για 
την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και της 
εδαφικής της ακεραιότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπογράμμισε ακόμα τη στήριξη της Ελλάδας 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας.
Στη συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι μετείχαν ακόμη 
ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο καγκελάριος της 
Αυστρίας και οι πρωθυπουργοί της Κροατίας , της 
Σλοβενίας και της Ουγγαρίας.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επί-
σης διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 
Εμμανουέλ Μακρόν.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊ-
κού ενδιαφέροντος που αφορούν την ατζέντα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και διμερή ζητή-
ματα με αιχμή την στρατηγική συνεργασία Ελλά-
δας-Γαλλίας.
Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρω-
θυπουργός είχε επίσης σύντομες συνομιλίες με 
τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, την πρωθυ-
πουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Δανίας 
Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της 
Τουρκίας και της Συρίας
Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και 
της Συρίας ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμε-
νος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες που 
πραγματοποιείται σήμερα και αύριο.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την οδύνη του 
εκ μέρους του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώ-
λειες, και επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο 
πλευρό των δύο λαών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο 
ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, τονίζοντας 
ότι υπάρχουν έντονες τάσεις αύξησης.
Όπως είπε η Ελλάδα, θα εξακολουθεί να αγωνίζεται 
ώστε η ΕΕ να κάνει περισσότερα για να προστατεύ-
σει τα εξωτερικά της σύνορα. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είπε ακόμη ότι η Αθήνα διεκδικεί πρόσθετους 
ευρωπαϊκούς πόρους για να έχει όλα τα μέσα στη 
διάθεσή της, ενώ στάθηκε και στη σημασία εμπο-
δίων όπως είναι ο φράχτης στον Έβρο.
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Ε
δώ αρχίζω να κλαίω» σχολίασε 
ο Τούρκος παρουσιαστής Ισμαήλ 
Κιουτσουκκαγιά στο κανάλι Halk 
Tv όπου προβλήθηκε το βίντεο της 

ΕΡΤ με την επιχείρηση διάσωσης του κορι-
τσιού από την ελληνική αποστολή.
Το βίντεο έπαιξε ολόκληρο χωρίς υπότιτ-
λους με γενικό σούπερ ότι «η ελληνική 
ομάδα έσωσε ένα εξάχρονο κοριτσάκι». Ο 
παρουσιαστής μάλιστα σχολίασε για τους 
Έλληνες πως «αυτό σημαίνει ανθρωπιά».
Το ότι παίχτηκε όλο το βίντεο και μάλι-
στα στα ελληνικά είναι κάτι πολύ ασυνή-
θιστο για την τουρκική τηλεόραση, αλλά 
οι υπεράνθρωπες προσπάθειες της ελληνι-
κής ομάδας δεν έχουν αφήσει κανέναν ασυ-
γκίνητο.
Η ελληνική ομάδα έχει καταφέρει να απε-

γκλωβίσει ζωντανά τρία παιδιά, ηλικίας 6, 
11 και 15 ετών, καθώς και έναν 50χρονο 
άνδρα.
Παράλληλα, οι άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν 
νεκρούς έναν 40χρονο, έναν 17χρονο και 
ένα 7χρονο κορίτσι, την άτυχη Φατμέ, που 
παρά τις προσπάθειες το παιδί τελικά δεν τα 
κατάφερε.
Η Ελλάδα ετοιμάζεται μάλιστα να στεί-
λει ακόμα ένα κλιμάκιο για βοήθεια στην 
δοκιμαζόμενη, από τις καταστροφικές συνέ-
πειες του σεισμού Τουρκία, το οποίο αναμέ-
νεται να αναχωρήσει σήμερα καθώς πλέον 
τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται να φύγουν 
για την Τουρκία δυνάμεις από τη 2η ΕΜΑΚ 
(Θεσσαλονίκης), 15 Πυροσβέστες και 3 
άτομα από το ΕΚΑΒ.

επικαιρότητα

Τούρκικα ΜΜΕ για Έλληνες διασώστες: 
«Αυτό σημαίνει ανθρωπιά»

Οικονόμου σε Τσίπρα: Η ΝΔ 
κράτησε την Ελλάδα στην ΕΕ, όταν 
εσείς αναζητούσατε δανεικά από 
τον Πούτιν και καύσιμα από τον 
Μαδούρο 

Σ
ήμερα, ο κ. Τσίπρας- σε ένα α-
νερμάτιστο, ατεκμηρίωτο, δι-
χαστικό παραληρηματικό μο-
νόλογο- δεν είπε τίποτα ρεαλι-

στικό και πραγματοποιήσιμο» αναφέ-
ρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός πα-
ρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου 
για την ομιλία του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσί-
πρα, στην Πάτρα.
Αναλυτικά η δήλωση 
του Γιάννη Οικονόμου:
«Ο πρωθυπουργός, 
πριν από δυο μήνες, 
π α ρ ο υ σ ί α σ ε  σ τ η ν 
Πάτρα έναν πλήρως 
μελετημένο και κοστο-
λογημένο σχεδιασμό 
5 σ τρατηγ ικών σ τό-
χων, θεμελιωμένο σε 63 δρομολογη-
μένα και 25 υπό σχεδιασμό έργα για 
τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα, ο κ. Τσί-
πρας –σε ένα ανερμάτιστο, ατεκμηρί-
ωτο, διχαστικό παραληρηματικό μονό-
λογο- δεν είπε τίποτα ρεαλιστικό και 
πραγματοποιήσιμο, τ ίποτα που να 
δίνει πνοή και προοπτική στους πολί-
τες τόσο της Δυτικής Ελλάδας όσο 
και συνολικά της χώρας. Αντίθετα με 
κάθε ευκαιρία ο κ. Τσίπρας ανεβάζει 

την ένταση της χυδαιότητας και των 
ύβρεων. Τόλμησε μάλιστα ανερυθρί-
αστα να αναφερθεί στην εθνική οδό 
Πατρών-Πύργου, έργο που αποτε-
λεί την επιτομή της φαυλότητας του 
ΣΥΡΙΖΑ, μιας και θυσιάστηκε στα σκο-
τεινά παζάρια με τον κ. Καλογρίτσα για 
τον έλεγχο των ΜΜΕ.
Από τη μια, λοιπόν, γνώση, επαγγελ-
ματισμός, μελετημένο σχέδιο, ρεαλι-

σμός, σταθερότητα. 
Από την άλλη τοξικό-
τητα, λάσπη, αερο-
λογίες, διχασμός και 
ψέματα, ατελε ίωτα 
ψέματα.
ΥΓ: Μόνο κάποιος 
που έ χε ι τ εράσ τ ιο 
έ λ λ ε ιμμα  ισ τ ο ρ ι -
κής συνείδησης και 

περίσσεια θράσους θα τολμούσε να 
εκστομίσει τη φράση «Δημοκρατία ή 
Νέα Δημοκρατία». Η Νέα Δημοκρατία, 
κ. Τσίπρα, αποκατέστησε και θεμελί-
ωσε τη δημοκρατία μας το 1974, έβαλε 
την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινό-
τητα το 1979 και την κράτησε σθεναρά 
μέσα σε αυτήν στα δύσκολα μνημονι-
ακά χρόνια, όταν εσείς αναζητούσατε 
δανεικά από τον Πούτιν και καύσιμα 
από τον Μαδούρο».

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού 
στις Βουλευτικές Εκλογές του 2023

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει τη δυνατότητα 
ψήφου σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός της Ελλάδας.     

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των 
εκλογών.

Οι προϋποθέσεις και η αίτηση για την εγγραφή  στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές του 2023  βρίσκονται στην ιστοσε-
λίδα  του  Υπουργείου Εσωτερικών: 

https://www.ypes.gr/ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρ-
μας υποβολής της αίτησης, με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.

Δεδομένου ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι 
ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ενωρίτερο 
δυνατό.
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επικαιρότητα

Η 
Ακρόπολη και η μοναδική θέα της 
έγιναν το πεδίο ανάπτυξης φιλόδο-
ξων επιχειρηματικών σχεδίων ιδι-
αίτερα στους τομείς του τουρισμού 

και του real estate, «εκτοξεύοντας» την άλ-
λοτε αδιάφορη μεσοαστική περιοχή που πε-
ριγράφεται από τις συνοικίες Μακρυγιάννη 
και Κουκάκι. Κάπως έτσι, όταν το διορατι-
κό μυαλό των αδελφών Μιχάλη και Παύλου 
Ευμορφίδη, δημιουργών του ομίλου Coco-
Mat, συνάντησε τη μεγάλη ευκαιρία, ήταν 
δεδομένη η απόφασή τους να ποντάρουν και 
να κερδίσουν. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, 
με τη δημιουργία του πιο προνομιακού από 
άποψης θέας προς τον Ιερό Βράχο ξενοδο-
χείου, του «Coco-Mat Athens BC», έφερε μια 
ανηλεή, πενταετή μέχρι στιγμής διαμάχη της 
εταιρείας με αρμόδιες υπηρεσίες, τοπικούς 
συλλόγους και άλλους φορείς.
Το σίγουρο είναι ότι πoτέ 
άλλοτε το ύψος ενός κτι-
ρίου δεν προκάλεσε τόσες 
αντιδράσεις και διχογνω-
μίες γύρω από τη νομιμό-
τητά του ή μη, αλλά και για 
το τι μέλλει γενέσθαι… Ταυ-
τόχρονα όμως αυτή η υπό-
θεση θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί και η «επιτομή» της 
ελληνικής κακοδαιμονίας και των κρατικών 
παθογενειών. Της γραφειοκρατίας, του δαι-
δαλώδους μέχρι…αυτοκατάργησης θεσμι-
κού πλαισίου, της αλληλοεπικάλυψης αρμο-
διοτήτων, των αλληλοαναιρούμενων απο-
φάσεων.
Βεβαίως όλα έγιναν στο φως της ημέρας και 
με τη νομιμότητα που εξασφάλισαν οι εκδο-
θείσες άδειες, έστω και αν αυτές κινούνταν 
στα όρια ή και ήταν λανθασμένες, όπως έχει 
κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάντως 
η υπόθεση, που έφτασε να γίνει θέμα και σε 
διεθνή μέσα ενημέρωσης κατά το παρελθόν, 
θα έχει μεγάλη συνέχεια, τόσο λόγω των υψη-
λών προστίμων που έχουν επιβληθεί στην 
εταιρεία, όσο και γιατί έχει φτάσει για ακόμη 
μία φορά στο ΣτΕ, αλλά και λόγω της πρόσφα-
της απόφασης του αρμόδιου υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την 
ερμηνεία των διατάξεων που διέπουν το επι-
τρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην περιοχή.
Το ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος ανήκει στη 
ζώνη 1, όπου το μέγιστο ύψος είναι 21 μέτρα 
και με το bonus του φυτεμένου δώματος φτά-

νει τα 22 μέτρα. Επιπλέον, ορίζεται ότι δεν 
επιτρέπονται σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, 
πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
και μέσα στο ιδεατό στερεό, οι κατασκευές 
του άρθρου 19 του ν. 4067/2012, δηλαδή 
«χώροι κύριας χρήσης, αποκλειστικής ή κοι-
νόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και 
μέγιστου ύψους 3,40 μέτρων, με προϋπό-
θεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος», 
αλλά και «ασκεπείς πισίνες».
Οσο για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, οι ίδιες 
πηγές κάνουν λόγο για υπέρβαση ξεκάθαρη 
και διά γυμνού οφθαλμού, αναφέροντας ότι 
πρόκειται για μοναδικό φαινόμενο ακόμη 
και για τα ελληνικά δεδομένα. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, από νομική άποψη θεωρείται 
κρίσιμος ο χρόνος δημιουργίας του κτιρίου, 
δηλαδή πότε συνέβη η πολεοδομική παρά-
βαση και ποιο ήταν τότε το ισχύον καθεστώς.

Πάντως, το ΣτΕ, ακόμη και 
σε μια νέα κρίση, λαμβά-
νοντας υπόψη όχι το Β.Δ. 
του 1955, αλλά το τωρινό 
θεσμικό πλαίσιο θεωρεί-
ται απίθανο να κατέληγε 
σε μια διαφορετική από-
φαση. Με άλλα λόγια, 
προκύπτουν κρίσιμα 
ζητήματα τόσο για τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων 
που μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου καλούνται 
να «κουρέψουν» το κτίριο κατά τουλάχιστον 
10 μέτρα, όσο κυρίως για τους αδελφούς 
Ευμορφίδη. Οι οποίοι, εάν δεν δικαιωθούν 
οι προσφυγές και τα ένδικα μέσα που έχουν 
ασκήσει, θα πρέπει να επιλέξουν το γκρέμι-
σμα ή το ετήσιο πρόστιμο διατήρησης των 
2,3 εκατ. ευρώ…
Η Μπλε Κέδρος των αδελφών Ευμορφίδη, 
δύο χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου 
στην οδό Φαλήρου 5, και συγκεκριμένα τον 
Σεπτέμβριο του 2018 απέκτησε μέσω ηλε-
κτρονικού πλειστηριασμού και δεύτερο ακί-
νητο επί της οδού Φαλήρου 22, με τίμημα 
1,38 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το ακίνητο 
της εταιρείας Ακρόπολις Σταθμός Αυτοκινή-
των Α.Ε. που λειτουργεί εξαώροφο πάρκινγκ 
αυτοκινήτων, ένα ημιτελές κτίριο, μέσα σε 
κέλυφος διατηρητέων κτιρίων με συνολική 
επιφάνεια 5.528,93 τ.μ. Σε αυτό το ακίνητο οι 
αδελφοί Ευμορφίδη σκοπεύουν να φτιάξουν 
ένα ακόμη ξενοδοχείο με θέα στην Ακρό-
πολη που θα έχει 117 δωμάτια.

ΣτΕ για έκτρωμα Ευμορφίδη στην 
Ακρόπολη: «Γκρέμισέ το ή πλήρωσε €4,7 
εκατ. πρόστιμο» 

Σεισμός στην Τουρκία: Δύο Έλληνες 
μεταξύ των αγνοουμένων στην 
Αντιόχεια 

Η 
Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα ε-
νημερώθηκε, από συγγενείς τους, 
ότι ζευγάρι Ελλήνων, με διπλή υπη-
κοότητα, αγνοείται στην πόλη της 

Αντιόχειας, στα συντρίμμια πολυκατοικίας.
Ευθύς μόλις της περιήλθε η σχετική πληροφο-
ρία, η Ελληνική Πρεσβεία ενημέρωσε τις τοπι-
κές Αρχές και τα σωστικά συνεργεία.
Όπως ανέφεραν νωρίτερα μαρτυρίες στον 
ANT1,  «οι φωνές τους ακούγονταν μέχρι και 
πριν λίγες ώρες, όμως τώρα η τύχη τους αγνο-
είται».
Οι συγγενείς τους κάνουν έκκληση για βοή-
θεια στις ελληνικές Αρχές που βρίσκονται εκεί 
και ενισχύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι Γερμανοί εκθειάζουν τους Έλλη-
νες διασώστες - «Δίνουν ελπίδα μέ-
σα στην κόλαση»
Ο γερμανικός Τύπος εκτιμά ότι η καταστροφή 
που έχει συγκλονίσει την Τουρκία τις τελευ-
ταίες ημέρες πρόκειται να επηρεάσει πολύ 
αρνητικά τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν 
ενόψει των εκλογών. «Ο ηγέτης της τουρκι-
κής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 
έχει ήδη κατηγορήσει τον Ερντογάν πως απέ-
τυχε να προετοιμάσει τη χώρα για μία τέτοια 
καταστροφή, αλλά και πως κατασπατάλησε 
σε άλλους τομείς τον κρατικό προϋπολογισμό 
που προβλεπόταν για την προετοιμασία των 
υποδομών σε περιπτώσεις σεισμών» αναφέ-
ρει η Handelsblatt.
Από την πλευρά της η Süddeutsche Zeitung 
εκθειάζει τη συμμετοχή Ελλήνων διασωστών 

στις προσπάθειες απεγκλωβισμού πολιτών 
στην Τουρκία, κάνοντας ειδική μνεία στον 
Κωνσταντίνο Νίκα, ο οποίος «φαίνεται σε μία 
φωτογραφία, σοβαρός κι εξαντλημένος, να 
μεταφέρει μαζί με έναν Τούρκο διασώστη με 
παραλλαγή ένα εξάχρονο κορίτσι σε φορείο, 
το οποίο έχει μόλις βγάλει από τα ερείπια. Μια 
τέτοια φωτογραφία από μόνη της αποτελεί 
καλό οιωνό σε καιρούς πολιτικής έντασης 
μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Και είναι 
μία από τις ιστορίες εκείνες, που στις μεγαλύ-
τερες καταστροφές, δίνουν ελπίδα μέσα στην 
κόλαση».
Πέντε από τους συνολικά 58 που ανασύρ-
θηκαν μετά απο επιχειρησεις ζωντανοί στα 
συντρίμμια της Τουρκίας διέσωσε η ελληνική 
ΕΜΑΚ. Αυτή τη στιγμή από τα συνολικά 88 
συνεργεία απο ολο τον κοσμο που πραγματο-
ποιούν επιχείρησεις διάσωσης σε συνδυασμό 
με τις τουρκικές δυνάμεις, έχοντας μέχρι στιγ-
μής εντοπίσει 58 επιζώντες, οι πέντε διεσώ-
θησαν χάρη στην επέμβαση των ανδρων των 
δυο ελληνικών ομάδων της ΕΜΑΚ.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουν από την online 
σύνδεση με την Τουρκία οι επικεφαλής του 
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων και Διάσωσης του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες το μεγα-
λύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην πόλη της 
Αντιόχειας, οπου τα συνεργεία επιχείρησαν 
σε πέντε σε πολυκατοικίες και το μεσημέρι της 
Πέμπτης άλλαξαν τομέα, καθώς σε ο,τι έχει να 
κάνει με το κομμάτι των επιζώντων το έργο 
τους έχει ολοκληρωθεί.
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καναδάς

Μ
ε μια οργισμένη ανακοίνω-
ση, το υπουργείο Εξωτερι-
κών της Κίνας καταδίκασε 
την απόφαση της αμερικα-

νικής κυβέρνησης να καταρρίψει το μπα-
λόνι της ασιατικής χώρας, που εισήλθε 
τις προηγούμενες ημέρες στον εναέριο 
χώρο των ΗΠΑ. Το Πεκίνο επανέλαβε ότι 
το σκάφος του δεν εξυπηρετούσε στρα-
τιωτικούς σκοπούς και κατηγόρησε την 
Ουάσινγκτον για «υπερβολική αντίδρα-
ση και σοβαρή παραβίαση των διεθνών 
πρακτικών».
«Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέ-
σκειά της και διαμαρτύρεται γ ια τη 
χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», 
αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση 
που εξέδωσε το κινεζικό ΥΠΕΞ, συμπλη-
ρώνοντας ότι «επιφυλάσσεται του δικαι-
ώματος» να απαντήσει.
Από την πλευρά του, ο καναδός πρω-
θυπουργός εξέφρασε την υποστήριξη 
της κυβέρνησής του στην απόφαση της 
Ουάσινγκτον να καταρρίψει το κινεζικό 
«κατασκοπευτικό» μπαλόνι «που παρα-
βίαζε τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και το 
διεθνές δίκαιο».
«Ο Καναδάς υποστηρίζει αυτήν την 
ενέργεια. Θα εξακολουθήσουμε να 
συνεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της NORAD (Διοίκηση Αεροδια-
στημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής, 
για την ασφάλεια και την άμυνά μας», 
ανέφερε ο Τζαστίν Τριντό σε ανάρτησή 
του στο Twitter.
Η Καναδή υπουργός Άμυνας Ανίτα Άναντ 
ανέφερε ότι η ίδια και ο πρωθυπουρ-
γός Τριντό ενημερώθηκαν για την επι-
χείρηση από τον σύμβουλο Εθνικής 
Ασφαλείας και τον αρχηγό του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η κανα-

δική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τα 
μέτρα που ελήφθησαν, τόνισε, ευχαρι-
στώντας την Ουάσινγκτον για τη στενή 
συνεργασία τους.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο 
του αμερικανικού Πενταγώνου, το μπα-
λόνι καταρρίφθηκε σε απόσταση περί-
που έξι ναυτικών μιλίων από τα παρά-
λια των ΗΠΑ. Χτυπήθηκε από πύραυλο 
AIM-9X, που εκτοξεύτηκε από ένα μαχη-
τικό αεροσκάφος F-22 και δεν υπήρξαν 
παράπλευρες ζημιές ή κίνδυνος για τους 
πολίτες, συμπλήρωσε.
Το κινεζικό μπαλόνι εισήλθε στον εναέ-
ριο χώρο των ΗΠΑ στις 28 Ιανουαρίου, 
πέρασε στον εναέριο χώρο του Καναδά 
στις 30 του μηνός και την επομένη ξανα-
μπήκε στον αμερικανικό εναέριο χώρο.
Ο αμερικανικός στρατός θα επιδιώξει να 
ανασύρει το ωφέλιμο φορτίο του μπα-
λονιού. Σύμφωνα με αξιωματούχο, τα 
συντρίμμια είναι διασκορπισμένα σε μια 
ακτίνα 11 χιλιομέτρων.
Σε ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός 
υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν υπογραμ-
μίζει ότι το συγκεκριμένο μπαλόνι χρη-
σιμοποιήθηκε από την Κίνα σε μια προ-
σπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγι-
κές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.
Αντιθέτως, το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι το 
μπαλόνι εξυπηρετούσε «ερευνητικούς 
σκοπούς, κυρίως μετεωρολογικούς» 
και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στούσε στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ. 
Είχε χαρακτηρίσει «ατύχημα» την είσοδό 
του στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, αποδί-
δοντάς το σε λόγους «ανωτέρας βίας». 
Παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς και 
μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολι-
τείες ότι εκμεταλλεύτηκαν το περιστα-
τικό για να δυσφημίσουν την Κίνα.

Συγχαίρει ο Καναδάς την κατάρριψη του 
μπαλονιού, καταδικάζει το Πεκίνο

Τριντό: Viral η αμήχανη 
χειραψία του με την 
πρωθυπουργό της Αλμπέρτα 

«Σκόπιμη» ενέργεια η πρόσκρουση 
λεωφορείου σε παιδικό σταθμό, 
λέει η αστυνομία

Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους 
και άλλα έξι μεταφέρθηκαν 
τραυματισμένα στο νοσοκομείο

Η 
αστυνομία εκτιμά ότι ο άνδρας 
που έριξε το λεωφορείο που ο-
δηγούσε σε παιδικό σταθμό σή-
μερα το πρωί κοντά στο Μό-

ντρεαλ του Καναδά, σκοτώνοντας δύο 
παιδιά και τραυματίζοντας άλλα έξι, ενήρ-
γησε σκόπιμα.«Πιστεύουμε ότι είναι σκό-
πιμο, αλλά δεν γνωρίζουμε το κίνητρο», 
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πιέρ 
Μπροσέ, αρχηγός της αστυνομίας της Λα-
βάλ, προαστίου του Μόντρεαλ όπου βρί-
σκεται ο παιδικός σταθμός.
Ο οδηγός, ηλικίας 51 ετών, που ανακρινό-

ταν από τους αστυνομικούς το απόγευμα, 
δεν έχει ποινικό μητρώο, δήλωσε επίσης 
ο Μπροσέ.
Τα άλλα έξι παιδιά που μεταφέρθηκαν 
τραυματισμένα στο νοσοκομείο «βρίσκο-
νται εκτός κινδύνου», ανέφερε η Έρικα 
Λάντρι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της 
πόλης Λαβάλ όπου βρίσκεται ο παιδικός 
σταθμός.
«Ο οδηγός, ένας 51χρονος, συνελήφθη 
για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη οδή-
γηση», πρόσθεσε.
Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 8:30 
τοπική ώρα. Τραυματισμένα παιδιά βρέ-
θηκαν παγιδευμένα κάτω από το λεωφο-
ρείο, προτού απεγκλωβιστούν, ανέφερε 
η υπηρεσία.

Π
ρωταγωνιστής σε ακόμα μια 
αμήχανη χειραψία έγινε ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζαστίν Τριντό, με συμπρω-

ταγωνίστριά του την πρωθυπουργό της 
Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ.
Στο βίντεο φαίνεται ο Τριντό να δίνει 
το χέρι του στην Σμιθ, στην πρώτη επί-
σημη συνάντησή τους μετά την εκλογή 
της δεύτερης, με την πρωθυπουργό 
της Αλμπέρτα να κατεβάζει τελευταία 
στιγμή το δικό της. Ο Τριντό, όμως, δεν 
την άφησε έτσι αφού της έπιασε το χέρι 
βάζοντας τον αντίχειρά του με τους 
δύο να προσπαθούν να κρύψουν την 
αμηχανία τους.
Όπως αναφέρει ο Guardian η αμήχανη 

χειραψία του Τριντό ουσιαστικά απο-
τυπώνει στη γλώσσα του σώματος τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην 
κυβέρνηση της Αλμπέρτα και την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά για 
θέματα φορολογίας και περιβαλλοντι-
κής πολιτικής.
Ο Τζαστίν Τριντό, πάντως, έχει παρελ-
θόν σε viral χειραψίες: το 2017 ήταν ο 
πρώτος που προσπάθησε να αποφύ-
γει το σφίξιμο από τον τότε πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έναν 
χρόνο πριν τα είχε κάνει «μαντάρα» 
όταν προσπάθησε να δώσει το χέρι 
του στον Μπαράκ Ομπάμα και τον 
τότε πρόεδρο του Μεξικό, Ενρίκε Πένα 
Νιέτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com

*Hyundai will honour the retail incentive program rate applicable to the customer’s vehicle, which is ordered by way of a sold order, at the time the sold order is completed. A bill of sale, a credit application (if applicable for lease or loan) and a program protection record must be completed at the 
time that the sold order is completed for the applicable program rate to be protected. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2022/2023 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and 
proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay 
all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or 
bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2023 TUCSON 2.5L Essential FWD/2023 KONA Essential FWD/2023 ELANTRA Essential IVT models with an annual lease rate of 6.99%/6.99%/6.99%. 
Total lease obligation is $20,875/$16,280/$15,634. Weekly lease payment of $95/$75/$70 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$595/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and 
Destination charges of $1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. 
Additional charge of $0.12/km. ♦Price of model shown: 2023 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2023 KONA N Line AWD Ignite Flame with Ultimate package/2023 ELANTRA N Line Ultimate Intense Blue is $45,404/$37,204/$34,554. Price includes Delivery and Destination charges of 
$1,925/$1,925/$1,775, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. *◊^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle 
colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or 
see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at 
time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned 
or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Scan the QR code to 
learn more about the 
2023 TUCSON and 
order yours today.

Scan the QR code to 
learn more about the 
2023 KONA and order 
yours today.

Scan the QR code to 
learn more about the 
2023 ELANTRA and 
order yours today.

2023 KONA2023 TUCSON 2023 ELANTRA
Lease the Essential FWD for: Lease the 2.5L Essential FWD for: Lease the Essential IVT for: 

weekly weekly weekly $ 75$ 95 $ 70
at 6.99%at 6.99% at 6.99%
for 48 months with $595 down◊for 48 months with $1,095 down◊ for 48 months with $995 down◊

Ultimate Hybrid AWD model shown♦ N Line AWD model with Ultimate package shown♦ N Line Ultimate model shown♦

hyundaicanada.com

Order today! 
Secure your rates 
with Hyundai Program 
Protection*on select models

Don’t pay for 
90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.

More ways to 
fall in love 
with winter.

▲180-Day Lease Rate and Finance Rate Protection is available to qualifying retail customers on any new and previously unregistered 2022 or 2023 Mazda model factory ordered from an 
authorized and participating Mazda retailer in Canada between January 4 – February 28, 2023, on approved credit. Mazda Canada Inc. will honour the following aspects of then-current offer 
for 180 consecutive days from the date at which the order for the vehicle is placed: (i) standard lease and finance rates; (ii) APR Subvented Programs (including APR Rate and APR Stackable 
Cash); (iii) Lease Subvented Programs (Lease Rate, Residual Value and Lease Stackable Cash); (iv) Scotia Dealer Advantage (does not apply to Scotiabank Standard Rate); (v) Mazda Retail 
Cash; (vi) Event Funds; (vii) residuals (collectively, the “Protected Elements”). Retailers are free to request a deposit and procedures (including whether any deposit is refundable and/or is 
applied towards the price of the vehicle) may vary by retailer. Offers will vary by model. The Protected Elements available at the time of order and stated on the order form will be protected 
only if the vehicle is delivered within 180 days. However, Mazda cannot guarantee that vehicles will be delivered within this period. If a vehicle is not delivered within 180 days, protection will 
not apply. If a more advantageous Protected Element is available at the time of delivery, the customer will be entitled to that Protected Element. Offer only applies to the Protected Elements 
listed above and does not protect other aspects of the offers (price, etc.). Some conditions apply. See retailer for complete details. ▲Connected vehicle service is available for a 2-year trial 
period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 2022 MX-30, 2022/2023 CX-5, CX-9, Mazda3, CX-30 and 2023 CX-
50. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. Services, connectivity and 
capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. *To learn more about the Mazda Unlimited Warranty, go to mazdaunlimited.ca. 
†Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2023 CX-5 GX CD AWD (NXXN83AA00) is $33,375. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s 
Suggested Retail Price, for new 2023 CX-5 GT CD AWD (NXTN83AA00) is $41,975. Offers include freight and P.D.E. of $1,995, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship Fee (all 
models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers 
only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Retailer order/trade may be necessary on certain vehicles. 
Offers valid January 4 – 31, 2023, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your 
retailer for complete details
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καναδάς

Μ
ια νέα έκθεση της Desjardins υπο-
δηλώνει ότι η αύξηση του μετα-
ναστευτικού στόχου του Καναδά 
θα μπορούσε να τονώσει την οι-

κονομική ανάπτυξη, με τα prairies να ωφελού-
νται περισσότερο.
Ο κύριος οικονομολόγος Marc Desormeaux 
λέει ότι η ανάλυσή του βρίσκει ότι το σχέδιο 
του Καναδά για αύξηση της μετανάστευσης θα 
μπορούσε να ενισχύσει το κατά κεφαλήν ακα-
θάριστο εγχώριο προϊόν, εάν οι νεοφερμένοι 
συνεχίσουν να έχουν την ίδια επιτυχία στην 
εργασία που είχαν πρόσφατα.
«Αυτό είναι σημαντικό γιατί στο παρελθόν 
υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με το εάν η μετα-
νάστευση ενισχύει μόνο το ΑΕΠ ή το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ», είπε.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν μιας χώρας διαιρούμενο με 
τον πληθυσμό. Πολλοί το θεωρούν καλύτερο 
μέτρο για το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας από 
το συνολικό ΑΕΠ.
Τον Νοέμβριο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο μετανάστευσης 
που προβλέπει ότι ο Καναδάς θα υποδέχεται 
500.000 μετανάστες ετησίως μέχρι το 2025.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Σον Φρέιζερ 
υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση 
της μετανάστευσης για την αντιμετώπιση 
των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και της 
γήρανσης του πληθυσμού του Καναδά.
Η ανάλυση Desjardins διαπιστώνει ότι η 
Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν και η Μανιτόμπα 
θα δουν τη μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού 
αύξησης του ΑΕΠ μεταξύ των επαρχιών.
Ο Desormeaux λέει ότι αυτό συμβαίνει επειδή 
αυτές οι επαρχίες έχουν υψηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και ήταν οι 
πρώτες που υιοθέτησαν επαρχιακά προγράμ-
ματα υποψηφίων, τα οποία επιτρέπουν στις 
επαρχίες να επιλέγουν μετανάστες που αντα-
ποκρίνονται στις οικονομικές τους ανάγκες.
Η έκθεση αποδίδει την πρόσφατη επιτυχία των 
μεταναστών στην εύρεση εργασίας στην καλύ-
τερη ενσωμάτωση των μεταναστών καθώς και 
στη στενή αγορά εργασίας του Καναδά.
Καθώς ο Καναδάς κοιτάζει επίμονα μια 
πιθανή ύφεση, ωστόσο, ο Desormeaux λέει 
ότι «είναι ανοιχτό το ερώτημα εάν ορισμένα 
από αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα στην 
αγορά εργασίας θα συνεχιστούν και τον επό-
μενο χρόνο».

Μελ’ετη: Οι δυτικές επαρχίες θα 
ωφεληθούν περισσότερο από 
αυξημένη μετανάστευση

Ο Τριντό υπογράφει 10ετή 
συμφωνία υγειονομικής 
περίθαλψης $46 δισ.

Ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η ο-
μοσπονδιακή κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να δαπανήσει 196,1 δι-

σεκατομμύρια δολάρια για την υγειονομι-
κή περίθαλψη την επόμενη δεκαετία.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανα-
κοίνωσε την Τρίτη ότι η ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να δαπα-
νήσει 196,1 δισεκατομμύρια δολάρια 
για την υγειονομική περίθαλψη την επό-
μενη δεκαετία – συμπεριλαμβανομέ-
νων 46,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 
νέες δαπάνες πέραν των κεφαλαίων που 
έχουν ήδη προϋπολογιστεί. Η συμφωνία, 
η οποία προτείνεται από την ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση ως λύση γενεών για ένα 
προβληματικό σύστημα, θα ξεκινήσει με 
τις επαρχίες και τις περιοχές 
να λαμβάνουν άνευ όρων 
ενίσχυση 2 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων στο Canada 
Health Transfer (CHT).
Τα χρήματα αυτά θα χρη-
σιμοποιηθούν για να αντι-
μετωπίσει αυτό που η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση αποκαλεί «άμεση 
πίεση στο σύστημα υγειονομικής περί-
θαλψης, ειδικά στα παιδιατρικά νοσοκο-
μεία, στα επείγοντα και στις χειρουργικές 
και διαγνωστικές καθυστερήσεις». Η πρό-
ταση του Τριντό περιλαμβάνει επίσης μια 
ετήσια αύξηση 5% στο CHT για τα επό-
μενα πέντε χρόνια, με έναν ενσωματω-
μένο μηχανισμό για μόνιμη αύξηση της 
χρηματοδότησης τα επόμενα χρόνια.
Μετά τα πρώτα πέντε χρόνια, η κυλιόμενη 
σκάλα CHT θα επανέρχεται σε αύξηση 
τριών τοις εκατό κάθε χρόνο — αλλά οι 
επαρχίες και οι περιοχές θα ξεκινούν 
από μια μεγαλύτερη βάση μετά από χρό-
νια αυξήσεων μεγαλύτερες από το κανο-
νικό. Τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν 
ότι αυτή η ενίσχυση της χρηματοδότη-
σης θα αυξήσει το CHT κατά περίπου 61 
τοις εκατό τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό 
ανέρχεται σε περίπου 17,3 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια σε νέα χρήματα για τις επαρ-
χίες και τις περιοχές για να στηρίξουν ένα 
παραπαίου σύστημα.
Μετά τη συνάντησή τους με τον Τριντό, οι 
πρωθυπουργοί είπαν ότι ήθελαν να αφιε-
ρώσουν χρόνο για να αξιολογήσουν την 
ομοσπονδιακή πρόταση. Είπαν επίσης 
ότι θα ήθελαν να δουν την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να προσφέρει επιπλέον χρή-

ματα. Η πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, 
Χέδερ Στέφανσον, είναι η σημερινή επι-
κεφαλής του Συμβουλίου της Ομοσπον-
δίας, της ομάδας που εκπροσωπεί τους 
πρωθυπουργούς. Είπε ότι οι πρωθυπουρ-
γοί ήταν «απογοητευμένοι» από το μέγε-
θος της πρότασης του Τριντό. «Είναι πολύ 
λιγότερο από αυτό που ψάχνουμε», είπε.
Οι πρωθυπουργοί ζήτησαν από την 
Οτάβα να αυξήσει τη μεταφορά υγείας 
του Καναδά στις επαρχίες κατά 28 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως. Η Στέφανσον 
είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι επαρχίες 
και τα εδάφη θα απορρίψουν την πρόταση 
κατηγορηματικά. «Μόλις λάβαμε αυτήν 
την πρόταση σήμερα», είπε η Στέφαν-
σον. «Το έχουμε μόνο μερικές ώρες». Η 
Στέφανσον είπε ότι οι πρωθυπουργοί θα 

χρειαστούν χρόνο για να 
αξιολογήσουν την πρό-
ταση και να συγκαλέσουν 
εκ νέου μια νέα συνεδρί-
αση του Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας εντός “ημέ-
ρων”.
Ο πρωθυπουργός του 

Οντάριο Νταγκ Φορντ είπε ότι είδε 
αυτή την πρόταση ως «σημείο εκκίνη-
σης». «Είναι μια προκαταβολή για περαι-
τέρω συζητήσεις», είπε. Κατά τη διάρκεια 
μιας συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της 
Τρίτης, ο Τριντό ρωτήθηκε πολλές φορές 
εάν θα ήταν πρόθυμος να προσφέρει 
περισσότερα χρήματα ή αν αυτή η πρό-
ταση είναι η τελική του προσφορά. «Αυτή 
είναι η προσφορά που υποβάλαμε στο 
τραπέζι», είπε. «Αυτά είναι τα δισεκα-
τομμύρια δολάρια που υπάρχουν για τις 
επαρχίες και σίγουρα ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε μαζί τους για να μπορέ-
σουμε να προσφέρουμε όχι μόνο αυτά 
τα χρήματα, αλλά και αυτές τις βελτιώσεις 
στην υγειονομική περίθαλψη στους πολί-
τες σε ολόκληρη τη χώρα».
Ο πρωθυπουργός του New Brunswick 
Blaine Higgs είπε στο Power & Politics του 
CBC News Network ότι δεν ήταν αισιό-
δοξος για να πιέσει την Οτάβα να αυξή-
σει περαιτέρω την προσφορά της. «Δεν 
ήταν καθόλου διαπραγμάτευση σε εκείνη 
τη συνάντηση», είπε ο Χιγκς στην φιλοξε-
νούμενη παρουσιάστρια Κάθριν Κάλεν. 
“Έχουμε ό,τι έχουμε. Πρέπει να βρούμε 
έναν τρόπο να δουλέψουμε με αυτό.” Ο 
Χιγκς είπε ότι η τρέχουσα προσφορά είναι 
“καλύτερη από καμία αύξηση”.

18χρονη έπαιξε λόττο 1η φορά στη ζωή 
της και κέρδισε το μεγάλο τζακ ποτ

Μ
ια 18χρονη φοι τήτ ρια 
έπαιξε σ τη λοταρία γ ια 
πρώτη φορά και κέρδισε 
48 εκατομμύρια δολά-

ρια, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος 
άνθρωπος στον Καναδά που έχει κερδί-
σει ποτέ ένα αστρονομικό ποσό.
Ειδικότερα, η Ζιλιέτ Λαμούρ, που σπου-
δάζει στο Σοτ Σεντ Μαρί του Οντάριο, 
κατά την παραλαβή την επιταγή της, 
εξήγησε ότι αγόρασε τον τυχερό λαχνό 
κατόπιν προτροπής του παππού της, 
υπογραμμίζοντας «μου είπε: μόλις έγι-
νες 18 χρονών, πήγαινε ν’ αγοράσεις 
έναν λαχνό, δοκίμασε την τύχη σου».
Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα χρειάστηκε να 
τηλεφωνήσει στον πατέρα της, προκει-
μένου να της εξηγήσει πώς παίζεται το 
εν λόγω παιχνίδι.
Η OLG, ο οργανισμός λαχείων και τυχε-
ρών παιχνιδιών του Οντάριο, αποκά-
λυψε στα τέλη της εβδομάδας την ταυτό-

τητα της μοναδικής νικήτριας της κλήρω-
σης, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
Ιανουαρίου.
Μέχρι τότε, η 18χρονη φοιτήτρια δεν 
γνώριζε ότι είχε κερδίσει, διότι δεν 
είχε ελέγξει τον τυχερό λαχνό, ώσπου 
άκουσε τους συμφοιτητές της να λένε ότι 
ο τυχερός λαχνός αγοράστηκε στο Σοτ 
Σεντ Μαρί.
Έτσι, κατέβασε την εφαρμογή του OLG 
στο κινητό της και έμαθε ότι είναι η 
μεγάλη νικήτρια στη λοταρία.
 Πως θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα 
που κέρδισε στη λοταρία η 18χρονη φοι-
τήτρια
Η Ζιλιέτ σπουδάζει βιολογία και σκο-
πεύει να συνεχίσει φέτος τη σχολή της. 
Το καλοκαίρι σχεδιάζει ένα ταξίδι με 
την οικογένειά της, ενώ θα επενδύσει 
τα χρήματά της έχοντας τη βοήθεια του 
πατέρα της, ο οποίος είναι οικονομικός 
σύμβουλος.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Α
νατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση των 628 κι-
λών ναρκωτικών που συσκευάστηκαν σε φουκού-
δες και στάλθηκαν στην Αυστραλία, με το Ανώτα-
το Δικαστήριο να μειώνει την ποινή του 59χρονου 

κατά πέντε χρόνια, ενώ έκανε υποδείξεις σε σχέση με τους 
χειρισμούς της υπόθεσης από τον Γενικό Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, ενώ τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνταν αντι-
μετώπιζαν τις ίδιες κατηγορίες, ο Γενικός Εισαγγελέας στα 
μισά της διαδικασίας καταχώρησε νέα κατηγορία σε βάρος 
του ενός και ανέστειλε την δίωξη σε τέσσερις άλλες.
Το Ανώτατο σημειώνει ότι (ο δεύτερος κατηγορούμενος 
)«εκεί που αντιμετώπιζε κατηγορία κατοχής εξαιρετικά 
μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών Τάξεως Ά  με σκοπό την 
προμήθεια τους σε τρίτα πρόσωπα και κατηγορία εξαγω-
γής αυτών από την Κυπριακή Δημοκρατία, αδικήματα για τα 
οποία ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης δια βίου, κατέ-
ληξε να αντιμετωπίζει μια  λιγότερο σοβαρή κατηγορία που 
αφορούσε μόνο σε συνωμοσία προς διάπραξη του αδική-
ματος της εξαγωγής ναρκωτικών, αδίκημα για το οποίο ο 
νόμος προβλέπει μέγιστη ποινή φυλάκισης 7 ετών.
[…] Βρίσκουμε ότι ο εναπομείνας λόγος έφεσης είναι βάσι-
μος.  Δικαιολογείται η παρέμβαση μας για μείωση των επι-
βληθεισών ποινών, μόνο και μόνο για να μετριασθεί το 
αίσθημα αδικίας που προκάλεσε η άνιση μεταχείριση των 
δύο παραβατών λόγω της αναστολής ποινικής δίωξης ενα-
ντίον του ενός. 
Οι επιβληθείσες στον 59χρονο ποινές φυλάκισης των 23 

ετών μειώνονται σε 18 έτη.   Νοείται βεβαίως ότι αυτές θα 
συντρέχουν.   Καθίσταται σαφές πως χωρίς τον πιο πάνω 
μετριαστικό παράγοντα, οι επιβληθείσες από το Κακουρ-
γιοδικείο ποινές δεν θα ήταν έκδηλα υπερβολικές και κατ΄ 
επέκταση δεν θα δικαιολογούσαν την παρέμβαση του Εφε-
τείου».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 
59χρονος μαζί με άλλο ένα πρόσωπο, ήταν οι κατηγορού-
μενοι στην Ποινική Υπόθεση των 628 κιλών ναρκωτικών 
που συσκευάστηκαν σε φουκούδες και στάλθηκαν στην 
Αυστραλία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμε-
σού. Αντιμετώπιζαν από κοινού τέσσερεις κατηγορίες, με 
σοβαρότερες την δεύτερη και την τέταρτη, οι οποίες αφο-
ρούσαν σε παράνομη εξαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου 
τάξεως Ά, δηλαδή 628 κιλών και 63,3 γρ. (MDMA) και σε 
παράνομη κατοχή του εν λόγω ελεγχόμενου φαρμάκου 
με σκοπό την προμήθεια του σε τρίτα πρόσωπα.    Με την 
πρώτη κατηγορία, τους καταλογιζόταν πως συνωμότησαν 
μεταξύ τους και με άλλα πρόσωπα, για να διαπράξουν το 
κακούργημα της εξαγωγής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως 
Ά από την Κυπριακή Δημοκρατία (το οποίο και εξήγαγαν - 
δεύτερη κατηγορία), ενώ με την τρίτη κατηγορία  πως και οι 
δύο κατείχαν παράνομα την πιο πάνω ποσότητα του ελεγ-
χόμενου φαρμάκου τάξεως Ά.    Όλα τα πιο πάνω αδική-
ματα, σύμφωνα με τις  λεπτομέρειες των κατηγοριών, έλα-
βαν χώρα μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου και Ιουνίου του 
2019. 

Ανατροπή στην υπόθεση των 645 κιλών 
MDMA σε φουκούδες

Πρόεδρος ΕΤΕΚ: Η Κύπρος στο σημείο μηδέν 
για μέτρα προς αποφυγή καταστροφής

Β
ρισκόμαστε στο σημείο μηδέν για τη λήψη προ-
ληπτικών μέτρων, προς αποφυγή ανάλογων κα-
ταστροφικών συμβάντων στη χώρα μας», όπως 
αυτό που συμβαίνει τώρα στην Τουρκία και τη 

Συρία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επιστημονι-
κού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) Κωνστα-
ντίνος Κωνσταντή.
Ο κ. Κωνσταντή τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης τακτι-
κών επιθεωρήσεων των κτιρίων στην Κύπρο «χθες», 
όπως, επίσης, της έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού 
καταλληλότητας, προειδοποιώντας πως «στην Κύπρο 
έχουμε ένα γερασμένο κτιριακό απόθεμα» και η φρο-
ντίδα του είναι επιβεβλημένη.
Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι πρέπει 
«να δοθούν κίνητρα για αντισεισμική δομοστατική 
αναβάθμιση αυτών των κτιρίων, όπως γίνεται και με την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
«Η θεσμοθέτηση είναι ανάγκη να γίνει χθες και το ΕΤΕΚ 
πρέπει να συνεχίσει να απαιτεί όπως τουλάχιστον κατά 
το επόμενο τρίμηνο να έχουμε θεσμοθετημένη την 
τακτική επιθεώρηση οικοδομών», τόνισε, αναφέρο-

ντας παράλληλα ότι «είμαστε τυχεροί που μέχρι σήμερα 
δεν έχουμε θρηνήσει θύματα και αυτό δεν είναι κινδυ-
νολογία», όταν για παράδειγμα καταρρέουν μπαλκόνια.
«Ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος. Πρέπει να αποβάλουμε 
αυτή την αναβλητικότητα και να πάρουμε άμεσα απο-
φάσεις», τόνισε.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος πλήττεται συχνά 
από σεισμούς ή από έντονα καιρικά φαινόμενα, πρέπει 
να θεσμοθετηθεί η τακτική επιθεώρηση των κτιρίων και 
η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, έτσι ώστε να ενερ-
γήσουμε προληπτικά και παράλληλα να δημιουργή-
σουμε μια παιδεία στον κόσμο σε σχέση με την συντή-
ρηση των κτιρίων», υπογράμμισε.
Σε ανακοίνωση του το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι βρίσκεται στη 
διάθεση της πολιτείας, σε περίπτωση που αποφασιστεί 
η παροχή υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές από τον 
σεισμό στην Τουρκία και Συρία και δηλώνει την ετοιμό-
τητά του να συμβάλει στη διενέργεια μετασεισμικών 
ελέγχων, μέσω ομάδας καταρτισμένων Μηχανικών ή 
με την παροχή όποιας άλλης αρωγής του ζητηθεί, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Λήφθηκαν οι εξής 
αποφάσεις:

Τ
ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργεί-
ου Οικονομικών για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης. Η πρόταση 
προκύπτει μετά από τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες ευρωπα-
ϊκές αρχές. Πλέον η πρόταση παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή 

που είναι ο έφορος κρατικών ενισχύσεων ως προβλέπουν οι σχετικές 
διαδικασίες για λήψη της τελικής επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές 
τις ΕΕ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας προς την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ύψους 2,5 εκ. ευρώ  στη 
μνήμη των δυο πιλότων που κατέπεσαν με το Φάντομ στην Ανδραβίδα. 
Τη δωρεά ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη του στην Αθήνα.
Εγκρίθηκε επίσης το Σχέδιο Χορηγιών για «Ψηφιακή Αναβάθμιση των 
Επιχειρήσεων» το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το συνολικό ποσό που θα διατε-
θεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά την διάρκεια της περιό-
δου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €10 εκατ., με δυνατότητα υποβολής 
προτάσεων για €14 εκατ. ώστε, εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά 
την αξιολόγηση των προτάσεων, να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες 
επιχειρήσεις να ενταχθούν στο Σχέδιο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Σχε-
δίου είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν 
δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομέ-
νου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει, απαραίτητα, 
ηλεκτρονικό εμπόριο ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολο-
γιών. Το Σχέδιο, περιλαμβάνεται επίσης στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-
2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια 
της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο.
Κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου επικυρώθηκε η έγκριση 
του στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027. Στο 
πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-
2027, αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη € 454.855.295 εκ. 
Το Σχέδιο Κανονισμών θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση.
Εγκρίθηκε το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Αποβλήτων (Δια-
χείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που 
Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα 
Καπνού) Κανονισμοί του 2023». Σκοπός των Κανονισμών είναι η εναρ-
μόνιση και συμμόρφωση με  άρθρο των περί Αποβλήτων Νόμων του 
2011 έως 2022, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των 
αποβλήτων προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, μέσω 
της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της πλήρους χρηματο-
δότησης της λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας (ΣτΓ), μέσω κρατικής 
ενίσχυσης του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας 
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύ-
σεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινω-
νικής Πρόνοιας, για έναν επιπλέον χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για 
ακόμα ένα χρόνο. Ο προϋπολογισμός του Σπιτιού της Γυναίκας  για το 
2023 ανέρχεται στα €17.757.500. 

Αυτές είναι οι αποφάσεις 
που ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Το ψήφισμα σε τρεις γλώσσες 
δέσμευε την Κύπρο να εργαστεί 
εντός ΕΕ για να μην επιβληθούν 
κυρώσεις στη Ρωσία για την 
προσάρτηση της Κριμαίας 

Ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυ-
πριανού έχοντας δίπλα 
του τον Ντμίτρι Κοζλόβ 
στη κατεχόμενη Κριμαία. 

Απέναντι τους ο Αντρέι Ναζαροφ 
που οργάνωσε το οικονομικό φό-
ρουμ στη Γιάλτα το 2017
Με σχεδιασμό και παρέμβαση της 
Μόσχας, η Βουλή της Κύπρου, το 
2016 ενέκρινε ψήφισμα, με το οποίο 
ζητούσε από τη κυβέρνηση να εργα-
στεί εντός της ΕΕ για να αρθούν οι 
κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη 
Ρωσία για τη παράνομη προσάρτηση 
της Κριμαίας.
Ο οργανισμός OCCRP (Παγκόσμιο 
δίκτυο δημοσιογράφων ερευνητών 
κατά της διαφθοράς και του οργα-
νωμένου εγκλήματος), αποκαλύπτει 
πως ένα ρωσικό λόμπι, άμεσα συν-
δεδεμένο με το Κρεμλίνο, χρησιμο-
ποιώντας ανθρώπους στη Κύπρο, 
δημιούργησε το λεγόμενο «ρωσικό» 
κόμμα «Εγώ ο Πολίτης (ΕΟΠ)», και 
προσέγγισε Κύπριους πολιτικούς για 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 
Μόσχας.
Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 3 
Φεβρουαρίου, αποκαλύπτει πως το 
ψήφισμα που ενέκρινε η κυπριακή 
Βουλή το 2016 είχε συνταχθεί – και 
μάλιστα στα ελληνικά - από αυτή την 
ομάδα και έγιναν μόνο μικρές αλλα-
γές. Να υπενθυμίσουμε πως το ψήφι-
σμα εγκρίθηκε από τους βουλευ-
τές όλων των κυπριακών κομμάτων, 
πλην του κυβερνώντος ΔΗΣΥ, που 
τήρησε αποχή.
Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπό-
θεση φέρεται να ήταν ο Ρώσος Ντμί-
τρι Κοζλόφ, ο οποίος απέκτησε όπως 
και ο πατέρας του κυπριακή υπηκοό-
τητα μέσω του προγράμματος «χρυ-
σών διαβατηρίων», το οποίο τερ-
ματίστηκε μετά τις έντονες αντιδρά-

σεις της ΕΕ και την παραπομπή της 
Κύπρου στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Τα συνεργαζόμενα με τον OCCRP 
δημοσιογραφικά δίκτυα Eesti 
Ekspress, IrpiMedia και Profil, εντό-
πισαν μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων που καταδεικνύουν ότι η 
αυτοαποκαλούμενη «Διεθνής Υπη-
ρεσία Τρέχουσας Πολιτικής» που 
συστάθηκε στη Μόσχα, επηρέασε 
πολιτικούς και στη Κύπρο, ώστε να 
λάβουν φιλορωσικές θέσεις για τη 
προσάρτηση της Κριμαίας. Επικε-
φαλής αυτής της Υπηρεσίας ήταν 
ο Ρώσος κοινοβουλευτικός Σαρ-
γκίς Μιρζαχανιάν και ο βοηθός του 
Αρέγκ Αγκασαριάν.
Μάλιστα εκτός από το ψήφισμα που 
ενέκρινε η κυπριακή Βουλή, με τις 
ευλογίες του Ρώσου υπουργού εξω-
τερικών Σεργκέι Λαβρόφ δημιούρ-
γησαν και το «ρωσικό κόμμα», το 
οποίο το 2021 διαλύθηκε, χωρίς ποτέ 
να έχει λάβει μέρος σε εκλογές. Δια-
τηρεί όμως σελίδα στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης κάνοντας αναρτήσεις 
υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος 
(ΔΗΚΟ) και του υποψήφιου Προέ-
δρου Νίκου Χριστο-
δουλίδη.
Οι αναρτήσεις αυτές, 
φαίνεται να γίνονται 
εν αγνοία του ΔΗΚΟ 
και του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη και να 
συνδέονται με το 
γεγονός ότι, ο τελευ-
ταίος πρόεδρος του 
«ρωσικού κόμματος» ήταν ο Γ. Κου-
ντούρης, ο οποίος ήταν αριστίνδην 
υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΚΟ 
και τώρα προσεγγίζει την υποψηφι-
ότητα του Ν. Χριστοδουλίδη. Ο Κου-
ντούρης, σπούδασε στη Ρωσία και 
με διαδικασίες που εξετάζονται από 
αστυνομική ποινική έρευνα, κατέστη 
μόνιμος μαέστρος της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Νέων Κύπρου.
Η Μάιρα Μαρτίνι, εμπειρογνώμο-
νας του οργανισμού «Διεθνής Δια-
φάνεια» δήλωσε πως οι αποκα-

λύψεις επιβεβαιώνουν τις υποψίες 
που υπήρχαν για την εξάρτηση της 
Κύπρου από τη Ρωσία.

Το έγραψαν στη Μόσχα το 
ψήφισαν στη Λευκωσία
Σε σχέση με το ψήφισμα της Κυπρι-
ακής Βουλής για υποστήριξη της 
Ρωσίας, το δημοσίευμα των δημο-
σιογράφων του OCCRP αποκαλύπτει 
στη βάση στοιχείων, ότι το κείμενο 
ετοιμάστηκε από Ρώσους και μάλι-
στα γράφτηκε στα ελληνικά.
Ο Ντμίτρι Κοζλόφ παραδέχτηκε ότι 
«συμμετείχε» στη διαδικασία έγκρι-
σης του ψηφίσματος από τη Κυπρι-
ακή Βουλή, αλλά είπε ότι δεν είχε 
«κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Μάλι-
στα την ημέρα της έγκρισης του 
ψηφίσματος βρισκόταν στην Βουλή 
στη Λευκωσία και έκανε και δηλώ-
σεις σε ΜΜΕ.
Ο ίδιος είπε ότι δεν συμμετείχε στη 
σύνταξη του κειμένου αλλά γνώριζε 
τους Ρώσους Αγκασαριάν και Μιρ-
ζαχανιάν ως πρώην συμμαθητές 
του γιου του, οι οποίοι ανήκαν στο 
συνδεδεμένο με το Κρεμλίνο λόμπι 

που ελεγχόταν από 
τη ρωσική Δούμα . 
Την εμπλοκή του την 
χαρακτήρισε φυσική 
για ένα άτομο με 
διπλή υπηκοότητα.
Στα τέλη Απριλίου 
2016, ο Αγκασαριάν 
έστειλε στον Μιρζα-
χανιάν ένα έγγραφο 

με τίτλο «Ψήφισμα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κύπρου, σχετικά 
με την άρση οικονομικών κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας».
Στο έγγραφο γινόταν αναφορά στις 
επιπτώσεις που είχαν για τη Κύπρο 
οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας 
ώστε να δημιουργηθεί και το απα-
ραίτητο κλίμα. Κάτι παρόμοιο είχε 
κάνει και ο τέως πρέσβης της Ρωσίας 
Στανισλάβ Οσάτσι, όταν είχε δηλώ-
σει ότι με τις κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας η Κύπρο πυροβολεί τα πόδια 

της.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 
Ρώσων το ψήφισμα θα τύγχανε υπο-
στήριξης από τον δεξιό ΔΗΣΥ και το 
αριστερό ΑΚΕΛ.
Ο Ντμίτρι Κοζλόφ παραδέχθηκε 
στον OCCRP ότι προσέγγισε Κύπρι-
ους βουλευτές για να τους βολιδο-
σκοπήσει. Δήλωσε πως επικοινώ-
νησε με τον τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρο 
Κυπριανού, αλλά όπως είπε «δεν 
άσκησε πίεση», καθώς ο κ. Κυπρια-
νού φαινόταν επίσης να ενδιαφέρε-
ται για την ιδέα ενός φιλορωσικού 
ψηφίσματος.
Στις 29 Ιουνίου 2016, ο Αγκασα-
ριάν έστειλε στον Μιρζαχανιάν ένα 
email που περιελάμβανε προσχέδιο 
του ψηφίσματος που έφερε την υπο-
γραφή της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του ΑΚΕΛ (δείτε PDF).
Στις 7 Ιουλίου, το ψήφισμα εγκρίθηκε 
από τη Βουλή της Κύπρου και ήταν 
σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό που 
είχαν ετοιμάσει οι Ρώσοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρ-
ρευσαν μετά την έγκριση του ψηφί-
σματος ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού προσκλήθηκε στη 
Μόσχα και συναντήθηκε με τον 
Αντρέι Ναζάροφ ο οποίος είναι 
συμπρόεδρος του ομίλου Business 
Russia. Ο Ναζάροφ οργάνωσε το 
2017 ένα επιχειρηματικό φόρουμ για 
επενδύσεις στη κατεχόμενη Κριμαία 
στο οποίο συμμετείχε και ο Άντρος 
Κυπριανού.
Ο ίδιος ο κ. Κυπριανού παραδέ-
χθηκε ότι συναντήθηκε με τον Ναζά-
ροφ, αλλά δεν ήταν προγραμματι-
σμένη η συνάντηση. Βρισκόταν στη 
Μόσχα για να συναντήσει τον Σερ-
γκέι Λαβρόφ και το Κοζλόφ τον πίεσε 
και για τη συνάντηση με τον Ναζά-
ροφ. Ο Κοζλόφ το 2016, που εγκρί-
θηκε το φιλορωσικό ψήφισμα από τη 
κυπριακή Βουλή, είχε κάνει εισφορά 
στο ΑΚΕΛ €15.000. Υποστήριξε πως 
κατά καιρούς είχε εισφορές σε όλα τα 
κόμματα της Κύπρου για φιλανθρω-
πικούς σκοπούς!

Η κρισιμότητα των περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων και το 
ζητούμενο της αειφόρου ανά-
πτυξης, φανερώνει και την ανά-
γκη διαμόρφωσης περιβαλλο-
ντικά υπεύθυνων και ενεργών 
πολιτών, ανέφερε ο Υπουργός 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, 
εγκαινιάζοντας, την Τρίτη, το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Κοιλανίου.
Σε χαιρετισμό του κατά την 
τελετή των εγκαινίων, ο κ. Προ-
δρόμου ανέφερε ότι ο ρόλος της 
εκπαίδευσης για την εδραίωση 
του περιβαλλοντικού πολιτισμού 
είναι κρίσιμος και θεμελιώδης, 
ενώ το εγχείρημα είναι δύσκολο 
και η πρόκληση μεγάλη.
Υποδεικνύοντας ότι μέχρι πρό-
τινος μιλούσαμε για κλιματική 
αλλαγή, ενώ τώρα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε μια πραγμα-
τική κλιματική κρίση, ο ΥΠΑΝ 
είπε πως «η διαφύλαξη της ποι-
ότητας του πλανήτη και η δια-
σφάλιση της ποιότητας ζωής με 
σεβασμό στο περιβάλλον, είναι 
πλέον η μόνη μας επιλογή.
Μέλημά μας, συνέχισε, είναι 
να εργασθούμε με όλες μας τις 
δυνάμεις για να κληροδοτή-
σουμε έναν κόσμο καλύτερο για 
τις μελλοντικές γενεές, που θα 
στηρίζεται στις αρχές της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και της οικο-
λογικής ακεραιότητας.
Αναφερόμενος στο Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοι-
λανίου, ο Υπουργός είπε πως 
αυτό αποτελεί μετεξέλιξη του 
πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοι-
λανίου και «είναι το επιστέγα-
σμα μακρόχρονης προσπάθειας 
και στενής συνεργασίας μας με 
την Κοινότητα Κοιλανίου».
Μαζί με το Κέντρο της Κοινό-
τητας Παναγιάς, πρόσθεσε, 
συμπληρώνεται το Κρατικό 
Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Αθλητισμού 
και Νεολαίας υπενθυμίζοντας 
ότι τα υπόλοιπα είναι το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Πεδουλά, Σαλαμιούς, Κοινότη-
τας Ακρωτηρίου, Κάβο-Γκρέκο 
και Αθαλάσσας.

ΥΠΑΝ: Αναγκαία 
η διαμόρφωση 
περιβαλλοντικά 
υπεύθυνων και 
ενεργών πολιτών

Cyprus-gate: Η Μόσχα «έγραψε» ψήφισμα 
το 2016 που ενέκρινε η Βουλή
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

H 
Τουρκία αποσταθεροποιεί τη 
συμμαχία» δήλωσε απόψε ο πρώ-
ην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλεί-
ας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον. Μιλώ-

ντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τις τουρ-
κικές εκλογές ο Τζον Μπόλτον εξαπέλυσε 
μύδρους εναντίον του Ρετζέπ Ερντογάν ενώ 
σημείωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η 
Ουάσιγκτον οφείλει αυτή τη στιγμή να α-
ναβάλει για μετά τις τουρκικές εκλογές ο-
ποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις για θέ-
ματα όπως η πώληση των F-16.
«Πιστεύω ότι η Τουρκία υπό τον πρόεδρο 
Ερντογάν σίγουρα αποσταθεροποιεί τη 
συμμαχία. Και υπάρχει μια μακρά λίστα με 
κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντο-
γάν, ξεκινώντας, κατά την άποψή μου, με 
την αγορά του ρωσικού συστήματος αερά-

μυνας S-400. Οι S-400 εξουδετερώνουν 
τα άλλα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. 
Αδρανοποιούν την ικανότητα των F-35 να 
είναι αόρατα, μέρος του οποίου είχαμε στην 
πραγματικότητα συμφωνήσει ότι θα κατα-
σκευάσει η Τουρκία» είπε συγκεκριμένα ο 
Μπόλτον.
Παράλληλα επέκρινε την Άγκυρα το «απα-
ράδεκτο» όπως το χαρακτήρισε μπλοκάρι-
σμα της αίτησης ένταξης της Σουηδίας και 
την παρεμπόδιση της αίτησης της Φινλαν-
δίας και σημείωσε ότι «αν ο Ερντογάν προ-
σπαθήσει να νοθεύσει τις εκλογές, τότε 
νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την απο-
μάκρυνση της Τουρκίας ή τουλάχιστον την 
αναστολή της ιδιότητας μέλους. Απλά, ένα 
μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να συμπεριφέ-
ρεται έτσι».

Σ
την «αρμονική κατάρρευση», 
έναν συνδυασμό κατακόρυ-
φων και οριζόντιων κυμάτων 
στην περιοχή όπου σημειώθη-

κε ο σεισμός των 7,8 ρίχτερ, οφείλεται 
το φαινόμενο της ισοπέδωσης πολλών 
κτηρίων σε οικοδομικά μπλοκ, όπου δί-
πλα τους, όμοιες κατασκευές έμειναν α-
νέπαφες, σύμφωνα με τον Παναγιώτη 
Καρύδη.
Ο καθηγητής αντισεισμικών κατα-
σκευών, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρ-
κία ως εμπειρογνώμονας της ελληνι-
κής αποστολής διάσωσης, δήλωσε στην 
ΕΡΤ ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να 
κάνει κάποιος γι’ αυτό το γεγονός, το 
οποίο εξηγείται επιστημονικά λόγω των 
διαφορών στη δομή του εδάφους.
«Εμείς εξετάζουμε κυρίως τα κτήρια, 
δηλαδή το γιατί έπεσαν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο και γιατί άλλα δεν κατέρρευσαν 
ενώ ήταν δίπλα σε άλλα που έπεσαν και 
ήταν παρόμοια. Εξετάζουμε τη δομική 
υποδομή, την κατάσταση των κτηρίων».

Ακαριαία η κατάρρευση των 
κτηρίων
«Έχω πάει σε πάρα πάρα πολλούς σει-
σμούς σε όλο τον κόσμο. Τέτοιο πράγμα 
δεν έχω ξαναδεί. Η έκταση της ζημιάς 
είναι σχεδόν μια Ελλάδα. Δεν είναι 
μικρό. H οποιαδήποτε βοήθεια και αν 
σταλεί δεν φτάνει με τίποτα, δεν επαρ-
κεί. Είναι σταγόνα στον ωκεανό ότι γίνε-
ται. Είναι περιοχές που ακόμα δεν έχει 
πάει άνθρωπος. Φοβάμαι ότι το τίμημα 
θα είναι πολύ μεγάλο», δήλωσε ο κ. 
Καρύδης.
Ο επιστήμονας που συμμετέχει στην 
ελληνική αποστολή έρευνας και διά-

σωσης ερωτηθείς για τις πολυκατοικίες 
που κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος, 
ενώ άλλες δίπλα τους στέκουν ανέπα-
φες σημείωσε ότι στη διεθνή βιβλιογρα-
φία αυτό το ανέλυσε το φαινόμενο της 
“αρμονικής κατάρρευσης”.
«Η κατάρρευση έγινε ακαριαία και περί-
που δεν ισχύουν αυτά που λέμε “μπες 
κάτω από το τραπέζι” ή “προσπάθησε 
να βρεις μια περιοχή που είναι πιο 
ασφαλής”. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 
προλαβαίνει ο κόσμος να αντιδράσει 
με τίποτα. Βρίσκεται κατευθείαν κάτω», 
σχολίασε.
«Όταν είμαστε μακριά από το επίκε-
ντρο, η δόνηση είναι ενιαία. Όταν είμα-
στε κοντά στο επίκεντρο, η δόνηση είναι 
εντελώς ανώμαλη. Αυτό παρατηρήθηκε 
στη Ρικομέξ που έπεσε ενώ δίπλα, ένα 
τριώροφο κτήριο από σαθρά υλικά δεν 
έπαθε τίποτα» είπε.
Σύμφωνα με τον κ. Καρύδη το τραγικό 
αυτό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση 
παραμέτρων: Πρώτον, το μέγεθος του 
σεισμού, το οποίο συμβάλλει τόσο στην 
ένταση όσο και στην έκταση. Δεύτερον, 
είναι το βάθος του σεισμού».
Ο καθηγητής αντισεισμικών κατα-
σκευών τόνισε ότι η καταστροφή ήταν 
μεγάλη γιατί το επίκεντρο του σεισμού 
ήταν κάτω από τα σπίτια και γιατί έγινε 
την ώρα που ο κόσμος κοιμόταν.
«Ένα κτήριο τριών ετών κατέρρευσε 
χθες με έναν σεισμό 3,5 Ρίχτερ γιατί είχε 
ήδη καταπονηθεί», συμπλήρωσε επι-
σημαίνοντας ότι ένα εξασθενημένο κτή-
ριο μπορεί να καταρρεύσει. Και όπως 
διευκρίνισε στην Τουρκία, αλλά και την 
Συρία, έχουμε συνδυασμό δυσμενών 
παραμέτρων.

Φονικός σεισμός στην Τουρκία: Τι είναι το 
φαινόμενο της «αρμονικής κατάρρευσης» 
που προκάλεσε τη βιβλική καταστροφή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τζον Μπόλτον: Ο πρώην 
σύμβουλος του Τραμπ «καίει» τον 
Ερντογάν - «Δείχνει» ακόμα και 
έξωση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ 

Κ
ατασκοπευτικό χαρακτηρίζει 
το κινεζικό μπαλόνι που πέτα-
ξε πάνω από τις ΗΠΑ για οκτώ 
ημέρες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υ-

ποστηρίζοντας ότι έφερε «πολλαπλές κε-
ραίες» ικανές να συλλέγουν ευαίσθητες 
πληροφορίες σημάτων.
Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κατασκευαστής του 
αερόστατου διατηρεί στενούς δεσμούς 
με τον κινεζικό στρατό τον οποίο και 
προμηθεύει.
Κι ενώ η Κίνα καταδίκασε τις ΗΠΑ για 
την καταστροφή του «μετεωρολογικού 
αερόστατου», όπως το χαρακτήρισε, 
ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα αερό-
στατο που μετέφερε προηγμένο εξοπλι-
σμό για την καταγραφή επικοινωνιών.
Παράλληλα, υποστήριξε πως φωτογρα-
φίες που τραβήχτηκαν από αεροπλάνα 
U-2 σε μεγάλο υψόμετρο, επιβεβαι-
ώνουν την παρουσία του εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των «πολλα-
πλών κεραιών, ικανές να συλλέγουν και 
να εντοπίζουν ευαίσθητες επικοινω-

νίες».
Όπως ανέφερε, διέθετε ακόμη «ηλιακά 
πάνελ αρκετά μεγάλα για να παράγουν 
την απαιτούμενη ισχύ που χρειάζεται για 
να λειτουργήσουν οι πολλαπλοί ενεργοί 
αισθητήρες τεχνητής νοημοσύνης ενώ ο 
εξοπλισμός του δεν έχει καμία σχέση με 
αυτόν των μετεωρολογικών μπαλονιών.
Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων ενέκρινε σήμερα ομόφωνα ένα 
ψήφισμα με το οποίο καταδικάζεται η 
«εισβολή» του κινεζικού αερόπλοιου 
στον αμερικανικό εναέριο χώρο την 
περασμένη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς 
την «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρ-
χίας των ΗΠΑ».
Το ψήφισμα εγκρίθηκε με ψήφους 419 
υπέρ έναντι 0 κατά, πέντε ημέρες αφό-
του αμερικανικά μαχητικά κατέρριψαν 
το κινεζικό μπαλόνι στον Ατλαντικό Ωκε-
ανό. Δεν είναι δεσμευτικό αλλά έχει 
ως στόχο να μεταφέρει το μήνυμα ότι 
Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί είναι 
ενωμένοι και καταδικάζουν από κοινού 
την απόφαση να σταλεί το αερόπλοιο 
στις ΗΠΑ.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κατασκοπευτικό 
το κινεζικό μπαλόνι, είχε κεραίες 
παρακολούθησης 
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Σ
ύμφωνα με πληροφορίες της εφημε-
ρίδας Tages-Anzeiger, ο επικεφαλής 
της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
τα χρόνια που ήταν αντιπρόσωπος 

του Πατριαρχείου της Μόσχας στο Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών συνεργαζόταν 
με την KGB με την κωδική ονομασία «Μι-
χαήλοφ».
Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, Πατριάρχης Κύριλλος (κατά 
κόσμον Βλαντίμιρ Γκουντνιάγεφ), στην 
δεκαετία του 1970 διενεργούσε κατασκο-
πευτική δραστηριότητα στην Γενεύη με 
εντολή της Επιτροπής Κρατικής Ασφαλείας 
(KGB) της ΕΣΣΔ, έγραψαν χθες μια σειρά 
ελβετικών εφημερίδων και ιδιαίτερα η εφη-
μερίδα Tages-Anzeiger (στο άρθρο της: 

Putins Patriarch war Spion in der Schweiz) 
επικαλούμενη αποχαρακτηρισμένα κρατικά 
αρχεία της περιόδου 1969 -1989.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο Γκουντνιά-
γεφ εργαζόταν για λογαριασμό της ρωσι-
κής υπηρεσίας κατασκοπείας, χρησιμοποι-
ώντας την κωδική ονομασία «Μιχαήλοφ».
Ασχολείτο με την διενέργεια κατασκοπείας, 
κατέχοντας στην Ελβετία την επίσημη θέση 
του εκπρόσωπου του Πατριαρχείου της 
Μόσχας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλη-
σιών, αναφέρει η εφημερίδα. Κύριο καθή-
κον του ήταν να ασκεί επιρροή στο Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Από την Ελβε-
τία επέστρεψε στην Σοβιετική Ένωση όπου 
άρχισε γρήγορα να προωθείται στην εκκλη-
σιαστική ιεραρχία.

Ε
ξακολουθεί να μονοπωλεί τα μέσα 
ενημέρωσης ολόκληρου του κό-
σμου η είδηση για το φονικό χτύπη-
μα του Εγκέλαδου στη γειτονική χώ-

ρα που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 2.000 
ανθρώπους, σκορπίζοντας παράλληλα και 
εκατοντάδες θανάτους στη Συρία. Συνολι-
κά, εκτιμάται ότι τα θύματα είναι τουλάχι-
στον 2.300.  Με τον τραγικό απολογισμό να 
αυξάνεται ώρα με την ώρα, οι ειδικοί προ-
σπαθούν να εξηγήσουν πώς προκλήθηκε το 
φαινόμενο και πόσο θα επηρεάσει τις γύρω 
περιοχές.
Αφιερώνοντας το πρωτοσέλιδό της στον 
σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώ-
ματα την Τουρκία και τη Συρία, η εφημερίδα 
Corriere della Sera συνομίλησε με τον πρόε-
δρο του INGV (Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσι-
κής και Ηφαιστειολογίας), 
Κάρλο Ντολιόνι, ο οποίος 
υπογράμμισε ότι η τεκτο-
νική πλάκα της Ανατολίας 
μετακινήθηκε κατά τρία 
ολόκληρα μέτρα.
«Αυτό που συνέβη, είναι 
πως αυτό που ονομάζουμε 
αραβική πλάκα, μετακινή-
θηκε κατά περίπου τρία 
μέτρα σε βορειοανατολική-νοτιοδυτική 
κατεύθυνση σε σχέση με την πλάκα της Ανα-
τολίας» είπε ο Κάρλο Ντολιόνι, προσθέτο-
ντας ότι «το ρήγμα ενεργοποιήθηκε για του-
λάχιστον 150 χιλιόμετρα, με μετατόπιση 
ακόμη και μεγαλύτερη από τρία μέτρα».
Όπως ανέφερε, «όλα συνέβησαν μέσα σε 
λίγες δεκάδες δευτερόλεπτα, εκπέμποντας 
αυτό τον σεισμό μεγέθους 7,8-7,9 βαθμών 
Ρίχτερ».
Μάλιστα, σύμφωνα με τον καθηγητή, η 
Τουρκία μετακινήθηκε νοτιοδυτικά... «Πρό-
κειται για μια διαχρονική κίνηση, το επί-
πεδο του ρήγματος είναι πολύ κεκλιμένο και 
κατά τη διάρκεια του συμβάντος, παρατη-
ρείται οριζόντια μετατόπιση των δύο πλευ-
ρών του ρήγματος. Οι δύο πλευρές κινήθη-
καν η μία σε σχέση με την άλλη. Με άλλα 
λόγια, είναι σαν η Τουρκία να έχει μετακινη-
θεί σε σχέση με την αραβική πλάκα προς τα 
νοτιοδυτικά».
Αναφερόμενος στον κίνδυνο για τσουνάμι 
στις ιταλικές ακτές που τελικά ήρθη πριν 
από λίγες ώρες, ο Ντολιόνι τόνισε ότι «δεν 
σημαίνει πως δεν μπορεί να επαναληφθεί 
από κατολισθητικά φαινόμενα στην Ανα-

τολική Θάλασσα». Σύμφωνα με τον γεωφυ-
σικό, αυτά τα συμβάντα «μπορούν να ακο-
λουθηθούν από εξίσου σημαντικά, αν όχι 
πιο σημαντικά γεγονότα» όπως και «συνέβη 
στην ίδια την Τουρκία κατά τον σεισμό που 
μαστίγωσε τη χώρα το 1999»
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά 
με το εάν θα πρέπει να ανησυχούν οι χώρες 
που βρίσκονται στη Δυτική Μεσόγειο, ο 
πρόεδρος του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυ-
σικής τόνισε πως «πρόκειται για δραστηρι-
ότητες που δεν σταματούν ποτέ» και μάλι-
στα συνιστά να διατηρηθεί η προσοχή σε 
υψηλό επίπεδο και στην Ιταλία, παρόλο που 
ο σεισμός «απέχει πολύ από το ιταλικό γεω-
λογικό σύστημα».
Την ίδια ώρα, ένας Τούρκος γεωφυσικός 
υπογραμμίζει ότι ο σεισμός των 7,8 βαθμών 

της Κλίμακας Ρίχτερ «είχε 
την ισχύ 130 πυρηνικών 
βομβών». Σε συνέντευξή 
του στην «Cumhuriyet», ο 
καθηγητής Övgün Ahmet 
Ercan προειδοποίησε επί-
σης ότι ο αριθμός των 
νεκρών θα μπορούσε να 
αγγίξει τις 6.000, αν ληφθεί 
υπόψη ο αριθμός των κτι-

ρίων που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα 
«Bild», επικαλούμενη τις δηλώσεις του 
Τούρκου γεωφυσικού, η σεισμική δόνηση 
που είχε επίκεντρο το Καχραμανμαράς, είχε 
ισχύ περίπου όσο 130 πυρηνικές βόμβες. 
«Ο αριθμός των κτιρίων που έχουν κατα-
στραφεί στη χώρα» προσθέτει, «δείχνει 
ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να 
φθάσει τις έξι χιλιάδες».
«Με τόσα πολλά κτίρια που έχουν κατα-
στραφεί, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί 
να ξεπεράσει τις 6.000, χωρίς να υπολογί-
ζονται οι απώλειες ζώων. Τα κτίρια έχουν 
καταστραφεί ολοσχερώς» τόνισε ο Τούρκος 
καθηγητής. Υπογράμμισε επίσης ότι, οι αντί-
ξοες συνθήκες, κάτω από τις οποίες γίνε-
ται η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοου-
μένων, αυξάνει σημαντικό τον κίνδυνο να 
χαθούν χιλιάδες άνθρωποι. «Οι άνθρωποι 
πιάστηκαν στον ύπνο όταν έγινε ο σεισμός. 
Αλλά και το κρύο θα αυξήσει τις ανθρώπι-
νες απώλειες. Μπορεί να υπάρξουν άνθρω-
ποι που θα πεθάνουν από το κρύο» υπο-
γράμμισε ο Τούρκος γεωφυσικός.

διεθνή νέα

Ρωσία: Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος 
ήταν τη δεκαετία του 1970 πράκτορας 
της KGB στη Γενεύη 

Σεισμός στην Τουρκία: Μετατοπίστηκε 
κατά τρία μέτρα η αραβική τεκτονική 
πλάκα και η Τουρκία μετακινήθηκε... 
νοτιοδυτικά

Τουρκία: «Παράθυρο» να μην γίνουν οι 
εκλογές στις 14 Μαΐου 

Η 
καταστροφική κλίμακα του 
σεισμού της Δευτέρας στη νό-
τια Τουρκία παρουσιάζει «ση-
μαντικές δυσκολίες» για τις ε-

κλογές που προγραμματίζεται να διεξα-
χθούν στα μέσα Μαΐου, δήλωσε σήμερα 
Τούρκος αξιωματούχος, στην πρώτη έν-
δειξη ότι οι αρχές μπορεί να εξετάζουν 
να αναβάλουν τις εκλογές.
Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώ-
κοντας να παρατείνει την παραμονή 
του στην εξουσία για τρίτη δεκαετία, 
δήλωσε τον περασμένο μήνα πως οι 
εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου. 
Δημοσκοπήσεις που είχαν δημοσιοποι-
ηθεί πριν από τον σεισμό έδειχναν ότι θα 
είναι η πιο δύσκολη εκλογική πρόκληση 
που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα.
Η δημοτικότητα του Ερντογάν έχει 
ήδη διαβρωθεί από το εκτινασσόμενο 
κόστος διαβίωσης και την καταβύθιση 
της λίρας. Είναι τώρα αντιμέτωπος με 
ένα κύμα επικρίσεων για την απόκριση 
της κυβέρνησής του στον φονικότερο 
σεισμό που έπληξε την Τουρκία από το 
1999, λίγο προτού να ανήλθε στην εξου-
σία.
Όποιος κι αν είναι ο πολιτικός αντίκτυ-
πος της καταστροφής, η υλικοτεχνική 
πρόκληση της διεξαγωγής εκλογών στις 
πληγείσες περιοχές είναι τεράστια. Στην 

περιοχή που επλήγη από τους σεισμούς 
ζουν περίπου 13 εκατομμύρια άνθρω-
ποι και εκατοντάδες χιλιάδες χρειάζο-
νται κάπου να μείνουν αφού ο σεισμός 
κατέστρεψε τα σπίτια τους ή είναι πολύ 
επικίνδυνο να ξαναμείνουν σε αυτά.
«Είναι πραγματικά πολύ νωρίς να μιλάμε 
για τις εκλογές», δήλωσε ο Τούρκος αξι-
ωματούχος, ο οποίος μιλούσε υπό τον 
όρο της ανωνυμίας. «Υπάρχει κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης ήδη για τρεις 
μήνες. Το 15% του πληθυσμού ζει σε 
εκείνη την περιοχή, μια περιοχή που 
παράγει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ».
Είπε πως το κόμμα ΑΚ του Ερντογάν 
(AKP) και ο κοινοβουλευτικός του σύμ-
μαχος MHP θα εξετάσουν το θέμα, αλλά 
άφησε να εννοηθεί πως είναι πολύ νωρίς 
για να αποφασιστεί οτιδήποτε αμέσως 
μετά τον σεισμό και ενώ ο απολογισμός 
των νεκρών εξακολουθεί να αυξάνεται.
«Φαίνεται πως έχουμε βγει από την προ-
εκλογική περίοδο στην οποία μπαίναμε. 
Θα εξετάσουμε τις εξελίξεις, αλλά αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες 
στη διεξαγωγή εκλογών στις 14 Μαΐου».
Ο Ερντογάν αναμενόταν να ανακοινώ-
σει επίσημα τον Μάρτιο ότι οι προεδρι-
κές και οι βουλευτικές εκλογές θα διε-
ξαχθούν στις 14 Μαΐου αντί για τα μέσα 
Ιουνίου όπως είχε προγραμματιστεί.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
5 λάθη που κάνουμε όταν 

διαβάζουμε τα παιδιά

Ό
ταν καθόμαστε να διαβάσου-
με το παιδί μας για το σχολείο, 
έχουμε ίσως τη χαρά πως μοι-
ραζόμαστε με εκείνο κάτι δη-

μιουργικό. Γιατί τις πιο πολλές φορές ό-
μως αυτή η διαδικασία καταλήγει σε νεύ-
ρα ή και στο να μην ολοκληρωθεί;
Η απάν τηση βρίσκεται σε κάποια 
συνήθη λάθη από πλευράς μας που καλό 
θα ήταν να γνωρίζουμε ώστε να αποφεύ-
γουμε να τα επαναλαμβάνουμε.
#1 Λύνουμε εμείς τις ασκήσεις του 
παιδιού αντί να το βοηθάμε να τις 
κάνει μόνο του
Η πρόθεσή μας μπορεί να είναι καλή, 
αλλά με το να λύνουμε εμείς τις ασκήσεις 

του παιδιού μας, του στερούμε σημα-
ντικές δεξιότητες που είναι χρήσιμο να 
αναπτύξει.
Οι ασκήσεις για το σχολείο δεν περιορί-
ζονται απλά στην επίλυση. Προσφέρουν 
μια πληθώρα οφελών όπως η ανάπτυξη 
της αυτονομίας του παιδιού, η ικανότητα 
να ανακαλύψει ποια μέθοδος μελέτης και 
επίλυσης είναι η καλύτερη για αυτό, η 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του καθώς 
και των οργανωτικών ικανοτήτων του.
#2 «Πιέζουμε» το παιδί να κάνει όλες 
τις εργασίες μαζί
Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι 
είναι καλύτερο για τα παιδιά τους να 
τελειώσουν με τις ασκήσεις του σχο-
λείου και μετά να είναι ελεύθερα να παί-
ξουν ή να συνεχίσουν με άλλες δραστη-
ριότητες. Με τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέ-
πουμε στα παιδιά μας ένα διάλειμμα για 
ξεκούραση.
Αναμφίβολα ωστόσο, η προσοχή, το 
κίνητρο και η συγκέντρωση είναι ενεργά 
για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. 
Για αυτόν το λόγο, είναι καλύτερο να 
χωρίζουμε τις εργασίες σε «τμήματα» με 
χρόνο για εργασία και χρόνο για ξεκού-
ραση, ανάκτηση ενέργειας και φαγητό.
#3 Επαναπαυόμαστε αφήνοντας τα 
πάντα στην… καλή θέληση του παι-
διού
Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρί-

σκεται κάθε παιδί, πρέπει να το παρα-
κολουθούμε προσεκτικά.
Μην περιμένε τε το παιδί σας να 
«εμπνευστεί» και να καθίσει να κάνει τις 
εργασίες του χωρίς την προτροπή σας.
Ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρά είναι 
πιο πιθανό να μπουν στον πειρασμό να 
παίξουν παρά να ολοκληρώσουν τις 
ασκήσεις τους. Το να μην τους υπεν-
θυμίζουμε αυτή τους την υποχρέωση 
είναι σα να θεωρούμε δεδομένη τη 
δέσμευσή τους σε αυτή. Είναι λογικό 
όμως πως λόγω ανωριμότητας δεν είναι 
σε θέση να τηρήσουν τη δεδομένη τους 
για εμάς, ευθύνη. Χρειάζεται λοιπόν 
συχνή υπενθύμιση.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως η υπευ-
θυνότητα και η επιμονή είναι επίσης 
αξίες που διδάσκονται και καλλιεργού-
νται μέσω της συνήθειας.
#4 Γινόμαστε έντονα επικριτικοί
Ένα άλλο σύνηθες λάθος που κάνουμε 
είναι να επικρίνουμε τα παιδιά μας 
για τα πάντα. Για παράδειγμα μπορεί 
να σχολιάσουμε άσχημα τα γράμματά 
τους, το γεγονός ότι έχουν πολλές ερω-
τήσεις ή ότι αργούν να γράψουν.
Χρειάζεται ωστόσο υπομονή και αντί 
να καταφεύγουμε στον αρνητικό σχο-
λιασμό, είναι ωφέλιμο να εντοπίσουμε 
τις δυσκολίες του παιδιού μας και να 
βρούμε τρόπους σταδιακής βελτίωσής 
τους.
#5 «Φταίει η δασκάλα ή ο δάσκαλος»
Μπορεί να πιστεύετε ότι η ποσότητα 
των εργασιών είναι υπερβολική ή ότι 
οι οδηγίες του δασκάλου δεν είναι 
σαφείς. Μπορεί επίσης να έχετε και 
δίκιο…
Ωστόσο, με το να παραπονιόμαστε για 
το δάσκαλο ή τη δασκάλα του σχολείου 
μπροστά στο παιδί, μόνο μπερδεμένα 
συναισθήματα θα του προκαλέσουμε. 
Η εικόνα που έχει για τη θέση του 
δασκάλου του μειώνεται και το κίνη-
τρό του επίσης, με αποτέλεσμα να γίνει 
ίσως ακόμη πιο αντιδραστικό σε σχέση 
με το διάβασμα των μαθημάτων του.

Θ
υμάμαι ακόμα εκείνο το τελευ-
ταίο βράδυ με εσένα. Ήμουν ε-
πτά χρονών και τότε έμενα μαζί 
σου. Ήταν ένα ανοιξιάτικο βρά-

δυ και είχε έρθει η ώρα να διαβάσουμε 
παραμύθια ώστε να με πάρει μαγικά ο ύ-
πνος. Όμως εκείνο το βράδυ δεν ήταν σαν 
τα προηγούμενα. Είχε κάτι το διαφορετι-
κό, κάτι το συνταρακτικό. Με πήρες από 
το χέρι και με πήγες στο δωμάτιο, ξαπλώ-
σαμε μαζί στο κρεβάτι σου. Είχα ένα πε-
ρίεργο συναίσθημα. Εκείνο το βραδύ δεν 
διαβάσαμε παραμύθια αλλά μου είπες 
κάτι λόγια που ακόμα και τώρα κάθε φο-

ρά πριν πάω για ύπνο τα θυμάμαι. Ακόμα 
φέρνω στο νου μου την εικόνα του προ-
σώπου σου από εκείνο το βράδυ. Είχες 
βουρκώσει και προσπαθούσες απελπι-
σμένα να βρεις λέξεις να μου πεις.
Ενώ ήμουν μόλις επτά χρονών, με ρώτη-
σες διστακτικά καθώς δεν σου έβγαι-
ναν οι λέξεις, τι ήθελα να κάνω όταν 
μεγαλώσω και σου απάντησα χωρίς 
να το σκεφτώ,”Θέλω να σε κάνω περή-
φανη”. Πάντοτε με πείραζες και μου έλε-
γες « θέλω να ζήσω να σε δω γυναίκα». 
Ήμουνα αγριοκάτσικο και δεν μπορούσε 
κανένας να με μαζέψει. 
Έπειτα εσύ με αγκάλιασες με τρυφερό-
τητα,  μύρισες τα μαλλιά μου και μου 
ψιθύρισες  “Είμαι περήφανη μόνο και 
μόνο που είσαι εδώ μαζί μου”. Τότε σε 
έσφιξα πολύ δυνατά σαν να ήξερα ότι 

θα ήταν η τελευταία αγκαλιά που θα σου 
έδινα. Πλημμύρισε με δάκρυα το σεντόνι. 
Συνέχισες λέγοντας μου «Πραγματοποί-
ησε το όνειρο σου με όσα εμπόδια και 
να έχεις στην ζωή σου… Να ξέρεις μετά 
από αυτά θα είσαι ακόμα πιο δυνατή”. 
Εκείνη τη στιγμή σε ρώτησα αυθόρμητα, 
“Κι αν πραγματοποιήσω το όνειρο μου 
μετά τι γίνεται; ” και εσύ μου απάντησες 
“Ψάχνεις για ένα καινούργιο όνειρο”.
Ακόμα και όταν μιλούσαμε ένιωθα πως 
σε έχανα. Μου χαμογέλασες και μου 
είπες , “Να είσαι δυνατή!”.  Σου χαμογέ-
λασα και εγώ με τη σειρά μου και τότε το 

τελευταίο δάκρυ κύλησε από το μάγουλό 
σου. Με πείρες αγκαλιά και κοιμηθήκαμε 
μαζί όλο το βράδυ, ενώ παράλληλα μου 
έσφιγγες το χέρι. Έκλεισα τα μάτια μου 
και όταν τα άνοιξα ξανά, δεν ήσουν πια 
διπλά μου. 
Τέσσερις μήνες πριν είχε φύγει ο παπ-
πούς για το μεγάλο ταξίδι και δεν άντεξες 
μακριά του. 
Δεν έκανα απολύτως τ ίποτα απλώς 
έκλεισα τα μάτια κι ευχόμουν, όταν θα 
τα ανοίξω ξανά, να ήσουν πάλι δίπλα 
μου. Όμως δυστυχώς οι ευχές μου έμει-
ναν ανεκπλήρωτες. Το μόνο που μου απέ-
μεινε τώρα είναι να σε επισκέπτομαι στην 
αιώνια σου κατοικία όποτε έρχομαι στο 
νησί μας.
Να με θυμάσαι γιαγιά, γιατί εγώ δε σε 
ξεχνώ ποτέ.

Το τελευταίο βράδυ
ΤΗΣ ΓΩΓΩ ΝΕΦΕΛΗ

Επάγγελμα τεχνίτης κιθάρας - 
οργανοποιός 

Ό
ταν πιάσει στα χέρια του μια «λα-
βωμένη» κιθάρα μπορεί αμέσως 
να καταλάβει τα πάντα. Γιατί τρί-
ζει, γιατί δεν αποδίδει και ανάλο-

γα το είδος μουσικής που παίζει ο πελάτης 
του, να μεταμορφώσει το ξύλο της κιθάρας, 
να μαντέψει ποιες χορδές χρειάζονται και να 
τη φροντίσει ώστε να βελτιώσει την επίδοση 
του οργάνου. Είναι και ο ίδιος μουσικός γε-
γονός που διευκολύνει να γίνει το επάγγελ-
μα του πιο δημιουργικό.
Πρόκειται για τον Γιάννη Καρκούλια ο 
οποίος είναι γνωστός στη μουσική αγορά 
ως ο μεγάλος «μάστορας» της κιθάρας που 
έχει ρυθμίσει τα όργανα σπουδαίων μουσι-
κών και όχι μόνο Ελλήνων.
Ασχολείται πλέον με την τέχνη της επι-
σκευής και της οργανοποιίας πολλά χρόνια 
και κατόρθωσε να ακολουθήσει διαφορε-
τική διαδρομή από εκείνη που επιβάλλουν 
οι νόμοι της αγοράς στο χώρο. Δηλαδή δεν 
επεδίωξε το γρήγορο κέρδος, αντιθέτως 
στηρίχθηκε στο συναίσθημα και κατόρθωσε 
να ζει ο ίδιος και η οικογένεια του από ένα 
επάγγελμα όχι τόσο διαδεδομένο και που 
χρειάζεται να βρίσκει συνεχώς την ποιότητα 
κάθε οργάνου. «Όλες οι κιθάρες είναι παι-
διά μου και από την στιγμή που μου τις εμπι-
στεύονται τις αντιμετωπίζω σαν δικές μου», 
υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.
«Δεν αποφάσισα να μπω σε αυτό το επάγ-
γελμα», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης Καρ-
κούλιας, «αυτό προέκυψε από την αγάπη 
μου για τη μουσική, για τις κιθάρες. Προ-
σπαθώντας να φτιάξω τις δικές μου κιθάρες 
για να μπορέσουν να με εκφράσουν και να 
είναι λειτουργικά σωστές. Σιγά-σιγά ο περί-
γυρος μου, οι φίλοι μου βλέποντας τις κιθά-
ρες μου και παίζοντας με αυτές, μου έλεγαν 
πόσο καλά ρυθμισμένες είναι και άρχισαν 
να μου ζητούν να ρυθμίσω και τις δικές τους. 
Αυτό γινόταν όλο και πιο συχνά με αποτέ-
λεσμα να αποφασίσω ότι τελικά πρέπει να 
επενδύσω σε αυτό και να το μάθω καλύ-
τερα».
Το κατώφλι του εργαστηρίου περνούν κάθε 
εβδομάδα δεκάδες, υψηλού επιπέδου μου-
σικοί για να του εμπιστευτούν τις κιθάρες 
τους. Την μέρα που ήταν εκεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

τον επισκέφτηκε ένα από τα μεγαλύτερα 
ονόματα της τζαζ σκηνής στην Ελλάδα, ο 
Γιώτης Σαμαράς. Ένας δεξιοτέχνης της κιθά-
ρας με πλούσια δισκογραφία και αναγνώ-
ριση.
Έφερε μία από τις κιθάρες του για ρύθμιση, 
πριν από το βραδινό του Live. Θα εξηγήσει 
ότι μόνο στον Γιάννη Καρκούλια εμπιστεύ-
εται τα όργανα του τα τελευταία 5 χρόνια 
καθώς «κάθε φορά πετυχαίνει στο όργανο 
αυτό που θέλω».
«Ανάλογα με το είδος της μουσικής η ρύθ-
μιση είναι διαφορετική μας. Άλλος χτυπάει 
περισσότερο τις χορδές, άλλος λιγότερο» 
υπογραμμίζει ο Γ. Σαμαράς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Μετά από τόσα χρόνια πλέον ο Γιάννης με 
γνωρίζει καλά και ξέρει πώς επιθυμώ να 
είναι η κιθάρα μου και πώς θα βελτιωθεί ο 
ήχος μου. Αισθάνομαι μία ασφάλεια. Είναι ο 
μάστορας μου».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Καρκούλιας 
εξηγεί πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη όταν 
έρχονται στο εργαστήρι τόσο σπουδαίοι 
δεξιοτέχνες.
«Όταν έρχονται κάποιοι όπως ο Γιώτης 
Σαμαράς, αυτό που αισθάνομαι πρωτίστως 
είναι ευγνωμοσύνη. Και αυτό με κάνει να 
ηρεμήσω και από το άγχος της υπερευθύ-
νης που δημιουργεί ταυτόχρονα. Γιατί όταν 
ο Γιώτης Σαμαράς και άλλοι μεγάλοι παίχτες, 
αλλά και μικροί παίχτες χομπίστες με πλη-
ρώνουν για να φτιάξω την κιθάρα τους έχω 
μια ευθύνη. Πρέπει να πάνε σπίτι τους και να 
είναι ευχαριστημένοι, χαρούμενοι».
Γενικά να σημειωθεί ότι η κατασκευή μου-
σικών οργάνων, ως επάγγελμα και ως καλ-
λιτεχνική δραστηριότητα, συνδέθηκε με 
το γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό 
και τεχνικό της πλαίσιο στην Ελλάδα. Την 
πορεία διαμόρφωσαν η ακμή και παρακμή 
του επαγγέλματος και πάντοτε ο κλάδος 
ανέδειξε μονάδες και ως φορέας του τοπι-
κού μουσικού πολιτισμού. Σήμερα στην 
κατασκευή και το εμπόριο αντιπαρατέ-
θηκαν σε ταλαντούχους τεχνίτες η βιοτε-
χνική και η μαζική βιομηχανική παραγωγή, 
κυρίως η εισαγόμενη. Ο Γιάννης Καρκού-
λιας αντιστέκεται στην απρόσωπη προσέγ-
γιση του οργάνου.
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Υ
πάρχει σαφής συσχέτιση 
ανάμεσα στη μοναξιά και 
στον κίνδυνο άνοιας, δεί-
χνει μια νέα αμερικανική ε-

πιστημονική έρευνα. Οι άνθρωποι 
κάτω των 80 ετών που βιώνουν μο-
ναξιά, έχουν περίπου τριπλάσια πι-
θανότητα να διαγνωστούν με άνοια.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επί-
κουρο καθηγητή νευρολογίας Τζόελ 
Σαλίνας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό “Neurology” της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολο-
γίας, ανέλυσαν στοιχεία για 2.308 
ανθρώπους με μέση ηλικία 73 ετών, 
χωρίς άνοια στην αρχή της μελέτης. 
Από αυτούς, οι 144 δήλωσαν ότι 
ένιωθαν μοναξιά τουλάχιστον 
τρεις μέρες την εβδομάδα.
Στην πορεία της έρευνας επί 
μια δεκαετία, 329 άτομα 
διαγνώστηκαν με άνοια 
και εξ’ αυτών τα 31 ανή-
καν στην ομάδα εκείνων 
με μοναξιά. Διαπιστώ-
θηκε ότι στις ηλικίες 60 έως 
80 ετών ένας άνθρωπος 
με μοναξιά είχε σχεδόν 
τριπλάσια πιθανότητα 
να εμφανίσει άνοια, κάτι 
που δεν φάνηκε να ισχύει 
για τους άνω των 80 ετών.
Η μοναξιά φάνηκε επίσης 
να σχετίζεται με χειρότερες 
γνωστικές-νοητικές επιδό-
σεις (έλεγχο προσοχής, λήψη 
αποφάσεων, γνωστική ευελι-
ξία, ικανότητα σχεδιασμού κ.α.) 
και μικρότερο όγκο εγκεφάλου, δύο 
παράγοντες που είναι δείκτες μεγα-
λύτερου κινδύνου για γνωστική εξα-
σθένηση και Αλτσχάιμερ αργότερα 
στη ζωή.
“Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τη σημα-
σία της μοναξιάς και της ελλιπούς κοι-
νωνικής διασύνδεσης, όσον αφορά 
τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας όσο 
γερνάμε. Η έγκαιρη αναγνώριση των 
σημαδιών της μοναξιάς στον εαυτό 
μας και στους άλλους, η ανάπτυξη 
και διατήρηση υποστηρικτικών σχέ-
σεων, είναι σημαντική για όλους 
και ιδίως για όσους νιώθουν μόνοι. 
Όμως είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, 
καθώς μεγαλώνουμε, για να αυξή-
σουμε την πιθανότητα να καθυστε-

ρήσουμε ή ίσως και να αποτρέψουμε 
τη γνωστική εξασθένηση”, δήλωσε ο 
δρ Σαλίνας.
“Η νέα μελέτη μας υπενθυμίζει ότι αν 
θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα 
στην υγεία του εγκεφάλου, δεν μπο-
ρούμε να αγνοήσουμε τους ψυχοκοι-
νωνικούς παράγοντες όπως τη μονα-
ξιά”, πρόσθεσε. Οι ερευνητές επεσή-
μαναν επίσης ότι από την αρχή της 
πανδημίας Covid-19 η μοναξιά έχει 
επιδεινωθεί και έχει γίνει συχνότερη 
στους ανθρώπους άνω των 60 ετών.
Μπορείτε να κάνετε το τεστ θέτοντας 
τις παρακάτω ερωτήσεις στη γιαγιά ή 
τον παππού σας.
1. Σε ποιο ημερολογιακό έτος βρισκό-
μαστε;

(Βαθμολογία: 0 για σωστή απά-
ντηση – 4 για λάθος απάντηση)
2. Σε ποιο μήνα του έτους βρι-

σκόμαστε;
(Βαθμολογία: 0 για 
σωστή απάντηση – 3 για 

λάθος απάντηση)
Σημείωση: Στο σημείο 
αυτό, θα πρέπει να 
δώσετε μια πλήρη διεύ-
θυνση με 5 πληροφορίες 

– όνομα, επώνυμο, οδό, 
αριθμό, περιοχή

3. Τι ώρα είναι περίπου (με 
απόκλιση μίας ώρας);
(Βαθμολογία: 0 για σωστή 

απάντηση – 3 για λάθος απά-
ντηση)
4. Μετρήστε αντίστροφα από 
το 20 ως το 1

(Βαθμολογία: 0 για σωστές 
απαντήσεις – 2 για ένα λάθος – 4 

για περισσότερα λάθη)
5. Πείτε τους μήνες του έτους αντί-
στροφα
(Βαθμολογία: 0 για σωστές απαντή-
σεις – 2 για ένα λάθος – 4 για περισ-
σότερα λάθη)
6. Πείτε τη διεύθυνση που δόθηκε 
νωρίτερα
(Βαθμολογία: 0 για σωστές απαντή-
σεις – 2 για ένα λάθος – 4 για δύο 
λάθη – 6 για τρία λάθη – 8 για τέσ-
σερα λάθη – 10 για πέντε λάθη)
Βαθμολογία - Αποτελέσματα
0-7 Δεν υπάρχει πρόβλημα μνήμης
8-9 Ήπιο πρόβλημα μνήμης
10-28 Σοβαρό πρόβλημα μνήμης και 
γνωστικής κατάπτωσης που πρέπει 
να ερευνηθεί άμεσα από ειδικό

Η 
κούραση βέβαια δεν είναι κάτι παράλογο. 
Εάν έχετε πολλές  υποχρεώσεις και ένα γε-
μάτο πρόγραμμα που διαρκώς μεγαλώνει, 
τότε είναι λογικό να αισθάνεστε εξαντλη-

μένοι στο τέλος της ημέρας. Σε μερικές περιπτώσεις 
όμως, εάν δυσκολεύεστε πολύ να ανταπεξέλθετε και 
θα προτιμούσατε έναν υππνάκο στη διάρκεια της η-
μέρας, τότε ίσως ο κλέφτης της ενέργειάς σας να μην 
είναι το υπερφορτωμένο πρόγραμμά σας, αλλά κάτι 
διαφορετικό.
 Μήπως σας λείπει ύπνος;
Όλοι χρειαζόμαστε έναν καλό βραδινό ύπνο που 
θα περιλαμβάνει τα τρία στάδια NREM και ένα στά-
διο REM ύπνου.  Με άλλα λόγια επαρκούς διάρκειας 
ύπνο που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια και θα 
οδηγεί σε πραγματική ξεκούραση και αναζωογό-
νηση.
Έλλειψη θρεπτικών συστατικών
Για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού απαι-
τείται η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών 
συστατικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 
ζωτικής σημασίας η υγιεινή και ισορροπημένη δια-
τροφή, ώστε να μην παρουσιάζονται συμπτώματα 
λόγω ανεπαρκειών, όπως η μειωμένη ενεργητικό-
τητα και η κόπωση.
Δεν είστε αρκετά δραστήριοι

Όσο περισσότερη η φυσική δραστηριότητα και η 
άσκηση στη διάρκεια της ημέρας, τόσο περισσό-
τερες οι πιθανότητες να κάνετε ποιοτικό ύπνο στη 
διάρκεια της νύχτας και να ξυπνήσετε ανανεωμένοι 
και γεμάτοι ενεργητικότητα.
Περνάτε πολύ χρόνο σε συσκευές
Είναι γνωστό ότι οι μπλε οθόνες μπορούν να προκα-
λέσουν κόπωση των ματιών, πονοκέφαλο, να διατα-
ράξουν τον ύπνο και να εμποδίσουν τον εγκέφαλο να 
ξεκουραστεί επαρκώς.
Μην ξεχνάτε να κάνετε συχνά διαλείμματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας από τις οθόνες και να απενερ-
γοποιείτε το τηλέφωνό σας λίγες ώρες πριν τον ύπνο.
Έχετε μια υποκείμενη πάθηση
Αν δεν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω συνθή-
κες ενδεχομένως η απώλεια ενεργητικότητας συνδέ-
εται με κάποια υποκείμενη νόσο που θα πρέπει να 
διερευνηθεί.

Πέντε λόγοι που νιώθετε τόσο κουρασμένοι – 
Πώς να τονωθείτε

Έρευνα: Η μοναξιά αυξάνει τον 
κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους

Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν εσάς και τον σύντροφό σας να κοιμάστε 
καλύτερα τη νύχτα και να ξεπεράσετε το ροχαλητό του συντρόφου σας.
Αλλαξτε τη θεση του ύπνου και ανασηκώστε ελαφρά το κεφάλι στο μαξιλάρι έως και κατά δέκα εκατοστά. Με τον 

τρόπο αυτό διευκολύνεται η αναπνοή – υπάρχουν και ειδικά μαξιλάρια για αυτό το σκοπό.
Προτιμήστε να κοιμάστε στο πλάι, όχι ανάσκελα. Συχνά αναφέρεται το κόλπο με το μπαλάκι του τέννις – ράβουμε ένα στη 
ράχη στη πιζάμας οπότε δεν είναι δυνατό να ξαπλώσει κάποιος ανάσκελα.
Δοκιμάστε κάποιο βοήθημα π.χ. ταινία ή συσκευή που ανοίγει τους αεραγωγούς και τους διατηρεί ανοιχτούς στη διάρ-
κεια της νύχτας.
Πριν πάτε στο κρεβάτι φροντίστε να έχετε καθαρή μύτη. Οτιδήποτε προκαλεί συμφόρηση της μύτης θα δυσκολέψει την 
αναπνοή σας. Χρησιμοποιείστε φυσιολογικό ορό.
Ιδανικά ο αέρας στην κρεβατοκάμαρα πρέπει να είναι υγρός και όχι ξηρός διαφορετικά θα ερεθίσει τους βλεννογόνους 

της μύτης και του φάρυγγα. Ενας υγραντήρας μπορεί να βοηθήσει.
Η απώλεια βάρους πάντα βοηθά επειδή μειώνει τον λιπώδη ιστό στο πίσω μέρος του λαιμού και μει-

ώνει το ροχαλητό.
Αποφύγετε το αλκοόλ, αλλά και τα υπναγωγά χάπια και τα ηρεμιστικά επειδή προκαλούν 

έντονη μυοχάλαση και επηρεάζουν την αναπνοή.
Αποφύγετε τα βαριά γεύματα πριν τον ύπνο.

Η ήπια άσκηση ακόμη και αν δεν οδηγήσει σε απώλεια βάρους μπορεί να οδηγή-
σει σε τόνωση των μυών της περιοχής του λαιμού και σε μείωση του ροχαλητού.
Η διακοπή του καπνίσματος τέλος βοηθά επειδή το κάπνισμα ερεθίζει τους 
βλεννογόνους του λαιμού. Αν και δύσκολο βήμα πάντα προσφέρει άμεση 
ανακούφιση από το ροχαλητό.

Ροχαλητό: Οι χωριστές κρεβατοκάμαρες δεν είναι η 
μόνη λύση – 10 top tips

Ξηροφθαλμία: Η απρόσμενη αλλά αποτελεσματική λύση 

Σ
την ανακάλυψη μιας ακόμη λύσης για την αντιμετώ-
πιση της ξηροφθαλμίας προχώρησε ερευνητική ο-
μάδα από το Πανεπιστήμιο του Waterloo. Όπως ε-
ξήγησαν οι ειδικοί, κάθε φορά που ανοιγοκλείνου-

με τα μάτια μας, μια δακρυική στοιβάδα (δακρυικό «φιλμ») 
επικαλύπτει την επιφάνεια των ματιών κάνοντας την λεία 
και καθαρή. Χωρίς τη στοιβάδα αυτή των δακρύων δεν θα 
ήταν δυνατή η διαυγής όραση. Το «δακρυικό φιλμ» αποτε-
λείται από τρεις διαφορετικές στοιβάδες: λιπαρή, υδατοει-
δή και βλεννώδη στοιβάδα.
Η συνεργιστική δράση των τριών στοιβάδων ενυδατώ-
νουν την οφθαλμική επιφάνεια και προστατεύουν από 
τυχόν λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν αν ένα σκου-
πιδάκι μπει στο μάτι μας ή λόγω της σκόνης και της βρω-

μιάς. Όταν κάποιο από τα τμήματα αυτά γίνει ασταθές τότε 
παρουσιάζεται ξηροφθαλμία με συμπτώματα κνησμού 
και αίσθηση τσιμπήματος.
Σχετικά με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
Experimental Eye Research journal, οι 52 συμμετέχοντες σε 
αυτή, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες που αποτελούνταν από 
αθλητές η μία και από μη αθλητές η δεύτερη. Οι συμμετέ-
χοντες στην πρώτη ομάδα ασκούνταν τουλάχιστον πέντε 
φορές την εβδομάδα ενώ οι υπόλοιποι το πολύ μία φορά 
την εβδομάδα. Για να μπορέσουν να έχουν μάλιστα άμεσα 
αποτελέσματα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν εξετάσεις 
όρασης στους συμμετέχοντες πέντε λεπτά πριν και πέντε 
λεπτά μετά την άσκηση, για να αξιολογηθούν η έκκριση 
δακρύων και ο χρόνος διάσπασης των δακρύων.
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ιστορίες

 Το πλουσιοκόριτσο από τις Κάννες που βασάνισε η Γκεστάπο για 18 
μέρες αλλά δεν «έδωσε» κανέναν

Η Ελένη Βαλλιάνου, που μεγάλωσε στα πούπουλα, στα μεγα-
λεία και τα λούσα, εκτελέστηκε από τους ΝΑΖΙ, αφού βασανί-
στηκε φρικτά για 18 μέρες, χωρίς να προδώσει τους συντρό-
φους της.

Ε
ίναι από τις ιστορίες που βλέπεις στην τηλεόραση ή 
διαβάζεις στα βιβλία. Από αυτές όμως που σου επι-
βεβαιώνουν πως όλα είναι βγαλμένα μέσα από τη 
ζωή. Η ζωή της Ελένης Βαλλιάνου είναι μία τέτοια. 

Αληθινή, πραγματική… Θα τη διαβάσεις σε βιβλία, ίσως να 
τη δεις στην τηλεόραση, μόνο που δεν είναι μυθοπλασία, 
αλλά πραγματικότητα, η οποία «έκλεισε» ανήμερα της Πα-
ναγίας.
Η Ελένη Βαλλιάνου (Hélène Vagliano) γεν-
νήθηκε το 1909 στο Παρίσι. Ήταν 
κόρη του κεφαλλονίτη πλοιο-
κτήτη Μαρίνου Βαλλιάνου 
και της Δανάης Βαλλιά-
νου. Η οικογένειά της 
ζούσε σε ένα πολυ-
τελέστατο σπίτ ι σ το 
Άσκοτ της Αγγλίας, 
ό π ο υ  η  μ ι κ ρ ή 
Ελένη πέρασε τα 
παιδικά της χρό-
νια.
ο 1924 οι γονε ίς 
της,  λά τ ρε ις  του 
γ κο λ φ,  μ ε τ α κό -
μισαν σ τ ις Κάννες 
της γαλλικής Ρ ιβιέ-
ρας γ ια να μπορούν 
να επιδίδονται και τον 
χειμώνα στο αγαπημένο 
τους άθλημα. Η 15χρονη 
Ελένη παρέμεινε σ το Άσκοτ, 
όπου συνέχισε τ ις σπουδές της, 
εσώκλε ισ τη σ το τοπικό σχολε ίο St. 
George’s School. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή μεταξύ 
των συμμαθητών της.  Έπαιζ ε υπέροχο πιάνο, 
μιλούσε με ευχέρεια γαλλικά και αγγλικά και συμ-
μετείχε στα αθλητικά δρώμενα του σχολείου της με 
την ομάδα του λακρός.
Το 1927, η 18χρονη πλέον Ελένη ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στο Άσκοτ και μετακόμισε στο σπίτι 
των γονιών της σ τις Κάννες. Ήταν ένα αρχοντικό 
στην περιοχή στην περιοχή Καλιφορνί, με την ονο-
μασία Βίλα Σανφλερί (Villa Champfleuri). Ξεχώρι-
ζαν η μεγάλη πισίνα, οι λιμνούλες με τα φλαμίν-
γκος και ο εντυπωσιακός κήπος, ο οποίος αργότερα 
κηρύχτηκε διατηρητέος. Ένας αληθινός επίγειος 
παράδεισος για την οικογένεια Βαλιάνου. Ο πατέ-
ρας της ήταν ήδη πρωταθλητής του γκολφ και πρό-
εδρος του τοπικού συλλόγου και η μητέρας της επι-
κεφαλής της τοπικής γυναικείας ομάδας του γκολφ.
Η νεαρή Ελένη έζησε μια ανέμελη ζωή τα χρόνια 
του Μεσοπολέμου. Τρελαινόταν γ ια θαλάσσ ιε ς 
βόλτες με το ταχύπλοο που της χάρισε ο πατέρας 
της και αγαπούσε με πάθος την ορειβασία. Συχνά 
έγραφε άρθρα για την εφημερίδα των αποφοίτων 
του σχολείου της και μετέφραζε άρθρα στη γραφή 
Μπράιγ γ ια τ ις εφημερίδες των τυφλών. Αναμί-
χθηκε στο κίνημα του προσκοπισμού, αλλά και στα 
κοινά της αγγλικής κοινότητας των Καννών.
Η ζωή της έλαβε διαφορετική τροπή με την κήρυξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Σεπτέμβριο του 
1939. Μαζί με τη μητέρα της βοηθούσε εθελο-
ν τ ικά τους γάλλους σ τρατ ιώτες που σ τέλνον ταν 
σ το μέ τωπο της Ιταλίας. Από το καλοκαίρι του 
1940, όταν η Γαλλία βρέθηκε κάτω από τη γερμα-
νική κατοχή, ο γαλλικός λαός άρχισε να οργανώ-
νει την αντίστασή του στη δωσιλογική κυβέρνηση 

του Βισύ. Η Ελένη, με νεανική ορμή, πνεύμα αγω-
νιστικό και θάρρος αξιοζήλευτο, συμμετέχει σ το 
αντιστασιακό κίνημα των «Μακί» της περιοχής της 
και σύντομα αναδείχνεται ηγετικό στέλεχος, παρά 
τη νεαρή της ηλικία.
Η παράτολμη, όμως, δράση της κινητοποίησε τ ις 
γερμανικές κατοχικές δυνάμεις σ τ ις Κάννες. Στ ις 
28 Ιουλίου 1944 συνελήφθη από άνδρες της οργά-
νωσης Λεγεώνα των Γάλλων Εθελοντών κατά του 
Μπολσεβικισμού του πρώην κομμουνισ τή βου-
λευτή Ζακ Ντοριό, που συνεργάζονταν με τις κατο-
χικές δυνάμεις. Την ίδια ημέρα συνελήφθησαν και 
οι γονείς της, σε μια προσπάθεια να της ασκηθεί 

πίεση και να καταδώσει τους συντρόφους 
της.

Έω ς  τ ι ς  15  Αυ γ ο ύ σ τ ο υ 
την υπέβαλ λαν σε φρι-

κτά βασαν ισ τήρια σ το 
τοπικό αρχηγε ίο της 

Γκεσ τάπο, χωρίς να 
μπορέσουν να κάμ-
ψουν το ηθικό της 
ή να της αποσπά-
σουν οποιαδήποτε 
μαρτυρία γ ια τους 
συν τ ρόφους της. 
Ανήμερα της Κοι-
μήσεως της Θεοτό-
κου και λίγες μόνο 

ώρες προτού εισέλ-
θουν τα συμμαχ ικά 

στρατεύματα στις Κάν-
νες, την εκτέλεσαν έξω 

από την πόλη, μαζί με 23 
άλλους συγκρατούμενούς της.

Η πάνδημη κηδεία της έγ ινε έξι 
εβδομάδες μετά την εκτέλεσή της, στον 

Ρωσικό Ορθόδοξο Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
σ τ ις απελευθερωμένες Κάννες. Το φέρετρό της 
ήταν τυλιγμένο με την τρίχρωμη γαλλική σημαία, 
ενώ οι σύν τροφοί της σ την αν τ ίσ ταση απέδιδαν 
τιμές. Μια χορωδία τραγούδησε το Ave Maria και 
το αγαπημένο της κομμάτι Viens Douce Mort, σύν-
θεση του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Βρίσκεται θαμ-
μένη σε κρύπτη του Ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
όπου κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο γ ίνεται 

επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη της.
Οι εφημερίδες της εποχής χαρακτήρισαν την Ελένη 
Βαλλιάνου ως νέα Ζαν ν τ’ Αρκ. Η Γαλλική κυβέρ-
νηση της απένε ιμε με τά θάνατον το Παράσημο 
της Λεγεώνας της Τιμής και τον Πολεμικό Σταυρό 
του Φοίν ικα. Στ ις Κάννες ένας δρόμος φέρει το 
όνομά της (rue Hélène Vagliano. Τον Αύγουσ το 
του 2002 έγιναν αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας 
στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Λειβαθούς στις 
Κεραμιές Κεφαλληνίας, πατρίδα του εθνικού ευερ-
γέτη Παναγή Βαλλιάνου (Εθνική Βιβλιοθήκη στην 
Αθήνα), πρόγονου της Ελένης Βαλλιάνου.
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Τ
ελικά τα έφερε η μοίρα έτσι ώ-

στε να προλάβουμε τους Τούρ-

κους και να πάμε εμείς πρώτοι 

«ξαφνικά ένα βράδυ» στη γεί-

τονα με τα C-130 της πολεμικής μας αε-

ροπορίας... 

Όχι όμως για να πλήξουμε ή να καταλά-

βουμε εδάφη, αλλά για να προσφέρουμε 

βοήθεια στους πονεμένους συνανθρώ-

πους μας που επλήγησαν από τον κατα-

στρεπτικό σεισμό που έπληξε Τουρκία 

και Συρία αυτή την εβδομάδα. 

Οι Έλληνες διασώστες, μία αποστολή 

από 21 έμπειρους πυροσβέστες, χωρίς 

διακοπή, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 

συνθήκες και δριμύ ψύχος, κατόρθω-

σαν να σώσουν από τα ερείπια, μέχρι την 

στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, 

δύο κοριτσάκια και έναν 50χρονο. 

Οι εικόνες με τις προσπάθειες των Ελλή-

νων διασωστών, η συγκίνησή τους μόλις 

έσωσαν τα παιδιά, έχουν κάνει το γύρω 

του κόσμου και έχουν προκαλέσει το ενδι-

αφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. 

Ταυτόχρονα, ο έλληνας πρωθυπουρ-

γός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε 

στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, για να του εκφράσει τη θλίψη 

του για τον καταστροφικό σεισμό και του 

μετέφερε τη συμπαράσταση και τα συλ-

λυπητήρια του ελληνικού λαού για την 

απώλεια ανθρώπινων ζωών. 

Και στους προγενέστερους όμως, άλλους 

δύο κατασ τροφικούς σεισμούς σ την 

Τουρκία, το 1999 και το 2020, με χιλιά-

δες θύματα, η Ελλάδα συμπαραστάθηκε 

έντονα, ηθικά και υλικά. Και στις δύο 

περιπτώσεις η αγνωμονούσα Τουρκία 

δεν άργησε να εξαπολύσει εκ νέου υβρι-

δικές απειλές κατά της πατρίδας μας… 

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία, 

αφού συνέλθει από το ισχυρό χτύπημα 

του εγκέλαδου, θα συνεχίσει, μέσω του 

προέδρου της, την επεκτατική και πολε-

μοχαρή τακτική, την διεκδίκηση εδαφών 

και την αμφισβήτηση των διεθνών συν-

θηκών.

Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, αντιμε-

τωπίζει σοβαρή οικονομική και υπαρ-

ξιακή κρίση και κανείς δεν μπορεί να 

προβλέψει τη μελλοντική πορεία της 

χώρας. Στις αρχές του 21ου αιώνα απο-

τελούσε υπόδειγμα για τις μουσουλμα-

νικές χώρες και ήταν υποψήφια για να 

γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. 

Η αποτυχία της ευρωπαϊκής της πορείας 

ήταν προάγγελος μιας εκτροπής από τη 

Δύση. Γίνεται πολεμοχαρής στην εσωτε-

ρική και εξωτερική της πολιτική, ενώ οι 

χώρες της Δύσης, συμπεριλαμβανομέ-

νης της Ελλάδας,  προσπαθούν να δια-

χειριστούν την «τουρκική κρίση» χωρίς 

ωστόσο να έχουν κατανοήσει την ανατο-

λίτικη νοοτροπία. 

Ο Τούρκος Σουλτάνος ονειρεύεται την 

ανασύσταση της Οθωμανικής αυτοκρα-

τορίας και εξακολουθεί να πιστεύει ότι 

θα γίνει ο μεγάλος χαλίφης στον κόσμο 

των σουνιτών μουσουλμάνων. Θέλει να 

επικρατήσει παντού, όπου κυριαρχούσε 

παλαιότερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και έχει την απαίτηση να ελέγξει τις απα-

νταχού τουρκικές κοινότητες, απαγορεύ-

οντας τες να αφομοιωθούν. Η Τουρκία, 

με την ανοχή της δύσης αλλά και της ανα-

τολής, επιτίθεται σε γειτονικά κράτη και 

καταλαμβάνει εδάφη πιστεύοντας ότι της 

ανήκουν. 

Υπάρχει όμως και η ανοχή. Σήμερα δεν 

υπάρχουν πλέον πολιτικές ιδεολογίες ή 

φιλίες μεταξύ των κρατών, παρά μόνο 

οικονομικά συμφέροντα. Και εν ονόματι 

των συμφερόντων, εχθροί γίνονται φίλοι 

και φίλοι εχθροί.

Εάν η γείτονα δεν το αντιληφτεί εγκαίρως, 

ο βίος της προβλέπεται μάλλον βραχύς…

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Ξαφνικά ένα βράδυ…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Μήνυμα Υφυπουργού 
Εξωτερικών, Ανδρέα 

Κατσανιώτη, με αφορμή τον 
εορτασμό για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

«[…]Για κοιτάξετε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογα-
ριάζει κανείς πως, από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως 
τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την 
ίδια γλώσσα…[…]

Αληθή τα λόγια του σπουδαίου μας Σεφέρη…

Από τις «πολύχρυσες Μυκήνες» και τη Γραμμική Β’, το λόγο του 
Ομήρου και τους μεγάλους Τραγικούς, μέχρι σήμερα, την εποχή 
της πληροφορίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των κοινωνικών 
μέσων, η ελληνική γλώσσα ζωντανή και ενεργή, παράγει ιστορία, 
πολιτισμό και επιστήμη.

Κατά το μακραίωνο ταξίδι της, η γλώσσα μας υπήρξε παρούσα 
όταν οι Ευαγγελιστές διακήρυσσαν στα ελληνικά τον ερχομό του 
Χριστού στον κόσμο, όταν η μακρινή Ωκεανία έπαιρνε το όνομά 
της από τον Τιτάνα γιο το Ουρανού και της Γαίας. Ήταν παρούσα 
και όταν τα Στοιχεία του Αλεξανδρινού Ευκλείδη μεταφράζονταν 
ως το πρώτο δυτικό βιβλίο στα κινεζικά αλλά και όταν η ελληνική 
φωνή γινόταν "phone"…

Είναι η ελληνική λοιπόν μια γλώσσα οικουμενική, που ακο-
λούθησε δρόμο συνθετικό και γόνιμο και πορεύεται -διαρκώς 
εμπλουτιζόμενη- στο σύγχρονο κόσμο. Ιατρική αλλά και θεολο-
γία, τεχνολογία αλλά και φιλοσοφία, όλοι οι καρποί της ανθρώ-
πινης διανόησης χωρούν εντός της.

Είναι η γλώσσα μας εκείνη η νοητή γραμμή που ενώνει τη 
μακραίωνη ελληνική σκέψη με τους προβληματισμούς του 
σήμερα. Είναι το κλειδί για την κατανόηση του σύγχρονου 
κόσμου. Είναι ένα παγκόσμιο αγαθό, υψηλής πολιτισμικής αξίας, 
που ανήκει σε όλους μας. Και εμείς προνομιούχοι, ως κοινωνοί 
μιας γλώσσας με αξιοθαύμαστη διαχρονικότητα και παγκόσμια 
ηχώ.

Έλληνες του εξωτερικού,

Φίλοι της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης,

Η γλώσσα μας είναι ο κόσμος μας. Και εμείς φύλακες και υπε-
ρήφανοι προστάτες του, αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να 
μιλάμε, να σκεπτόμαστε αλλά, ναι, και να ονειρευόμαστε στα 
ελληνικά...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Κ
ΑΝΕΝΑΣ δεν μπορει να σε καταλαβει 
οταν εχεις καρκινο.
Ουτε η ιδια σου η μανα κι ας λιωνει 
σαν ωχρο κερακι.

ΚΑΝΕΝΑΣ.
Ο μονος που μπορει να σε καταλαβει ειναι 
αυτος που ειχε καρκινο.
Μονο καποιος που εχει περασει ολες τις πυλες 
αυτης της κολασης γνωριζει.
Ο πονος ειναι ανυποφορος.
Σε σκιζει απο μεσα προς τα εξω.
Η μοναξια ομως ειναι η πιο αβασταχτη 
συντροφος που μπορεις να εχεις.
Μοναχικες μαχες σε κρεβατια στρωμενα με 
λευκα σεντονια με μαυρες σκεψεις να σε τυλι-
γουν, με το χερι τεντωμενο για να σταζει με 
ασφαλεια το ιερο υγρο που σου δινει την 
ελπιδα οτι μπορει να ζησεις αλλη μια μερα.
Το κορμι σου διαλυμενο.
Η ψυχη σου σακατεμενη.
Η καρδια σου ομως ακουγεται ακομα.
Μια επιλογη υπαρχει.
Σφιγγεις τα δοντια και υπομενεις.
Ακομα μια χημειοθεραπεια.
Ενα βημα ακομη πιο κοντα στη ζωη ή στη 
λυτρωση.
Γιατι απο καποια στιγμη και μετα λυτρωση για 
σενα ειναι ο θανατος.
Κι ομως ρε συ, η καρδια σου ακομα ακουγεται.
Και σφιγγεις παλι τα δοντια.

Τα σφιγγεις τοσο δυνατα που ματωνουν τα 
ουλα σου.
Ακομα μια χημειοθεραπεια.
Και ή θα κλαινε οι δικοι σου απο χαρα ή...
Εκεινες τις στιγμες δεν πιστευεις σε ηρωες,
Εκεινες τις στιγμες πρεπει να γινεις εσυ ο 
ηρωας του εαυτου σου.
Εκεινες τις στιγμες σταματανε ολα.
Και πολεμας για τη ζωη σου.
Ολα ειναι εναντιον σου.
Οι στατιστικες.
Ο χρονος.
Ο γιατρος σου που σου λεει οτι θα το παλε-
ψουμε αλλα...
Τα μουσκεμενα προσωπα αυτων που αγαπας.
Εισαι ο μονος που πιστευεις σε σενα.
Γινεσαι ο καλυτερος φιλος σου.
Συμφιλιωνεσαι μαζι σου.
Και παλευεις για τη ζωη σου.
Δεν εχει σημασια αν θα ζησεις.
Κανεις δεν θα σε κατηγορησει αν δεν τα κατα-
φερεις.
Και ουτως ή αλλως εσυ θα φυγεις ορθιος.
Ειτε περπατωντας ειτε περηφανος οτι πολεμη-
σες οσο δεν παει.
Δεν τα καταφεραμε ολοι.
Οσοι επιζησαμε ειμαστε οι πρεσβευτες της 
νικης απεναντι σ' αυτο το υπουλο κτηνος.
Κι εχουμε καθηκον να μιλαμε. 
Να λεμε οτι μερικες φορες νικιεται το κτηνος.
Οσοι δεν τα καταφεραν ειναι οι ηρωες που 
με σκυφτο το κεφαλι και λυγισμενο το γονατο 
τιμαμε οι υπολοιποι.
Ολοι μα ολοι ειτε νικησαμε ειτε οχι, φτυσαμε 
στα μουτρα τον καρκινο, του ειπαμε ''μολων 
λαβε'' και σφιξαμε τα δοντια μεχρι που αυτα 
πλεον ραγισαν.
Δεν θελω να γραψω αλλα γιατι μπορει να μην 
πιστεψει ο κοσμος ολα αυτα που εζησα.
Και ηταν αποκρουστικα, ασχημα και μαυρα.
Οπως ολοι οσοι τον γνωρισαν απο κοντα.
ΚΑΝΕΝΑΣ δεν εχει ιδεα τί ειναι καρκινος.
Και σας ευχομαι να μην συναντηθειτε ποτε 
μαζι του.
Οσοι περνατε αυτη τη μαυριλα πιστεψτε σε 
σας.
Δεν γραφω κανεναν επικηδειο.
Αντιθετως, ανατρεπω τη μαυριλα και σας προ-
τρεπω να πιστεψετε.
Οριστε, δειτε εμενα.
Εγω νικησα.
Σας ξορκιζω να κανετε το ιδιο.
Νικιεται.

Kανένας δεν μπορεί να 
καταλάβει
ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΥΤΙΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Ί
σως το πιο τρομακτικό τηλεφώνημα για κάθε ξενιτε-
μένο, είναι εκείνο το καταραμένο που σε πληροφο-
ρεί ότι «έφυγε» στην Ελλάδα ένας γονιός σου, η ένας 
πολύ κοντινός, δικός σου άνθρωπος. Τα σύνθετα αι-

σθήματα ενός θανάτου βαραίνουν πάντα τη καρδιά, όταν 
όμως είσαι μακριά βαραίνουν περισσότερο. Ίσως γιατί 
στη θλίψη και στο πένθος προθέτονται και κάποιες ενο-
χές. Δεν ήσουν εκει βλέπεις να φροντίσεις τον αγαπημένο 
σου άνθρωπο στα τελευταία του, να του συμπαρασταθείς 
στο κρεββάτι του πόνου, και να του κλείσεις τα μάτια. 
Ακριβώς 30 χρόνια πριν, ξημερώματα Κυριακής πήρα 
τα κακά μαντάτα, ένα απρόσμενο μήνυμα στο τηλεφω-
νητή απ την Ελλάδα. «Ο πατέρας σου είναι στο νοσοκο-
μείο, δεν είναι καλα, μπορείς να έρθεις;».  Μόλις πήρα 
το μήνυμα νευρικός και σοκαρισμένος τηλεφώνησα στο 
πατρικό μου. Καμία απάντηση. Με έζωσαν τα μαύρα 
φίδια. Υπέθεσα τα χειρότερα. Πήρα σβάρνα τα τηλέφωνα 
άλλων συγγενών. «Δεν άκουσα τίποτα, δεν μας πήρε 
κανεις τηλέφωνο τι εγινε;». Εσύ να ψάχνεις για πληρο-
φορίες και να σου ζητούν να δώσεις…«Ναι μάθαμε, τον 
πήγαν επείγοντος στο νοσοκομείο το Σάββατο το μεση-
μέρι αλλα δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για τη κατάσταση 
του». Τι, πως, γιατί, αναπάντητα ερωτήματα και το μυαλό 
να φτιάχνει πιθανά σενάρια. Πετυχαίνω τη ξαδέλφη μου 
τη Πόπη. «Έπεσε στη μέση του δρόμου στην ανήφορα 
ξέρεις, μετά τη Φιλολάου, με κάτι μπανάνες που ειχε αγο-
ράσει και τις πήγαινε μεσα σε μια σακούλα στη μάνα σου. 
Τον μάζεψαν περαστικοί, τώρα πάω και εγώ να τον δω 
στο νοσοκομείο».
Φεβρουάριο μήνα το πανεπιστήμιο βρισκόταν στα μεσα 
της διδακτικής περιόδου, δύσκολα να τα παρατήσεις και 
να φύγεις. Τηλεφώνησα στο πιο υπέροχο πρύτανη που 
είχα στη καριέρα μου το Dr. Robert Ewing. Μου έδωσε 
αμέσως δυο εβδομάδες αδεια χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Άντε όμως Κυριακάτικα να βρεις εισιτήριο να ταξιδέ-
ψεις στην Ελλάδα. To on line booking δεν ηταν τότε όπως 
σήμερα. Έπρεπε να περιμένων και να με περιμένουν και 
οι αλλοι στην Ελλάδα. Για να κερδίσω χρόνο αποφά-
σισα να πετάξω στο Τορόντο και να πάρω εισιτήριο για 
την Ελλάδα από εκει. Κυριακή απόγευμα με μια βαλίτσα 
στο χέρι με λίγα ρούχα που έριξα μεσα ήμουν κυριολε-
κτικά στη πόρτα φεύγοντας για το αεροδρόμιο όταν κτύ-
πησε ξανά το τηλέφωνο. Ηταν η Θεία μου Αθανασία, η 
αδελφή του πατερά μου, από το Thunder Βay. «Φεύγω 
για Ελλάδα θεία τώρα να το προλάβω ζωντανό. “Παιδάκι 
μου ο πατέρας πέθανε!». Μου κοπήκαν τα πόδια, και με 
πήραν τα κλάματα. Δεν ηθελε να τη πιστέψω. Μπορει να 
ηταν λάθος οι πληροφορίες της. 
Δεν σταμάτησα να κλαίω σχεδόν σ όλο το ταξίδι μέχρι 
την Ελλάδα. Μερικοί συνταξιδιώτες με έβλεπαν και ανα-
ρωτιόντουσαν τι έχω. Ο διπλανός μου με ρώτησε. Του 
εξήγησα επιγραμματικά. Με δυο ενδιάμεσους σταθμούς 
έφτασα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αθήνα. 
Μέχρι τότε τα δάκρια μου ειχαν στερέψει. Δεν θυμάμαι 
ποιος ήρθε και με πήρε απ’ το αεροδρόμιο η αν πήρα 
ταξί. Πάντως κατ’ ευθείαν από το αεροδρόμιο κατέληξα 
στο νεκροταφείο του Βύρωνα στην Αθήνα. 
Στο προαύλιο του νεκροταφείου αναγνώρισα ένα 
τσούρμο μαυροφορέμενους συγγενείς. Η μάνα μου ηταν 
μεταξύ τους. Τουρτούριζε στο κρύο και έκλαιγε με στε-

γνά δάκρυα. Φαινόταν να τα ειχε χαμένα. Το συνηθισμένο 
«Καλώς ήρθες και καλα να περάσεις», που άκουγα κάθε 
φορά που έφτανα στην Ελλάδα, αντικαταστάθηκε από 
σιωπηλά σφιχταγκαλιάσματα και λυγμούς. Τα λόγια είναι 
περιττά κάποτε. Με οδήγησαν στο μέρος που τον κρα-
τούσαν. Ζήτησα και άνοιξαν το φέρετρο για να το δω. 
Ηταν κίτρινος, καταβεβλημένος, αλλα μου φάνηκε γελα-
στός. Δεν μου είπε όμως «καλώς το λεβέντη μου» αυτή τη 
φορά. Έσκυψα και τον φίλησα και του χάιδεψα απαλά το 
πρόσωπο του. Με τράβηξαν μακριά, η τράβηξαν το φέρε-
τρο του από κοντά μου. 
Τον τοποθέτησαν σε μια νεκροφόρα και έβαλαν ένα στε-

φάνι λουλούδια πανω απ το φέρετρο. Οι υπόλοιποι συγ-
γενείς μπήκαμε σε ένα νοικιασμένο πούλμαν και ακολου-
θήσαμε τη νεκροφόρα. Ταξιδέψαμε μέσω Κορίνθου και 
τη βόρεια Πελοπόννησο, από το παλιό δρόμο βέβαια, 
αφού δεν ειχε κατασκευαστεί ακόμα η Ολυμπία οδός. 
Διασχίσαμε το στενό Ρίο-Αντίρριο με το ferryboat. Αυτό 
το πλούσιο συναίσθημα ευμάρειας που νοιώθω ακόμα 
και τώρα όταν περνώ «απέναντι» στα αγαπημένα μου 
πάτρια εδάφη έλειπε αυτή τη φορά. Περάσαμε μεσα απ τη 
πόλη της Ναυπάκτου. Ο πατέρας μου δεν θα ξαναρχόταν 
στη πόλη που πήγε Γυμνάσιο, που πρωτοερωτεύτηκε, η 
στα παζάρια του Αγίου Δημητριου να φάει ψητή γουρνο-
πούλα. Πάει και ο απολαυστικός καφές του στο Γρίμποβο. 
Έξη χιλιόμετρα μετρά τη Ναύπακτο, και 235 Χιλιόμετρα 
απο την Αθήνα είμασταν στο προορισμό ταφής του στο 

Καστράκι Φωκίδος. Τον πήγαμε να δει και να χαιρετίσει 
το σπιτι και τη γειτονιά του για τελευταία φορά. 
Αφήσαν το σκέπασμα του φέρετρου ορθό, ακουμπισμένο 
στο τοίχο δίπλα από την εξωτερική πόρτα του σπιτιού και 
τοποθέτησαν το φέρετρο με το σώμα του στη μέση του 
σαλονιού. Πολλοί συχωριανοί που ειχαν συγκεντρωθεί 
έμειναν στην αυλή γιατί δεν χωρούσαν όλοι στο σπιτι. 
Τυλιγμένοι στα παλτά τους να φυλαχτούν απ το κρύο 
κάπνιζαν και σιγοσυζητούσαν. Ο πατέρας μου ειχε πάρει 
σύνταξη 5-6 χρόνια νωρίτερα και ξόδευε 8 μήνες περί-
που το χρόνο στο χωριό που γεννήθηκε. Επειδή ηταν κοι-
νωνικός, καλοφαγάς, και της παρέας ειχε κανει πολλούς 
φίλους. Κάποιες γυναίκες ειχαν αναλάβει καθήκοντα κου-
ζίνας να σερβίρουν ένα ποτήρι νερό, πρώτα στους ταξι-
διώτες απ την Αθήνα, να κάνουν κάνα καφέ και να μοιρά-
σουν χαρτομάντηλα… 
Η ποιο θλιβερή εικόνα της κηδείας που έμεινε για πάντα 
χαραγμένη στο μυαλό μου ηταν ο πάππους μου Γιώργος 
και η γιαγιά μου Καλλιόπη Γκέκα, οι γονείς του πατέρα 
μου. Είναι πολύ δύσκολο να θάβει ένα γονιός το παιδί 
του. Είναι αφύσικο η δεύτερη γενιά να φεύγει πριν απ τη 
πρώτη. Αλλα δυστυχώς δεν είναι μόνο στο πόλεμο που 
οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους. Και εν καιρώ ειρήνης 
συμβαίνει.  Είχα να τους δω πέντε μήνες πριν, στο τέλος 
του καλοκαιριού αφού είχαμε πάει όλοι οικογενειακώς 
για διακοπές στην Ελλάδα. Πάρα τη προχωρημένη ηλι-
κία τους, ηταν 95 & 97 χρονών αντίστοιχα βρισκόντου-
σαν σε πολλή καλή κατάσταση. Τώρα όμως, ειδικά η για-
γιά μου ειχε βάλει επάνω της απότομα δέκα πρόσθετα 
χρόνια ζωής. Πνιγμένη στα μαύρα, ειχε μείνει μια χού-
φτα άνθρωπος. Θρηνολογούσε το πρωτότοκό γιο της και 
έλεγε με τη ρουμελιώτικη τοπική ντοπιολαλιά. «Σηκου 
παν Αντρέγαμ, Δεν αικους που σ κραινω; Σήκου παν να 
ιδείς το βίο ς. Ημένα έπρεπε να παρ ου Θεός οχ ησένα». 
Ξεχνιούνται ποτε αυτά τα λόγια;
«Αναγκάστε! Ώρα να πηγαίνουμε» είπε ψύχραιμα σε 
κάποια στιγμή ένα απ τα αδέλφια του πατέρα μου, δεν 
θυμάμαι ποιος, για να περιορίσει το μοιρολόι. Τα τέσσερα 
αδέλφια του, ο Κώστας, ο Θύμιος, ο Γιάννης, ο Βασίλης 
τον σήκωσαν. Τότε ηταν όλοι ζωντανοί. Ο πατέρας μου 
ηταν ο πρώτος απ τη γενιά του που πέθανε. Περπατήσαμε 
αργά πίσω από τη νεκροφόρα τα 500 περίπου μέτρα στο 
νεκροταφείο της Άγιας Παρασκευής. Ο πάπας έψαλε την 
εξόδιο ακολουθία. Ήμουνα αποσβολωμένος απορροφη-
μένος σε χίλιες σκέψεις. Ανασυγκροτήθηκα με το «αιωνία 
η μνήμη» που πάντα ψέλνεται ένα δυο τόνους πιο δυνατά 
αφού συμπράττουν και γίνονται ψαλτάδες όλοι οι παρευ-
ρισκόμενοι. Φτάναμε στη τελευταία πράξη του έργου. 
Ο καταφερτζής πατέρας μου, κανεις δεν ξέρει πως, εξα-
σφάλισε  το πρώτο και προνομιούχο τάφο στο κεντρικό 
δρόμο του νεκροταφείου. Σκόπευε να τον ειχε φτιάξει 
ώστε να σφραγιστεί μεσα χωρίς να έχει ένα τόνο χώματα 
πανω του. Δεν πρόλαβε όμως ο καημένος. Έφυγε πολύ 
νωρίτερα απ ότι υπολόγιζε. Δεν ηταν δα και ο μόνος. 
Πολλοί θέλουν να πάνε στο παράδεισο αλλα κανένας δεν 
στέκεται ανυπόμονος στην ουρά αναμονής. 
Ο πάπας διάβασε το τρισάγιο και είπε το «δεύτε λάβετε 
τελευταίον ασπασμό» Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο 

Μνημόσυνο χωρίς κόλλυβα αυτή τη φορά
ΤΟΥ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Ανδρέας Γεωργίου Γκέκας
 (26 /10/2026—06/02/1993)
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άνοστο φιλί που δίνει κανεις. Κρύο και 
χωρίς καμιά ανταπόκριση. Τον κατέβα-
σαν, και όπως συνηθίζεται ρίξαμε μισή 
χούφτα χώμα ο καθένας πανω στο κλει-
στό πια φέρετρο. Στο τέλος ο αδελφός 
μου του πέταξε και ένα πακέτο τσιγάρα, 
τον «Άσσο» που κάπνιζε. «Πάρε πατέρα 
νάχεις να καπνίσεις σ το δρόμο» του 
φώναξε.
Τόσοι και τόσοι καυγάδες ειχαν γίνει για 
αυτά τα τσιγάρα. Ο πατέρας μου κάπνιζε 
σαν φουγάρο. Η μάνα μου συχνά του 
έλεγε να βγει στο μπαλκόνι να καπνίσει. 
Κάποιες φορές το έκανε άλλες όχι, την 
αγνοούσε πεισματικά που του αφαιρούσε 
από την απόλαυση του. Μισάνοιγε τη 
μπαλκονόπορτα να βγαίνει λίγο ο καπνός 
έξω και κάπνιζε μεσα στο σπιτι. Ουδέν 
κακό αμιγές καλού. Το καλό που προέκυψε 
από αυτή τη κατάσταση είναι ότι ούτε εγώ 
ούτε ο αδελφός μου καπνίσαμε ποτέ. 
Χρόνια αργότερα ξαφνιάσ τηκα όταν 
άκουσα τη μάνα μου η οποία έζησε σχε-
δόν 29 χρόνια μετά απ αυτόν να λέει. «ας 
τον είχα εδώ και ας κάπνιζε». Όσο για το 
πακέτο που του εβαλε μαζι του ο αδελφός 
δεν το κάπνισε ποτέ. Φαινεται ότι απαγο-
ρεύεται αυστηρώς το κάπνισμα στο κάτω 
κόσμο. Όταν εννιά χρόνια αργότερα τον 
ξέθαψα με τούς δυο μου γιους, για να μην 
είναι, σύμφωνα με την επιθυμία του μες τα 
χώματα και να τον μεταφέρω στο νέο τάφο 
που στο μεταξύ είχαμε φτιάξει, βρήκα 
άθικτο μεσα στο σελοφάν το πακέτο! Άθι-
κτη ηταν επίσης η γραβάτα του φτιαγμένη 
από polyester και το ελαστικό από το σλι-
πάκι του. Δίκαιο έχουν όλοι όσο επιμέ-
νουν στα βαμβακερά και τις φυσικές ίνες 
υφασμάτων για τους νεκρούς. Η εμπει-
ρία μας σαν τυμβωρύχοι ηταν μοναδική 
αλλα δεν την συνιστώ σε κανένα. Δεν είναι 
εύκολο να ξεθάψεις τα κόκκαλα ενός αγα-
πημένου προσώπου. Δεν θα μπω σε μακ-
άβριες λεπτομέρειες. Ο γιος μου Ανδρέας, 
που έχει το όνομά του και που έχει σπου-
δάσει μεταξύ των άλλων βιολογία εβαλε 
τα κόκκαλα του στη σωστή διάταξη και 
έβγαλε φωτογραφίες. Πλύναμε τα κόκαλα 
του με κόκκινο κρασί και τα τοποθετή-
σουμε με σεβασμό στην οστεοθήκη. Απί-
στευτο τι λιγο απόμενε απ αυτό το μεγα-

λόσωμο άνδρα μόλις λίγα χρόνια μετά το 
μεγάλο του ταξίδι. 
Μετα το νεκροταφείο πήγαμε γ ια τη 
μακαρία στο μαγαζί του χωριού. Διάφο-
ρες γυναίκες απ το χωριό ειχαν καλοψή-
σει εξαιρετικές πίτες, όλων των ειδών, 
σαλάτες, και αλλα φαγητά του τόπου μας. 
Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από δυο νέες, 
γελαστές, αεικίνητες γυναίκες: τη Λένα και 
την Αλέκα. Η δεύτερη, ηταν εμφανέστατα 
έγκυος με τη κοιλιά «κει πέρα» όπως λένε 
στο χωριό. Σοκαρίστηκα και λυπήθηκα 
αφάνταστα όταν δυο εβδομάδες μετά 
την επιστροφή μου στο Καναδά έμαθα 
για το τραγικό δυστύχημα που κόστισε 
στην Αλέκα τη ζωη της. Η κακότυχη νεαρή 
γυναίκα εργάζονταν σε κλωστοϋφαντουρ-
γείο στη Ναύπακτο, το ριχτό φόρεμα 
εγκυμοσύνης που φορούσε πιάστηκε 
στον ηλεκτρικό αργαλειό που τη τράβηξε 
μεσα και βρήκε τραγικό θάνατο μαζι με 
το μωρό της. Συμπωματικά ο τάφος της 
είναι δίπλα απ αυτό του πατέρα μου. Κάθε 
φορά που επισκέπτομαι το πατέρα μου 
κοιτάζω τη όμορφη γελαστή φωτογρα-
φία της και την αναλογίζομαι. Αιώνια της 
η μνήμη.
Δεν ξέρω πιο είναι περισσότερο οδυ-
νηρό για ένα ξενιτεμένο να ταξιδέψει 
απρόοπτα και απρογραμμάτιστα στη 
πατρίδα για τη ταφή των γονιών του, η να 
μη έχει καν τη δυνατότητα να παραβρεθεί 
στη κηδεία του. Ο πόνος της απώλειας 
γονιών είναι ίσως είναι ο ίδιος όπου και 
να ζουν τα παιδιά εντος η εκτός πατρίδος. 
Μετα τα εννιάμερα γύρισα συντετριμμέ-
νος στην οικογένεια και στη δουλειά μου. 
Μοναδικό κειμήλιο που έφερα πίσω απ 
το πατέρα μου ηταν τα μανικετόκουμπα 
του με το άλφα χαραγμένο πανω τους. 
Αρκετά χρόνια πριν του τα είχα κανει 
δώρο. Τώρα πια τα φορά ο εγγονός του 
ο Ανδρέας. 
Πατέρα, σου κάνω αυτό το μνημόσυνο, 
τριάντα χρόνια αργότερα για να μάθουν 
κάτι για το προπάππο τους και τα δισέγ-
γονα σου αφού  δεν προλάβατε να  γνω-
ριστείτε. Αιωνία σου η μνήμη! Ζεις στη 
καρδιά μου. Έχεις όχι μόνο την αγάπη μου 
αλλα και την εκτίμηση μου. Κάποια μέρα 
θα ξαναβρεθούμε. 
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Ο νέος της παραβολής, όλα 
τά είχε στο πατρικό σπίτι. 
Δεν τα εκτίμησε όμως. Γι’ 
αυτό και απαίτησε από 

τον πατέρα το μερίδιο της κληρονο-
μιάς «και απεδήμησε είς χώρας μα-
κράν και εκεί διεσκόρπισε την ούσί-
αν αύτου ζν άστο . Πόσα κρύβονται 
κάτω από αυτές τις λέξεις! Και δεν 
αργεί να φθάση στό άπο γοητευτικό 
τέρμα, που είναι ό ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗ !
Πόσο σφίγγεται η καρδιά μας όταν 
αναλογιζόμαστε ότι αυτή ή τρα-
γ ική ιστορία επα να λαμβά νεται 
και σήμερα! Γιατί δυστυχώς ή άμα-
τία δεν έπαυσε να παραπλανά τους 
ανθρώπους.
Το λόγο και τις εντολές του Θεού τα 
παρουσιάζει σα βαριές αλυσίδες.
Τη γαλήνη που δίνει η χριστιανική 
ζωή, σαν άνάξια λόγου. Την πείρα 
και συμβουλές των παλαιοτέρων, 
σαν απαρχαιωμένες αντιλήψεις.
«Έτσι, πολλοί, ξεγελασμένοι από 
τα θέλγητρα της αμαρτίας, απο-
τινά ζουν αυτό το «ζυγό» και φεύ-
γουν «είς χώραν μακράν». Ο ένας 
κατευ θύνεται στους βάλτους της 
ασωτίας. άλλος στον πειρασμό της 
δοκιμής κάποιων παραδείσων. Ο 
τρίτος στη μανία του εύκολου και 
ανηθοκου φυσικά- πλουτισμού. Ο 
τέταρτος στην αθεΐα... «Όλοι αυτοί 
μακριά από τον Θεό. Κι εκεί διασκορ 
πίζουν τά ύπάρχοντα αυτην , την 
πίστη, τιμιότητα, αγνότητα, υγεία, 
την ψυχή τους..
Πόσο απατηλό το κυνηγητό της 
αμαρτίας! Πόσο επικίνδυνο να παίρ-
νουν σαν πρότυπό τους, να βάζουν 
σαν ήρωά τους τον άσωτο! Και το 
ακόμη τραγικότερο είναι πως δεν 
τον παίρνουν μέχρι τέλους οδη-
γόστη ζωή τους. Τον ακολουθούν 
ώς τη μέση, ς το χοιροστάσιο. Και 
μένουν σ’ αυτό. Ενώ ό άσωτος προ-
χωρες .

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΥΤΡΩΣΗ
Κάποτε ήλθε στον εαυτό του και 
είπε «αναστάς πορεύσομαι προς 
τον πατέρα μου . Ένιωσε πς ήταν 
χίλιες φορές προτιμότερο να βρεθη 
στα πόδια του πατέρα του, παρά 
στά ξένα χέρια δούλος. Αποφάσισε 
να γυρίση. Και να ομολογήσω την 
ένοχή του με συντριβή και ειλικρί-
νεια. 
Χωρίς αναβολή πήρε το δρόμο του 
γυρισμού. Η υποδοχή που βρήκε, 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία του. Με 
πόση ανακούφιση παρακολουθούμε 
το ευχάριστο τέλος της φοβερής του 
περιπέτειας! «Ομως πόσο λυπούμα-
στε μαζί, όταν σκεπτόμα στε πόσο 
λίγοι τον ακολουθούν στη μετά-
νοια. Τί να φταίη άραγε; Ποιό είναι 
αυτό που μας κρατά μακριά από την 
επιστροφή;
Ο πονηρός κι  η αμαρτία άλ λον 
τον εμποδίζουν με την αναβολή. 
«Αλλον με την αμφιβολία. «Αλλον 
με την απόγνωση. «Αλλον με τη 
συνή θεια ή την ηρώνεία από τους 
ά λ λους. . .  Με πολ λούς τρόπους 
πολεμά την επιστροφή και μετά-
νοιά μας και πειρασμός. Προσπαθεί 
να ματαιώση τη λύτρωσή μας.
Μην αφήσουμε την ψυχή μας στά 
άπατηλά του δίχτυα. Ο Πατέρας μας, 
ο Θεός, μάς περιμένει. «Ας σπεύ-
σουμε να πέσουν με στην αγκα-
λιά Του και με συν τριβή κι έμπι-
στοσύνη στην αγάπη Του άς ζητή-
σουμε, μέσα από την έξομολόγηση, 
τη συγχώρηση για τα λάθη μας και 
τις μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας.
Αυτές τις ημέρες μας καλεί ή Εχχλη-
σία σε μετάνοια. Aς γεμίση ή σκέψη 
μας μ’ αυτή τη σκηνή: «Και δραμών 
(ο πατήρ) επέπεσεν επί τον τράχη 
λον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν». 
Τί  άπόθμ ε νη α γάπ η!  Δε ν ε ίναι 
φοβερό,  να έ χουμε έ ναν τέτοιο 
Πατέρα και περι φρονητικά να τον 
αποφεύγου με;

Απεδήμησεν 
είς χώραν μακράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Π
ρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχηθώ 
σε όλους καλή χρονιά με υγεία και α-
γάπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους 
εσάς που μου έχετε στείλει μηνύμα-

τα και με έχετε πάρει τηλέφωνο, για να με ευ-
χαριστήσετε για το άρθρα που γράφω για σας.
Πολλοί από τους ανθρώπους που με καλούν 
για συμβουλές δεν είναι ασθενείς του Apollon 
και θα ήθελα να με στηρίξετε. Είναι πολύ 
εύκολο να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με καλέσετε 
στο 416.463.1195 και εγω θα  κανονίσω τα 
υπόλοιπα.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ημικρανία.

Ορισμός
Η Ημικρανία είναι μια χρόνια διαταραχή 
που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμε-
νες μέτριες έως έντονες κεφαλαλγίες, συχνά 
σε συνδυασμό με μια σειρά από συμπτώ-
ματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 
Η λέξη προέρχεται από την ελληνική γλώσσα 
και σημαίνει "πόνος στη μία πλευρά του κεφα-
λιού". Είναι σύνθετη λέξη, που αποτελείται από 
τα συνθετικά "ημί" ("μισός") και κρανίο. 
Συνήθως η κεφαλαλγία είναι μονομερής (επη-
ρεάζοντας το μισό μέρος του κεφαλιού) και 
παλλόμενη (δηλαδή ο πόνος αυξομειώνεται 
σε ένταση), ενώ διαρκεί από 2 έως 72 ώρες. Τα  
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ναυ-
τία, έμετο, φωτοφοβία (αυξημένη ευαισθησία 
στο φως), φωνοφοβία (αυξημένη ευαισθησία 
στον ήχο) και πόνο ο οποίος γενικά επιδεινώ-
νεται με τη σωματική δραστηριότητα. Έως και 
το ένα τρίτο των ανθρώπων με ημικρανία αντι-
λαμβάνονται μια αύρα: μια παροδική οπτική, 
αισθητική, λεκτική, ή κινητική διαταραχή που 
σηματοδοτεί ότι ο πονοκέφαλος θα επέλθει 
σύντομα. 

Αίτια
Οι ημικρανίες πιστεύεται ότι οφείλονται σε 
ένα μίγμα περιβαλλοντικών και γενετικών 
παραγόντων. Περίπου τα δύο τρίτα των περι-
πτώσεων αποτελούν κληρονομικές παθήσεις. 
Οι διακυμάνσεις στα επίπεδα ορμονών μπορεί 
επίσης να παίζουν κάποιο ρόλο: οι ημικρανίες 
επηρεάζουν ελαφρώς περισσότερο τα αγό-
ρια απ’ ότι τα κορίτσια πριν από την εφηβεία, 
αλλά περίπου δύο έως τρεις φορές περισσό-
τερο τις γυναίκες απ’ ότι τους άνδρες. Η ημι-
κρανία προκαλείται από ανώμαλη εγκεφα-
λική δραστηριότητα, που εκλύεται από στρες, 
συγκεκριμένα τρόφιμα, περιβαλλοντικούς 
παράγοντες ή κάτι άλλο. Ωστόσο, η ακριβής 
ακολουθία των γεγονότων παραμένει ασα-
φής. Σήμερα, οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύ-
ουν ότι το επεισόδιο ξεκινά στον εγκέφαλο και 
ενέχει διάφορα νευρικά μονοπάτια και χημι-
κές ουσίες. Οι μεταβολές επηρεάζουν τη ροή 
αίματος στον εγκέφαλο και τους γύρω ιστούς. 
Ημικρανικά επεισόδια μπορεί να εκλυθούν 
από: αλκοόλ, αλλεργικές αντιδράσεις, έντονο 
φως, συγκεκριμένες οσμές ή αρώματα, μετα-
βολές στα επίπεδα ορμονών (που συμβαίνουν 

στη διάρκεια του έμμηνου κύκλου των γυναι-
κών ή με τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών), 
αλλαγές στο πρότυπο ύπνου, άσκηση, δυνα-
τούς ήχους, χαμένα γεύματα, σωματικό ή 
συναισθηματικό στρες, κάπνισμα ή έκθεση 
σε καπνό.
Συγκεκριμένα τρόφιμα και συντηρητικά σε 
τρόφιμα μπορούν να εκλύσουν ημικρανίες 
σε κάποια άτομα. Οι εκλυτικοί παράγοντες 
που σχετίζονται με τρόφιμα περιλαμβάνουν: 
Οποιαδήποτε επεξεργασμένα τρόφιμα, τρό-
φιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, τουρσί ή 
μαριναρισμένα τρόφιμα, αρτοπαρασκευά-
σματα, σοκολάτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, 
τρόφιμα που περιέχουν γλουταμινικό μονο-
νάτριο (MSG), τρόφιμα που περιέχουν τυρα-
μίνη, όπως κόκκινο κρασί, παλαιωμένο τυρί, 
καπνιστό ψάρι, συκωτάκια κοτόπουλου, σύκα 
και συγκεκριμένα είδη φασολιών, φρούτα 
(αβοκάντο, μπανάνα, κίτρο), κρέατα που περι-
έχουν νιτρικά (μπέικον, hot dog, σαλάμι, αλλα-
ντικά), ξηροί καρποί, κρεμμύδια και φυστικο-
βούτυρο.

Συμπτώματα
Η διαταραχές όρασης ή αύρα, θεωρούνται ένα 
"προειδοποιητικό σημείο" ότι επέρχεται μια 
ημικρανία. Η αύρα εκδηλώνεται και στα δύο 
μάτια και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδή-
ποτε ή όλα τα ακόλουθα: προσωρινό τυφλό 
σημείο, θολή όραση, οφθαλμικό πόνο, αστέ-
ρια ή γραμμές ζιγκ ζαγκ στο οπτικό πεδίο και 
σωληνοειδή όραση. 
Δεν έχουν όλα τα άτομα με ημικρανία αύρα. 
Αυτοί που έχουν, αναπτύσσουν μια αύρα 
περίπου 10-15 λεπτά πριν τον πονοκέφαλο. 
Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί λίγα λεπτά 
έως 24 ώρες νωρίτερα. Δεν ακολουθεί πάντα 
πονοκέφαλος μετά από μια αύρα.

Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τις 
ημικρανίες. Ο στόχος είναι η πρόληψη των 
συμπτωμάτων αποφεύγοντας ή αλλάζοντας 
τους εκλυτικούς παράγοντες.  Η αρχική συνι-
στώμενη αντιμετώπιση είναι με απλά αναλ-
γητικά, όπως ιβουπροφαίνη (Advil) και ακετα-
μινοφαίνη (Tylenol) για τον πονοκέφαλο, ένα 
αντιεμετικό (Gravol) για τη ναυτία καθώς και 
αποφυγή των εναυσμάτων της κεφαλαλγίας. 
Ειδικά φάρμακα, όπως τριπτάνες, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από εκείνους στους οποί-
ους τα απλά αναλγητικά δεν είναι αποτελεσμα-
τικά. 
Όταν έχετε ημικρανικά συμπτώματα, προ-
σπαθήστε να τα αντιμετωπίσετε αμέσως. Όταν 
ξεκινούν τα ημικρανικά συμπτώματα: πιείτε 
νερό για να αποφύγετε την αφυδάτωση, ιδιαί-
τερα εάν κάνετε έμετο, ξεκουραστείτε σε ένα 
ήσυχο, σκοτεινό δωμάτιο και τοποθετήστε ένα 
κρύο πανί στο κεφάλι σας.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φάρμακα 
για τους ανθρώπους με ημικρανία. Τα φάρ-
μακα χρησιμοποιούνται για να: μειώσουν τον 
αριθμό των επεισοδίων, να σταματήσουν την 

ημικρανία όταν έχουν εκδηλωθεί τα συμπτώ-
ματα, και να αντιμετωπίσουν τον πόνο και τα 
υπόλοιπα συμπτώματα.

Μείωση των επεισοδίων
Εάν έχετε συχνές ημικρανίες, ο γιατρός μπο-
ρεί να σας γράψει φάρμακα για τη μείωση του 
αριθμού των επεισοδίων. Τα φάρμακα αυτά 
πρέπει να λαμβάνονται κάθε μέρα ώστε να 
είναι αποτελεσματικά. Τα φάρμακα αυτά περι-
λαμβάνουν:

 ª αντικαταθλιπτικά όπως αμιτριπτυλίνη, 
φάρμακα για την αρτηριακή πίεση όπως β 
αναστολείς (προπανολόλη) ή αναστολείς διαύ-
λων ασβεστίου (βεραπαμίλη),

 ª αντιεπιληπτικά φάρμακα, όπως βαλπρο-
ϊκό οξύ, γκαμπαπεντίνη και τοπιραμάτη,

 ª αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτο-
νίνης (SSRI) όπως βενλαφαξίνη, εκλεκτικούς 
αναστολείς πρόσληψης νορεπινεφρίνης (SNRI) 
όπως δουλοξετίνη 

 ª και ενέσεις βουτυλινικής τοξίνης (Botox) 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση 
των ημικρανικών επεισοδίων.

9 συμβουλές για λιγότερες ημικρα-
νίες
Αποφύγετε τις αιτίες-  Κρατήστε για λίγες 
εβδομάδες ένα ημερολόγιο, για να δείτε εάν η 
ημικρανία σας εκδηλώνεται έπειτα από συγκε-
κριμένα γεγονότα ή συνθήκες. Συνηθισμένοι 
παράγοντες που μπορεί να δώσουν έναυσμα 
για μια κρίση είναι το κάπνισμα (η νικοτίνη 
πιστεύεται ότι συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία 
του εγκεφάλου), η πολύ έντονη γυμναστική, το 
στρες, οι αλλαγές στο πρόγραμμα του ύπνου, 
το «πιάσιμο» του αυχένα και τα οδοντικά προ-
βλήματα.
Προσέξτε το σάκχαρό σας-  Η μείωση των επι-
πέδων σακχάρου στο αίμα αποτελεί συνη-
θισμένο εκλυτικό παράγοντα ημικρανίας, 
επειδή προκαλεί αύξηση της πίεσης. Να τρώτε 
κάθε τέσσερις ώρες και να μην περνάτε περισ-
σότερες από 12 ώρες το βράδυ νηστικοί. Να 
προτιμάτε επίσης τρόφιμα με χαμηλό γλυκαι-
μικό δείκτη, όπως φρούτα, λαχανικά και λίγων 
λιπαρών ή άπαχο γιαούρτι και τυρί. Αντιθέτως, 
να αποφεύγετε τα τρόφιμα με υψηλό γλυκαι-
μικό δείκτη, όπως το λευκό ψωμί, τα γλυκά και 
τα ροφήματα με ζάχαρη.
Μην το παρακάνετε με την καφεΐνη-  Η πολλή 
καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει συστολή των 
αιμοφόρων αγγείων γύρω από τον εγκέφαλο, 
γεγονός που μπορεί να δώσει το έναυσμα για 
μια ημικρανική κρίση. Περισσότερα από 300 
mg καφεϊνης την ημέρα (αντιστοιχούν σε πέντε 
φλιτζάνια στιγμιαίο καφέ) μπορεί να προκα-
λέσουν πρόβλημα. Προσπαθήστε να πίνετε 
λιγότερους καφέδες ή αλλάξτε σε ντεκαφεϊνέ. 
Να θυμάστε πως και η σοκολάτα, το τσάι, αλλά 
και τα αναψυκτικά τύπου Coca Cola, περιέ-
χουν καφεΐνη.
Προσοχή στα πρόσθετα-  Πολλοί πάσχοντες 
από ημικρανία αναφέρουν ευαισθησία σε ορι-
σμένα πρόσθετα των τροφίμων, όπως η μονο-

νατρική γλουταμάτη (υπάρχει λ.χ. σε ορισμένα 
τυριά, αποξηραμένες ντομάτες και κρέατα σε 
κονσέρβα), η ασπαρτάμη (είναι τεχνητό γλυ-
καντικό), η ταρτραζίνη (είναι μια κίτρινη χρω-
στική που χρησιμοποιείται λ.χ. σε ροφήματα 
με ανθρακικό), διάφοροι θειωτικοί παράγο-
ντες (υπάρχουν στο κρασί) και το βενζοϊκό 
νάτριο (υπάρχει λ.χ. σε ορισμένες γαρίδες, 
μαργαρίνες, αναψυκτικά και γλυκά).
Να τρώτε πρωτεΐνες-  Μελέτες έχουν δείξει ότι 
πολλοί πάσχοντες από ημικρανία έχουν στον 
εγκέφαλό τους χαμηλά επίπεδα μιας ουσίας 
που λέγεται σεροτονίνη. Για να τα αυξήσετε, να 
τρώτε τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες, όπως το 
κοτόπουλο, η γαλοπούλα, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, οι μπανάνες, τα φασόλια, ο αρακάς, 
τα καρύδια, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί.
Να πίνετε νερό-  Η αφυδάτωση είναι συνη-
θισμένος εκλυτικός παράγοντας ημικρανίας. 
Οι ιστοί που περιβάλλουν τον εγκέφαλο απο-
τελούνται κυρίως από νερό και, όταν χάνουν 
νερό, συρρικνώνονται, με συνέπεια ερεθισμό 
και πόνο. Να πίνετε καθημερινά ένα έως δύο 
λίτρα νερό.
Πάρτε συμπληρώματα-  Το 5-ΗΤΡ μπορεί να 
βοηθήσει τον οργανισμό να είναι λιγότερο 
ευάλωτος στις ημικρανικές κρίσεις, ενώ το 
συνένζυμο Q10 μπορεί να συμβάλλει στην 
πρόληψη των ημικρανιών.
Να τρώτε μαγνήσιο-  Η μειωμένη πρόσληψη 
μαγνησίου πιστεύεται ότι μπορεί να οδηγήσει 
σε μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέφαλο 
και χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα – και 
τα δύο σχετίζονται με τις ημικρανικές κρίσεις. 
Τα φρέσκα, σκουροπράσινα λαχανικά, ο πολ-
τός τομάτας, τα καρύδια, τα δημητριακά ολικής 
αλέσεως, τα φασόλια, ο αρακάς, οι πατάτες, οι 
μπανάνες και η μαγιά είναι μερικά από τα τρό-
φιμα που περιέχουν μαγνήσιο.
Δοκιμάστε τη γιόγκα-  Η γιόγκα θεωρείται 
«φάρμακο» εναντίον του στρες, ενώ κατα-
πραΰνει διάφορα ενοχλήματα και πονάκια 
παντού στο σώμα. Ορισμένες στάσεις της, 
εξάλλου, καταπραΰνουν την δυσκαμψία στον 
αυχένα και στους ώμους.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, , να μας τηλεφωνήσετε στο 
416.463.1195 για να παραγγείλετε τις 
συνταγές σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε 
να είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο φαρ-
μακείο μας Απόλλων μπορείτε να βρείτε 
τα γνήσια έμπλαστρα απο την Ελλάδα, 
ΛΕΟΝΤΟΣ και τα αναβράζοντα DEPON 
MAXIMUM 1000 MG.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195), να μου στείλετε e-mail 
στο ApollonPharmacy@yahoo.com ή να 
περάσετε από το φαρμακείο Απόλλων (698 
Danforth Avenue) και να τα πούμε από 
κοντά.
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©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.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Audi Uptown
Finest cars. Finest service.

+ Lock in up to 2% Loyalty-rate 
    reduction on select 2023 models.

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

Offer Ends February 28th

2023 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,298 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$238† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,675 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$898† 6.98%†

all-wheel-drive

2023 Audi Q5 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,850 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$618† 6.98%†

all-wheel-drive

Canada. Land of quattro.
Audi Uptown. Canada’s quattro dealer.

Exclusive Land of quattro offers at Canada’s all-wheel-drive leader.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included on all new 2023 Q5 models!

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2023 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2023 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2023 Q3 40 TFSI quattro/2023 Q5 40 TFSI quattro Komfort/2023 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,400/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=6.98% 48mos/Q5+ 6.98% 48mos/Q3=6.98% 48 mos/A3=6.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$898/Q5=$608/month/A3=$238 Bi-weekly./Q3=$238 Bi-weekly. Q7=$9,675/Q5=$5,950/A3=$5,298/Q3=$4,298 down payment or equivalent trade-in, security 
deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$50,081/Q5=$33,516/Q3=$27,490/A3=$28,395 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on 
approved credit only. ** Up to 2% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction 
cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and 
Maintenance Package on 2023 Audi Q5 models: Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2023 Audi Q5 models. Offer expires on February 28th, 2023 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.
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Ανεπανάληπτη η επιτυχία της Κοινότητας του Μάρκχαμ 
Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο ιερέας, π. Νικόδημος 
Κοντογεωργάκης

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μάρκχαμ, 
κ. Γιάννης Ψύχος

Η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου, κα Ζωή 
Βερούτη

Ο Δήμαρχος του Μάρκχαμ, κ Φρανκ 
Σκαρπίττι

Η Γραμματέας της Κοινότητος, κα Ειρήνη 
Σιδέρη

Η κα Σιδέρη, ο Αντιπρόεδρος κ Βελούδος, ο Δήμαρχος κ. Σκαρπίττι, ο κ. Ψύχος 
και ο π. Νικόδημος δίνουν τιμητική πλακέτα στον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο

Ο Γιάννης Τσιφλικλής και η ορχήστρα «Παρέα» διασκέδασαν τον κόσμο Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου για τη νεολαία

Η κα Ντόρα Λιαγκάκη με την κόρη της Έφη και τον κ. Σκαρπίττι
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Έλαμψαν και καταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά της κοινότητας 
με τις παραδοσιακές ενδυμασίες και τα χορευτικά τους
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Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Γιάννη Ψύχο και στο υπέροχο 
διοικητικό συμβούλιο και τους εθελοντές για την άριστη 

διοργάνωση. Κατενθουσιασμένοι και με ξεχωριστές ομιλίες τους 
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κκ Σωτήριος, ο Δήμαρχος Μάρκχαμ κ. 
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Φρανκ Σκαρπίττι, πολιτικοί της περιοχής όπως και της Προέδρου 
Φιλοπτώχου κας Ζωής Βερούτη, του ιερέα κ. Νικόδημου 

Κοντογεωργάκη, του Προέδρου κ. Γιάννη Ψύχου και παρουσίαση 
από την Γραμματέα κα Ειρήνη Σιδέρη
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Πολύ μεγάλη επιτυχία της κοπής της βασιλόπιτας 
του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη σε μια κατάμεστη αίθουσα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΣΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ
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Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κα Μπέττυ 
Σκουτάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο,
 τους εθελοντές και την «Πρόνοια» 

για την όμορφη δουλειά τους
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“Ο Αβέρωφ”
Μουσική: Βαγγέλης. Πιτσιλαδής - Στίχοι: Δημήτρης  Ιατρόπουλος - Α’ Ερμηνεία: Δημήτρης  Ζευγάς (1972)

Ένα τραγούδι πολύ όμορφο, με 
έξοχη ερμηνεία από τον Δημήτρη 
Ζευγά, καθόλου ακουσμένο θα 
έλεγα,  που  όμως  είναι γραμμένο 
από τον Δημήτρη Ιατρόπουλο, 
για τον θρύλο του πολεμικού μας 
ναυτικού, «θωρηκτό Αβέρωφ». 
Το πλοίο που ηγήθηκε στους 
νικηφόρους Βαλκανικούς 
πόλεμους του 1912-13, ενώ  οι 
επιτυχίες του στο Αιγαίο, του 
χάρισαν  τον χαρακτηρισμό «Το 
τυχερό πλοίο». 
             

«
Ο Αβέρωφ», κατασκευάστη-
κε στα ναυπηγεία του Λιβόρ-
νο στην Ιταλία και καθελκύ-
στηκε στις 27 Φεβρουάριου 

1910. Παραδόθηκε στην χώρα μας ενώ 
χρόνο αργότερα, στις 15 Μαΐου 1911 
και την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου χρό-
νου, κατέπλευσε στο Φάληρο όπου έ-
γινε δεκτό με τεράστιο ενθουσιασμό 
από τον ελληνικό λαό. Το κόστος έφτα-
σε  στις 25.000.000 χρυσές  ελληνικές 
δραχμές. Το ένα τρίτο  της κατασκευ-
ής κατέβαλε ο εθνικός ευεργέτης Γε-
ώργιος Αβέρωφ, ενώ τα δυο τρίτα το 
ελληνικό δημόσιο, με εξωτερικό δα-
νεισμό. Το Αβέρωφ εκείνο τον καιρό, 
υπήρξε .ενα από τα πλέον σύγχρονα 
πολεμικά. Ήταν ατμόπλοιο 10.200 τό-
νων, με ιταλικές μηχανές 19.000 ίππων, 
22 γαλλικούς λέβητες και αγγλικά πυ-
ροβόλα 190 και 234 χιλιοστών τύπου 
Armstrong.  Η μέγιστη ταχύτητα που α-
νέπτυσσε το Θωρηκτό ήταν 23 κόμβοι, 
ενώ είχε πλήρωμα αποτελούμενο από 
20 αξιωματικούς και 670 ναύτες. Ήταν 
επόμενο να γίνει, η ναυαρχίδα του ελ-
ληνικού στόλου! 

Το Αβέρωφ στους βαλκανι-
κούς πολέμους
Το «Αβέρωφ», άλλαξε με την παρου-
σία του τις ισορροπίες στο Αιγαίο και 
με κυβερνήτη τον ναύαρχο Παύλο Κου-
ν τουριώτη, ηγήθηκε των ελληνικών 
ναυτικών δυνάμεων σ τους Βαλκανι-
κούς πολέμους 1912-13.   Τον Οκτώ-
βριο του 1912 , το «Αβέρωφ»,  απέ-
πλευσε προς τα Δαρδανέλια. Κατέλαβε 
τη Λήμνο και ακολούθησαν, η κατά-
ληψη του Αγίου Όρους, των νησιών 
του βορείου και ανατολικού Αιγαίου 
(Θάσος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένε-
δος, Αγ. Ευστράτιος, Λέσβος, Χίος) . 
Οι επιτυχίες του «Αβέρωφ» ανάγκα-
σαν τον οθωμανικό στόλο να βγει από 
τα στενά των Δαρδανελίων. Οι  νικη-
φόρες  ναυμαχίες  που ακολούθησαν, 
της Έλλης στις 3 Δεκεμβρίου 1912 και 
της Λήμνου στις 5 Ιανουαρίου 1913, 
διέλυσαν κάθε προσδοκία του σουλ-
τάνου για τον έλεγχο του Αιγαίου. Ο 
οθωμανικός σ τόλος οπισθοχώρησε 
στα Δαρδανέλια και δεν ξαναβγήκε στο 
Αιγαίο!.

 Α! Παγκοσμίους Πόλεμος 
Στα χρόνια του Α' Παγκοσμίου Πολέ-
μου που ακολούθησαν, η Ελ λάδα 
παρέμεινε ουδέτερη μέχρι το 1917, 
όποτε η Κυβέρνηση του Ελευθέριου 
Βενιζέλου, απεφάσισε να συμμετάσχει 
στον πόλεμο, στο πλευρό των Συμμά-
χων.  
Με το τέλος της παγκόσμιας σύρραξης 
(Οκτώβριος  1918),  η Τουρκία συνθη-
κολόγησε  και η Ελλάδα βρέθηκε στην 
πλευρά των ν ικητών. Το «Αβέρωφ» 
κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη 
και εκεί ύψωσε την ελληνική σημαία, 
ως μία από τις νικήτριες δυνάμεις του 

Α! Παγκοσμίου Πολέμου. 
 Tο «Αβέρωφ» στη συνέχεια, μαζί με 
τον υπόλοιπο στόλο, μετέφερε τα ελλη-
νικά στρατεύματα στην εκστρατεία της 
Σμύρνης. Οι εξελίξεις όμως των επι-
χειρήσεων στη Μικρά Ασία, διέγρα-
ψαν πολύ σύντομα  αρνητική πορεία, 
που κατέληξε στην «Καταστροφή του 
1922».
Το «Αβέρωφ» βρέθηκε  σ τα μικρα-
σιατικά παράλια, αυτή τη φορά για να 
βοηθήσει στη μεταφορά των στρατευ-
μάτων και του ξεριζωμένου ελληνικού 
στοιχείου.

Β! Παγκόσμιος Πόλεμος
 Στον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά 
την παράδοση της χώρας στους γερμα-
νούς, ο ελληνικός στόλος όπως και ο 
στρατός ανασυγκροτήθηκε στην Αίγυ-
πτο. Το «Αβέρωφ» συμμετείχε σε νηο-
πομπές, στον Ινδικό Ωκεανό, και επι-
χειρούσε αν και «γερασμένο» μέχρι το 
τέλος του πολέμου. Το Θωρηκτό, επέ-
στρεψε με τον υπόλοιπο στόλο στην 
Ελλάδα,  σ τ ις 17 Οκτωβρίου 1944, 
φέρνον τας μαζί, την τότε ε λ λην ική 
κυβέρνηση. Το «θωρηκτό Αβέρωφ» 
παροπλίστηκε το 1951και σήμερα, σαν 
πλωτό μουσείο, ναυλοχεί στο Φάληρο.

Του Ελλησπόντου τα στενά 
Άνοιξα θεέ μου να’ μπει 
Ο Αβέρωφ κίνησε ξανά
και μες τη κοσμοχαλασιά
τον τραγουδούν οι κάμποι.

Στο μαΐστρο, στο λεβάντε,
στο σορόκο, στο γαρμπή,
τον σταυρό σας όλοι κάντε,

το καράβι να διαβεί,
και τη λευτεριά να φέρει 
το γαλάζιο περιστέρι.

Καράβι κάστρο λευτεριάς,
Χελιδονοδελφινι.
Κύμα της φουσκοθαλασσιάς,
μαντάτο φέρνει της στεριάς 
στα όπλα η ρωμιοσύνη. 

 Έχουμε ακόμη ένα τραγούδι γ ια το 
«Αβέρωφ», το οποίο γράφτηκε το 
1913, από τους κατοίκους της Λέσβου, 
με την απελευθέρωση του νησ ιού! 
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι, οι 
κάτοικοι ε ίχαν παραξενευτε ί με το 
όνομα «Αβέρωφ», νόμιζαν ότ ι ήταν 
«Ρώσικο» ή κάτι τέτοιο, και έτσι έδω-
σαν στο πλοίο, όνομα ελληνικό! 
«Ο Αβέρος», έτσι λέγεται το τραγούδι 
από τη Λέσβο, και οι στίχοι του είναι 
οι εξής:

Ζήτω ο «ΑΒΕΡΟΣ» 
προβάλλει με χαρά
 και ρίχτει τα κανόνια
στης Λέσβος τα νερά! 
Γεια σας, θαλασσοπούλια, 
γεια σ' έμορφο νησί, 
γεια σας ξανθιές κοπέλες 
και λεβεντιά χρυσή!

Ζήτω ο «ΑΒΕΡΟΣ»,
 «ΥΔΡΑ» και τα «ΨΑΡΑ»
 τα στέρνει ο Βενιζέλος 
να πάρουν τα νησιά. 
Για δέστε τον «ΑΒΕΡΟ» 
πώς λάμπει και βροντά
 και ρίχτει τα κανόνια 
και παίρνει τα νησιά.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Φεβρουαρίου 2023
www.hellasnews-radio.com

Ο Βασιλιάς και τα 4 αηδόνια του
Της Εύας Πετροπουλου Λιανού -  Συγγραφέας παιδικής λογοτεχνιας 

Κ
άποτε ζούσε ένας βασιλιάς σ’ ένα 
Παλάτι κτισμένο πάνω στην κορυ-
φή ενός ψηλού βουνού. Ο Βασιλιάς 
ήταν πολυμήχανος, τετραπέρατος. 

Είχε φτιάξει την πόλη του όμορφα και οργα-
νωμένα και είχε κτίσει γύρω γύρω από την 
πόλη και πολύ ψηλά τείχη για να προστατεύ-
ουν τους κατοίκους από τις επιθέσεις βαρ-
βάρων. Έτσι, όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι και 
χαρούμενοι. Όλα κυλούσαν τόσο αρμονικά 
στην πόλη. Ο Βασιλιάς είχε προνοήσει για 
όλα κι ακόμη και για το πρόβλημα με το πό-
σιμο νερό, που είχε δημιουργηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, μια και δεν έβρεχε πια. Ο Βασι-
λιάς, λοιπόν, αφού είχε συμβουλευτεί κι άλ-
λους αρχιτέκτονες και επιστήμονες, έμαθε 
ότι η πόλη θα κινδύνευε στο μέλλον από την 
ξηρασία. Είχαν χτίσει το Παλάτι κι όλη την 
πόλη πολύ ψηλότερα από τις πηγές του πο-

ταμού και το νερό κυλούσε προς τα κάτω, τη 
θάλασσα. Έτσι, λοιπόν, να ξαναχτίσει την πό-
λη ήταν μάλλον αδύνατο, αυτό όμως που έ-
κανε ήταν να φτιάξει μια πλατφόρμα σε όλες 
τις στέγες των σπιτιών. Οι στέγες των σπι-
τιών χτιζόντουσαν επίπεδες και ο Βασιλιάς 
μαζί με τους συμβούλους του δημιούργη-
σαν μια επίπεδη πλατφόρμα σε κάθε στέγη. 
Η πλατφόρμα αυτή κατέληγε σε τρία τοιχώ-
ματα, που κι αυτά κατέληγαν σε τρεις σωλή-
νες κι αυτοί οι σωλήνες οδηγούσαν σε μια 
τεράστια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή βρί-
σκονταν πολύ βαθιά στα έγκατα της γης, πιο 
βαθιά και από τα θεμέλια του Παλατιού. Η 
δεξαμενή είχε δύο ανοίγματα με φίλτρα. Α-
πό εκεί λοιπόν περνούσε το νερό της βροχής 
κι αφού φιλτραριζόταν, από εκεί πήγαινε σε 
μια άλλη μεγαλύτερη δεξαμενή που είχε κτι-
στεί ακριβώς δίπλα στην πρώτη. Από αυτήν 
τη δεύτερη δεξαμενή, δυο μεγάλες σωληνώ-
σεις οδηγούσαν στην κεντρική υδρορροή, 
σε ένα άλλο ακόμη πιο πολύπλοκο σύστημα 
από μικρές και μεγάλες σωλήνες και σωλη-
νάκια που το καθένα συνδεόταν με τους σω-
λήνες των σπιτιών κι από εκεί κυλούσε από 
τις βρύσες γάργαρο και δροσερό το νερό. Οι 
κάτοικοι της πόλης αυτής ως επί το πλείστον 
ασχολιόντουσαν με την αναπαραγωγή και 
εκτροφή των σύννεφων. Λόγω του ύψους 
που ήταν κτισμένη η πόλη, οι κάτοικοι, με 
τις οδηγίες του Βασιλιά, είχαν εφεύρει μια 
μηχανή, πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη, τη 
«συννεφο-αναγέννηση». Κάθε μέρα ηλιό-

λουστη, οι κάτοικοι της Χώρας αυτής έβγαι-
ναν πρωί-πρωί και συγκέντρωναν σκέψεις, 
τις χαρούμενε σκέψεις όλων. Αυτές λοιπόν 
τις έβαζαν σε ένα τεράστιο χωνί που οδη-
γούσε σε μία τεράστια μπουκάλα. Εκεί, λοι-
πόν, κάθε βράδυ στοιβάζονταν οι χαρούμε-
νες σκέψεις και περίμεναν ολόκληρες βδο-
μάδες, μήνες άλλες φορές, και ύστερα από 
μια ιδιαίτερη και επίπονη διεργασία και α-
φού ανακατεύονταν μέσα σε μια τεράστια 
χύτρα με μπόλικη κρέμα σαντιγί για να είναι 
αφράτες, στη συνέχεια έμπαιναν σε ένα τε-
ράστιο μηχάνημα, που έμοιαζε πιο πολύ με 
κανόνι!
Κάθε δυο ώρες λοιπόν ακούγονταν κανο-
νιοβολισμοί από τις αποθήκες του Παλα-
τιού, και πουφ και παφ,και παφ και πουφ, 
οι σκέψεις ταξίδευαν στον ουρανό κι έπαιρ-
ναν μορφές και σχήματα περίεργα. Γίνο-
νταν σύννεφα και ένα-ένα στη σειρά, άλλο 
άσπρο, άλλο ροζ, άλλο μπεζ κρεμ, και να τα 
σύννεφα σιγά σιγά, παφ, παφ, πουφ, παφ, 
συγκρούονταν το ένα με το άλλο και παστώ-
νονταν και άλλαζαν χρώμα από τα νεύρα 
τους και άλλαζαν το χρώμα τους σε γκρι και 
άρχιζαν να κλαίνε γιατί ένιωθαν απόγνωση 
και αγανάκτηση και αδικία. Όταν έκλαιγαν 
αυτά τα σύννεφα, έκλαιγαν για ώρες, ημέ-
ρες, ακόμη και για εβδομάδες ολόκληρες 
και τα δάκρυα έτρεχαν στις επίπεδες σκε-
πές, το νερό συγκεντρωνόταν στην πλατ-
φόρμα κι από εκεί περνούσε από τα χιλιάδες 
μεγάλα μικρά και μικροσκοπικά σωληνάκια 
κι έφτανε στη δεξαμενή. Εκεί φιλτραριζό-
ταν και έφευγε όλη η αλμύρα και το καθαρό 
νερό κυλούσε σε μιαν άλλη δεξαμενή και 
έπαιρνε το δρόμο του για τις σωληνώσεις 
και το μεγάλο υδραγωγείο, όπου αποθηκευ-
όταν για τις επόμενες δύσκολες μέρες που 
δε θα υπήρχε νερό στο Παλάτι.
Τα καμάρια του Βασιλιά, όμως, ήταν τα τέσ-
σερα αηδόνια του, που το καθένα είχε ένα 
ξεχωριστό κελάηδισμα κι είχαν την ικανό-
τητα όταν κελαηδούσαν να κάνουν τον Ήλιο 
ν’ ανατέλλει, τα λουλούδια ν’ ανθίζουν, τους 
ανθρώπους να ερωτεύονται και να χαμογε-
λούν. Τα αηδόνια δεν είχαν κλουβιά, αλλά 
πετούσαν ελεύθερα στον κήπο του Παλατιού 
κι όταν άκουγαν τα ονόματά τους επέστρε-
φαν πίσω στα δωμάτιά τους, στο Παλάτι. 
Το καθένα είχε από ένα παρατσούκλι κι όλα 
μαζί, όταν τα φώναζες, σχημάτιζαν τη λέξη 
«Ελπίδα». Το πρώτο και μεγαλύτερο το ονό-
μαζαν Ελ, το δεύτερο και πιο σκανταλιάρικο 
το φώναζαν Πι, το τρίτο αηδόνι και το πιο 
σοφό Δέλτα και το τέταρτο, το πιο όμορφο, 
το έλεγαν Άλφα. Ήταν σ’ αυτό που είχε αδυ-
ναμία ο Βασιλιάς. Αλλά και ο Άλφα ένιωθε 
το ίδιο δέσιμο με τον Βασιλιά του. Όλοι γνώ-
ριζαν και στο Παλάτι και στην Πόλη ότι ο 
Άλφα ήταν το αηδόνι που κελαηδούσε πολύ 
όμορφα και κρυστάλλινα. Ήταν τόσο μελω-
δικό το τραγούδι του, που έκανε τις χρυ-
σές ακτίνες του Ήλιου να χορεύουν και να 
θέλουν να σηκωθούν πιο νωρίς από τη μέρα, 
προτού γεννηθεί το πρωινό, ώστε να πάνε να 
τον θαυμάσουν.
Οι κάτοικοι σέβονταν και αγαπούσαν πολύ 
τα τέσσερα αηδόνια του Παλατιού και πολ-
λές φορές πήγαιναν στους κήπους τα παιδιά 
τους, για να τα θαυμάσουν και να τα ακού-

σουν να γλυκοκελαηδούν.
Η ζωή κυλούσε σαν το νερό στο Παλάτι, 
εκεί ψηλά. Κανένας δεν φανταζόταν τι επρό-
κειτο να συμβεί. Μια μέρα, οι αγγελιοφό-
ροι έφερναν στον Βασιλιά ένα γράμμα ότι 
κάποιος γείτονας επιθυμούσε να επισκεφτεί 
τη Χώρα και να συνομιλήσει μαζί του, για 
το πρόβλημα του νερού που αντιμετώπιζε 
κι αυτός.
Χαρούμενος ο Βασιλιάς καλεί το συμβού-
λιό του, ώστε να μαγειρευτούν από όλα τα 
καλά για τους ξένους και να είναι έτοιμη η 
μηχανή «συννεφο-αναγέννηση» για παρου-
σίαση. Τα αηδόνια του στον κήπο μόλις 
είχαν αρχίσει να κελαηδούν και να ονομα-
τίζουν τη στιγμή, πρωί, καλώντας τις ακτί-
νες του Ήλιου σε ένα χορό διονυσιακό. Η 
πλάση λούστηκε από φως και τα λουλούδια 
άνθισαν. Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν εδώ 
και εκεί, ανάμεσα σε λουλούδια του αγρού. 
Πόση ευτυχία χωράει αυτός ο κήπος;
Παρατηρούσαν οι καλεσμένοι, που είχαν 
φτάσει στην ηλιόλουστη Πολιτεία. Όλη 
την ευτυχία και τα πλούτη που βρίσκονταν 
μπροστά τους, δεν τα χόρταιναν ούτε με 
τα μάτια ούτε με το νου. Δυο από αυτούς, 
με μύτες κυρτές και χαιρέκακο πρόσωπο, 
που μετά βίας έκαναν ένα ελαφρύ μειδί-
αμα στραβοκοιτάζοντας τα πάντα, έλεγαν 
μεταξύ τους: «Πρέπει να είναι μεγάλοι μάγοι 
αυτοί και να έχουν ξόρκια δυνατά!» Εκείνη 
τη σκηνή, σαν από μια παράσταση θεατρική 
ξεπήδησε μπροστά τους και δούλευε σαν 
καλοκουρδισμένο ρολόι, χωρίς να χρειάζε-
ται ούτε έναν υποβολέα για να την υποστη-
ρίξει, η χαρά και η ευτυχία, που ξεχείλιζαν 
από τη μια άκρη της Χώρας ως την άλλη. 
Σε κάθε μπαλκόνι ανθούσαν τα λουλούδια 
και τα φύλλα των δέντρων γινόντουσαν πιο 
πυκνά. Ο κύκλος της ζωής μεγάλωνε…
«Είναι άδικο να υπάρχει τόση ομορφιά μόνο 
σε μια γειτονιά! Γιατί αυτοί οι εδώ να τρώνε 
και να πίνουν;», είπε ο πιο σκοτεινός στη 
μορφή καλεσμένος. «Μα κι εμείς σε λίγο θα 
έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα μοιραστούμε 
όλη τη γνώση και θα έχουμε κι εμείς πόσιμο 
νερό και μια στάλα φως. Ο Βασιλιάς θα μας 
δανείσει ένα από τα αγαπημένα του αηδό-
νια, για να προσκαλέσει μια από τις ακτίνες 
του Ήλιου και στο δικό μας μέρος.»
«Σιγά τ’ αυγά!», αντιμίλησε ο άλλος καλεσμέ-
νος, που είχε μια μύτη γαμψή σαν του γύπα, 
«εγώ θέλω τώρα να έχω τα πάντα, αλλιώς να 
μην έχουν ούτε αυτοί. Τα θέλω τώρα!»
Σκέψεις βλοσυρές έκαναν αναμεταξύ τους 
οι καλεσμένοι και ξαφνικά η μηχανή «συν-
νεφο-αναγέννηση» άρχισε να παίρνει 
εμπρός. Άρχισε να αρπάζει μία-μία τις σκέ-
ψεις τους και να τις εκτοξεύει προς οποια-
δήποτε κατεύθυνση, παφ, πουφ, παφ, πιφ 
και κουλουκουρού, μπαμ και μπουμπου-
νητά ακούστηκαν και αστραπές και ένας 
πανζουρλισμός. Ξέσπασε μπόρα δυνατή. 
Όλοι έτρεχαν να κρυφτούν κάτω από στέγες 
κι υπόστεγα. Μέσα σε αυτόν το χαμό, ένας 
από τους κακούς καλεσμένους άρπαξε το 
τέταρτο αηδόνι, τον Άλφα, μέσα σε μια δερ-
μάτινη σακούλα τον έβαλε και έτρεξε γρή-
γορα μακριά από το Παλάτι.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΗΝ κα ΤΖΕΝΝΥ

437-288-3077

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΜΑΡΙΝΑ

647.648.8240
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ
ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ & ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ

ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ

416-953-0234
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ

ΤΗΛ. ΣΤΗΝ κα ΦΩΤΕΙΝΗ
416.700.2892

Απασχόληση παιδιού, 
οικιακές εργασίες

Οικογένεια που ζει στο Oakville, Ontario (Greater Toronto 
Area) αναζητά ελληνόφωνη κοπέλα για δημιουργική 

απασχόληση και φύλαξη παιδιού 3,5 ετών καθώς και για 
απλές οικιακές εργασίες όπως καθάρισμα, τακτοποίηση, 

βοήθεια με ψώνια κτλ. 

Απαραίτητες προυποθέσεις: Δυνατότητα ικανοποιητικής 
επικοινωνίας στα ελληνικά (δεν απαιτείται άριστη γνώση 

της γλώσσας), συνέπεια, ευγένεια, υπευθυνότητα,
 ευχάριστη προσωπικότητα, θετική ενέργεια, υπομονή

 και αγάπη για τα παιδιά. 
Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής 

(ξεχωριστό δωμάτιο και μπάνιο εντός της οικίας της 
οικογένειας) σε εξαιρετική γειτονιά, ικανοποιητική αμοιβή, 
πολύς ελεύθερος χρόνος και κάλυψη μεταφορικών Oakville 

- Toronto ή αλλού εντός GTA 
μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο 

647-449-9743
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Η 
αστυνομία του Τορόντο αναζητά 
δύο υπόπτους μετά τον πυροβολι-
σμό ενός 22χρονου σε πολυκατοι-
κία στο Σκάρμπορο το απόγευμα 

της Τετάρτης.
Η αστυνομία είπε ότι απάντησε σε πυροβολι-
σμούς στη Λεωφόρο Φαρμακείων 263 λίγο 
μετά τις 5 μ.μ.
Οι αστυνομικοί έφτασαν για να εντοπίσουν 
ένα άνδρα θύμα που υπέφερε από πυροβο-
λισμούς στο πόδι του.
Η αστυνομία ερευνά έναν πυροβολισμό σε 
πολυώροφο στο Σκάρμπορο που άφησε 
έναν άνδρα να τραυματιστεί σοβαρά.
«Το άνδρα θύμα, πριν από την άφιξη της 
αστυνομίας, βοηθούνταν στην πραγματικό-
τητα από κατοίκους του κτιρίου που προσπα-

θούσαν να περιποιηθούν τα τραύματά του», 
δήλωσε η Duty Insp. Ο Μάικ Χέιλς είπε στους 
δημοσιογράφους στο σημείο το βράδυ της 
Τετάρτης.
Οι ασθενοφόροι του Τορόντο έφτασαν και 
μετέφεραν το θύμα σε κέντρο τραυμάτων, 
όπου παραμένει σε σοβαρή, απειλητική για 
τη ζωή του κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, δύο άνδρες ύποπτοι αναζητού-
νται για τον πυροβολισμό. Ο Χέιλς είπε ότι 
το θύμα συμμετείχε σε «αλληλεπίδραση» με 
τους δύο υπόπτους πριν πυροβοληθεί.
Πρόσθεσε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε 
σε ένα από τα κλιμακοστάσια του κτιρίου. 
Όταν ρωτήθηκε αν το περιστατικό ήταν στό-
χος, ο Χέιλς είπε: «Θα ήταν πρόωρο σε αυτό 
το σημείο να μιλήσουμε για το κίνητρο».

Σοβαρός τραυματισμός από 
πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο 
Σκάρμπορο - Αναζητούνται 2 ύποπτοι

«Πόλεμος» για το συνθετικό 
χλοοτάπητα ηλικιωμένου

Τ
ο γρασίδι μπροστά από το σπίτι 
του Frank Leone έχει δημιουργή-
σει έναν πόλεμο με το δημαρχείο 
του Τορόντο.

«Δεν μπορώ να φροντίσω το αληθινό 
γρασίδι», είπε σε συνέντευξή του στο CTV 
News Toronto. Ο Λεόνε είπε ότι τοποθέ-
τησε συνθετικό γρασίδι επειδή είναι στα 
80 του, έχει υποστεί εγκεφαλικό και έχει 
περιορισμένη κινητικότητα - αλλά η πόλη 
τον οδηγεί στα δικαστήρια.
«Ακόμα κι αν είμαι ανάπηρος, δεν τους 
νοιάζει», είπε.
Λίγο μετά την εγκατάσταση του χλοοτά-
πητα του Λεόνε, υποβλήθηκε μια ανώ-
νυμη καταγγελία από έναν γείτονα και ο 
Λεόνε έλαβε ειδοποίηση από την πόλη.
«Είναι απλώς το γεγονός ότι ο τεχνητός 
χλοοτάπητας δεν αναφέρεται ως εγκε-
κριμένο υλικό για απαλό τοπίο. Δεν απα-
γορεύεται, απλά δεν επιτρέπεται ρητά», 
δήλωσε στο CTV News Toronto η πρώην 

δημοτική σύμβουλος Κάρεν Στίντζ.
Ο Stintz βοηθά τον Leone, ο οποίος 
κάλεσε έναν υπάλληλο του κανονισμού 
για να επιθεωρήσει το γκαζόν. Ο υπεύθυ-
νος του κανονισμού έδωσε την έγκριση 
τον περασμένο Οκτώβριο.
«Ο υπεύθυνος του νόμου επιβολής μου 
είπε ότι το γρασίδι είναι διαπερατό. Επο-
μένως, δεν παραβιάζετε το νόμο», είπε ο 
Λεόνε.
Αφού ο Λεόνε πήρε την έγκριση γραπτώς, 
σκέφτηκε ότι είχε τελειώσει. Όμως, μόλις 
ένα μήνα αργότερα, ένας επιθεωρητής κτι-
ρίων της πόλης είπε ότι ο χλοοτάπητας δεν 
είναι διαπερατός, πράγμα που σημαίνει 
ότι το νερό δεν μπορεί να περάσει.
Τώρα, ο Leone αντιμετωπίζει μια κατηγο-
ρία για μη συμμόρφωση με μια εντολή, 
παρά την προηγούμενη έγκριση από έναν 
υπάλληλο του κανονισμού.
«Κατά κάποιο τρόπο, αυτές οι πληροφο-
ρίες αγνοήθηκαν», είπε.

Ε
ρευνητές στο Πανε-
πιστήμιο του Τορό-
ντο και στο Πανε-
πιστήμιο της Καλι-

φόρνια στο Μπέρκλεϋ πα-
ρακολουθούν από κοινού 
δεδομένα κινητών τηλεφώ-
νων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας ως μέσο αξι-
ολόγησης της οικονομικής 
ανάκαμψης σε 62 πόλεις 
της Βόρειας Αμερικής.
Η τελευταία έκθεσή τους, 
που δημοσιεύθηκε τον 
περασμένο μήνα, διαπί-
στωσε ότι το επίπεδο της 
κυτταρικής δραστηριό-
τητας που μετρήθηκε στο 
κέντρο του Τορόντο μεταξύ 
Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου είχε αυξηθεί σε περίπου 53 τοις εκατό του προ-πανδημικού 
κανόνα, σε σύγκριση με 46 τοις εκατό την άνοιξη.
Αυτό έφερε το Τορόντο στην 41η θέση μεταξύ των πόλεων της Βόρειας Αμερικής.
Το Σαν Φρανσίσκο τερμάτισε τελευταίο στην κατάταξη για άλλη μια φορά με ping στα 
κινητά τηλέφωνα στο 31% του προ-πανδημικού κανόνα, σχεδόν αμετάβλητο από την 
άνοιξη.
«Το Τορόντο βρίσκεται σε μια μεσαία ομάδα πόλεων, καθώς τουλάχιστον βελτιώνεται. 
Αλλά δεν αναπηδά», είπε στο CP24.com η Κάρεν Τσάπλ, η οποία είναι διευθύντρια της 
Σχολής Πόλεων στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. «Δεν είναι στην ίδια κατηγορία, ξέρετε, 
με μια πόλη της Νέας Υόρκης (74 τοις εκατό) ή ένα Χάλιφαξ (65 τοις εκατό) και εξακολου-
θεί να είναι το είδος της θεμελιώδης αντίστασης που εντοπίσαμε πριν από έξι μήνες. 
Έχουμε απλώς ένα ατυχές οικονομικό μείγμα. Υπάρχει απλώς ένας συνδυασμός τομέων 
εδώ που εξαρτώνται υπερβολικά από τα είδη των επαγγελματιών υπαλλήλων υπηρε-
σιών που είναι απόλυτα ευχαριστημένοι που μένουν στο σπίτι».

Οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στο 
κέντρο του Τορόντο, αλλά πιο αργά 

από άλλες πόλεις

Η 
Περιφερειακή Αστυνομία του Γιορκ 
(YRP) συνέλαβε δύο κατοίκους του 
Ρίτσμοντ Χιλ και κατέσχεσε κοκαΐνη 
αξίας σχεδόν 9 εκατομμυρίων δο-

λαρίων μετά από έρευνα διακίνησης ναρκω-
τικών που ονομάστηκε «Project Aries».
Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο αφού 
η αστυνομία έμαθε για δύο ύποπτους που 
πιστεύεται ότι είχαν στην κατοχή τους μεγά-
λες ποσότητες κοκαΐνης.
Τον Ιανουάριο, εκτελέστηκαν εντάλματα 
έρευνας σε ένα ντουλάπι αποθήκευσης 
Vaughan και σε μια κατοικία στο Richmond 
Hill, όπου συνελήφθησαν οι δύο ύποπτοι.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κοκαΐνη αξίας 
8,9 εκατομμυρίων δολαρίων, 260.000 δολά-
ρια σε μετρητά και 100.000 δολάρια σε πολυ-

τελή ρούχα.
Το YRP δημοσίευσε ένα βίντεο με τα κατα-
σχεθέντα αντικείμενα την Πέμπτη, στο οποίο 
φαίνονται δεκάδες σακούλες κοκαΐνης και 
στοίβες χαρτονομισμάτων των 50 και 100 
δολαρίων.
Η Alisha Kokko, 30 ετών, και ο William 
Phung, 39, έχουν κατηγορηθεί για κατοχή με 
σκοπό τη διακίνηση και κατοχή προϊόντων 
εγκλήματος.
Η αστυνομία λέει ότι το Project Aries βρίσκε-
ται σε εξέλιξη και ζητά από οποιονδήποτε 
έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το 
Γραφείο Μεγάλων Έργων της Περιφερεια-
κής Αστυνομίας της Υόρκης στο 1-866-876-
5423, εσωτ. 6970, ή Crime Stoppers ανώ-
νυμα.

Δύο συλλήψεις και κατάσχεση 
κοκαΐνης αξίας $8,9 εκ. στο 
Richmond Hill
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και τα παιδιά 
μας αυτά που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!

Τηγανιτές Μελιτζάνες 
µε Φέτα και Πιπεριές 

ΣΥΝΤΑΓΗ

Υλικά

Εκτέλεση
1. Αφαιρούμε το κοτσάνι της μελιτζάνας και την κόβουμε, κατά μήκος, σε 
 8 μακρόστενες φέτες με πάχος περίπου ½ ιντσα και αλατοπιπερώνουμέ 
 τις δύο πλευρές.

2. Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. 
 Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες μέχρι να ροδίσουν από τις δύο πλευρές. Τις 
 τοποθετούμε σε πιάτο που έχουμε βάλει απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

3. Προσθέτουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο ελαιόλαδο να ζεσταθεί.

4. Σε 4 από τις φέτες μελιτζάνας, τοποθετούμε μια ψητή πιπεριά, 
 πασπαλίζουμε με φέτα και τις σκεπάζουμε τις υπόλοιπες φέτες 
 μελιτζάνας. Βουτάμε κάθε σάντουιτς στο χτυπητό αυγό και τα 
 πασπαλίσουμε με την φρυγανιά.

5. Τηγανίζουμε απαλά τα σάντουιτς μελιτζάνας για περίπου 2-3 λεπτά 
 από την κάθε πλευρά. Τα τοποθετούμε σε πιάτο που έχουμε βάλει
 απορροφητικό χαρτί κουζίνας μέχρι να κρυώσουνε λίγο. 
 Σερβίρουμε ζεστά.

• 1 μελιτζανα, μεγάλη
• ½ κούπα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Krinos
• 4 ψητές πιπεριές κόκκινες Krinos
• 150 γρ Φέτα Krinos, τριμμένη

• 2 μεγάλα αυγά, χτυπητά
• 1 κούπα φρυγανιά τριμμένη
•  Άλατι & πιπέρι
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Samantha Gangewere:
έστειλε για υπογλώσσιο τους 1,7 εκατ. 
οπαδούς της

Ένα από τα καλά του 
Instagram είναι ότι σου 
δίνει την δυνατότητα να 
ανακαλύπτεις συνεχώς 
σέξι γυναίκες, οι οποίες 
αναρτούν προκλητικές 
φωτογραφίες που αφήνουν 
ελάχιστα στην φαντασία 
του ανδρικού κοινού.

Μια από αυτές είναι η 
Samantha Gangewere, 
η οποία έστειλε για 
υπογλώσσιο τους 1,7 
εκατ. οπαδούς της, καθώς 
ανήρτησε μια σειρά από 
προκλητικές φωτογραφίες 
με μπικίνι και εσώρουχα, 
στις οποίες αποκαλύπτει 
τις χυμώδεις καμπύλες 
και οπίστευτα οπίσθια 
της, τα οποία είναι και το 
μεγάλο της προσόν.

Η ξανθιά καλλονή 
κατάγεται από την 
Πενσυλβάνια των Η.Π.Α. 
και έγινε ευρέως γνωστή 
μετά από ένα βίντεο με 
προσωπικές στιγμές που 
“διέρρευσε” στο διαδίκτυο 
το 2015. Όπως θα δείτε και 
παρακάτω, η Samantha 
δεν είναι καθόλου 
ντροπαλή μπροστά 
στην κάμερα, καθώς οι 
περισσότερες φωτογραφίες 
της είναι κάτι παραπάνω 
από προκλητικές.
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Ιουλία Καλλιμάνη: 
«Με βάφτισαν έτσι 
γιατί μπερδεύτηκε ο 
πατέρας μου»

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε για 
την καριέρα της στο τραγούδι, 
ενώ αποκάλυψε και ένα άγνω-
στο περιστατικό γύρω από 
το όνομά της, το οποίο έλαβε 
από λάθος του πατέρα της, 
αφού κανονικά θα τη βάφτιζαν 
Ηλιάνα.
«Με βάφτισαν Ιουλία από σπό-
ντα. Ο παππούς μου ήταν Ηλίας 
και θα έβγαινα Ηλιάνα και ο 
μπαμπάς μου μπερδεύτηκε και 
είπε Ιουλία στον παπά. Έπαθα 
πλάκα. Έμαθα μεγάλη αυτή την 
ιστορία».

Αγγελική Ηλιάδη: «Είχα το ένα χέρι 
στο μικρόφωνο και με το άλλο 
προσπαθούσα να μη φανεί ο ποπός»

Η Αναστασία παραχώρησε μία συνέντευξη στην 
εκπομπή «Πρωίαν σε είδον τη μεσημβρίαν» και 
η νεαρή τραγουδίστρια μοιράστηκε γνωστές και 
άγνωστες πτυχές της πορείας της. Η ίδια μίλησε για 
την αγάπη της για το ποδόσφαιρο και την ενασχό-
λησή της με το άθλημα κατά την εφηβεία της.
Όπως σημείωσε αρχικά η Αναστασία Δημητρά: 
«Πιστεύω πάρα πολύ στο γραφτό. Εμένα μου είχαν 
έρθει πάρα πολλές ευκαιρίες, όταν ήμουν πιο 

μικρή, να σπουδάσω, να το κυνηγήσω στη μου-
σική αλλά δεν το έκανα. Έπαιζα μπάλα, ήμουν στον 
Βύζαντα». 
Επιπλέον,  πρόσθεσε: «Έπαιζα στην ανδρική 
ομάδα, μετά πήγα στη γυναικεία. Ήμουν 10άρι και 
μετά πήγα σέντερ φορ, γιατί κουράστηκα. Ήμουν 
καλή και μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο. Και 
τώρα αν μου πεις ότι πρέπει να γυμναστώ, θα σου 
πω ποδόσφαιρο».

Αναστασία Δημητρά: «Έπαιζα 
ποδόσφαιρο σε ανδρική ομάδα» 

Για την προσωπική της 
ζωή, την καλλιτεχνική 
της διαδρομή και τα 
ευτράπελα στην πίστα 
μ ί λησε η  Αγ γε λ ική 
Ηλιάδη στην κάμερα της 
εκπομπής «Breakfast@
Star» και τον ρεπόρτερ 
Στέλιο Δρουμαλιά.
«Υπάρχουν δύο καλλιτέ-
χνες με τους οποίους έχω 
συνεργαστεί και δεν θα 
‘θελα να ξανασυνεργα-
στώ στο μέλλον. Και οι 
δύο είναι άνδρες. Με τις 
γυναίκες δεν είχα ποτέ 
πρόβλημα», παραδέχε-
ται η Αγγελική Ηλιάδη.
«Φοράω ένα πολύ μίνι 
φόρεμα και με πιάνει 
ένας τύπος και με κρα-
τάει αγκαλιά. Είχα το 
ένα χέρι στο μικρόφωνο 
και με το άλλο προσπα-
θούσα να μη φανεί ο 
ποπός. Κατέβηκε από 
την πίστα και άρχισε να 
τρέχει. Ήθελε να με βγά-
λει έξω μαζί του», περι-
γράφει χαρακτηριστικά 
η Αγγελική Ηλιάδη.

Η γνωστή Instagrammer, 
όπως και δεκάδες άλλοι επώ-
νυμοι, εκμεταλλεύτηκε το 
τοπίο, που είναι ντυμένο στα 
λευκά τις τελευταίες ώρες, και 
προσπάθησε να φωτογραφη-
θεί με φόντο τα χιόνια.
Ωστόσο, την ώρα που είχε 
φορέσει ένα κατακόκκινο 
φόρεμα και τραβούσε story 
για τον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram, γλί-
στρησε με τα τακούνια που 
φορούσε και έπεσε στα χιό-
νια.

Δήμητρα 
Αλεξανδράκη: Η 
τούμπα της στα 
χιόνια 

Κώστας Μαρτάκης 
- Πάγωσε η πισίνα 
του: «Περιμένω τον 
Φραγκολιά να έρθει 
να κάνει πατινάζ» 
Ο Κώστας Μαρτάκης είναι κι 
εκείνος ανάμεσα σε αυτούς 
που επηρεάστηκαν από την 
κακοκαιρία «Μπάρμπαρα».
«Κάθε χρόνο παγώνει η πισίνα. 
Περιμένω τον Φραγκολιά να 
έρθει να κάνει πατινάζ», είπε 
χιουμοριστικά ο Κώστας Μαρ-
τάκης δείχνοντας την παγω-
μένη πισίνα.

Ο Βασίλης Κούρτης ήταν ένας 
από τους υποψήφιους καλλι-
τέχνες για την ελληνική απο-
στολή στη Eurovision 2023.
Παρά το γεγονός, ότι δεν κατά-
φερε να κερδίσει επιτροπή 
και κοινό, καθώς δεν προκρί-
θηκε στους 7, ο Έλληνας τενό-
ρος «κέρδισε» τις εντυπώσεις 
τόσο για το τραγούδι του, όσο 
και για το παρουσιαστικό του.
Το μεσημέρι της 6ης Φεβρου-
αρίου, ο 29χρονος συνδέθηκε 
με την εκπομπή της Κατερί-
νας Καινούργιου, η οποία δεν 
μπόρεσε να κρύψει τον ενθου-
σιασμό της όταν τον είδε.
Η παρουσιάστρια του «Super 
Κατερίνα» άρχισε να τον ρωτά 
διάφορα πράγματα προκειμέ-
νου να τον γνωρίσει λίγο καλύ-
τερα.
«Καλέ τι ωραίο παιδί. Γεια σου 
Βασίλη. Βασίλη, πόσο χρο-
νών είσαι; 29, τι να σε κάνω; 
Τι ζώδιο είσαι; Βασίλη, δεν με 
ενδιαφέρει καθόλου το τρα-
γούδι σου αλλά, πως δε σε 
έχω δει τόσο καιρό;» ρωτούσε 
χαμογελώντας.

Βασίλης Κούρτης: Ποιος είναι 
ο τενόρος που «ερωτεύτηκε» 
η Κατερίνα Καινούργιου
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Ελένη Φουρέιρα: «Γέννησε 
φυσιολογικά, δεν τα παρά-
τησε στιγμή», λέει ο για-
τρός της και o Αλμπέρτο 
Μποτία πλέουν σε πελάγη 
ευτυχίας μετά τον ερχομό 
του γιου τους. Ο καρπός 
του έρωτά τους ήρθε στη 
ζωή το μεσημέρι της Τρίτης 
07/02/2023, με την τραγου-
δίστρια να γεννά φυσιολο-
γικά και τον σύντροφό της 
να είναι παρών στον τοκετό.
Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 
παρουσίασε αποκλειστικά 
δύο στιγμιότυπα με πρωτα-
γωνιστή τον Αλμπέρτο Μπο-
τία στο καφέ του μαιευτη-
ρίου.
Δίπλα στον ποδοσφαιρι-
στή πιθανόν βρίσκεται η μία 
από τις δύο αδελφές της Ελέ-
νης Φουρέιρα.

Αλμπέρτο Μποτία: Οι πρώτες φωτογραφίες 
μετά τη γέννα της Ελένης Φουρέιρα 

Η Λάνα Ντελ Ρέι ετοι-
μάζεται να κυκλο-
φορήσει το νέο της 
άλμπουμ, με τίτ λο  
«Did You Know That 
There’s  A Tunnel 
Under Ocean Blvd».
Η διάσημη τραγου-
δίστρια όμως, απο-
φάσισε να δώσει μια 
πρώτη γεύση σ το 
κοινό της και δημοσί-
ευσε μια σειρά φωτο-
γραφιών σ τον προ-
σωπικό της λογαρια-
σμό σ το Instagram, 
από τη φωτογράφιση 
που έκανε για την προ-
ώθηση του τραγουδιού 
«American Whore». 
Το τραγούδι  που θα 
περιλαμβάνε τα ι  σ το 
άλμπουμ, θα κυκλοφο-
ρήσει νωρίτερα, στις 14 
Φεβρουαρίου. 

Dua Lipa: Με διάφανο φόρεμα 
σε γάμο γκέι φίλων της 

Λάνα Ντελ Ρέι: Κυκλοφορεί νέο 
τραγούδι και ποζάρει γυμνή

Kylie Jenner: To μοντέλο Kylie Jenner: To μοντέλο 
ποζάρει με vintage μπικίνι ποζάρει με vintage μπικίνι 

9.950 δολαρίων 9.950 δολαρίων 

Η Κάιλι Τζένερ φέρνει το καλοκαίρι ένα 
βήμα πιο κοντά. Η ριάλιτι σταρ έδειξε τις 
καμπύλες της ενώ χαλάρωνε στην πισίνα σε 
μια σειρά από πικάντικες φωτογραφίες που 
δημοσίευσε στο Instagram της. Εκτός από 
το σώμα της, την παράσταση έκλεψε και το 
μπικίνι της.
Στις φωτογραφίες που ανέβασε η 25χρονη 
Κάιλι Τζένερ απολαμβάνει τον ήλιο με ένα 
πολύχρωμο vintage μπικίνι Chanel που 
είναι καλυμμένο με αστραφτερά κρύσταλλα 
και το εμβληματικό λογότυπο με το διπλό C 
της εταιρείας στο πίσω μέρος του σλιπ.

Το εν λόγω μαγιό είναι vintage bikini και 
είχε σχεδιαστεί από τον αείμνηστο Καρλ 
Λάγκερφελντ για την ανοιξιάτικη επίδειξη 
του οίκου το 1995.
Η Κάιλι Τζένερ απέκτησε το ιδιαίτερο bikini 
από το vintage site του σχεδιαστή God of 
Cloth έναντι του ποσού των 9.950 δολα-
ρίων.
Οι μονόχρωμες ροζ και κόκκινες εκδο-
χές του teeny μπικίνι είχαν αρχικά παρου-
σιαστεί στην πασαρέλα από τη Naomi 
Campbell και την Claudia Schiffer, αντί-
στοιχα.
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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
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ΚΡΙΟΣ
Έχεις τον ενθουσιασμό και το κέφι να κάνεις 
νέα σχέδια ή να πάρεις κάποια ρίσκα στα 
επαγγελματικά σου! Αξιοποίησε τις ιδέες 
σου, φρόντισε ειδικά αυτή την εβδομάδα 
να μην κάνεις μεγάλα και τολμηρά βήματα, 
γιατί τα οικονομικά σου στέκονται από μία 
λεπτή κλωστή! Απόφυγε να πάρεις ρίσκα 
στην εργασία, ή να μετατοπίσεις ευθύνες 
προς ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν έχουν 
την ικανότητα να ανταποκριθούν.

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, αυτή την εβδομάδα 
καλό είναι να φροντίσεις να γίνουν ομαλά 
και ήρεμα κάποιες αλλαγές που προγραμ-
ματίζεις. Απόφυγε τις συγκρούσεις με το 
περιβάλλον σου γιατί θα πικραθείς. Εξή-
γησε στους ανθρώπους που αγαπάς ότι οι 
αλλαγές που έχεις αποφασίσει είναι για το 
καλό όλων!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, αυτή την εβδομάδα 
υπάρχουν κάποιες οικονομικές έννοιες 
και θα χρειαστεί να είσαι προσεχτικός στις 
κινήσεις σου, ιδιαίτερα αν βρίσκε-
σαι σε οικονομικές διεκδικήσεις 
με συγγενείς, κληρονομικά 
ή ασχολείσαι με θέματα 
μίσθωσης, πώλησης ή 
αγοράς ακινήτου! Από-
φυγε δάνεια και ριψο-
κίνδυνες επενδύσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, 
είναι απαραίτητο να τηρή-
σεις αυστηρό πρόγραμμα 
και προνοητικότητα σε κάθε 
πρόβλημα που θα αντιμετωπί-
σεις αυτή την εβδομάδα. Κάτι θα αλλάξει 
σύντομα και θα σου δώσει όχι μόνο αυτο-
πεποίθηση αλλά και τον τρόπο να μην αμφι-
σβητείς τους άλλους και προπαντός τον 
εαυτό σου . Μετακινήσεις και ταξίδια χρει-
άζονται καλή και προσεκτική οργάνωση.  

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, η εβδομάδα είναι 
δύσκολη και ανατρεπτική, στην πορεία της 
δεν θα είναι και τόσο εύκολο να αποφύγεις 
την διάλυση μίας συνεργασίας, αισθημα-
τικής ή επαγγελματικής. Στην πορεία της 
εβδομάδας συνειδητοποιείς ότι πολλά μπο-
ρείς να τα καταφέρεις μόνος σου, αρκεί να 
προγραμματίσεις αυστηρά το χρόνο σου 
βάζοντας σε τάξη την δραστηριότητα σου! 
Οι κόντρες στις συνεργασίες σου θα αφή-
σουν εποχή αυτή την εβδομάδα … Αντι-
δράς, τσακώνεσαι και απελευθερώνεσαι 
από μία συνεργασία που σε άφηνε πίσω ! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, μην σε πιά-
νει πανικός αυτή τη δύσκολη εβδο-
μάδα του Φλεβάρη, γιατί υπάρχουν πολ-
λοί τρόποι που θα σε βγάλουν από το 
αδιέξοδο, αρκεί να σταματήσεις για λίγο 
να τρέχεις και να σκεφθείς ήρεμα όλα 
σου τα προβλήματα. Xρειάζεται απλά 
καλύτερη οργάνωση εκ μέρους σου. 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, τις μέρες αυτές προ-
σπάθησε να αποφύγε ις αν τ ιθέσε ις 
σ το εργασιακό περιβάλλον. Αισθη-
ματικά, τα πράγματα σιγά – σιγά βελ-
τιώνονται χρειάζεται όμως λίγο υπο-
μονή και επιμονή.Οικονομικά διαχειρί-
σου καλύτερα την ακίνητη περιουσία 
σου για να έχεις ένα επιπλέον έσοδο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αυτή την εβδομάδα 
χρειάζεται να κάνεις αλλαγές και μάλιστα 
ριζικές! Είναι απαραίτητο να κατανοείς 
την θέση των ανθρώπων γύρω σου και 
να εκτιμάς σωστά τις καταστάσεις, προ-
κειμένου να παραμένεις ευχαριστημένος! 
Κρυφές πτυχές του χαρακτήρα σου φωτί-
ζονται τώρα, ανακαλύπτεις τις εσωτερι-
κές σου ανάγκες, ενώ είσαι πολύ πιο γοη-
τευτικός και ελκυστικός στους γύρω σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη αυτή την εβδομάδα 
φαίνεται ότι είσαι περισσότερο ευαισθη-
τοποιημένος με τους ανθρώπους που αγα-

πάς και είσαι πιο ανοιχτός στο να 
δεχθείς και την συμπαρά-

σταση τους! Φρόνιμο είναι 
να κλείσεις οικονομι-

κές εκκρεμότητες και 
να ασχοληθείς με ένα 
ζήτημα που το έχεις 
αφήσει να λιμνάζει 
και να σε ταλαιπωρεί!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγό-

κε ρε ,  ο ι  δύσκολε ς 
αυτές μέρες του Φεβρου-

αρίου, σε ωθούν σε μία περί-
οδο έντονης δραστηριότητας στον 
επαγγελματικό τομέα και αν εκμε-
ταλλευτείς τις ευκαιρίες για πρόοδο, 
σύντομα θα δεις να ανοίγεται ο δρό-
μος για την εκπλήρωση των στόχων 
σου . Απαραίτητη φυσικά προϋπό-
θεση είναι να έχετε στόχους ή να ορί-
σεις τώρα. Τα αισθηματικά επίσης διέρ-
χονται μια περίοδο αναπροσαρμογής.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, αυτή την εβδο-
μάδα χρειάζεται να διαφυλάξεις και να 
προσέξεις περισσότερο τον εαυτό σου, 
καταπολεμώντας το στρες και αποφεύγο-
ντας την καταπίεση που υποβάλεις καθη-
μερινά τον εαυτό σου! Επιμελήσου καλύ-
τερα τα εμπορικά και τα επιχειρηματικά 
σου σχέδια. Το ζήτημα είναι να μην ξεπε-
ράσεις τα όριά και να βγεις χωρίς απώ-
λειες από τις κάθε είδους αναμετρήσεις. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, μην ριψοκινδυνεύεις 
για ιδέες άλλων αυτή την εποχή αλλά δείξε 
πως είσαι συνεργάσιμος σε λογικές προ-
τάσεις. Αισθηματικά, υπάρχει η σχετική 
ένταση αλλά ίσως και μία αποφασιστική 
ρήξη. Οι άλλοι θα παίξουν ρόλο στη καθη-
μερινότητά σου, αλλά μην παίρνεις απο-
φάσεις εν θερμώ, ούτε κάτω από πίεση.

Μπανει ο Οιδιποδας σε ένα μπαρ στην 
αμερικη..
-Hey Guys!
-Hey Motherfucker!

Όταν είδα τις αεροσυνοδούς να μοιρά-
ζουν δερμάτινα εσώρουχα, χειροπέδες 
και μαστίγια, κατάλαβα ότι πηγαίναμε για 
ανώμαλη προσγείωση...

- Η γυναίκα σου σε κάνει ό,τι θέλει;
- Μισό λεπτό να τη ρωτήσω...

Δεν φταίω εγώ που έγινα ψώνιο !
Η μαμά μου φταίει που με έβαζε μικρό να 
κάθομαι μέσα στο καροτσάκι του σούπερ 
μάρκετ...

-Μωρή γιατί είσαι τσίτσιδη;
-Μωρό δεν έχω τι να φορέσω.
-Μα στην ντουλάπα έχεις 15 μπλούζες,9 
τζιν,τον Σάκη,ωπ γεια σου Σάκη και 5 
φορέματα!

- Οι εξετάσεις σας δείχνουν έλλειψη σιδή-
ρου .
- Είναι μεγάλη γιατρέ μου;;;

- Παντελείς .
- Είναι μεγάλη Παντελή μου;;;;

- Πήγες στον γιατρό;;
- Ναι..
- Και τι σου είπε ο ιατρός;;
- 30 EURO παρακαλώ...
- Όχι ρε, τι είχες εννοώ...
- 20 EURO...
- Ρε βλάκα, τι πρόβλημα είχες θέλω να 
μάθω!!!
- Μου έλειπαν 10 EURO ......:

-Ο αδερφός μου έπιασε δουλειά σε 
κάποιον τύπο που φτιάχνει κάτι σοκολά-
τες.δεν θυμάμαι ακριβώς...
-Toblerone?
-Εμ τι? τσάμπα δουλεύει?

Όταν ο πατέρας μου φλέρταρε την μητέρα 
μου συνήθιζε να της λέει...
‘’Μη μου κάνεις νούμερα εμένα’’...Τελικά 
του έκανε...
ΕΜΕΝΑΑΑΑ...

Ποτέ μην μετανιώσεις για κάτι που έκα-
νες.Εκτός αν παρήγγειλες πιτόγυρα χωρίς 
τζατζίκι.
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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

Απρίλιος 1958 , μάλλον από 
επίσκεψη σχολείου στις 

εγκαταστάσεις της Shell στον 
Βόλο

ΑΙΔΗΨΟΣ. Παγοποιείο - 
καφενείο ‘’ τα σαράντα 

πλατάνια ‘’

Τα Τέμπη, φωτογραφία 
τέλος δεκαετίας 1960 

αρχές 1970

Φλώρινα , οδός 
Ελευθερίας

Δήμαντρα Μεσσηνίας 
1926

Γέφυρα Πορτίτσας 
στο χωριό Σπήλαιο, 

Γρεβενά

Κομοτηνή 1927

Πάτρα δεκαετία 
1960

ΦΛΩΡΙΝΑ. Η 
εβδομαδιαία υπαίθρια 
αγορά, φωτο του 1917

Στην Κακαβιά στα Ελληνο - 
Αλβανικά σύνορα , το κείμενο 

αναφέρεται στην δολοφονία του 
στρατηγού Τελλίνι το 1923 
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Σήμερα ανεβαίνουμε βόρεια, 
φτάνουμε μέχρι την κεντρική 
Μακεδονία και κάνουμε μια στάση 
σε μια από τις «καλλονές» της, τη 
Νάουσα, για να δούμε τα καλύτερα 
σημεία της.

Σ
την αγκαλιά του Βερμίου, περίπου 
510 χιλιόμετρα μακριά από την Α-
θήνα και μόλις 90 χιλιόμετρα από 
τη Θεσσαλονίκη, η Νάουσα δεσπό-

ζει πάνω από τον κάμπο της Ημαθίας με την 
ατμόσφαιρα και τη φυσική της ομορφιά να 
σας παρασέρνουν σε κάθε γωνιά της. Ας 
βολτάρουμε, λοιπόν, στα πιο όμορφα ση-
μεία της κι ας δούμε όλα αυτά που πρέπει 
να κάνετε και να δείτε, για να την γνωρίσε-
τε καλύτερα.

Περιήγηση στο πάρκο της Νάου-
σας
Την άνοιξη και το καλοκαίρι μπορεί να είναι 
καταπράσινο, αλλά και τις υπόλοιπες επο-
χές έχει τη χάρη του. Είναι περιποιημένο, 
έχει λίμνη με κύκνους, πάπιες και ψάρια, 
στο δρόμο σας μπορεί να βρεθούν και 
παγόνια, σκίουροι και άλλα ζωάκια που θα 
σας τραβήξουν την προσοχή από το όργιο 
της φύσης που συμβαίνει εκεί. Μαγική 
είναι επίσης η επιβλητική θέα στον κάμπο 
της Ημαθίας, ενώ και ο διαμορφωμένος 
ανθόκηπος θα κάνει τη φωτογραφική σας 
μηχανή να πάρει φωτιά. Βρίσκεται κοντά 
στην είσοδο της πόλης, οπότε είναι μια 
καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε τη βόλτα σας 
από εκεί ή να πιείτε τον καφέ σας μέσα ή 
γύρω από αυτό.

Βόλτα στο άλσος του Αγίου Νι-
κολάου
Περίπου 5 λεπτά με το αυτοκίνητο μακριά 
από το κέντρο της πόλης, δηλαδή γύρω στα 
3 χιλιόμετρα, θα συναντήσετε άλλη μια 
όαση πράσινου –όχι ότι το πράσινο λεί-
πει γενικότερα από τη Νάουσα- το άλσος 
του Αγίου Νικολάου. Η εικόνα εκεί έχει ως 
εξής: τεράστια πλατάνια, βελανιδιές, πηγές 
και λιμνούλες που σχηματίζονται από τον 
ιστορικό ποταμό της Αράπιτσας, τεχνητή 
λίμνη με πάπιες και πέστροφες, γήπεδα, 
παιδική χαρά και φύση σε όλο της το μεγα-
λείο. Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν, επίσης, 
ξενοδοχεία, αλλά και ταβέρνες, café κ.λπ, 
για να πάρετε τις απαραίτητες δυνάμεις. 
Εκτός αν θελήσετε να πάρετε τον καφέ σας 
στο χέρι και να χαλαρώσετε στο δικό σας 
αγαπημένο σημείο του πάρκου.

Περίπατο στην πόλη
Όπως είναι γνωστό, ο καλύτερος τρόπος 
να γνωρίσετε μια πόλη είναι να την περ-
πατήσετε. Περπατώντας στη Νάουσα θα 
βρείτε ελάχιστα διώροφα παραδοσιακά 
κτίρια μακεδονικού ρυθμού, κατασκευα-
σμένα από πωρόλιθους, πλιθιά και ξύλα, 
σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Μικρές, 
λαϊκές κατοικίες θα βρείτε στα Αλώνια, ενώ 
γενικά στην πόλη θα δείτε βιομηχανικά κτί-
ρια που λειτουργούσαν κάποτε κυρίως ως 
κλωστοϋφαντουργεία. Αν σας αρέσουν 

οι εκκλησίες, στη Νάουσα δε θα βρείτε 
παλιές, καθώς κάηκαν όλες το 1822 στο 
ολοκαύτωμα της πόλης. Ο μόνος ναός που 
διασώθηκε είναι ο μικρός Ναός του Προ-
δρόμου.

Διασκέδαση στο χιονοδρομικό 
κέντρο
Στη δυτική πλευρά του Βερμίου, σε υψό-
μετρο 1430-2005 μέτρων, περίπου 17 
χιλιόμετρα έξω από την πόλη, σας περι-
μένει το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγά-
δια. Στο κέντρο αυτό, με το σύστημα τεχνη-
τής χιόνωσης, εξασφαλίζεται άριστη ποιό-
τητα χιονιού σ’ όλη τη διάρκεια της χειμε-
ρινής περιόδου για χειμερινά παιχνίδια, 
εκτός, όμως, από αυτά, προσφέρει ποι-
κίλες δραστηριότητες, όπως ορειβασία, 
πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, αιωροπτε-
ρισμό, αλεξίπτωτο πλαγιάς. Οι πιο δραστή-
ριοι, σίγουρα αξίζει τον κόπο να τα επισκε-
φτείτε.

Πέρασμα από το Ρολόι και τον Ο-
βελίσκο
Δύο σημαντικά σημεία που αποτελούν 
και σήμα κατατεθέν της Νάουσας είναι ο 
Πύργος του Ρολογιού και ο Οβελίσκος. Το 
Ρολόι βρίσκεται μπροστά στη Δημαρχείο 
κι έχει ένα εντυπωσιακό ύψος 25 μέτρων, 
ενώ ο Οβελίσκος βρίσκεται στην κεντρική 
πλατεία της πόλης έχει ύψος 11 μέτρων και 
κατατάσσεται ανάμεσα στους 10 ψηλότε-
ρους του κόσμου. Μπορεί να μην σας εντυ-
πωσιάσει σαν κατασκευή, αλλά δίνει κάτι 
ξεχωριστό στο θέαμα της πόλης.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μου-
σείο Νάουσας
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
της Νάουσας ανήκει στον Δημοτικό Πολι-
τιστικό Οργανισμό Νάουσας. Σκοπός του 
είναι η διαφύλαξη των κειμηλίων της πόλης 
και η μετάδοση της ιστορίας και ως παρά-
δοσης στις νεότερες γενιές.
Το πρώτο ξεκίνημα έγινε το 1959, το 1967 
το μουσείο παραχωρήθηκε στο Λύκειο 
Ελληνίδων Νάουσας και το 1999 στεγά-

στηκε σε ένα από τα παλαιότερα κτίσματα 
της πόλης του 1842. Αγοράστηκε από το 
Δήμο το 1989 και απεκατεστάθη οικο-
δομικά το 1996. Διαμορφώθηκε για να 
δεχθεί τη συλλογή, το 2000 – 2001.
Το κτίριο στην πρόσοψή του έχει κήπο 
όπου είναι τοποθετημένες οι προτομές 
των ηρώων Αγγελή Γάτσου, αγωνιστή της 
επαναστάσεως του 1822 και του Κων/νου 
Μαζαράκη -καπετάν Ακρίτα- Μακεδονο-
μάχου οπλαρχηγού του 1905. Το τροχο-
φόρο μικρό κανόνι θυμίζει τους νικηφό-
ρους πολέμους του 1912-13.
Στο ισόγειο στημένος ο παραδοσιακός 
αργαλειός και όλα τα «ύπεργα» της Ναου-
σαίικης οικοτεχνίας. Όλα τα πρωτογενή 
εργαλεία υφαντικής δίνουν στοιχεία από 
το ξεκίνημα και την άνθηση  της Ναουσαίι-
κης βιομηχανίας.
Στον πρώτο όροφο, εκτίθενται αντικεί-
μενα της καθημερινής ζωής των Ναου-
σαίων τους περασμένους αιώνες. Σε άλλη 
αίθουσα δεσπόζουν ο Γιαννίτσαρος με τη 
Μπούλα της Νιάουστας και τα όργανα που 
συνοδεύουν το πανάρχαιο δρώμενο. Επί-
σης εκτίθενται χειροτεχνήματα υφαντικής, 
πλεκτικής, κεντήματος και ασημουργίας.
Στο δεύτερο όροφο, υπάρχουν κεντήματα 
του 19ου αιώνα, γυναικείες ενδυμασίες, 
καθώς και ανδρικές. Εκτίθενται ακόμη 
αντικείμενα οικοσκευής από ξύλο, πηλό 
και χαλκό. Σε άλλη αίθουσα υπάρχει η τρα-
πεζαρία του 1918 με τις αποδείξεις αγοράς 
της από το εξωτερικό. Στο τραπέζι δεσπό-
ζουν  δύο έγγραφα: το ένα του 1825 με την 
υπογραφή του Ναυάρχου Μιαούλη επί της 
ναυαρχίδας «Θεμιστοκλής» και το άλλο 
του 1834 με την υπογραφή του Βασιλέως 
της Ελλάδος Όθωνος.
Σε ξεχωριστή αίθουσα περιλαμβάνεται το 
καθαρά ιστορικό μέρος. Σειρά όπλων από 
τον 18ο αιώνα έως και τον Α΄ παγκόσμιο 
πόλεμο. Σε ειδική προθήκη, το ξίφος και το 
πιστόλι του στρατηγού Γεωργίου Γονατά, 
που ελευθέρωσε το 1912 τη Μακεδονία.
Σε άλλες προθήκες εκτίθεται οπλισμός του 
Αλή Μπέη, φοβερού Τούρκου πολέμαρχου 
που σκοτώθηκε στην πολιορκία της Νάου-

σας το 1822.
Σε αντίστοιχη επιτραπέζια προθήκη προ-
βάλλονται ενδυμασία και οπλισμός του 
Καρατάσιου, του εθνικού οπλαρχηγού. Επί-
σης υπάρχουν όπλα και κοσμήματα καπε-
ταναίων και γιανιτσαραίων της πόλης που 
φορέθηκαν όλα τον 18ο και 19ο αιώνα.

Εκδρομή στις γύρω περιοχές
Με την Έδεσσα και τους καταρράκτες της 
να απέχουν 32 χιλιόμετρα και τη Βέροια, 
που είναι και η πρωτεύουσα του νομού 
Ημαθίας, να απέχει από αυτή 22 χιλιό-
μετρα, η Νάουσα σας δίνει την επιλογή 
να επισκεφτείτε άλλες δύο πανέμορφες 
πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Μια άλλη επι-
λογή που έχετε για εξόρμηση είναι και η 
Βεργίνα με τον αρχαιολογικό της χώρο, η 
οποία απέχει περίπου μισή ώρα από την 
πόλη της Νάουσας. Αν έχετε χρόνο στη διά-
θεσή σας, οργανώστε μια εκδρομή στα 
παραπάνω.

Επίσκεψη στη σχολή του Αριστο-
τέλη και τους μακεδονικούς τά-
φους
Λίγο μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., ο 
φιλόσοφος Αριστοτέλης δίδαξε τον νεαρό 
Αλέξανδρο φιλοσοφία, ηθική, τέχνες και 
μαθηματικά. Η σχολή του βρίσκεται στη 
θέση Ισβόρια Νάουσας σε ένα ειδυλλι-
ακό τοπίο, πλούσιο σε νερά και βλάστηση 
όπου βρίσκεται το Νυμφαίο. Οργανώστε 
επίσης και μια επίσκεψη στους περίφημους 
Μακεδονικούς Τάφους των Λευκαδίων, 
αλλά και στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας, το 
οποίο ανακαλύφθηκε τυχαία το 1992.

Οινοποσία
Η Νάουσα φημίζεται για το κρασί της και 
είτε είστε λάτρεις του οίνου, είτε όχι, πρέ-
πει να το δοκιμάσετε. Ξεκουραστείτε από 
τις πεζοπορίες και τις βόλτες με το ντό-
πιο κόκκινο κρασί Νάουσα, το οποίο έχει 
λάβει πολλές διακρίσεις και ανάλογα με την 
εποχή που θα επισκεφτείτε το μέρος, δοκι-
μάστε φρούτα εποχής (μήλα, ροδάκινα και 
κεράσια).

Νάουσα: η «καλλονή» του Βορρά
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Το σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης «εκπαιδεύτηκε» 
να ανιχνεύει το μελάνι σε 
παπύρους 

Έ
ναν πάπυρο 2.000 ετών, 
που αναφέρεται στις δυνα-
στείες που διαδέχθηκαν τον 
Μέγα Αλέξανδρο αποκρυ-

πτογραφούν επιστήμονες, χρησι-
μοποιώντας τη βοήθεια της μηχανι-
κής μάθησης.
Ο πάπυρος, όπως αναφέρει το Live 
Science, καταστράφηκε εν μέρει 
από την έκρηξη του Βεζούβιου το 
79 μ.Χ. Αιώνες αργότερα, παραδό-
θηκε στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
Ο Ρίτσαρντ Τζάνκο, διακεκριμένος 
πανεπιστημιακός καθηγητής κλα-
σικών σπουδών στο πανεπιστήμιο 
του Μίσιγκαν αναφέρει ότι ο πάπυ-
ρος «περιέχει τα ονόματα πολλών 
Μακεδόνων δυναστών και στρα-
τηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Ο πάπυρος αναφέρεται στον 
Σέλευκο– ο οποίος κυβέρνησε 
μεγάλο μέρος των εδαφών στη 
Μέση Ανατολή και στον Κάσσαν-
δρο, ο οποίος κυβέρνησε την 
Ελλάδα μετά το θάνατο του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου.
Ο πάπυρος προέρχεται από τη 
Βίλα των Παπύρων που βρισκόταν 
στο αρχαίο Ηράκλειον, δηλαδή το 
σημερινό Ερκολάνο. Η πόλη κατα-

στράφηκε μαζί με την Πομπηία 
όταν εξερράγη ο Βεζούβιος.
Η βίλα πήρε την ονομασία της από 
τους τεράστιους παπύρους που 
φιλοξενούσε και περιέχει πολλά 
γραπτά του φιλοσόφου Φιλόδη-
μου, ο οποίος έζησε περίπου από 
το 110 π.Χ. έως το 30 π.Χ. Αυτοί 
οι πάπυροι απανθρακώθηκαν 
κατά την έκρηξη του ηφαιστείου. 
Το 1804, το κείμενο δόθηκε στον 
Ναπολέοντα Βοναπάρτη, που το 
έδωσε στο Ινστιτούτο της Γαλ-
λίας στο Παρίσι, όπου και βρίσκε-
ται σήμερα. Το 1986, μια προσπά-

θεια να ξετυλιχθεί ο πάπυρος είχε 
ως αποτέλεσμα να προκληθεί επι-
πλέον ζημιά.
Ο Τζάνκο μελετά τον πάπυρο με τη 
βοήθεια μιας ομάδας με επικεφα-
λής τον Μπρεντ Σιλς, διευθυντή του 
Κέντρου Οπτικοποίησης και Εικο-
νικών Περιβαλλόντων στο Πανε-
πιστήμιο του Κεντάκι. Για να απο-
καλύψει τα μυστικά του παπύρου, 
η ομάδα του Σιλς χρησιμοποιεί τη 
μηχανική μάθηση. Αρχικά, το πρό-
γραμμα εκπαιδεύτηκε να ανιχνεύει 
μελάνι σε παπύρους και στη συνέ-
χεια ανέλυσε αρχαίους παπύρους 

με τη βοήθεια υπολογιστικής τομο-
γραφίας.
«Η γραφή είναι ορατή, οπότε μπο-
ρούμε να αντιστοιχίσουμε τις 
θέσεις του μελανιού με το ακρι-
βές μέρος που πρέπει να αναζητή-
σουμε το μελάνι στην τομογραφία», 
είπε ο Σιλς.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά 
στοιχεία σχετικά με τον πάπυρο 
που παραμένουν άγνωστα. Οι 
ερευνητές δεν γνωρίζουν ποιος 
είναι ο συγγραφέας του κειμένου ή 
γιατί το βιβλίο βρισκόταν μέσα στη 
βίλα. 

Ο
ι χιλιάδες των Ισπανοεβραίων που 
έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από το 
Τολέδο, τη Γρανάδα και τη Σεβίλλη, 
μετά την απέλαση τους από τον βα-

σιλιά Φερδινάνδο και τη βασίλισσα Ισαβέλλα 
το 1492, δημιούργησαν μια ακμάζουσα κοι-
νότητα που έδωσε καινούργια φυσιογνωμία 
στην πόλη. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι έφεραν μα-
ζί τους τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα, τη μου-
σική, τα τραγούδια τους, τις διατροφικές τους 
συνήθειες, και διατήρησαν το ισπανικό τους 
παρελθόν στις καρδιές τους. Κατά την περίο-
δο του Ολοκαυτώματος εξολοθρεύτηκε πάνω 
από το 90% των μελών της κοινότητας, όμως, 
μέχρι και σήμερα, οι εναπομείναντες Σεφαρα-
δίτες της πόλης φροντίζουν να κρατούν ζωντα-
νές τις παραδόσεις τους  κοιτάζοντας όμως πά-
ντα μπροστά.
Για αυτούς τους λόγους, από τον Οκτώβριο του 
2022, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, 
χάρη σε συμφωνία συνεργασίας με την Ισρα-
ηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, επεκτείνει 
την ακαδημαϊκή δραστηριότητα στη Θεσσαλο-
νίκη και δημιουργεί παράρτημα στην πόλη, με 
ένα ευρύ φάσμα δια ζώσης και διαδικτυακών 
μαθημάτων ισπανικής γλώσσας για ενήλικες 
και παιδιά.
Το παράρτημα του Ινστιτούτου Θερβάντες της 
Θεσσαλονίκης εκτός από τα μαθήματα ισπανι-

κών θα διοργανώνει πολιτιστικές και εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες αποβλέποντας στην αξι-
οποίηση και τη διάδοση της κληρονομιάς των 
Σεφαραδιτών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας. Υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη και για 
τμήματα διδασκαλία των λαντίνο, δηλαδή της 
ισπανοεβραϊκής γλώσσα που ακόμη χρησιμο-
ποιείται από τα μέλη της κοινότητας. Ταυτό-
χρονα, η Βιβλιοθήκη  “Juan Carlos Onetti” του 
Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας θα δημι-
ουργήσει τμήμα Σεφαραδίτικης Ιστορίας, Πολι-
τισμού και Λογοτεχνίας στην Ελλάδα.
Το Ινστιτούτο Θερβάντες είναι ο επίσημος 
φορέας της ισπανικής γλώσσας και πολιτι-

σμού που δραστηριοποιείται στη χώρα μας 
για περισσότερο από 30 χρόνια. Ένας μη κερ-
δοσκοπικός οργανισμός για την προώθηση της 
διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας σε όλο τον 
κόσμο, καθώς και των συν-επίσημων γλωσσών 
της Ισπανίας. Οι δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιεί το Ινστιτούτο επικεντρώνονται κυρίως 
στη γλωσσική και πολιτιστική κληρονομιά που 
είναι κοινή για τις χώρες και τους ανθρώπους 
των ισπανόφωνων κοινοτήτων. Στόχος του 
ήταν να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στη Θεσ-
σαλονίκη, το οποίο και κατάφερε μιας και οι 
δεσμοί των ιδρυτών με τη Θεσσαλονίκη χαρα-
κτηρίζονται μακροχρόνιοι και πολύ ισχυροί. 

Θάσος: Η 
εντυπωσιακή 
κεφαλή του Μ. 
Αλεξάνδρου στο 
αρχαιολογικό 
μουσείο του νησιού 

Το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κάθε εβδομάδα 
αναδεικνύει στον επίσημο λογα-
ριασμό του στο FB ένα ξεχωρι-
στό έκθεμα από τα μουσεία της 
χώρας. Αυτή την εβδομάδα η 
επιλογή έγινε από το αρχαιο-
λογικό μουσείο της Θάσου και 
αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο.
Η ανάρτηση του υπουργείου 
αναφέρει:
«Το όμορφο νεανικό πρόσωπο 
με τα σφριγηλά μάγουλα, τα 
σαρκώδη χείλη τα εκφραστικά 
μάτια, οι πλούσιοι βόστρυχοι 
που πλαισιώνουν το πρόσωπο 
σαν χαίτη λιονταριού και η ελα-
φρά στροφή του προσώπου 
προς τα δεξιά του, οδήγησαν 
τους μελετητές στην άποψη ότι 
η κεφαλή της Θάσου είναι ένα 
ακόμη πορτραίτο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ένας Αλέξανδρος 
Θεός, η λατρεία του οποίου στη 
Θάσο είναι γνωστή από επι-
γραφή του τέλους του 4ου π.Χ 
αιώνα.
»Η ανδρική κεφαλή μεγαλύ-
τερη του φυσικού μεγέθους, 
από τοπικό μάρμαρο, βρέθηκε 
μέσα στο στρώμα καταστροφής 
ενός ορθογωνίου κτιρίου στην 
αρχαία δημόσια πλατεία που 
αναπτύσσεται στη ΒΑ γωνία της 
αγοράς. Το κτήριο ταυτίστηκε 
από τους ανασκαφείς με ναό.
»Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Θάσου, ένα από τα 
παλαιότερα μουσειακά κτίρια 
του βορειοελλαδικού χώρου και 
παρακολουθήστε μέσα από τις 
συλλογές του, την ιστορική δια-
δρομή του νησιού από τα προϊ-
στορικά μέχρι και τα βυζαντινά 
χρόνια. Θαυμάστε την αξιόλογη 
αρχαϊκή κεραμική των Κυκλα-
δικών και Βορειοανατολικών 
εργαστηρίων, αλλά και των ντό-
πιων κεραμέων που αφομοιώ-
νουν δημιουργικά τις επιδρά-
σεις από τον κόσμο του Αιγαίου 
και της Ανατολής. Το μουσείο 
διαθέτει μία από τις πλουσιό-
τερες για επαρχιακό μουσείο, 
συλλογές μαρμάρινων γλυπτών, 
ολόγλυφων και ανάγλυφων 
έργων από το περίφημο θασι-
ακό μάρμαρο, αλλά και πεντε-
λικό και παριανό».

Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα 
Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Η ισπανική γλώσσα και κουλτούρα ανθίζει στη Θεσσαλονίκη 
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Η 
ΑΕΚ υπέταξε και τον Ολυμπιακό στην 
OPAP Arena, νίκησε 3-0 χάρη στα γκολ 
των Γκαρσία στο 3’ και στο 90+13’ με πέ-
ναλτι και το αυτογκόλ του Σαμασέκου στο 

28’ και έβαλε γερές βάσεις πρόκρισης στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet. Η Ένωση διατήρησε 
το απόλυτο στη νεότευκτη έδρα της (12 στα 12) και 
την ίδια στιγμή έβαλε τέλος στο σερί 16 αγώνων χω-
ρίς νίκη στα ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους.
Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα πήραν κεφάλι στο 
σκορ στο τρίτο λεπτό. Ο Βρουσάι γλίστρησε έξω από 
την περιοχή και ο Τσούμπερ τροφοδότησε τον Λιβάι 
Γκαρσία, ο οποίος με υπέροχο πάρσιμο της μπάλας 
και εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα.
Η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ στο 28ο 
λεπτό. Ο Τσούμπερ μπήκε στην περι-
οχή από τα δεξιά και αφού άδειασε 
Ντόη και Εμβιλά έκανε το σουτ, με τον 
Τζολάκη να τον σταματά. Ο Μάνταλος 
πήρε το ριμπάουντ και ο Σαμασέκου 
στην προσπάθειά του να απομακρύνει 
την μπάλα, την έστειλε με το κεφάλι στα 
δίχτυα της ομάδας του.
Η ΑΕΚ πέτυχε το τρίτο της γκολ στο 90+13’. Ο Ντόη 
ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς στο 90+10’ και ο διαιτη-
τής έδειξε αρχικά να συνεχιστεί το ματς, αλλά ο διαι-
τητής VAR τον κάλεσε αν δει τη φάση και άλλαξε την 
απόφασή του. Ο Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση και 
νίκησε τον Τζολάκη για το 3-0.
Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει στο 
14ο λεπτό. Ο Γκάρι Ροντρίγκες έφυγε στην αντεπί-
θεση ταχύτατα. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού μπήκε 
στην περιοχή και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι του Στάνκοβιτς. Στην εξέλιξη της φάσης ο 
Βρουσάι έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η 
μπάλα πήγε άουτ.
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε και δεύτερο δοκάρι 
στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 56ο λεπτό. 
Έπειτα από στοπ σε σουτ του Παπασταθόπουλου 
μέσα στην περιοχή, ο μεσοεπιθετικός από το Πρά-
σινο Ακρωτήρι έκανε ένα ωραίο σουτ από δύσκολη 
γωνία εντός περιοχής, το οποίο σταμάτησε στο αρι-
στερό δοκάρι του Στάνκοβιτς.
Πέντε λεπτά μετά είχε και η ΑΕΚ ευκαιρία να σκορά-

ρει, όμως το ωραίο σουτ του Μάνταλου σταμάτησε 
στο δοκάρι του Τζολάκη, με τη «συνδρομή» του 
Χουάνγκ που έβαλε την κόντρα.
Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 76ο λεπτό με τον 
Εμβιλά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο 
Μπακαμπού έκανε το σουτ και ο Στάνκοβιτς τον στα-
μάτησε και ο Γάλλος μέσος από πλάγια θέση έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν οφσάιντ όταν ο 
Μπακαμπού έκανε το σουτ, επομένως το γκολ δεν 
μέτρησε.
Δύο λεπτά μετά, η προσπάθεια του Βαλμπουενά 
κατέληξε άουτ, ενώ στο 79ο λεπτό ο Τζολάκης 
ήλεγξε την πορεία του σουτ του Γκατσίνοβιτς και 

μπλόκαρε την μπάλα χωρίς να δυσκολευτεί. 
Στο 81ο λεπτό ο Παπασταθόπουλος δοκί-

μασε το σουτ από μακρινή απόσταση, 
με την μπάλα να περνάει άουτ.
Στις καθυστερήσεις του αγώνα άνα-
ψαν τα αίματα μεταξύ των δύο ομά-
δων, με αφορμή ένα μαρκάρισμα του 
Ρέαμπτσουκ στον Πινέδα. Ο διαιτητής 

γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε κίτρινη 
στον Βαλμπουενά, καθώς ο Γάλλος μπήκε 

στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 
διαιτητή (βγήκε γιατί δέχθηκε χτύπημα) για να κόψει 
την αντεπίθεση.
Η ρεβάνς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα γίνει το τρι-
ήμερο 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου, μιας και 
δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία και ώρα από 
την ΕΠΟ.
Στην τελευταία φάση στο ματς, ο Γκατσίνοβιτς ανα-
τράπηκε από τον Ντόη μέσα στην περιοχή. Ο διαι-
τητής φώναξε αρχικά παίζεται, αλλά ο διαιτητής τον 
κάλεσε στο VAR και έδωσε την εσχάτη των ποινών. 
Ο Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Τζο-
λάκη, με το 3-0 να είναι το τελικό σκορ.
ΑΕΚ: Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Μήτογλου, Τζαβέλλας, 
Χατζισαφί, Γαλανόπουλος (64’ Σιμάνσκι), Ελίασον 
(84’ Άμραμπατ), Μάνταλος (84’ Πινέδα), Γκατσίνο-
βιτς, Τσούμπερ (64’ Αραούχο), Γκαρσία.
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Βρουσάι (46’ Ρόντινει), 
Ντόη, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Σαμασέ-
κου (46’ Φορτούνης), Χουάνγκ (67’ Βαλμπουενά), 
Εμβιλά, Μπιέλ (39’ λ. τρ. Μπουτούτσι), Ελ Αραμπί 
(67’ Μπακαμπού), Ροντρίγκες.

Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena στην πρώτη τους μονομαχία στο Κύπελλο 
Ελλάδας Novibet και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό. Ο Γκαρσία στο 3’ και 
στο 90+13’ με πέναλτι και ο Σαμασέκου στο 28’ με αυτογκόλ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ

Καυτή στην OPAP Arena η Καυτή στην OPAP Arena η 
Ένωση, νίκησε με τριάραΈνωση, νίκησε με τριάρα

Λαμία - ΠΑΟΚ: Οριστική 
αναβολή λόγω της 
χιονόπτωσης

 Ο πρώτος ημιτελικός της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο 
Ελλάδας Novibet αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης 
στο «Αθανάσιος Διάκος». Εκ νέου ορισμός της αναμέτρησης.
Η έντονη χιονόπτωση που έπληξε τη Φθιώτιδα από τις πρώτες 
πρωινές είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του πρώτου ημιτελι-

κού του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet ανάμεσα σε Λαμία και ΠΑΟΚ. Λίγες 
ώρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα, η ΕΠΟ 
αποφάσισε την οριστική αναβολή του δεδομένων των δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών.
Δεδομένου όμως πως μιλάμε για αναβολή κατόπιν απόφαση της ΕΠΟ, η 
αναμέτρηση δεν μετατίθεται για την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου βάσει 
του σχετικού άρθρου του ΚΑΠ, αλλά για μεταγενέστερη ημερομηνία, η 
οποία θα αποφασιστεί από την Ομοσπονδία.
Προς το παρόν, η αποστολή του ΠΑΟΚ επιστρέφει στη βάση της.
Υπέρ της αναβολής της αναμέτρησης ήταν αμφότερες οι ομάδες, σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης ο 
ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Λαμία, Πανουργιάς Παπαϊωάννου.

Σενάρια για Κουαλιάτα στην Βραζιλία
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βραζιλία ο Κουαλιάτα ενδιαφέρει την 
Σάντος που είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στον ΠΑΟΚ για την από-
κτηση του
Μπορεί ο Νικόλας Κουαλιάτα να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να προ-
σαρμοστεί στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, στην πρώτη του απόπειρα για 
καριέρα στην Ευρώπη, ωστόσο στη Λατινική Αμερική συνεχίζει να δια-
τηρεί το καλό όνομα.
Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός που μεταφέρουν δημοσιεύματα 
στην Βραζιλία που θέλουν τη Σάντος να ενδιαφέρεται για την απόκτηση 
του υπολογίζοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της 
περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να δελεάσει το Δικέφαλο.
Χωρίς για την ώρα τουλάχιστον να υπάρχει ουσιαστικό αντικείμενο 
συζήτησης για τον ΠΑΟΚ -καθώς δεν έχει φτάσει κάποια πρόταση από 
την Βραζιλία- από την πλευρά του ποδοσφαιριστή δε φαίνεται να υπάρ-
χει ενθουσιασμός για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αμερική.

Κωνσταντέλιας: Τα 10 εκατ. της Ζάλτσμπουργκ και τα 20 
που όρισε ως βάση ο Δικέφαλος
Έντονη το τελευταίο διάστημα η φημολογία που ήθελε τον ΠΑΟΚ να 
δέχεται και να απορρίπτει πρόταση πολλών εκατομμυρίων για τον 
Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν είναι απλώς φημολογία. Το SPORT24 γνωρί-
ζει πως η ομάδα που δοκίμασε την τύχη της, καταθέτοντας προσφορά 
10 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό είναι η Ζάλ-
τσμπουργκ.
Μεγαλύτερο… ISO ποιότητας και δυναμικής στη διεθνή ποδοσφαιρική 
αγορά από την αξιολόγηση του τμήματος scouting των πρωταθλητών 
Αυστρίας, δύσκολα απαντάται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μόνο και 
μόνο οι πωλήσεις που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια οι «ταύροι» και 
τα κέρδη που έχουν αποκομίσει από την ανακάλυψη, την ανάδειξη και 
την (μοσχο)πώληση ταλαντούχων ποδοσφαιριστών από κάθε γωνιά του 
πλανήτη, φτάνει και περισσεύει για να επιβεβαιώσει – χωρίς υπερβολή 
– πως με ό,τι καταπιάνονται οι «ταύρο» και είναι χρυσός και – κυρίως – 
εξελίσσεται σε… πλατίνα.
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 Ο Φάνης Γεννάτος, υπεύθυνος 
συντήρησης του γηπέδου του 
Περιστερίου, αναφέρθηκε στα 
όσα οδήγησαν στην αναβολή της 
αναμέτρησης του Ατρόμητου με 
την ΑΕΚ.

Τ
η γνώμη του για το θέμα που προ-
έκυψε με τις εστίες του γηπέδου 
του Περιστερίου και τη μη διεξα-
γωγή της αναμέτρησης του Ατρό-

μητου με την ΑΕΚ εξέφρασε, μέσω του 
ΣΠΟΡ FM, ο Φάνης Γεννάτος, υπεύθυνος 
συντήρησης του σταδίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
-το αν έχει ακολουθηθεί ορθή διαδι-
κασία για τα δοκάρια: «Το γήπεδο έχει 
κατασκευαστεί την περίοδο των Ολυ-
μπιακών Αγώνων αν δεν απατώμαι, όχι 
από τη δική μου εταιρεία και τα δοκά-
ρια είναι από τότε. Είναι αλουμινίου τα 
δοκάρια, μπορούν να βγουν με σταθε-
ροποιημένες βάσεις, είναι μέσα σε τσι-
μέντο. Μπήκαν με τρόπο που προφανώς 
προβλέπεται, δηλαδή με κεντράρισμα, 
αλφάδιασμα και μέτρημα. Έχουν γίνει 
αμέτρητοι αγώνες όλα αυτά τα χρόνια 
και ευρωπαϊκοί αγώνες, δεν έχει τεθεί 
ποτέ θέμα για τα δοκάρια. Δεν ήμουν 
παρών την Κυριακή, αλλά άκουσα ότι 
υπήρξε διαφορά μεταξύ αριστερού και 
δεξιού δοκαριού. Δεν υφίσταται αυτό με 
τη διαφορά κατά την άποψή του, καθώς 
αν βάλουμε ένα αλφάδι, θα δούμε ότι 
το δοκάρι είναι κεντραρισμένο και άρα 
αυτή η διαφορά οφείλεται στο εδαφικό 
υπόστρωμα. Δηλαδή στον χλοοτάπητα 
που είναι στη βάση και όπως γνωρίζετε 
είναι δύσκολο γήπεδο, καθώς η υπο-
δομή του είναι μέτρια. Έχουμε προβλή-
ματα όταν βρέχει και το γήπεδο δεν έχει 
αποστραγγιστική ικανότητα, με αποτέλε-
σμα η επιβάρυνση του καιρού να κάνει 
τον αγωνιστικό χώρο πολύ δύσκολο».
-το αν επηρέασε η κακοκαιρία της Κυρια-
κής: «Όχι μόνο της συγκεκριμένης ημέ-
ρας, αλλά και των προηγούμενων ημε-
ρών, καθώς είχαμε συνεχόμενες ημέρες 
με κακοκαιρία. Οι εστίες είναι οι περιο-
χές του αγωνιστικού χώρου που δέχο-
νται τη μεγαλύτερη φθορά. Αν υπάρ-
ξουν κοντινά πλάνα ή πατήσει κάποιος 
θα δει τους τερματοφύλακες να παίζουν 
πάνω σε λάσπη. Η μεγαλύτερη αποκα-

τάσταση στο γήπεδο γίνεται στις εστίες 
κάθε φορά. Μπορεί να μπει το πόδι 4-5 
εκατοστά μέσα μόνο με πάτημα. Μιλάμε 
για τέτοια αλλοίωση του αγωνιστικού 
χώρου, δεν παίζουμε σε συνθετικό χλο-
οτάπητα. Υπάρχει η μεταβλητή ότι δεν 
είναι σταθερό το υπόστρωμα, δεν είναι 
άσφαλτος ή 3Α όπως στα γήπεδα με 
συνθετικό χλοοτάπητα. Είναι γήπεδο με 
χώμα, το οποίο είναι κακό και είναι προ-
γραμματισμένο την επόμενη χρονιά να 
ανακατασκευαστεί».
-το αν υπάρχει ευθύνη του γηπεδού-
χου για το κακό γήπεδο: «Σε αυτό έχει 
ευθύνη ο γηπεδούχος, αν αποδειχθεί ότι 
υπάρχει η ευθύνη. Υπάρχει μία μέτρηση, 
η οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη 
και την επιστημονική μου γνώμη δεν 
υφίσταται και δεν μπορώ να τη δεχθώ 
και δεν μπορώ διανοηθώ ότι περάσαν 
εικόνες στο εξωτερικό με μέτρημα με 
μεζούρα, ούτε καν μετροταινία. Μετρή-
θηκε με μεζούρα, ούτε καν με μεταλλική 
μετροταινία. Πρέπει η μεζούρα να σταθεί 
σε σταθερό σημείο. Από τις φωτογρα-
φίες που είδαμε δεν φαίνεται το δάκτυλο 
του ανθρώπου που μετράει σε πιο εκα-
τοστό την κρατάει για να σταθεροποιη-
θεί».
-το αν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μετρο-
ταινία ή λέιζερ: «Οπωσδήποτε λέιζερ, 
αυτό επιβάλλει ο κανόνας των FIFA και 
UEFA. Ο κανονισμός δεν λέει για μετρο-
ταινία. Ο κανονισμός λέει μόνο για λέι-
ζερ. Όταν το γήπεδο μετρηθεί από το 
κέντρο της εστίας, μόνο το λέιζερ δίνει 
ευθεία γραμμή. Ο διαιτητής αν είναι 
διεθνής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος 
βάσει του manual της FIFA και υπάρχουν 
συγκεκριμένες οδηγίες. Δεν εξακρί-
βωσε κανένας αν η μεζούρα είναι απο-
δεκτή και ορθή, υπάρχουν και ελαττω-
ματικές μεζούρες. Δεν είναι εγκεκριμένο 
και πιστοποιημένο όργανο η μεζούρα. 
Έχουμε περάσει σε καλύτερο επίπεδο, 
είναι αναβαθμισμένα τα γήπεδα της Σού-
περ Λίγκας, είναι σε πολύ καλό επίπεδο 
με εγκεκριμένες μετρήσεις από πιστο-
ποιημένα όργανα με τα οποία έχει συνερ-
γασία η Σούπερ Λίγκα. Υπάρχει συνερ-
γασία με πιστοποιημένη από την UEFA 
εταιρεία. Έγινε πισωγύρισμα με εικόνες 
μέτρησης μεζούρας στον αγωνιστικό 
χώρο».

Υπεύθυνος συντήρησης του γηπέδου 
του Περιστερίου: «Ο κανόνας των 
FIFA και UEFA είναι να γίνει μέτρηση 
με λέιζερ»

 Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει με 
επιτυχία τη πιο πολύπλοκη υπόθεση 
ανανέωσης έχοντας συμφωνία με 
τον Αϊτόρ και παράλληλα πετυχαίνει 
το 3/3 με τους βασικούς που έληγαν 
τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι του 
2023.

Δ
εν ήταν εύκολη η υπόθεση ανα-
νέωσης του συμβολαίου του Α-
ϊτόρ. Για την ακρίβεια ήταν η πιο 
δύσκολη σε σχέση με εκείνες που 

είχαν happy end το προηγούμενο διάστη-
μα. Η διαπραγμάτευση πέρασε από χίλια 
κύματα, υπήρχαν στιγμές και περίοδοι που 
οι συζητήσεις είχαν ‘’παγώσει’’ αλλά ο Πα-
ναθηναϊκός με εξαιρετικούς χειρισμούς το 
τελευταίο διάστημα κατάφερε να φτάσει 
σε συμφωνία με τον Ισπανό εξτρέμ, ο ο-
ποίος συνεχίζει στη Βαρκελώνη την διαδι-
κασία επιστροφής του στους αγωνιστικούς 
χώρους, ελπίζοντας να προλάβει κάποια α-
πό τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν.
Στο Τριφύλλι παρά τον πολύ σοβαρό τραυ-
ματισμό του παίκτη στο γόνατο, του 
έδειξαν από την πρώτη στιγμή 
πως η δεδομένη επιθυμία 
για την παραμονή του δεν 
άλλαξε. Όσο τον ήθελε πριν 
που έκανε... παπάδες, τόσο 
τον ήθελε και μετά ο Πανα-
θηναϊκός τον Ίβηρα μεσοε-
πιθετικό. Αυτό που απόλυτα 
φυσιολογικά μεταβλήθηκε από 
τους νόμους της ποδοσφαιρικής 
αγοράς, ήταν το οικονομικό σκέλος της 
υπόθεσης.
Η πλευρά του παίκτη ζητούσε πράγματα 
που δεν ανταποκρίνονταν στη πραγ-
ματικότητα και κουβέντα με την κουβέ-
ντα στο ‘’πράσινο στρατόπεδο’’ κατάφε-
ραν να ψαλιδίσουν τη μεγάλη διαφορά 
που υπήρχε τον Νοέμβριο. Με αμοιβαίες 
υποχωρήσεις οι δύο πλευρές είχαν βρει 
σημείο επαφής και η διαπραγμάτευση 
μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα στη 
τελική της ευθεία.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφω-
νίας έπαιξε η απευθείας επαφή του μεγα-
λομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη 
Αλαφούζου, με τον ίδιο τον ποδοσφαιρι-
στή. Κίνηση που δεν συνηθίζει ο ισχυρός 
άνδρας του Τριφυλλιού αλλά μία κίνηση 
που έδειξε στον Αϊτόρ το πόσο σημαντι-

κός είναι για την ομάδα, κάτι που για τον 
ψυχισμό του παίκτη, μετρούσε το ίδιο αν 
όχι και περισσότερο από τις ετήσιες απο-
λαβές του.
Ο ατζέντης του παίκτη, Άλμπερτ Μποτί-
νες, ήρθε στην Αθήνα τις προηγούμενες 
ημέρες, είχε συζητήσεις με την διοίκηση 
του συλλόγου και η συμφωνία μπήκε στις 
ράγες. Το μόνο που απομένει είναι λεπτο-
μέρειες που αφορούν τον εκπρόσωπο του 
Αϊτόρ, με τον 27χρονο άσο να αναμένεται 
το επόμενο διάστημα στη χώρα μας για τις 
υπογραφές και την ανακοίνωση της συμ-
φωνίας που θα είναι για τα επόμενα 2+1 
χρόνια και θα του αποφέρει 750.000 ευρώ 
ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τα διά-
φορα μπόνους επίτευξης ομαδικών στό-
χων.
Με την υπογραφή του Αϊτόρ, ο Παναθηναϊ-
κός κάνει το 3/3 στις ανανεώσεις των βασι-
κών του παικτών, πετυχαίνοντας την απαι-
τούμενη συνέχεια στον κορμό του ρόστερ, 
καθώς οι Μπαρτ Σένκεφελντ και Ρούμπεν 
Πέρεθ είχαν ανοίξει τον... χορό των νέων 
συμβολαίων στη φετινή αγωνιστική περί-

οδο.

Ο Παναθηναϊκός θα κά-
νει παρέμβαση υπέρ 
Ατρομήτου ζητώντας 
την διεξαγωγή του α-
γώνα με την ΑΕΚ
Με το πρωτάθλημα της Super 

League να βρίσκεται σε κρί-
σιμη καμπή, είναι λογικό ότι 

συμβαίνει σε παιχνίδια των ομά-
δων που παλεύουν για τον τίτλο, να επη-
ρεάζει και τις υπόλοιπες. Την Κυριακή η 
αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ 
δεν έγινε λόγω της γνωστής υπόθεσης με 
τα δοκάρια και στον Παναθηναϊκό έκαναν 
γνωστό πως κατέθεσαν πρόσθετη παρέμ-
βαση προκειμένου να παραστούν στην 
εκδίκαση του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου 
Πειθαρχικού οργάνου της Λίγκας, που θα 
γίνει την Πέμπτη, μια παράσταση που θα 
είναι υπέρ του Ατρομήτου, με τους «πρά-
σινους» να ζητούν την διεξαγωγή του παι-
χνιδιού.
Στο «τριφύλλι ζητούν με επίσημο τρόπο 
«να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση 
μας και να απορριφθεί η ένσταση της ΑΕΚ 
και να διαταχθεί η διεξαγωγή του επίδικου 
αγώνα μεταξύ της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθη-
νών-ΠΑΕ ΑΕΚ σε νέα ημερομηνία».

Παναθηναϊκός: Oι λεπτοί χειρισμοί 
στην υπόθεση Αϊτόρ έφεραν το 
απόλυτο στις ανανεώσεις
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague

Αποτελέσματα

Ένας μαγικός Παναθηναϊκός παρότι 
αγωνίστηκε χωρίς τον Ερνάντες 
επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού 
στο Ρέντη και έκανε άλμα πρόκρισης 
στον τελικό του Challenge Cup. Οι 
«πράσινοι» ακόμα και με ήττα με 3-2 
στον Άγιο Θωμά παίρνουν το εισιτήριο 
για την διεκδίκηση του πρώτου 
Ευρωπαϊκού στην ιστορία τους.

Τ
ι και αν έπαιζε χωρίς τον Φερνάντο Ερ-
νάντες, το βασικό επιθετικό του όπλο; Τι 
και αν απέναντί του βρισκόταν ο εξαι-
ρετικά φορμαρισμένος Ολυμπιακός και 

μάλιστα σε ένα γεμάτο Ρέντη; Ο Παναθηναϊκός 
πραγματοποιώντας μαγική εμφάνιση, έχοντας 
έναν εξωπραγματικό Γίρι Κόβαρ, κατάφερε να 
πάρει σπουδαία νίκη επικρατώντας με 3-1 (25-
21, 21-25, 23-25, 24-26) και απέκτησε τεράστιο 
προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό.
Για την ακρίβεια η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεό-
πουλου θέλει στις 15 Φεβρουαρίου μόλις 2 σετ 
για να καταφέρει να προκριθεί και να διεκδική-
σει το πρώτο Ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Στον 
αντίποδα ο Ολυμπιακός που πλήρωσε το σερ-
βίς που ως τώρα ήταν και το μεγάλο του όπλο, 
δεν θέλει απλά νίκη στο Μαρούσι αλλά και με 
3-0 ή 3-1 για να διεκδικήσει την πρόκριση στο 
χρυσό σετ.
Ο Ολυμπιακός σταμάτησε το ρίσκο στο σερβίς 
και πήρε το σετ
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή 
και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ήταν μεγάλο 
ντέρμπι μέχρι και το 18-18. Ως εκείνο το σημείο 
ο Παναθηναϊκός που όπως αναφέραμε κατέ-
βηκε χωρίς τον Φερνάντο Ερνάντες, κρατούσε 
εξαιρετικά στην υποδοχή, ενώ από την άλλη ο 
Ολυμπιακός είχε χάσει ήδη 7 σερβίς. Κάπου 
εκεί είτε δόθηκε εντολή, είτε το έκαναν από 
μόνοι τους οι γηπεδούχοι, σταμάτησαν το τόσο 
μεγάλο ρίσκο στο σερβίς, έκλεισαν καλά στο 
μπλοκ με τον Γκουσταβάο και έφτασαν άνετα 
στο 1-0. Οι φάσεις ωστόσο που έκρινα το σετ 
ήταν δύο.
Αρχικά το φοβερό μονό μπλοκ του Ιντάλγκο 
σε κόντρα επίθεση του Κόβαρ και αντί να γίνει 
το 15-18, έγινε το 16-17, αλλά και το επίσης 
φοβερό μπλοκ του Γκουσταβάο στον Ρανγκέλ 
που έκανε το 22-19 και κάπου εκεί τελείωσαν 
όλα.
Στο δεύτερο και στο ξεκίνημά του είχαμε την 
ίδια εικόνα, με τις δύο ομάδες πήγαιναν μαζί 
μέχρι και το 19-19, κάνοντας και πάλι πολλά 
λάθη στο σερβίς. Στο σημείο εκείνο πήγε στο 

σερβίς ο Γίρι Κόβαρ και πραγματικά ήταν μαγι-
κός. Ο Ιταλός είχε 3 άσους, δεν έχασε επίθεση 
και κατάφερε να φτάσει τους «πράσινους» στο 
19-24.
Οι Πειραιώτες με τον Παγένκ στο σερβίς προ-
σπάθησε να μπει και πάλι στο ματς, αλλά το 
μπλοκ του Γιάκομπσεν στην κόντρα επίθεση 
του Στερν έκανε το 21-25 και το 1-1 για το «τρι-
φύλλι».
Στο τρίτο και πάλι είχαμε την ίδια εικόνα με τις 
δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί και τον Ολυμπι-
ακό να συνεχίζει να κάνει το ένα λάθος μετά το 
άλλο στο σερβίς. Ειδικά ο Ιντάλγκο δεν έχανε 
μόνο φάσεις από την τελική γραμμή, αλλά και 
την επίθεση, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι 
«πράσινοι» μένοντας στο σετ. Η ομάδα του 
Δημήτρη Ανδρεόπουλου παρότι έπαιζε χωρίς 
τον Ερνάντες έμεινε στο σετ με τις δύο ομάδες 
να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι και το 23-23. 
Στο σημείο εκείνο μια επίθεση του Κόβαρ και 
μια επίθεση του Σάντερ έκαναν το 23-25 και το 
1-2 για τον Παναθηναϊκό που πήρε ένα σημα-
ντικό σετ, καθώς ακόμα και να έχανε με 3-2, θα 
πάει στον Άγιο Θωμά για νίκη με 3-0 ή 3-1 για 
να πάρει την πρόκριση.
Στο τέταρτο ο Ολυμπιακός παίζοντας ουσι-
αστικά με την πλάτη στον τοίχο, μπήκε πιο 
δυνατά και πήρε άμεσα μια διαφορά 4 πόντων 
(10-6). Στο σημείο εκείνο όμως ο Παναθηναϊκός 
με εξαιρετικές άμυνες και τον Κόβαρ να συνε-
χίζει να είναι ασταμάτητος κατάφερε να φτάσει 
στο 11-11 με τον Πετρέα να πιέζει στο σερβίς 
και στην συνέχεια το 11-13 και 13-15. Μια δια-
φορά που κράτησε μέχρι και το 16-19 έχοντας 
ως κλειδί το σερβίς του Μπάση, με τον Ολυ-
μπιακό να ισοφαρίζει σε 19-19. Οι δύο ομάδες 
πήγαν μαζί μέχρι και το 24-24, με δύο επιθέσεις 
του Κόβαρ να κάνουν το 24-26 και να δίνουν 
την τεράστια νίκη στον Παναθηναϊκό.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): 
Παγένκ 9 (5/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Στερν 25 
(23/38 επ., 2 μπλοκ), Γκουσταβάο 5 (2/6 επ., 3 
μπλοκ), Κουμεντάκης 11 (10/20 επ., 1 άσσος, 
55% υπ. - 47% άριστες), Τράβιτσα 2 (2/4 επ.), 
Ιντάλγκο 10 (7/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 25% 
υπ. - 20% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 67% υπ. - 40% 
άριστες), Δαλακούρας, Λινάρδος.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπου-
λος): Κόβαρ 26 (19/36 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ, 
50% υπ. - 41% άριστες), Σάντερ 16 (15/26 επ., 1 
άσσος, 56% υπ. - 56% άριστες), Πετρέας 9 (4/9 
επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιάκομπσεν 3 (2/2 επ., 1 
μπλοκ), Ρανγκέλ 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Φράγκος 
11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 32% άριστες) 
/ Ζήσης (λ, 37% υπ. - 16% άριστες), Μπάσης.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-3
Μαγικό «τριφύλλι» έκανε άλμα 
πρόκρισης στον τελικό
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Επαφές της Super League 2 ώστε να 
κλειστεί ραντεβού με την κυβέρνηση 
στο Μαξίμου και να δοθεί λύση με τα 
χρήματα του στοίχηματος.

Η 
Super League 2 κατέβασε ρολά. Ή-
δη δεν πραγματοποιήθηκε μια α-
γωνιστική και η διακοπή του πρω-
ταθλήματος εξακολουθεί να πα-

ραμένει.
Ομάδες και διοργανώτρια είναι ενωμένες 
σαν μια γροθιά μπροστά στα τερτίπια του 
Λευτέρη Αυγενάκη, που θέλει να δώσει 
«ψίχουλα» στην κατηγορία από τα χρήματα 
του στοίχηματος.
Οι κινητοποιήσεις πάντως δεν έχουν σταμα-
τήσει. Άλλωστε η διακοπή από μόνη της δε 
θα λύσει κανένα πρόβλημα, αν και αποτελεί 
ηχηρό μήνυμα προς τους άμεσα εμπλεκό-
μενους.
Πληροφορίες της mikriliga.com αναφέρουν 
ότι ο πρόεδρος της SL2, Λεωνίδας Λεου-
τσάκος έχει ήδη επαφές ώστε να κλειστεί 
ραντεβού στο Μαξίμου με υψηλόβαθμo 
στέλεχος της κυβέρνησης.
Εφόσον η Super League 2 καταφέρει να πάει 
στο Μαξίμου τα πράγματα είναι απλά. Θα 
ζητήσει τα αυτονόητα και τα προβλεπόμενα. 
Αυτά δηλαδή που επιχειρεί να ανατρέψει ο 
υφυπουργός Αθλητισμού, ο οποίος ξαφνικά 
δε θέλει να εφαρμοστεί η υφιστάμενη ΚΥΑ.
Αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες ώρες, 
καθώς ο αγώνας της SL2 συνεχίζεται προ-
κειμένου να τηρηθούν οι συμφωνίες και οι 
ομάδες να πάρουν τα χρήματα που δικαι-
ούνται. Κι αυτά σίγουρα δεν είναι 70.000 
ευρώ για κάθε ΠΑΕ, αλλά σχεδόν τριπλάσια.

Πλήγωσε τον Ολυμπιακό Βόλου ο 
ΠΑΟΚ Κρηστώνης
Τη νίκη (1-0) εντός έδρας κόντρα στον Ολυ-
μπιακό Βόλου πήρε ο ΠΑΟΚ Κρηστώνης
Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν 
καλύτερα και απείλησαν μόλις στο 9′ με 
τον Τσολακίδη με ωραία σέντρα να βρίσκει 
τον Κυριακίδη, ο οποίος δοκίμασε το σουτ 
με τον Καβουσάκη να του λέει “όχι” και να 
μπλοκάρει την μπάλα. Στη συνέχεια του ημι-
χρόνου οι ερυθρόλευκοι του Κώστα Σταμα-
τίου προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό 
και να βγουν με αξιώσεις στην αντεπίθεση, 
έχοντας σε πρώτο πλάνο την εύρυθμη λει-
τουργία της αμυντικής τους γραμμής.
Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον ιδα-
νικότερο τρόπο, καθώς στο 32′ μετά από 

προσπάθεια του Ευθυμιάδη μέσα από την 
περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κόλα 
με τον διαιτητή της συνάντησης να δείχνει 
την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Χατζηασλανίδης, κάνοντας το 1-0.
Έως και το τέλος του ημιχρόνου δεν κατα-
γράφηκε κάποια άλλη επικίνδυνη στιγμή 
μπροστά από τις δύο εστίες, παρά μόνο ένα 
σουτ του Ευθυμιάδη στο 42′ με την μπάλα 
να καταλήγει άουτ. Οι δύο ομάδες πήγαν 
στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κώστας Σταμα-
τίου επιχείρησε να κάνει πιο επιθετική την 
ομάδα του, κάνοντας τρεις αλλαγές με το 
“καλημέρα”. Ο Ολυμπιακός Βόλου μπήκε 
σαφώς με διαφορετικό προσανατολισμό 
ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης και 
ασκώντας πίεση στον ΠΑΟΚ Κρηστώνης. 
Η πρώτη καλή στιγμή των ερυθρόλευκων 
της Μαγνησίας σημειώθηκε στο 66′, όταν ο 
Διαμαντόπουλος εκτέλεσε το φάουλ με τον 
Σακαλίδη να μπλοκάρει.Στο τελευταίο εικο-
σάλεπτο οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν ακόμη 
περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, 
κλείνοντας ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ Κρηστώ-
νης στο δικό του αμυντικό μισό. Έως και το 
τέλος της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με 
τον Ολυμπιακό Βόλου να γνωρίζει την ήττα 
με 1-0.

Κορυφή με τριάρα η Μύκονος – 
«Φωνές» από την Ρόδο
Η Μύκονος επικράτησε 3-0 
της Ρόδου και ανέβηκε στην 
κορυφή του 4ου ομίλου της 
Γ’ Εθνικής, με τους φιλοξε-
νούμενους να φωνάζουν 
για μια φάση πέναλτι
Η πρώτη τελική στην ανα-
μέτρηση ήταν για την Α.Ε. 
Μυκόνου, με τον Μανου-
σάκη να μπλοκάρει εύκολα 
την εκτέλεση φάουλ του Πινέ-
ιρο. Η Ρόδος απείλησε στο 20′ 
με ωραίο σουτ του Τσούτση από πλάγια 
θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή, το οποίο 
πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι γηπεδούχοι 
κατάφεραν έξι λεπτά αργότερα να πάρουν 
κεφάλι στο σκορ με κεφαλιά του Σπυρόπου-
λου έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Πινέ-
ιρο. Μάλιστα, η ομάδα της Α.Ε. Μυκόνου 
θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα 
λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, 
όταν μετά από λάθος του Τρόκα, ο Παπα-
δόπουλος άνοιξε στον Σπυρόπουλο, με 
το πλασέ του τελευταίου να απομακρύνει 

πάνω στην γραμμή ο Κανταρτζής.
Η Ρόδος μπήκε καλύτερο στην επανάληψη 
και πίεσε, προκειμένου να πετύχει το τέρμα 
της ισοφάρισης, κλείνοντας τους γηπεδού-
χους στα καρέ τους. Στο 55′ τα «ελάφια» 
διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι επάνω στον 
Μπαρμπαρούση, ενώ δυο λεπτά αργότερα 
ο επιθετικός της Ρόδου έστειλε την μπάλα 
με σουτ μέσα από την περιοχή στην αγκα-
λιά του Ντούνη. Με την συμπλήρωση μιας 
ώρας παιχνιδιού, η ατομική ενέργεια και 
το πλασέ του Παπαδόπουλου από πλάγια 
θέση έξω από την περιοχή, έφυγε πάνω από 
τα δοκάρια του Μανουσάκη. Οι «πράσι-
νοι» άγγιξαν το 1-1 στο 63′ με την κεφαλιά 
του Μάγκα έπειτα από εκτέλεση φάουλ του 
Νικολόπουλου να σταματάει στο κάθετο 
δοκάρι.
Οι φιλοξενούμενοι όσο περνούσε η ώρα 
άφηναν κενούς χώρους στα μετόπισθεν, 
ούτως ώστε να γίνουν ακόμα πιο επιθετι-
κοί. Κάτι που η Μύκονος το εκμεταλλεύ-
τηκε στο επ’ άκρον αφού στις καθυστερή-
σεις κατάφερε να πετύχει ακόμα δυο τέρ-
ματα. Αρχικά, στο 92′ οι γηπεδούχοι βγή-
καν στην κόντρα με τον Βαλαβανόπουλο να 
βγάζει σε θέση τετ α τετ τον Οικονομικό και 
ο τελευταίος με πλασέ έδωσε αέρα δυο τερ-
μάτων στην ομάδα του. Δυο λεπτά αργό-
τερα, ο Βαλαβανόπουλος ανατράπηκε μέσα 
στην περιοχή από τον Μανουσάκη με τον κ. 
Παναγιωτάρα να υποδεικνύει την «άσπρη» 
βούλα. Ο «παθών» νίκησε τον τερματοφύ-
λακα της Ρόδου από τα 11 βήματα και δια-
μόρφωσε το τελικό 3-0.

Πήρε το ντέρμπι ο Φωστήρας κό-
ντρα στον Άρη Πετρούπολης
Σε ένα ματς με όλα τα στοιχεία του ντέρμπι, 
ο Φωστήρας νίκησε με 1-0 τον Αρη Πετρού-
πολης και αναρριχήθηκε βαθμολογικά.
Εφτασε έτσι τους 22 βαθμούς κα ανέβηκε 
στην 3η θέση, ενώ ο Αρης έμεινε στους 19 
και στην 6η θέση, και θα πρέπει να προσέ-
ξει στη συνέχεια για να μην μπλέξει σε περι-
πέτειες…
Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε 

στο 50′ ο Κρητικός με κεφαλιά, 
ενώ αμέσως μετά υπήρξε 

μεγάλη ένταση και δια-
κοπή αρκετών λεπτών. 

Οι γηπεδούχοι ολο-
κλήρωσαν το ματς 
με 10 παίχτες λόγω 
α π ο β ο λ ή ς  τ ο υ 
Λαζαρίδη στο 65′ 
με απευθείας κόκ-

κινη κάρτα.

«Άλωσε» το Παρα-
λίμνιο η Καβάλα

Με μεγάλο διπλό (0-1) από τις Σέρ-
ρες και την έδρα του Απόλλωνα Παραλι-
μνίου έφυγε η Καβάλα
Στο ντέρμπι κορυφής ο ΑΟΚ επικράτησε με 
1-0 και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας. To μοναδικό γκολ της αναμέ-
τρησης πέτυχε ο Κατσαμάγκας στο 28’ με 
πλασέ μέσα από την περιοχή.
Στο 7’ ο ΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Μπιμπισίδη 
μετά από κόρνερ του Μπαρέτα. Στο δεύτερο 
ημίχρονο ο ΑΟΚ δέχτηκε αρκετή πίεση για 
περίπου 20 λεπτά , άντεξε εν συνεχεία βγήκε 

στην αντεπίθεση και έχασε δύο καλές ευκαι-
ρίες για να διπλασιάσει τα τέρματα του.

Ιδανικό ντεμπούτο Μόρα – Επι-
στροφή στις νίκες για Εθνικό Νέ-
ου Κεραμιδίου
Το “restart” που έψαχνε ο Εθνικός Νέου 
Κεραμιδίου ήλθε απέναντι στον Δωτιέα 
Αγιάς, με την ομάδα της Πιερίας να επικρα-
τεί με 1-0 με γκολ του Κριεμάντι και να κλεί-
νει ιδανικά τον α’ γύρου στον 2ο όμιλο του 
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, βάζοντας 
τέλος στο σερί επτά αγώνων χωρίς νίκη.
Το ντεμπούτο του Βαγγέλη Μόρα στον πάγκο 
των Κεραμιδιωτών στέφθηκε από επιτυχία 
σε ένα παιχνίδι που το 1-0 φαντάζει “φτωχό” 
δεδομένων των ευκαιρίων που δημιούρ-
γησε και έχασε η ομάδα της Πιερίας, η οποία 
ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν 
να πιέσουν στο β’ ημίχρονο προκειμένου να 
φτάσουν στο γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο 
στις λιγοστές τελικές που είχαν, δε μπόρεσαν 
να νικήσουν τον Πασιογεώργο.
Με τη σημερινή νίκη του ο Εθνικός 
“έπιασε” τον Δωτιέα στους 17 βαθμούς ενώ 
μαζί τους ισοβαθμεί και η Καστοριά, με την 
ομάδα της Αγιάς να υστερεί στην τριπλή 
ισοβαθμία και να είναι αυτή στην 9η θέση 
που οδηγεί σε μπαράζ παραμονής. Πλέον, 
στην ομάδα του Νέου Κεραμιδίου στρέ-
φουν την προσοχή τους στην κυριακάτικη 
εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καστοριά, 
παιχνίδι με το οποίο ξεκινάει ο β’ γύρος.

Νέα «σφαλιάρα» για τα Τρίκαλα – 
Έχασαν και από τον Παναγρινιακό
Με γκολ μετά από εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Γκόλια στο 77′ ο Παναγρινιακός 
υποχρέωσε σε νέα ήττα τα Τρίκαλα.
Ο Παναγρινιακός σκόραρε σε μία από τις 
ελάχιστες ευκαιρίες που δημιούργησε και 
συγκεκριμένα στο 77’ με πέναλτι που παρα-
χώρησε ο Ριζογιάννης πάνω στον Τσιούνη.
Εκτελεστής του πέναλτι και δήμιος των 
Τρικάλων ένας παίκτης που πέρασε από 
την ομάδα και τιμήθηκε μάλιστα πριν την 
έναρξη του αγώνα ο Βασίλης Γκόλιας.
Τα Τρίκαλα είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο 
μέρος του αγώνα, έχασαν ευκαιρίες με Αλε-
ξίου στο 14’ και στο 37’, με τον Κοσκουνά 
στο 49’ και τέλος. Ο Παναγρινιακός απεί-
λησε με τον Ντα Σίλβα στο 74’ και λίγο αργό-
τερα σκόραρε από την άσπρη βούλα για να 
πάρει μια μεγάλη νίκη.

Πήρε το ντέρμπι ο Φωστήρας κό-
ντρα στον Άρη Πετρούπολης
Σε ένα ματς με όλα τα στοιχεία του ντέρμπι, 
ο Φωστήρας νίκησε με 1-0 τον Αρη Πετρού-
πολης και αναρριχήθηκε βαθμολογικά.
Εφτασε έτσι τους 22 βαθμούς κα ανέβηκε 
στην 3η θέση, ενώ ο Αρης έμεινε στους 19 
και στην 6η θέση, και θα πρέπει να προσέ-
ξει στη συνέχεια για να μην μπλέξει σε περι-
πέτειες…
Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε 
στο 50′ ο Κρητικός με κεφαλιά, ενώ αμέσως 
μετά υπήρξε μεγάλη ένταση και διακοπή 
αρκετών λεπτών. Οι γηπεδούχοι ολοκλή-
ρωσαν το ματς με 10 παίχτες λόγω αποβο-
λής του Λαζαρίδη στο 65′ με απευθείας κόκ-
κινη κάρτα.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Κινητοποίηση για Μαξίμου η Super League 2!
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Χωρίς φρένα το τρένο του Χοσέ Λουίς Όλτρα! Η ΑΕΚ είχε άλλο 
ένα επιτυχημένο εκτός έδρας πέρασμα, αυτή τη φορά από το 
Τσίρειο στάδιο, κερδίζοντας την Καρμιώτισσα με 1-3 με γκολ 
από τους Εγγλέζου, Νίκολιτς και Πονς. Για την Καρμιώτισσα 
είχε φέρει την προσωρινή ισοφάριση ο Ντούρις. Το διπλό αυτό 
την κρατάει μόνη στην κορυφή και στο +4 από τον δεύτερο 

ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λάρνακας συνεχίζει την αήττητη πορεία της 
από την 8η αγωνιστική και έπειτα, πορεία αξιοζήλευτη για τους αντι-
πάλους.
Με δύο γκολ και την απόλυτη ισορροπία (1-1) οδηγήθηκαν στα απο-
δυτήρια του Τσιρείου σταδίου Καρμιώτισσα και ΑΕΚ, σ’ ένα πρώτο 
45άλεπτο αρκετά ενδιαφέρον και την Καρμιώτισσα να βάζει δύσκολα 
στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Με πέντε τελικές για την ΑΕΚ 
και 3 για τη γηπεδούχο ομάδα, το πρώτο μέρος μας άφησε με την 
αγωνία για το τι θα ακολουθήσει.
Η ομάδα του Όλτρα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι είχε την κατοχή και 
τις ευκαιρίες, με την καλύτερη να είναι αυτή του 26’ με τον Γιάκολις να 
κάνει ένα φαλτσαριστό σουτ, ο Κνόμπλοχ ακούμπησε την μπάλα και 
κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του, ενώ είχε προ-
ηγηθεί και η ευκαιρία με Φαράζ στο 13’. Η αξιοσημείωτη απειλή της 
Καρμιώτισσας ήταν στο 7’ σε μία προσπάθεια του Λουκιλί, όμως ο 
Πίριτς απέκρουσε σωτήρια.
Στο 36′ ήρθε το 0-1 για την ΑΕΚ μετά από τρομερή εκτέλεση φάουλ 
του Εγγλέζου με τον Κύπριο μεσοεπιθετικό ν’ ανοίγει το σκορ για την 
ομάδα του, ενώ η απάντηση της Καρμιώτισσας ήρθε 7 λεπτά αργό-
τερα για το 1-1. Ο Μαλόνε έκανε το σουτ, ο Πίριτς έδιωξε ασταθώς 
και στην επαναφορά της μπάλας οΝτούρις από ευνοϊκή θέση έφερε 
το παιχνίδι στα ίσα.
Με το καλημέρα του β’ μέρους ο Νίκολιτς έδωσε εκ νέου προβάδισμα 
στην ομάδα της Λάρνακας μετά από κόντρα στην προσπάθεια που 
έκανε ο Μαλόνε να απομακρύνει, για το 1-2 της ΑΕΚ και το πρώτο 
του με τη φανέλα της νέας του ομάδας του, μία εξαιρετική εξέλιξη για 
τους παίκτες του Όλτρα.
Ξανά από στημένη φάση η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 
71’. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Εγγλέζου η μπάλα έφτασε στον 
Ράφος Λόπες, έκανε το πλασέ βρήκε στο δοκάρι αλλά ο Πέρε Πονς 
ήταν εκεί και με κοντινή κεφαλιά σημείωσε το 1-3 για την ΑΕΚ.

Η Πάφος FC επικράτησε δύσκολα της ΑΕΛ 
με 1-0 μέσα στο «Στέλιος Κυριακίδης», 
στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος. Στους 48 βαθμούς πάει η 
Παφιακή ομάδα, μένει στους 31 η ΑΕΛ. 

Σ
το πρώτο ημίχρονο η Πάφος ήταν καλύτερη, 
είχε την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο 
των κινήσεων. Μάλιστα, ήταν η ομάδα που 
έφτιαξε περισσότερες τελικές. Στο 11ο λεπτό 

ήρθε η πρώτη καλή στιγμή με σουτ του Μπρούνο. 
Δύο λεπτά μετά, άλλη μια φάση με άλλο ένα σουτ, 
αυτή την φορά από τον Τάνκοβιτς. Στο 28ο λεπτό, ή-
ταν σειρά του Ζάιρο να δημιουργήσει φάση, όμως, 
το σουτ του πέρασε εκτός. Δύο λεπτά μετά την συ-
μπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Μπρούνο 
προσπάθησε εκ νέου να σκοράρει, αλλά 
το σουτ του έκανε το μάζεψε ο Ολιβέ-
ιρα. 
Η ΑΕΛ περισσότερο κοίταξε να μην 
δεχθεί γκολ παρά να βγει στην επί-
θεση. Η μόνη καλή στιγμή που είχε, 
ήταν στο 36ο λεπτό όταν ο Ρομό από 
κοντά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα 
όπως θα ήθελε και να της δώσει πορεία 
προς τα δίχτυα. 
Ακολούθησε άλλο ένα σουτ από τον Ζάιρο για την 
Παφιακή ομάδα, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά. 
Γκολ δεν είχαμε, με αποτέλεσμα το 0-0 να είναι το 
σκορ που συνόδευσε τις δύο ομάδες στα αποδυ-
τήρια. 
Η Πάφος με την έναρξη του δευτέρου μέρους, σκό-
ραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε. Μετά από φάση 
διαρκείας στην άμυνα της ΑΕΛ, η μπάλα πήγε στον 
Παλάσιος ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Μετά από έλεγχο που έγινε από το VAR, 
το τέρμα της Παφιακής ομάδας ακυρώθηκε ως 
οφσάιντ.
Και ενώ ο αγώνας κυλούσε χωρίς κάτι το αξιοσημεί-
ωτο και κάποια μεγάλη φάση, ήρθε το γκολ στο 78ο 
λεπτό για την ομάδα του Μπεργκ. Η μπάλα έμεινε 
στην περιοχή της ΑΕΛ, κατέληξε στον Ζάιρο ο οποίος 
με ωραίο τακουνάκι βρήκε τον Τάνκοβιτς. Αυτός, με 
δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολι-
βέιρα για το 1-0 της Πάφου. 
Στο 82ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν άλλη μια τελική. 
Ο Βαλακάρι έκανε δυνατό σουτ εκτός περιοχής ανα-
γκάζοντας τον Ολιβέιρα σε σπουδαία απόκρουση 
διατηρώντας το 1-0, που ήταν και το τελικό αποτέ-
λεσμα.

Άρης - Δόξα 2-1: Ανατροπή με… VAR-α-
μανώλη!
Σπαταλώντας ένα… τσουβάλι ευκαιρίες ο Άρης 

έκανε τα εύκολα δύσκολα και χρειάστηκε ανατροπή 
για να φτάσει στο αγχωτικό 2-1 επί της Δόξας, στο 
τελευταίο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής.
Η «ελαφρά ταξιαρχία» συμπλήρωσε τρεις νίκες στη 
σειρά, για πρώτη φορά στο β’ γύρο, και πλησίασε 
στους δύο βαθμούς την τρίτη Πάφο, ενώ το προ-
σφυγικό σωματείο συμπλήρωσε εννέα αγωνιστικές 
άνευ νίκης (0-2-7) μετά το εντός έδρας 2-0 επί του 
Ακρίτα (2.12).
Έξι τελικές, πέντε εκ των οποίων στο στόχο, τέσσε-
ρις ευκαιρίες (2’, 3’ Μαγιαμπέλα, 8’ Στρούσκι, 9’ 
Πηλέας) και τρία κόρνερ μέτρησε ο Άρης στα πρώτα 
εννέα λεπτά, ωστόσο το πρώτο γκολ της αναμέτρη-
σης πέτυχε η Δόξα.
Από εκτέλεση κόρνερ του Ερέρα και κεφαλιά του 
Σαντίκ στο αριστερό δοκάρι του Άλβες ο Καραμα-

νώλης στην επαναφορά έσπρωξε εξ επαφής 
την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας -κόντρα 

στη ροή του αγώνα- προβάδισμα στην 
ομάδα του.
Μεσολάβησαν σχεδόν ένα 20λεπτο 
και τρεις αναγκαστικές αλλαγές (μία 
για τον Άρη, δύο για τη Δόξα) μέχρι 
η «ελαφρά ταξιαρχία» να απειλήσει 

ξανά (39’ Μαγιαμπέλα, 45+1’ Στεπίν-
σκι), εκ νέου όμως δίχως να σκοράρει.

Η ισοφάριση εν τέλει ήλθε στο 50ό με τον 
Κακόριν που αξιοποίησε πέναλτι, το οποίο κατα-
λογίστηκε μέσω VAR για χέρι του Καραμανώλη και 
αμφισβητήθηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους.
Ο Κύπριος στόπερ φάνηκε ακόμη πιο άτυχος στο 
67’, όταν από σέντρα του Μπαμπίκα διεκδίκησε με 
τον Γκομίς την μπάλα, η οποία χτύπησε στο σώμα 
του και κύλησε στην εστία της ομάδας του για την 
ανατροπή των γηπεδούχων!
Ακολούθησαν δύο χαμένα τετ α τετ του Μπαμπίκα με 
τον Σισκόβσκι (74’, 77’) και μια σωτήρια κόντρα του 
Γιαγκό σε εντός περιοχής προβολή του Ασαμόα (87’), 
προκειμένου να παραμείνει μέχρι τέλους το 2-1.

Ολυμπιακός-ΕΝΠ 1-2: Ανάσα με μεγάλη 
ανατροπή 
Την 5η της νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα με 
ανατροπή πέτυχε η ΕΝΠ. Η ομάδα του Μαρίνου 
Σατσιά κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-1 έστω και αν 
βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος. 
Με τη νίκη της αυτή έφτασε στους 17 βαθμούς παρέ-
μεινε στην 11η θέση αλλά αύξησε στην διαφορά από 
τον Ολυμπιακό στους 5 βαθμούς. 
Το σκορ άνοιξε η ομάδα του Σεργίδη με τον Έσελινγκ 
στο 44ο λεπτό με την ανατροπή για τους «Βυσσινί» 
να έρχεται στο β΄μέρος. 
Στο 50ο λεπτό ο Βουκσεβιτς με σουτ εντός περιοχής 
έκανε το 1-1 και στο 67ο λεπτό ο Βουτσένοβιτς  με 
κεφαλιά χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. 

Πάφος FC - ΑΕΛ 1-0

Τάνκοβιτς... ο λυτρωτής!
Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στη Λεμεσό! 
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αθλητικά

Τ
ο βράδυ της Τετάρτης (8/2) στο παρκέ της 
Mercedes-Benz Arena πάλεψαν η τελευταία 
με την πρώτη ομάδα της κανονικής περι-
όδου της EuroLeague. Κι αν οι θέσεις δεν 

λένε την απόλυτη αλήθεια, σε αυτή την υπερβολικά 
ανταγωνιστική διοργάνωση, ο Ολυμπιακός φρό-
ντισε να αποδείξει ότι είναι μέχρι στιγμής ο κορυ-
φαίος της χρονιάς. Διέλυσε με 93-60 τους Γερμα-
νούς και έμεινε για πέμπτη σερί αγωνιστική στην 
κορυφή της κατάταξης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε 
για τρίτο διαδοχικό ματς τον Κώστα Σλούκα και τον 
Άλεκ Πίτερς στη σύνθεσή του.
Στο 17-7 ανέβηκε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζ-
ώκα (9-3 εντός και 8-4 εκτός έδρας), με τον Σάσα 
Βεζένκοβ να κάνει πράγματα και θαύματα, να γρά-
φει ένα απίθανο double-double και με τους Τόμας 
Γούοκαπ - Κώστα Παπανικολάου να τον υπο-
στηρίζουν άψογα. Ντεμπούτο για τον 
recordman Βεναμίν Αμπόση και τον 
Παναγιώτη Τσάμη, που συμπλή-
ρωσαν τη δωδεκάδα και πήραν 
τα πρώτα τους λεπτά στη διοργά-
νωση, με τον δεύτερο να σκορά-
ρει και τους πρώτους του πόντους 
για να γνωρίσει την αποθέωση από 
τους συμπαίκτες και τους Έλληνες 
στην εξέδρα.
Στο 6-18 έπεσε η Άλμπα Βερολίνου (4-9 
εντός και 2-9 εκτός έδρας), που δεν είχε τον 
Μάοντο Λο στη σύνθεσή της. Ο Λουίς Ολίντι ήταν 
ο μοναδικός που ξεχώρισε, σε μία βραδιά από την 
οποία ο Ίσραελ Γκονθάλεθ δεν έχει πολλά να κρατή-
σει. Σε μία βραδιά που οι Γερμανοί θα προσπαθή-
σουν να ξεχάσουν το συντομότερο δυνατό.
Με την κλασική πεντάδα (Γουόκαπ, Κάναν, Παπα-
νικολάου, Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπι-
ακός, που χρεώθηκε με τρία φάουλ πριν συμπλη-
ρωθεί το πρώτο λεπτό! Ο Φαλ έκανε δύο, ο Μπλακ 
έκανε δύο πριν φτάσει το παιχνίδι στο 3’, ακόμη κι 
έτσι όμως οι Πειραιώτες είχαν καλή εικόνα, έχτι-
σαν προβάδισμα επτά πόντων, είδαν τον Βεζένκοβ 
να φτάνει τους 11 πόντους για το 10-20 στο 8’ και 
κυριάρχησαν στην περίοδο χάρη κυρίως στην ενέρ-
γειά τους στην άμυνα και στα χέρια που έβαζαν στη 
μπάλα.
Με τον ΜακΚίσικ να εκτελεί από την αριστερή 
γωνία, ο Ολυμπιακός πήγε και στο +20 (15-35) στο 
ξεκίνημα της δεύτερης, πήγε και στο +21 (18-39), 
όμως ο Ολίντι προκάλεσε ρήγματα με τα μακρινά 
του σουτ για το 27-41. Μερικά σφυρίγματα προ-

κάλεσαν δυσφορία στους ερυθρόλευκους, όμως 
ακόμη κι έτσι το 35-45 του ημιχρόνου δεν τους προ-
βλημάτισε καθώς πλην του Ολίντι, δεν υπήρχε άλλος 
που να τους προκαλεί ιδιαίτερη ζημιά.
Με τον Φαλ να βάζει δύο μεγάλα καλάθια, ο Ολυμπι-
ακός κράτησε την Άλμπα σε απόσταση στο ξεκίνημα 
του β’ μέρους. Οι Γερμανοί ήταν πιο επικίνδυνοι, 
κυκλοφόρησαν καλύτερα τη μπάλα, όμως Βεζένκοβ 
και Γουόκαπ σκόραραν από την περιφέρεια για το 
41-56 στο 24’ και η εικόνα του ματς δεν άλλαξε. Ίσα-
ίσα, η διαφορά εκτοξεύθηκε στους 25 (43-68) μετά 
από επικό κάρφωμα του Παπανικολάου και τρίπο-
ντο του Γουόκαπ, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 
45-73 και το ματς να χάνει το ενδιαφέρον του.
Η τέταρτη είχε ξεκάθαρα διαδικαστικό χαρακτήρα. 
Και πάλι όμως, οι Πειραιώτες συνέχισαν να απολαμ-

βάνουν τη βραδιά. Με τη διαφορά να αγγί-
ζει τους 40, με τον Βεζένκοβ να γεμίζει 

όλο και περισσότερο τη στατιστική 
του και με τον κόσμο στη Mercedes-
Benz Arena να έχει σιγήσει. Εκτός 
από τους εκατοντάδες Έλληνες που 
το έζησαν από το πρώτο μέχρι το 
τελευταίο δευτερόλεπτο.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-28, 35-45, 

45-73, 60-93
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονθάλεθ): 

Πρόσιντα (0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 
λάθη), Σμιθ 6 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 

ασίστ), Ντέλοου 2, Γουέτσελ 6 (3/6 δίποντα), Σνάι-
ντερ 4, Ολίντι 16 (3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 
βολή), Κουμάτζι 2, Τίμαν 5, Σίκμα 9 (4/7 δίποντα, 2 
ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη), Λάμερς 
6 (3/4 δίποντα), Μπλατ 4 (1/7 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 
λάθη), Ζούσμαν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 15 (3/3 
δίποντα, 3/5 τρίποντα, 10 ασίστ, 2 λάθη), Κάναν 6 
(1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 
κλεψίματα), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 4 (2/3 δίπο-
ντα, 0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Φαλ 9 (4/4 δίπο-
ντα), Βεζένκοβ 28 (6/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/5 
βολές, 13 ριμπάουντ), Παπανικολάου 11 (3/4 δίπο-
ντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 
4 κλεψίματα), Τσάμης 2, Μπόλομποϊ 7 (3/6 δίποντα, 
1/1 βολή, 9 ριμπάουντ), Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 5 (1), 
Αμπόση
Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 25/34 δίπο-
ντα, 10/25 τρίποντα, 13/17 βολές, 40 ριμπάουντ (31 
αμυντικά - 9 επιθετικά), 25 ασίστ, 10 κλεψίματα, 1 
μπλοκ, 14 λάθη

Άλμπα Βερολίνου - Ολυμπιακός 60-93
Διαστημικός Ολυμπιακός στο Βερολίνο, 
πάτησε την Άλμπα

Επική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στο Βερολίνο και σπουδαία νίκη επί της Άλμπα (93-60) που 
τον κράτησε για πέμπτη σερί αγωνιστική στην κορυφή της EuroLeague. Με τον Σλούκα και τον 
Πίτερς να μένουν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός δράσης

Τριπλή ανταλλαγή για Λέικερς, 
Τζαζ και Τίμπεργουλβς, πήραν 
τρεις στο Λος Άντζελες και 
έδωσαν Γουέστμπρουκ

Λ
ίγες ώρες πριν εκπνεύ-
σει η Trade Deadline (9/2 
στις 23:00 Ελλάδας), Λέι-
κερς, Τζαζ και Τίμπερ-

γουλβς τράβηξαν τη σκανδάλη 
και προχώρησαν σε μία μεγάλη 
ανταλλαγή που θα συζητηθεί.
Αναλυτικά:
Οι Λέικερς πήραν τον πόιντ γκαρντ 
Ντ’Άντζελο Ράσελ από τη Μινε-
σότα, τον σούτινγκ γκαρντ Μαλίκ 
Μπίσλι και τον undersized ψηλό 
Τζάρεντ Βάντερμπιλτ από τη 
Γιούτα.
Οι Τζαζ πήραν τον Ράσελ Γουέ-
στμπρουκ από τους Λος Άντζελες 
Λέικερς μαζί με ένα μελλοντικό 
draft pick πρώτου γύρου.
Οι Τίμπεργουλβς πήραν τον πόιντ 
γκαρντ Μάικ Κόνλι και ένα μελλο-
ντικό draft pick δεύτερου γύρου.
Οι Λέικερς πήραν τον Ράσελ που 
γυρίζει στο Λος Άντζελες με συμ-
βόλαιο έως το τέλος της περιόδου, 
τον σουτέρ Μπίσλι που μπορούν 
να κρατήσουν και την περίοδο 
2023/24 για 16.5 εκατομμύρια 
δολάρια και τον Βάντερμπιλτ που 
έχει συμβόλαιο έως το 2024.
Οι Τζαζ θα αξιολογήσουν τον Γου-
έστμπρουκ δίπλα στους Λάουρι 
Μάρκανεν - Γουόκερ Κέσλερ και 
το καλοκαίρι θα συζητήσουν μαζί 
του από μηδενική βάση, καθώς 
ο έμπειρος γκαρντ θα είναι free 
agent. Εκτός αν τον αποδεσμεύ-
σουν άμεσα.
Οι Τίμπεργουλβς θα αξιολογή-
σουν τον Κόνλι και θα έχουν διο-
ρία έως δύο ημέρες μετά από το 
NBA Draft για να αποφασίσουν αν 
θα τον κρατήσουν για την περίοδο 
2023/24 ή αν θα του δώσουν 14.3 
από τα 24.3 εκατομμύρια και θα 
τον αποχαιρετήσουν.
Κερδισμένοι αυτού του trade; 
Θεωρητικά όλοι. Στους Λέικερς 
δεν εκτίμησαν τον Γουέστμπρουκ 
και θα τον έχαναν για το τίποτα 
στο τέλος της χρονιάς, στους Τζαζ 
είχαν τον Κόλιν Σέξτον στον άσο 
και ο Κόνλι ήταν ο τελευταίος της 
παλιάς φρουράς, ενώ οι Μπίσλι - 
Βάντερμπιλτ θεωρήθηκαν πολυτέ-

λεια από τη στιγμή που υπάρχουν 
ο Κλάρκσον και ο Κέσλερ, ενώ στη 
Μινεσότα ήθελαν να δοκιμάσουν 
κάτι διαφορετικό από τον Ράσελ 
που αναζητούσε μία νέα πρό-
κληση.
Οι Τίμπεργουλβς είναι 9οι στη 
Δύση με 29-28, οι Τζαζ είναι 10οι 
με 27-28 και οι Λέικερς 13οι με 
25-30. Οι ομάδες από το 1 έως 
το 6 προκρίνονται απευθείας στα 
playoffs, οι ομάδες από το 7 έως 
το 10 αγωνίζονται στο Play-In 
Tournament για το έβδομο και το 
όγδοο εισιτήριο στην post season 
και οι ομάδες από το 11 έως το 15 
πηγαίνουν σπίτι τους από τα μέσα 
Απριλίου.

Οι Νικς πήραν τον Τζος 
Χαρτ από τους Μπλέιζερς
Σε μία κίνηση ουσίας και όχι εντυ-
πωσιασμού προχώρησαν οι Νικς. 
Οι Νεοϋορκέζοι κινήθηκαν αθό-
ρυβα και απέκτησαν τον Τζος Χαρτ 
από τους Μπλέιζερς, στέλνοντας 
στο Πόρτλαντ τους Καμ Ρέντις, 
Ράιαν Αρκιντιάκονο και Σβι Μιχά-
ιλιουκ, αλλά και ένα προστατευ-
μένο ντραφτ πικ για το φετινό NBA 
Draft.
Με την απόκτηση του Χαρτ οι Νικς 
πρόσθεσαν στην μηχανή τους κάτι 
που τους έλειπε από την αρχή της 
σεζόν: Έναν 3-and-D περιφερει-
ακό, που μπορεί να παίξει άμυνα, 
να βάλει τα τρίποντα που του ανα-
λογούν και - κυρίως - να βοηθή-
σει στον τομέα των ριμπάουντ. Και 
όλα αυτά παραχωρώντας τρεις 
παίκτες που ήταν εκτός ροτέισον. 
Την φετινή σεζόν ο Χαρτ έχει 9.5 
πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ 
και 1.1 κλεψίματα μέσο όρο σε 33 
λεπτά συμμετοχής.
Οι Μπλέιζερς από την πλευρά 
τους έχασαν τον βασικό τους σού-
τινγκ γκαρντ και είναι η τελευ-
ταία - μέχρι την επόμενη - ομάδα 
που ελπίζει ότι θα «ξεκλειδώσει» 
το ταλέντο του Καμ Ρέντις, ελπί-
ζοντας να πάρουν ως bonus την 
φετινή επιλογή των Νικς στο NBA 
Draft.
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Καυτή στην OPAP Arena η Καυτή στην OPAP Arena η 
Ένωση, νίκησε με τριάρα και Ένωση, νίκησε με τριάρα και 
βλέπει τελικόβλέπει τελικό σελ. 67σελ. 67 σελ. 72σελ. 72

«Ο κανόνας FIFA και «Ο κανόνας FIFA και 
UEFA είναι να γίνει UEFA είναι να γίνει 
μέτρηση με λέιζερ»μέτρηση με λέιζερ»

Διαστημικός Ολυμπιακός Διαστημικός Ολυμπιακός 
στο Βερολίνο, πάτησε την στο Βερολίνο, πάτησε την 
Άλμπα με πυρηνοκίνητους Άλμπα με πυρηνοκίνητους 
Βεζένκοβ και ΓουόκαπΒεζένκοβ και Γουόκαπ

σελ. 68σελ. 68

10 Φεβρουαρίου 2023
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