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«Ναυάγιο» στο EuroWorking Group: Δεν επιστρέφει η 
Τρόικα, στον «αέρα» και η 7η Απριλίου

Μ
ε τις διαφορές μεταξύ Αθήνας και δανει-
στών να παραμένουν ολοκληρώθηκε λίγο 
μετά τις 23:30 (ώρα Ελλάδος) η συνεδρίαση 
του EuroWorking Group, από την οποία δεν 

βγήκε «λευκός καπνός» για την επιστροφή της Τρόικας 
στην Ελλάδα.
Κατά πληροφορίες, το EuroWorking Group έκανε σαφές 
ότι, αν χαθούν και οι επόμενες ημέρες, χωρίς να επιτευ-
χθεί σημαντική πρόοδος και υπάρξουν κι άλλες καθυστε-
ρήσεις για την επιστροφή των θεσμών, τότε θα χαθεί και 
η ευκαιρία για περαιτέρω πρόοδο στο Eurogroup στις 7ης 
Απριλίου στην Μάλτα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συνεδρί-
αση δεν υπήρξε σύγκλιση σε κανένα από τα ανοιχτά ζητή-
ματα της διαπραγμάτευσης -και αυτό, παρά το γεγονός 
ότι η συμφωνία εσχάτως εμφανιζόταν περίπου ως «κλει-
σμένη».
Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα, κατά την ενημέρωση που 
έκαναν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα των ΑΝΕΛ, τόσο ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και 
η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, εξέφραζαν αισι-
οδοξία για «κλείσιμο» του SLA (staff level agreement) 
μέχρι την Παρασκευή και συμφωνία στο Eurogroup της 
7ης Απριλίου.
Πλέον, η ημερομηνία αυτή φαίνεται να απομακρύνεται και 
οι εξελίξεις να καθυστερούν έτι περαιτέρω. 
Φαίνεται έτσι να δικαιώνεται και ο επικεφαλής του 
EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ, ο οποίος δήλωνε πρό-
σφατα ότι ο Σπρίλιος είναι δύσκολος μήνας για συμφωνία.
Σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση που έκαναν σήμερα 
οι κ.κ. Τσακαλώτος και Αχτσιόγλου στην ΚΟ των ΑΝΕΛ, 
900.000 συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να 
περικόπτονται. 
Το αφορολόγητο πάει στα 5.900 ευρώ, δηλαδή θα πλη-
ρώνουν φόρο ακόμα και αυτοί που παίρνουν μισθούς ή 
συντάξεις των 500 ευρώ. Η Ελλάδα θα είναι υποχρεω-
μένη να πιάνει τα τεράστια πλεονάσματα του 3,5% για 
τρία χρόνια μετά την επίσημη λήξη του τρίτου Μνημο-
νίου.
Από την άλλη πλευρά, τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα 
ληφθούν αν το 2019 ξεπεραστεί ο στόχος του πλεονάσμα-
τος 3,5%, θα είναι:
- Μείωση του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμα-
κας από το 22% στο 20% για φυσικά πρόσωπα και 

- μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις από το 29% 
στο 26%.

«Όχι» από Σόιμπλε και Μέρκελ σε πάγωμα 
των ελληνικών επιτοκίων
Εσωτερικό έγγραφο του γερμανικού υπουργείου Οικονομι-
κών υπολογίζει ότι ενδεχόμενο «πάγωμα» έως το 2040 των 
επιτοκίων για την αποπληρωμή των ελληνικών δανείων 
μπορεί να στοιχίσει στους δανειστές 120 δισ. ευρώ.
 Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, στο επίμαχο ζήτημα 
της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αναφέρεται με 
εκτενές της δημοσίευμα η γερμανική οικονομική εφη-
μερίδα Handelsblatt, επισημαίνοντας ότι το γερμανικό 
υπουργείο Οικονομικών και ο επικεφαλής του Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε τηρούν άκρως αμυντική στάση. Η εφη-
μερίδα του Ντύσελντορφ επικαλείται εσωτερικό έγγραφο 
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκεται 
στη διάθεση της Handelsblatt και σύμφωνα με το οποίο 

ενδεχόμενο «πάγωμα» έως το 2040 των επιτοκίων που 
καταβάλλει η Ελλάδα για την αποπληρωμή των δανείων 
που έχει λάβει, ενδέχεται να στοιχίσει στους δανειστές 
περί τα 120 δις ευρώ. Ένα τέτοιο πάγωμα επιτοκίων θα 
ισοδυναμούσε στην πραγματικότητα με «εκτεταμένα νέα 
δάνεια», σημειώνουν στο έγγραφο στελέχη του γερμανι-
κού υπουργείου Οικονομικών.
Η Handelsblatt υπενθυμίζει ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα 
μεταβεί στα μέσα Απριλίου στην Ουάσιγκτον με αφορμή 
τη διεξαγωγή της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ. Εκεί, «πίσω 
από κλειστές πόρτες», η ελληνική κρίση ενδέχεται να 
αποτελέσει ξανά αντικείμενο διαπραγματεύσεων, σημει-
ώνει το δημοσίευμα, εκτιμώντας ότι στις πιέσεις που 
ασκεί η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στους 
Ευρωπαίους για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους «η 
απάντηση του Σόιμπλε ενδέχεται να είναι η εξής: Όχι».
Η Handelsblatt αναφέρεται στη διαμάχη που μαίνεται 
ανάμεσα σε ΔΝΤ και Βερολίνο σχετικά με το εάν και υπό 
ποιους όρους θα συμμετάσχει το Ταμείο στο τρίτο ελλη-
νικό πρόγραμμα δανεισμού. Όπως επισημαίνεται, παρά 
τις δημόσιες διαβεβαιώσεις Σόιμπλε ότι το ΔΝΤ θα συμ-
μετάσχει, «στο παρασκήνιο υπάρχουν εντελώς διαφο-
ρετικά μηνύματα. (…) Το Ταμείο σε καμία περίπτωση δεν 
εγκατέλειψε το αίτημά του για περαιτέρω ελαφρύνσεις 
στην εξυπηρέτηση του (ελληνικού) χρέους, ακόμη κι αν 
το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών αρέσκεται να το 
παρουσιάζει έτσι».
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θέλει να δρομολογήσει μέτρα 
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους μετά τη λήξη του 
προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, σημειώνει η 
Handelsblatt, υπογραμμίζοντας ότι ο γερμανός υπουργός 
Οικονομικών δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση η ελά-
φρυνση να είναι τόσο εκτεταμένη ώστε «να ισοδυναμεί 
με ένα νέο πακέτο διάσωσης». Σύμφωνα με το δημοσί-
ευμα, «το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει 
ότι τα επιτόκια (για την Ελλάδα) θα σημειώσουν αύξηση 
έως το 2040 φτάνοντας μέχρι και στο 3,3%. Αντίστοιχα 
υψηλότερες θα ήταν και οι πληρωμές τόκων της Αθήνας 
προς τους δανειστές της».
Σύμφωνα με την Handelsblatt, «και η καγκελάριος Μέρ-
κελ άφησε να εννοηθεί απέναντι στην Κριστίν Λαγκάρντ 
ότι μπορεί μεν να φανταστεί περαιτέρω παράταση του 
χρόνου αποπληρωμής των δανείων, αλλά όχι και πλαφόν 
στα επιτόκια».

Άκαρπη η συνεδρίαση - Καμία 

σύγκλιση στα ανοιχτά ζητήματα της 

αξιολόγησης, μολονότι Τσακαλώτος 

κα ι  Α χ τ σ ιόγλου  ε ξ έφ ραζ α ν 

νωρίτερα αισιοδοξία ότι η τεχνική 

συμφωνία μπορεί να κλείσει ακόμα 

και την Παρασκευή
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Ο 
«πόλεμος» του πρώην ζευγαριού 
δεν έχει τέλος, καθώς Αλβάρο 
Ντε Μιράντα Νέτο και Αθηνά Ω-
νάση ετοιμάζουν τα... όπλα τους 

για το δικαστήριο. Τα Μέσα, στο τόπο κατα-
γωγής του Αλβάρο, τη Βραζιλία, ασχολού-
νται τις τελευταίες ημέρες με το πολύκροτο 
διαζύγιο και οι αποκαλύψεις που φέρνουν 
στο φως της δημοσιότητας κεντρίζουν το 
παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα τελευταία δημο-
σιεύματα ο Αλβάρο θα έχει σύμμαχό του 
στο επερχόμενο δικαστήριο γνωστή ψυχί-
ατρο της Βραζιλίας η οποία θα καταθέσει 
πως η Αθηνά Ωνάση έχει ψυχολογικά προ-
βλήματα. Μάλιστα θα καταθέσει πως πάσχει 
από μανιοκατάθλιψη και πως δεν ήταν συνε-
πής στα συζυγικά της καθήκοντα. 
Με απλά λόγια, η πλευρά του Βραζιλιάνου 

θα ισχυριστεί πως η Αθηνά είχε περίεργη 
συμπεριφορά μέσα στο γάμο, δεν ήθελε να 
κάνει σεξ με τον σύζυγό της και συνεπώς 
αυτό τον οδήγησε στο να την απατήσει! «Ο 
Αλβάρο έκανε πολλές υποχωρήσεις στη ζωή 
του και την καριέρα του για να βρίσκεται στο 
πλευρό της Αθηνάς, θα κάνει τα πάντα για 
να πάρει όλα όσα του ανήκουν» δήλωσε 
σε βραζιλιάνικη ιστοσελίδα άτομο από την 
πλευρά του Αλβάρο.
Επίσης τα Μέσα αναφέρουν για ακόμη μία 
φορά, πως ο Αλβάρο εκτός από το άλογό 
του θα διεκδικήσει στο δικαστήριο το ποσό 
των 10 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση 
για τη βλάβη που υπέστη όλο αυτό τον καιρό 
ως πρωταθλητής ιππέας.
Μέχρι στιγμής η πλευρά της Αθηνάς δεν έχει 
ανοίξει τα χαρτιά της και δεν έχει απαντήσει 
στα δημοσιεύματα.

Αλβάρο Νέτο: Απάτησα την Αθηνά 
γιατί δεν ήθελε να κάνουμε σεξΑβραμόπουλος: Η Αυστρία 

οφείλει να τηρήσει τις 
υποσχέσεις της στο Προσφυγικό

«Η Αυστρία ήταν από την αρχή ένας από τους σημαντικότερους 
υποστηρικτές αυτής της πολιτικής», υπενθύμισε ο Επίτροπος 
Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ν
α τηρήσει τις υποχρεώσεις της 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
μετεγκατάσταση προσφύγων 

από την Ελλάδα και την Ιταλία, καλεί την 
Αυστρία ο επίτροπος Μετανάστευσης, 
Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε σημερινές 
δηλώσεις του σε Αυστριακούς δημοσιο-
γράφους στο περιθώριο του Συνεδρίου 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη 
Μάλτα.
 «Είναι μια ηθική, πολιτική και νομική 
υποχρέωση. Βασιζό-
μαστε στην υποστή-
ριξη της Αυστρίας», 
τόνισε ο Ευρωπαίος 
επίτροπος, προσθέ-
τοντας πως οι αριθμοί 
των προσφύγων μει-
ώθηκαν στη διάρκεια 
των δύο προηγούμε-
νων χρόνων, τα κέντρα 
καταγραφής προσφύ-
γων στην Ελλάδα και την Ιταλία λειτουρ-
γούν, και τώρα έφθασε η στιγμή για όλες 
τις χώρες-μέλη να συμβάλουν στο πρό-
γραμμα μετεγκατάστασης.
 «Η Αυστρία ήταν από την αρχή ένας 
από τους σημαντικότερους υποστηρι-
κτές αυτής της πολιτικής», υπενθύμισε 
ο κ. Αβραμόπουλος, τη στιγμή που η 
Βιέννη ζητά μία εκ νέου εξαίρεσή της από 
το πρόγραμμα με σχετική επιστολή που 
απέστειλε προχθές το βράδυ στον πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ, ο Αυστριακός ομοσπον-
διακός καγκελάριος και αρχηγός των 
Σοσιαλδημοκρατών Κρίστιαν Κερν.
 Με την επιστολή του αυτή, ο καγκελά-
ριος ζητά την κατανόηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο ότι η χώρα του έχει κάνει 
ήδη αρκετά για τους πρόσφυγες, και ως 
εκ τούτου θα πρέπει να εξαιρεθεί εκ νέου 
- να παραταθεί δηλαδή η εξαίρεση που 
ίσχυε για τη χώρα του έως τις 11 Μαρ-
τίου - από το πρόγραμμα μετεγκατάστα-
σης προσφύγων από την Ελλάδα και την 
Ιταλία.

 Στη βάση του προγράμματος που είχε 
υιοθετηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ το 
2015 και προβλέπει την ανακατανομή 
προσφύγων, η Αυστρία υποχρεού-
ται να δεχθεί τη μετεγκατάσταση 1.491 
προσφύγων από την Ελλάδα και 462 
προσφύγων από την Ιταλία, μέχρι τις 
26 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο μέχρι 
σήμερα να έχει υποδεχθεί κανέναν πρό-
σφυγα στο πλαίσιο αυτού του προγράμ-
ματος.
 Για το θέμα αυτό είχε ξεσπάσει τις προ-

ηγούμενες ημέρες έντονη 
διαμάχη ανάμεσα στον 
προερχόμενο από το Σοσι-
αλδημοκρατικό Κόμμα, 
υπουργό Άμυνας Χανς 
Πέτερ Ντόσκοτσιλ και τον 
υπουργό Εσωτερικών 
Βόλφγκανγκ Σομπότκα, 
του - συγκυβερνώντος με 
τους Σοσιαλδημοκράτες - 
συντηρητικού Λαϊκού Κόμ-

ματος. 
Το παράδοξο είναι πως την εκ νέου εξαί-
ρεση της Αυστρίας ζητούσε ο Σοσιαλ-
δημοκράτης υπουργός Άμυνας και όχι 
ο συντηρητικός υπουργός Εσωτερικών, 
ο οποίος στην αυστριακή κυβέρνηση 
συνασπισμού εκπροσωπούσε μέχρι 
τώρα τη «σκληρή» πολιτική στο προσφυ-
γικό, την οποία ακολουθεί πάγια το Λαϊκό 
Κόμμα του. 
Στην επιχειρηματολογία του για νέα εξαί-
ρεση της Αυστρίας, ο Χανς Πέτερ Ντό-
σκοτσιλ τόνιζε πως σε σύγκριση με τις 
άλλες χώρες της ΕΕ, η Αυστρία έχει επι-
βαρυνθεί δυσανάλογα τα τελευταία χρό-
νια από τις προσφυγικές ροές και αυτή η 
επιβάρυνση συνεχίζεται. 
Από την πλευρά του, ο Βόλφγκανγκ 
Σομπότκα παρέπεμπε στην υποχρέωση 
της Βιέννης να εφαρμόσει το πρόγραμμα, 
έστω και αν ο ίδιος το θεωρεί «λάθος», 
και ανακοίνωνε μάλιστα τη Δευτέρα την 
έναρξη μετεγκατάστασης προσφύγων 
από την Ιταλία – 50 ασυνόδευτων ανηλί-
κων σε πρώτη φάση.
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Εύκολη η πρόσβαση στο αλκοόλ στη χώρα μας -  Μικρό το ποσοστό κατάχρησης

Τ
ην…σ ταθερή σχέση των 
Ελλήνων με το αλκοόλ ε-
πιβεβαιώνουν τα ευρή-
ματα της πανευρωπαϊκής 

έρευνας  RARHA-SEAS, μέρος 
της πρώτης Ευρωπαϊκής Κοινής 
Δράσης γ ια τον περιορισμό της 
βλάβης από το αλκοόλ (RARHA, 
2014-2016). Μια σχέση που ενι-
σχύεται και δυσ τυχώς φαίνεται 
να έχει…προοπτικές λόγω της εύ-
κολης πρόσβασης των Ελλήνων 
στο αλκοόλ σε σχέση με τους άλ-
λους Ευρωπαίους. Οι τελευταίοι 
πάλι όπως δείχνει η έρευνα πί-
νουν λιγότερο συχνά, αλλά κατα-
ναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα 
αλκοόλ κατά περίσταση.
 Στην Ελλάδα τους 12 τελευταίους 
μήνες, ήπιαν υπερβολικά περί-
που 1 στα 5 άτομα, ηλικίας 18-64 
ε τών (21,8%),  σ ε  υψηλότ ε ρο 
ποσοστό οι άνδρες και οι νεαροί 
ενήλικες 18-34 ετών συγκριτ ικά 
με τις γυναίκες και τις άλλες ηλι-
κιακές ομάδες.
Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 
τουλάχιστον μία φορά τον τελευ-
ταίο χρόνο αναφέρθηκε σε ποσο-
στό άνω του 60% στις χώρες του 
βορρά, και μόλις σε ποσοσ τό 
περίπου 10% σε χώρες όπως η 
Ιταλία και η Πορτογαλία.
Η  σ υ ν τ ρ ιπ τ ι κ ή  π λ ε ι ο ν ό τ η τ α 
(92,0%) του πληθυσμού 18-64 
ε τών κατανάλωσε αλκοόλ τους 
τε λευταίους 12 μήνες, και σχε-
δόν ένας σ τους 2 (44,0%) κατα-
νάλωσε αλκοόλ σε εβδομαδιαία 
βάση, σε υψηλότερο ποσοσ τό 
άνδρες και κατηγορίες του πλη-
θυσμού με συγκριτ ικά υψηλό-
τερο εισόδημα.
Ένα σ τα 10 άτομα (10,5%) πίνει 
αλκοόλ καθημερινά, σε υψηλό-
τερο ποσοστό άνδρες και άτομα 
της ηλικιακής κατηγορίας 50-64 
ε τών (συγκριτ ικά μόνο με τους 
νεαρούς ενήλικες).
Περίπου ένα στα 5 άτομα (21,8%) 
ηλικίας 18-64 ετών ήπιαν υπερ-

βολικά τουλάχιστον μία φορά τον 
τελευταίο χρόνο, ήπιαν δηλαδή 
στην ίδια περίσταση τουλάχιστον 
6 ποτά (οι άνδρες) ή 4 ποτά (οι 
γυναίκες).
Σε ποσοσ τό 7,3% (έ να σ τα 14 
άτομα) ήπιαν υπερβολικά και το 
2,4% μέθυσαν όλους τους μήνες 
του προηγούμενου χρόνου. Σε 
όλες τις περιπτώσεις ήπιαν υπερ-
βολικά ή / και μέθυσαν σε υψη-
λότερο ποσοστό οι άνδρες και οι 
νεαροί ενήλικες.
Ως  προς τ ις  πολιτ ικέ ς γ ια το 
αλκοόλ, η Ελλάδα ε ίναι με ταξύ 
των χωρών της Ευρώπης με τα 
υψηλότερα ποσοστά υποστήρι-
ξης πολιτ ικών μέτρων που σ το-
χεύουν στην εκπαίδευση και την 
ενημέρωση του πληθυσμού γ ια 
την αποφυγή των κινδύνων από 
την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς 
και μέτρων που έχουν τ ιμωρη-
τ ικό χαρακτήρα, όπως το αλκο-
τέστ.
Οι Έλληνες που συμμετείχαν στην 

έρευνα υποσ τηρίζουν σε πολύ 
υψηλό ποσοστό την άποψη ότι θα 
πρέπει να αποτελεί κύρια μέρι-
μνα της Πολιτε ίας η εφαρμογή 
μέ τρων προσ τασ ίας από τους 
κινδύνους από την κατανάλωση 
αλκοόλ. Ζητούν «η εκπαίδευση 
και η ενημέρωση των πολιτών να 
αποτελεί το πιο σημαντικό μέτρο 
πρόληψης» και «οι ετικέτες
σ τ ις συσκευασίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις 
για τους κινδύνους από την κατα-
νάλωση». Επίσης, εμφανίζον ται 
υπέρμαχοι της εφαρμογής ατομι-

κών τ ιμωρητικών μέτρων όπως 
να επιτρέπεται σ την Τροχαία να 
κάνει τυχαίους ε λέγχους αλκο-
τέστ στους οδηγούς.

Η προβληματ ική χρήση 
του αλκοόλ
Ένας στους 5 Ευρωπαίους αναφέ-
ρει συμπτώματα προβληματικής 
χρήσης αλκοόλ. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τουλάχ ισ τον έ να από 
τα 4 συμπτώματα-δείκτες προ-
βληματ ικής χρήσης αλκοόλ τον 
τελευταίο χρόνο, βάσει ε ιδικής 
κλίμακας στην οποία απάντησαν. 
Το σύμπτωμα με το υψηλότερο 
ποσοσ τό ήταν οι  ε νοχέ ς με τά 
από την κατανάλωση αλκοόλ και 
το σύμπτωμα με το χαμηλότερο 
ποσοστό η κατανάλωση αλκοόλ 
αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
Στην Ελ λάδα τουλάχ ισ τον έ να 
σύμπτωμα-δε ίκ της προβλημα-
τ ικής χρήσης αλκοόλ τον τελευ-
ταίο χρόνο αναφέρθηκε από το 
11,7% του δείγματος ∙ ποσοστό 
2,8% ανέφεραν τουλάχιστον δύο 
συμπτώματα, συχνότερα ενοχές 
μετά από την κατανάλωση αλκοόλ 
και αδυναμία να θυμηθούν γεγο-
νότα υπό την επήρειά του.
Περισσότεροι από ένας σ τους 2 
ερωτώμενους (54,5%, κυρίως 
νεαροί ενήλικε ς) ανέφεραν ότ ι 
τον τ ε λευταίο χρόνο έ ν ιωσαν 
ενόχληση από τουλάχισ τον ένα 
περισ τατ ικό που συνδέε ται με 
την κατανάλωση αλκοόλ από τρί-
τους, (π.χ., εμετό, ούρηση κλπ., 
ανασφάλεια σε δημόσιους, θύμα 
άσχημης ή βίαιης συμπεριφοράς, 
επιβάτες σε όχημα με μεθυσμένο 
οδηγό, τροχαίο ατύχημα κτλ).
Επίσης, σχεδόν 1 στους 4 Έλλη-
νες (23,3%) ανέφερε ότι έζησε ως 
παιδί ή έφηβος με κάποιον που 
έπινε υπερβολικά ∙ εξ’ αυτών σχε-
δόν δύο σ τους 3 (το 14,8% του 
δείγματος) ανέφεραν ότ ι η ζωή 
τους έ χε ι  επηρεασ τ ε ί  από το 
γεγονός αυτό.

Ενισχύεται η σχέση... πάθους που έχουν οι 
Έλληνες με το αλκοόλ

Τσακαλώτος: Είπα ότι 
έχουμε ζορίσει, όχι ότι 
έχουμε ισοπεδώσει τη 
μεσαία τάξη

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ήθελαν τις 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, είπε ο υπουργός 
Οικονομικών

Τ
ο νέο ηλεκτρονικό σύστημα διασταυρώσεων που 
θα ελέγχει μέσα σε 1-2 λεπτά τις καταθέσεις και τις 
τραπεζικές κινήσεις παρελθόντων ετών παρουσία-
σε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώ-

τος. Έτσι σε αντίθεση με την παλαιά χειροκίνητη ακολου-
θία που κρατούσε ως ενάμισι χρόνο τώρα η διαδικασία θα 
μπορεί να οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα μέσα σε μια 
εβδομάδα.
Τα πρώτα συμπεράσματα θα βγαίνουν μέσα σε 2 λεπτά 
καθώς το λογισμικό θα «τσιμπάει» ύποπτες περιπτώσεις με 
φορολογικό ενδιαφέρον. 
«Αυτό το έργο θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί και 
παλαιότερα αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις το ήθελαν, 
κι εγώ λέω ότι δεν το ήθελαν» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. 
«Υπήρχε και πιο παλιά η τεχνική δυνατότητα» τόνισε. Ο 
Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτεί καμία ερώτηση για 
την διαπραγμάτεση. 
«Όντως έχουμε ζορίσει ένα κομμάτι των μεισαίων τάξεων» 
είπε για τη φορά, αντί του «έχουμε ζορίσει τη μεσαία τάξη» 
που είπε την Δευτέρα στη Βουλή,  κατηγορώντας τους 
δημοσιογράφους ότι του απέδωσαν τη φράση «έχουμε 
ισοπεδώσει την μεσαία τάξη». 
Στη συνέντευξη Τύπου, εκτός από τον υπουργό Οικονομι-
κών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο συμμετείχαν η υφυπουργός 
Οικονομικών κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής και η ομάδα 
εργασίας που δούλεψε νυχθημερόν γι αυτό το έργο.

Στουρνάρας: Ορισμένες παροχές στο ασφαλι-
στικό παραμένουν γενναιόδωρες
Το Ασφαλιστικό σύστημα παρά τις παρεμβάσεις που έχουν 
γίνει με τα προηγούμενα Μνημόνια παραμένει δαπανηρό 
και γενναιόδωρο υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε ασφαλιστικό 
συνέδριο, κατά συνέπεια μπορεί να καταστεί αναγκαίο να 
υπάρξουν αναπροσαρμογές σε ορισμένες συντάξεις τούτο 
διότι, αφενός, ορισμένες συνταξιοδοτικές παροχές στην 
Ελλάδα παραμένουν σχετικά γενναιόδωρες, με βάση τόσο 
τα ελληνικά όσο και τα διεθνή δεδομένα.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ένα επαρκές και, ταυτό-
χρονα, βιώσιμο «αμιγώς κοινωνικοασφαλιστικό» σύστημα 
δεν είναι οικονομικά εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες 
στην Ελλάδα».
Σε κάθε περίπτωση η οικειοποίηση των μεταρρυθμιστι-
κών προσπαθειών σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ είναι 
δύσκολη, αλλά μπορεί να ενισχυθεί με πολιτικές που αυξά-
νουν το εισόδημα των συνταξιούχων στο μέλλον, παρέ-
χοντας έτσι ένα κατάλληλο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και 
μετριάζοντας τις κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις ή τον κίν-
δυνο αντιστροφής των μεταρρυθμίσεων.
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Ο Τούρκος πρόεδρος 
τραβάει στο σχοινί στα 
άκρα και στο Κυπριακό, 
καθώς το Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας 
υποστηρίζει την 
αποχώρηση του Ακιντζί 
από το τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων

Σ
τα άκρα είναι αποφα-
σ ισμένος να ωθήσε ι 
την έν ταση με την Ελ-
λάδα ο Τούρκος πρόε-

δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
θέτοντας ανοιχτά θέμα Αιγαί-
ου, με τη διατύπωση ότι δεν 
δέχε ται «τε τε λεσμένα», ενώ 
σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το 
τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφάλειας, που συνεδρίασε 
το βράδυ της Τετάρτης, υπο-
σ τήριξε την αποχώρηση του 
τουρκοκύπριου ηγέ τη Μου-
σ ταφά Ακιν τζί από τ ις συζη-
τήσεις με τον ΟΗΕ και τη Λευ-
κωσία.
Λίγο πριν την τε λική ευθεία 
για το δημοψήφισμα της 16ης 
Απριλίου, ο Τούρκος πρόε-
δρος επιλέγει να ανεβάσει στο 
«κόκκινο» την ένταση, συγκα-
λώντας το ανώτατο Συμβούλιο 

Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, 
με βασικά θέματα στην ατζέ-
ντα τις σχέσεις με την Ελλάδα, 
γ ια το Αιγαίο, το Κυπριακό, 
τις σχέσεις με την Ευρώπη, το 
Συριακό και την αντιμετώπιση 
των Κούρδων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
που εκδόθηκε μετά τα μεσά-
νυχτα της Τε τάρτης, η Τουρ-
κία προτιμά την «επίλυση των 
προβλημάτων μέσω του εποι-
κοδομητικού διαλόγου με την 
Ελλάδα, αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν θα επιτρέψει την 
δημιουργ ία τ ε τ ε λεσμένων». 
Επισημαίνεται δε πως «έγινε 
περιεκ τ ική αξ ιολόγηση των 
διαφορών στο Αιγαίο και των 
νόμιμων και ζωτικών δικαιω-
μάτων και συμφερόν των της 
Τουρκίας στο Αιγαίο, σε σχέση 
με τις εξελίξεις της τελευταίας 
περιόδου».
Το αμέσως επόμενο διάστημα, 
η Άγκυρα έχει προγραμματίσει 
σεισμικές έρευνες σ τη Μεσό-
γειο και δεν σ το Αιγαίο, ενώ 
από επίσημα χείλη έχει τεθεί εκ 
νέου θέμα «γκρίζων ζωνών», 
αμφισβητών τας  τ ις  κυριαρ -
χικές αρμοδιότητες της Ελλά-
δας. Από τ ις αρχέ ς του χρό-
νου με την έξοδο του ερευνη-

τ ικού σκάφους Cesme επιχεί-
ρησε να αμφισβητήσει ε λ λη-
ν ικά κυριαρχ ικά δικαιώματα 
στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 
ακόμη και σε περιοχές ακριβώς 
έξω από τα χωρικά ύδατα της 
Θάσου και της Θράκης.
Αναφορικά με το Κυπριακό, 
το τουρκικό Συμβούλιο Εθνι-
κής Ασφάλε ιας ανακοίνωσε 
πως υποστηρίζει πλήρως την 
αποχώρηση του Μουσ ταφά 
Ακ ιν τζ ί  από τ ις  συνομιλίε ς 
με αφορμή την υπόθεση του 
Ενωτ ικού Δημοψηφίσματος 

και επισημαίνει ότ ι οι «δια-
πραγματεύσε ις μπορούν να 
ξεκινήσουν μόνο με βήματα 
της ε λ ληνοκυπριακής πλευ-
ράς που να διασφαλίζουν την 
εμπισ τοσύνη». Την Κυριακή 
έ χε ι  προγραμματ ισ τ ε ί  δε ί -
πνο μεταξύ του Κυπρίου προ-
έδρου Νίκου Ανασ τασ ιάδη 
και του Μουσταφά Ακιντζί, με 
σκοπό την ομαλοποίηση των 
σχέσεων και την επισ τροφή 
σ το τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων. Μετά τις αποφάσεις 
και τ ις ε ισηγήσεις του τουρ-

κ ικού Συμβουλίου Εθν ικής 
Ασφάλειας, τ ίθε ται εν αμφι-
βόλω το αποτέλεσμα της κρί-
σ ιμης αυτής συνάν τησης. Η 
Άγκυρα επιχε ιρεί να επιρρί-
ψει στην Κυπριακή κυβέρνηση 
την ευθύνη γ ια τ ις καθυστε-
ρήσεις και καταθέτον τας την 
τουρκική θέση γ ια το κυπρι-
ακό επισημαίνει ότι «η δίκαιη, 
περιεκτ ική και μόν ιμη λύση 
στο νησί μπορεί να διασφαλι-
στεί μόνο με την ενσωμάτωση 
της αντίληψης του ίσου συνε-
ταιρισμού».

Απειλεί ξανά ο Ερντογάν: «Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα στο 
Αιγαίο»
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Τ
ο «πράσινο φως» για να ξεκινήσει και 
πάλι η υπογραφή συμβάσεων και χρη-
ματοδότησης προγραμμάτων Erasmus+ 
για τη νέα γενιά, που είχε «παγώσει» για 

την Ελλάδα από το 2014, έδωσε η Γενική Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, όπως ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Παιδείας. 
 H Επιτροπή είχε αναστείλει το 2014 προσωρινά 
τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Νεο-
λαία» του Erasmus+ για την Ελλάδα, προκειμέ-
νου να εξετάσει εάν υφίστανται τα απαιτούμενα 
πρότυπα για τη χρηστή διαχείριση της χρημα-
τοδότησης από την εθνική υπηρεσία που επο-
πτεύει τα κονδύλια.
 Το Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου 2014, θα διαρκέσει έως και 
το 2020 και ο προϋπολογισμός του συνολικά θα 
ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ.
 Για την Ελλάδα, για το έτος 2017, ο συνολικός 
προϋπολογισμός για τις επιχορηγήσεις σχε-
δίων και δράσεων για περισσότερους από 4.500 
νέους και δεκάδες οργανώσεις νέων, αναμένεται 
να ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ.
 Μετά τη σχετική θετική αξιολόγηση από τα 
στελέχη της Επιτροπής για το Ίδρυμα Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο η 
γενική γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς έχει ορίσει ως Εθνική Μονάδα, «η Ελλάδα 
επανακτά την αξιοπιστία της και είναι και πάλι σε 
θέση να αξιοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια για 
την εφαρμογή του προγράμματος», όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Παιδείας.
 Έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ 
(2014-2020) αφορά τους τομείς της εκπαίδευ-
σης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητι-
σμού, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης της νεολαίας.
 Συγκεκριμένα, στον τομέα της νεολαίας, το 
Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, 
μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων και οργα-
νώσεις, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμ-
μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής νέων, να 
υλοποιήσουν ευρωπαϊκή εθελοντική εργασία 
και να λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκά σεμινάρια 
και διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προ-
γραμμάτων αυτών, είναι οι νέοι να γνωρίσουν 
την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να συμμετέχουν 
στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργα-
σίας στον τομέα της νεολαίας.

θα διαρκέσει έως και το 2020

«Ξεπαγώνει» το Erasmus+       
για την Ελλάδα

«Έχω το σφίξιμο της καρδιάς, έχω 
το σφίξιμο του στομαχιού που 
το έχουμε όλοι οι αριστεροί που 
έχουμε μια διαδρομή 30-40 χρόνια 
μέσα στην Αριστερά. Δηλαδή κάτι 
παίρνουν από τα σωθικά μας αυτές 
οι αποφάσεις, αλλά παρόλα αυτά 
είμαι μάχιμος. Διαφορετικά θα 
έπρεπε να πάω στο Άγιο Όρος για 
μοναχός» δήλωσε ο Κώστας Σέλτσας 

Α
ποφασισμένος να στηρίξει τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης, έ-
σ τω και αν αισθάνεται ένα... 
σφίξιμο, όπως ο ίδιος δήλωσε, 

εμφανίστηκε ο βουλευτής Φλώρινας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Σέλτσας. Αν δεν το κά-
νει, όπως χαρακτηριστικά είπε, θα πρέ-
πει να πάει στο Άγιο Όρος και να γίνει 
μοναχός!
«Εγώ θα στηρίξω την απόφαση της κυβέρ-
νησης, δεν το κρύβω, αλλά έχω τα ερω-
τηματικά, έχω το σφίξιμο της καρδιάς, 
έχω το σφίξιμο του στομαχιού που το 
έχουμε όλοι οι αριστεροί που έχουμε 
μια διαδρομή 30-40 χρόνια μέσα στην 
Αρισ τερά. Δηλαδή κάτ ι 
παίρνουν από τα σωθικά 
μας αυτές οι αποφάσεις, 
αλλά παρόλα αυτά είμαι 
μάχ ιμος.  Διαφορε τ ικά 
θα έπρεπε να πάω σ το 
Άγιο Όρος για μοναχός» 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Κώστας Σέλτσας στο ραδι-
όφωνο του Flash.
Σε δηλώσεις του σ τον ραδιοφωνικό 
σταθμό Flash, ο κ. Σέλτσας αναφέρθηκε 
στο θέμα της ΔΕΗ και εξέφρασε τον προ-
βληματισμό του, λέγοντας πως το θέμα 
τέθηκε πριν από δύο μήνες -δηλαδή στο 
διάστημα της παράτασης που υποτίθεται 
ότι θα προσέδιδε κέρδη στην Ελλάδα- και 
χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και 
επώδυνες για την περιοχή τις αποφάσεις 
που θα πρέπει να ληφθούν.
Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα 
Σέλτσα στον Flash 96: 
«Το ενεργειακό που μπήκε παρεμπιπτό-
ν τως σαν τρίτος πυλώνας συζήτησης 
μέσα στην διαπραγμάτευση, δεν το περι-
μέναμε, μπήκε προτού δυο μήνες. Αλλά 

είδαν φως και μπήκαν οι δανειστές, η 
τρόικα, και μας έβαλαν έναν προβλημα-
τισμό πάνω στον οποίο καλούμαστε να 
συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση. 
Και μάλιστα αποφάσεις επώδυνες για την 
περιοχή μας, γιατί περί αυτού πρόκει-
ται. Ο ενεργειακός άξονας της Δυτικής 
Μακεδονίας είναι γνωστό ότι τροφοδο-
τεί το 90% του ρεύματος στην Ελλάδα. 
Καλούμαστε τώρα να πάρουμε σκλη-
ρές και μοναδικές αποφάσεις, οι οποίες 
κανονικά έπρεπε, εδώ και 20 χρόνια είναι 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το 
μονοπώλιο στο λιγνίτη πρέπει να τελειώ-
σει, ή μέρος να παραχωρηθεί.
Αυτό που κατορθώσαμε είναι να βγά-
λουμε από την ατζέν τα συζήτησης τα 
υδροηλεκ τρικά. Και αυτό ε ίναι μια 
μεγάλη επιτυχία, δεν είναι μικρό. Ίσως με 
αυτόν τον σχεδιασμό που θα μας παρου-
σιάσει και η ΔΕΗ και το υπουργείο, ίσως 
είναι διέξοδος για τη ΔΕΗ. Γιατί δεν το 
κρύβω, η ΔΕΗ είναι σε δύσκολη κατά-
σταση και να δούμε πώς θα πορευτούμε 
από ‘δω και στο εξής ούτως ώστε μην 
χάσουμε αυτό το αγαθό του ρεύματος το 
οποίο παράγει η δημόσια επιχείρηση.

Πρέπει να μπει στην ατζέ-
ν τα μας να πάρουμε το 
17% από τα υπέρ να το 
πάμε σ το υπέρ-ταμείο, 
ούτως ώστε να διασφα-
λιστεί ο δημόσιος χαρα-
κτήρας και ό,τι συνεπά-
γεται αυτό. Ο κ. Σταθάκης 
εκείνο που πέτυχε είναι 
ότι στο σχήμα το επενδυ-

τικό το οποίο θα υπάρχει, αν θα υπάρξει 
και όποτε θα υπάρξει, είναι σε διαπραγ-
μάτευση, φυσικά η ΔΕΗ δεν μπορεί να 
μπει αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και 
η Περιφέρεια, αλλά και σχήματα δημό-
σιου συμφέροντος. Εγώ θα στηρίξω την 
απόφαση της κυβέρνησης, δεν το κρύβω, 
αλλά έχω τα ερωτηματικά, έχω το σφί-
ξιμο της καρδιάς, έχω το σφίξιμο του 
στομαχιού που το έχουμε όλοι οι αρι-
στεροί που έχουμε μια διαδρομή 30-40 
χρόνια μέσα σ την Αρισ τερά. Δηλαδή 
κάτι παίρνουν από τα σωθικά μας αυτές 
οι αποφάσεις, αλλά παρόλα αυτά είμαι 
μάχιμος. Διαφορετικά θα έπρεπε να πάω 
στο Άγιο Όρος για μοναχός».

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ: Θα στηρίξω την 
κυβέρνηση, αλλιώς πρέπει να πάω 
στο Άγιο Όρος

Eurostat: Τρεις στις είκοσι πιο φτωχές 
περιφέρειες της ΕΕ είναι ελληνικές!

Κ
άτω από το 75% του μέσου κοινο-
τικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκο-
νταν το 2015 ένδεκα ελληνικές 
περιφέρειες, σύμφωνα με στοι-

χεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότη-
τα. Στα κράτη-μέλη της ΕΕ, το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ το 2015 κυμάνθηκε από 29% σε περι-
φέρεια της Βουλγαρίας έως 580% στο κέ-
ντρο του Λονδίνου.
 Όσον αφορά την Ελλάδα, το 2015, το μέσο 
κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προ-
ϊόν (εκπεφρασμένο σε όρους αγοραστι-
κής δύναμης) διαμορφώθηκε στο 68% του 
μέσου κοινοτικού. Μόνο η Αττική (93% του 
κοινοτικού ΑΕΠ) και το Νότιο Αιγαίο (76%) 
κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 
75% του κοινοτικού.
 Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 
Ελλάδα, το 2015 σημειώθηκε στις Περιφέ-
ρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-

κης και στην Ήπειρο (48%). Ακολουθούν η 
Δυτική Ελλάδα (50%), η Θεσσαλία (51%), η 
Κεντρική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο 
(52%), η Πελοπόννησος (56%), η Στερεά 
Ελλάδα και η Κρήτη (58%), η Δυτική Μακε-
δονία και τα Ιόνια Νησιά (63%).
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
οι Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, η Ήπειρος και η Δυτική 
Ελλάδα κατατάσσονται ανάμεσα στις 
20 φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ, στις 
οποίες καταγράφονται τα χαμηλότερα 
ποσοστά κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Ανάμεσα στις φτωχότερες περιφέρειες της 
ΕΕ βρίσκονται, επίσης, πέντε περιφέρειες 
της Βουλγαρίας και της Πολωνίας, τέσσε-
ρις περιφέρειες της Ρουμανίας, δύο της 
Ουγγαρίας και μία υπερπόντια περιφέρεια 
της Γαλλίας. Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ σημειώνεται στο Σεβεροτσαπάτεν της 
Βουλγαρίας (29% του κοινοτικού).
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Τ
ην εκτίμηση ότι μάλλον θα ξεκινήσει ξανά η 
διαδικασία των συνομιλιών εξέφρασε ο Πρό-
εδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, λέγο-
ντας ότι ο ίδιος δεν είναι αισιόδοξος λόγω της 

στάσης της Τουρκίας αλλά ότι «πάντα πρέπει να ελπί-
ζεις».
Ο κ. Συλλούρης μιλούσε κατά τη διάρκεια συνάντη-
σης που είχε με ομάδα καθηγητών και φοιτητών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιεί επίσκεψη 
στην Κύπρο.
Απαντώντας σε ερώτηση για τις προοπτικές επανέναρ-
ξης των διαπραγματεύσεων ο Πρόεδρος της Βουλής 
ανέφερε ότι «προοπτικές επανέναρξης πρέπει να προ-
σπαθούμε να υπάρχουν».
Πρόκειται, συνέχισε, «για ένα δείπνο που θα γίνει στις 
2 Απριλίου, το οποίο αν μπορεί να επιλύσει ανύπαρκτα 
προβλήματα για το λόγο αποχώρησης του κ. Ακιντζί». 
Διότι, είπε, «ένα πρόβλημα για το λύσεις πρέπει και να 
το ορίσεις». «Αν νομίζουμε ότι το πρόβλημα που έφυγε 
ο κ. Ακιντζί είναι μια δεκάλεπτη αναφορά του ιστορι-
κού γεγονότος του ενωτικού δημοψηφίσματος, αντι-
λαμβάνεστε ότι θεωρώ ότι είναι μια ψεύτικη δικαιολο-
γία. Τέτοιες και παρόμοιες μπορεί να βρει δεκάδες», 
ανέφερε.
Άρα, πρόσθεσε ο κ .Συλλούρης «ναι, εγώ θεωρώ ότι 

μάλλον θα ξεκινήσει ξανά η διαδικασία, οι συνομιλίες, 
διότι δεν υπήρχε ζήτημα διακοπής κατά την προσω-
πική μου άποψη, δεν υπήρχε κανένας λόγος ή δικαιο-
λογία διακοπής, ούτε με την χειρότερη πρόθεση δια-
πραγματευτή δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί αυτή τη 
δικαιολογία».
Από εκεί και πέρα πριν την διακοπή αν πάμε πίσω 
μέχρι την Γενεύη, ο κ. Συλλούρης υπενθύμισε ότι «η 
Τουρκία έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
στη Γενεύη γιατί έπρεπε να τοποθετηθεί για το θέμα 
των εγγυήσεων». Δυστυχώς, πρόσθεσε, «κάποιοι από 
ελληνικής πλευράς, κυπριακής και άλλης, φρόντισαν 
να τα φορτώσουν στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλά-
δας τον κ. Κοτζιά αντί να δουν την πραγματικότητα, 
αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι αφυπνίστηκαν τις επό-
μενες ημέρες όταν η Τουρκία σκλήρυνε τη στάση της 
για το θέμα των εγγυήσεων και πέραν τούτου πρότεινε 
κάτι που δεν ήταν πουθενά στο τραπέζι, τη συζήτηση 
των τεσσάρων ελευθεριών, της ελεύθερης διακίνησης 
των 80 εκατ. Τούρκων στην Κύπρο».
«Εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε έστω και 
αν το δεχτεί ολόκληρη η Ευρώπη», πρόσθεσε.
Αναφορικά με τις προοπτικές του διαλόγου, ο κ .Συλ-
λούρης είπε ότι «με αυτά που βλέπω και τη στάση της 
Τουρκίας δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά πάντα πρέπει να 
ελπίζεις».

Δεν είμαι αισιόδοξος αλλά πάντα πρέπει 
να ελπίζεις δηλώνει ο Συλλούρης

Μιχαήλ προς Περδίκη: “Δεν έχεις τη γνώση 
να κρίνεις”

Μ
ε την αντεξέταση του Προέδρου του Κι-
νήματος Οικολόγων, βουλευτή Γιώργου 
Περδίκη, ως μάρτυρα, από τους δικηγό-
ρους των εναγομένων συνεχίστηκε σή-

μερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσί-
ας η υπόθεση του εργοστασίου Άστρασολ.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Περδίκης, σε γραπτή δήλωση 
που ανέγνωσε χθες από το εδώλιο του μάρτυρα και 
η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο, ως μέρος της 
κύριας εξέτασής του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι 
δυστυχώς, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο 
Δήμος Λατσιών παρόλο που είχε προσδιοριστεί ξεκά-
θαρα ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι κάτοικοι της περιο-
χής από το διχλωρομεθάνιο [R 40], για πολλά χρόνια 
επέδειξαν κατά την άποψή του “εγκληματική αδιαφο-
ρία και δεν έπραξαν οτιδήποτε για το οριστικό κλεί-
σιμο του εργοστασίου της ASTRASOL LTD και τη μετα-
φορά του σε κατάλληλη για το είδος των εργασιών του 

ζώνη”.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο δικηγόρος που εκπρο-
σωπεί την Άστρασολ, Μιχάλης Μιχαήλ, υπέβαλε στον 
κ. Περδίκη πως δεν έχει την επιστημονική γνώση ώστε 
να προβαίνει σε αναφορές που αφορούν χημικές 
ουσίες, σημειώνοντας ότι σε σχέση με τις εξειδικευ-
μένες μετρήσεις που έγιναν από ειδικούς για το διχλω-
ρομεθάνιο δεν έχει σε καμιά περίπτωση την επιστη-
μονική γνώση ούτε να τις κρίνει, ούτε να τις σχολιάζει.
Όπως είπε στο δικαστήριο ο κ. Περδίκης, δεν θεωρεί 
τον εαυτό του ειδικό, ωστόσο, σημείωσε πως μπορεί 
με την κοινή λογική να καταλάβει τι λένε τα αποτελέ-
σματα των μετρήσεων αυτών.
Κληθείς να αναφέρει εάν γνωρίζει το Χημικό Μηχα-
νικό, Γιάννη Φεσσά, και αν έχει δει τη μελέτη που έκανε 
το 2005 με 2006, ο κ. Περδίκης είπε πως γνωρίζει ότι 
υπάρχει αυτή η μελέτη, ωστόσο, είπε πως δεν του 
δόθηκε ποτέ και σίγουρα δεν υπάρχει στο αρχείο του.

Π
ικρία για το γεγονός ότι μια δουλειά δύο χρόνων που αφορά 
τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων μέ-
σης εκπαίδευσης για την οποία δούλεψαν εκπαιδευτικοί, γο-
νείς, μαθητές, όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου, παραμερί-

στηκε εντελώς, μόνο για το θέμα του ενωτικού δημοψηφίσματος, εξέ-
φρασε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής.
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, η οποία εξέτασε 
τα θέματα που θίγονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουρ-
γείο Παιδείας, ο κ. Καδής είπε ότι “ήταν μια πολύ σημαντική μεταρρύθ-
μιση που διορθώνει όλο το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων μας και 
σε αυτή προσέφεραν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ανεξαιρέτως”, προ-
σθέτοντας ότι στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής έγινε μια πολύ εποι-
κοδομητική συζήτηση.
Ανέφερε ότι στην τελευταία συνεδρία ευχαρίστησε όλα τα κόμματα για 
τη συνδρομή τους και “είναι ατυχές που όλη αυτή η δουλειά δεν ανα-
δείχθηκε όσο έπρεπε διότι προέκυψε στο προσκήνιο ένα άλλο θέμα, 
που είναι μια γραμμή από τις 175 σελίδες των κανονισμών”.
Επίσης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην στελέχωση με τρία άτομα της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου, με προσωπικό το 
οποίο εξ΄ ολοκλήρου απασχολείται με αυτό το θέμα, υπογραμμίζοντας 
ότι η Μονάδα πραγματοποίησε περίπου 30 έρευνες μετά από εξουσι-
οδότηση του Υπουργού σε περιπτώσεις που έρχονταν κοντά του και 
“φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά”.
“Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε υιοθετήσει εισηγήσεις που έχει υπο-
βάλει αυτή η μονάδα και θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε στη βάση των 
εισηγήσεων”, σημείωσε.
Σε σχέση με εισαγγελέα που αφυπηρέτησε από τη Νομική Υπηρεσία 
και ανέλαβε υποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Καδής είπε ότι 
είχε αφυπηρετήσει πριν αναλάβει ο ίδιος Υπουργός και δεν υποστή-
ριξε το Υπουργείο σε οποιανδήποτε διαδικασία αφορά το νέο σύστημα 
διορισμών, προσθέτοντας ότι δεν ανέλαβε σωρεία υποθέσεων αλλά 
δύο υποθέσεις για τις οποίες έχουμε διαφορετική εκτίμηση από τον ΓΕ.
“Θεωρούμε ότι είναι πλήρως νομότυπη η συνεργασία μας και μπο-
ρούμε να τεκμηριώσουμε γιατί επιλέχθηκε η συνεργασία με το συγκε-
κριμένο άτομο για κάποια μικρής εμβέλειας εργασίας”, ανέφερε και 
σημείωσε ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση για την επιλογή της και η 
συνεργασία έγινε στην χαμηλότερη τιμή που προβλέπει η νομοθεσία 
για την αμοιβή των δικηγόρων. Ούτε την γνώριζα προσωπικά”, ανέ-
φερε.
Αναφορικά με τη φοιτητική χορηγία, είπε ότι υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά πέρσι μια νέα διαδικασία και “η προσπάθεια μας είναι να βελ-
τιωθούμε και φέτος, αν είναι δυνατό να μην παρατηρηθούν καθυστε-
ρήσεις”.
Αναφορικά με εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, ο Υπουργός είπε 
ότι δεν υπάρχει αυτή την στιγμή εκπαιδευτικός με τέτοιο καθεστώς, 
προσθέτοντας ότι υπήρχε μία προσφυγή στο εργατικό δικαστήριο, το 
οποίο αποφάσισε πρωτόδικα και η νομική υπηρεσία έγκρινε ότι θα 
πρέπει να κάνει έφεση.
Ανέφερε ότι σε πλήρη συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία θα χειρι-
στούμε αυτό το θέμα και πρόσθεσε ότι αρχική πρόθεση του Υπουρ-
γείου Παιδείας ήταν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει το 
30μηνο να τους διασφαλίσουμε.
Αν μέσα από τις νομικές διαδικασίες φαίνεται ότι διαφοροποιούνται 
τα δεδομένα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλία για να χει-
ριστούμε το θέμα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έστειλε επιστολή στην 
Νομική Υπηρεσία, η οποία απάντησε ότι η απόφαση στα ιταλικά δικα-
στήρια δεν επηρεάζει το δικό μας σύστημα.

Στην Επιτροπή Ελέγχου η 
έκθεση Γ.Ε. για Υπ. Παιδείας

εδώ Κύπρος
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εδώ Κύπρος

Τ
ις εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό, τις διμερείς σχέ-
σεις Κύπρου – Ρωσίας 
καθώς και περιφερει-

ακά και διεθνή ζητήματα ανα-
μένεται να συζητήσει κατά τη 
διάρκεια των επαφών που θα 
έχει στην Κύπρο, την Παρα-
σκευή 31 Μαρτίου, ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών της 
Ρωσίας Αλεξέι Μεσκόφ.
Όπως πληροφορείται το 
ΚΥΠΕ, ο κ. Μεσκόφ, ο οποίος 
φθάνει την Πέμπτη στο νησί, 
θα γίνει δεκτός την Παρα-
σκευή από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Νίκο Αναστα-
σιάδη, θα συναντηθεί με τον 
Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη 
Κασουλίδη και θα έχει πολι-
τικές διαβουλεύσεις με τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών Αλέξανδρο 
Ζήνων.
Αρμόδια πηγή ανέφερε στο 
ΚΥΠΕ πως ο κ. Μεσκόφ είναι 
ο αρμόδιος σ το ρωσικό 
ΥΠΕΞ για τ ις σχέσεις της 
Ρωσίας  με την Κύπρο και η 
επίσκεψή του πραγματοποι-
είται κυρίως για συζήτηση 
των θεμάτων που αφορούν 
τις διμερείς σχέσεις των δυο 
χωρών.
Πρόσθεσε πως αξιωματού-
χοι των Υπουργείων Εξωτερι-
κών των δυο χωρών πραγμα-
τοποιούν πολιτικές διαβου-
λεύσεις δυο φορές δηλαδή 
το χρόνο, μια στην Κύπρο και 
μια στη Ρωσία.
“Κύριος σκοπός της επί-
σκεψης είναι να συζητη-
θούν οι διμερείς σχέσεις 
των δυο χωρών, ενώ ασφα-
λώς θα γίνει συζήτηση για 
την παρούσα κατάσταση σε 
ότι αφορά τη διαδικασία για 
λύση του Κυπριακού,” ανέ-
φερε η ίδια πηγή, σημειώνο-
ντας πως κατά τις πολιτικές 
διαβουλεύσεις αναμένεται να 
συζητηθούν επίσης περιφε-
ρειακά και διεθνή ζητήματα”.

Επαφές 
Ρώσου 
ΥΦΕΞ στην 
Κύπρο την 
Παρασκευή

Με τη διόρθωση του “λάθους” 
(σσ την αναφορά στο 
ενωτικό δημοψήφισμα) στις 
7 Απριλίου (στη Βουλή) θα 
μπορέσουν να επαναρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις και 
θα ανοίξει μια νέα εποχή, 
δήλωσε ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, λέγοντας ότι η 
αλλαγή μεθοδολογίας θα 
είναι ωφέλιμη και οι μήνες 
Απρίλιος και Μάιος πρέπει να 
είναι μήνες αποφάσεων.

Σ
ε εκτεταμένες δηλώσεις 
του, μετά τη συνάντηση με 
τον Τζόναθαν Άλαν, Ανα-
πληρωτή Γενικό Διευθυντή 

για θέματα άμυνας και πληροφο-
ριών στο Φόρεϊν Όφις, ο οποίος ή-
ταν επικεφαλής της βρετανικής α-
ντιπροσωπείας στις συνομιλίες 
της Γενεύης, και Ειδικό Απεσταλ-
μένο της Βρετανίας για το Κυπρια-
κό – σύμφωνα με ανακοίνωση της 
βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας – ο 
Μουσταφά Ακιντζί μίλησε θετικά 
για τις δηλώσεις του ΥΠΕΞ, Ιωάν-
νη Κασουλίδη “πέσαμε στο λάκκο 
του ΕΛΑΜ, ήταν λάθος” και τη στή-
ριξη του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυ-
πριανού για να γίνει ένα βήμα ώστε 
να μπορέσει να πραγματοποιηθεί 
το κοινωνικό δείπνο της Κυριακής.
Για το δείπνο της Κυριακής, είπε, 
υπάρχουν κάποιες λάθος εντυπώ-
σεις, όπως ότι από δω και στο εξής 
στη διαδικασία των συνομιλιών θα 
αναλωθούν μόνο με τα ΜΟΕ. “Αυτό 
είναι λάθος. Σίγουρα δεν μας κάνει 
ευτυχισμένους το να μην υπάρχει 
εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοι-
νοτήτων και να υπάρχουν ζημιές. 
Το να υλοποιηθούν τουλάχιστον οι 
αποφάσεις που πήραμε δύο χρόνια 
πριν από κοινού θα είναι προς όφε-
λος και των δύο πλευρών. Το να μην 
υλοποιούνται αυτά είναι λυπηρό 
και ανησυχητικό”.

Μέτρα οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης
Διερωτήθηκε γιατί δεν υλοποιή-
θηκε η απόφαση για ενοποίηση 
της κινητής τηλεφωνίας, λέγο-
ντας πως όλα τα τεχνικά προβλή-
ματα έχουν αρθεί. Το θέμα, ανέ-
φερε, ήταν μια νομοθεσία στην ε/κ 
πλευρά, λέγοντας ότι μπορούν να 
μιλούν από το σπίτι τους και στο 
πιο απομακρυσμένο σημείο του 
κόσμου, αλλά ένας που πάει από 
το “βορρά” στην Πάφο δεν μπο-
ρεί να μιλήσει με την Κερύνεια και 
ένας που πάει από το “νότο” στην 
Καρπασία δεν μπορεί να μιλήσει 
με τη Λεμεσό.
“Στη σύγχρονη εποχή που βρισκό-
μαστε, αυτό δεν είναι αποδεκτό. 
Η μη επικοινωνία μεταξύ μας δεν 
βοηθά στην ανάπτυξη της εμπιστο-
σύνης. Θεωρώ ότι στο να γίνουν οι 
ρυθμίσεις γι` αυτό 
μπορούν να παί-
ξουν θετικό ρόλο το 
ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ. 
Αυτό είναι δική μου 
αξιολόγηση”.
Αναφερόμενος στη 
διασύνδεση του 
ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, ο κ. Ακιντζί είπε ότι έχει γίνει 
προσωρινή διασύνδεση και κατά 
καιρούς η μία πλευρά έχει πάρει 
ρεύμα από την άλλη. Σε μια μόνιμη 
σύνδεση, πρόσθεσε, μπορούν να 
συμβάλουν και η ηλιακή ενέργεια 
και οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειες (ΑΠΕ) ενώ θα μειωθούν οι 
τιμές και στις δύο πλευρές. “Γιατί 
περιμένουμε γὶ  αυτό δυο χρόνια; 
Έγιναν δοκιμές και προσωρινές 
συνδέσεις, είδαμε ότι το σύστημα 
λειτουργεί. Κατά την ε/κ πλευρά 
χρειάζονταν άλλη μια τελευταία 
δοκιμή. Ας την κάνουμε. Μετά 
είπαν ότι χρειαζόταν πόρους (οικο-
νομικούς). Είπαν ότι βρέθηκαν, 
αλλά ακόμα δεν έγινε η διασύν-
δεση”.

Αναφέρθηκε και στη σύσταση της 
Τεχνικής Επιτροπής για θέματα 
Παιδείας, η πιο απαραίτητη υπό 
τις περιστάσεις – όπως είπε – προ-
σθέτοντας ότι αναμένουν να γίνει 
αποδεκτή η πρόταση για αμοιβαίες 
επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευ-
τικών σε σχολεία εκατέρωθεν. Η 
στάση της ε/κ πλευράς, ανέφερε, 
είναι ότι εάν θέλουν Τ/κ δάσκαλοι 
και μαθητές μπορούν να επισκε-
φθούν τα ε/κ σχολεία, αλλά “εμείς 
(οι Ε/κ μαθητές και δάσκαλοι) δεν 
μπορούμε να έρθουμε. Μπορεί να 
υπάρξει μια τέτοια κατανόηση; Να 
μην τα συζητήσουμε αυτά για να τα 
ξεπεράσουμε;”
Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε και σε 
δύο περιπτώσεις πυρκαγιών, όταν 
το 1994-1995 η τότε “κυβέρνηση” 
δεν δέχθηκε τη βοήθεια της ε/κ 
πλευράς και στη δική του θητεία 

στη μεγάλη πυρκα-
γιά στο Τρόοδος, 
όταν πρόσφεραν 
βοήθεια αλλά δεν 
την αποδέχθηκε η 
ε /κ πλευρά, όπως 
είπε.
Υπάρχει μια επι-
τροπή κρίσεων, ας 

καθίσει να τα συζητήσει αυτά και 
να ξέρουμε τι να κάνουμε σε τέτοιες 
περιπτώσεις από δω και πέρα, να 
μην καίγονται τα δάση μας, που 
είναι φύση όλων μας, όπως ανέ-
φερε. Η ε /κ πλευρά, συνέχισε, 
έθεσε τελευταίως στο τραπέζι ότι 
όταν η φωτιά είναι στην τ/κ πλευρά 
τα οχήματα της Πυροσβεστικής θα 
περνούν με τα σήματα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, αλλά για να 
περάσουν τα οχήματα της “πυρο-
σβεστικής” να βοηθήσουν σε πυρ-
καγιά στο “νότο” θα πρέπει να 
καλύψουν όλα τα σήματα του ψευ-
δοκράτους.
“Το λέω συνέχεια, θα το επανα-
λάβω: όσο μένει αυτή η φοβία 
της αναγνώρισης, το να προχωρή-

σουμε βήματα μπροστά στα ΜΟΕ 
είναι δυστυχώς πολύ δύσκολο. Η 
ε/κ πλευρά πρέπει να διορθώσει 
αυτό το λάθος άμεσα”. Το να στα-
λούν, είπε, τα οχήματα της “πυρο-
σβεστικής” στην ε/κ πλευρά, δεν 
είναι για να αναγνωριστεί το ψευ-
δοκράτος αλλά μόνο για να βοη-
θήσουν, να σώσουν τα δάση και να 
σβήσουν τη φωτιά.
Αναφερόμενος στην επιχείρηση 
στην Πύλα εναντίον των χώρων 
παράνομου τζόγου, είπε ότι έγινε 
συμφωνημένα με την επίβλεψη 
των ΗΕ, αλλά την επομένη στον ε/κ 
Τύπο γράφονταν ότι ήταν επιχεί-
ρηση της ε/κ αστυνομίας – όπως 
είπε – σαν να μην υπήρχε εκεί ένας 
Τ/κ “αστυνομικός”.
Ο κ. Ακιντζί είπε ότι σε αυτό το 
θέμα υπάρχει σοβαρή διαφορά 
αντιλήψεων μεταξύ των δύο πλευ-
ρών, χρειάζεται αλλαγή νοοτρο-
πίας, θα πρέπει να δείξουμε ότι 
όλα τα προαναφερόμενα μπο-
ρούμε να τα κάνουμε γιατί εάν δεν 
τα κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να 
επιτύχουμε και την λύση. “Μπορεί 
να μπουν από κάτω οι υπογραφές, 
αλλά δεν θα είναι δυνατόν να γίνει 
(η συμφωνία) βιώσιμη”.
Ο ίδιος, συνέχισε, θέλει να τα 
συζητήσει όλα αυτά όχι για χάσιμο 
χρόνου αλλά γιατί πιστεύει ότι 
μπορούν να βοηθήσουν στο να 
αρθούν οι πραγματικές δυσκολίες 
στο Κυπριακό, υπενθυμίζοντας 
ότι αυτά τα μέτρα συμφωνήθηκαν 
πριν δύο χρόνια. “Εάν η ε/κ πλευρά 
θεωρεί ότι αυτά τα ζητήματα είναι 
ασήμαντα, τότε εγώ δεν μπορώ να 
κάνω κάτι. Θα προσπαθήσω να 
εξηγήσω ότι είναι σημαντικά και 
ότι είναι σωστά όσον αφορά το 
κοινό μας μέλλον. Περιμένω από 
τον Ε/κ ηγέτη ότι, όπως και στο 
παρελθόν, θα συνεχίσει αυτή την 
κατανόηση αλλά είναι σημαντικό 
να υπάρξει μια προσέγγιση που θα 
φέρει ένα αποτέλεσμα”.

Μετά τις 7/4 επανέναρξη των συνομιλιών
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Τ
ο ποσοστό αποδοχής του προεδρι-
κού έργου του Ντόναλντ Τραμπ έπε-
σε σε νέο ιστορικό χαμηλό (35%), ό-
πως προκύπτει από δημοσκόπηση 

του ινστιτούτου Gallup.
«Το πρόσφατο ποσοστό αποδοχής -36%- 
του Τραμπ, το οποίο καταγράφηκε μετά την 
αποτυχία του να περάσει το νομοσχέδιο για 
την κοινωνική ασφάλιση στο Κογκρέσο, 
έπεσε λίγο πιο κάτω από το ιστορικό χαμηλό 
όλων των εποχών -37%- που κατέγραψε η 
δημοτικότητα του Μπιλ Κλίντον τον Ιούνιο 
1993», ανέφερε χθες Τετάρτη η εταιρεία 
δημοσκοπήσεων.
«Σε ερώτηση που τέθηκε από την Κυριακή 
ως την Τρίτη, η δημοτικότητά του κατέγραψε 
περαιτέρω πτώση πέφτοντας στο 35%».

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ακόμη ότι και 
οι επτά εκλεγμένοι πρόεδροι των ΗΠΑ μετά 
τον Ρίτσαρντ Νίξον είδαν τη δημοτικότητά 
τους να πέφτει κάτω από το 40% σε κάποιο 
στάδιο της θητείας τους με τέσσερις από 
αυτούς να έχουν ποσοστό αποδοχής χαμη-
λότερο και από το 35% του Τραμπ: Νίξον 
(24%), Τζίμι Κάρτερ (28%), Τζορτζ Μπους ο 
πρεσβύτερος (29%) και Τζορτζ Μπους ο νεό-
τερος (25%).
Επιπλέον, το χαμηλότερο ποσοστό που κατέ-
γραψε η δημοτικότητα του Ρόναλντ Ρίγκαν 
(35%) είναι ανάλογο με εκείνο του Τραμπ, 
ενώ τα ποσοστά της δημοτικότητας του Κλί-
ντον (37%) και του Μπαράκ Ομπάμα (38%) 
ήταν στο χαμηλότερο επίπεδό τους λίγο 
υψηλότερα από το σημερινό του Τραμπ.

Ο 
σ τόχος  τ ης  αναθεώρησ ης 
του τουρκικού Συν τάγματος 
(προς την κατεύθυνση μιας ε-
κτελεσ τ ικής προεδρίας που 

θα πριμοδοτεί τον πρόεδρο Ερντογάν 
με σουλτανικές υπερεξουσίες) λαμβάνει 
πλέον διαστάσεις θρίλερ. Είκοσι ημέ-
ρες απομένουν μέχρι το δημοψήφισμα 
της 16ης Απριλίου και στην Τουρκία ό-
λα δείχνουν να βρίσκονται στον αέρα. 
Ακόμη και «ο Ατατούρκ θα έλεγε «ναι» 
στο δημοψήφισμα» δια-
κήρυξε προχθές ο ίδιος 
ο Ερντογάν, απαντώντας 
σ τους επικριτές του. Οι 
Τούρκοι ψηφοφόροι ω-
στόσο από την άλλη δεί-
χ νουν να φλερτάρουν 
(και) με το «όχι».
Οι δημοσκοπήσεις προ-
μηνύουν ν τέρμπι. Πολ-
λές μάλιστα δίνουν ακόμη και προβά-
δισμα στο «όχι» (με 51% η «Gezici», με 
57% η «AKAM», με 57% η «THEMIS»). 
Σημαντ ικές διαρροές υπέρ του «όχι» 
παρατηρούν ται σ τ ις τάξεις των εθν ι-
κισ τών ψηφοφόρων του MHP, η ηγε-
σία του οποίου στηρίζει το «ναι» στο 
πλευρό του Ερν τογάν. Εκτ ιμάται, πιο 
συγκεκριμένα, ότι το 50% με 75% των 
ψηφοφόρων της εθνικιστικής παράτα-
ξης του Ντεβλέτ Μπαχτσελί πρόκειται 
να ψηφίσει «όχι» ή... αποχή.
Τάσεις αποσυσπείρωσης (προφανώς 
μικρότερες, αλλά αρκούν τως ανησυ-
χητ ικέ ς)  παρατηρούν ται  ακόμη και 
μεταξύ των υποστηρικτών του κυβερ-
νών τος ισλαμοσυν τηρητ ικού Κόμμα-
τος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) 
του Ερν τογάν. Μιλών τας σ την εφη-
μερίδα «Hurr iyet», η διευθυν τής της 
(κατά κοινή ομολογ ία έγκυρης) ε ται-
ρείας δημοσκοπήσεων «Konda» ανα-
γνώρισε ότι υπάρχουν «αναποφάσιστοι 
ακόμη και στον πυρήνα του AKP». Στο 
ίδιο πνεύμα αξίζει να σημειωθεί πως 
όταν ο πρωθυπουργός Γιλντιρίμ συγκέ-
ντρωσε προ ημερών πρώην υπουργούς 
στην Αγκυρα για να χαράξουν στρατη-
γική εν όψει δημοψηφίσματος, από τη 
συνάντηση έλειπαν οι Αχμέτ Νταβού-

τογλου και Αμπντουλάχ Γκιουλ.
Οι υποσ τηρικ τέ ς του «όχ ι» από την 
άλλη (οι κεμαλιστές του Ρεπουμπλικα-
νικού Λαϊκού Κόμματος CHP, οι φιλο-
κούρδοι του διωκόμενου HDP κ.ά.) 
εμφανίζονται περισσότερο συσπειρω-
μένοι στον δρόμο προς την κάλπη (και 
όχι την αποχή). Ενδεικτική είναι και η 
στάση του PKK που κάλεσε τους υπο-
σ τηρικτές του να μην απόσχουν από 
το δημοψήφισμα, αλλά να ψηφίσουν 

«όχι».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
το καθεσ τώς Ερν τογάν 
διαφοροποιεί την προε-
κλογική ρητορική του με 
προφανή στόχο να προ-
σελκύσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους ψηφοφό-
ρους... όχι μόνο από τ ις 
τάξε ις των κεμαλισ τών, 

αλλά και από τις τάξεις των Κούρδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιλν τ ιρίμ έκανε 
την περασμένη εβδομάδα προεκλο-
γ ική εκσ τρατεία σ τη Νοτ ιοανατολική 
Τουρκία απευθυνόμενος σ τους πολί-
τες σ τα... κουρδικά. Ξεκαθάρισε, επί-
σης, ότι το AKP δεν πρόκειται να προ-
χωρήσει σε κοινές προεκλογικές δρά-
σεις μαζί με τους εθνικιστές του MHP 
ε ν όψε ι  δημοψηφίσματος,  παρά το 
γε γονός ότ ι  ε ίνα ι  οι  μόνε ς  πολι τ ι -
κές δυνάμεις που κάνουν εκσ τρατεία 
υπέρ του «ναι». Και όλα αυτά μόλις 
λίγες εβδομάδες αφότου η τουρκική 
κυβέρνηση υποδέχτηκε με τ ιμές σ την 
Αγκυρα τον ηγέτη του Ιρακινού Κουρ-
δισ τάν, Μασούν τ Μπαρζαν ί. Συνεχί-
ζον τας την επίθεση φιλίας προς τους 
Κούρδους, Ερντογάν και Γιλντιρίμ ετοι-
μάζουν, μάλιστα, μεγάλη προεκλογική 
συγκέν τρωση σ το Ντιγ ιάρμπακιρ την 
1η Απριλίου.
Μέσα σε όλα αυτά, ο Τούρκος πρω-
θυπουργός θυμήθηκε, ξαφνικά, προ-
χθές να ανοίξει και παραθυράκι για τη 
μείωση του αντιδημοκρατικά υψηλού 
εκλογικού ορίου του 10% (του ποσο-
σ τού που απαιτε ίται δηλαδή γ ια να 
εισέλθει μια παράταξη στο Κοινοβού-
λιο).

Ο «περίπατος» μετατρέπεται σε 
εφιάλτη
Συνηθισμένο στις εκλογικές επιτυχίες, το καθεστώς Ερντογάν προέβλεπε 
«περίπατο». Δυόμισι εβδομάδες πριν από την κάλπη, ωστόσο, βρίσκεται να 
ανεβαίνει πραγματικό Γολγοθά.

Σε νέο ιστορικό χαμηλό η 
δημοτικότητα του Τραμπ
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Η 
αντίστροφη μέτρηση για την 
αποχώρηση της Βρετανίας α-
πό την ΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει. 
Σαν έτοιμη από καιρό η ηγε-

σία της ΕΕ παρέλαβε χθες την επιστολή 
της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, που ε-
νεργοποίησε τη διαδικασία του Brexit.
 «Είναι μια ισ τορική σ τ ιγμή από την 
οποία δεν μπορεί να υπάρξει επι-
σ τ ροφή γ ια τη χώρα μας...  Ο ταν 
καθίσω στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων θα εκπροσωπώ κάθε πολίτη 
της χώρας», δήλωσε η πρωθυπουργός 
της Βρετανίας Τερέζα Μέι.
  «Είναι μια ισ τορική σ τιγμή από την 
οποία δεν μπορεί να υπάρξε ι επι-
σ τ ροφή γ ια  τη  χώρα 
μας... Οταν καθίσω στο 
τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων θα εκπροσωπώ 
κάθε πολίτη της χώρας», 
δήλωσε η πρωθυπουργ
Στις 12.30 ώρα Βρυξελ-
λών ο πρέσβης της Βρε-
τανίας στην ΕΕ, Τιμ Μπά-
ροου,  παρέδωσε την 
6σέλιδη επισ τολή στον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Ντόναλντ Τουσκ. «Μας λείπετε ήδη. Σας 
ευχαριστούμε και αντίο», είπε απευθυ-
νόμενος στους Βρετανούς ο Τουσκ.
Ηταν κάτ ι που είχε προαναγγελθεί, 
προγραμματ ισ τ ε ί  και  προσυμφω-
νηθεί μεταξύ του Λονδίνου και των 
ευρωπαϊκών θεσμών. «Καμία δια-
πραγμάτευση χωρίς ενεργοποίηση 
του άρθρου 50», ήταν το σύνθημα της 
Κομισιόν σε καθεμία από τις εκατοντά-
δες ερωτήσεις των δημοσιογράφων 
στην αίθουσα Τύπου. Αυτό το βήμα της 
απένταξης σημειώθηκε χθες, ξεκινώ-
ντας τη διετή περίοδο των διαπραγμα-
τεύσεων?
Την επιστολή είχε υπογράψει η Μέι τα 
μεσάνυχτα της Τρίτης. Μετά την επί-
δοσή της το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
η Κομισιόν έλαβαν και τυπικά γνώση 
της επιστολής και απάντησαν συγκα-
λώντας έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στις 29 Απριλίου για τον καθορισμό 
και την έγκριση της διαπραγματευτι-
κής θέσης των 27 για τις απενταξιακές 
διαδικασίες. Μέχρι το τέλος των δια-
πραγματεύσεων η Βρετανία παραμένει 
μέλος της ΕΕ.

«Ελεγχος των απωλειών»
«Δεν υπάρχει λόγος να υποκριθούμε ότι 
είναι μια ευχάριστη μέρα για τις Βρυξέλ-
λες ή το Λονδίνο. Οι περισσότεροι Ευρω-
παίοι, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί 
Βρετανοί, θα ήθελαν να παραμείνουν 
ενωμένοι και να μη χωρίσουν», δήλωσε 
ο Τουσκ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ΕΕ 
θα προστατεύσει τα συμφέροντα των 27 
μελών της. Οπως είπε, το ζήτημα είναι να 
υπάρξει «έλεγχος των απωλειών», επι-
σημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες στοχεύουν 
να ελαχιστοποιήσουν το κόστος που θα 
έχει το Brexit για τους Ευρωπαίους πολί-
τες, τις επιχειρήσεις και τις χώρες. Μάλι-
στα ενημέρωσε ότι προς το παρόν δεν 

αλλάζει κάτι.
Εως ότου αποχωρήσει 
και επισήμως, το 2019, 
η  Β ρ ε τ α ν ία  π α ρ α μ έ -
νει μέλος της ΕΕ και όσα 
ισχύουν στα κράτη-μέλη 
εφαρμόζον ται και σ τη 
Βρετανία.
Από την πλευρά της η Μέι 
επεσήμανε την ??απο-
φασ ισ τ ικότητά της γ ια 

μια σωστή διαπραγμάτευση για όλους. 
«Οταν καθίσω στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων τους προσεχείς μήνες, θα 
εκπροσωπώ κάθε άτομο σε όλο το Ηνω-
μένο Βασίλειο - μικρούς και μεγάλους, 
πλούσ ιους και φτωχούς, κάθε πόλη 
και κάθε χωριό», είπε. «Ολοι θέλουμε 
να δούμε μια Βρετανία ισχυρότερη σε 
σχέση με σήμερα. Ολοι θέλουμε μια 
χώρα πιο δίκαιη, έτσι ώστε ο καθένας να 
έχει την ευκαιρία να επιτύχει», τόνισε η 
Βρετανίδα πρωθυπουργός και συμπλή-
ρωσε: «Ολοι θέλουμε ένα έθνος ασφα-
λές για τα παιδιά και τα εγγόνια μας». 

Η ετοιμότητα του Μπαρνιέ και 
οι «παίκτες» της ΕΕ
«Απολύτως έτοιμος» δήλωσε ο Μισέλ 
Μπαρνιέ, ο πρώην επίτροπος της ΕΕ 
που έχει οριστεί ως ο επικεφαλής της 
ομάδας διαπραγμάτευσης από πλευράς 
των θεσμών για το Brexit. Πρώτο λόγο 
στις συζητήσεις θα έχει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
Κομισιόν θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, 
δεν ε ίναι όμως διαπραγματευόμενο 
μέρος, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα εγκρίνει το αποτέλεσμα στο τέλος.

«Μας λείπετε ήδη, αντίο και 
ευχαριστούμε»

Το Ιράν απέρριψε σήμερα την κατηγορία 
ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές 
υποθέσεις του αραβικού κόσμου, 
αντιδρώντας στην τελική ανακοίνωση 
που εκδόθηκε μετά το πέρας της ετήσιας 
συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου.

Τ
ο Ιράν «έχει ανακοινώσει επανειλημμέ-
να ότι δεν επεμβαίνει στις εσωτερικές 
υποθέσεις άλλων κρατών και ότι πάντα 
συμμορφώνεται με τις αρχές της καλής 

γειτονίας και του σεβασμού της κυριαρχίας των 
κυβερνήσεων», δήλωσε ο Μπαχράμ Γασεμί εκ-
πρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών.
«Ωστόσο, δεν μπορούμε να κρύψουμε τη βαθιά 
μας θλίψη που βλέπουμε τους Άραβες και τους 
μουσουλμάνους ηγέτες αντί να αντιμετωπίζουν 
τις σημαντικές κρίσεις (…) παρασύρονται και 

δεν καταφέρνουν να ξεχωρίσουν τους φίλους 
από τους εχθρούς τους, είτε σκοπίμως είτε από 
λάθος», πρόσθεσε.
Η τελική ανακοίνωση της ετήσιας συνόδου του 
Αραβικού Συνδέσμου ανέφερε, χωρίς να κατο-
νομάζει το Ιράν: «Απορρίπτουμε κάθε επέμ-
βαση στις αραβικές εσωτερικές υποθέσεις και 
κάθε απόπειρα που έχει στόχο να πλήξει την 
ασφάλεια, να σπείρει τη διαδογματική διχόνοια 
και να τροφοδοτήσει τις συγκρούσεις (…), σε 
παραβίαση των σχέσεων καλής γειτονίας και 
των διεθνών κανονισμών».
Το Ιράν μάχεται στο πλευρό του συριακού 
στρατού, ενώ η Σαουδική Αραβία και άλλες 
αραβικές χώρες υποστηρίζουν τους Σύρους 
αντάρτες. Επίσης η Τεχεράνη κατηγορείται 
ότι στηρίζει τους σιίτες αντάρτες Χούτι στην 
Υεμένη, όπου επεμβαίνει στηρίζοντας τον 
κυβερνητικό στρατό ένας σουνιτικός συνασπι-
σμός υπό το Ριάντ.

Το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι 
επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις 
άλλων κρατών

«Αναγκαστικός» συγχρωτισμός 
Μέρκελ-Σουλτς στην καγκελαρία

Ο 
Μάρτιν Σουλτς, ο υποψήφιος καγκε-
λάριος των Σοσιαλδημοκρατών, πέ-
ρασε το κατώφλι της καγκελαρίας για 
να συμμετάσχει ως νέος πρόεδρος 

του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος σε μια από 
τις τελευταίες συνεδριάσεις των εταίρων του με-
γάλου συνασπισμού με σκοπό να συμφωνηθεί 
το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης έως τη διε-
ξαγωγή των εκλογών.
Μάλιστα κάθησε για πολλή ώρα στο πλευρό της 
Άγγελα Μέρκελ στο ίδιο μακρύ οβάλ τραπέζι με 
τους υπουργούς της κυβέρνησης του μεγάλου 
συνασπισμού.
Στην πραγματικότητα ο Σουλτς ήθελε να απο-
φύγει τον «συγχρωτισμό» με την καγκελά-
ριο. Εξ άλλου αυτό ήταν και ένα από τα μεγάλα 
του προεκλογικά προσόντα και το μυστικό της 
δημοφιλίας του: το ότι αν και σοσιαλδημοκρά-
της, οι Γερμανοί ψηφοφόροι δεν τον ταυτίζουν 
με τον μεγάλο συνασπισμό. Γι’ αυτό και η εμφά-
νιση στο πλευρό της καγκελαρίου θα μπορούσε 
να χαλάσει αυτή την εικόνα.
Μετά το εντυπωσιακό 100% των ψήφων κατά 
την εκλογή του στο αξίωμα του προέδρου το 
κόμματος, είχε εξαγγείλει σε ζωντανή τηλεο-
πτική συνέντευξη ότι δεν θα συμμετείχε στη 

συνεδρίαση, αλλά θα πήγαινε σε εκδήλωση του 
SPD. Ακολούθησαν αντιδράσεις τόσο από το 
χριστιανοδημοκρατικό κόμμα -που τον κατη-
γόρησε ως αρνητή των καθηκόντων του- όσο 
και από το χριστιανοκοινωνικό που τον απο-
κάλεσε «Σουλτς των πάρτι». Τέσσερις ημέρες 
αργότερα αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την 
απόφασή του.
Στη συνεδρίαση δεν φάνηκε σε καμιά στιγμή ότι 
Μέρκελ και Σουλτς είναι αντίπαλοι σε μια από τις 
πιο κρίσιμες για την καγκελάριο εκλογική μάχη. 
Η «χημεία» τους λέγεται ότι είναι καλή, υπάρχει 
αλληλοεκτίμηση και έχουν περάσει μαζί ολονύ-
κτιες διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
«Δεν υπήρξαν “συμπλοκές”, τραυματισμοί, 
ούτε καν αμυχές», περιγράφουν την κατάσταση 
όσοι κάθησαν στο οβάλ τραπέζι. Το κλίμα ήταν 
καλό, οι συζητήσεις ουσιαστικές και οι συμμε-
τέχοντες εργάστηκαν συγκεντρωμένα μέχρι τα 
χαράματα. Επί του περιεχομένου βέβαια κανείς 
εταίρος δεν χαρίστηκε στον άλλο. Έξι μήνες πριν 
από τις βουλευτικές εκλογές, λίγο μετά το θρί-
αμβο της CDU στο κρατίδιο του Ζάαρ και πριν 
από τις τοπικές εκλογές-βαρόμετρο σε Σλέσβιχ-
Χόλσταϊν και Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία δεν 
υπάρχει χώρος για μεγάλους συμβιβασμούς.
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Ο 
Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ 
θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να 
συναντηθεί με τον πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ στο θέρετρο 

του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα στις 6 
και 7 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα 
το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, στην 
πρώτη επίσημη επιβεβαίωση μια πολυα-
ναμενόμενης συνάντησης κορυφής.
Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του 
Σι με τον Τραμπ, του οποίου η προεδρία 
ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου, και πραγ-
ματοποιείται ενώ οι δύο πλευρές βρίσκο-
νται αντιμέτωπες με πιεστικά ζητήματα, 
από τη Βόρεια Κορέα και τη Νότια Σινική 
Θάλασσα έως τις εμπορικές διαμάχες.
Η ανακοίνωση έγινε από τον εκπρόσωπο 
του υπουργείου Λου Κανγκ κατά τη διάρ-
κεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιο-
γράφων.
Το Πεκίνο είχε ήδη ανακοινώσει ότι είχε 
ξεκινήσει η προετοιμασία για τη συνά-
ντηση. Ωστόσο, δεν είχε ακόμα επιβεβαι-
ώσει το ταξίδι, παρά τις αναφορές σε διε-
θνή μέσα ενημέρωσης για μια προγραμ-
ματισμένη συνάντηση και την ανακοί-
νωση της φινλανδικής κυβέρνησης ότι ο Σι 
θα κάνει μια μικρή στάση στη Φινλανδία 
στις 5 Απριλίου.
Το τετ-α-τετ των δύο προέδρων έρχεται 
μετά από μια σειρά σινοαμερικανικών 
επαφών και συζητήσεων, που στόχο έχουν 
να αναθερμάνουν τους δεσμούς ύστερα 
από την ισχυρή κριτική που άσκησε σε 
βάρος της Κίνας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής του εκστρατείας.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρεξ 

Τίλερσον ολοκλήρωσε αυτό το μήνα το 
ταξίδι του στην Ασία επισκεπτόμενος το 
Πεκίνο, όπου συμφώνησε να εργαστεί 
μαζί με την Κίνα για τη Βόρεια Κορέα ενώ 
τόνισε την επιθυμία του Τραμπ να ενισχυ-
θεί η κατανόηση.
Η Κίνα είχε ενοχληθεί από το γεγονός ότι 
η Ουάσιγκτον της έχει πει κατ’ επανάληψη 
να παίξει πιο ενεργό ρόλο στη χαλιναγώ-
γηση του πυρηνικού και πυραυλικού προ-
γράμματος της Βόρειας Κορέας καθώς και 
από την απόφαση των ΗΠΑ να κατασκευ-
άσουν τη βάση ενός προηγμένου αντιπυ-
ραυλικού συστήματος στη Νότια Κορέα.
Το Πεκίνο βλέπει με ιδιαίτερη καχυποψία 
τις αμερικανικές προθέσεις προς την αυτο-
διοικούμενη Ταϊβάν, η οποία η Κίνα ισχυ-
ρίζεται ότι της ανήκει.
Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο 
Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για αθέμιτες 
εμπορικές πολιτικές, επέκρινε την κατα-
σκευή τεχνητών νησιών στη στρατηγι-
κής σημασίας Νότια Σινική Θάλασσα και 
της επέρριψε ευθύνες ότι δεν κάνει ό,τι 
χρειάζεται για να συγκρατήσει τη Βόρεια 
Κορέα.
Ο Τραμπ επίσης προκάλεσε το Πεκίνο 
τον Δεκέμβριο, καθώς δέχθηκε τηλεφώ-
νημα από τον πρόεδρο της Ταϊβάν Τσάι 
Ινγκ-γουέν και στη συνέχεια δήλωσε ότι 
οι ΗΠΑ δεν είναι υποχρεωμένες να τηρή-
σουν την επονομαζόμενη πολιτική της 
«Μίας Κίνας». Στη συνέχεια, συμφώνησε 
σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι να 
τιμήσει την πολιτική που ισχύει εδώ και 
καιρό και απέστειλε επιστολή στο Σι ζητώ-
ντας «εποικοδομητικές σχέσεις».

Συνάντηση του Κινέζου 
προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον 
Τραμπ στις ΗΠΑ
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Σ
τους γάμους ακούγεται συχνά ένα ω-
ραίο Γραφικό ανάγνωσμα που είναι 
γνωστό ως το κεφάλαιο της αγάπης που 
λέει: “Η αγάπη μακροθυμεί, δεν ζητεί 

τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Πάντα ανέχεται, 
πάντα ελπίζει , πάντα υπομένει.»
Αυτά τα λόγια, αν τα κρεμάσετε στον τοίχο 
θα σας θυμίζουν την ξεχωριστή εκείνη μέρα 
της ζωής σας. Αν τα βάλετε στην καρδιά σας, 
μπορούν να γίνουν ο οδικός χάρτης για ένα 
πλούσιο μέλλον. Συνήθως, μας λένε να μη λέμε 
πάντοτε ή ποτέ γιατί είναι ανώφελα απόλυ-
τες λέξεις, όχι όμως σ’ αυτήν την περίπτωση. 
Αυτή η εμπνευσμένη περικοπή μας δίνει σοφές 
συμβουλές για έναν εμπλουτισμένο γάμο, ένα 
γάμο με νόημα. Ας δούμε μερικές από αυτές.   

Μη ζητάς το συμφέρον σου
Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι είμα-
στε καλοί άνθρωποι, αλλά η αλήθεια είναι ότι  
όλοι μας γεννιόμαστε με εγωιστικές τάσεις. Αντί 
να κοιτάζεις να ικανοποιήσεις τα δικά σου ενδι-
αφέροντα πρώτα, να επιδιώκεις με κάθε τρόπο 
πώς θα αγαπήσεις και θα προσφέρεις περισσό-
τερα στον άντρα σου/στη γυναίκα σου και στα 
παιδιά σου. Να θυμάσαι πάντα ότι οι πράξεις 
μας μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια μας.

Μη θυμώνεις εύκολα 
Εντόπισε εκείνα τα πράγματα που σε κάνουν 
να αντιδράσεις έντονα. Ίσως να μην ήταν τόσο 
προσβλητικό αυτό που είπε ή έκανε ο άντρας 
σου ή η γυναίκα σου. Μην εξάπτεσαι λοιπόν. 
Αν ο άντρας σου /η γυναίκα σου ή τα παιδιά 
σου σε πλήγωσαν με κάτι που είπαν ή έκα-
ναν, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι 
να τους πεις  πώς ένιωσες με ήρεμο τρόπο. 
Διάλεξε την κατάλληλη στιγμή , τον κατάλ-
ληλο τόπο και τα κατάλληλα λόγια με σοφία 
και σύνεση. 

Μη θυμάσαι το κακό
Μερικά ζευγάρια βλέπουν τη σχέση τους 
κάπως σαν επιχειρηματική συμφωνία, λες κι 
είναι μία σειρά από υποχρεώσεις και απαιτή-
σεις. Αν σκέφτεσαι έτσι τότε θα βλέπεις όλην 
την ώρα τι κάνει ή τι δεν κάνει ο άλλος για να 
διαλύσεις τη συμφωνία. Ο γάμος όμως δεν 
είναι ομόρρυθμη εταιρία με ίσα ποσοστά συμ-

μετοχής. Και οι δυο πρέπει να συνεισφέρετε 
100%.  Σκίσε τον κατάλογο με τα όσα σου έκα-
ναν και αποφάσισε να συγχωρείς. 

Πάντα να προστατεύεις
Φαντάσου το γάμο σου σαν ένα χωράφι. Για να 
έχεις πλούσια συγκομιδή, πρέπει να το φρο-
ντίζεις, αλλά και να το προσέχεις από διάφο-
ρες απειλητικές επιδρομές. Φροντίζεις κάθε 
στιγμή ώστε η δυσαρέσκεια  και ο πειρασμός 
να μην κερδίσουν έδαφος;   Να έχεις το νου 
σου να μην εισβάλουν αρνητικές επιδράσεις 
απ’ έξω. Η διαρκής επαγρύπνηση είναι το 
τίμημα του καλού γάμου. 

Πάντα να δείχνεις εμπιστοσύνη
Η εμπιστοσύνη είναι βασικό στοιχείο σε κάθε 
γάμο. Προκαλώ το κάθε ζευγάρι να δώσει την 
εξής υπόσχεση: “Θα βλέπω τις καλύτερες προ-
θέσεις σου για μένα.” Μην ξεχνάτε ότι είστε 
στην ίδια ομάδα, δεν είστε αντίπαλοιε. Όταν 
πιστεύεις ότι είναι καλές οι προθέσεις του 
άλλου βοηθάει στην περίπτωση που διαφω-
νείτε, γιατί, αντί να χρησιμοποιήσετε βαριές 
κουβέντες, έρχεστε πιο κοντά ο ένας στον 
άλλον. Τι κάνεις για να κερδίσεις την εμπιστο-
σύνη του άντρα σου/της γυναίκας σου;

Πάντα να ελπίζεις
Οι σωστές πράξεις έχουν μεγάλη σημασία στο 
γάμο, αλλά κι η στάση που κρατάς είναι εξί-
σου σημαντική. Αν νομίζεις ότι η κατάσταση 
δε θα βελτιωθεί, πιθανόν να μη βελτιωθεί 
γιατί κλείνεις τα μάτια σου στις πιθανότητες και 
στις ευκαιρίες. Σταμάτα να βλέπεις το ποτήρι 
του γάμου σου μισοάδειο, ή ακόμα και μισο-
γεμάτο. Αντίθετα, συγκεντρώσου να ρίξεις 
περισσότερο από τον εαυτό σου μέσα στο 
ποτήρι ώστε να γεμίσει ως επάνω.

Πάντα να υπομένεις
Την ημέρα του γάμου έδωσες κάποιες υποσχέ-
σεις που καλείσαι να τις τηρήσεις κάθε μέρα 
στην έγγαμη ζωή σου, είτε όλα πάνε καλά, είτε 
όχι. Είναι δεδομένο ότι κάθε γάμος θα αντιμε-
τωπίσει τα προβλήματά του. Θα πρέπει όμως 
να σταθείς εκεί και να αγωνιστείς. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει αποφασιστηκότητα και προσπά-
θεια.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, 

τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 

ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Κι όμως τα μικρόβια ΔΕΝ 
βλάπτουν την υγεία των παιδιών!

Μ
ήπως ανήκετε στις μαμάδες 
που τρέμουν ότι το παιδί τους 
θα γυρίσει από το σχολείο μέ-
σα στα χώματα και τα μικρό-

βια που έχει μεταφέρει από το σχολείο και 
σπεύδετε να το αποστειρώσετε;
Αν ναι, ήρθε ο καιρός να αναθεωρήσετε! 
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακριβώς 
όπως ο εγκέφαλος του μωρού χρειάζεται 
διέγερση, αλληλεπίδραση και έκθεση σε 
πολλές πληροφορίες ώστε να αναπτυχθεί 
σωστά, έτσι και το ανοσοποιητικό σύστημα 
ενδυναμώνεται από την έκθεση σε συνηθι-
σμένα μικρόβια, καθώς με αυτόν τον τρόπο 
μαθαίνει, προσαρμόζεται και αυτορρυθ-
μίζεται. 
Δεν έχει διαπιστωθεί ποια ακριβώς μικρό-
βια προσφέρουν αυτό το όφελος, αλλά οι  
έρευνες μας παρέχουν κάποια νέα στοιχεία. 
Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι παιδιά που 
είχαν εκτεθεί περισσότερο σε περιττώματα 
ζώων και εμφανίσανε περισσότερες φορές 
διάρροια μέχρι την ηλικία των δύο ετών, 
είχαν μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης 
φλεγμονών μεγαλώνοντας, σύμφωνα με 
έρευνα του Laboratory for Human Biology 
Research, Northwestern University. Η φλεγ-
μονή συνδέεται με πολλές χρόνιες ασθέ-
νειες, όπως είναι οι καρδιακές παθήσεις, ο 
διαβήτης και το Alzheimer. 
Το συμπέρασμα από την παραπάνω έρευνα 
ήταν ότι ίσως εκτός από τις αλλεργίες, το 
άσθμα και τις αυτοάνοσες ασθένειες, η 
έκθεση των παιδιών σε μικρόβια ίσως προ-
στατεύει και από την ανάπτυξη φλεγμονών 
και εκφυλιστικών ασθενειών κατά την ενή-
λικη ζωή. 

Τα μικρόβια «θεραπεύουν» το ά-
σθμα
Μία ακόμη όμως νέα έρευνα έρχεται να 
φέρει τα πάνω κάτω όσον αφορά στην 
σχέση που έχουν τα μικρόβια με το άσθμα. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εκθέτοντας 
τα νεογέννητα μωρά σε μικρόβια, υπάρ-
χουν μεγάλες πιθανότητες να μην εμφα-
νίσουν άσθμα καθώς μεγαλώνουν. Τα 

νέα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία για 
την σύγχρονη εμμονή που υπάρχει με την 
καθαριότητα και την υγιεινή, η οποία έχει 
οδηγήσει σε μία έκρηξη αλλεργιών και 
προβλημάτων υγείας. 
Αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η σύγ-
χρονη κοινωνία με τη μανία που έχει για την 
υγιεινή και την εύκολη πρόσβαση σε αντι-
βιοτικά, κάνει τα παιδιά υπερευαίσθητα και 
ευάλωτα σε αβλαβή αλλεργιογόνα.
Η πιο πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό «Nature Medicine», μπορεί 
να οδηγήσει σε βακτηριακές θεραπείες στις 
οποίες σκόπιμα τα μικρόβια «τροφοδοτού-
νται» σε βρέφη. 

Τελικά είναι βλαβερά ή όχι τα μι-
κρόβια για την υγεία μας; 
Ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα 
μικρόβια που υπάρχουν στο περιβάλ-
λον μας ή ζουν στο σώμα μας, όχι μόνο 
δεν είναι βλαβερά, αλλά ζουν κοντά μας 
για χιλιετίες. Καθώς η ανθρώπινη συμπε-
ριφορά έχει αλλάξει κατά τον περασμένο 
μισό αιώνα, πολλά μικρόβια, όπως κάποια 
που ζουν φυσιολογικά στο πεπτικό μας 
σύστημα, εξαφανίζονται. Τα μικρόβια αυτά 
έχουν σημαντικές φυσιολογικές λειτουρ-
γίες αλλά λόγω του μοντέρνου τρόπου 
ζωής τείνουν να εξαφανιστούν, με την εξα-
φάνιση αυτή να έχει καλές αλλά και κακές 
συνέπειες. 

Τελικά οι γονείς τι πρέπει να κά-
νουν; 
Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, και εδώ 
χρειάζεται να βρούμε τη σωστή ισορρο-
πία. Όπως η χρήση αντιβιοτικών πρέπει να 
γίνεται με προσοχή, ώστε να μπορεί το ανο-
σοποιητικό σύστημα να μάθει να καταπο-
λεμά μόνο του τις ασθένειες, το ίδιο ισχύει 
και για τα απολυμαντικά. Δεν χρειάζεται να 
έχουμε το παιδί μας σε μία γυάλα προστα-
σίας μακριά από τα μικρόβια. Μπορούμε 
να το αφήνουμε να παίξει λίγο πιο ελεύθερα 
στο χώμα, φροντίζοντας βέβαια πάντα για 
τους βασικούς κανόνες υγιεινής.
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Πικρή ιστορία
Γεμάτη δάκρυ, πόνο, αδι-
κία, η Ελληνική ιστορία, 
μέσα από την γλυκαπα-
ντοχή και το σθένος , την 
αγάπη και τον σεβασμό,  

για τα ιερά και τα όσια,  των Ελλήνων και των Ελληνίδων, 
που πότισαν με το αίμα τους, το λειβάδι της ελευθερίας, 
που ανθεί και εύχομαι ολόψυχα να ανθεί για πάντα – μοι-
ράζοντας το Απολλώνειο  φώς της γνώσης  στην ανθρωπό-
τητα, που τώρα το χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ. 

Η άλλη όψη του νομίσματος για το ‘21
Τί θα απαντούσατε σε έναν πρώην δικαστή ο οποίος υπο-
στηρίζει –και παρουσιάζει στοιχεία στο βιβλίο του «Ψιλά 
γράμματα της Ιστορίας»-πως η ιστορία που διδασκόμεθα 
στο ελληνικό σχολείο είναι γραμμένη κυρίως από αυτούς 
που διέπραξαν τα μεγαλύτερα και περισσότερα αδικήματα 
και εγκλήματα κατά της θρυλικής επανάστασης των Ελλή-
νων ; Πιο συγκεκριμμένα ο κ. Παναγόπουλος αναφέρεται 
στην περίοδο 1830 -1974, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
περίοδο της πολύπαθης ανεξαρτητοποίησης του Ελληνι-
κού έθνους μετά από 400 χρόνια  . Οι κοτσαμπάσηδες και 
οι πρόκριτοι -σημειώνει ο συγγραφέας - πρόδωσαν την 
Ελλάδα στο εσωτερικό και οι Φαναριώτες στο εξωτερικό 
για να κρατήσει ο καθένας τα δικά του προνόμια που απο-
λάμβαναν από τον Σουλτάνο. Όλοι αυτοί πολέμησαν λυσ-
σαλέα τους οπλαρχηγούς, -οι οποίοι ήταν αγράμματοι και 
συνεπώς δεν μπορούσαν να γράψουν ιστορία - με απώ-
τερο σκοπό η Ελλάδα να παραμείνει υπόδουλη , κάτι που 
εξυπηρετούσε και τους Αγγλογάλλους που φοβόντουσαν 
την Ρωσσική κάθοδο στην Μεσόγειο. 

Οι ήρωες εθελοντές από την Αϊτή και η αχαρι-
στία των Ελλήνων
Εκατό άνδρες έστειλε η Αιτή για να βοηθήσουν την Ελλη-
νική Επανάσταση μετά από επιστολή του Καποδίστρια 
προς τον κυβερνήτη του νησιού Μπουαγιέ , την εποχή 
που οι ίδιοι οι Χαϊτινοί -΄οπως αναφέρονταν στην ιστορία- 
μάχονταν τους Γάλλους αποικιοκράτες.  Οι άνδρες αφα-
νίστηκαν στην πορεία προς την Ελλάδα και δεν έφτασαν 
ποτέ. Είναι πέρα από συγκινητική όμως η ανταπόκριση των 
Χαϊτινών στο ελληνικό αίτημα για βοήθεια και θάπρεπε 
–έχω την εντύπωση –να τους ευγνωμονούμε και να τους 
μνημονεύουμε, γιατί παρ΄όλο που πρόκειται για ένα φτωχό 
κράτος , θέλησε με τις δυνάμεις του να βοηθήσει την ιστο-
ρική Ελλάδα να ανακτήσει την ανεξαρτησία της. Δυστυ-

χώς κι αυτό το γεγονός παραμένει στη σκιά της ιστορίας 
και αναφέρεται ίσως στα «ψιλά γράμματα, πιστοποιώντας 
την ελληνική αχαριστία. Θα μου πείτε, ρε συ σχολιαστή , 
εδώ καταδικάσαμε Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη, δολο-
φονήσαμε Ανδρούτσο , Καποδίστρια , με τους Χαϊτινούς 
θα χαλαστούμε; 
Αξίζει να διαβάσουμε την επιστολή του προέδρου της 
Αϊτής προς τους Έλληνες , που διασώθηκε, σε ελληνική 
μετάφραση, στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 
Επαναστάσεως» του φιλικού και αγωνιστή του ’21, Ιωάν-
νου Φιλήμονος:   
Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολί-
τας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορί-
δην και Κ. Κλωνάρην. Εις τα Παρίσια Πριν ή δεχθώμεν την 
επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελ-
θόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επα-
ναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, 
του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. 
Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς ανα-
γκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτή-
σηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των 
εθνών του κόσμου κατείχε. Μία  τόσον ωραία και τόσον 
νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύ-
την πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, 
οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα 
υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέ-
τριψαν την κεφαλήν της τυραννίας. Ευχηθέντες προς τον 
ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνί-
δου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις 
τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, του-
λάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προ-
μήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, 
επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλη-
σαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο κατα-
βάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατο-
λικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς 
την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος 
όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρ-
χει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του 
ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, 
ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς 
τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν. 
Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας 
θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της 
ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπί-
ζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλα-
μίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών απο-

δεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυ-
νόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος 
τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ 
των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. 
Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημο-
νευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και 
των αρετών των προγόνων. Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 
19η της Ανεξαρτησίας Μπόγερ... 

Ο φίλος μας ο Τέρενς
Με τον Τέρενς –όπως απλά τον αποκαλεί το δημοσιογρα-
φικό «συνάφι»-γνωριστήκαμε στα στούντιο του ραδιο-

φώνου FM12 της Δωδεκανήσου –περίπου το 1990-, όπου 
τότε ο σταθμός συνεργαζόταν με τον ANT1 και ο Τέρενς 
είχε την ευθύνη της πρωινής ζώνης. Θυμάμαι έναν προ-
σήνη άνθρωπο , που σε κέρδιζε για φίλο του, αλλά από 
την άλλη θυμάμαι και τον καλύτερο δημοσιογράφο – 
παρουσιαστή πολιτικής εκπομπής ραδιοφώνου που έχω 
γνωρίσει. 
Τα χρόνια πέρασαν , ο Τέρενς έγινε βουλευτής και σε μια 
επίσκεψή του στο νησί της Κω γνωρίστηκε με τον γιό μου 
τον Γιάννη που κι αυτός με τη σειρά του εργαζόταν για τις 
ανάγκες του ρεπορτάζ σε τοπική ιστοσελίδα , απ΄όπου και 
η φωτογραφία. Viva Τέρενς ! Πριν λίγες μέρες βρέθηκε στο 
Τορόντο για την Εθνική μας εορτή ως υφυπουργός εξωτε-
ρικών. Καλή συνέχεια από τους Τσαντίλες !

απόψεις
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απόψεις

Η 
γιαγιά παραδέχτηκε ότι έμα-
θε πολύ καλύτερα ποιoς ήταν 
πραγματικά o παππούς όταν ε-
κείνος έμεινε στo σπίτι ως συ-

νταξιούχος, μετά από σαράντα χρόνια έγ-
γαμου βίου.
Εγώ η ίδια ίσως ποτέ δεν θα μπορέσω να 
ξέρω ακριβώς κάποιον όσο  κι  αν έχω μελε-
τήσει τον χαρακτήρα του και αναλύσει τις 
πράξεις  του. Θά υπάρχει πάντοτε κάποιο 
μεγάλο κενό: Δεν έζησα τα  παιδικά του χρό-
νια, δεν ξέρω τους πρώτους του φίλους, τι  
βιβλία  έχει διαβάσει, τι ψυχολογικές κατα-
στάσεις έχει περάσει. Δεν  ξέρω τι κληρονο-
μικότητα έχει απ’ τους προγόνους του!
Οταν έγινα μητέρα πίστευα ότι θα ξέρω 
τα πάντα για τα παιδιά μου χωρίς να προ-
σπαθήσω πολύ - το ένστικτο θα καθοδη-
γούσε τη σκέψη  μου - ακόμα και σε επο-
χές που η μητέρα  μου, η γιαγιά τους, είχε 
αναλάβει τα ηνία. Υπάρχουν φορές που  
βλέπω τι θέλουν στα όνειρά μου, την ώρα 
που κοιμάμαι! Ημουν  βέβαιη ότι τίποτα 
δεν μπορούσε να μου διαφύγει, καμ-
μία  λεπτομέρεια από τον μυστικό τους 

κόσμο. Εξ’ άλλου πίστευα ότι  μου εξέφρα-
ζαν τον βαθύτερο εαυτό τους, έλεγαν τα 
μυστικά  τους: ``Αν δεν μου πεις καληνύχτα 
δεν μπορώ να κοιμηθώ ̀ ,̀  έλεγε ο μεγάλος 
μου - `` Μη μου λες συνέχεια τι να κάνω` ,̀  
αντιμιλούσε ο μικρός μου. Οσο μεγάλωναν 
όμως  συνειδητοποίησα ότι δεν είχα αντι-
ληφθεί μερικές πεποιθήσεις  τους, πάθη ή 
ταλέντα τους. 
Νιώθω στην ψυχή μου την λαχτάρα  των 
επιθυμιών τους και δεν έχω πάψει να 
πιστεύω ούτε λεπτό ότι  είμαι η μόνη στον 
κόσμο που μπορεί να τα καταλάβει. Ομως 
τα  παιδιά μου έχουν μία μυστική ζωή εντε-
λώς προσωπική και είναι αδύνατον, σύμ-
φωνα με τη φύση, να προσαρμοστούν σε 
ο,τιδήποτε μπορεί να φαντάζομαι γι’ αυτά.
Φοβάμαι τη στιγμή που μπορεί ν’ αποκα-
λυφθούν μυστικά όχι τόσο αθώα και τότε 
δεν ξέρω πως θ’ αντιδράσω. Το μόνο που  
μπορώ να κάνω τώρα είναι να ελπίζω ότι 
θα καταλαβαίνω τις  κρυμμένες λεπτομέ-
ρειες όσο το δυνατόν περισσότερο.

www.raniamesiskli.com
www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

οι    μυστικεσ    λεπτομερειεσ

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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Α
ν κανείς θέλει να πη-
γαίνει λιγότερες φορές 
στην τουαλέτα για να 
ουρήσει μέσα στη νύ-

χτα, καλά θα κάνει να περιορίσει 
το αλάτι που βάζει στο φαγητό 
του, σύμφωνα με μια νέα ιαπωνι-
κή επιστημονική έρευνα.
Η νυκτουρία επηρεάζει πάνω από 
το 50% των ανδρών και γυναικών 
άνω των 50 ετών, ενώ εμφανίζε-
ται στους περισσότερους ανθρώ-
πους άνω των 60 ετών. Για μερι-
κούς αποτελεί σκέτο βάσανο, 
καθώς διαταράσσει σοβαρά 
τον ύπνο τους. Ένα όχι αμελητέο 
ποσοστό ανθρώπων κάτω των 50 
ετών επίσης ξυπνάνε μία ή περισ-
σότερες φορές για να ουρήσουν.
Η συσσωρευόμενη διαταραχή 
του ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε 
άλλα προβλήματα, όπως χρόνιο 
στρες, ευερέθιστη διάθεση, 
μόνιμη κόπωση τη μέρα 
κ.α., επηρεάζοντας αρνη-
τικά την ποιότητα της ζωής. 
Η νυκτουρία μπορεί να 
έχει διάφορες αιτίες 
και, σύμφωνα με τη 
νέα μελέτη, η μεί-
ωση στην κατανά-
λωση αλατιού μπορεί 
να μειώσει σημαντικά το 
υπερβολικό κατούρημα, όχι 
μόνο τα βράδια, αλλά και 
τις μέρες.
Οι ερευνητές του 
Πανεπιστημίου του 
Ναγκασάκι, με επικε-
φαλής τον δρα Ματσούο 
Τομοχίρο, που έκαναν τη 
σχετική ανακοίνωση στο 
συνέδριο της Ευρωπα-
ϊκής Εταιρείας Ουρο-
λογίας στο Λονδίνο, 
μελέτησαν 321 άνδρες 
και γυναίκες που έβαζαν 
αρκετό αλάτι στα φαγητά 
τους (οι Ιάπωνες γενικά τεί-
νουν να τρώνε πιο αλατισμένα 
φαγητά από τους Δυτικούς). Ο 
περιορισμός του αλατιού κράτησε 
επί 12 εβδομάδες και η ποσότητά 
του στον οργανισμό των συμμετε-
χόντων παρακολουθείτο συνεχώς 
με βιοχημικές αναλύσεις.
Όσοι μείωσαν τη μέση ημερή-

σια κατανάλωση αλατιού από 
10,7 γραμμάρια σε 8 γραμμάρια, 
μείωσαν τις νυχτερινές επισκέ-
ψεις στο μπάνιο από 2,3 φορές 
ανά βράδυ κατά μέσο όρο σε 1,4 
φορές. Όσοι -η ομάδα ελέγχου 
για λόγους σύγκρισης- αντίθετα 
αύξησαν τη μέση κατανάλωση 
αλατιού από 9,6 σε 11 γραμμά-
ρια, αύξησαν επίσης τη νυχτε-
ρινή ούρησή τους από 2,3 σε 2,7 
φορές ανά βραδιά.
«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που 
δείχνει πόσο η κατανάλωση αλα-
τιού επηρεάζει τη συχνότητα της 
νυχτερινής ούρησης, συνεπώς 
πρέπει να επιβεβαιωθεί από 
μεγαλύτερες μελέτες. Όμως δια-
φαίνεται η πιθανότητα ότι, με 
μια απλή τροποποίηση στη δια-
τροφή, είναι δυνατό να βελτιω-
θεί σημαντικά η ποιότητα ζωής 

πολλών ανθρώπων, καθώς η 
νυκτουρία συνιστά πραγμα-
τικό πρόβλημα για πολλούς, 
ιδίως όσο γερνάνε», δήλωσε 

ο Τομοχίρο.
Μια άλ λη εξάλ λου 
έρευνα, που παρουσιά-

σθηκε στο ίδιο διεθνές συνέ-
δριο, δείχνει ότι η μείωση 

της αποφρακτικής υπνι-
κής άπνοιας μπορεί να 
μειώσει τη νυκτουρία. 
Η έρευνα επιβεβαιώ-

νει τη σχέση άπνοιας στον 
ύπνο και ούρησης τα βράδια. 
Από υπνική άπνοια πάσχει 

το 2% έως 4% των ανθρώ-
πων άνω των 50 ετών. 
Σε σοβαρές περιπτρώ-
σεις, οι ασθενείς πρέπει 

να φοράνε μια ειδική μάσκα 
στον ύπνο τους, που αυξάνει 

την εσωτερική πίεση του 
αέρα στο λαιμό τους.
Ολλανδοί ερευνητές του 

Ιατρικού Κέντρου του Πανε-
πιστημίου του Μάαστριχτ, μελέ-

τησαν 256 ασθενείς που κάποια 
στιγμή άρχισαν να φορούν τέτοια 
μάσκα. Η μελέτη έδειξε ότι μετά 
τη χρήση της μάσκας και τη βελ-
τίωση της αναπνοής τους τα βρά-
δια, μειώθηκε η συχνότητα της 
νυκτουρίας στα δύο τρίτα των 
ασθενών (65%).

Η 
μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με μειωμένο κίν-
δυνο για αρκετές καρδιοπάθειες, αλλά όχι όλες, σύμφω-
να με μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα.
Ως μέτρια ποσότητα αλκοόλ θεωρούνται οι 14 μερίδες 

(112 γραμμάρια) την εβδομάδα, δηλαδή δύο τη μέρα κατά μέσο 
όρο. Ενδεικτικά, ένα ποτήρι κρασί των 125 ml περιέχει μιάμιση 
μερίδα αλκοόλ, μία μερίδα αλκοολούχου ποτού (π.χ. ουίσκι ή 
βότκα) θεωρείται αυτή που περιέχει 25 ml, ενώ μια μερίδα αλκοόλ 
αντιστοιχεί περίπου σε 300 ml μπίρας.
Οι ερευνητές των Πανεπιστημίων Κέμπριτζ και University College 
του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Στίβεν Μπελ 
του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του πρώτου πανεπιστημίου, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό 
«British Medical Journal», ανέλυσαν ιατρικά αρχεία για 1,93 εκα-
τομμύρια άτομα άνω των 30 ετών, συσχετίζοντας την κατανάλωση 
του αλκοόλ με 12 καρδιαγγειακές παθήσεις.
Στην αρχή της μελέτης, κανείς συμμετέχων δεν είχε κάποια τέτοια 
πάθηση. Στην έρευνα συμμετείχαν οι ερευνητές Σπύρος Δεναξάς, 
Μαρίνα Δασκαλοπούλου και Ελένη Ραψομανίκη του UCL.
Διαπιστώθηκε ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με μει-
ωμένο κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα, ισχαιμικό 
εγκεφαλικό, στηθάγχη κ.α., σε σχέση με όσους δεν πίνουν καθό-
λου.

Η 
συστηματική κατανά-
λωση τσαγιού μπορεί 
να μειώνει σε σημαντι-
κό βαθμό τον κίνδυνο α-

νάπτυξης άνοιας, σύμφωνα με ε-
πιστήμονες από το Εθνικό Πανεπι-
στήμιο της Σιγκαπούρης.
Τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα 
για όσους έχουν γενετική προδιά-
θεση εκδήλωσης άνοιας, καθώς η 
μείωση μπορεί να φθάσει το 86%, 
όπως έδειξε η σχετική μελέτη.
Μέχρι το τέλος της περιόδου 
παρακολούθησης οι 72 από τους 
εθελοντές είχαν εκδηλώσει άνοια.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι 
συνήθιζαν να πίνουν μαύρο τσάι 
διέτρεχαν κατά 47% μικρότερο 
κίνδυνο άνοιας, ενώ όσοι έπιναν 
πράσινο τσάι είχαν 57% λιγότερες 
πιθανότητες άνοιας.
Η κατανάλωση έπρεπε να είναι 
συστηματική, με το μεγαλύτερο 
όφελος (μείωση του κινδύνου 
κατά 61%) να παρατηρείται σε 
όσους έπιναν καθημερινά τουλά-
χιστον ένα φλιτζάνι τσάι.
Από την ανάλυση των στοιχείων 
φάνηκε ακόμη ότι η συστημα-
τική κατανάλωση τσαγιού σχετί-
ζεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας 
περισσότερο στις γυναίκες (είχαν 
68% μικρότερο κίνδυνο άνοιας), 
ενώ πιο προστατευμένες απ’ 
όλους τους εθελοντές ήταν όσες 
έφεραν το γονίδιο ApoE-e4, που 
είναι γνωστό ότι προκαλεί άνοια.
Οι γυναίκες αυτές είχαν 86% 
μικρότερο κίνδυνο άνοιας σε 
σύγκριση με τις συνομήλικές τους 
που δεν έφεραν το γονίδιο.
Τα οφέλη του τσαγιού πηγάζουν 
από τα βιοενεργά συστατικά, 
όπως οι κατεχίνες και οι θεαφλα-
βίνες, που υπάρχουν στα φύλλα 
του.
«Τα συστατικά αυτά ασκούν αντι-
φλεγμονώδη και αντιοξειδωτική 
δράση που μπορεί να προστατεύ-
ουν τον εγκέφαλο από τις αγγει-
ακές βλάβες και τη νευροεκφύ-
λιση», τονίζουν οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας 
δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση 
The Journal of Nutrition, Health 
& Aging.

Πόσο τσάι 
πρέπει να 
πίνετε για 
την πρόληψη 
άνοιας; Το αλκοόλ με μέτρο 

μειώνει τον κίνδυνο για 
κάποιες καρδιοπάθειες

Δεν θέλετε να ξυπνάτε για 
τουαλέτα μέσα στη νύχτα;

υγεία

Δείτε τρεις επιπτώσεις της που 
πιθανόν δεν γνωρίζετε...

1. Η ζάχαρη είναι εθιστική
Αρκεί μια μπουκιά κάποιας 
τροφής με ζάχαρη, για να προ-
κληθεί διέγερση του εγκεφά-
λου και απελευθέρωση ντοπα-
μίνης, μιας ουσίας που ευθύνε-
ται για την επιθυμία για φαγητό 
και τις λιγούρες που νιώθουμε. 
Επιστημονική μελέτη κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι άνθρω-
ποι που καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες φρουκτόζης ένιωθαν 
διαρκώς πεινασμένοι και είχαν 
περισσότερες λιγούρες σε σχέση 
με όσους κατανάλωναν τροφές 
με γλυκόζη.

2. Γερνάει το δέρμα
Η υπερβολική κατανάλωση ζάχα-
ρης καταστρέφει το κολλαγόνο 
και την ελαστίνη, ουσίες απα-
ραίτητες για την διατήρηση της 
υγείας των κυττάρων της επιδερ-
μίδας. Το χειρότερα είναι ότι άπαξ 
και δημιουργηθούν οι ρυτίδες, η 
ζημιά δεν διορθώνεται.

3. Η ζάχαρη μειώνει τη μνήμη
Η ζάχαρη παρεμβαίνει στη λει-
τουργία του εγκεφάλου προκα-
λώντας απώλεια μνήμης και μεί-
ωση των γνωστικών ικανοτήτων. 
Έρευνες έχουν καταλήξη στη σύν-
δεση της υπερβολικής κατανάλω-
σης ζάχαρης και του Αλτσχάιμερ, 
της άνοιας και της κατάθλιψης.

Oι κύριες επιπτώσεις 
που έχει η ζάχαρη στην 
υγεία μας
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Έ
χω ήδη αναφέρει ότι  
σύμφωνα με τους Α-
στροφυσικούς, όλα 
τα στοιχεία του σύ-

μπαντος εκτός από το πρω-
ταρχικό υδρογόνο είναι οι 
στάχτες των πυρηνικών α-
ντιδράσεων μέσα στα ά-
στρα. Μερικά στοιχεία μα-
γειρεύονται στα εσωτερικά 
των άστρων κατά την διάρ-
κεια της μακρινής τους ζω-
ής, άλλα τα βαρύτερα πα-

ρασκευάζονται σε σύντομες στιγμές καταστροφικών κα-
ταπτώσεων και εκρήξεων που χαρακτηρίζουν το τέλος 
της ύπαρξης τους. Δίκαια λοιπόν μερικοί λένε ότι είμα-
στε «τα παιδιά των άστρων», αφού η ύλη με την οποία 
είμαστε φτιαγμένοι δημιουργήθηκε μέσα στο πυρηνικό 
εργοστάσιο του Ήλιου, στα έγκατα του. Το που δημιουρ-
γήθηκε το πνεύμα θα το αφήσω προσωρινά στους θεο-
λόγους να μας το πουν, μέχρι να επανέλθω σε αυτό σε 
άλλο άρθρο.
Όταν όλο το υδρογόνο στο κέντρο ενός άστρου μετα-
τραπεί σε στοιχείο ήλιο, το κέντρο γίνεται βαρύτερο και 
πυκνότερο. Το ήλιο είναι τέσσερις φορές βαρύτερο από 
το υδρογόνο. Η θερμοκρασία του κέντρου επομένως 
ανεβαίνει.  Όταν φτάσει τα 100 εκατομμύρια βαθμούς, 
αρχίζει η σύντηξη των πυρήνων του  στοιχείου ηλίου 
σε βαρύτερα στοιχεία, όπως ο άνθρακας. Ενώ μέχρι τη 
στιγμή αυτή το άστρο βρισκόταν σε κατάσταση δυναμι-
κής ισορροπίας, μεταξύ βαρύτητας και ακτινοβολίας, η 
κατάσταση αλλάζει, ευνοώντας την δεύτερη.   
Η δύναμη της ακτινοβολίας που ξεχύνεται ακατάπαυ-
στα  προς την επιφάνεια, από τους βαρύτερους πυρήνες  
ηλίου υπερνικά την πίεση της βαρύτητας. Τα στρώματα 
των αερίων μακριά από το κέντρο κρατούνται χαλαρά  
στο υπόλοιπο σώμα, ένεκα του ότι η δύναμη της βαρύτη-
τας εξασθενεί όπως είναι γνωστό με την απόσταση. Έτσι 
δίνεται η ευκαιρία στην ενέργεια που ξεχύνεται προς 
τα έξω να παρασύρει μαζί της τα εξωτερικά στρώματα 
αστρικής ύλης που είναι χαλαρά συγκρατημένα. Το απο-
τέλεσμα ;
Το άστρο διογκώνεται και φουσκώνει σαν μπαλόνι. 
Καθώς όμως διογκώνεται, τα εξωτερικά στρώματα απο-
μακρυνόμενα από το θερμό κέντρο ψύχονται. Αλίμονο, 
η πρόσκαιρη αυτή επανάσταση της ακτινοβολούμενης 
ενέργειας, είναι το Κύκνειο άσμα του άστρου. Σημα-
δεύει την αρχή του τέλους του.  Περνάει το μήνυμα στους 
μακρινούς κόσμους που το ατενίζουν ότι τα πυρηνικά 
πυρομαχικά στο κέντρο του τελειώνουν. Το άστρο δεί-
χνει τα σημάδια της κόπωσης και του γήρατος. Έχει φτά-
σει πια στο τέλος της ενεργής του ζωής. Όσο η θερμο-
κρασία πέφτει, το χρώμα του αλλάζει από πορτοκαλί-

κίτρινο σε κόκκινο (σημάδι χαμηλής θερμοκρασίας).  
Τέτοια άστρα στην αρχή του γήρατος, διογκωμένα  και 
κοκινόχροα λέγονται «Κόκκινοι  Γίγαντες».
Αυτή είναι η τύχη που επιφυλάσσει   στον Ήλιο μας η 
φύση μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια που του απο-
μένουν ακόμα να ζήσει. Την στιγμή αυτή ο πιο γνωστός 
μας «Κόκκινος Γίγας» που έχουν ανακαλύψει τα τηλεσκό-
πια μας είναι το άστρο Μπεντελγκέζε στον αστερισμό του 
Ωρίωνα. Φαντάζει  εκεί  μεγαλοπρεπής και  διογκωμέ-
νος με διάμετρο 1100 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή 
800 φορές μεγαλύτερος από τον Ήλιο μας.  Αλλά τώρα 
ξέρουμε, δεν μας γελάει.  Η θερμοκρασία της επιφανείας 
του είναι μόνο 2,9000  σε σχέση με τον Ήλιο μας που έχει 
επιφανειακή θερμοκρασία 6,0000  αλλά είναι νέος.
Πάντως το γεγονός είναι ένα, σε 5 δισεκατομμύρια χρό-
νια από τώρα, να μου το θυμόσαστε(!!), ο διογκωμένος 
«Κόκκινος Γίγας» Ήλιος μας θα φουσκώσει σαν μπαλόνι  
τόσο πολύ, που τα εξωτερικά του στρώματα  θα αγκα-
λιάσουν τους εσωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού μας 
συστήματος συμπεριλαμ-βανομένης και της γης, που 
θα τους εξατμίσει κυριολεκτικά.  Αυτό θα είναι και το 
τελευταίο αγκάλιασμα αγάπης από το άστρο της ημέρας, 
το Κύκνειο άσμα του  Ήλιου μας, που έζησε 10 δισεκα-
τομμύρια χρόνια παρέα με τη γη και που θα ξεψυχήσει 
κρατώντας την σφιχτά στην αγκαλιά του. Η τραγωδία του 
τέλους ενός άστρου αρχίζει στο σημείο αυτό, που ο Κόκ-
κινος Γίγας έχει φτάσει στη μεγαλύτερή του διόγκωση.  
Η ζωή του από δω και πέρα αριθμεί μερικά μόνο εκα-
τομμύρια χρόνια.  Καμία 
μα καμία δύναμη δεν μπο-
ρεί πια να αλλάξει την 
πορεία του τέλους.  Καθό-
σον οι πυρηνικές αντιδρά-
σεις φθίνουν και τελειώ-
νουν, τίποτα δεν υπάρχει 
πλέον να αντισταθεί στην 
ακατανίκητη δύναμη της 
βαρύτητας που παράγεται 
από την ίδια τη μάζα του 
άστρου.  
Για δισεκατομμύρια χρό-
νια η ασθενέστερη κατά 
τρισεκατομμύρια τρισεκα-
τομμυρίων φορές δύναμη 
της βαρύτητας καραδο-
κούσε με υπομονή περι-
μένοντας τη στιγμή αυτή.  

Χωρίς πυρηνικό καύσιμο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 
στο άστρο παρά η συστολή.  Αμείλικτα και χωρίς οίκτο. 
Ανοικτίρμον συστολή. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί 
στην ύλη. Η βαρύτητα αναλαμβάνει το καταστροφικό της 
έργο.  Το άστρο αρχίζει την κατάπτωση προς το κέντρο 
και την συρρίκνωση.
Η μόνη επιλογή που παραχωρείται από την βαρύτητα 
στο μελλοθάνατο άστρο , είναι να διαλέξει τον τρόπο 
θανάτου του.  Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος που είχε 
το άστρο την στιγμή που τελείωσε το πυρηνικό του καύ-
σιμο.  Μικρό, Μεσαίο η Μεγάλο.  Στη φάση αυτή της 
πορείας προς το τέλος θα γνωρίσουμε όλα εκείνα τα εξω-
τικά ουράνια αντικείμενα που ανάφερα στην αρχή του 
αφηγήματος μου. 
Στην πιθανή πορεία του άστρου προς τη «Μαύρη Τρύπα» 
(Black hole), γνωρίσαμε πρώτα τους Κόκκινους γίγαντες, 
θα γνωρίσουμε τους «Λευκούς Νάνους» (White dwarfs) 
και τα «Άστρα των Ουδετερονίων»(Neutron stars). Αυτά 
είναι τα στάδια που πιθανόν να περάσει το άστρο οδη-
γούμενο προς το τέλος του από την ίδια τη δύναμη που το 
δημιούργησε, την βαρύτητα, που τώρα διεκδικεί το ανα-
ντίρρητο δικαίωμα να το σύρει και στο θάνατο.
Στο εξής θα αναλώσω χρόνο και χώρο αναλύοντας τα 
εξωτικά αντικείμενα που ανάφερα πιο πάνω και που 
αποτελούν ορόσημα στην πορεία του άστρου προς το 
προβλεπόμενο από τους φυσικούς νόμους τέλος του.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

επιστήμη

ο κώστας πάππας είναι πυρηνικός φυσικός και 
εργάζεται για την ατομική ενέργεια του καναδά 
(AECL). υπήρξε ο Γραμματέας του οργανισμού 
πυρηνικής ενέργειας του καναδά και δίδαξε σε 
έκτακτη βάση, το μάθημα της μηχανικής 
πυρηνικών αντιδραστήρων (Nuclear Engineering) 
στο πανεπιστήμιο McGill του μόντρεαλ. το 
χρονικό διάστημα 1974-1976 κατά την διάρκεια 
των μεταπανεπιστημιακών του σπουδών στο 
McMaster University στο Hamilton, Ontario, 
εργάστηκε κοντά στον Dr. Brockhouse, ο οποίος 
τιμήθηκε το 1994 με το βραβείο νόμπελ της 
φυσικής για εργασίες που έκανε το 1950. O κ. 
πάππας εργάστηκε «στον προσδιορισμό της 
μαγνητικής δομής της ύλης» χρησιμοποιώντας 
σκέδαση ουδετερονίων [βομβαρδισμός 
κρυστάλλων ύλης, χρησιμοποιώντας σαν βλήματα 
ουδετερόνια (νετρόνια) από τον πειραματικό 
αντιδραστήρα του πανεπιστημίου] σε χαμηλές 
θερμοκρασίες κοντα στο απολυτο μηδέν (-273ο 
κελσίου). 

12η ΣΥΝΕχΕιΑ - ΓρΑΦΕι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

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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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

HELLAS NEWS  - TORONTO
823 Pape Ave. Toronto ON M4K 3T4  

Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 416-421-8945

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες γεια σας και οι ευχές μου 
για υγεία, χαρά και τύχη να σας συντροφεύουν.
Πάντα είμαστε σε μία αναμονή, μόλις τελειώσει η 
μια (αναμονή) πάμε στην άλλη. Τώρα, λοιπόν, όλοι 

περιμένουμε το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ και μου έλεγε ένας γνω-
στός μου προ ημερών κάποιες «φιλοσοφίες του» κι εγώ 
δεν διαφώνησα «πολύ» μαζί του. «Βρε Θανάση», μου λέει, 
«εντάξει εμείς οι χριστιανοί περιμένουμε την Ανάσταση, 
πως το σκέφτεται όμως ο καθένας». «Προ ημερών», μου 
λέει, «ήμουν στο συμβούλιο της εκκλησίας μου και ήλθαν 
κάποιοι που τους οφείλουμε χρήματα και τους είπε ο πρό-
εδρος ‘’αδέλφια δεν έχει λεφτά τώρα η εκκλησία, θα μαζέ-
ψουμε το Πάσχα και θα σας ξοφλήσουμε’’». Αχ Χριστούλη 
μου, θα ξεχρεώσουν με την Ανάσταση τα ζαχαροπλαστεία, 

κρεοπωλεία, εμπορικά κλπ, περιμένουν κι αυτοί την Ανά-
σταση μαζί με την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ, έχω και κάποιες φίλες 
που μου είπαν «Θανάση μου μιας και έρχεται η ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
πρέπει να νηστέψουμε για να χάσουμε και κανένα κιλό να 
πάμε στην Ελλάδα μοντελάκια». Καλέ μου Χριστούλη την 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥ περιμένουν για να αδυνατίσουν !!!
Έλεος, δεν αντέχω άλλο να ακούω τις ελληνικές χριστιανι-
κές ιστορίες, τρελαίνομαι και όπως πάμε σε λίγο θα φωνά-
ζουμε και τον παπά να μας κάνει Ανάσταση στο σπίτι για να 
μην βγούμε καθόλου έξω. ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ Έλληνες χριστια-
νοί ορθόδοξοι και κρατήστε όσο μπορείτε τις παραδόσεις 
μας και το κυριότερο μεταλαμπαδεύστε τες στα παιδιά σας, 
είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε!!! Πάμε τώρα στην 
ιστορία μας.

   www.hellasnews-radio.com | email: info@hellasnews-radio.com

HELLAS NEWS  - NEW YORK
24-06 Hoyt Ave S, Long Island City, N.Y. 11102

Tel: 718.433.9424  Cell: 929.391.1070  Fax: 718.255.6023

Ο 
χώρος είναι γεμάτος με πολιτικούς, δημοσι-
ογράφους, ακτιβιστές. Παρόλα όλα αυτά τα 
μάτια πέφτουν πάνω της. Η περίπτωση της 
Νουγίν Μουσταφά είχε προκαλέσει μεγάλη 

συγκίνηση πριν από δύο χρόνια, όταν η 18χρονη κοπέ-
λα μαζί με την αδελφή της έφτασε στη Γερμανία και μά-
λιστα πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι. Ο δρόμος μέχρι 
εκεί ήταν δύσκολος. Για να αποφύγει τις βόμβες των τζι-
χαντιστών στο Χαλέπι, πέρασε στην Τουρκία, από όπου 
πάνω σε λέμβο έφτασε στη Λέσβο.
«Φοβόμουν ότι θα πέταγαν στη θάλασσα το αναπη-
ρικό καροτσάκι για να γλυτώσουν το βάρος, αλλά 
τελικά δεν χρειάστηκε» διηγείται από το βήμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Τα δυσκολότερα ακολού-
θησαν», συνεχίζει, περιγράφοντας πόσες δυσκολίες 
συνάντησε για να περάσει καθηλωμένη στο καροτσάκι 
την Βαλκανική Οδό. «Είναι λυπηρό να διαπιστώνει 
κανείς ότι τον 21ο αιώνα για ορισμένους ανθρώπους η 
τουαλέτα είναι είδος πολυτελείας», λέει. Οι τραυματι-
κές της εμπειρίες αντικατοπτρίζουν αντίστοιχες περι-
πέτειες πολλών προσφύγων που είναι χρόνια άρρω-
στοι ή έχουν αναπηρία και θέλησαν να αναζητήσουν 
προστασία στην Ευρώπη. Ακτιβιστές της οργάνωσης 
Human Rights Watch διηγούνται την περίπτωση του 
8χρονου Αλί από το Αφγανιστάν που είναι καθηλωμέ-
νος στην Ελλάδα.
Οι άνθρωποι με αναπηρία αντιπροσωπεύουν το 15%  
του παγκόσμιου πληθυσμού. Πόσοι εξ αυτών είναι 
πρόσφυγες πολέμου κανείς δεν ξέρει. Οι ακτιβιστές 

επιρρίπτουν ευθύνες στις αρχές γι’ αυτήν την έλλειψη, 
αφού δεν καταγράφουν όσους πρόσφυγες έχουν προ-
βλήματα υγείας.  Όσοι ζητούν άσυλο αλλά και άλλοι 
πρόσφυγες με κινητικά προβλήματα είναι δύσκολο να 
διαβιώσουν σε προσφυγικά καταλύματα χωρίς ειδικές 
τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής. Η ψυχική υγεία 
σπάνια λαμβάνεται υπόψη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 125 εκ. ευρώ 
στην ελληνική κυβέρνηση, αναφέρει ο αρμόδιος Επί-
τροπος Χρήστος Στυλιανίδης. Σχεδόν 370 εκ. ευρώ 
πήγαν σε οργανώσεις αρωγής, μεταξύ αυτών και στην 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. «Οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κυρίως στα ελλη-
νικά νησιά είναι πολλές», παραδέχεται ο κ. Στυλιανί-
δης. «Χρειάζονται άλλα 250 εκ. ευρώ, η Επιτροπή βρί-
σκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές 
για τη δημιουργία καταλυμάτων ειδικά για ανάπηρους, 
με ντους και τροφή σε ρευστή μορφή». Ο ιταλός ευρω-
βουλευτής Μπράντο Μπενιφάι ζητά να γίνεται αυστη-
ρότερος έλεγχος στη διαχείριση των χρημάτων. «Προ-
φανώς η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργά-
ζεται καλύτερα με τις κοινοτικές αρχές για να φτάνουν 
όντως τα χρήματα στους πρόσφυγες. Αλλά και η ΕΕ 
αντέδρασε πολύ αργά και όχι με επάρκεια», λέει.
Αυτό φαίνεται και από τους 50.000 πρόσφυγες που 
περιμένουν στα ελληνικά νησιά για να μεταγκαταστα-
θούν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Τελευταία η Αυστρία απεί-
λησε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα μετεγκατά-
στασης προσφύγων με το επιχείρημα ότι τα άλλα κράτη 
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά και η Γερμανία 
έχει δεχθεί μόλις 3.000 πρόσφυγες, αν και υποσχέ-
θηκε να πάρει 24.400. Πάντως η  Νουγίν Μουσταφά 
θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που μπόρεσε να μοιρα-
στεί τις εμπειρίες της με τους ευρωβουλευτές. «Ο στό-
χος μου ήταν με τα λεγόμενά μου να αλλάξω κάτι για 
τους πρόσφυγες με αναπηρία αλλά και άλλους».

Νουγίν Μουσταφά: Από τη Λέσβο στη 
Γερμανία με αναπηρικό καροτσάκι
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Η 
βροχή και το κρύο δεν μπόρεσαν να 
σταματήσουν τους Έλληνες από το να 
τιμήσουν την Επανάσταση του 1821 
με την επετειακή παρέλαση στην καρ-

διά του Greek Town στην οδό του Ντάνφορθ. 
Μικροί και μεγάλοι με μια σημαία στο χέρι με υ-
περηφάνεια για την πατρίδα αψήφισαν το τσου-
χτερό κρύο και την Κυριακή 26 Μαρτίου από-
λαυσαν την παρέλαση που διοργάνωσε η ελλη-
νική κοινότητα. Συμμετείχαν ελληνικά σχολεία, 
ελληνικοί και κυπριακοί σύλλογοι, με την πα-
ρουσία των εκπροσώπων της Καναδικής πολι-
τείας, όπως της πρωθυπουργού του Οντάριο, 
Κάθλιν Γουίν, της αρχιεπισκοπής Βορείου Αμε-
ρικής, του Γενικού Πρόξενου κ Αλέξανδρου Ιω-

αννίδη, την Δημοτική Σύμβουλο κα Μαίρη Φρα-
γκιαδάκη, τον Βουλευτή κ. Πήτερ Ταμπούν, την 
επαρχιακή Βουλευτή κα Τζούλι Νταμπρουσίν 
και φυσικά το πλήθος των ομογενών.
Μετά το τέλος της παρέλασης κατατέθηκαν στε-
φάνια στην πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
όπου ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος της Μητρόπο-
λης του Τορόντο τέλεσε δέηση για τους πεσό-
ντες της Επανάστασης. «Χρόνια πολλά» και 
«Ζήτω η Ελλάδα και ο Καναδάς» ήταν το μήνυμα 
που έδωσαν όλοι οι ομιλητές που κατέθεσαν 
νωρίτερα τα δάφνινα στεφάνια. Ακολούθησε η 
παραδοσιακή δεξίωση στην Παμμακεδωνική 
Ένωση και το ραντεβού ανανεώθηκε για την 
επόμενη χρονιά.

ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

κειμενο: χριστιανα κιεσκου/φωτογραφιεσ: χριστιανα κιεσκου & γιωργοσ γκεκασ
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
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ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
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Ο Πρωθυπουγός του 
Καναδά Justin Trudeau 
στην Δοξολογία και την 
παρέλαση στο Μόντρεαλ

Μ
ε κάθε μεγαλοπρέπεια έγινε 
και φέτος στο Μοντρεάλ, η με-
γαλειώδης παρέλαση για την 
Εθνική μας επέτειο της 25ης 

Μαρτίου. Τελετάρχης της παρέλασης ή-
ταν ο Πρωθυπουργός του Καναδά κ. Justin 
TRUDEAU. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώ-
τη φορά στην ιστορία του Απόδημου Ελ-
ληνισμού στον Καναδά, ηγείται της εθνικής 
μας παρέλασης ο Πρωθυπουργός της χώ-
ρας. 
Η Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία για την 
εθνική μας επέτειο έγινε στον Ι.Ν. Ευαγγελι-
σμού Μόντρεαλ. Προεξήρχε ο Μητροπολί-
της Σωτήριος, βοηθούμενος από τους ιερείς 
π. Ν. Μοστράτο, π. Δ. Αντωνόπουλο, π. Ν. 
Ανδρέου και π. Α. Κατσίκα.
 Στις 10.30 π.μ. ακριβώς μπήκε στο Ι.Ν ο 
Πρωθυπουργός κ. Justin TRUDEAU με 
παραδειγματική ευλάβεια. Ο κ. TRUDEAU 
είναι συνειδητά Ρωμαιοκαθολικός Χριστια-
νός.
 Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο σύντομο 
κήρυγμά του, μίλησε για την ελευθερία του 
ανθρώπου από την αμαρτία και της Ελλάδας 
από τον τουρκικό ζυγό. 
Στη συνέχεια έγινε η Δοξολογία ενώ ο τερά-
στιος ναός του Ευαγγελισμού (xωρεί πάνω 
από χίλιους (1000) καθήμενους) πλημμύ-
ρισε από ευλαβείς πιστούς και γέμισε από 
τις γαλανόλευκες σημαίες της Ελλάδας και 
του Κεμπέκ και τις ερυθρόλευκες σημαίες 
του Καναδά. 
Στο τέλος της Δοξολογίας και μετά την από-
λυση και το “Δι΄ευχών”, υπό την διεύθυνση 
του Μητροπολίτη Σωτηρίου εψάλησαν 
οι εθνικοί ύμνοι Ελλάδας – Καναδά και η 
τελετή της Δοξολογίας τελείωσε ψάλλοντας 
το “τη Υπερμάχω Στρατηγώ…” 
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
κάλεσε τοn Πρωθυπουργό του Καναδά, ο 
οποίος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό.
 Μετά τον Πρωθυπουργό ο Μητροπολίτης 
Σωτήριος κάλεσε τον υφυπουργό Εξωτερι-

κών της Ελλάδας κ. Τέρενς Κουίκ, ο οποίος 
έφερε το μήνυμα της “Μάνας” Ελλάδας.
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
κάλεσε το εκκλησίασμα να σταθούν όρθιοι 
και να αποχωρήσουν οι περισσότερες από 
100 σημαίες. Στην αποχώρηση των σημαιών 
όλοι, κλήρος και λαός, έψαλλαν συνεχώς το 
“Τη Υπερμάχω Στρατηγώ…”
Σε ξεχωριστό δωμάτιο ο Πρωθυπουργός 
του Καναδά απήλαυσε γιά μια περίπου ώρα 
την ελληνική φιλοξενία.
Στην συνέχεια άπαντες μετεφέρθησαν στην 
οδό JEAN ΤΑLΟΝ όπου ο Πρωθυπουργός 
ήταν μπροστάρης της μεγαλειώδους παρέ-
λασης, διάρκειας δύο περίπου ωρών!
Περισσότεροι από εβδομήντα χιλιάδες 
(70.000) κατέκλυσαν την οδό JEAN TALON, 
ενώ χιλιάδες ήσαν και οι παρελαύνοντες. Το 
θαυμασμό και τα χειροκροτήματα απέσπα-
σαν οι μαθητές των Ημερησίων, Απογευμα-
τινών και Σαββατιανών Σχολείων.
Στην εξέδρα των επισήμων, μεταξύ πολλών 
άλλων, ήσαν ο Πρωθυπουργός, ο Μητρο-
πολίτης Σωτήριος, ο υφυπουργός κ. Κουίκ, 
ο πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. Γ. 
Μαρκαντωνάτος, ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Άρχων 
Χαρτουλάριος του Οικουμενικού μας Πατρι-
αρχείου κ. Ν. Παγώνης και πολλοί Υπουργοί 
και άλλοι επίσημοι.
Ενώ τσουχτερό ήταν το κρύο (-4C και με τον 
αέρα -16C), εντύπωση έκανε το γεγονός ότι 
ο κ. TRUDEAU και όλοι οι επίσημοι παρέ-
μειναν στην εξέδρα μέχρι το τέλος της παρέ-
λασης.
Παρελάσεις για την εθνική μας επέτειο έγι-
ναν στο Τορόντο, όπου τον Μητροπολίτη 
Σωτήριο εκπροσώπησε ο Επίσκοπος Χρι-
στοφόρος, στο Βανκούβερ, στο Λόντον και 
σε άλλες πόλεις του Καναδά.
Το Ορθόδοξο φρόνημα αλλά και το Εθνικό 
φρόνημα των Ελληνορθοξόξων του Καναδά 
είναι πολύ υψηλόν. Χρόνια πολλά σε 
όλους!!!
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ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΠΑΡΣΗ 
ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ MARKHAM 

Μ
ε εθνική συγκίνηση η Λαοφιλής Κοινότητα του 
Αγίου Παντελεήμονα, Άννας και Παρασκευής 
για άλλη μία χρονιά έκανε την έπαρση της Ελ-
ληνικής Σημαίας στο Δημαρχείο του Markham.

Πλήθος κόσμου την Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα 
συγκεντρώθηκε και φώναξε «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ», «ΖΗΤΩ 
Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ» εν μέσω θύελλας χειροκροτημάτων. Στο 
Δημαρχειακό Auditorium Καναδοί Πολιτικοί του Federal και 
της Αυτοδιοίκησης μίλησαν με κολακευτικά λόγια για την 

Ελλάδα μας και για την επέτειο.
Ο αγαπητός πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος άψογος στα καθήκο-
ντα του είπε για όλους και για όλα και χειροκροτήθηκε. Πολύ 
όμορφη η ομιλία του Αντιδημάρχου, όπως και του επισκό-
που Χριστοφόρου αντιπροσώπου της Μητρόπολης Τορόντο, 
αλλά και του «δικού μας» κ ΤΖΙΜ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ. Μετά τις ανα-
μνηστικές πλακέτες και τις ομιλίες πλούσιος μπουφές κι ανα-
ψυκτικά περίμεναν τους επισκέπτες, αφού πρώτα καταχειρο-
κρότησαν τα χορευτικά των σχολείων του Markham.

Η Κοινότητα του Markham αθόρυβα συνεχίζει εντυπωσι-
ακά και διαιωνίζει την θρησκεία μας και την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Ο καινούριος πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψίχος, η 
φιλόπτωχος, οι εθελοντές και η ακούραστη γραμματέας (και 
όχι μόνο), κα Ειρήνη Σιδέρη, έκαναν και πάλι υπέροχο έργο. 
Εμβληματική πάντα η παρουσία του ζεύγους Γιάννη και Ντό-
ρας  Λιαγκάκη, που θαυμάζουν την συνέχιση των δεκαετιών 
προσπαθειών τους για την αγαπημένη τους κοινότητα.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
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ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΑΓΑΠΗΤΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΑΝΝHΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΖΗΤETAI 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία από Ελλάδα
με πείρα

& καλή φροντίδα
για να προσέχει
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
και να μαγειρεύει.

Επίσης αναλαμβάνει
καθαρισμό σπιτιών

Ζητήστε την κα Τζούλια
  416.671.7339

ΚΥΡΙΑ
Ευχάριστη

και υψηλού ήθους

ΖΗΤΑΕΙ
 ΚΥΡΙΟ

άνω των 65 ετών
για σχέση & συντροφιά

Χριστίνα
647.786.0425

ΓΝΩΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙ

ΕΜΠΕΙΡΗ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
Για άμεση πρόσληψη

Καλός μισθός & τυχερά
για την κατάλληλη

Μόνο κατόπιν ραντεβού
Τηλ: κα  Έφη

416.467.0021
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Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821 από το 
Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄ και την  Εκκλησία

Τ
ώρα που πέρασαν οι εορτασμοί της 
25ης Μαρτίου ας μιλήσουμε για ένα 
καυτό θέμα που όσα χρόνια να περά-
σουν προβληματίζει . Άλλωστε αυτή 

η στήλη δεν αποφεύγει δύσκολα θέματα και 
δεν συνυπογράφει χωρίς σκέψη στο πολιτικά 
ορθό.  Με το κείμενο  ο Πατριάρχης Κωνστα-
ντινουπόλεως Γρηγόριος Ε’ αφορίζει και κατα-
δικάζει την Επανάσταση του 1821. Ανεξάρτητα 
του τι πιστεύει ο καθένας όπως είναι γνωστό 
τα γραπτά μένουν και έχουν τη δικια τους φω-
νή για να κρίνει κανείς μόνος του.
Σήμερα εξακολουθεί να είναι σημείο διαμάχης 
, το αν ο Γρηγόριος αφόρισε την Επανάσταση 
του  1821  σε μια συνειδητή προσπάθεια  να 
περισώσει τα κεκτημένα προνόμια της Εκκλη-
σίας, η  το έκανε από εξαναγκασμό  κάτω απ 
την πίεση του Σουλτάνου. 
Ακολουθεί  το κείμενο του αφορισμού της 
Επανάστασης του 1821 από την Εκκλησία, 
ώστε και ο καθένας ας κρίνει μόνος του 
 «Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κων-
σταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oοικουμε-
νικός Πατριάρχης.
Οι τω καθ” ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, 
αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκεί-
μενοι ιερότατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι 
και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι τε και επί-
σκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί 
και συλλειτουργοί, …τέκνα εν Κυρίω ημών 
αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά 
Θεού, παρ” ημών δε ευχή, ευλογία και συγ-
χώρεσις.
Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς 
τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου 
λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχα-
ριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων….. 
Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με 
πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον 
την κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κρα-
ταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει 
και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, 
βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θεού τεταγ-
μένη όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τη 
θεόθεν εφ” ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, 
τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε.
Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά 
και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαρα-
δειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο,τε 
προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μη 
ώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού αγνώμο-
νος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός 
Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εις όλους τους ομο-
γενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα 
η αένναος της εφ” ημάς τεταγμένης κραταίας 
βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον 
αυτόν Μιχαήλ” από μικρού και ευτελούς τον 
ανύψωσεν εις βαθμούς και μεγαλεία από αδό-

ξου και ασήμου τον προήγαγεν εις δόξας και 
τιμάς∙ τον επλούτισε, τον περιέθαλψε, τέλος 
πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον 
της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστη-
σεν άρχοντα λαών.
Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη 
τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε 
μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του 
δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, 
όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοη-
θούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολ-
δαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επί-
σης, αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, 
ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθε-
ρίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολ-
λούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους, δια-
σπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη 
δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις 
τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους 
πολλούς των ομογενών μας.
Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύ-
νωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το 
όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως, προβαλλό-
μενοι, ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους 
στοχασμούς και τα κινήματά των πρόβλημα 
διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον της 
ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης 
γέννημά τε και αποκύημα επειδή, εν ω το τοι-
ούτον είναι αδύνατον ηθικώς και πολλής προ-
ξένον μομφής εις την ρωσσικήν αυτοκρατο-
ρίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς 
αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι 
ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσι-
κόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν.
Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την 
ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων 
συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισε-
λεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, 
θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διατα-
ράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών 
μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, 
την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφι-
λαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνό-
μια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτε-
λές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με 
τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιου-
σίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της 
τιμής των, και κατ” εξοχήν με τα προνόμια της 
θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται 
ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική 
ημών σωτηρία.
Οσοι νουνεχείς τίμιοι και των ιερών κανό-
νων και θείων νόμων ακριβείς φύλακες δεν 
θέλουν δώσει ευηκοιαν εις τας ψευδολο-
γίας των αχρείων εκείνων και κακόβουλων∙ 
επειδή και όμως είν” ενδεχόμενον να σηνηρ-
πάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, 
διά τούτο προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας 

εκκλησιαστικής υπαγορεύομεν πάσιν υμίν τα 
σωτήρια, και γράφοντες μετά των περί ημας 
ιερωτάτων συναδελφών, του μακαριωτάτου 
πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπρο-
τάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του 
γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των 
αφ” εκάστου ρουφετίου προκριτωτέρων και 
όλων των εν τη βασιλευούση ορθοδόξων 
μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού, 
συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελ-
λόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις 
κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των 
ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλη-
σιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, 
τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμο-
πόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά 
τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την απά-
την των ειρημένων κακοποιών και κακοβού-
λων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και 
να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς 
λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέ-
χετε όσον το δυνατόν εις τας απάτας αυτών και 
ραδιουργίας, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδει-
ξις της αθωότητος των είναι να εμφανίσωσιν 
όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί 
της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και 
να παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν βασι-
λευούση προς ημάς, οι δ” εν τοις έξω μέρεσιν 
εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διορι-
ζομένους παρ” ημών εκκλησιαστικούς εξάρ-
χους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και 
διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες 
και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν 
φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδια-
κού χαρακτήρος, καθότι οι τοιούτοι διαταράτ-
τουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατακρημνί-
ζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς 
μας εις της απωλείας το βάραθρον.
Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηρια-
κοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκα-
τάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την 
άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί 
εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας 
εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και 
νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοη-
τικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραι-
νέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί 
του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης 
ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την 
πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις 
αυτήν την θεόθεν εφ” ημάς τεταγμένην κρα-
ταιάν και αήττητον βασιλείαν. 
Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, 
ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα 
επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστη-
σάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με 
τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο 
όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιά-

κριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, 
όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου 
του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν. Αν 
ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, 
τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, 
έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος, ώστε ενός 
απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του 
προδρόμου.. Διά τούτο τη χάριτι του πανα-
γίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλε-
λυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρ-
δίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, 
και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και 
το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους 
ειλικρινώς.
Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του 
γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προ-
σεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες 
ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και 
η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ” 
οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. 
Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απο-
νενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρί-
ους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε 
και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία 
και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επι-
σωρεύει κατ” αυτών τας παλαμναιοτάτας και 
φρικωδεστάτας αράς∙ ως μέλη σεσηπότα, τους 
έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαι-
νούσης χριστιανικής ολομελείας∙ ως παραβά-
ται δε των θείων νόμων και κανονικών διατά-
ξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος 
της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και 
ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών 
όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευ-
θύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινό-
μενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμέ-
νοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, 
και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, 
και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν 
του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την 
αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και 
βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν 
αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του 
ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.
Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού 
θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και 
της μακαριότητός του και πάντων των συνα-
δέλφων αγίων αρχιερέων.
Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαί-
νεται, Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συνα-
ποφαίνεται ( ακολουθουν οι υπογραφες 20 
μητροπολιτων) .
Σημείο τριβής επίσης αποτελεί και το αν απο-
σύρθηκε τελικά εκ των υστέρων ο αφορισμός. 
Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ο αφορισμός ουδέ-
ποτε αποσύρθηκε από την ελληνική Εκκλησία 
μέχρι τις μέρες μας.  Η Εκκλησία όμως υπο-
στηρίζει ότι αποσύρθηκε «μυστικά» .
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με το πενακι του κωστα παππα

Σ
τις 4 Νοεμβρίου 2014, 
ε π ί  σ υ γ κ υ β έ ρν η -
σης Σαμαρά – Βενιζέ-
λου, είχα γράψει στο 

TRIBUNE άρθρο με τίτλο Οι 
τουρκικές προκλήσεις «χρυσή 
ευκαιρία» να τελειώνουμε με 
τα μνημόνια, στο οποίο προ-
έτρεπα την τότε κυβέρνηση 
να βάλει στο τραπέζι της δια-
πραγμάτευσης με τους δανει-
στές τη γεωπολιτική.
Είχε προηγηθεί άρθρο μου, 

στις 24 Ιουλίου 2014, με τίτλο Η ισχυρή Ελλάδα, προμαχώ-
νας του δυτικού πολιτισμού στην εξ ανατολών παράνοια, στο 
οποίο έγραφα:
«Στο αντίβαρο αυτής της νεοφασιστικής ισλαμικής παρά-
νοιας, μια ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τον μοναδικό προμαχώνα 
του δυτικού πολιτισμού, το μοναδικό αποκούμπι του Ισραήλ, 
το μόνο οχυρό στο οποίο η Δύση μπορεί να επενδύσει για να 
εξασφαλίσει την επιβίωσή της απέναντι  στην ισλαμική «ιερή 
μανία» των ιμάμηδων του Σουνιτισμού. Με συμμάχους όλες 
φυσικά τις κοσμικές δυνάμεις του μουσουλμανικού κόσμου 
(Αλεβίτες, Ισμαηλίτες, Σιίτες), που θέλουν να πορευτούν σε 
ένα μέλλον προκοπής, δίχως μπούρκες και σαρίες».
Στις Ιανουαρίου 2015, σε άρθρο μου με τίτλο «Η Ελλάδα δεν 
ανήκει στη Δύση, η Ελλάδα είναι η Δύση», τόνιζα:
«Η Ελλάδα μπορεί να είναι φίλη και σύμμαχος μόνο με τα 
μεσογειακά ευρωπαϊκά έθνη, με τα οποία μοιράζεται κοινές 
πολιτισμικές παραδόσεις, με τα αρχαία έθνη της Μέσης Ανα-
τολής (Ισραηλινούς, Κούρδους, Ασσύριους, Αραμαίους και 
Αιγύπτιους) και με τις ναυτικές δυνάμεις της Δύσης».
Αυτό που προσπαθούσα να πω εδώ και τρία χρόνια ήταν 
απλό:
α) Τα μνημόνια και η λιτότητα που καταστρέφουν την Ελλάδα 
πρέπει άμεσα να παύσουν, διότι μια εξαθλιωμένη και εξου-
θενωμένη Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον γεωπο-
λιτικό της ρόλο ως προμαχώνας και ασφάλεια της Δύσης απέ-
ναντι στο ισλαμισμό και την τρομοκρατία.
β) Οι φυσικοί εταίροι της Ελλάδας είναι οι χώρες του ευρω-
παϊκού Νότου, με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινό πολιτισμό 
και τρόπους, βρεχόμαστε από την ίδια θάλασσα και είμαστε 
ναυτικά έθνη. Είναι η Συμμαχία του Νότου.
γ) Η Ελλάδα μόνο με τις ΗΠΑ (ναυτικές δυνάμεις της Δύσης) 
μπορούν να συμπορευτούν στον μεγάλο χάρτη.
Προφανώς και «βάραγα στου κουφού την πόρτα». Η κυβέρ-
νηση Σαμαρά – Βενιζέλου ήταν πλήρως υποταγμένη στους 
Γερμανούς. Ο Σαμαράς γιατί δεν είχε άλλη επιλογή, ο Βενιζέ-
λος γιατί δεν τον ένοιαζε.
Ο Ομπάμα, από την άλλη, εκτός από «καλές κουβέντες» δεν 
είχε καμία αποφασιστικότητα για τίποτα. Η οκταετής ελλη-
νική οικονομική κρίση και ο εξαετής πόλεμος στη Συρία σε 
εμένα αυτό αποδεικνύουν.
Όποιος όμως έβλεπε ψύχραιμα τον χάρτη και μπορούσε να 
«μαντέψει» τις εξελίξεις, εύκολα αντιλαμβανόταν ότι ελλη-
νικά και αμερικανικά συμφέροντα κάποια στιγμή θα έσμιγαν. 
Ήταν «μοιραίο».
Αντιθέτως, τα συμφέροντα της Γερμανίας θέλουν μια εντε-
λώς κατεστραμμένη Ελλάδα κι αυτό προσπαθούν εδώ και 
οκτώ χρόνια.
Οι Γερμανοί, επειδή δεν έχουν δικές τους ενεργειακές 
πηγές,άλλωστε γιαυτό έκαναν τους 2 παγκόσμιους πολέμους 
(σημείωση δική μου), ορέγονται τα κοιτάσματα υδρογοναν-
θράκων της ανατολικής Μεσογείου. Τα ελληνικά κοιτάσματα. 
Μια υπερχρεωμένη και κατεστραμμένη Ελλάδα θα αναγκα-
ζόταν να παραδώσει τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της 
στη Γερμανία, για να ξεχρεώσει και να «γλιτώσει» από την 
Τουρκία. Τόσο μοχθηρό ήταν το σχέδιό τους.

Το σχέδιο των Γερμανών προέβλεπε η Ελλάδα να συνεχίσει 
να είναι χρεωμένη ακόμα κι εάν παρέδιδε τους υδρογονάν-
θρακες στο Ράιχ. Γιατί οι Γερμανοί θέλουν να λεηλατήσουν εκ 
βάθρων όλη την Ελλάδα. Είναι πλούσιος ο τόπος μας, αλλά 
μας κυβερνάνε αφελληνισμένοι κοτσαμπάσηδες, ηλίθιοι, 
χωριάτες και ιδεοληπτικοί, με δική μας ευθύνη φυσικά.
Ωστόσο, η γερμανική μωροφιλοδοξία, τυφλωμένη από 
«πλεονάσματα» και αλαζονεία, παραβλέπει ότι η Αμερική 
δεν θα τους επέτρεπε ποτέ να αποκτήσουν δικό τους φυσικό 
αέριο. Η Γερμανία δεν θα γίνει ποτέ υπερδύναμη. Η ιστορία 
έχει αποδείξει πώς καταλήγουν όλες οι απόπειρές της να 
κυριαρχήσει.
Η εκλογή Τραμπ είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Τα 
έχω εξηγήσει εδώ: Κι όμως! Ο Τραμπ συμφωνεί με τα ελλη-
νικά συμφέροντα – Μπορούμε επιτέλους να σοβαρευτούμε; 
Η γερμανική Ευρώπη, όπως τη βιώσαμε στο πετσί μας την 
τελευταία δεκαετία της ντροπής, τελειώνει. Έχει ήδη τελειώ-
σει. Οι Αμερικανοί φροντίζουν για αυτό.
Η «περισσότερη Ευρώπη» και η «ισχυρότερη Ευρωζώνη», 
που ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το σχέδιο παγκό-
σμιας κυριαρχίας του Σόιμπλε και συνάμα η καταστροφή της 
Ελλάδας και του ελληνικού έθνους. Η ίδια Ευρώπη θα αλλά-
ξει. Δεν θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα «χαλαρώ-
σει». Θα γίνει κάτι όπως η παλιά ΕΟΚ. Και θα «σπάσει» ουσι-
αστικά σε τρεις – τέσσερις ζώνες.
Οι χώρες του Νότου με επικεφαλής τη Γαλλία, η Γερμανία στη 
μέση, η Πολωνία ηγέτιδα στα κράτη του Βίζεγκραντ στην 
ανατολή.
Η Βουλγαρία «ακολουθεί» την Ελλάδα, ήδη έχει αρχίσει 
αυτό.
Η Ελλάδα αν και θα είναι με τον Νότο, λόγω της ιδιαίτερης 
γεωπολιτικής της θέσης, θα αποτελέσει με «βραχίονες» τη 
Βουλγαρία και την Κύπρο μια ιδιαίτερη ομάδα.
Την ομάδα εκείνη που θα «κουμαντάρει» τα Βαλκάνια και τη 
Μέση Ανατολή και εδώ προστίθεται και το Ισραήλ ως η εκτός 
ΕΕ «προέκταση» της Δύσης. Επίσης, σε αυτή τη συμμαχία 
συμμετέχει η Αίγυπτος και θα ακολουθήσει και η Ιορδανία.
Η γερμανική Ευρώπη έχει τελειώσει. Το παραμύθι της 
«περισσότερης» Ευρώπης, που στα δικά μου αφτιά ηχεί ως 
περισσότερο Ράιχ, έληξε. Το τι επιδιώκουν ο Μητσοτάκης 
και η γερμανόφιλη οριζόντια διασύνδεση στη χώρα (νεοφι-
λελεύθεροι και σοσιαλφιλελεύθεροι) είναι καταστροφικό σε 
κάθε περίπτωση, γιατί:
α) Εάν η Γερμανία «νικήσει», πράγμα απίθανο, αλλά ας 
κάνουμε την υπόθεση, θα ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους 
εξαθλίωσης και λεηλασίας της Ελλάδας.
β) Εάν συνταχθούμε με τη Γερμανία, οι Αμερικανοί θα μας 
συνθλίψουν.

Αυτό το σχέδιο υπηρετούν οι «φιλοευρωπαϊστές» σοσιαλ-
φιλελεύθεροι – νεοφιλελεύθεροι, τον βέβαιο θάνατο της 
Ελλάδας.
Η Ελλάδα επέλεξε, επιτέλους, να συνταχθεί με τις ΗΠΑ. 
Κοτζιάς, Καμμένος, αυτό δείχνουν με τις πράξεις τους. 
Κοτζιάς και Καμμένος το κάνουν πλέον φανερά, το «φωνά-
ζουν». Δεν είναι τυχαίο που τα χρεοκοπημένα «ΝΕΑ» επιτέ-
θηκαν στον Κοτζιά κατηγορώντας τον ως «αντιγερμανό» και 
«αμερικανόδουλο». Δεν είναι «τυχαίο» που κοροϊδεύουν 
τον Καμμένο οι ίδιοι, που είχαν υπουργό Άμυνας τη Φώφη 
Γεννηματά. Εξαιρετική ως άνθρωπος η Φώφη Γεννηματά, τη 
φαντάζεστε όμως να χειρίζεται θερμό επεισόδιο; Πείτε μου 
ειλικρινά.
Η Ελλάδα επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο του μεγαλείου. 
Αυτός ο δρόμος περνά μέσα από τη συμμαχία με τις ΗΠΑ και 
προϋποθέτει την κατάρρευση της γερμανικής ηγεμονίας. Η 
Ελλάδα θα επεκταθεί στα Βαλκάνια και θα επιστρέψει στη 
Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το μέλλον, αυτός είναι ο εθνικός 
σχεδιασμός που βρίσκει σύμφωνες, όπως είμαι σε θέση να 
γνωρίζω, τις πατριωτικές δυνάμεις από δεξιά και αριστερά. 
Όταν αναφέρομαι στα αριστερά εννοώ τους σοσιαλπατριώ-
τες, όχι τα γκρουπούσκουλα που θέλουν να καταργήσουν τις 
παρελάσεις, ούτε κάτι γραφικούς της Κουμμουνδούρου που 
περιφέρουν την τουρκοφιλία τους.
Εξάλλου, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εάν θα υπάρ-
χει και Τουρκία και πώς θα υπάρχει ή πόσες Τουρκίες θα 
έχουμε… Γιατί, όπως άκουσα, η Τουρκία θα ενταχθεί κάποια 
στιγμή στην ΕΕ, σε αυτή την «τετραρχία» Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που θα προκύψει, όχι όμως ολόκληρη εάν με εννοείτε. 
Είναι και οι Κούρδοι, 40 εκ. άνθρωποι δίχως πατρίδα. Αδι-
κία.
Προσωπικά δεν θέλω περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή Γερ-
μανία. Θέλω περισσότερη και μεγαλύτερη Ελλάδα που θα 
είναι «μια γροθιά» με τις ΗΠΑ. Είναι δεδομένο ότι το γερμα-
νικό λόμπι και τα φιλότουρκα γκρουπούσκουλα θα επιχειρή-
σουν να υπονομεύσουν αυτό τον σχεδιασμό. Τα φιλότουρκα 
γκρουπούσκουλα θεωρείστε τα από τώρα «τελειωμένα».
Το γερμανικό λόμπι, σοβαρότερο οπωσδήποτε από τα φιλό-
τουρκα γκρουπούσκουλα, θα παίξει τα ρέστα του, ήδη τα 
παίζει. Στο τέλος όμως θα είναι ο ελληνικός λαός που θα επι-
βάλλει τη θέλησή του.
Το 2017 είναι η χρονιά που όλα «παίζονται». Προσωπικά μου 
είναι αδιάφορο τι θα απογίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μία έγνοια έχουμε, την Ελλάδα. Μία πυξίδα έχουμε, το 
μεγαλείο της Ελλάδας, δηλαδή την ευημερία του λαού της. Το 
2017 είναι στο χέρι μας να σηκώσουμε την Ελλάδα από τον 
βούρκο και να την αποκαταστήσουμε. Θα σας κρατώ ενήμε-
ρους. Να μη φοβάστε. Η Ελλάδα θα γίνει μεγάλη ξανά.

Η ΕΕ είναι «τελειωμένη» – Ο νέος ρόλος της Ελλάδας μαζί 
με τις ΗΠΑ σε Βαλκάνια και Αν. Μεσόγειο

ΓρΑΦΕι Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ μΥΤιλΗΝΑιΟΣ/ΕΠιμΕλΕιΤΑι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
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της χριςτιανας κιεςκου

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ‘50s

Παραδοσιακό έθιμο Χριστουγέννων και Πάσχα, η προσφορά προϊόντων διαφόρων εταιρειών, προς 
την Ελληνική αστυνομία. Τα φορτηγά τους ξεφόρτωναν το εμπόρευμα  γύρω από τον τροχονόμο κι 
έφτανε στιγμή, που οι διαβάτες μπορούσαν να διακρίνουν από μακαρόνια μέχρι καφέδες και από 
ταλκ μέχρι σαμπουάν και περιοδικά, πουθενά όμως το όργανο της τάξης, που είχε χαθεί πίσω από 

τις προσφορές! Δεν μπορώ να πω και σήμερα κάτι παίρνουν οι αστυνομικοί: πέτρες, μολότοφ κ.α....  

Το κατάστημα έκλεισε. Για καλό και για κακό, αναρτήθηκε και ο αριθμός αδείας, μη μπλέξουμε και 
με τα δικαστήρια!Όσο για την ορθογραφία; Ποιος νοιάζεται;Ο μικροπωλητής που ξεκουράζεται ή 

κάποιος ταλαίπωρος διαβάτης που βρήκε αποκούμπι, παίρνει έναν μικρό υπνάκο! Οι μικροπωλητές 
στο κέντρο των πόλεων πλέον συλλαμβάνονται μετά από εντολή του Τσίπρα ως φοροφυγάδες.

Έξω από κάποιο γήπεδο, το κοριτσάκι δείχνει την πραμάτεια του, που δεν είναι άλλη από την 
«Αθλητική Ηχώ». Η ποδιά προστατεύει το φουστανάκι του από το μελάνι, που έβγαζαν αφειδώς οι 
εφημερίδες της εποχής! Δίπλα διακρίνεται καρότσι όπου πωλούνται ξηροί καρποί και ο «φίλαθλος» 

κόσμος μπορεί να βγάλει το άχτι του πετώντας στραγάλια στους παίκτες.

Το Τορόντο Καναδά είναι μες την ομορφιά,
με τα ωραία του τα κτίρια, σαν πανέμορφα στολίδια.

Ένα στολίδι από τα πολλά στους Έλληνες ανήκει
και όλοι το ονομάζουν με το ελληνικό το σπίτι.

Τρίτη και Πέμπτη είναι γιορτή, να το επισκεφθείτε.
Καφέ, γλυκό να πάρετε και όλοι να χαρείτε.

Προσωπικό και εθελοντές ακούραστα δουλεύουν,
ώστε τα γεροντάκια μας ευχάριστα να μένουν.

Γι’ αυτό το λόγο όλοι οι Έλληνες 
μαζί μ’ αγάπη και συμπόνια,

 το σπίτι να βοηθήσουμε
Διότι έχει η ζωή γυρίσματα 

και ίσως και εμείς μια μέρα το σπίτι να χρειαστούμε.
Κάνω μία έκκληση, θερμά παρακαλώ 

του Τορόντου τον Ελληνισμό,
όλοι να ενωθούμε 

και όσο πιο κοντά στο σπίτι το ελληνικό 
όλοι μας να βρεθούμε.

Να γίνουμε μέλη ενεργά, να πολλαπλασιαστούμε
γιατί θαρώ σε λίγα χρόνια τα παιδιά και τα εγγόνια, 

σπίτι χωρίς θεμέλια θε να βρούνε.

Παναγιώτα (Penny) Χαλούλος
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Jayden Michele:
Κόλαση στο Instagram

Είναι καυτή, οι 
άνδρες την θέλουν 
σαν… τρελοί και 
αυτή το ξέρει καλά. 
Προκαλεί με κάθε 
φωτογραφία που 
ανεβάζει στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram και για 
τον λόγο αυτό, έχει 
μετατραπεί σε μία 
από τις μεγαλύτερες 
φαντασιώσεις.

Η Jayden Michele 
δηλώνει μοντέλο, 
αλλά αν κάποιος 
ρίξει μία ματιά στις 
φωτογραφίες που 
έχει στον λογαριασμό 
της στα social media 
θα μείνει… παγωτό.
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Η 
Έλλη Πα-
π α γ γ ε λ ή 
έγινε γνω-
στή ως η 

προκλητική «σέξι 
ΟΝΝΕΔίτισσα, φρό-
ντισε, όμως, να κάνει 
τη φήμη της ακόμη 
μεγαλύτερη.

Μοντέλο, παρου-
σιάστρια και πάντα 
έτοιμη να τραβή-
ξει τα βλέμματα, το 
κορίτσι αυτό συζη-
τήθηκε πολύ και… 
δεν αγαπήθηκε από 
όλους.

Συνεχίζει τις σού-
περ σέξι εμφανίσεις, 
επιμένει να φορά 
μόνο… τα απαραί-
τητα και κάνει ό,τι 
μπορεί για να συζη-
τιέται.

Η σέξι Ιωάννα (συ)
στήνεται!

Τη γνωρίσαμε 7 περίπου χρό-
νια πριν μέσα από τη συμμε-
τοχή της στο πρώτο Next Top 
Model, τότε που κονταροχτυ-
πήθηκε με την Δήμητρα Αλε-
ξανδράκη για το έπαθλο.

Μετά το τέλος του Reality η 
Ιωάννα έφυγε για το εξωτε-
ρικό και κατάφερε να μας χαρί-
σει μερικές από τις πιο καυτές 
φωτογραφίσεις της δεκαετίας, 
για τις μεγαλύτερες καμπάνιες 
των πιο διάσημων Οίκων. Σαν 
αυτές…

Η σέξι Ελληνίδα 
αισθητικός

Τη θυμάσ τε την Ειρήνη 
Κωστάζου; Την καυτή Ελλη-
ν ίδα αισθητικό η οποία 
μήνυσε το πρώην της επειδή 
έδειξε στο νυν σύντροφό της 
sex tape της;

Ντροπή κύριε πρώην με αυτό 
που κάνατε πραγματικά. Αλλά 
όπως και να έχει, ένα τέτοιο 
ντοκουμέντο το κρατάς για 
τον εαυτό σου. Πρόκειται για 
έπαθλο…

Αν έπρεπε να φτιάξουμε τη 
λίστα με τις πιο αισθησια-
κές μελαχρινές της Ελλάδας, 
η Χριστίνα Ζαφειρίου δε θα 
έλειπε.

Η προκλητική μελαχρινή με 
τις καυτές φωτογραφίσεις, 
αποτελεί την ιδανική επιλογή 
για μια σέξι φωτογράφιση…

Τα γυμνά της Έλλης είναι 
ικανά να σε… σαλτάρουν!

Η χυμώδης Πατρινιά μας έχει 
πάρει τα μυαλά!

Αισθησιακή και πάνω 
από όλα ελληνική!

H 
εξωτική ομορφιά της σε καθηλώνει 
από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η Τζέ-
νη Λάττου είναι μοντέλο όμως αυτό 
που λατρεύει πιο πολύ είναι ο χορός. 

Γι αυτό και σήμερα είναι από τις πιο καλές και 
σέξι χορεύτριες που εργάζονται σε μαγαζιά της 
Αθήνας.

Σε ότι αφορά τους άντρες η Τζένη Λάττου δίνει 
περισσότερη βάση στο χαρακτήρα του παρά 
στην εξωτερική εμφάνιση! Δεν θεωρεί πειρα-
σμούς τους πανέμορφους άντρες που την περι-
τριγυρίζουν με τα τέλεια κορμιά! Βέβαια σαν 
γυμνάστρια θα ήθελε ο άντρας να προσέχει το 
σώμα του.

Η Τζένη δίνει… πόνο!

Ο 
λόγος για την 
Ειρήνη Παρί-
ση που έχο-
ντας δηλώσει 

ανοιχτά την αγάπη της 
για το μικρόφωνο, κά-
νει ό,τι μπορεί να ευχα-
ριστήσει το κοινό της με 
κάθε τρόπο.

Ο αγαπημένος της; Τα 
αποκαλυπτικά μαγιό και 
τα ρούχα που προβάλ-
λουν το πληθωρικό της 
στήθος.

Τον αξίζει τον τ ίτ λο 
τελικά, σωστά;
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Η 
ηθοποιός Αλίσια Βικάντερ έχει 
ταυτιστεί με δραματικούς ρόλους 
στις ταινίες «Τhe Danish Girl» και 
«The Light Between Oceans». Τώ-

ρα όμως, θα προβάλλει μία εντελώς διαφο-
ρετική πλευρά της στην επερχόμενη ταινία 
της σειράς «Τomb Raider».
Η Βικάντερ θα υποδυθεί τη θρυλική ηρωίδα 
Λάρα Κροφτ, 14 χρόνια μετά τις δύο πρώτες 

ταινίες της κινηματογραφικής σειράς που 
βασίζεται στο ομώνυμο video game, «Lara 
Croft: Tomb Rider» (2001) και «Lara Croft 
Tomb Rider: Το Λίκνο της Ζωής» (2003). Τη 
σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο 
Νορβηγός Ρόουρ Ουθάουγκ, ο οποίος έχει 
ήδη κάνει επιτυχία με την περιπέτεια κατα-
στροφής «The Wave».

Ν
α βάλει στην… 
τσίτα τους ντε-
λιβεράδες των 
ΗΠΑ αποφά-

σισε η Μέγκαν Φοξ που 
με μια φωτογραφία της 
έκανε όλους τους διανο-
μείς της χώρας να ανοί-
γουν το γκάζι και να πη-
γαίνουν τις παραγγελίες 
«σφαίρα».

Η γνωστή ηθοποιός 
πόζαρε μπροστά στην 
πόρτα της με σέξι εσώ-
ρουχα και έγραψε στην 
ανάρτησή της «Όταν 
ανοίγεις την πόρτα στον 
delivery».

Ε, μετά από αυτό η κινη-
τ ικότητα σ τους δρό-
μους των ΗΠΑ αυξήθηκε 
κατακόρυφα.

Η Μέγκαν Φοξ βάζει φωτιά 
στους διανομείς φαγητού

Θ
εωρείται 
μία από 
τις ομορ-
φότερες 

γυναίκες του πλανή-
τη ενώ ο Λεονάρντο 
Ντι Κάπριο – ένας α-
πό τους ορκισμένους 
εργένηδες – πίνει νε-
ρό στο όνομά της! Η 
Νίνα Άγκνταλ επι-
στρέφει δυναμικά για 
να αποδείξει και με ε-
πιχειρήματα το λόγο 
που φιγουράρει στη λί-
στα με τις όμορφες γυ-
ναίκες του πλανήτη.
Το  25χρονο τοπ μόντελ 
φωτογραφήθηκε για 
λογαριασμό της εται-
ρείας με μαγιό «Solid 
and Striped» και το απο-
τέλεσμα σπάει καρδιές. 
Φορώντας άλλοτε μπι-
κίνι, άλλοτε ολόσωμο, 
η καλλονή τράβηξε τα 
βλέμματα και έκανε το 
φακό… να πάρει φωτιά. 

Η νέα Λάρα Κροφτ είναι πιο σέξι 
κι απ’ την Αντζελίνα Τζολί! Η Τάνια Μιτιούσινα

βάζει φωτιά

Η 24χρονη καλλονή κατάγεται από 
τη Ρωσία και στην πατρίδα της απο-
τελεί ένα από τα τοπ μόντελ… για 
οφθαλμοφανείς λόγους. Το κορμί 
και η αλαβάστρινη ομορφιά της στά-
θηκαν αρκετά για να τραβήξει και 
το ενδιαφέρον των ιθυνόντων του 
«Sports Illustrated».

Η θεά Τάνια φωτογραφίζεται για τις 
σελίδες του με τα πιο σέξι μαγιό, 
στα Ουράλια Όρη, και τρελαίνει τον 
αντρικό πληθυσμό του πλανήτη. Με 
λάγνο βλέμμα και καλοσχηματισμένα 
οπίσθια, δεν χρειάζεται περισσότε-
ρες συστάσεις για να την λατρέψεις.

Η Νίνα Άγκνταλ προσφέρει 
υπερθέαμα 
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Η 
ακμή είναι μια  ασθένεια του 
δέρματος που εμφανίζεται κυ-
ρίως στην εφηβική ηλικία κα-
θώς το 85% των περιπτώσε-

ων είναι έφηβοι ενώ πολλές φορές συ-
νεχίζει να υπάρχει και στην ενηλικίωση.                                                                                                           
Η ακμή επηρεάζει ένα μεγάλο ποσο-
στό του πληθυσμού σε κάποιο σημείο 
της ζωής τους. Δεν υπάρχει τρόπος ω-
στόσο να υπολογίσουμε πόσο χρόνο 
θα πάρει για να εξαφανιστεί πλήρως.                                                                                                              
Οφείλεται κυρίως στην αντίδραση του ορ-
γανισμού σε μεγάλες ποσότητες ορμονών 
(τεστοστερόνη) ανδρογόνων,σε βακτήρια 
αλλά και σε κοινές αλλεργίες από διάφορα 
τρόφιμα. Πέρα από το πρόβλημα της ακμής 
που συχνά αντιμετωπίζουμε κατά την εφη-
βεία, τα σπυράκια συνεχίζουν να μας ταλαι-
πωρούν και αργότερα ειδικότερα τις μέρες 
πριν την περίοδο. Δεν υπάρχει γυναίκα που 
να μην έχει ταλαιπωρηθεί από τα σπυράκια, 
άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Δεν 
ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά αυτά 
τα άτιμα τα σπυράκια φουντώνουν τις πιο 
ανεπιθύμητες μέρες!  
Γι’ αυτό πάμε να δούμε σπιτικές συνταγές 
που καταπραΰνουν τα σπυράκια και βοη-
θάνε στην εξαφάνιση τους.
•	 Φρέσκος	χυμός	ντομάτας,	γιαούρτι,	
πράσινος άργιλος: ( μπορείτε να βρείτε 
πολύ φθηνό στο φαρμακείο): Αναμίξατε τα 
υλικά και βάλτε τόσο άργιλο όσο να πήξει 
η μάσκα και να μην στάζει. Απλώστε το σε 
καθαρό πρόσωπο και αφήστε τη μάσκα 
μέχρι να στεγνώσει. Ξεβγάλτε μέχρι να 
καθαρίσει καλά το πρόσωπο με νερό.  
•	 Μαγειρική	σόδα,	νερό:	Ανακατέψτε	
σόδα με λίγο νερό και απλώστε το σε 
καθαρό δέρμα. 
•	 Άσπρη	 οδοντόκρεμα:	 	 Εάν	 έχετε	
κάποιο μεγάλο σπυράκι ακμής που θα 
θέλατε να εξαφανίσετε σε 1 νύχτα, βάλτε 
λίγη άσπρη οδοντόκρεμα επάνω του πριν 
πάτε για ύπνο. Μόνο επάνω στα ελαττωμα-
τικό σπυράκι! Και μόνο την άσπρη κλασ-
σική οδοντόκρεμα, όχι τζελ. 
•	 Ασπιρίνη:	Ακούγεται	περίεργο	αλλά	
η ασπιρίνη μπορεί να λειτουργήσει ευερ-
γετικά στο πρόσωπο. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η ασπιρίνη είναι χημικά παρό-
μοια με το σαλικυλικό οξύ (Beta Hydroxy 
Acid) το οποίο βοηθά στην απολέπιση και 
το βαθύ καθαρισμό του δέρματος. Η συχνή 

χρήση της μειώνει σημαντικά τα ξεσπά-
σματα της ακμής. Παίρνουμε χάπια ασπιρί-
νης, τα κάνουμε πούδρα και με λίγο νεράκι 
τα απλώνουμε στο πρόσωπο. Αφήνουμε τη 
μάσκα για 15 λεπτά και ξεπλένουμε καλά με 
νερό. 
•	 Πάγος:	Βάλτε	πάγο	στο	σπυράκι	για	10	
λεπτά (μέσα σε μία πετσέτα). Ο πάγος συρ-
ρικνώνει τα σπυράκια  
•	 1κ.σ.	μέλι,	μισό	λεμόνι,	1	ποτήρι	χαμο-
μήλι βρασμένο: Ανακατεύουμε το μέλι με το 
λεμόνι και το απλώνουμε στο πρόσωπο για 
15 λεπτά. Ξεπλένουμε με το χαμομήλι και 
κοιμόμαστε με αυτό. Το πρωί ξεπλένουμε 
με νερό το πρόσωπό μας. 
•	 Αλόη:	Απλώνουμε	στο	πρόσωπο	τζελ	
αλόης και το αφήνουμε να δράσει όλη τη 
νύχτα. Το πρωί ξεπλένουμε με νερό. (Αγο-
ράστε μία γλαστρούλα αλόη και πάρτε από 
εκεί το τζελ της, κόβοντας ένα κομμάτι από 
τα φύλλα της και ανοίγοντας το). 
•	 Ξύσμα	απο	1	πορτοκάλι,	1	κ.σ.	αλάτι:	
Ανακατέψτε το ξύσμα πορτοκαλιού και το 
αλάτι. Προσθέστε λίγο νερό, όσο να φτιά-
ξετε μία πηχτή πάστα. Απλώστε την μάσκα 
στο πρόσωπο  και κάντε μασάζ με απαλές  
κινήσεις. Αφήστε την μάσκα να δράσει για 
10΄-15΄και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Επανα-
λάβετε 1-2 φορές την εβδομάδα. Η μάσκα 
απολεπίζει απαλά την επιδερμίδα, απομα-
κρύνοντας τα νεκρά κύτταρα. Ενυδατώνει 
και θρέφει ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζει την 
λιπαρότητα και καταπολεμά τα σπυράκια. 
•	 1	πράσινο	μήλο,	3	κ.γ.	γλυκού	μέλι:	
Χτυπήστε τα υλικά στο μλπέντερ. Απλώστε 
τη μάσκα στο πρόσωπο αφήστε την για 15  
λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. 
•	 Το	αιθέριο	έλαιο	του	Τεϊόδεντρου:	Έχει	
πολύ ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση και 
χρησιμοποιείται σε δερματικές παθήσεις 
όπως είναι η ακμή. Στάζετε λίγες σταγόνες 
πάνω στο προβληματικό σπυράκι. Κυκλο-
φορεί στο εμπόριο, ίσως να είναι λίγο πιο 
ακριβό από άλλα έλαια αλλά έχει φοβερά 
αποτελέσματα. 
Κλείνοντας, ας μην ξεχνάμε ότι σε περί-
πτωση που υπάρχει σημαντικό πρόβλημα 
ακμής, η λύση είναι η επίσκεψη στο δερ-
ματολόγο. Καμία φυσική μέθοδος δεν 
αντικαθιστά την συμβουλή του δερματο-
λόγου!
Δοκιμάστε τις συνταγούλες και περιμένω 
εντυπώσεις

Η ΖώΗ ΕιΝΑι ΑΠΟ ΤΟ μΟΝΤρΕΑλ κΑΝΑδΑ, Η ΟΠΟιΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1990 ΣΠΟΥδΑΣΕ κΑι ΑκΟλΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ κλΑδΟ ΤΗΣ 

ΑιΣΘΗΤικΗΣ κΑι κΑΤΟΠιΝ nutrition and fitness. ΑλλΑ 
ΕιΝΑι ιΣχΥρΑ ΕΠΗρΕΑΣμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤι μιΑ ιΣΟρρΟΠΗμΕΝΗ 

ΥΓιΕιΝΗ ΖώΗ ΑΝΤΑΝΑκλΑ κΑι ΕΠΗρΕΑΖΕι ΤΗΝ ΕξώΤΕρικΗ 
ΕμΦΑΝιΣΗ κΑι ΟμΟρΦιΑ, μΠΟρώΝΤΑΣ ΝΑ ΕχΕι ΠΟλΥ κΑλΥΤΕρΑ 

ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ κΑι ΑΠΟ ΤΑ ΑκριΒΟΤΕρΑ κΑλλΥΝΤικΑ

Καθημερινή φροντίδα

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΓρΑΦΕι κΑι ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΑιΣΘΗΤικΟΣ ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

ακμη και σπυρακια!!
ουφ, τι να κανω;; 
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Έ
να σύντομο απολογισμό της χειμερινής 
σεζόν και αποκαλύψεις για κάποιες από 
τις καλοκαιρινές του παραγωγές έκανε 
το Εθνικό Θέατρο, σε μια ατμόσφαιρα 

χαλαρή σε εστιατόριο στα Εξάρχεια αντί της κα-
θιερωμένης συνέντευξης Τύπου.
«Δεν παραλάβαμε καμένη γη από τους προκα-
τόχους μας» είπε καλοπροαίρετα ο καλλιτεχνι-
κός διευθυντής Στάθης Λιβαθινός. Το Εθνικό 
Θέατρο βαδίζει με ετήσια κρατική επιχορήγηση 
6 εκατ. ευρώ, μισή δηλαδή από παλιότερες επο-
χές. Από το ποσό αυτό το 90% έως 95% απορ-
ροφούν οι μισθοί των περίπου 300 εργαζομέ-
νων του Εθνικού Θεάτρου και το 5% έως 10% 
οι καλλιτεχνικές παραγωγές. «Υπήρχε έλλειμμα 
όταν παραλάβαμε αλλά πια βρισκόμαστε εντός 
δημοσιονομικής τροχιάς και τολμώ να πω, με 
ένα μικρό πλεόνασμα» περιέγραψε ο Στ. Λιβα-
θινός.
Πώς πήγε το Εθνικό Θέατρο τον χειμώνα; 
«Δεδομένης της γενικότερης κοινωνικοοικο-
νομικής κατάστασης, που είναι στην κόψη του 

ξυραφιού για όλους, πήγαμε καλά» τόνισε υπο-
γραμμίζοντας τις επιτυχίες της χρονιάς και το 
εύρος των δράσεων που επιχείρησε εφέτος το 
Εθνικό Θέατρο, για πρώτη φορά: «Θέατρο στο 
Μουσείο Μπενάκη», «Συνέβη στην Αθήνα», 
«Συγγραφέας του μήνα», «Θέατρο στις φυλα-
κές».
Σε ερώτηση αν οι παραγωγές καλύπτουν τα 
έξοδά τους, ο ίδιος απάντησε θετικά για τις 
περισσότερες αν και, όπως παρατήρησε, 
«συχνά είναι sold out όπως οι παραστάσεις 
της Νέας Σκηνής αλλά τα έσοδα είναι μειωμένα 
λόγω των φθηνών εισιτηρίων. Κάθε πρώτη 
Τετάρτη μετά την πρεμιέρα το εισιτήριο είναι 
μειωμένο, 5 ευρώ την Τετάρτη και 13 ευρώ την 
Πέμπτη».
Γενικότερα, η ποιότητα μιας παράστασης δεν 
αναλογεί πάντα στον αριθμό των εισιτηρίων, 
λέει ο Στάθης Λιβαθινός: «Αυτό που μας ενδια-
φέρει και οφείλει να κάνει ένα σύγχρονο Εθνικό 
Θέατρο είναι παραστάσεις-προτάσεις για το 
θεατή, εναλλασσόμενο ρεπερτόριο από στα-

θερό θίασο (ανσάμπλ) σε πολλές διαφορετικές 
παραγωγές κάτι που δεν είναι εύκολο θεσμικά, 
χρειάζεται δομικές αλλαγές. Και το Εθνικό Θέα-
τρο διανύει την πρώτη μεταβατική του χρονιά».

Ειδώλια από όλη τη Μακεδονία 
και τη Θράκη, αριστουργήματα 
της μικροτεχνίας, πολλά 
από τα οποία εκτίθενται 
για πρώτη φορά στο κοινό, 
«φιγουράρουν» στις προθήκες 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης. 

Η 
πολύ ιδιαίτερη έκθεση με 
τίτλο «Ειδώλιο. Ενας μικρό-
κοσμος από πηλό», εγκαι-
νιάζεται στις 3 Απριλίου, θα 

μείνει ανοιχτή για το κοινό για έναν ο-
λόκληρο χρόνο και παρουσιάζει 672 
ειδώλια, από τα οποία τα 291 προέρ-
χονται από τη συλλογή του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και 
τα υπόλοιπα από τις Εφορείες Αρχαι-
οτήτων όλη της βόρειας Ελλάδας.
Τα τέχνεργα αυτά καλύπτουν μια 
τεράστια περίοδο από την 7η χιλιε-
τία μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ. και δίνουν 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την 
προϊστορία και την ιστορία στον ελλα-
δικό χώρο.
Η επιλογή του Μουσείου για την 
έκθεση αυτή σχετίζεται αφενός με την 
εντυπωσιακή αριθμητική υπεροχή 
των ειδωλίων που έχουν κατασκευ-
αστεί από πηλό και αφετέρου με την 
πανάρχαια παράδοση που ανιχνεύ-
εται όχι μόνο στο επίπεδο της τεχνο-
λογίας κατασκευής, αλλά και σε αυτό 
των συμβολισμών και των ιδεολογι-
κών αναζητήσεων των αρχαίων κοι-
νωνιών.
Τα ειδώλια παραμένουν πολλές φορές 

αινιγματικά αντικείμενα, καθώς η 
ερμηνεία τους βασίζεται κυρίως σε 
υποθέσεις, οι οποίες επιχειρούν να 
αποκωδικοποιήσουν τους εικονογρα-
φικούς τους κώδικες.
Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο 
αίθουσες: στην πρώτη παρουσιάζε-
ται διαχρονικά η εξέλιξη του ειδω-
λίου από τη νεολιθική εποχή έως τους 
ρωμαϊκούς χρόνους, παρέχοντας στον 
επισκέπτη μια πανοραμική εικόνα της 
παραγωγής ειδωλίων στις σημαντικό-
τερες αρχαιολογικές θέσεις της Μακε-
δονίας και της Θράκης ανά εποχή.
Είναι χαρακτηριστικό, όπως διαφαίνε-
ται και μέσα από την ενότητα αυτή, ότι 

τα ειδώλια της αρχαιότερης και μέσης 
νεολιθικής εποχής απουσιάζουν από 
την ανατολική Μακεδονία, σε αντί-
θεση με την κεντρική και δυτική, 
όπου υπάρχουν ευρήματα όλων των 
φάσεων της νεολιθικής. Επίσης, η 
παραγωγή της κεντρικής και ακόμη 
περισσότερο της δυτικής Μακεδονίας 
έχουν στενές σχέσεις με τη Θεσσαλία, 
ενώ αυτή της ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης παρουσιάζει συνδέσεις 
με τον βαλκανικό χώρο.
Στη δεύτερη ενότητα τα ειδώλια 
παρουσιάζονται σε θεματικές ενότη-
τες με βάση τις ερμηνείες και τα σημαι-
νόμενά τους. Ετσι υπάρχουν ειδώλια 

που σχετίζονται με τη λατρεία, άλλα 
αφιερωμένα στις προτομές, άλλα ως 
κτερίσματα (σύντροφοι και παρα-
στάτες στον κάτω κόσμο), άλλα προ-
σεγγίζονται ως πηγή άντλησης πλη-
ροφοριών για πτυχές της καθημερι-
νής ζωής, μια άλλη κατηγορία εξε-
τάζει τα πήλινα ζωόμορφα ειδώλια, 
τα οποία απαντώνται ως αναθήματα 
ιερών, κτερίσματα τάφων ή διακο-
σμητικά αντικείμενα και άλλα έχουν 
ως έμπνευση το θέατρο με πρόσωπα 
της τραγωδίας, της νέας κωμωδίας και 
του σατυρικού δράματος αλλά και 
θεατρικά προσωπεία που έχουν απο-
τυπωθεί στον πηλό.

«Παραδώσαμε 
σε όλη την 
ανθρωπότητα τον 
Πανάγιο Τάφο»

Την παγκόσμια διάσταση 
του έργου αποκατάστα-
σης του Παναγίου Τάφου 

υπογράμμισε η επιστημονικά 
υπεύθυνη της αποκατάστα-
σης του Ιερού Κουβουκλίου 
του Παναγίου Τάφου, καθη-
γήτρια του ΕΘνικού Μετσό-
βειου Πολυτεχνείου, Αντωνία 
Μοροπούλου. 
«Είναι μια μεγάλη υπόθεση 
για όλο τον κόσμο» ανέφερε 
η κ. Μοροπούλου, μιλώντας 
σ τον ραδιοφωνικό σ ταθμό 
του Αθηναϊκού-Μακεδονι-
κού Πρακτορείου Ειδήσεων 
«Πρακ τορε ίο 104,9 FM», 
και εξήγησε πως το γεγονός 
ότι σ τη χθεσινή παράδοση 
του έργου στην Ιερουσαλήμ, 
ήταν παρόντες άνθρωποι από 
όλες τις ηπείρους την έκαναν 
να αισθανθεί ότι «εκείνη την 
ώρα παραδίδαμε σε όλη την 
ανθρωπότητα το Ιερό Κου-
βούκλιο και τον Πανάγ ιο 
Τάφο».
«Η πρωτοβουλία του Θεό-
φιλου του Γ’ είχε την υπο-
στήριξη και των τριών θρη-
σκευτικών κοινοτήτων, των 
Κουστωδών του Παναγίου 
Τάφου και το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο είχε την τιμή 
μετά την πρόσκλησή του να 
αναλάβει τη μελέτη και όλη 
την επιστασία του έργου και 
γι αυτό είμαστε πολύ περή-
φανοι που η Ελλάδα πρω-
τοσ τάτησε, αλλά όχι μόνη 
της, πραγματικά σε διάλογο 
και ενότητα με το τάγμα των 
Φραγκιστανών, με το Πατρι-
αρχείο των Αρμεν ίων που 
μαζί τους το Ελ ληνορθό-
δοξο Πατριαρχείο ελάμβανε 
όλες τις στρατηγικές αποφά-
σεις για το έργο» σημείωσε 
και πρόσθεσε: «Η παρουσία 
του πρωθυπουργού σήμαινε 
ακριβώς αυτή τη μεγάλη ανα-
γνώριση, ότι η Ελλάδα είχε 
την ευθύνη του έργου, αλλά 
και το Πολυτεχνείο».

στο αρχαιολογικό μουσείο θεσσαλονίκης

ενας... μικρόκοσμος με ειδώλια από πηλό

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη φέτος στην Επίδαυρο 
με... τον Τζίμη Πανούση
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ΥλικΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 600 γρ. σπανάκι φρέσκο, καθαρισμένο και πλυμένο
 ª 150 γρ. ρύζι Καρολίνα, που ξεπλένουμε σε σουρωτήρι
 ª 5 - 6 φρέσκα κρεμμυδάκια & 1 μικρό μάτσο άνηθο
 ª 1 κοφτό κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο, τριμμένο (ή όσο θέλετε)
 ª 4 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
 ª 250 γρ. ανθότυρο θρυμματισμένο
 ª 1 κρασοπότηρο λάδι, αλάτι, πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Κόβουμε φετάκια τα κρεμμυδάκια και ψιλοκόβουμε τον άνηθο. Στην κατσαρόλα βάζουμε το 

μισό λάδι και, όταν ζεσταθεί, ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια και τα ανακατεύουμε γρήγορα μέχρι να μαρα-
θούν. Τότε ρίχνουμε το σπανάκι όπως είναι με τα νερά του πλυσίματος, ανακατεύουμε και κλείνουμε 
την κατσαρόλα με το καπάκι για να αχνιστεί το σπανάκι και να «πέσει» οπότε το ανακατεύουμε για 
λίγο, με ξεσκέπαστη κατσαρόλα, για να φύγουν τα πολλά υγρά. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 
200° C. Αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε ταψάκι, προσθέτουμε 2 φλιτζάνια βραστό 
νερό, το ρύζι, αλάτι, πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και τον άνηθο. Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε το 
φαγητό στον φούρνο.

 ª Μετά από λίγο ανακατεύουμε ξανά για να μην κολλήσει το ρύζι. Συνολικά χρειάζεται 20 λεπτά 
ψήσιμο περίπου. Οταν σχεδόν πήξει το σπανακόρυζο κάνουμε με το κουταλάκι 4 συμμετρικά πηγα-
δάκια και σπάμε στο καθένα ένα αυγό. Αλατοπιπερώνουμε τα αυγά και τα περιχύνουμε με λίγο από 
το μισό λάδι που έχουμε κρατήσει. Το ξαναβάζουμε στο φούρνο αλλά αυτή τη φορά στο γκριλ. Οταν 
τα αυγά αρχίζουν να κάνουν κρούστα, καλύπτουμε κάθε αυγό με το ανθότυρο, περιχύνουμε με το 
υπόλοιπο λάδι και το ξαναβάζουμε στο γκριλ για λίγο, μέχρι να κάνει κρούστα. Οταν σερβίρουμε, 
παίρνουμε με μια σπάτουλα κομμάτια από το σπανακόρυζο με το αυγό και το τυρί.

Άρωμα Κουζίνας

Σπανακόρυζο στο φούρνο με 
αυγά

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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-Αγάπη μου αύριο Τρίτη...
-Ναι τι?
-Εμμ...Ξέχασες?
-Αχ ναι με συγχωρείς πρέπει να πάω 
να χτυπήσω την μάνα σου.
-Τι?,Πας καλά επέτειο έχουμε.
-Α ναι και αυτό...

Ένα νεαρός προσλαμβάνεται σε ένα 
σ ουπε ρμά ρκε τ  κα ι  πηγα ίν ε ι  τ ην 
πρώτη μέρα στην δουλειά.
Τον χαιρετά ο μάνατζερ με χαμόγελο 
και θερμή χε ιραψία, του δίνε ι μία 
σκούπα και του λέει:
- Η πρώτη σου δουλειά θα είναι να 
σκουπίσεις το μαγαζί.
- Αλλά είμαι απόφοιτος πανεπισ τη-
μίου! λέει ο νεαρός προσβεβλημένος.
- Α, συγνώμη, λέει ο μάνατζερ. Δεν το 
ήξερα. Ορίστε, δώσε μου την σκούπα 
να σου δείξω πώς γίνεται... 
Εκτυπώστε το ανέκδοτο |  Στείλτε το 
ανέκδοτο σε κάποιον φίλο σας

Είναι δύο υπάλληλοι σε ενα γρα-
φείο και δεν την παλεύουν καθό-
λου. Ιούλιος μήνας, ζ έσ τη αφό-
ρητη, πολλή δουλειά, όρεξη μηδέν. 
Ο ένας έχει σαλτάρει τελείως και 
έπειτα απο μερικές αποτυχημένες 

απόπειρες να κερδίσει μια άδεια 
απο το σκληρό αφεντικό, αποφα-
σίζει να λάβει δραστικά μέτρα και 
να εκβιάσει λίγο την κατάσ ταση. 
Πάει λοιπόν και κρεμιέται απο το 
ταβάνι και αρχίζει να βγάζει περί-
εργους ήχους. Μπαίνει το αφεντικό 
σ το γραφε ίο, τον βλέπε ι,  μένε ι 
κάγκελο.
- Τί έπαθες ρε; Γιατί κρεμάστηκες απο 
το ταβάνι;
- Είμαι λάμπα!!
- Ααα.. δεν πας καλά εσύ. Πάρε μια 
αδε ιούλα μπας και ξε λαμπικάρε ις 
λίγο.
Κατεβαίνε ι κάτω ο τύπος και φεύ-
γε ι.  Τον βλέπε ι ο συνάδελφος του 
και σηκώνεται και αυτός και τον ακο-
λουθεί απο πίσω. Τον βλέπει το αφε-
ντικό...
- Εσύ που πας;
- Ε, δεν μπορώ να δουλέψω μέσα στα 
σκοτάδια...

Η μαμά μαλώνει τον γιο: 
- «Είσαι ένας τεμπέλης και ψεύτης, 
ίδιος ο ανεπρόκοπος ο πατέρας σου.»
Ο σύζυγος:
- «Μα Μαρία, ε γώ δεν ε ίμαι ούτε 
τεμπέλης ούτε ψεύτης.» 
- «Δεν μιλάω για σένα!!!»

κριΟΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες κατά 
τις οποίες πρέπει να βάλετε τα δυνατά 
σας, αφού εσείς θα είστε στο επίκεντρο 
της προσοχής όλων στο ευρύ κοινωνικό 
σας περιβάλλον. Εσείς θα είστε που θα 
τους ανεβάσετε τη διάθεση, που θα τους 
συμβουλεύσετε, που θα τους παροτρύ-
νετε ή θα τους αποτρέψετε.

ΤΑΥρΟΣ
Διακύμανση θα έχετε στην έκβαση των 
υποθέσέων σας και αυτό σας προκαλεί 
εσωστρεφείς και κυκλοθυμικές τάσεις. 
Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν με ψεύ-
τικες υποσχέσεις και φυλαχτείτε από τη 
ρευστότητα της εποχής. Πρέπει να αντιλη-
φθείτε το φθόνο του περιβάλλοντος για 
μια σημαντική σας επιτυχία και περισσό-
τερο πρέπει να φυλαχτείτε από το στενό 
σας περιβάλλον.

διδΥμΟι
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η 
καλύτερη που θα μπορούσε να δώσει 
πολύ ευχάριστα μηνύματα. Η καχυποψία 
και οι κριτικές διαθέσεις θα μπορούσαν 
να σας δημιουργήσουν πολλά προβλή-
ματα. Να αποφύγετε σοβαρές συζητή-
σεις, ακόμα κι αν η ένταση της μέρας 
σας αφήνει ανεπηρέαστους, 
επηρεάζει τους συνομιλη-
τές σας.

κΑρκιΝΟΣ
Έχετε την ανάγκη να 
τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας 
από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέ τοιο 
είναι δύσκολο. Είναι 
ανάγκη να καταλάβετε 
ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και 
είναι καιρός να αρχίσετε μέσα σας τις 
εκκαθαρίσεις, για να νιώσετε καλύτερα. 
Πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε πράξη 
όλα αυτά που σκέφτεστε.

λΕώΝ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας 
οδηγούν πουθενά και αποφασίστε να 
δεχθείτε μια αλλαγή που έχει γίνει στη 
ζωή σας. Μην ξεχνάτε πως οι άσπονδοι 
φίλοι σας κάποιο σφάλμα σας περιμένουν 
για να σας επιτεθούν. Μην αφήνετε τους 
άλλους να σας δημιουργούν προβλήματα 
τη στιγμή που μπροστά σας ανοίγονται 
καινούργιοι δρόμοι.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Την περίοδο αυτή πρέπει να είστε προ-
σεκτικοί στις μετακινήσεις που θα κάνετε 
από το σπίτι σας και στις επαγγελματι-
κές αποφάσεις. Ίσως μερικές φορές είναι 
πιο χρήσιμο να κάνετε ότι δεν συμβαί-
νει τίποτα από το να ρίξετε γροθιά στο 
μαχαίρι. Τώρα μπορείτε να αναλάβετε 
πρωτοβουλίες και να κάνετε νέες προ-
σπάθειες.

ΖΥΓΟΣ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, 
σας έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικο-
νομικά σας από απερίσκεπτες επενδύσεις 
και επιδέξιους τύπους και μην αφήνεστε σε 
υποσχέσεις βοηθείας για τα επαγγελματικά 
σας σχέδια. Τα οικονομικά σας παρόλα αυτά 
θα παραμείνουν σταθερά για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

ΣκΟρΠιΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά και-
ρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποίθησής 
σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον εαυτό 
σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή την άδικη 
συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα και αν δεν 
πιστεύετε πως μπορείτε περισσότερα, πιέ-
σετε τον εαυτό σας για το αντίθετο.

ΤΟξΟΤΗΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να πάνε 
καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη ζωτικό-
τητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός αυτή την 
περίοδο, όλα γύρω σας γίνονται γης μαδιάμ. 
Εσείς όμως έχετε διαπιστώσει ότι η ζωή σας 
έχει πάρει τον καλό δρόμο. Συνειδητοποιείτε 
ότι τα σύννεφα υποχωρούν και ότι οι ευκαι-

ρίες από πλευράς συγχρονισμού-τάιμινγκ 
προσφέρονται για να προχωρή-

σετε κερδίζοντας χρόνο και 
χρήμα.

ΑιΓΟκΕρώΣ
Το πείσμα και ο εγω-
ισμός σας, μπορεί 
να δυσχεράνουν μία 
επαγγελματική ή κοι-

νωνική σχέση σας. Με 
μια πιο διπλωματική 

συμπεριφορά θα βγείτε 
περισσότερο κερδισμένοι. 

Υπάρχει η πιθανότητα, απροσδό-
κητων εξελίξεων, που όπως κι αν εμφα-

νιστούν δεν θα καταλήξουν ικανοποιητικά.

ΥδρΟχΟΟΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέρ-
γειες και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε 
αναγκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις. Θα 
υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για να αυξή-
σετε τα έσοδά σας, αλλά είναι πιθανόν να 
μην τις αντιληφθείτε γιατί παράλληλα αυξά-
νονται και τα έξοδά σας. 

ιχΘΕιΣ
Οι εξελίξεις στα οικονομικά ακολουθούν 
αργό αλλά σταθερό δρόμο. Και μολονότι 
η κατάσταση παραμένει ρευστή, μπορείτε 
τελικά να κάνετε δυναμικές επεμβάσεις στο 
στενό σας περιβάλλον και στο χώρο της δου-
λειάς σας. Μέσα στον καταιγισμό των γεγονό-
των, μην αμελήσετε τους φίλους σας και την 
οικογένειά σας. Είναι η περίοδος που μπο-
ρείτε να εντυπωσιάσετε το περιβάλλον σας.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Ν
αι το έργο ήταν δύσκολο. Παίζαμε σε μία έδρα 
που δεν είχαμε θετικό αποτέλεσμα. Κόντρα σε 
μια ομάδα που είναι πρώτη στην παγκόσμια 
κατάταξη. Κι όμως. Στην world class ομάδα του 

Βελγίου, είχαμε ένα σύνολο με πλάνο και πάθος το οποίο 
είχε τις δικές του μονάδες «παγκόσμιας κλάσης». Μα-
νωλάς, Παπασταθόπουλος. Αμυντικοί εκατομμυρίων. 
Μήτρογλου. Ενας από τους πιο «καυτούς» επιθετικούς. 
Μέσοι με ταλέντο (Σάμαρης, Φορτούνης, Μάνταλος). 
Μπακ με εμπειρία ετών και με προσωπικότητα όπως οι 
Τοροσίδης και Τζαβέλλας. Κι ένα τέρμα που κατέβασε... 
ρολά (Καπίνο).
ΟΚ, εάν κοιτάξει κανείς την στατιστική θα μας χαρακτη-
ρίσει τυχερούς με 17-2 τελικές και 69-31 κατοχή μπάλας. 
Ομως η πραγματικότητα είναι άλλη. Πως η Εθνική είναι 
αυτή που μέχρι το 89’ κρατούσε τη νίκη. Η Εθνική είναι 
αυτή που θα είχε περισσότερες πιθανότητες για το τρί-
ποντο εάν δεν έμενε με δέκα παίκτες από το 65’ (Ταχτσί-
δης). Ομως και οι Βέλγοι είχαν world class παίκτες. 
Και ο Λουκάκου είναι ένας από τους. Με τελείωμα 
που θύμισε τον φουνταριστό στο πόλο, ο επιθε-
τικός του Βελγίου νίκησε Παπασταθόπουλο και 
Καπίνο και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Προφανώς και οι απουσίες των Αζάρ και Ντε 
Μπρόινε ήταν σημαντικές. Ομως είναι τέτοιο το 
ρόστερ του Βελγίου που ο Μαρτίνεθ δεν είχε μεγά-
λους πονοκέφαλους για το πως θα τους αντικαταστή-
σει. Σ’ ένα 3-5-2 χώρισε τους Καράσκο και Τσαντλί (στα 
άκρα) βάζοντας τον Μέρτενς κοντά στον Λουκακού και 
με ελεύθερο ρόλο έχοντας την κάλυψη των Ναϊνγκολάν, 
Φελαϊνί, Βίτσελ.
Ο Σκίμπε μάλλον περίμενε το πλάνο του Μαρτίνεθ και 
παρέταξε μία ομάδα με συγκεκριμένους στόχους. Μπο-
ρεί στα χαρτιά να φαινόταν 4-2-3-1 και όταν είχαμε την 
μπάλα στα πόδια μας και προσπαθούσαμε να δημιουρ-
γήσουμε (σπάνιο φαινόμενο στο ματς και στο πρώτο 
ημίχρονο) αλλά ουσιαστικά μεταμορφωνόταν σε 3-4-3 
κάθε φορά που αμυνόμασταν. Ο Τζαβέλλας γινόταν 
τρίτο στόπερ ο Σταφυλίδης γύρναγε να βοηθήσει στα 
μπακ και οι Σάμαρης, Ταχτσίδης παρέμεναν τ’ αμυντικά 
χαφ.
Αυτό βραχυκύκλωσε την ομάδα του Βελγίου η οποία 
είχε την κατοχή αλλά ουσιαστικά απείλησαν σοβαρά 

μόνο δύο φορές (με Φελαϊνί στο 13’ και στο 31’) και η 
Εθνική έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο στο ανασταλ-
τικό της κομμάτι.

ΜΗΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ
Κι αφού το πλάνο τηρήθηκε άψογα στο πρώτο μέρος 
ήρθε το γκολ στο δεύτερο μέρος (46’). Ο Ταχτσίδης 
πήρε την κεφαλιά, ο Μήτρογλου βγήκε στην πλάτη της 
άμυνας του Βελγίου κι άνοιξε το σκορ για την Εθνική μ’ 
ένα άψογο πλασέ. Οι ισορροπίες άλλαξαν αυτόματα. Η 
Ελλάδα πλέον είχε το παιχνίδι στα χέρια της, δεν θα χρει-
αζόταν ν’ αλλάξει το πλάνο της και το άγχος μεταφέρθηκε 
στους γηπεδούχους.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με τον Μαρτίνεθ να προ-
σθέτει ποιότητα στο μεσοεπιθετικό του κομμάτι (Ντε-
μπελέ και Μιραλάς) και να προσπαθεί να βρει διαδρό-
μους. Αυτό δεν ήταν εφικτό μέχρι το 65’. Εκεί ο Ταχτσίδης 

άφησε με δέκα παίκτες την Εθνική βλέ-
ποντας την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι 

παίκτες του Βελγίου μυρίστηκαν... 
αίμα (κούραση των δικών μας διε-
θνών) κι άρχισαν την πολιορκία.
Ο Καπίνο έβγαζε όσα μπορούσε 
(τρομερή επέμβαση στο 74’ στον 
Μέρτενς) οι Βέλγοι δεν μπορού-

σαν να μπουν στην περιοχή (Βίτσελ 
σουτ στο 82’) κι όλα έδειχναν ότι θα 

μπορούσαμε να πάρουμε τη μεγάλη νίκη. 
Ομως στο 89’ ο Λουκάκου έβαλε ένα σπουδαίο γκολ 
(έβαλε πλάτη τον Παπασταθόπουλο στην μικρή περιοχή 
και γύρισε με δυνατό σουτ για να νικήσει τον Καπίνο) και 
χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στο Βέλγιο.
Βεβαίως θα μπορούσε να είχα χαρίσει και τη νίκη αλλά η 
κεφαλιά στο 91’ την απέκρουσε ξανά ο Καπίνο και το παι-
χνίδι έληξε ισόπαλο.
Βέλγιο (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Αλντερβάι-
ρελντ, Ναϊνγκολάν, Βερτόνγκεν, Βίτσελ, Φελαϊνί (66’ Ντε-
μπελέ), Λουκάκου, Καράσκο, Μέρτενς, Τσαντλί, Σιμάν 
(83’ Μιραλάς)
Ελλάδα (Μίκαελ Σκίμπε): Καπίνο, Τοροσίδης, Μανωλάς, 
Παπασταθόπουλος, Τζαβέλλας, Σάμαρης, Ταχτσίδης, 
Μάνταλος (84’ Ζέκα), Σταφυλίδης, Φορτούνης (67’ Τζιό-
λης), Μήτρογλου (92’ Βέλλιος)

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έφυγαν υπερήφανοι από τις Βρυξέλλες, 
παίρνοντας ηρωική ισοπαλία (1-1) απέναντι στο αήττητο Βέλγιο! Στο 89’ ισοφαρίστηκε η 
Εθνική, που τελείωσε το ματς με εννιά παίκτες!

Παρέλαση στις 
Βρυξέλλες...

αθλητικά

Ο Μίκαελ Σκίμπε δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του, ενώ 
τόνισε ότι βάσει των συνθηκών το αποτέλεσμα της ισοπαλίας αφή-

νει ικανοποίηση.
Και στη συνέντευξη Τύπου, ο Μίκαελ Σκίμπε αναφέρθηκε στην λανθα-
σμένη αποβολή του Ταχτσίδη, δήλωσε ξανά περήφανος για τους παίκτες 
του και ξεκαθάρισε πως δεδομένων των συνθηκών υπάρχει ικανοποίηση.
Συγκεκριμένα είπε:
«Πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερο απο-
τέλεσμα από αυτό, με βάση το σενάριο του ματς. Σίγουρα θα μπορού-
σαμε να περιμένουμε να κερδίσουμε, αλλά δεδομένων των συνθηκών 
είμαστε ικανοποιημένοι.
Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η κακή απόφαση του διαιτητή (απο-
βολή Ταχτσίδη) επηρέασε το ματς, επιτρέποντας στο Βέλγιο να πάρει 
χώρο. Έδωσε αλήθεια την πιθανότητα στο Βέλγιο να επανέλθει στο ματς. 
Κάναμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο από το πρώτο. Θα μπορούσαμε 
να παίξουμε πιο επιθετικά, αλλά απέναντι σε μια τέτοια ομάδα είναι 
δύσκολο. Είμαι πολύ υπερήφανος για την ομάδα μου».

Σάμαρης: «Κρίμα που ισοφαριστήκαμε»
Ο Ανδρέας Σάμαρης τόνισε πως όλοι πίστευαν στη νίκη μετά το 0-1 
και πως έμεινε στεναχώρια για την ισοφάριση και στο λεπτό που αυτή 
ήρθε...
Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα του ΣΚΑΪ:
«Oι 25-30 που είμαστε εδώ, πιστεύαμε σε κάτι τέτοιο. Την εξέλιξη δεν 
μπορούσε να την προβλέψει κανείς. Φανήκαμε αντάξιοι των περιστά-
σεων. Ήταν ένα παιχνίδι σκοπιμότητας, δεν μπορούσαμε να επιτεθούμε, 
αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που βρισκόταν στην 1η θέση του fifa ranking 
για 1,5 -2 χρόνια.
Έπαιξαν με ένα σύστημα που δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Τα 
καταφέραμε, δεν αφήσαμε το Βέλγιο να κάνει τόσες ευκαιρίες, είχε όμως 
την κατοχή. Καταφέραμε και σκοράραμε, ισοφαριστήκαμε ωστόσο και 
ήταν κρίμα.
Έχουμε κάνει ανάλογη εμφάνιση με την Ολλανδία, είχαμε την ίδια ποιό-
τητα με τη μπάλα. Κρατάω περισσότερο το αποτέλεσμα, ήταν καλύτερο 
το δικό μας στο Βέλγιο, απ’ ό,τι της Βοσνίας στο Βέλγιο. Αλλά δεν θα 
σημαίνει τίποτα αν δεν πάρουμε ένα αποτέλεσμα στη Βοσνία, ώστε να 
πάρουμε τη 2η ή και την 1η θέση στον όμιλο».
Για τους στόχους της Εθνικής: «Να παρουσιάσουμε μία εικόνα οικογέ-
νειας, μίας ομάδας που θα πεθαίνει ο ένας για τον άλλον. Είχαμε μιλήσει 
γι’ αυτό και στην Ολλανδία. Ήταν μία παρέα που θα προσπαθούσε να 
παίξει ποδόσφαιρο, αλλά πρώτος στόχος μας ήταν η άμυνα. Παρουσι-
άζουμε μία εικόνα που θέλει να βλέπει κι ο κόσμος. Αυτή είναι η εικόνα 
της Εθνικής και θα συνεχίσει να είναι». 
Για τη συνέχεια: «Είναι δεδομένο ότι το κλισέ αγώνας-αγώνας είναι η 
αρχή μας. Στόχος μας είναι να πάμε στη Ρωσία, να περάσουμε στους ομί-
λους. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι και προχωράμε...».

Σκίμπε: «Δεδομένων 
των συνθηκών είμαστε 
ικανοποιημένοι»
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Έντονο είναι στο εσωτερικό 
της ΑΕΚ, το αίσθημα πως 
άπαντες αδίκησαν τους 
εαυτούς τους έτσι όπως 
ήρθαν φέτος τα πράγματα 
στο πρωτάθλημα, με τον 
Βασίλη Λαμπρόπουλο να 
δηλώνει πως... χτυπούν το 
κεφάλι τους στον τοίχο στην 
«Ένωση». 

 

«
Σίγουρα όταν βλέπεις τον 
Ολυμπιακό να μην είναι 
φέτος αυτός που περίμε-
νες και αυτός που ήταν τα 

προηγούμενα χρόνια. Όταν βλέ-
πεις πως ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟ ψα-
χνόντουσαν στην αρχή γιατί εί-
χαν θέμα. Σίγουρα θα πρέπει να 
χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο 
και να λες ότι αδίκησα τον εαυτό 
μου και ότι φέτος ήταν μια καλή 
ευκαιρία για να μπορέσουμε να 
πάρουμε το πρωτάθλημα. Τώρα 
δυστυχώς δεν μπορούμε να κά-
νουμε τίποτα και να φέρουμε τον 
χρόνο πίσω. Μένουμε στους στό-
χους που μας έχουν απομείνει», 
δήλωσε στην «Ώρα των Σπορ» o 
Έλληνας μπακ και αναφέρθηκε α-
ναλυτικά για: 
- τη μεταμόρφωση της ΑΕΚ 
τον τελευταίο ενάμιση μήνα: 
«Σίγουρα με την αλλαγή προπο-
νητή, υπάρχει και αλλαγή ψυχολο-
γίας. Ο Χιμένεθ χτύπησε σε αυτό. 
Είχαμε πεσμένη ψυχολογία λόγω 
των αρνητικών αποτελεσμάτων 
και πολλά ματς τα χάσαμε στο 92’ 
και χάναμε από ανατροπές. Ήμερε 
πως ήμασταν καλοί παίκτες, αυτό 
το πίστευε και μας έκανε και εμάς 
να το πιστέψουμε». 
-τι άλλαξε αγωνιστικά επί Χιμέ-
νεθ: «Μας έκανε πιο σφιχτούς ως 
ομάδα. Να παίζουμε ο ένας για 
τον άλλον, να μην κοιτάζει κανείς 
μόνο τον εαυτό του. Ήταν θέμα 
χημείας. Να μπορέσουμε να βρε-
θούμε ο ένας με τον άλλον ξανά. 
Και πιστεύω πως αυτό δούλεψε 
και το πέτυχε». 
-την βελτίωση στην αμυντική λει-

τουργία: «Σίγουρα μας βοήθησε 
με κάποιες κατευθύνσεις. Η ΑΕΚ 
πρέπει να πιέζει ψηλά, μας έχει 
ανεβάσει και εμάς ψηλά. Και θέλει 
από την άμυνα, αλλά και από τους 
επιθετικούς να πιέζουν κοντά 
στην εστία του αντιπάλου. Και 
αυτό βοηθάει συνολικά να λει-
τουργεί σωστά η άμυνα». 
-το τι πήγε στραβά στον πρώτο 
γύρο του πρωταθλήματος: 
«Θεωρώ ότι φταίμε εμείς οι παί-
κτες πρώτα απ΄ όλους. Δεν γίνε-
ται τον τελευταίο 1.5 μήνα να παί-
ζουμε καλά και πριν να μην μπο-
ρούμε να το κάνουμε. Φέρουμε 
ευθύνη εμείς κατά πρώτο λόγο. 
Προφανώς μας επηρέασαν πολύ 
οι αλλαγές προπονητών. Με άλλη 
φιλοσοφία ο ένας, με άλλη φιλο-
σοφία ο άλλος. Αυτό δεν μας βοή-
θησε καθόλου». 
-το αν υπήρξε θέμα νοοτροπίας, 
ειδικά στα εκτός έδρας παιχνί-
δια που δεν μπορούσε η ΑΕΚ να 
πάρει αποτέλεσμα: «Δεν νομίζω 
ότι ήταν θέμα κακής νοοτροπίας. 
Απλά γενικώς νομίζω πως με τον 
κύριο Μοράις ήμασταν άτυχοι 
σε πολλά παιχνίδια. Σίγουρα δεν 
μας πήγαν και κάποια άλλα ματς, 
όπως με τον Παναιτωλικό που δεν 
έπρεπε με τίπουα να το χάσουμε 
και το καταφέραμε να το χάσουμε. 
Και κατά πρώτο λόγο για όλα αυτά 
φταίμε εμείς». 
- το αν έχουν αδικήσει τους εαυ-
τούς τους: «Σίγουρα όταν βλέπεις 
τον Ολυμπιακό να μην είναι φέτος 
αυτός που περίμενες και αυτός 
που ήταν τα προηγούμενα χρό-
νια. Όταν βλέπεις πως ο ΠΑΟΚ και 
ο ΠΑΟ ψαχνόντουσαν στην αρχή 
γιατί είχαν θέμα. Σίγουρα θα πρέ-
πει να χτυπάς το κεφάλι σου στον 
τοίχο και να λες ότι αδίκησα τον 
εαυτό μου και ότι φέτος ήταν μια 
καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε 
να πάρουμε το πρωτάθλημα. 
Τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε να 
κάνουμε τίποτα και να φέρουμε 
τον χρόνο πίσω. Μένουμε στους 
στόχους που μας έχουν απομεί-
νει». 

Λαμπρόπουλος: 
«Χτυπάμε το κεφάλι 
μας στον τοίχο...»

αθλητικά

Τουλάχιστον 8 παίκτες του ρόστερ του 
Ολυμπιακού έχουν αβέβαιο μέλλον και τα 
μήνυματα για αυτούς δεν δείχνουν θετικά.

 

Μ
πορεί ο Ολυμπιακός να είναι ακόμα εν μέσω 
διαδικασίας αγώνων και της προσπάθειάς 
της εκπλήρωσης των δύο στόχων αλλά κά-
ποια πράγματα ως προς το ρόστερ του ξε-

καθαρίζονται από τώρα. Υπάρχουν το λιγότερο οκτώ παί-
κτες από το τωρινό ρόστερ που βλέπουν ότι το μέλλον τους 
μπορεί να μην είναι του χρόνου στον Ολυμπιακό. Ας τους 
δούμε πιο αναλυτικά:
 ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝ: Ο 28χρονος Γερμανός άσος όταν αποκτή-
θηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε προκάλεσε... φρενίτιδα 
στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πέραν της διαχείρισης που 
είχε ο Μπέντο απέναντί του τα πραγματικά καλά ματς του 
Μάρκο Μάριν είναι πολύ λίγα. Ο ίδιος φέρεται και να μην 
νιώθει καλά με όλο αυτό. Θεωρείται δύσκολο να μείνει. Σε 
16 παρουσίες είχε 1 γκολ και 5 ασίστ.
 ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ: Το συμβόλαιό του 
λήγει και ο Ολυμπιακός έχει δείξει εδώ και 
καιρό σαφή πρόθεση να κρατήσει τον 
Μποτία και όχι τον Μαροκινό διεθνή. Το... 
κακό για τον Ντα Κόστα είχε αρχίσει από 
το καλοκαίρι που είχε ανοίξει... μέτωπο με 
τον κόσμο μετά από αποδοκιμασίες που 
εισέπραξε στα ματς με Μπερ Σεβά. Μάλιστα 
του είχαν ζητηθεί εξηγήσεις και για την συμπε-
ριφορά του και για το αγωνιστικό του πρόσωπο. 
Έχει κάνει και κάποια καλά παιχνίδια φέτος, έχει όμως και 
αρκετές γκέλες που απέφεραν γκολ για τον αντίπαλο. Έχει 
27 ματς με 1 γκολ. Είναι αρκετά πιθανό να γυρίσει Τουρκία.
 ΤΑΡΙΚ ΕΛΙΟΥΝΟΥΣΙ: Αποκτήθηκε κυρίως για εξτρέμ, 
ωστόσο δεν είναι το εξτρέμ που θα ήθελε ο Ολυμπιακός. 
Από αγωνιστικής άποψης ο διεθνής Νορβηγός δεν είναι 
αυτό που θα ήθελε και θα περίμενε ο πειραϊκός σύλλογος 
σε μία χρονιά που ο Σεμπά μέχρι να... σκάσει και να τραυ-
ματιστεί από τα σερί ματς έδειχνε δύο και τρεις σκάλες 
πάνω από αυτόν. Έχει 6 γκολ σε 32 αγώνες φέτος. Το μέλ-
λον του είναι αβέβαιο στο Λιμάνι και ενώ οι πρόσφατες 
δηλώσεις του στη Νορβηγία σήκωσαν αρκετό... θόρυβο.
 ΤΣΟΡΙ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ: Μεγάλη μορφή της ομάδας και 
εμβληματικός αρχηγός αλλά τα χρόνια πέρασαν για τον 
Τσόρι. Δεν του άξιζε σίγουρα τέτοια συμπεριφορά από 
τον Μπέντο που τον είχε στο... ψυγείο σχεδόν δύο μήνες, 
ωστόσο δεν είναι ο Τσόρι που ξέραμε παλιά και δεν θα 
μπορούσε να είχε σε τέτοια ηλικία και με τέτοιο ιστορικό 
τραυματισμών. Το καλοκαίρι θα αποφασίσει εάν θα γυρί-
σει στην Αργεντινή ή όχι. Εφόσον αποφασίσει να σταματή-

σει πάντως τον περιμένει θέση στον Ολυμπιακό. Είχε φέτος 
13 αγώνες με 2 γκολ και 1 ασίστ.
 ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΚΑΜΠΙΑΣΟ: Παρά την ηλικία του ο Καμπιάσο 
έβαλε και φέτος τα... γυαλιά σε πολλούς. Τα χρόνια όμως 
περνάνε και μόνο σίγουρο δεν είναι πως ο Εστέμπαν 
Καμπιάσο θα έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού και 
του χρόνου. Τα δεδομένα ως προς τον Ολυμπιακό είναι 
ίδια με του Τσόρι. Εάν θελήσει να σταματήσει την μπάλα θα 
πάρει πόστο στην ομάδα. Φέτος έχει 22 ματς με 3 γκολ και 
1 ασίστ. Είχε και 2 σημαντικά τέρματα στην Ευρώπη.
 ΑΛΙ ΣΙΣΟΚΟ: Αποκτήθηκε ως αριστερός μπακ για να 
δώσει μία έξτρα λύση λόγω της ευπάθειας των τραυμα-
τισμών του Ντε Λα Μπέγια αλλά αποδείχθηκε κατώτερος 
του Ισπανού. Ματς όπως αυτό στην Σούπερ Λίγκα με τον 
Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο τον εξέθεσαν. Από την στιγμή 
που είναι δανεικός πιο πιθανό είναι να φύγει παρά να μεί-
νει καθώς δεν ικανοποίησε με τις επιδόσεις του σε προπο-
νήσεις και αγώνες.
 ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΠΑΡΕΔΕΣ: Και για τον Παρέδες ισχύ-

ουν περίπου τα ίδια με τον Σισοκό. Δεν είναι τόσο 
πιθανό να συνεχίσει στον Ολυμπιακό.

 ΜΠΡΟΥΝΟ ΒΙΑΝΑ: Ως ο αγαπημένος αμυ-
ντικός του Μπέντο εισέπραξε όλο το... ανά-
θεμα. Σε κάποια ματς ήταν πραγματικά 
κακός ενώ και ο ίδιος ο Πορτογάλος φρό-
ντισε να επιβαρύνει την θέση του, βάζο-
ντάς τον ακόμα και αριστερό μπακ σε ματς 

με τον ΠΑΟΚ. Η φυγή του Πάουλο Μπέντο 
σίγουρα δεν είναι στα υπέρ του. Πάνω που 

βελτίωνε την εικόνα του έσπασε τα πλευρά του και 
τέθηκε off. Αβέβαιο και το μέλλον του νεαρού Βραζιλιάνου.
ΝΙΚΟΛΑ ΛΕΑΛΙ: Είναι πάνω κάτω γνωστά όλα όσα συνέ-
βησαν με τον Λεάλι. Το γεγονός πως δεν θέλει να τον κρα-
τήσει η Γιουβέντους ούτε αποκάλυψη είναι, ούτε είδηση. Ο 
Λεάλι έχει αρκετές γκέλες φέτος και σε επίπεδο Ευρώπης 
και στην Ελλάδα και ενώ χρεώθηκε σε μεγάλο βαθμό τον 
αποκλεισμό από την Μπεσίκτας, καθώς όντως είχε ευθύνη 
στα 4 από τα 5 γκολ των Τούρκων. Δεν πρόκειται να μείνει 
και αυτό είχε αποφασιστεί τελικά μετά την Μπεσίκτας.
 ΟΣΚΑΡ ΚΑΡΝΤΟΣΟ: Επιθετικός που στον Ολυμπιακό έχει 
πιο λίγα γκολ ακόμα και αμυντικούς πόσο απαραίτητος 
μπορεί να είναι; Δυστυχώς για εκείνον και για τον σύλλογό 
του ο έμπειρος Όσκαρ Καρντόσο δεν αποδείχθηκε πως 
μπορεί να σταθεί πια σε τέτοιο επίπεδο. Με συμβόλαιο 
άνω των 2 εκατ. ευρώ ο Καρντόσο δεν δικαιολόγησε σε 
καμία των περιπτώσεων τα χρήματα που δαπανήθηκαν για 
την περίπτωσή του. Ο ατζέντης του από τον Γενάρη έλεγε 
πως είχε κρούσεις από Κίνα και Τουρκία αλλά και Παρα-
γουάη. Σε 28 αγώνες έχει 2 γκολ και 2 ασίστ με 1.383 λεπτά 
συμμετοχής.

«Ερυθρόλευκοι» στην... κόψη του 
ξυραφιού!
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Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης... 
σκότωσε τον Άρη και χάρισε 
τη νίκη με 1-0 στα Τρίκαλα, 
περιορίζοντας κι άλλο τις ελπίδες 
των «κιτρινόμαυρων» για άνοδο στη 
Σούπερ Λιγκ.

 

Α
ρκετά επεισοδιακό ήταν το παιχνί-
δι των Τρικάλων με τον Άρη, που 
τελικά βρήκε νικητές τους γηπε-
δούχους με 1-0 και τους φιλοξε-

νούμενους να ψάχνουν πλέον ένα... θαύ-
μα ώστε να επιστρέψουν στη Σούπερ Λιγκ. 
Αυτό γιατί, βρέθηκαν και πάλι στο -6 και τα 
πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν πολύ 
μιας και μπαίνουμε στην τελική ευθεία του 
πρωταθλήματος...
Οι γηπεδούχοι, ήταν ανώτεροι σε όλη την 
διάρκεια της αναμέτρησης. Από τα πρώτα 
λεπτά κυριάρχησαν και έκαναν το παιχνίδι 
τους, με τον Άρη να χάνει νωρίς τον Τάτο 
που τραυματίστηκε και να μένει χωρίς δημι-
ουργικό ποδοσφαιριστή. Αυτό έδωσε την 
ευκαιρία στα Τρίκαλα να παίξουν ακόμα πιο 
απελευθερωμένα και να φτάσουν στο γκολ 
στο 34. Ο Γιαννιτσάνης μπήκε ωραία από τα 
δεξιά, έκανε το γύρισμα και ο Μπαλμπόα 
με πλασέ στη κίνηση έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του Διούδη για το 1-0.
Κάπως έτσι ξεκίνησε και η επανάληψη. Στο 
55’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε μαρ-
κάρισμα του Ταυλαρίδη στον Κουσκουνά, 
ο Γιαννιτσάνης εκτέλεσε την ποινή, με τον 
Διούδη όμως να μπλοκάρει. Από εκείνη την 
φάση και έπειτα το παιχνίδι άρχισε να έχει 
εντάσεις. Στο 68’ ο Μουμίν είδε δεύτερη 
κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα και απο-
βλήθηκε, ενώ στο 72’ ο Ταυλαρίδης είχε 
αψυμαχία με τον Κουσκουνά με αποτέλε-
σμα να δει και αυτός κόκκινη αφήνοντας 
και τον Άρη με 10 ποδοσφαιριστές. Κάπου 
εκεί ουσιαστικά όλα τέλειωσαν. Ο Άρης 
πίεσε, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει, τα 
Τρίκαλα έκλεισαν τους χώρους και πήραν 
την μεγάλη νίκη.
ΤΡΙΚΑΛΑ (Περικλής Αμανατίδης): Απο-
στολίδης, Λαμπάκης, Γκόλιας, Πίντο, Βέρ-
τζος, Ριζογιάννης, Μπαϊκαρά, Μουμίν, Κου-
σκουνάς (89’ Αρναρέλλης), Μπαλμπόα (73’ 
Μαχαμάτ), Γιαννιτσάνης (79’ Ρομπέρ).
ΑΡΗΣ (Νίκος Κωστένογλου): Διούδης, Τζα-
νακάκης, Καράμπελας, Σόουζα, Ταυλαρί-
δης, Παυλίδης, Πίτου Γκαρσία (78’ Ντόγος), 

Ραούλ Μπράβο (52’ Ντούνης), Τάτος (19’ λ. 
τρ. Καπνίδης), Μιλούνοβιτς, Ίλιτς.

Λαμία - Χανιά 2-1
Τα Χανιά αιφνιδίασαν την Λαμία, προηγή-
θηκαν 0-1, όμως η ομάδα της Φθιώτιδας 
ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε μια υπέρ 
πολύτιμη νίκη με 2-1 στην προσπάθεια που 
κάνει για άνοδο στη Σούπερ Λιγκ.
Επιστροφή στις νίκες για την Λαμία, που 
μετά τις διαδοχικές απώλειες βαθμών με 
Πανελευσινιακό και Τρίκαλα, επικράτησε 
2-1 των Χανίων σε ένα παιχνίδι που δεν 
υπήρχε για εκείνη άλλο αποτέλεσμα από 
τη νίκη!
Μπορεί το παιχνίδι να μην ξεκίνησε και 
τόσο θετικά για τους γηπεδούχους, καθώς 
στο 20’ ο Σταματής με σουτ νίκησε τον 
Πίτκα για το 0-1, αλλά από το επόμενο κι 
όλας λεπτό τα πράγματα έδειξαν πως θα 
φτιάξουν... Ο Βασιλείου είδε την δεύτερη 
κίτρινη αμέσως μετά το γκολ της ομάδας 
του και την άφησε με 10 ποδοσφαιριστές, 
κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Λαμία. Οι γηπε-
δούχοι άρχισαν να πιέζουν, έχαναν ευκαι-
ρίες και τελικά στο 26’ ήρθε η ισοφάριση. 
Ο Τσουκάνης έκανε χέρι, ο διαιτητής έδειξε 
την άσπρη βούλα και ο Βασιλόγιαννης 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, η πίεση 
συνεχίστηκε, αλλά το δεύτερο γκολ για 
την Λαμία δεν ήρθε... Έτσι, οι δύο ομάδες 
πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1 
και τους γηπεδούχους σαφώς ανώτερους.
Με την επανέναρξη, ο Μπάμπης Τεννές, 
έβγαλε τον Ματσούκα και πέρασε στη θέση 
του τον Φερφελή. Ο 24χρονος επιθετικός, 
δεν είχε βρει δίχτυα μέχρι και σήμερα, αλλά 
κόντρα στα Χανιά χρειάστηκε μόλις τέσ-
σερα λεπτά! Στο 50’, μετά από σέντρα του 
Σπυρόπουλου με κεφαλιά έκανε το 2-1, σε 
μια φάση που φέρει ευθύνη και ο τερμα-
τοφύλακας των φιλοξενούμενων. Η Λαμία 
πέτυχε και τρίτο τέρμα με τον Όμο, όμως ο 
επόπτης τον υπέδειξε σωστά σε θέση οφσά-
ιντ, με το παιχνίδι μετά από λίγα λεπτά να 
ολοκληρώνεται και την Λαμία να επιστρέ-
φει στις νίκες.

Κονέ με την Σούπερ Λιγκ
Ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε και από τον 
Εύοσμο (1-0), έμεινε αήττητος στη κατηγο-
ρία και συνέχισε την κούρσα του προς τα 
«σαλόνια» 

«Τρένο» συνεχίζει ο Απόλλων Σμύρνης στην 
Football League, καθώς πέρασε και από τον 
Εύοσμο (1-0) και παρέμεινε τόσο αήττητος 
στη κατηγορία, όσο και σε απόσταση ασφα-
λείας από την 3η θέση. Η «Ελαφρά Ταξιαρ-
χία» πήρε τη νίκη σε μία δύσκολη έδρα, 
χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Κονέ στο 41’, ο 
οποίος με έναν «κεραυνό» δεν άφησε περι-
θώρια αντίδρασης στον Γιακουμάκη. Στο 
δεύτερο μισό οι φιλοξενούμενοι  διαχειρί-
στηκαν το προβάδισμά τους και δεν επέτρε-
ψαν στον Αγροτικό Αστέρα να τους απειλή-
σουν ουσιαστικά.

Απόλλων Σμ - Αιγινιακός 4-1
Μόνος πρώτος και πάλι ο Απόλλων 
Σμύρνης, που δε δυσκολεύτηκε να πετύ-
χει μία ακόμα νίκη, με 4-1 επί του Αιγινι-
ακού και να επιστρέψει ξανά στη κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα. 
Η Ταξιαρχία μπήκε δυνατά και άνοιξε το 
σκορ από νωρίς, αφού στο 19’ Ο Σιατρα-
βάνης έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης 
άμυνας και βρήκε με ωραίο γύρισμα τον 
Διαμαντόπουλο, ο οποίος έσπρωξε τη 
μπάλα στα δίχτυα. 
Ο Αιγινιακός κατάφερε να αιφνιδιάσει, 
όμως, τον Απόλλωνα και να ισοφαρίσει 
με τον Ζγκούρη στο 36’ αλλά η απάντηση 
ήταν άμεση! Στο 40’ και το 45’ οι Σιατρα-
βάνης και Αλμπάνης κατάφεραν να σκο-
ράρουν και να βάλουν τέλος στις όποιες 
ελπίδες είχαν οι φιλοξενούμενοι για απο-

τέλεσμα. 
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι έχο-
ντας πάρει σημαντικό προβάδισμα, έκα-
ναν οικονομία δυνάμεων, με τον Μπαρ-
τολίνι να είναι αυτός που με κεφαλιά δια-
μόρφωσε το τελικό 4-1, που επανέφερε 
στη κορυφή τη Ταξιαρχία, έχοντας μάλι-
στα και αέρα 9 βαθμών από τον 3ο Άρη 
και τη ζώνη της ανόδου. 

Κισσαμικός - Αν. Καρδίτσας 2-1 
Πολύτιμη, αλλά και αγχώδη νίκη, πέτυχε 
ο Κισσαμικός, που αν και τα βρήκε 
σκούρα κόντρα στην Αναγέννηση Καρ-
δίτσας, κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 
με το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση να 
έρχεται στις καθυστερήσεις του αγώνα. 
Ο Μίλιτ ς μόλις στο 17’ κατάφερε να 
βάλει μπροστά στο σκορ τους γηπεδού-
χους, όμως η ομάδα από την Καρδίτσα 
είχε απάντηση και με δράστη τον Τζέκο 
να βρίσκει δίχτυα στο 39’ έπειτα από 
σέντρα του Τσόπελα, παίκτες που είχαν 
μπει στον αγωνιστικό χώρο ως διπλή 
αλλαγή για την ΑΣΑ μόλις στο προηγού-
μενο λεπτό! 
Οι Κρητικοί μπλόκαραν από αυτή την 
εξέλιξη και δε μπορούσαν να βρουν το 
δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Αυτό, 
μέχρι και τις καθυστερήσεις, όμως, όπου 
και ήρθε η λύτρωση, με τον Τσερκέζο 
να σκοράρει στο 91’ και να χαρίζει με… 
buzzer beater τη νίκη στην ομάδα του.

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

ο μπαλμπόα τον έβγαλε... νοκ άουτ! 

αθλητικά
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

αθλητικά
Αποτελέσματα Superleague
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αθλητικά
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αθλητικά

Με γκολ των Λεβαντόφσκι, 
Πίστσεκ η Πολωνία πέρασε από 
το Μαυροβούνιο (1-2) και είναι το 
ξεκάθαρο φαβορί για την απευθείας 
πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
της Ρωσίας. Νίκες για Σλοβακία, Β. 
Ιρλανδία.

 

Π
ολύ σημαντική νίκη πέτυχε στην έ-
δρα του Μαυροβουνίου η Πολω-
νία στο ντέρμπι του Group E, στο 
οποίο έχει πλέον τεράστιο 

προβάδισμα για την πρωτιά. Η ο-
μάδα του Ανταμ Λαβάλκα επι-
κράτησε 1-2, έφτασε τις 4 νί-
κες σε 5 ματς (1 ισοπαλία) και 
ξεκαθάρισε τα πράγματα στην 
κορυφή, με τον Ρόμπερτ Λεβα-
ντόφσκι να σκοράρει ξανά. Ο 
σταρ της Μπάγερν Μονάχου πέ-
τυχε γκολ για 10ο σερί ματς στα προ-
κριματικά βάζοντας το 7ο σε αυτή την έκ-
δοση και βρήκε δίχτυα για 17η φορά στα τε-
λευταία 10 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με 
την Εθνική. Ο Λέβα άνοιξε το σκορ στο 40’ 
με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως στην 
επανάληψη και το 63’ το Μαυροβούνιο ισο-
φάρισε με τον Στέφαν Μουγκόσα. Το χρυσό 
γκολ για την Πολωνία πέτυχε στο 82’ ο δεξι-
ός μπακ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λού-
κας Πίστσεκ διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Νίκες για Σλοβακία, Β. Ιρλανδία, 
στο τέλος η Σκωτία
Η Σλοβακία τα βρήκε σκούρα για ένα ημί-
χρονο απέναντι στην Μάλτα, όμως στο τέλος 
έφτασε στη νίκη με 3-1 και παρέμεινε στο 
κόλπο της πρόκρισης. Ο Βάις άνοιξε το σκορ 
μόλις στο 2’ με γκολάρα, όμως στο 14’ ο 
Φαρούτζια έφερε το ματς στα ίσα! Οι φιλο-
ξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν ξανά το 
προβάδισμα στο 41’ με τον Γκρέγκους, όμως 
έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να σφρα-
γίσουν τους τρεις βαθμούς. Αρχικά, οι Μαλ-
τέζοι έμειναν με 10 παίκτες, όταν στο 78’ ο 
Φαρούτζια αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
και στο 84’ ο Νέμεθ έκανε το 1-3, πριν απο-
βληθεί και εκείνος στο 90’.
Η Β. Ιρλανδία πήρε γρήγορα το προβάδισμα 
επί της Νορβηγίας και το κράτησε μέχρι το 
τέλος. Γουόρντ (2’) και Ουάσινγκτον (33’) 

καθάρισαν τα πάντα από το πρώτο ημίχρονο, 
με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν 
ποτέ να αντιδράσουν. Η Σκωτία από την άλλη 
χρειάστηκε ένα γκολ του Μάρτιν στο 88’ 
για να ανοίξει τη μαζική άμυνα των Σλοβέ-
νων και να φτάσει στη νίκη με 1-0. Τέλος, η 
Ρουμανία κόλλησε στο 0-0 με την Δανία στο 
Βουκουρέστι, με τους φιλοξενούμενους να 
πιάνουν το Μαυροβούνιο στη δεύτερη θέση 
του ομίλου.

Πιο δύσκολα απ’ ότι φαίνεται η 
Ιταλία

Σε ένα ματς στο οποίο ο Τζίτζι 
Μπουφόν έφτασε τα 1.000 
ματς στην καριέρα του και 
που διακόπηκε ύστερα από 
ρίψη φωτοβολίδων, η Ιτα-
λία επικράτησε της Αλβα-

νίας πιο δύσκολα απ’ ότι δεί-
χνει το τελικό 2-0. Η ομάδα 

του Τζανπιέρο Βεντούρα πήρε 
την 4η νίκη σε 5 αγώνες και παραμέ-

νει στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ισπα-
νία. Μόλις στο 1’ θα μπορούσε να έχει ανοί-
ξει το σκορ η Αλβανία αλλά το αριστερό του 
Τσικαλέσι πέρασε έξω και στο 12’ ο Μπάσα 
τράβηξε καθαρά τον Μπελότι παραχωρώντας 
πέναλτι από το οποίο ο Ντε Ρόσι έγραψε το 1-0 
φτάνοντας τα 20 γκολ με το Εθνόσημο. Η Ιτα-
λία προσπάθησε να ρίξει στη συνέχεια ρυθμό 
και να πάει σβηστά, όμως δεν ήταν σταθερή.
Το επόμενο διάστημα έφυγε χωρίς τις μεγά-
λες φάσεις αλλά στο φινάλε και οι δύο αντί-
παλοι θα μπορούσαν να σκοράρουν. Στο 
43’ το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή 
του Μπελότι έβγαλε ο Στρακόσια και στο 
45’ το ωραίο curler του Ρόσι πέρασε μόλις 
πάνω από το παραθυράκι του Μπουφόν. Στο 
ίδιο ρυθμό πήγαινε και το δεύτερο μέρος, 
μέχρι να φτάσουμε στο 57’ όταν οι οπαδοί 
της Αλβανίας έκαναν με φωτοβολίδες και τα 
καπνογόνα... δύσκολη την ατομόσφαιρα και 
ο Σλοβένος διαιτητής, Σλάβκο Βίντσιτς, διέ-
κοψε προσωρινά το ματς. Οταν αυτό ξεκί-
νησε ύστερα από 5 λεπτά, ο Καντρέβα απεί-
λησε δύο φορές (61’, 65’) και μία ο Μπονού-
τσι (65’) και στο 71’ οι Azzurri κλείδωσαν 
τη νίκη όταν ύστερα από σέντρα του Τζα-
πακόστα από δεξιά ο Ιμόμπιλε με κεφαλιά 
δοκάρι-και-μέσα έγραψε το 2-0 που ήταν και 
το τελικό αποτέλεσμα.

προκριματικα μουντιαλ 2018

αφεντικό η πολωνία 

Χ
ωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα 
προβλήματα, Γερμανία και Αγγλία 
συνέχισαν με νίκες στα προκριμα-
τικά του Mundial, επικρατώντας Α-

ζερμπαϊτζάν (1-4) και Λιθουανίας (2-0), α-
ντίστοιχα.
Παίρνοντας καθαρό προβάδισμα από το 
πρώτο μέρος, η ομάδα του Γιόαχιμ Λεβ 
ξεπέρασε εύκολα me 1-4 το εμπόδιο του 
Αζερμπαϊτζάν εκτός έδρας και έκανε το 5x5 
στο Group C. Η Mannschaft προηγήθηκε 
στο 19’ όταν ύστερα από όμορφη ομα-
δική προσπάθεια με πολλές πάσες η μπάλα 
έφτασε στα αριστερά στον Γιόνας Εκτορ και 
εκείνος βρήκε στη μικρή περιοχή τον Σίρλε 
που έκανε το 0-1 από κοντά. Οι γηπεδούχοι 
απάντησαν στο 19’ με τον Ναζάροβ να πλα-
σάρει πολύ όμορφα μέσα από την περιοχή 
τον Λένο μετά την ασίστ του Ισμαΐλοβ (1-1). 
Η ισοφάριση δεν πτόησε την Γερμανία, που 
έβαλε ακόμα δύο γκολ πριν το ημίχρονο. 
Στο 36’ ύστερα από λάθος στην άμυνα του 
Αζερμπαϊτζάν ο Σίρλε έκανε την πάσα και ο 
Μίλερ τελείωσε τη φάση με το 5ο του γκολ 
στα προκριματικά δίνοντας ξανά το προβά-
δισμα στα Πάντσερ, που έφτασαν σε προβά-
δισμα δύο γκολ στο 45’ με την κεφαλιά του 
Μάριο Γκόμες μετά τη σέντρα του Κίμιχ από 
δεξιά (1-3).

Στο δεύτερο μέρος η Γερμανία δεν είχε λόγο 
να φορτσάρει και κόντρα σε αυτό που κάνει 
πολλές φορές, άφησε το σκοράρισμα σε 
χαμηλά επίπεδα προσθέτοντας μόλις ένα 
γκολ στην επανάληψη. Αυτό το πέτυχε ο 
Σίρλε στο 81’ με δυνατό σουτ από το σημείο 
του πέναλτι, πετυχαίνοντας το δεύτερο προ-
σωπικό του τέρμα για το τελικό 1-4. Στο 
πλαίσιο του ίδιου ομίλου, η Τσεχία έκανε 
πάρτι εκτός έδρας κόντρα στο Σαν Μαρίνο, 
το οποίο διέλυσε με 0-6 με τους Μπάρακ και 
Νταρίντα να βάζουν από δύο γκολ και ατους 
Γκέμπρε Σελασιέ και Κρμέντσικ από ένα.

Boss και η Αγγλία
Η Αγγλία είναι επίσης αφεντικό στον όμιλό 
της ύστερα από την ελεγχόμενη νίκη με 2-0 
σε βάρος της Λιθουανίας στο Wembley. Σε 
ένα ματς που πριν έναρξή του τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων 
του Γουεστμίνστερ και του πρώην ομοσπον-
διακού τεχνικού, Γκρέιαμ Τέιλορ, τα Τρία 
Λιοντάρια επιβλήθηκαν χάρη σε γκολ του 

αειθαλή στράικερ, Ζερμέν Ντεφόε. Αν και 
οι φιλοξενούμενοι ήταν καλά οργανωμένοι 
στην άμυνα και δεν επέτρεψαν πολλές καθα-
ρές φάσεις, στο 21’ ο Στέρλινγκ ξέφυγε από 
αριστερά και γύρισε στον άσο της Σάντερ-
λαντ που τελείωσε πειστικά τη φάση. Για τον 
Ντεφόε αυτό ήταν το γκολ Νο20 με το Εθνό-
σημο με το οποίο έγινε ο 6ος γηραιότερος 
σκόρερ των Αγγλων (34-170).
Για να μείνει το 1-0 στο πρώτο μέρος ο Στό-
ουνς έκοψε πριν τη γραμμή σε μια φάση 
που ο Σλίβκα των Λιθουανών ήταν 3 μέτρα 
οφσάιντ. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους 
ο Στέρλινγκ είχε μεγάλη ευκαιρία αλλά 
δεν τα κατάφερε, όμως ο Βάρντι πέρασε 
στο ματς στο 60’ και δεν άργησε να κάνει 
αισθητή την παρουσία του. Ο επιθετικός της 
Λέστερ στο 65’ πήρε την όμορφη πάσα του 
Λαλάνα μετά την προσπάθεια του Γουόκερ 
και πλάσαρε ψύχραιμα τον Σέτκους για το 
2-0, που παρέμεινε μέχρι το τέλος αφού στο 
79’ ο ίδιος δεν έκανε καλά τη λόμπα μετά την 
πάσα του Ράσφορντ στο ξέφωτο.

Και πάλι με δύο του Κριστιάνο
Τους είχε βάλει δύο γκολ στον όμιλο του 
περσινού EURO και τους έβαλε άλλα τόσα, 
για να οδηγήσει την Πορτογαλία στο 3-0. 
Οι Ούγγροι δεν μπόρεσαν να σταματήσουν 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος γράφει 
ιστορία, καθώς έφτασε τα 70 τέρματα και 
έγινε ο 4ος σκόρερ όλων των εποχών σε 
Εθνικές στην Ευρώπη. Την αρχή είχε κάνει 
ο Αντρέ Σίλβα (32’), ο οποίος τέσσερα λεπτά 
αργότερα έστρωσε με τακουνάκι στον CR7 
που πυροβόλησε με ωραίο σουτ στη δεξιά 
γωνία. Ο ηγέτης των Πορτογάλων χτύπησε 
ξανά στο 65 με εκτέλεση φάουλ και κρά-
τησε τους πρωταθλητές Ευρώπης στο -3 και 
στο κυνήγι της Ελβετίας, που βρίσκεται στην 
κορυφή του 2ου ομίλου.

Ιστορικές στιγμές για την Ανδόρα
Χρειάστηκαν δώδεκα χρόνια, ώστε η 
Ανδόρα να πάρει βαθμό σε επίσημο ματς. 
Ηταν 3 Σεπτεμβρίου του 2005, όταν έπαιρνε 
ισοπαλία 0-0 από τη Φινλανδία. Το έκανε 
και απόψε κόντρα στα Ν. Φερόε, όπου 
κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία 
της. Ηταν πάντως τυχερή η Ανδόρα, αφού 
οι φιλοξενούμενοι έχασαν πολλές ευκαι-
ρίες, με κορυφαία αυτή του Βατνχάμαρ στις 
καθυστερήσεις!

προκριματικα μουντιαλ 2018

καθάρισαν Γερμανία, 
αγγλία
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αθλητικά

Ισόπαλος έληξε ο αγώνας της Εθνικής 
Κύπρου με την Εσθονία για την 5η 
αγωνιστική των προκριματικών του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Αν και ήταν 
καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του 
αγώνα η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να 
βρει το δρόμο προς τα δίκτυα.

Δ
υνατά και με απειλητικές διαθέσεις μπήκε η 
Κύπρος στο παιχνίδι με τους ποδοσφαιρι-
στές του Χριστάκη Χριστοφόρου να φλερ-
τάρουν από το πρώτο δεκάλεπτο με το ά-

νοιγμα του σκορ. Στο 2’ και στο 9’ με δύο προσω-
πικά σουτ του Χριστοφή και στο 6’ με ένα σουτ του 
Λαίφη η Εθνική μας προσπάθησε να βρει τον δρόμο 
προς τα δίκτυα χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική μας συνέχισε να 
έχει την υπεροχή των κινήσεων και την κατοχή της 
μπάλας. Κράτησε τους Εσθονούς στο μισό του γηπέ-
δου, οι οποίοι δεν κατάφεραν να γίνουν απει-
λητικοί. 
Μέχρι το ημίωρο και κυρίως από πλαγι-
οκοποίσης με Κάστανο και Χριστοφή 
η ομάδα μας συνέχισε να πιέζει για το 
γκολ. Η άμυνα των Εσθονών κράτησε 
τους χώρους κλειστούς με την επιθε-
τική τριπλέτα του Χριστάκη Χριστο-
φόρου να μην μπορεί να απειλήσει τον 
Ακσάλου.
Στο 32’ ήρθε η πρώτη καλή ευκαιρία για τους 
φιλοξενούμενους με τον Ζένιοφ από κοντά να σημα-
δεύει το δοκάρι του Παναγή. Από εκείνο το σημείο 
μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι Εσθονοί ανέβηκαν 
πιο ψηλά και κατάφεραν να ισορροπήσουν το παι-
χνίδι. 

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Βελτιώθηκε ο ρυθμός του παιχνιδιού με την έναρξη 
του β’ μέρους με τις δύο ομάδες να ανοίγονται και να 
ψάχνουν το γκολ. Η Εθνική μας στο πρώτο δεκάλε-
πτο συνέχισε στα ίδια επίπεδα με την επιθετική της 
ανάπτυξη να έχει ως αφετηρία και πάλει τα δύο άκρα 
της επίθεσης.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το συγκρότημα του Χρι-
στάκη Χριστοφόρου έκλεισε ξανά στα καρέ τους 
τους Εσθονούς πολιορκώντας την εστία του Ακσά-
λου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με εσωτερικές και 

εξωτερικές αλλαγές στο σύστημα της ομάδας ο 
Κύπριος τεχνικός επιχείρησε στη συνέχεια να ενι-
σχύσει το δημιουργικό τομέα της ομάδας.
Στα τελευταία λεπτά η Εθνική μας είχε τον πρώτο 
λόγο και κυριάρχισε ένας επιθετικός μονόλογος.
ΚΥΠΡΟΣ: Παναγή, Στυλιανού (72’ Αβραάμ), Χαρα-
λάμπους, Μερκής, Λαΐφης, Λαμπάν (81’ Ρουσιάς), 
Αρτυματάς, Κυριάκου, Χριστοφή, Κάστανος, Μυτί-
δης (88’ Μακρής).
ΕΣΘΟΝΙΑ: Ακσάλου, Κρουνγκλόφ, Αλ. Ντμιτριέφ, 
Κάιτ, Ζενιόφ (79’ Τουμέτ), Ογιάμα (65’ Λουτς), Βασί-
λιεφ (90’ Ανιέρ), Κλάβαν, Μετς, Μπαράνοφ, Τενίστε.

«Δεν τα παρατάμε...»
«Προσπαθήσαμε, θέλαμε τους τρεις βαθμούς. 
Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη όμως δεν τα καταφέ-
ραμε. Ήταν μια ευκαιρία για μας να ανεβούμε στον 
βαθμολογικό πίνακα. Σίγουρα η νίκη ήταν ο μεγάλος 
στόχος. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω. Δεν τα 
παρατάμε και βλέπουμε την συνέχεια» δήλωσε μετά 

το τέλος του αγώνα της Εθνικής μας ο Ηλίας 
Χαραλάμπους.

Κωνσταντίνος Λαΐφης:«Είμαι ευχαρι-
στημένος από την απόδοση της ομά-
δας, τα δώσαμε όλα. Το τι έφταιξε; 
Ίσως η τελική πάσα, η αποτελεσμα-
τικότητα. Κεφάλι ψηλά και προχω-
ράμε. Σίγουρα πηγαίναμε για τους 

3 πόντους, κοιτάμε μπροστά, έχουμε 
Γιβραλτάρ και Εσθονία εκτός και πάμε για 

δυο νίκες».
Γρηγόρης Κάστανος:«Πιστεύω κάναμε μια καλή 
εμφάνιση και στα δυο ημίχρονα, αλλά στερηθήκαμε 
την τελική πάσα, λίγο και η τύχη. Θα κοιτάξουμε τη 
συνέχεια για να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις. 
Ο όμιλος ήταν δύσκολος. Δεν βλέπαμε τον όμιλο 
εμείς. Προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε 
τον καλύτερό μας εαυτό και θα έρθουν και τα απο-
τελέσματα». 
Δημήτρης Χριστοφή:«Και το δεύτερο ημίχρονο εμείς 
ήμασταν η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Δώσαμε ότι 
είχαμε και δεν είχαμε. Μια ομάδα δικαιούταν την 
νίκη και αυτή ήταν η ομάδα μου. Θέλεις και τύχη στο 
ποδόσφαιρο, αλλά δεν την είχαμε.Όταν δεν προηγη-
θείς κινδυνεύεις να το πληρώσεις. Αξίζουν συγχαρη-
τήρια σε όλα τα παιδιά. Τα δώσαμε όλα. Δεν μας έχει 
συνηθίσει η Εθνική σε τέτοιες εμφανίσεις γι’ αυτό 
αξίζουν συγχαρητήρια».

κύπρος-εσθονία 0-0

Άστο(Χ)η η εθνική...

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 5-0 και βρί-
σκεται στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου που φιλοξενείται στη 
Γερμανία.
Η Εθνική μας θα μπορούσε για καλύτερο αποτέλεσμα αν αξιοποιούσε τις 
καλές επιθέσεις που δημιούργησε μπροστά από την εστία της Σλοβακίας 
στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
Στο ξεκίνημα του αγώνα αλλά και για αρκετό χρονικό διάστημα του πρώ-
του ημιχρόνου τίποτε δεν προδίκαζε τέτοια εξέλιξη, όμως όλα άλλαξαν 
μετά το προβάδισμα της εξαιρετικά αποτελεσματικής Σλοβακίας.
Οι Σλοβάκοι άνοιξαν το σκορ στο 37ο λεπτό με απευθείας κτύπημα 
φάουλ του Tupta και στο 40’ ο ίδιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το 2-0, απο-
τέλεσμα πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς μας μπήκαν δυνατά, ανέλαβαν πρωτο-
βουλίες κυνηγώντας το γκολ όμως οι Σλοβάκοι κατάφεραν να διατηρή-
σουν το μηδέν και με αντεπίθεση στο 68’ πέτυχαν το 3-0 με τον Štefanec.
Στο 75’ ο Herc ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0 για τη Σλοβακία και 
στο 90’ ο Dubec διαμόρφωσε το 5-0.
Η Εθνικής μας αγωνίστηκε με τους Μιχαήλ, Σιών, Πηλέας, Καλλής, Αρτυ-
ματάς (62’ Σιαθάς), Λ. Κυράκου, Α. Νεοφύτου, Φιάκας (46’ Αναστασίου), 
Μ. Ανδρέου, Μ. Χαραλάμπους (74’ Στ. Καλλένος), Ν. Ματθαίου.
Ο αγώνας έγινε στο Στάδιο «Sportpark Kelsterbach», χωρητικότητας 416 
θέσεων που βρίσκεται στην περιοχή του Kelsterbach. Θεατές 155 σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των αρχών του γηπέδου.
Διαιτήτευσε ο Πολωνός Tomasz MusiaŠ με βοηθούς διαιτητές τον συμπα-
τριώτη του MichaŠ Gajda και το Γερμανό Christian Leicher.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας η Γερμανία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και 
έφτασε στους έξι βαθμούς.
Στην πρεμιέρα η Σερβία νίκησε με 1-0 τη Σλοβακία και η Γερμανία με 2-1 
την Κύπρο.

Ήττα της Εθνικής Νέων 
από τη Σλοβακία
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αναντολού εφές - ολυμπιακός 77-69 

Οριστικά τρίτος και... περιμένει!

Η Αναντολού Εφές νίκησε με 77-69 τον Ολυμπιακό ο οποίος θα επιστρέψει στην 
Πόλη για τα playoffs ώστε να αντιμετωπίσει είτε τη Φενέρμπαχτσε είτε ξανά την 
Εφές. Τραυματίστηκε ο Γκριν, άρρωστος ο Μιλουτίνοφ. 

Ο 
Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε 
στην Κωνσταντινούπολη και ητ-
τήθηκε από την Αναντολού Εφές 
με 77-69. Σε ένα αδιάφορο βαθ-

μολογικά παιχνίδι για αυτούς, οι «ερυθρό-
λευκοι» έδειξαν διάθεση στην άμυνα, αλλά 
κάποιες βιαστικές επιλογές στην επίθεση 
και ατυχίες σε ένα ακόμη ματς (τράβηγμα ο 
Γκριν στο 17’ και άρρωστος ο Μιλουτίνοφ) 
του στοίχισαν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 
τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια της σε-
ζόν και θα μάθει την επόμενη εβδομάδα τον 
αντίπαλό του στα playoffs. Στα θετικά της α-
ναμέτρησης η πολύ καλή απόδοση του Βα-
σίλη Σπανούλη (11π., 10ασ.) που φαίνεται 
πως βρίσκει τα πατήματά του ενώ πολύ κα-
λός ήταν ως συνήθως κι ο Γιώργος Πρίντε-
ζης (16π., 9ρ.). Για την Εφές ξεχώρισαν οι Τό-
μας Ερτέλ (18π., 3ρ., 5ασ.) και Τάιλερ Χάνεϊ-
κατ (11π., 11ρ., 6ασ.).
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την 
αναμέτρηση παίζοντας «σκυ-
λίσια» άμυνα και χαλώντας 
όλες σχεδόν τις επιθέσεις 
των γηπεδούχων. Αντι-
θέτως στις δικές του επι-
θέσεις ο Βασίλης Σπανού-
λης φρόντισε από νωρίς να 
δώσει στίγμα (2-10, 5’). Το 
τάιμ άουτ του Βέλιμιρ Περάσο-
βιτς σε συνδυασμό με την είσοδο 
στο παρκέ του Τόμας Ερτέλ και την έξοδο 
των Σπανούλη (δύο φάουλ) και Γιώργου Πρί-
ντεζη (ξεκούραση), άλλαξαν την εικόνα του 
παιχνιδιού. Ο Γάλλος γκαρντ με 8 γρήγο-
ρους πόντους έβαλε την ομάδα του μπρο-
στά στο σκορ με 22-15 (10’) τρέχοντας σερί 
13-0.
Η Εφές συνέχισε να διευρύνει το σερί της 
και στην δεύτερη περίοδο αφού με καλάθι 
και φάουλ ο Μπράντον Πολ το πήγε στο 
16-0 (25-15, 11’) μέχρι που το διέκοψε ο 
Δημήτρης Αγραβάνης. Η επιστροφή στο 
παρκέ των δύο αρχηγών του Ολυμπιακού 
έφερε δημιουργία και λύσεις στην επίθεση 
κι έτσι με τρία συνεχόμενα τρίποντα οι Πει-
ραιώτες μείωσαν σε 32-28 (16’). Μέχρι να 
πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια η Εφές σκό-
ραρε κάποια εύκολα καλάθια και πήρε δια-
φορά 7 πόντων.
Ο τραυματισμός του Έρικ Γκριν τον άφησε 

στον πάγκο σε ολόκληρο το δεύτερο ημί-
χρονο αφαιρώντας μία λύση από τον Γιάννη 
Σφαιρόπουλο, ωστόσο η συνεργασία του 
Σπανούλη με τον Πρίντεζη λειτουργούσε 
άψογα (43-40, 22’). Σε εκείνο το σημείο ο 
Ολυμπιακός έχασε την συγκέντρωσή του. 
Κάποιες αποφάσεις των διαιτητών δημιούρ-
γησαν εκνευρισμό στον Κώστα Παπανικο-
λάου, ο Ντομινίκ Ουότερς δεν βοήθησε στη 
διατήρηση του ρυθμού και ο Τσεντί Οσμάν 
τον πόσταρε με αποτέλεσμα η διαφορά να 
πάει στους 9 πόντους (54-45, 27’).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο η άμυνα των παι-
κτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου επανήλθε 
σε καλά επίπεδα ενώ στην επίθεση η αφύ-
πνιση μετά από καιρό του Ιωάννη Παπα-
πέτρου έφερε συνεχόμενα καλάθια από τα 
χέρια του (60-58, 33’). Κάποιες βιαστικές 
επιλογές των Πρωταθλητών Ελλάδας στην 

επίθεση, δεν έμειναν ανεκμετάλλευ-
τες από τους Τούρκους οι οποίοι 

πήγαν το σκορ στο 68-60 
(36’) και παρά την προσπά-
θεια των παικτών του Ολυ-
μπιακού να ξαναμπούν 
στη διεκδίκηση της νίκης, 
τα κατάφεραν όμως μέχρι 

ενός σημείου (72-67, 38’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εφές είχε 

μεγαλύτερο κίνητρο για τη νίκη 
κι έπαιξε «ξύλο» στην άμυνα αφού 

το επέτρεψαν οι διαιτητές (22-11 τα φάουλ). 
Μία ματιά στη στατιστική θα σας μπερδέψει 
αφού ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στις 
περισσότερες κατηγορίες, αλλά του στοίχι-
σαν τα 5 περισσότερα λάθη, κάποιες βιαστι-
κές επιλογές στην επίθεση.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τόμας Ερτέλ τελεί-
ωσε με 18 πόντους (7/11δ., 0/1τρ., 4/4β.), 
3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 
λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Δε βοή-
θησε με κανέναν τρόπο (δημιουργία, οργά-
νωση, εκτέλεση, άμυνα) ο Ντομινίκ Ουό-
τερς ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ σε 
13:51.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Ο Μπιρτς με φόλοου 
μείωσε σε 72-67, αλλά ο Χάνεϊκατ με τρί-
ποντο έκανε το 75-67 με 2:09 να μένουν και 
κάπου εκεί τελείωσαν οι ελπίδες των Πει-
ραιωτών.

Σφαιρόπουλος: «Δώσαμε τα πάντα»

Ο 
Ολυμπιακός υπέστη μια... ανώδυ-
νη ήττα στην Εφές, αλλά ο Γιάννης 
Σφαιρόπουλος ήθελε την νίκη, 
για να χαρούν κι οι οπαδοί που 

ακολούθησαν την ομάδα στην Κωνσταντι-
νούπολη.
«Πριν μιλήσω για το παιχνίδι μας, θέλω 
να συγχαρώ τους οπαδούς μας που ήρθαν 
εδώ να μας υποστηρίξουν. Προσπαθή-
σαμε να κάνουμε ένα καλό ματς, για να τους 
δώσουμε χαρά. Νομίζω πως ο τρόπος που 
παλέψαμε, τους δώσαμε μια χαρά, παρά το 
γεγονός πως δεν νικήσαμε», είπε αρχικά ο 
προπονητής των Πειραιωτών.
Σχετικά με το ματς υποστήριξε: «Θεωρώ 
πως ξεκινήσαμε πολύ καλά στα πρώτα 
λεπτά. Παίξαμε καλή άμυνα, ελέγξαμε το 

ρυθμό του παιχνιδιού για λίγα λεπτά. Μετά 
το τάιμ άουτ της Εφές άλλαξαν τα πράγ-
ματα. Επιτρέψαμε να βάλουν 20 πόντους 
σε 5 λεπτά. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό 
σημείο στην αναμέτρηση, γιατί όπως μπο-
ρείτε να δείτε, το ματς στην δεύτερη και στην 
τέταρτη περίοδο ήταν επί ίσοις όροις και το 
σκορ ήταν κλειστό. Πιστεύαμε πως είχαμε 
πιθανότητες όταν φέραμε το ματς στους 
2-4 πόντους, αλλά οι λεπτομέρειες έκριναν 
το ματς. Είχαμε δύο αναπάντεχα προβλή-
ματα με τους Μιλουτίνοφ, που ήταν άρρω-
στος, και τον Γκριν, που τραυματίστηκε, και 
γι΄αυτό δεν τον χρησιμοποιήσαμε περισσό-
τερο. Τελικά, προσπαθήσαμε να νικήσουμε. 
Δώσαμε τα πάντα κι επαναλαμβάνω πως 
στις λεπτομέρειες κρίθηκε το ματς».
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Παρέλαση στις Βρυξέλλες...
σελ. 55

Άστο(Χ)η η 
Εθνική...

σελ. 61

Ο Μπαλμπόα τον 
έβγαλε... νοκ άουτ!

σελ. 57


