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επικαιρότητα

Συγκλονίζει ο Θεοδωράκης για το Σκοπιανό! 
Ξεσηκώνονται και οι ομογενείς

Σ
κληρά μαθήματα Ιστορίας από Μίκη!
Ο μεγάλος μουσουργός μιλάει ανοιχτά για ραγιαδι-
σμό στο θέμα των Σκοπίων, βάζοντας όριο τις απο-
φάσεις του 1992.

Οταν φοβάσαι να πεις ότι αγαπάς την πατρίδα σου κι όταν 
-ακόμα χειρότερα- την ξεπουλάς, αυτό είναι ραγιαδισμός. 
Οταν δεν φοβάσαι να πεις ότι την αγαπάς και έχεις το θάρ-
ρος να το βροντοφωνάξεις, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι 
πατριωτισμός! Και η Ελλάδα σήμερα, περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά, έχει ανάγκη από πατριώτες!» 
Με αυτό το βροντερό μήνυμα, ο Μίκης Θεοδωράκης κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για την ενδεχόμενη λύση στο Σκο-
πιανό με τη χρήση του όρου «Μακεδονία». 
«Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα 1992 αποφά-
σισε για μια εθνική κοινή γραμμή πλεύσης σε μια ονομασία 
στην οποία δεν θα περιέχεται η λέξη “Μακεδονία”» γράφει 
ο μεγάλος Ελληνας μουσικοσυνθέτης σε άρθρο που δημο-
σίευσε στην προσωπική ιστοσελίδα του και προειδοποιεί: 
«Τυχόν υποχώρηση από αυτή τη γραμμή θα έχει ολέθρια 
αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας, δεδομένου ότι 
μετά την οκταετή καταλήστευση του ελληνικού λαού που 
μας οδήγησε στη σημερινή δραματική κατάσταση, το μόνο 
που μας απομένει είναι η διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραι-
ότητας. Η Κυβέρνηση των Σκοπίων απειλεί χωρίς προσχή-
ματα την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Με όχημα το όνομα 
“Μακεδονία” και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα 
σε βαθμό γελοιότητας επιδιώκει την επέκταση των συνόρων 
της εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης 
“Μακεδονίας του Αιγαίου”».

«Εθνικός στόχος» 
Οπως εξηγεί ο Μίκης Θεοδωράκης, «ο στόχος αυτός λει-
τουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικός εθνικός στόχος της 
γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν γαλουχηθεί 
γενιές Σκοπιανών με την ιδέα αυτή και να έχουν σήμερα την 
πεποίθηση ότι είναι κατευθείαν απόγονοι των Βασιλέων της 
Μακεδονίας Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Με μια κολοσσιαία πραγματικά προπαγάνδα, κατόρθωσαν 
να παρασύρουν σ’ αυτή την ιστορική γελοιότητα μεγάλο 
αριθμό κρατών επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη 
στάση των Ελλήνων υπευθύνων που δεν έκαναν καμία προ-
σπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή τη χον-
δροειδή παραποίηση της Ιστορίας». Οπως λέει χαρακτηρι-
στικά, «φτάσαμε στο θλιβερό σημείο, που μας θίγει ως Λαό, 

να είμαστε αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριω-
τισμό μας!»
Ο Μίκης Θεοδωράκης καλεί την κυβέρνηση να μείνει πιστή 
στην κοινή εθνική γραμμή του 1992, λέγοντας προς τους 
κυβερνώντες: «Οι ευθύνες που φορτωθήκατε στον οικονο-
μικό τομέα είναι μεγάλες. Ομως εκείνες που έχουν σχέση με 
την εθνική μας ασφάλεια και ακεραιότητα είναι συντριπτικές 
και το δυστύχημα είναι ότι δεν θα παρασύρουν μόνο εσάς, 
αλλά ολόκληρη τη χώρα».

«Εικασίες ό,τι ακούγεται για ονόματα ή προτά-
σεις» δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
των Σκοπίων
«Δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, συμφωνία για κάποιου είδους 
λύση» ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός των Σκο-
πίων, Μπουγιάρ Οσμάνι, μετά τη συνάντησή του με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο και το 

γεύμα εργασίας που ακολούθησε με τον υπουργό Εξωτερι-
κών, Νίκο Κοτζιά. 
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Οσμάνι, οι διαδικασίες 
για την ανεύρεση λύσης βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγ-
ματεύσεων. «Περιμένουμε τον διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, 
Μάθιου Νίμιτς, στα τέλη αυτού του μήνα, ελπίζουμε να έλθει 
με συγκεκριμένη πρόταση, την οποία θα την σκεφτούμε και 
μετά θα λάβουμε θέση» ανέφερε. 
Σε κάθε περίπτωση, διευκρίνισε, «οτιδήποτε ακούγεται στα 
μέσα ενημέρωσης για διάφορα ονόματα ή προτάσεις είναι 
μόνο εικασίες» και δεν βοηθάει τη διαδικασία.  Μάλιστα, ο 
αναπληρωτής πρωθυπουργός των Σκοπίων τόνισε ότι αυτό 
που έχει σημασία «είναι να είμαστε δεσμευμένοι για την 
αναζήτηση λύσης» μέσα στους επόμενους έξι μήνες.
Ο κ. Οσμάνι εξέφρασε ικανοποίηση για τις σημαντικές συνα-
ντήσεις που έγιναν στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς στην 
Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε τη δέσμευση της 
κυβέρνησής του για εξεύρεση λύσης και σημείωσε ότι η δια-
δικασία θα πρέπει να εντατικοποιηθεί μέσα στις επόμενες 
ημέρες και εβδομάδες. 
Επίσης, χαρακτήρισε το 2018 «χρυσή χρονιά» για τη χώρα 
του, που έχει την ευκαιρία να επιτύχει πρόοδο σε σχέση με 
την ευρωατλαντική ολοκλήρωσή της. Μάλιστα, χαρακτήρισε 
«ιστορικό» το πρώτο εξάμηνο. 
«Το 2018 θα ανήκει σε εμάς, στις δύο χώρες όσον αφορά τις 
διμερείς σχέσεις μας, για να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία 
μας και τελικά να λύσουμε τη διαφορά που έχουμε και ταυ-
τόχρονα να ξεκλειδώσουμε τη διαδικασία ένταξης της χώρας 
μας (στους ευρωατλαντικούς θεσμούς)», υπογράμμισε. 
Ο κ. Οσμάνι υποστήριξε ότι ο Φεβρουάριος είναι μήνας-
ορόσημο «με τη στρατηγική της διεύρυνσης που θα ανα-
κοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ για τη Διεύρυνση, στο πλαίσιο της βουλγαρικής 
Προεδρίας, στη Σόφια, και το Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ τον 
Ιούνιο».
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της πΓΔΜ ερωτήθηκε για το 
κλίμα που επικρατεί στους δύο λαούς. Ο ίδιος υποστήριξε 
ότι η κοινή γνώμη και των δύο χωρών δεν είναι έτοιμη για 
τελική λύση, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης. 
«Υπάρχουν πολλά συναισθηματικά επίπεδα σε σχέση με 
αυτό, και στον κόσμο, αλλά και στους πολιτικούς με την εκλο-
γική ατζέντα τους, και πρέπει να ξεφλουδίσουμε αυτά τα επί-
πεδα για να καταλήξουμε στην ορθολογική καρδιά τού προ-
βλήματος και να βρούμε τη λύση», σημείωσε.

«Οταν φοβάσαι  να πε ις  ότ ι 

αγαπάς την πατρίδα σου και όταν 

-ακόμα χειρότερα- την ξεπουλάς, 

αυτό είναι ραγιαδισμός. Οταν 

δεν φοβάσαι να πεις ότ ι την 

αγαπάς και έχεις το θάρρος να το 

βροντοφωνάξεις, αυτό δεν είναι 

εθνικισμός, είναι πατριωτισμός»
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Φ
όβους ότι σταδιακά «καθίστανται 
από «ικέτες», οιονεί «όμηροι» εκ-
φράζουν οι 8 Τούρκοι αξιωματι-
κοί, μέσω των δικηγόρων τους, 

Χρίστου Μυλωνόπουλου και Όμηρου Ζέλιου.
Σε δήλωσή τους στην «Καθημερινή», οι Τούρ-
κοι στρατιωτικοί δηλώνουν ότι έχουν «κάθε 
διάθεση να δείξουν κατανόηση στη συνθετό-
τητά του προβλήματος», αλλά και να συνερ-
γαστούν με τις αρχές για να υπάρξει λύση στο 
αδιέξοδό τους. 
Επίσης, επαναλαμβάνουν για άλλη μια φορά 
ότι είναι αθώοι και ότι έχουν στοχοποιηθεί 
«εξαιτίας μιας κακής συγκυρίας». 
Αναλυτικά, στη δήλωσή τους στην «Καθημε-
ρινή» μέσω των συνηγόρων τους, οι 8 Τούρκοι 

στρατιωτικοί αναφέρουν: 
«Η πρόσφατη απόφαση της εκ νέου κράτησης 
του ενός εκ των 8 Τούρκων αξιωματικών είναι 
προφανώς παράνομη για πολλαπλούς λόγους, 
όπως άλλωστε και αυτή των υπολοίπων 7.
Παρά ταύτα και οι 8 έχουν κάθε διάθεση να 
δείξουν κατανόηση στη συνθετότητα του προ-
βλήματός τους, καθώς και να συνεργαστούν με 
τις ελληνικές αρχές με στόχο να βρεθεί λύση 
στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί αυτοί 
και οι οικογένειές τους.
Δυστυχώς όμως, διάφοροι φόβοι που είχαν 
εκφραστεί στο παρελθόν, φαίνεται να επιβε-
βαιώνονται, ιδιαιτέρως μετά τις εξελίξεις των 
τελευταίων ημερών, αφού σταδιακά καθίστα-
νται από «ικέτες», οιονεί «όμηροι».

επικαιρότητα

Από «ικέτες» γινόμαστε οιονεί 
«όμηροι», δηλώνουν οι οκτώ 
Τούρκοι αξιωματικοί

Ηράκλειο: Αγωνία για το 
πλοίο-βόμβα με τους 410 
τόνους εκρηκτικά

Ένας «ωρολογιακός μηχανισμός» μέσα στο λιμάνι της πόλης - Αν έχουμε 
ένα ατύχημα θα γίνουμε Σαχάρα λέει εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας - Το 
«Ανδρομέδα» είχε αρχικό προορισμό το Τζιμπουτί

Τ
ο κουβάρι της υπόθεσης με τον 
εντοπισμό του φορτηγού πλοίου 
που έπλεε  στη θαλάσσια περιοχή 
του Αγίου Νικολάου Κρήτης, με-

ταφέροντας πυρομαχικά, ξετύλιξε σε συ-
νέντευξη τύπου ο υποναύαρχος Ιωάννης 
Αργυρίου Διευθυντής Κλάδου Ασφάλει-
ας και αστυνόμευσης του Αρχηγείου του 
Λιμενικού Σώματος.
Από χθε ς τα απόγευμα η υπό -
θεση πήρε νέα τροπή αφού το πλοίο 
“ANDROMEDA” σημαίας Τανζανίας 
τελικά κατευθυνόταν για τη Λιβύη όπου 
υπάρχει εμπάργκο από την ΕΕ.  Όπως 
προέκυψε από την προανάκριση ο Πλοί-
αρχος  έλαβε εντολή από τον πλοιοκτήτη  
να χαράξει για το λιμάνι  Μισουράτας 
Λιβύης, προκειμένου να  παραδώσει το 
σύνολο του φορτίου, 29 εμπορευματοκι-
βωτίων (εκρηκτικές ύλες – πυροκροτητές 
και λοιπός εξοπλισμός αυτών. 
Μάλιστα εντοπίστηκε  ημερολογιακή 
εγγραφή στο ημερολόγιο γέφυρας του 
πλοίου την 18-12-2017, Λιβύη για την 
οποία σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1α 
σε συνδυασμό με την 
παρ. 4.1 του Παραρ-
τήματος Ι του Κανονι-
σμού ΕΕ 2016/44, σχε-
τικά με περιοριστικά 
μέτρα λόγω της κατά-
στασης στη Λιβύη και 
γ ια την κατάργηση 
του Κανονισμού ΕΕ 
αριθ. 204/2011 όπως 
έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, απαγορεύεται η πώληση, προ-
μήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα 
ή έμμεσα, εξοπλισμού που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική κατα-
στολή. 
Υποτίθεται, σύμφωνα με τα φορτωτικά 
έγγραφα  ότι το φορτηγό  είχε φορτώ-
σει από  το λιμάνι  Mersin Τουρκίας τα 29 
containers  με λιμάνι εκφόρτωσης το Τζι-
μπουτί,  και από  το λιμάνι Ισκεντερούν 
της Τουρκίας οι 11 δεξαμενές υγραερίου 
με λιμένα εκφόρτωσης το Ομάν.
 Όμως στο πλοίο  δεν βρέθηκαν από τους 

Λιμενικούς οι ναυτιλιακοί χάρτες για τις 
περιοχές Τζιμπουτί και Ομάν. Το 8μελές 
πλήρωμα εκ των οποίων δύο  Ουκρανοί, 
πέντε  Ινδοί και ένας  Αλβανός  κατόπιν 
εντολής  του  της Εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Πειραιά, συνελήφθη και πρόκειται 
να προσαχθεί ενώπιον της, για σοβαρές 
παραβάσεις άρθρων του Π.Κ.
Τόσο  το φορτίο όσο   και το  πλοίο κατα-
σχέθηκαν.
 Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμό-
δια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης, προ-
κειμένου επιληφθεί για θέματα αρμοδι-
ότητάς της.
Η υπόθεση άρχισε να διαδραματίζεται 
στην Κρήτη  ανήμερα των Θεοφανείων 
όταν μετά  από αξιοποίηση πληροφοριών 
του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής,  εντοπίστηκε 
από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ., το Φ/Γ πλοίο “ANDROMEDA” 

σημαίας Τανζανίας, που 
έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 
του Αγίου Νικολάου Κρήτης, 
προκειμένου ελεγχθεί πλοίο 
και φορτίο από άνδρες Κλι-
μακίου Ειδικών Αποστολών 
του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και του 
Τελωνείου Κρήτης.
Δύο ημέρες αργότερα   κρί-
θηκε απαραίτητος ο ενδε-
λεχής έλεγχος του φορτίου. 

Δόθηκε εντολή   να καταπλεύσει στον 
λιμένα Ηρακλείου Κρήτης, συνοδεία 
περιπολικού σκάφους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Αφού εκφορτώθηκε το σύνολο του φορ-
τίου, διενεργήθηκε έλεγχος από τον 
οποίο επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενο 
των 29 εμπορευματοκιβωτίων με τις 
εκρηκτικές ύλες και τους πυροκροτητές  
διασταυρούμενο με τα αναγραφόμενα 
στα δηλωτικά και συνοδευτικά έγγραφα 
του φορτίου. Ομοίως επιβεβαιώθηκε ότι, 
οι 11 δεξαμενές υγραερίου ήταν κενές 
φορτίου.
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Σκάι, Star, Alpha, Ant1, «Ε» και η «Τηλεοπτική Ελληνική» διεκδικούν τις επτά άδειες πανελλαδικής 
εμβέλειας - Θα πληρώσουν €35 εκατ. σε 10 ετήσιες δόσεις - Εκ των πραγμάτων δεν θα γίνει δημοπρασία 
αφού οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι των προκηρυχθεισών αδειών

Π
έντε τηλεοπτικοί σταθμοί και 
μια προωτοεμφανιζόμενη ε-
ταιρεία παρουσιάστηκαν στο 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλε-

όρασης καταθέτοντας φάκελλο για τη 
διεκδίκηση των επτά τηλεοπτικών αδει-
ών πανελλαδικής εμβέλειας.
Η προθεσμία που είχε θέσει το ΕΣΡ 
για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων 
εξέπνευσε στις 15:00 το μεσημέρι της 
Πέμπτης 11 Ιανουαρίου 2018 οπότε και 
διαπιστώθηκε ότι ενδιαφέρον να απο-
κτήσουν μία εκ των επτά τηλεοπτικών 
αδειών εξέφρασαν οι τηλεοπτικοί σταθ-
μοί
Σκάι, Star, Alpha, Ant1, «Ε» και η εται-
ρεία «Τηλεοπτική Ελληνική» που 
εκπροσωπήθηκε από τον δημοσιο-
γράφο Μάκη Γιομπαζολιά, ο οποίος 
συνεργάζεται με τον τέως ιδιοκτήτη 
του τηλεοπτικού σταθμού «Ε» Φίλιππο 
Βρυώνη.
Μετά τη διαπίστωση ότι τις 7 άδειες 
διεκδικούν έξι υποψήφιοι προκύπτει 
ευλόγως το συμπέρασμα ότι δεν θα 
γίνει δημοπρασία αλλά ανάθεση των 
τηλεοπτικών αδειών. Κατά συνέπεια, το 
τίμημα που θα εισπράξει το ελληνικό 
δημόσιο για την παραχώρηση κάθε 
μίας από τις επτά τηλεοπτικές άδειες θα 
παραμείνει στα 35 εκατομμύρια ευρώ 
(ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε 10 
ισόποσες ετήσιες δόσεις).
Οριστικά εκτός αδειών άρα αντιμέ-
τωπο πλέον με το λουκέτο είναι το 
Mega καθώς οι μέτοχοί του δεν κατέ-
θεσαν όπως είχαν ενημερώσει άλλω-
στε φάκελο υποψηφιότητας. Επίσης δεν 
επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν 
τον επιχειρηματία κ. Δημήτρη Μάρη να 
κατεβαίνει σε συνεργασία με κάποια 
εταιρεία στην κούρσα της διεκδίκησης 
των τηλεοπτικών αδειών. 
Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ώστε 
η τηλεοπτική αγορά και το τηλεοπτικό 
τοπίο να κάνουν τα βήματα για το μέλ-
λον, ανέφερε, πριν από λίγο, ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς.
Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού 

έχει ως εξής: «Ενημερωνόμαστε για 
τις εξελίξεις και φαίνεται ότι είναι θετι-
κές. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης έχει οργανώσει μία διαδικασία 
άρτια, μία διαδικασία συμπαγή και σε 
πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 
Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα 
περάσουμε σε μία φάση, όπου και το 
τηλεοπτικό τοπίο θα είναι ρυθμισμένο 
και με τις προοπτικές της αύξησης της 
διαφημιστικής αγοράς και με βάση τον 
ισχύοντα νόμο θα έχουμε και αύξηση 
των θέσεων εργασίας στην τηλεόραση. 
Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις λοι-
πόν, η τηλεοπτική αγορά, το τηλεοπτικό 
τοπίο στην Ελλάδα να ξεκινήσει να κάνει 
τα απαραίτητα βήματα για το μέλλον, 
τα οποία αφορούν και τις καινούργιες 
τεχνολογικές εξελίξεις. Νομίζω ότι απο-
δεικνύεται ότι όταν υπάρχει η πολιτική 

βούληση και η εγρήγορση και η ετοιμό-
τητα από τους θεσμικούς παράγοντες 
και τις ρυθμιστικές αρχές όλα είναι εφι-
κτά».
Διαβάστε παρακάτω την επίσημη ανα-
κοίνωση του ΕΣΡ
«Εληξε στις 15:00 σήμερα, 11 Ιανου-
αρίου 2018, η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων για συμμετοχή στην διαγω-
νιστική διαδικασία για τη χορήγηση 7 
αδειών παρόχων ενημερωτικού προ-
γράμματος γενικού περιεχομένου εθνι-
κής εμβέλειας.
Στο ΕΣΡ κατετέθησαν έξι (6) αιτήσεις 
από τις εξής εταιρείες:
Ειδήσεις Nτοτ Kομ, Ανώνυμη Ραδιοτη-
λεοπτική και Εμπορική Εταιρεία Παρο-
χής Πληροφοριών Ενημέρωσης (ΣΚΑΙ)

Νέα Τηλεόραση Α.Ε. (Star Channel)
Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. 
(Alpha)
Antenna TV Α.Ε. (Ant1)
Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (“E” TV)
Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε.
Η αποσφράγιση των φακέλων των υπο-
ψηφίων θα γίνει με την προβλεπόμενη 
διαδικασία από την Δευτέρα 15 Ιανουα-
ρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Εθνι-
κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Ο Ν. 4339/2015 όπως διαμορφώθηκε 
με το άρθρο 28 του Ν. 4496/2017, προ-
βλέπει για την εναπομένουσα άδεια:
«5. Στην περίπτωση που ο αριθμός 
των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων 
είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού 
των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε 
ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτο-
δικαίως προσωρινός υπερθεματιστής 
για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορι-
σθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρα-
σίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες 
επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά 
από το Ε.Σ.Ρ. με την ίδια τιμή εκκίνησης 
για την ίδια κατηγορία αδειών, εφό-
σον μέχρι τη δημοσίευση της επόμε-
νης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης 
κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχο-
μένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέ-
ρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με 
την κατάθεση στο Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτη-
σης που συνοδεύεται από εγγυητική 
επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε 
οριστεί για τη συμμετοχή στην προη-
γούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε 
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του 
παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν ενα-
πομένουσες άδειες αποδεσμεύονται 
για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας 
αδειών παρόχων περιεχομένου. Η δια-
δικασία των προηγούμενων δύο εδα-
φίων τηρείται αναλόγως και στην περί-
πτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, 
λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψη-
φίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως 
και σε περίπτωση οριστικής παύσης της 
λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιε-
χομένου, για οποιονδήποτε λόγο.».

Τηλεοπτικές άδειες: Έξι μνηστήρες για επτά 
κανάλια

Ιερά Σύνοδος: 
«Ανυποχώρητοι στο 
όνομα Μακεδονία»

Παρέμβαση στη συζήτηση για την ονομασία της 
ΠΓΔΜ και τις εντεινόμενες διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της 
κυβέρνησης του γειτονικού κράτους έκανε η 
Ιερά Σύνοδος και προσωπικά ο αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος.

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, στέκεται αρνητικά α-
πέναντι στη χρήση του όρου «Μακεδονία» και 
οποιουδήποτε παραγώγου του στο όνομα της 

ΠΓΔΜ, αναφέροντας ότι «είμαστε ανυποχώρητοι στη 
λέξη «Μακεδονία»» και χαρακτηρίζοντας το Σκοπιανό 
όχι μόνο εθνικό, αλλά και εκκλησιαστικό θέμα που αγ-
γίζει όλη την ελληνική κοινωνία και φυσικά την Εκκλη-
σία.
Συγκεκριμένα, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, εκφράζο-
ντας το πνεύμα της τοποθέτησης της Ιεράς Συνόδου, 
δήλωσε: «Το θέμα μάς αγγίζει και το παρακολουθούμε 
με αγωνία και συγκίνηση, δεν είναι μόνο εθνικό και 
πολιτικό, είναι και εκκλησιαστικό». Εντούτοις φάνηκε 
αρνητικός στο ενδεχόμενο διοργάνωσης συλλαλητη-
ρίων, όπως αυτά που είχαν γίνει το 1992, πρωτοστατού-
ντος του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, λέγοντας: «Η 
Εκκλησία πορεύεται με αγάπη. Ούτε με συλλαλητήρια 
ούτε με πολέμους».
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μάλιστα, απέστειλε επιστολή 
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την οποία εκφρά-
ζει την ανησυχία της αναφορικά με τις εξελίξεις που 
αφορούν στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:
Συνήλθε χθες και σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου, 
για τον μήνα Ιανουάριο, υπό την προεδρία του Μακαρι-
ωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύμου.
Κατά τη χθεσινή και σημερινή Συνεδρία:
Εξ αφορμής της έντονης διπλωματικής κινητικότητας 
που υπάρχει για το θέμα των Σκοπίων, και εν συνεχεία 
της από 15.12.2017 Ανακοίνωσής Της περί της σχισμα-
τικής Εκκλησίας των Σκοπίων η Δ.Ι.Σ., συμμεριζομένη 
την αγωνία των Ιεραρχών που διαποιμαίνουν τις Ιερές 
Μητροπόλεις στην περιοχή της Μακεδονίας αλλά και 
του λαού, με Απόφασή Της υπενθυμίζει ότι η Εκκλη-
σία έχει μαρτυρήσει με το λόγο και το αίμα κλήρου και 
λαού την ελληνικότητα της Μακεδονίας από αρχαιοτά-
των χρόνων, γι’ αυτό και δεν μπορεί να αποδεχθεί την 
απονομή του όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου του ως 
συστατικού ονόματος άλλου Κράτους, το οποίο θα έχει 
επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοα-
ποκαλούμενης εκκλησίας της «Μακεδονίας». Αναμένει 
δε από την υπεύθυνη Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία 
διαχειρίζεται το θέμα, να κατανοήσει την ανησυχία Της, 
που είναι και ανησυχία του οικουμενικού ελληνισμού.
Η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε να συγκληθεί εκτάκτως η Ιερά 
Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος την 
Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου ε.έ.
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Στη δικαιοδοσία του 
Υπερταμείου περνούν τη 
Δευτέρα 14 ΔΕΚΟ - Αν δεν 
πετύχει η εξυγίανσή τους, οι 
ΔΕΚΟ θα βγουν στο σφυρί 
- Το Υπερταμείο γίνεται ο 
μεγαλύτερος εργοδότης 
της χώρας με 40.000 
εργαζόμενους

Μ
ε βάση τα νέα δε-
δομένα, την Δευτέ-
ρα οι βουλευτές της 
κυβερνητικής πλειο-

ψηφίας θα κληθούν να εγκρίνουν 
-κατά την ψήφιση του πολυνομο-
σχεδίου- τη μεταβίβαση 14 ΔΕΚΟ 
απευθείας στο Υπερταμείο και ό-
χι στην προβλεπόμενη υπομονά-
δα για τις ΔΕΚΟ, την ΕΔΗΣ, η ο-
ποία τελικά δεν θα δημιουργηθεί. 
Ανάμεσα τους ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛ-
ΤΑ και ΔΕΗ, επιχειρήσεις με υψη-
λό συμβολισμό για τον ΣΥΡΙΖΑ τα 
χρόνια της αντιπολίτευσης. 
Σκοπός του Υπερταμείου είναι 
να προσπαθήσει να εξυγιάνει 
τις ελλειμματικές ΔΕΚΟ, να αξι-
ολογήσει τις (εν πολλοίς κομμα-
τικά διορισμένες) διοικήσεις και 
μόνο αν δεν προκύψει αποτέλε-
σμα να τις πουλήσει. Αυτός είναι 

άλλωστε και ο κανονισμός με τον 
οποίο λειτουργεί το Υπερταμείο 
που αποφασίστηκε να συστα-
θεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 
Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου του 
2015.  
H εξέλιξη προοιωνίζεται αλλαγές 
(όχι απαραίτητα αρνητικές) για 
τους περίπου 40.000 εργαζόμε-
νους που απασχολούνται στις εν 
λόγω ΔΕΚΟ, οι οποίες με βάση τις 
νόρμες του Υπερταμείου θα πρέ-
πει να λειτουργούν με ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια και σύμφωνα 
με τον κώδικα ορθής πρακτικής 
του ΟΟΣΑ. Σε κάθε περίπτωση οι 
διοικήσεις θα αξιολογηθούν και 
θα παραμείνουν μόνο όσοι περά-
σουν την αξιολόγηση.  
Από την Δευτέρα το βράδυ, το 
Υπερταμείο, αναμένεται να γίνει 
και τυπικά ο μεγαλύτερος «εργο-
δότης» της χώρας με στόχο τη 
συνολική εξυγίανση του κεφα-
λαίου ΔΕΚΟ το οποίο κόστισε 
στους φορολογούμενους τ ις 
τελευταίες δεκαετίες. Σε επόμενη 
φάση αναμένεται να περάσει σε 
αυτό και μια νέα λίστα εταιρειών. 
Βεβαίως, εκτός από ελλειμματι-
κές ΔΕΚΟ περνάνε στο Υπερτα-
μείο και επιχειρήσεις με υψηλή 
προστιθέμενη αξία που λειτουρ-

γούν ήδη με σύγχρονες και ορθο-
λογικές μεθόδους και οι οποίες 
αναμένεται να ενισχυθούν έτι 
περαιτέρω. 
Αναλυτικά, στο Υπερταμείο περ-
νούν τα ακόλουθα μερίδια του 
ελληνικού Δημοσίου: 
-ΔΕΗ, 18.000 εργαζόμενοι, στο 
Υπερταμείο περνάει το 34% 
της ΔΕΗ (το 17% παραμένει 
στο το ΤΑΙΠΕΔ και οδεύει προς 
πώληση). 
-Το 50,3% της ΕΥΔΑΠ 

-Το 51% της ΕΥΑΘ 
-Τα ΕΛΤΑ  
-Οι αστικές συγκοινωνίες: ΟΑΣΑ 
και οι θυγατρικές ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ 
-Το 25% του Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών
-Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγο-
ρών και Αλιείας
-Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονί-
κης
-Η ΔΕΘ-HELEXPO
-Τα Καταστήματα Αφορολογήτων 
Ειδών (μειοψηφικό ποσοστό)

-Οι Ελληνικές Αλυκές
-Η ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ 
-Η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας 
Κορίνθου 
-Το ΟΑΚΑ
Εκτός βγήκαν τελικά η Αττικό 
Μετρό και οι Κτιριακές Υποδο-
μές, ενώ ο ΟΣΕ και η ΕΛΒΟ ανα-
μένεται να ενταχθούν σε επόμενη 
φάση. Για την ΕΑΒ θα προηγηθεί 
αξιολόγηση ώστε να διαπιστωθεί 
το αν πλήττεται η αμυντική ικανό-
τητα της χώρας.

ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και αστικές συγκοινωνίες περνάνε 
απευθείας στο Υπερταμείο
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Στο 20,7% υποχώρησε η ανεργία τον 
Οκτώβριο
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 990.288 
άτομα ενώ ο οικονομικά μη 
ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 
3.228.662 άτομα τον Οκτώβριο - 
Στο 40,8% υποχώρησε η ανεργία 
των νέων

Σ
χεδόν τρεις ποσοστιαίες μονά-
δες μειώθηκε ο δείκτης ανεργίας 
στη χώρα μας τον Οκτώβριο σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποί-
ησε η ΕΛΣΤΑΤ. 
Σύμφωνα με αυτά το εποχικά διορθω-
μένο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε τον 
Οκτώβριο στο 20,7% έναντι 23,3% τον 
Οκτώβριο του 2016 και του αναθεωρη-
μένου προς τα άνω 20,8% τον Σεπτέμ-
βριο του 2017.
Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά 
τον Οκτώβριο του 2017, εκτιμάται ότι 
αυξήθηκε κατά 109.584 άτομα σε σχέση 
με πέρυσι και ανήλθε σε 3.783.483 
άτομα. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 
1.322 άτομα.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.054 
άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 
2016 (μείωση 11,1%) και κατά 4.528 
άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2017 (μείωση 0,5%). Έτσι προσδιορί-
στηκαν στα 990.288 άτομα.
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα 
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζη-
τούν εργασία ήταν 3.228.662 άτομα. 
Μειώθηκαν κατά 18.607 άτομα σε 
σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (μεί-
ωση 0,6%) και αυξήθηκαν 3.298 άτομα 
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 
(αύξηση 0,1%).
Τα ποσοστά ανεργίας διαμορφώνονται 
στο 17% για τους άντρες και στο 25,4% 
για τις γυναίκες.
Η ανεργία των νέων (15-24 ετών) υπο-
χώρησε τον Οκτώβριο στο 40,8% ενώ 
ανέρχεται στο 25,7% για τους νέους 
25-34 ετών.
Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση 
με την εθνική μέτρηση καταγράφουν οι 
περιφέρειες Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας (25,8%) και Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων 
(21,9%).

επικαιρότητα

Στα χέρια του Λιονέλ Μέσι πέρασε μία 
ελληνική νησίδα, όπως αποκάλυψε με 
ανακοίνωσή του το μεσιτικό γραφείο 
του Αλεσάντρο Πρότο, «Proto Group 
Ltd», το οποίο ενημέρωσε μία ημέρα 
νωρίτερα για την πώληση στον 
μάνατζερ ποδοσφαιριστών, Μίνο 
Ραϊόλα, ενός άλλου ελληνικού νησιού, 
που ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε κάνει 
δώρο στον ατζέντη του, τον Ζόρζε 
Μέντες, για τον γάμο του.

Η 
χθεσινή ανακοίνωση της «Proto 
Group Ltd» κατέληγε επισημαίνο-
ντας ότι υπάρχουν πολλά νησιά προς 
πώληση στην Ελλάδα και πως αρκε-

τοί «αστέρες» του ποδοσφαίρου και του Χόλι-
γουντ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ζητώντας 
σχετικές πληροφορίες.
Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο σούπερ 
σταρ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος αγόρασε τη 

νησίδα Σοφία, η οποία βρίσκεται στο Ιόνιο 
πέλαγος και πιο συγκεκριμένα στο νησιωτικό 
σύμπλεγμα των Εχινάδων, ανατολικά της Ιθά-
κης.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο παίκτης 
Λέο Μέσι αγόρασε ένα νησί στην Ελλάδα, πιο 
συγκεκριμένα, το νησί Νήσος Σοφία. Ο Μέσι 
είναι ήδη πελάτης μας, έχοντας αγοράσει μέσω 
ημών ένα υπέροχο ρετιρέ στο Παρίσι» ανέφερε 
χαρακτηριστικά το εν λόγω μεσιτικό γραφείο.
Η Σοφία είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του 
συμπλέγματος μετά τον Πεταλά, την Οξεία, την 
Δρακονέρα και το Προβάτι με 170 στρέμματα. 
Υπενθυμιζεται ότι το 2013 η οικογένεια Κων-
σταντίνου στην οποία άνηκε το νησί, προέβη 
σε πώληση μέσω πλειστηριασμού στη Νότια 
Αφρική.
Τελικά, το αγόρασε ένας Νοτιοαφρικανός υπή-
κοος (δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία) ένα-
ντι του ποσού των 2,8 εκατ. ευρώ για να κατα-
λήξει πέντε χρόνια αργοτερα στα χέρια του 
αστέρα των Καταλανών.

Αγόρασε ελληνικό νησάκι ο 
Μέσι

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά ασα-
φείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον αφορά την 
ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη εξήγηση των 
κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος για 
κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την ευθύνη, 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύψει τα ανα-
γκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές, 
δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας εκτί-
μησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλισής σας. 
Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια εκτίμηση δεν 
θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπορεί να επηρεάσει 
το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκαγιές, 
κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένου ή 
ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύχημα 
στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντικα-
τάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, ασχέ-
τως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και πάνω χρόνια 
βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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επικαιρότητα
Σε 3 χρόνια, η κυβέρνηση εισέπραξε 
λιγότερα των €100 εκατ. από τις 
λίστες της φοροδιαφυγής

Κατηγορούν, μεταξύ άλλων, την ηγεσία της Εκκλησίας για ανοιχτή παρέμβαση 
στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας μετά την ανακοίνωση για το ζήτημα της 
ονομασίας των Σκοπίων

Από τις λίστες Λαγκάρντ και 
Μπόργιανς έχει εισπράξει 45,3 
εκατ. ευρώ και 445.000 ευρώ 
αντίστοιχα, σύμφωνα με έγγραφο 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων 

Τ
ην πορεία εσόδων από τις λίστες φο-
ροδιαφυγής και από την πάταξη του 
λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγά-
ρων αποτυπώνει έγγραφο της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δι-
αβίβασε το υπουργείο Οικονομικών στην 
Βουλή προς απάντηση σχετικού ερωτήμα-
τος του κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
Όπως επισημαίνει ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας: «Η Κυβέρνηση η οποία υπο-
σχόταν έσοδα 3 δισ. ευρώ από τη φοροδι-
αφυγή μέσα σε 6 μήνες, τελικά κατάφερε να 
εισπράξει λιγότερα από 100 εκατ. ευρώ σε 
3 χρόνια» και προσθέτει σε άλλο σημείο 
«Αποδεικνύεται συνεπώς, για ακόμη μία 
φορά, ότι η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 3 χρόνια 
αφότου ανέλαβε την εξου-
σία, συνεχίζει να είναι 
πρωταθλήτρια στη φορο-
επιδρομή, αλλά ουραγός 
στην καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής».            
 Ειδικότερα:

 ª  Α π ό  τ η  «λ ίσ τ α 
Λαγκάρντ», τα εισπραχθέντα ποσά, από 
την έναρξη ελέγχου της λίστας το 2013 εως 
17/9/2017, ανέρχονται, συνολικά, στα 45,3 
εκατ. ευρώ.

 ª Από τη λίστα Μπόργιανς, που είχε γίνει 
σημαία από ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, τα συνολικά 
εισπραχθέντα έσοδα ανέρχονται στα 445 
χιλ. ευρώ.

 ª  Σχετικά με τα εμβάσματα εξωτερι-
κού, μέχρι το 2015, ξεκίνησαν 1.478 έλεγ-
χοι. Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον 
Αύγουστο 2017 έχουν γίνει μόλις 44 έλεγ-
χοι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το Μάιο 
του 2017, δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία 
μεταβολή στα εισπραχθέντα ποσά έως το 
Σεπτέμβριο.

 ª Ανάλογη εικόνα ως προς τους ελέγχους 
υπάρχει και στον τομέα της καταπολέμησης 
της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου 
στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, τα εισπραχθέ-
ντα ποσά για υποθέσεις παραβάσεων καυ-
σίμων ανέρχονταν στα 27 εκατ. ευρώ την 

περίοδο 2013 - 2014, μειώθηκαν στα 8,1 
εκατ. ευρώ την περίοδο 2015 - 2016, ενώ 
έχουν εισπραχθεί μόλις 3,1 ευρώ την περί-
οδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017.

 ª Τέλος, στον τομέα της καταπολέμησης 
της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου 
στα καπνικά προϊόντα, η εικόνα που παρου-
σιάζεται το 2017, όπως και το 2016, είναι  
πολύ χειρότερη της περιόδου 2014 - 2015.

«Ευκαιρία» και στους φοροφυγά-
δες να γλιτώσουν πρόστιμα δίνει 
το Πολυνομοσχέδιο
Όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογική 
δήλωση μπορούν να το κάνουν με ελάχι-
στες προσαυξήσεις, χωρίς χρονικό περιορι-
σμό και με έως και 40% λιγότερα πρόστιμα 
- Το υπουργείο Οικονομικών αναζητά όσο 
το δυνατόν περισσότερα έσοδα για το 2018
Παράθυρο για να γλιτώσουν πρόστιμα και 
όσοι δεν έχουν υποβάλει καν φορολογική 
δήλωση, ανοίγει με διάταξη στο πολυνομο-
σχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουρ-

γείο Οικονομικών, προκει-
μένου να καλύψουν λάθη ή 
παραλείψεις του παρελθό-
ντος.
Ουσιαστικά η διάταξη απο-
τελεί τον διάδοχο της ρύθ-
μισης για «οικειοθελή»  
υποβολή εκπρόθεσμων 
φορολογικών δηλώσεων 
(εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) 

χωρίς μάλιστα περιορισμούς για τον χρόνο 
διάρκειας της ρύθμισης, όπως εκείνη που 
έληξε στα τέλη του 2017. Αποσκοπεί στην 
αύξηση της είσπραξης φόρων κατά το 2018, 
σε μια χρονιά δηλαδή που πρέπει να επιτευ-
χθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7 δισ. 
ευρώ, διπλάσιο δηλαδή από πέρυσι (3,5% 
έναντι 1,75% του ΑΕΠ).
Με  την συγκεκριμένη διάταξη, καθιερώ-
νεται ένας πάγιος μηχανισμός υποβολής 
αναδρομικών δηλώσεων, με πρόστιμα 
που ξεκινούν από μόλις 100 ευρώ και τόκο 
0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης πλη-
ρωμής του οφειλόμενου φόρου -αν προκύ-
πτει- σε περιπτώσεις που δεν έχει κοινοποι-
ηθεί επισήμως ακόμα στον φορολογούμενο 
το φύλλο ελέγχου από την εφορία. Εφόσον 
όμως έχει φτάσει στο επόμενο στάδιο και 
έχει λάβει κοινοποίηση ή πρόσκληση παρο-
χής πληροφοριών, και πάλι μπορεί να γλιτώ-
σει σχεδόν τα μισά πρόστιμα, καθώς προ-
βλέπεται έκπτωση μέχρι 40% εάν πληρώσει 
εφάπαξ.

Σφοδρή επίθεση κατά της 
Εκκλησίας από κυβερνητικούς 
κύκλους για το Σκοπιανό: Την 
ταυτίζουν με τη Χρυσή Αυγή!

Κ
ατηγορούν, μεταξύ άλλων, την ηγεσία της Εκκλησίας για ανοιχτή παρέμβαση 
στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας μετά την ανακοίνωση για το ζήτημα της ο-
νομασίας των Σκοπίων
Πρωτοφανή επίθεση κατά της εκκλησίας εξαπέλυσαν κυβερνητικοί κύκλοι 

μετά την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων στην 
οποία ξεκαθαριζόταν ότι η Εκκλησία «δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου 
"Μακεδονία" ή παραγώγου του ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους, το οποίο θα 
έχει επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας της 
"Μακεδονίας"».
Στη διαρροή που έκαναν οι κυβερνητικοί κύκλοι ταύτιζαν την ηγεσία της εκκλησίας με 
τη Χρυσή Αυγή ενώ, μεταξύ άλλων, εξέφραζαν ερωτήματα για το αν η ηγεσία της Εκκλη-
σίας αποφάσισε να κάνει ανοιχτή παρέμβαση στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας.
Συγκεκριμένα έθεταν πέντε θέματα:
- άραγε η ηγεσία της Εκκλησίας αποφάσισε να συμπορευθεί με το νεοναζιστικό μόρ-
φωμα της Χρυσής Αυγής;
- εξέφραζαν απορία αν η ηγεσία της Εκκλησίας «αποφάσισε να κάνει ανοικτή παρέμ-
βαση στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας», και πρόσθεταν ότι καθώς ήδη με την κριτική 
της έχει ξεπεράσει τα όρια των «αρμοδιοτήτων» της, «μήπως να μας πει κιόλας η Εκκλη-
σία και ποιο όνομα θέλει, για να το διαπραγματευτεί η κυβέρνηση με τα Σκόπια;». 
- η ηγεσία της Εκκλησίας δεν μπήκε καν στον κόπο να ρωτήσει την κυβέρνηση και να 
ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων. 
- η ηγεσία της Εκκλησίας, όπως δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θέλει να 
εμπλέκεται το κράτος στις «ιερές υποθέσεις» της, θα πρέπει να γνωρίζει, εξίσου ξεκά-
θαρα, ότι επιβάλλεται να μην εμπλέκεται και η ίδια στις κρατικές και διπλωματικές υπο-
θέσεις. Ειδικά σε τέτοια σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής
- η ηγεσία της Εκκλησίας, η οποία δηλώνει ότι «κόπτεται» για τα εθνικά θέματα, επιβάλ-
λεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να εστιάζει στο εθνικό συμφέρον και όχι στην 
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ιεραρχών, και πολύ πιθανώς, των προσωπικών 
πολιτικών «συγγενειών» τους, με πρόσχημα δήθεν τις ανησυχίες του «ποιμνίου» τους 
για το ονοματολογικό.

Καμμένος για Σκόπια: Ούτε «New» ούτε «Upper» Μακεδονία - Υπάρ-
χει και το «Βαρντάρσκα»
«Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, όπως την περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής. Δεν εκχωρούμε τον ελληνικό όρο «Μακεδονία»» τόνισε ο πρόεδρος των Ανεξαρ-
τήτων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, κατά την ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμ-
ματός του.
Και συνέχισε: «Υπάρχουν σλαβικοί όροι, όπως Βαρντάρσκα, που μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν και οι οποίοι δεν θα περιέχουν τον όρο Μακεδονία και τους οποίους αποδε-
χόμαστε»
«Ούτε new (νέα), ούτε upper (άνω) Μακεδονία» προσέθεσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο κ. Καμμένος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον υπουργό Εξω-
τερικών, Νίκο Κοτζιά, προσθέτοντας ότι, αν οι ΑΝΕΛ διαφωνήσουν με την πρόταση για 
την ονομασία, θα ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.
Επισήμανε, δε, ότι η μόνη ελπίδα για τη γειτονική χώρα είναι η εξεύρεση λύσης, που δεν 
θα πληγώνει την Ελλάδα.
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εδώ Κύπρος

Η 
συμπεριφορά του Υπουργείου Υγείας έχει ξεπε-
ράσει κάθε όριο ανοχής, δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Πέ-
τρος Αγαθαγγέλου, μιλώντας σε σημερινή κοι-

νή διάσκεψη των ΠΙΣ, ΠΑΣΥΚΙ, ΕΝΙΚ, ΣΕΣΙΚ και Κλάδου 
Ιατρών & Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ σε σχέση με 
τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Υγείας.
Ο κ. Αγαθαγγέλου κάλεσε, παράλληλα, τον Υπουργό 
Υγείας να προβεί σε δημόσια απολογία προς την ιατρική 
κοινότητα.
Όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, για τρεις μέρες συμπε-
ριλαμβανομένης της σημερινής δεν θα υπάρχει το από-
γευμα εφημερεύον εντατικολόγος.
Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ είπε ότι οι ιατροί είναι ενωμένοι 
είτε εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και 
έχουν ως στόχο και αποστολή να υπηρετήσουν στο ύψι-
στο την υγεία των ασθενών και να παραμείνουν υπηρέτες 
της ιπποκρατικής σκέψης.
Σημείωσε, επίσης, ότι έγιναν μάρτυρες «αισχρών χαρα-
κτηρισμών, προκλητικών πολλές φορές, μέχρι σε σημείο 
όπου θεωρούμε απαράδεκτη την συμπεριφορά του 
Υπουργού Υγείας, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο εμείς 

προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, ο κάθε ένας από το 
δικό του τομέα και από το δικό του ρόλο και εντολή».
«Εκπροσωπώντας, όμως, όλη την ιατρική κοινότητα θα 
πρέπει να αναφέρω ότι όταν οι προσπάθειες του θεσμι-
κού οργάνου είναι να καταθέσουν βέλτιστες εισηγήσεις 
για να πραγματικά οδηγήσουμε τον τόπο στην μεταρ-
ρύθμιση που απαιτείται για να εφαρμοστεί το μεγαλε-
πήβολο αυτό έργο και ο πόθος όλων το εθνικό Σχέδιο 
Υγείας, θεωρούμε ότι αυτές οι προσπάθειες είχαν παρερ-
μηνευτεί από τον αρμόδιο Υπουργό και με ανυπόστατες 
και ψευδείς τοποθετήσεις δημόσια, αφήνουν εκτεθει-
μένους όλους τους γιατρούς της Κύπρου και θεωρούμε 
ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις όχι μόνο είναι ανήθικες, 
αδόκιμες και άκαιρες, αλλά στόχο ήταν να πλήξουν επικοι-
νωνιακά την ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, 
τα μέλη της ιατρικής, της επαγγελματικής μας οικογένειας 
αλλά και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.
Θα ήταν πιο ορθό αν είχαν τέτοιες πληροφορήσεις οι 
αρμόδιοι που δίνουν τις πληροφορίες ή ο αρμόδιος 
Υπουργός, θα ήταν καλά να επικοινωνήσει με την ηγεσία 
του ΠΙΣ για αποκατάσταση αλήθειας και διευκρινήσεως», 
πρόσθεσε.

Η συμπεριφορά του Υπ. Υγείας έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής 

19/1 η τύχη του διακανονισμού της 
Cyprus Airways 

Σ
τις 19 Ιανουαρίου οι Εκκαθαριστές των Κυ-
πριακών Αερογραμμών θα υποβάλουν ε-
νώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευ-
κωσίας αίτηση για επικύρωση του Σχεδίου 

Διακανονισμού που ετοίμασαν και το οποίο χθες 
εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των δύο προ-
νομιούχων τάξεων πιστωτών του άλλοτε εθνικού α-
ερομεταφορέα.
Η επικύρωση του Σχεδίου από το Δικαστήριο θα 
σημάνει την έναρξη της διανομής του μερίσματος 
εκκαθάρισης στους πιστωτές, που υπολογίζεται 
από τους Εκκαθαριστές σε περίπου €11 εκ. Σε περί-
πτωση που το Δικαστήριο επικυρώσει το Σχέδιο 
Διακανονισμού, αυτό καθίσταται δεσμευτικό για 
όλους τους πιστωτές που ήταν μέρος τάξης πιστω-
τών που ενέκρινε το Σχέδιο Διακανονισμού.
Σκοπός του Σχεδίου Διακανονισμού είναι η διευθέ-
τηση των πλείστων απαιτήσεων που έχουν υποβλη-
θεί κατά της Εταιρείας και στους Εκκαθαριστές, διευ-
θέτηση η οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
των Εκκαθαριστών θα είναι προς το συμφέρον του 

συνόλου των πιστωτών.
Σημειώνεται ότι οι εκκαθαριστές έχουν καταλήξει 
σε δύο τάξεις προνομιούχων πιστωτών. Στην πρώτη 
εμπίπτει το σύνολο των υπαλλήλων της Εταιρείας 
που υπέστηκαν οποιαδήποτε αποκοπή σε οποιο-
δήποτε μισθό ή άλλο ωφέλημά τους που πρόκυπτε 
από την εργασιακή τους σχέση με την Εταιρεία.
Στη δεύτερη κατηγορία είναι η Κυπριακή Δημοκρα-
τία για (α) απλήρωτους φόρους και/ή τέλη και (β) 
για το ποσό του ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας 
Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών, το οποίο 
οφειλόταν από την Εταιρεία και πληρώθηκε από την 
Κυπριακή Δημοκρατία στους υπαλλήλους της Εται-
ρείας μετά τη έναρξη της εκκαθάρισης.
Οι Εκκαθαριστές δεν προτείνουν τη δημιουργία 
τάξης για τους Συνήθεις Πιστωτές καθώς δεν ανα-
μένεται ότι μετά την πληρωμή των Προνομιούχων 
Πιστωτών θα παραμείνει οποιοδήποτε υπόλοιπο 
για να καταβληθεί σ ‘αυτούς ως μέρισμα. Ως εκ τού-
του, οι Συνήθεις Πιστωτές δεν περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Διακανονισμού.

Η 
έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ δείχνει τον δρόμο για το 
πώς πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια στο Κυπριακό, δήλωσε ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, προσθέτοντας ότι «ο επόμενος Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι έτοιμος να συνεχίσει την προ-

σπάθεια από εκεί που σταμάτησε στο Κραν Μοντάνα στη βάση του πλαισίου, 
που έχει καταθέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ».
Σε δηλώσεις στο περιθώριο επίσκεψής του στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο κ. 
Κυπριανού είπε ότι πρέπει επίσης να συζητηθεί και το άτυπο έγγραφο αναφο-
ρικά με τον Μηχανισμό εφαρμογής της λύσης και πρόσθεσε ότι «ο άνθρωπος 
που έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι έχει την συνέπεια για να τα υλοποιήσει όλα 
αυτά είναι ο Σταύρος Μαλάς».
Ανέφερε ότι «η πρόταση που έχει καταθέσει στον κυπριακό λαό ο Νικόλας Παπα-
δόπουλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και στο ενδεχόμενο που θα υιοθετεί 
και θα εφαρμοστεί αυτή η νέα στρατηγική το μόνο που θα πετύχει θα είναι ένα 
παρατεταμένο αδιέξοδο που θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην Κύπρο 
και τον κυπριακό λαό, ενώ ταυτόχρονα είναι προφανές ότι και ο κ. Αναστασιά-
δης», όπως είπε, «δεν έχει καταφέρει να πείσει τον ΓΓ του ΟΗΕ για την προσή-
λωσή του και τη συνέπεια του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».
Αναφορικά με το φυσικό αέριο, ο κ. Κυπριανού είπε ότι «δεν μπορούν οι τουρ-
κικές απειλές να σταματήσουν την προσπάθεια αξιοποίησης του φυσικού πλού-
του τον οποίο διαθέτουμε, την ίδια στιγμή όμως», όπως είπε, «θα πρέπει να προ-
ετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες από τις τουρκικές απειλές», 
προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα, ότι ο 
πιο εύκολος τρόπος για να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο ανεμπόδιστα 
και με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές είναι η επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, 
όχι της οποιασδήποτε λύσης», αλλά «λύσης που θα βασίζεται στις συμφωνημέ-
νες αρχές».
Κληθείς να σχολιάσει τα διαδραματιζόμενα στον τομέα της υγείας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
είπε ότι «καταφέραμε να περάσουν από τη Βουλή τα δύο νομοσχέδια για την 
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και το ΓεΣΥ» και ότι «σεμνυνόμα-
στε ως ΑΚΕΛ ότι έχουμε συμβάλει τα μέγιστα», προσθέτοντας ότι «παρόλο που 
είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης, σηκώσαμε το βάρος, διαδραματίσαμε ένα 
πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον Υπουργό Υγείας και καταφέραμε αυτά τα δύο 
νομοσχέδια να εγκριθούν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής».
Αναφέροντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε και για να προχωρήσουμε πρέπει 
να παραχωρηθούν λεφτά», ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
έχει περικόψει τα τελευταία χρόνια €500 εκατομμύρια από τις δημόσιες δαπά-
νες στον τομέα της υγείας» και «είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυτά τα τεράστια 
προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στα δημόσια νοσηλευτήρια και γενι-
κότερα στον δημόσιο τομέα της υγείας», προσθέτοντας ότι οι δημόσιες δαπά-
νες στην Κύπρο είναι στο ένα τρίτο του μέσου όρου των δαπανών στις υπόλοι-
πες χώρες της ΕΕ και αυτό δείχνει την ανάγκη να διαθέσουμε πολύ περισσότερα 
λεφτά στον τομέα της υγείας».
Αναφορικά με τις αλληλοκατηγορίες στον τομέα της υγείας, ο κ. Κυπριανού είπε 
ότι «και ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ σε κάποια στιγμή φλέρταραν με άλλες ιδέες μακριά 
από το σχέδιο, το οποίο έχει τελικά εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής και 
επιχείρησαν να προκαλέσουν προβλήματα», ενώ η σταθερή στάση του ΑΚΕΛ 
και του Υπουργού Υγείας, όπως είπε, «επέτρεψε αυτά τα ζητήματα να προχω-
ρήσουν», προσθέτοντας ότι «αν υπάρχουν δύο τομείς στους οποίους το κράτος 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία είναι ο τομέας της υγείας και ο τομέας της παι-
δείας και δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία από την Κυβέρνηση Αναστασι-
άδη σε αυτούς τους δύο τομείς».

ΓΓ ΑΚΕΛ: Η έκθεση 
Γκουτέρες δείχνει δρόμο 
για Κυπριακό 
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Ο Κυπριακός Μη Κυβερ-
νητικός Οργανισμός 
Future Worlds Center 

βραβεύτηκε με το διεθνές βρα-
βείο παγκόσμιας εκπαίδευσης 
“Global Education Innovation 
Award” (GENE – Global 
Education Network Europe) για 
εφαρμογή που ανέπτυξε για 
έξυπνα τηλέφωνα που επιτρέ-
πει στον καταναλωτή να υπο-
λογίσει πόσο δίκαια και “πρά-
σινα” είναι τα προϊόντα που 
καταναλώνει με πολύ εύκολο 
τρόπο.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που 
στάληκε στα ΜΜΕ από την 
ΜΚΟ, η εφαρμογή ̀MAP YOUR 
MEAL̀  επιτρέπει στους κατανα-
λωτές να πληροφορούνται και 
να προβληματίζονται ως προς 
το ποιος και τι ενεπλάκη στην 
παραγωγή και διάθεση των 
τροφίμων, αλλά και πώς αυτό 
επηρεάζει τον πλανήτη μας και 
τους ανθρώπους.
Με μια απλή σάρωση του 
γραμμωτού κώδικα του προ-
ϊόντος (barcode scan), ο κατα-
ναλωτής μπορεί να πληροφο-
ρηθεί με το σκορ που παίρνει 
το προϊόν σχετικά με το πόσο 
“Δίκαιο” και “Πράσινο” είναι. 
Αυτή η αξιολόγηση βασίζε-
ται σε συγκεκριμένους δείκτες 
για το κάθε ζήτημα. Ο χρήστης 
μπορεί να εξερευνήσει το κάθε 
ζήτημα ξεχωριστά κάνοντας 
κλικ στα αντίστοιχα εικονίδια.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο 
Τύπου, η εφαρμογή είναι δια-
θέσιμη από τον Ιούνιο 2016 
αλλά από τον Δεκέμβριο του 
2017 προστέθηκε μια πρω-
τοποριακή καινούρια δυνα-
τότητα που επιτρέπει στους 
καταναλωτές να προσθέτουν 
οι ίδιοι προϊόντα που δεν είναι 
ήδη καταχωρημένα στη βάση 
δεδομένων.
Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέ-
σιμη στην Αυστρία, Βουλγα-
ρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασί-
λειο και Κύπρο και οι κατανα-
λωτές μπορούν να την κατεβά-
σουν δωρεάν στο http://www.
mapyourmeal.org/index.php/
mobile-application

Kυπριακός ΜΚΟ 
βραβεύτηκε για 
έξυπνη εφαρμογή 

Αλλαγή κουλτούρας στο 
πνεύμα της ατιμωρησίας 
που επικρατούσε στους 
δημόσιους υπάλληλους, 
διαπιστώνει ο Γενικός 
Ελεγκτής της Δημοκρατίας 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο 
οποίος επέδωσε σήμερα 
την ετήσια Έκθεση του 
για το 2016 στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη. Από την 
πλευρά του ο Πρόεδρος 
συνεχάρη για το έργο του 
και σημείωσε την άψογη 
συνεργασία που έχουν, παρά 
τις όποιες διαφωνίες είχαν 
ως προς τις αρμοδιότητες.

Π
αραδίδοντας την Έκθε-
ση, ο κ. Μιχαηλίδης εί-
πε πως ο όγκος της Έκ-
θεσης έχει σμικρυνθεί 

κατά πολύ και ο λόγος είναι γιατί 
η υπηρεσία, στη βάση εισήγησης 
των Βρετανών εμπειρογνωμόνων, 
έχει αλλάξει την πρακτική ετοιμα-
σίας των θεμάτων και εκδίδει επι-
μέρους εκθέσεις για κάθε θέμα το 
οποίο ολοκληρώνει.
Ως εκ τούτου, στην Έκθεση αυτή 
περιλαμβάνεται, όπως είπε, ο 
κατάλογος των Εκθέσεων που 
έχουν εκδοθεί καθώς και η 
έκθεση ελέγχου επί της δημοσι-
ονομικής έκθεσης που έχει εκδώ-
σει η Γενική Λογίστρια της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. «Σας την 
παραδίδω και ευχαριστώ ακόμη 
μια φορά για τη συνεργασία μας», 
είπε.
Παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης συνε-
χάρη τον κ. Μιχαηλίδη για ακόμη 
μια φορά για το έργο της υπηρε-
σίας του. «Ξέρετε πολύ καλά τις 
απόψεις μου, ξέρετε πολύ καλά τις 

θέσεις μου, η άτεγκτη στάση είναι 
απαραίτητη προκειμένου να πατα-
χθούν οι οποιεσδήποτε καταχρή-
σεις, είτε εξουσίας, είτε διασπά-
θισης δημόσιου χρήματος», είπε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέ-
φερε πως η μέχρι σήμερα συνερ-
γασία τους ήταν άριστη. «Αυτό 
που είχα πει πέρσι και τα προη-
γούμενα χρόνια ήταν με την ολο-
κλήρωση των  ερευνών να δημο-
σιοποιούνται έτσι ώστε να είναι 
πάντοτε τεκμηριωμένες», είπε και 
πρόσθεσε πως μπορεί να υπήρ-
ξαν και από τις δύο πλευρές δια-
φωνίες, κάτι που 
είναι και ανθρώ-
π ινο,  ως  προς 
τ ι ς  αρμο διό τ η -
τες περισσότερο 
πάρα ως προς τον 
τρόπο λειτουργίας, 
ωστόσο η συνερ-
γασία ήταν άψογη. 
«Εύχομαι το καλύτερο και να 
συνεχίσετε έτσι το έργο σας για το 
καλό του τόπου μας», κατέληξε.
Σε δηλώσεις του μετά την επίδοση 
της Έκθεσης, ο κ. Μιχαηλίδης εξή-
γησε πως πλέον μετά τη συμπλή-
ρωση του ελέγχου του κάθε οργα-
νισμού, η Έκθεση συντάσσεται 
και δημοσιοποιείται. Αυτό, σημεί-
ωσε, αντιμετωπίζει τα προβλή-
ματα διαρροών των εκθέσεων και 
τις καθιστά και πιο εύχρηστες.
Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως στη 
βάση των εισηγήσεων των Βρε-
τανών εμπειρογνωμόνων υπάρ-
χει προσπάθεια αναβάθμισης του 
τρόπου που εφαρμογής των διε-
θνών προτύπων που ακολουθεί 
η Υπηρεσία κάτι που έχει αρχίσει, 
όπως είπε, ήδη να αντικατοπτρίζε-
ται στις Εκθέσεις που εκδίδονται.
Κληθείς να σχολιάσει τις επικρί-
σεις ότι με τον τρόπο που λειτουρ-
γεί ο ίδιος παραλύουν υπηρεσίες, 

ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως οποιοσ-
δήποτε ισχυρίζεται σήμερα ότι 
στην Κύπρο υπάρχει γραφειο-
κρατία μεγαλύτερη από αυτή που 
υπήρχε το 2011 και 2012, δεν έχει 
επαφή με την πραγματικότητα. 
Πρόσθεσε πως ο τρόπος αντιμε-
τώπισης της γραφειοκρατίας και 
των στρεβλώσεων ή αναποτελε-
σματικότητας στο δημόσιο, δεν 
είναι να διασφαλίζουμε στους 
υπαλλήλους ότι δεν θα λογοδο-
τούν αν παραβιάσουν τις υποχρε-
ώσεις τους, αλλά θέτοντας σαφείς 
στόχους και παραδοτέα που πρέ-

πει να έχουν κατά 
την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.
«Αυτοί ε ίναι οι 
σύγχρονοι τρόποι 
αύξησης της παρα-
γωγικότητας και όχι 
να υιοθετούμε μια 
κουλτούρα ατιμω-

ρησίας και ο δημόσιος υπάλληλος 
να σκέφτεται πως ‘δεν πειράζει ότι 
και να κάνω έχω διασφαλισμένο 
ότι ποτέ δεν θα κληθώ να λογοδο-
τήσω’», είπε.
Ερωτηθείς αν διαπιστώνει αλλαγή 
κουλτούρας στην Κύπρο, ο Γενικός 
Ελεγκτής είπε πως σιγά σιγά, όχι 
μόνο λόγω του έργου των διωκτι-
κών αρχών, αλλά και λόγο αλλαγή 
νοοτροπίας των πολιτών που επι-
δεικνύουν πλέον μηδενική ανοχή 
σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, 
«ναι αυτό το πνεύμα ατιμωρησίας 
που ήταν καλά εμπεδωμένο στη 
Δημόσια Υπηρεσία, έχει αρχίσει 
σιγά σιγά να διαλύεται».
Απαντώντας κατά πόσον πιστεύει 
ότι οι στρατηγικές του έχουν ωφε-
λήσει τον πολίτη και αν έχουν 
σωθεί δημόσια έσοδα, εξέφρασε 
την πεποίθηση πως με βάση 
μετρήσεις που έχουν γίνει πανευ-
ρωπαϊκά για το μεγάλο ποσό που 

στοιχίζει στον πολίτη η διαφθορά, 
στον κάθε πολίτη είναι προφανές 
ότι το όλο πλέγμα ελέγχου μόνο 
καλό μπορούν να φέρουν στην 
οικονομία της χώρας.
Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα του 
ΟΠΑΠ, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε 
πως αυτό που έχει περιγράψει η 
Υπηρεσία στη χθεσινή της ανα-
κοίνωση εξηγεί την αντίδραση 
του ΟΠΑΠ. Όπως αντιλαμβάνε-
στε αυτή τη στιγμή διερευνούνται 
εναντίον του ΟΠΑΠ πολύ σοβαρά 
ποινικά αδικήματα και είναι δικαί-
ωμα του οργανισμού να επιλέγει 
όποιο τρόπο θέλει για να αμυνθεί 
ή να θολώσει τα νερά.
Πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει αν 
η προσπάθεια του ΟΠΑΠ είναι 
να προκαλέσει με κάποιο τρόπο 
τα γεγονότα ώστε να αποκαλυ-
φθεί ποιος είχε δώσει στην Ελε-
γκτική Υπηρεσία τις καταγγελίες 
που οδήγησαν στην έναρξη όλων 
αυτών των ερευνών. «Αυτό που 
μπορώ να διαβεβαιώσω είναι 
ότι σε καμία περίπτωση η Υπη-
ρεσία μας δεν πρόκειται να εκθέ-
σει οποιονδήποτε είχε το φιλότιμο 
να δώσει πληροφορίες οι οποίες 
αν αποδειχθεί ότι ευσταθούν θα 
οδηγήσουν στην αποκάλυψη πολύ 
σοβαρών ποινικών αδικημάτων», 
είπε.
Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις 
του Υπουργού Οικονομικών ότι 
τα ποσά που έχουν δοθεί προς 
την Κυβέρνηση είναι σωστά, ο κ. 
Μιχαηλίδης είπε πως το συγκεκρι-
μένο θέμα έχει ξεκαθαρίσει πλή-
ρως, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας 
έχει δώσει δύο γνωματεύσεις επί 
του θέματος και αυτή τη στιγμή το 
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρα-
τίας στη βάση αυτών των γνωμα-
τεύσεων έχει αρχίσει την ετοιμα-
σία των ποσών που θα πρέπει να 
απαιτηθούν από τον ΟΠΑΠ.

Γ.Ελεγκτής: Το πνεύμα ατιμωρησίας που ήταν 
καλά εμπεδωμένο στη ΔΥ αρχίζει να διαλύεται 
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Μ
ια ομάδα γυναικών, μεταξύ των ο-
ποίων η ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ, 
δημοσιοποίησε την Τρίτη στη Γαλ-
λία ένα άρθρο για να υπερασπιστεί 

την ελευθερία των ανδρών «να ενοχλούν» και 
να αντιταχθεί στην «εκστρατεία της κατάδοσης» 
που έκανε την εμφάνισή της μετά την υπόθεση 
Γουάινστιν, υιοθετώντας μια στάση αντίθετη ως 
προς τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί απ’ 
αυτό το παγκόσμιο σκάνδαλο.
«Ο βιασμός είναι ένα έγκλημα. Όμως το επί-
μονο ή αδέξιο ‘καμάκι’ δεν είναι αδίκημα, ούτε η 
αβρότητα φαλοκρατική επίθεση», γράφουν στην 
εφημερίδα Le Monde μια εκατοστή ηθοποιοί, 
συγγραφείς, ερευνήτριες ή δημοσιογράφοι, 
απορρίπτοντας τον «πουριτανισμό» που έχει 
κάνει την εμφάνισή του μετά τις πρώτες κατηγο-
ρίες για παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση 
με στόχο τον ισχυρό Αμερικανό παραγωγό.
Σύμφωνα μ’ αυτές, αν μετά την υπόθεση 

υπήρξε «μια θεμιτή συνειδητοποίηση των 
σεξουαλικών βιαιοτήτων που ασκούνται σε 
βάρος των γυναικών, ιδιαίτερα μέσα στο επαγ-
γελματικό πλαίσιο, αυτή η απελευθέρωση του 
λόγου στρέφεται σήμερα στο αντίθετό της: μας 
διατάσσουν να μιλάμε καθώς πρέπει, να απο-
σιωπούμε αυτό που προκαλεί θυμό και αυτές 
που αρνούνται να υποκύψουν σε τέτοιες εντο-
λές θεωρούνται προδότριες, συνεργοί!».
«Εκστρατεία καταδόσεων», «συνοπτική δικαιο-
σύνη»: άνδρες «τιμωρήθηκαν κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός τους, υποχρεώθηκαν σε 
παραίτηση, ενώ το μόνο κακό που έκαναν ήταν 
να αγγίξουν ένα γόνατο, να αποπειραθούν να 
κλέψουν ένα φιλί, να μιλήσουν για ‘προσωπικά’ 
πράγματα σε ένα επαγγελματικό δείπνο ή να 
στείλουν μηνύματα με σεξουαλικά υπονοού-
μενα σε μια γυναίκα, η έλξη με την οποία δεν 
ήταν αμοιβαία», υποστηρίζουν κάνοντας λόγο 
για ένα «καθαρτήριο κύμα».

διεθνή νέα

Η 
έρευνα του ειδικού εισαγγελέα, 
στον οποίο ανατέθηκε να διαλευ-
κάνει κυρίως το εάν υπήρχαν δια-
συνδέσεις ή σχέσεις ανάμεσα στη 

Ρωσία και την εκστρατεία του Τραμπ, έχει 
ήδη οδηγήσει στην απαγγελία πολύ σοβα-
ρών κατηγοριών σε βάρος πρώην στενών 
συνεργατών του νυν προέδρου.
Οι ανεξάρτητοι ερευνητές υπό τον Μάλερ 
ενημέρωσαν τον δικηγόρο του Ντόναλντ 
Τραμπ ότι ενδέχεται να του ζητηθεί προ-
σεχώς να καταθέσει, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα στον αμερικανικό Τύπο. Ερωτηθείς 
για το ενδεχόμενο αυτό, κατά τη διάρκεια 
μιας κοινής συνέντευξης Τύπου που παρα-
χωρούσε στον Λευκό Οίκο με την πρωθυ-
πουργό της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ, 
απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.
«Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εάν δεν βρουν 
οποιαδήποτε σύμπραξη, και κανένας δεν 
έχει βρει πως υπήρξε σύμπραξη σε οποιο-
δήποτε επίπεδο, μου φαίνεται απίθανο να 
υπάρξει κατάθεση», είπε ο Τραμπ.
«Υπήρξε μια σύμπραξη», συνέχισε ο δισε-
κατομμυριούχος, αλλά «μεταξύ των δημο-
κρατικών και των Ρώσων, πολύ περισσό-
τερο απ’ ό,τι των ρεπουμπλικάνων και των 
ρώσων», μολαταύτα «το κυνήγι μαγισσών 
συνεχίζεται», όπως επέμεινε.
Η έρευνα του Μάλερ έχει οδηγήσει μέχρι 
τώρα στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος 
του πρώην επικεφαλής της εκστρατείας του 
Τραμπ, του Πολ Μάναφορτ, αλλά και στην 
υπόσχεση του Μάικλ Φλιν, πρώην συμβού-
λου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής 
προεδρίας, να συνεργαστεί με τον ειδικό 
εισαγγελέα.
«Κλείνουν πλέον 11 μήνες που είμαι στην 
εξουσία. Εδώ και 11 μήνες, αφήνουν να 
πλανάται ένα νεφέλωμα ψεμάτων πάνω από 
αυτήν την κυβέρνηση. Αυτό βλάπτει την 
κυβέρνησή μας», υποστήριξε ο Ντόναλντ 
Τραμπ.

Δικαστική απόφαση «μπλόκο» 
στον Τραμπ
Νέο ράπισμα δέχθηκε η μεταναστευτική 
πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ομο-
σπονδιακός δικαστής του Σαν Φρανσίσκο 
μπλόκαρε την κατάργηση του προγράμμα-

τος DACA, που είχε εξαγγείλει ο Αμερικα-
νός πρόεδρος.
Το πρόγραμμα DACA τέθηκε σε εφαρ-
μογή το 2012 με πρωτοβουλία του Μπα-
ράκ Ομπάμα. Στόχος ήταν να προστατευ-
θούν από την απέλαση περίπου 800.000 
«ονειροπόλοι» (dreamers) που είχαν φθάσει 
παράνομα στις ΗΠΑ ως παιδιά. Τον Σεπτέμ-
βριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την ανάκληση 
του προγράμματος στο πλαίσιο των προε-
κλογικών του δεσμεύσεων, με αποτέλεσμα 
να κατατεθούν χιλιάδες προσφυγές από ιδι-
ώτες και οργανισμούς. Την Τρίτη, o Αμερι-
κανός δικαστής αποφάσισε υπέρ της δια-
τήρησης της ισχύος του προγράμματος, με 
το σκεπτικό πως «το DACA τούς προσέφερε 
πιο ανεκτικό πλαίσιο επιλογών, συμπερι-
λαμβανομένου του δικαιώματος της νόμι-
μης εργασίας. Εάν δεν υπάρξει δικαστική 
διαταγή, θα ξαναγυρίσουν στην εποχή πριν 
από το DACA και στις συναφείς δυσκολίες 
και πιθανότατα θα υποστούν σοβαρή, ανε-
πανόρθωτη βλάβη». Η εν λόγω απόφαση 
βρίσκεται στο ίδιο πνεύμα με προηγού-
μενες αποφάσεις αμερικανικών δικαστη-
ρίων που έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική 
κατά μεταναστευτικών πράξεων του Τραμπ, 
όπως ήταν το διάταγμα αναστολής της μετα-
νάστευσης από συγκεκριμένες μουσουλμα-
νικές χώρες.
Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε 
την άμεση αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος 
χαρακτήρισε το αμερικανικό δικαστικό 
σύστημα «κατεστραμμένο και άδικο». Ο 
ίδιος κατηγόρησε το 9ο περιφερειακό εφε-
τείο για μεροληψία, αν και η επίμαχη από-
φαση προερχόταν από το πρωτοδικείο του 
Σαν Φρανσίσκο. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος 
είχε χαρακτηρίσει την απόφαση του δικα-
στή «εξοργιστική».
Την Τρίτη, ο συντηρητικός ειδησεογραφι-
κός ιστότοπος Breitbart News μετέδωσε 
την απόφαση του Στιβ Μπάνον να αποσυρ-
θεί από τη θέση του εκτελεστικού διευθυ-
ντή. Σύμφωνα με τη δήλωση του ιστοτόπου, 
«ο Στιβ Μπάνον αποχωρεί από το Breitbart 
News, όπου υπηρέτησε ως εκτελεστικός 
διευθυντής από το 2012. Ο Μπάνον και 
το Breitbart News θα εργαστούν προς μια 
ήρεμη και ομαλή μετάβαση». 

Ο Τραμπ θεωρεί «απίθανο» να κληθεί 
να καταθέσει για τη ρωσική ανάμιξη
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως όταν 
ερωτήθηκε αν θα δεχόταν να ανακριθεί από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ 
Μάλερ στο πλαίσιο της έρευνάς του για την πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας 
στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016, επαναλαμβάνοντας 
πως δεν υπήρξε «καμιά σύμπραξη» μεταξύ της ομάδας που διεξήγαγε την 
προεκλογική του εκστρατεία και της Μόσχας.

Κατρίν Ντενέβ: «Οι άνδρες να 
έχουν την ελευθερία να ενοχλούν»
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Η κυβέρνηση της Μαλαισίας 
ανέθεσε σήμερα σε μια αμερικανική 
ερευνητική εταιρία να ξεκινήσει και 
πάλι τις έρευνες για το αγνοούμενο 
αεροσκάφος της Malaysia Airlines 
που εκτελούσε την πτήση MH370, 
πιθανόν στην ύστατη προσπάθεια 
να λυθεί ένα από τα μεγαλύτερα 
μυστήρια στην ιστορία της 
αεροπορίας.

Σ
τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας 
μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών 
της Μαλαισίας και της αμερικανικής 

εταιρίας Ocean Infinity, ο υπουργός Μετα-
φορών της Μαλαισίας Λιόου Τιονγκ δήλωσε 
ότι η επιχείρηση έρευνας θα καλύψει μια έ-
κταση 25.000 τετρ. χιλιομέτρων, με την προ-
τεραιότητα να δίδεται στον Νότιο Ινδικό Ω-
κεανό. Η συμφωνία είναι του τύπου «no cure 
no fee», που σημαίνει ότι η εταιρία δεν θα 
λάβει αμοιβή εάν οι έρευνες αποβούν άκαρ-
πες, ενώ η επιχείρηση θα έχει διάρκεια 90 
ημερών.
Σύμφωνα με τον Λιόου, 
αυτή τη στιγμή το σκάφος 
Seabed Constructor κατευ-
θύνεται στην περιοχή ερευ-
νών, εκμεταλλευόμενο τις 
ευνοϊκές καιρικές συνθή-
κες. Αναμένεται να φθάσει 
στη ζώνη ερευνών έως τα 
μέσα Ιανουαρίου.
Η βασική αποστολή της 
Ocean Infinity είναι να ταυτοποιηθεί η περι-
οχή που έχει καταπέσει το αεροσκάφος 
και/ή οι καταγραφείς πτήσεις, δηλαδή ο 
καταγραφέας συνομιλιών του θαλάμου δια-
κυβέρνησης και ο καταγραφέας των στοι-
χείων πτήσης, δήλωσε ο Λιόου.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευ-
ρών, η πληρωμή στην Ocean Infinity θα 
εξαρτηθεί από το σημείο που θα βρεθούν 
τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στην εται-
ρία θα καταβληθούν 20 εκατ. δολάρια εάν 
το αεροσκάφος βρεθεί εντός των πρώτων 
5.000 τετρ. χιλιομέτρων που θα ερευνη-
θούν. Η εταιρία θα λάβει 30 εκατ. δολάρια 
εάν το αεροσκάφος βρεθεί εντός μιας ακτί-
νας 10.000 τετρ. χιλιομέτρων και 50 εκατ. 
δολάρια εάν βρεθεί εντός 25.000 τετρ. χιλιο-

μέτρων. Εάν το αεροσκάφος βρεθεί πέρα 
από τη ζώνη των 25.000 τετρ. χιλιομέτρων, 
που προτείνουν οι Αυστραλοί ερευνητές, η 
εταιρία θα λάβει 70 εκατ. δολάρια.
Ο Όλιβερ Πλάνκετ, διευθύνων σύμβουλος 
της Ocean Infinity, δήλωσε ότι το ερευνη-
τικό σκάφος, που είναι εξοπλισμένο με οκτώ 
αυτόνομα υποβρύχια σκάφη που φέρουν 
αισθητήρες, ανιχνευτές και κάμερες, μπο-
ρεί να ‘χτενίζει’ περίπου 1.200 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα την ημέρα, δηλαδή να κινηθεί 
πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τις προη-
γούμενες απόπειρες εντοπισμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι θα καλύψει ολόκληρη την 
περιοχή ερευνών των 25.000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων μέσα σε τρεις ή τέσσερις εβδο-
μάδες. Δήλωσε ότι η εταιρία του θα έχει 60 
ημέρες για να συνεχίσει την έρευνα πέρα 
από την καθορισμένη περιοχή.
Ο Πλάνκετ δήλωσε ότι οι περαιτέρω αναλύ-
σεις από τους επιστήμονες, το γεγονός ότι 
πραγματοποιήθηκε ήδη έρευνα που κάλυψε 
120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καθώς και 
η γενικότερη προσέγγιση της Ocean Infinity 
τον καθιστούν πιο αισιόδοξο για αυτή την 
επιχείρηση. Σημείωσε επίσης ότι η εταιρία 

έχει στην ομάδα της ανθρώ-
πους με εμπειρία από τις 
έρευνες για το αεροσκάφος 
της Air France που κατέπεσε 
στον βόρειο Ατλαντικό το 
2009.
Σύμφωνα με τον Λιόου, η 
μαλαισιανή κυβέρνηση θα 
καλύψει από μόνη της το 
κόστος της έρευνας, αλλά 

καθ’ όλη τη διαδικασία θα ενημερώνονται 
οι κυβερνήσεις της Κίνας και της Αυστραλίας.
Ο Σιμ Κοκ Τσάου, που ανήκει στην ομάδα 
των συγγενών των επιβαινόντων, παραβρέ-
θηκε στην τελετή υπογραφής της συμφω-
νίας. Δήλωσε ότι η νέα έρευνα αναθέρμανε 
τις ελπίδες του να δοθεί μια απάντηση για 
το αγνοούμενο αεροσκάφος και ότι νιώ-
θει σχεδόν την ίδια «νευρικότητα και άγχος 
που ένιωσε πριν από τέσσερα χρόνια με την 
πρώτη επιχείρηση έρευνας».
Η νέα περιοχή έρευνας είναι λίγο πιο βόρεια 
από την προηγούμενη που κάλυπτε μια 
έκταση 120.000 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, την οποία ερεύνησαν οι κυβερνήσεις 
της Μαλαισίας, της Κινας και της Αυστραλίας, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα.

διεθνή νέα

Πτήση MH370: Νέες έρευνες 
για ένα από τα μεγαλύτερα 
αεροπορικά μυστήρια

Δ
ιαδηλωτές πυρπόλησαν περιφερει-
ακά κτίρια των υπηρεσιών εθνικής 
ασφάλειας κοντά στα σύνορα με την 
Αλγερία, αναγκάζοντας τις αρχές να 

στείλουν στρατεύματα έπειτα από την οπισθο-
χώρηση των αστυνομικών δυνάμεων, ανέφε-
ραν αυτόπτες μάρτυρες, σε μια ακόμη μέρα 
ταραχών και κινητοποιήσεων εναντίον των μέ-
τρων λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση, υπό πίεση για την μείωση του 
διογκούμενου ελλείμματος, προς ικανοποί-
ηση των διεθνών δανειστών, διαμήνυσε ότι 
δεν θα αναθεωρήσει τον κρατικό προϋπολο-
γισμό λιτότητας ο οποίος προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, αυξήσεις των φόρων, δήλωσε σήμερα 
ο υπουργός Επενδύσεων της Τυνησίας.
Άνδρες του στρατού αναπτύχθηκαν σε αρκετές 
πόλεις, μεταξύ άλλων στην Κεμπιλί, στην Μπι-
ζέρτα και το παραθαλάσσιο τουριστικό θέρε-
τρο Σούσα για να προστατέψουν κυβερνητικά 
κτίρια και να καταστείλουν τις ταραχές.
Η κοινωνική αναταραχή κλιμακώθηκε από τη 

Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 
επτά χρόνια από την έναρξη της λεγόμενης 
Αραβικής Άνοιξης, με την εξέγερση του τυνη-
σιακού λαού που είχε κεντρικά αιτήματα δου-
λειά και αξιοπρέπεια κι οδήγησε στην πτώση 
του δικτάτορα Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι.
Στην Τάλα, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, 
στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν αργά 
χθες βράδυ καθώς ένα πλήθος κόσμου πυρ-
πόλησε το κτίριο της τοπικής υπηρεσίας ασφα-
λείας, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις 
να απομακρυνθούν από την πόλη, δήλωσαν 
μάρτυρες στο πρακτορείο Ρόιτερς.
Η Τύνιδα κατήγγειλε ότι οι ταραχές υποκινού-
νται από εγκληματικά στοιχεία, με τον πρω-
θυπουργό Γιούσεφ Σάχεντ να κατηγορεί την 
αντιπολίτευση για υποκίνηση των ταραχών. Το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Λαϊκό 
Μέτωπο, που εναντιώνεται στον προϋπολο-
γισμό, κάλεσε την Κυριακή σε συγκέντρωση, 
την μέρα της έβδομης επετείου από την επανά-
σταση του 2011.

Τυνησία: Βγήκε ο στρατός στους 
δρόμους

Πούτιν για Κιμ: Είναι έξυπνος και 
ώριμος ηγέτης - Κέρδισε σε αυτόν 
τον γύρο τη Δύση

Ο 
«εύστροφος και ώριμος» η-
γέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ 
Γιονγκ Ουν αναδείχτηκε νικητής 
στην πιο πρόσφατη αντιπαρά-

θεσή του με τη Δύση για το πυρηνικό και 
βαλλιστικό πρόγραμμα της χώρας του, έ-
κρινε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλα-
ντίμιρ Πούτιν.
«Πιστεύω ότι ο κ. Κιμ Γιονγκ Ουν κέρ-
δισε προφανώς αυτόν τον γύρο. Ολοκλή-
ρωσε τον στρατηγικό στόχο του: απέκτησε 
πυρηνικό όπλο, έχει πυραύλους παγκό-
σμιας εμβέλειας, έως και 13.000 χιλιομέ-
τρων, που μπορούν να φτάσουν σχεδόν σε 
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη» είπε ο 
Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε 
σε Ρώσους δημοσιογράφους και η οποία 
μεταδόθηκε από την τηλεόραση.
Η Ρωσία ψήφισε στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της επι-
βολής διεθνών κυρώσεων σε βάρος της 
Βόρειας Κορέας για το πυρηνικό πρό-
γραμμά της, καλώντας ταυτόχρονα τη 
Δύση να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και 

ζητώντας να ξεκινήσουν συνομιλίες.
Ο πρόεδρος Πούτιν σήμερα επανέλαβε ότι 
είναι αναγκαίος ο διάλογος με τη Βόρεια 
Κορέα και ότι ο Κιμ θέλει τώρα να ηρεμή-
σουν τα πνεύματα. «Είναι ήδη ένας έξυ-
πνος και ώριμος πολιτικός», πρόσθεσε.
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διεθνή νέα

Τ
ην μεγαλύτερη διάρκεια από την ε-
πανένωση των δύο Γερμανιών χω-
ρίς τον σχηματισμό νέας κυβέρνη-
σης μετά την διεξαγωγή ομοσπον-

διακών εκλογών, βιώνει η Γερμανία καθώς 
η χώρα μετράει ήδη 108 ημέρες κατά τις ο-
ποίες τα κόμματα που κατάφεραν να εκλε-
γούν στην Κάτω Βουλή αδυνατούν να συμ-
φωνήσουν σε κυβερνητικό συνασπισμό. 
Και αυτό που σχεδόν σε κάθε άλλη χώρα 
χώρα της Ε.Ε θα χαρακτηριζόταν ως πολι-
τική κρίση, στην Γερμανία χαρακτηρίζεται 
ως αναμενόμενο, καθώς το Σύνταγμα της 
χώρας (Βασικός Νόμος) επιτάσσει την πολι-
τική σταθερότητα. Στα εσωτερικά ζητήματα 
της Γερμανίας η αδυναμία των κομμάτων 
να καταλήξουν σε συμφωνία για κυβερ-
νητικό συνασπισμό μπορεί να μην προκα-
λεί καμία αίσθηση στους πολίτες, καθώς η 
γερμανική οικονομία βρίσκεται στην καλύ-
τερη κατάσταση εδώ και πολλές δεκαετίες, 
η υπόλοιπη όμως Ευρωζώνη και ιδίως η 
Γαλλία, περιμένει με αγωνία τις διαβουλεύ-
σεις ανάμεσα στα κόμματα της Χριστιανι-
κής Ένωσης (CDU, CSU) και τους Σοσιαλ-
δημοκράτες, οι οποίες αναμένεται να ολο-
κληρωθούν το βράδυ της Παρασκευής 12 
Ιανουαρίου. 
Ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένει έναν αξι-
όπιστο και ισχυρό εταίρο στην Γερμανία 
ώστε να ξεκινήσουν και επισήμως οι συζη-
τήσεις για τις προτάσεις τους σχετικά με την 
μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, απόψεις οι 
οποίες αντιμετωπίζονται αρκετά θετικά και 
στην άλλη πλευρά του Ρήνου.   
Οι ηγέτες των δυο βασικών κομμάτων που 
μετέχουν στον διάλογο για την πιθανή επα-

νάληψη του Μεγάλου Συνασπισμού εμφα-
νίζονται πρόθυμοι να καταλήξουν σε συμ-
φωνία, παρά τις μεγάλες διαφωνίες που 
υφίστανται ακόμα σε μια σειρά ζητημάτων. 
Από την φορολόγηση, την μεταναστευτική 
πολιτική, την μεταρρύθμιση της αγοράς 
εργασίας και ιδίως την μεταρρύθμιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, 
Χριστιανοδημοκράτες, Χριστιανοκοινω-
νιστές και Σοσιαλδημοκράτες εξακολου-
θούν να βρίσκονται πίσω από τις «κόκκινες 
γραμμές» τους.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-
τίας της Γερμανίας, στο πλαίσιο του ρόλο 
που του δίνει το Σύνταγμα ως εγγυητή της 
πολιτικής σταθερότητας της χώρας κάλεσε 
εκ νέου τους ηγέτες των τριών κομμάτων 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχηματισμού 
κυβέρνησης και να σκεφθούν τις ευθύνες 
τους απέναντι όχι μόνο στους ψηφοφόρους 
τους, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμ-
ματα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU, CSU) 
και τους Σοσιαλδημοκράτες που ξεκίνησαν 
μετά την κατάρρευση του σεναρίου συγκυ-
βέρνησης «Τζαμάικα», με τους Φιλελεύ-
θερους, τους Πράσινους και την Χριστια-
νική Ένωση, στις 20 Νοεμβρίου του 2017. 
Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις για 
τον Μεγάλο Συνασπισμό καταρρεύσουν οι 
επιλογές που δίνει το γερμανικό Σύνταγμα 
είναι συγκεκριμένες, αλλά θα μεταθέσουν 
τον σχηματισμό πιθανής κυβέρνησης μειο-
ψηφίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ 
σε περίπτωση νέων εκλογών ο χρόνος σχη-
ματισμού κυβέρνησης στην Γερμανία θα 
είναι άγνωστος. 

Γερμανία: 108 ημέρες χωρίς νέα 
κυβέρνηση

Τα δύο κύρια αποσχιστικά 
καταλανικά κόμματα, η 
Ρεπουμπλικανική Αριστερά της 
Καταλωνίας (ERC) και το Μαζί για την 
Καταλωνία (Junts per Catalunya/
JxCAT), τα οποία συγκέντρωσαν την 
απόλυτη πλειοψηφία στο καταλανικό 
κοινοβούλιο στις πρόσφατες 
τοπικές εκλογές, αποφάσισαν την 
επανεκλογή στη θέση του προέδρου 
της περιφέρειας του αυτοεξόριστου 
στις Βρυξέλλες, πρώην επικεφαλής 
της Καταλωνίας, Κάρλες Πουτζντεμόν.

Μ
άλιστα, τα δύο κόμματα συμ-
φώνησαν η επανεκλογή του 
αποπεμφθέντος πρώην προέ-
δρου, να λάβει χώρα αργότε-

ρα αυτό τον μήνα. Ο Πουτζντεμόν, ο οποί-
ος βρίσκεται σε αυτοεξορία στις Βρυξέλλες 
από τη στιγμή που αποπέμφθηκε από την 
ισπανική κυβέρνηση τον Οκτώβριο, αμέ-
σως μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της 
περιφέρειας από το καταλανικό κοινοβού-
λιο, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της άμε-
σης σύλληψης σε περίπτωση που επιστρέ-

ψει στην Ισπανία. Μία τυχόν επιστροφή του, 
το πιθανότερο είναι ότι θα τον οδηγούσε 
στην ίδια μοίρα με τον επικεφαλής του ERC, 
Οριόλ Τζουνκέρας, ο οποίος βρίσκεται στη 
φυλακή με τις κατηγορίες της ανταρσίας, της 
απόπειρας απόσχισης και της κατάχρησης 
δημοσίου χρήματος.
Εντούτοις, λίγο μετά τις εκλογές, ο Καταλα-
νός πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος να επι-
στρέψει στη χώρα, σε περίπτωση που το 
ισπανικό κράτος του δώσει εγγυήσεις, ότι 
δεν θα έρθει αντιμέτωπος με την προοπτική 
της σύλληψης και της φυλάκισης.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Καταλα-
νού πολιτικού, ο τελευταίος εξασφάλισε τη 
στήριξη του αριστερού ERC το βράδυ της 
Τρίτης στις Βρυξέλλες. Επίσης, ενάς εκπρό-
σωπος του αριστερού αποσχιστικού κόμ-
ματος επιβεβαίωσε τη συμφωνία των δύο 
πλευρών, προσθέτοντας ότι ο Πουτζντεμόν 
θα προτείνει να μιλήσει μέσω βίντεο στο 
περιφερειακό κοινοβούλιο αργότερα αυτό 
τον μήνα ή θα αναθέσει σε κάποιον βου-
λευτή του κόμματος του να διαβάσει τον 
απαραίτητο λόγο που πρέπει να δώσει πριν 
τη σχετική ψηφοφορία για την εκλογή προ-
έδρου.

Την επανεκλογή του Πουτζντεμόν 
στην προεδρία αποφάσισαν τα 
αποσχιστικά κόμματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

«Ναι» στο ευρώ από τον 
Μπερλουσκόνι

Ο 
βετεράνος επικεφαλής της ι-
ταλικής συντηρητικής παρά-
ταξης, Σίλβιο Μπερλουσκό-
νι, διαβεβαίωσε χθες τις α-

γορές ότι ενδεχόμενη εκλογική νίκη 
του κόμματός του τον Μάρτιο δεν θα 
κλονίσει τη θέση της Ιταλίας στην Ευ-
ρωζώνη. Εναντίον της εξόδου της Ιταλί-
ας τοποθετήθηκε χθες και ο υποψήφιος 
πρωθυπουργός του Κινήματος 5 Αστέ-
ρων, Λουίτζι ντι Μάιο.
«Το ευρώ είναι ένα νόμισμα που γεν-
νήθηκε στραβά, έχει λάθος ισοτιμία 
και έχει κάνει τους Ιταλούς φτωχότε-
ρους», έγραψε ο 81 ετών Σίλβιο Μπερ-
λουσκόνι στο Twitter. «Αλλά σήμερα 
δεν γίνεται χωρίς αυτό». Νωρίτερα ο 
Μπερλουσκόνι είχε διατυπώσει την 

ίδια θέση σε συνέντευξη στον σταθμό 
Capital FM.
Τα πρωτεία της Forza Italia, κόμματος 
του Μπερλουσκόνι, σ τους κόλπους 
της ιταλικής δεξιάς αμφισβητούνται 
από την πιο ευρωσκεπτικιστική Λέγκα 
του Βορρά του Ματέο Σαλβίνι. Χθες, 
ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υποστήριξε 
ότι ο ευρωσκεπτικισμός των πιθανών 
κυβερνητικών εταίρων του είναι ηπιό-
τερος από όσο δείχνει.
«Ο Σαλβίνι έχει εδώ και καιρό αλλάξει 
γνώμη και δεν θέλει πια έξοδο από την 
Ευρωζώνη. Καταλαβαίνει ότι θα ήταν 
τεχνικά αδύνατο και μη βιώσιμο για 
την ιταλική οικονομία να φύγει η χώρα 
από το ευρώ», συμπλήρωσε ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι.
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οικογένεια

Μ
ήπως βαρέθηκες τον άντρα 
σου, τη γυναίκα σου; Μήπως 
η λαχτάρα που είχες κάποτε γι 
αυτόν/ γι αυτήν χάθηκε; Όσα 

χρόνια κι αν είστε παντρεμένοι, μπορείτε να 
ξαναζωντάνεψετε το γάμο σας αν μάθετε να 
φέρεστε τρυφερά στον/στην σύντροφό σας 
όπως στην αρχή. Αν μπει ο ρομαντισμός στη 
ζωή σας, θα απολαύσετε μια σχέση πιο δυ-
ναμική απ’ ό, τι θα μπορούσατε να σκεφτεί-
τε. Ακούστε μερικούς τρόπους που μπορεί-
τε να χρησιμοποιήσετε για να απολαύσετε 
έναν πιο ζωντανό γάμο. 
Δώσε την ελευθερία στον/στην σύντροφό 
σου να εκδηλώνεται άφοβα. Πίστεψε πως 
ο/η σύντροφός σου είναι μοναδικός/ή. Να 
τον/την δεχτείς έτσι όπως είναι. Να τον/
την ενθαρρύνεις να χρησιμοποιεί τα χαρί-
σματά του/της στο έπακρο. Να υποστηρί-
ζεις την κάθε του/της προσπάθεια και να επι-
βραβεύεις κάθε επιτυχία. Χρησιμοποίησε 
τις δυνάμεις σου για να τον/την ενθαρρύ-
νεις στους τομείς που υστερεί. Καλλιέργησε 
την ενότητα. Να σκέφτεσαι και να λες «εμείς 
και εμάς» παρά «εγώ και εσύ» ή «εμένα και 
το δικό μου.» Προσπάθησε να γίνετε καλοί 
φίλοι. Να παίρνετε αποφάσεις μαζί, όχι 
όμως ύστερα από προσπάθειες. Στήριξε το 
γάμο σου στην αγάπη και όχι σε κανόνες ή 
σε ελέγχους.
Ψάξε να βρεις ποια συμπεριφορά σου δεν 
είναι καλή, ίσως ο τρόπος που μιλάς, ίσως 
η στάση σου, ίσως η συναισθηματική και 
σεξουαλική σου συμπεριφορά. Να έχεις 
το θάρρος και να παραδεχτείς ότι υστερείς 
σε κάποιους τομείς και νάσαι πρόθυμος/η 
να αλλάξεις. Δώσε την ευκαιρία στον/στην 
σύντροφό σου να σου πει ποια συμπερι-
φορά σου δεν είναι καλή και άκουσέ την 
χωρίς να προσπαθείς να δικαιολογηθείς.
Φρόντισε να διορθωθείς και να αναθε-
ωρήσεις τις σκέψεις σου και τις ενέργειές 
σου.  Ζήτα συγνώμη. Δώσε το χρόνο σου, 
την προσοχή σου και τα χρήματά σου στον/
στην σύντροφό σου. Προσπάθησε να είσαι 
γενναιόδωρος/η με τον/την σύντροφό σου. 
Να ξέρεις ότι, αν του/της φερθείς ωραία, θα 
ανταποκροθεί κι εκείνος/εκείνη ωραία.
Φρόντισε να έχεις μία ισορροπημένη σεξου-
αλική ζωή. Ρώτα τον/την σύντροφό σου 
συγκεκριμένα να σου πει τι θα μπορούσες 
να κάνεις για να έχετε μια τρυφερή, συναι-
σθηματικά στενή σχέση. Να είστε πρόθυ-
μοι να κάνετε κουβέντα μαζί, και να αφιερώ-
νετε χρόνο γοα να ακούτε με υπομονή ο ένας 

τον άλλον. Να ακουμπάτε ο ένας τον άλλον 
τρυφερά. Να λέτε τα όνειρά σας μεταξύ σας. 
Φροντίστε να διατηρείστε όσο καλά γίνεται 
στην υγεία σας. Να προσέχετε το ντύσιμό 
σας. Να προσέχετε τη διατροφή σας και να 
κοιμάστε αρκετά. 
Φροντίστε να έχετε σα ζευγάρι τη δική σας 
ώρα. Να σκέφτεστε κάθε φορά και κάτι 
πρωτότυπο για να δημιουργήσετε ρομα-
ντική ατμόσφαιρα ώστε να μην καταντήσει 
ρουτίνα. Να βοηθάτε με τα παιδιά και τις 
διάφορες μικροδουλειές στο σπίτι. Δείξτε 
κατανόηση και καταλάβετέ το ότι είναι άδικο 
και δύσκολο να περιμένουμε ένας άνθρω-
πος να επωμίζεται όλο το βάρος της οικογέ-
νειας και του σπιτιού, όταν μάλιστα κι αυτός 
δουλεύει έξω από το σπίτι.
Η αγάπη  σας να μην είναι εγωιστική. Να 
είστε πρόθυμοι να κάνετε θυσίες ώστε να 
γίνει η ζωή του συντρόφου σας καλύτερη. 
Να ψάχνετε να βρείτε τρόπους να τους υπη-
ρετείτε. Να ακούτε με προσοχή τις σκέψεις 
τους και τα αισθήματά τους και να ακούτε 
τη γνώμη τους όταν πρόκειται να πάρετε 
κάποια απόφαση.
Να βγαίνετε έξω οι δυό σας. Να έχετε μια 
συγκεκριμένη βραδιά για έξοδο. Είμα-
στε τόσο πολυάσχολοι που παραμελούμε 
αυτούς που είναι ό,τι πιο σπουδαίο στη 
ζωή μας. Να το συζητάτε όλη την ημέρα 
και να το προγραμματίζετε με αγωνία και 
προσδοκία. Να είσαι δημιουργικός/ή όταν 
σχεδιάζεις κάποια εκδήλωση για τους δυό 
σας. Να κάνετε έκπληξη ο ένας στον άλλον 
πού και πού με κάποιο δωράκι. Κάντε , 
γιατί όχι, ένα ρομαντικό ταξιδάκι οι δυό 
σας. Τελικά νομίζω ότι κάθε ζευγάρι πρέ-
πει να εκφράζει την αγάπη του ο ένας στον 
άλλον. Μπορείτε να το κάνετε είτε με ένα 
γράμμα, είτε με ένα ποίημα, ή προφορικά 
και πάντα με αγάπη.
Για τους περισσότερους άντρες αυτό ίσως 
να είναι δύσκολο. Ίσως να μην το είδαμε στα 
σπίτια μας να το κάνουν οι γονείς μας και δεν 
ξέρουμε πώς ν’ αρχίσουμε. Ας πάρουμε την 
απόφαση να κάνουμε την αρχή σήμερα. Να 
κάτσουμε και να γράψουμε ένα γράμμα με 
τίτλο “Γιατί σε αγαπώ”. Κι άρχισε να γρά-
φεις. Θα μείνεις έκπληκτος όταν δεις πόσο 
εύκολο είναι και πόσο ωραίο θα είναι το 
γράμμα σου γιατί θα είναι προσωπικό και 
βγαλμένο από την καρδιά σου. Ο ρομαντι-
σμός είναι βασικό συστατικό για να είναι ο 
γάμος πετυχημένος και να υπάρχει αγάπη 
και στενή σχέση ανάμεσα στο αντρόγυνο.

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 βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ
Ρομαντισμός

• To παιδί μου και εγώ
Προστατεύσετε το παιδί σας 

από το λίπος

Κ
αθώς τα αποθέματα της ενέργειάς σας 
πέφτουν με το να κυνηγάτε το αεικίνη-
το  μικρό σας από δωμάτιο σε δωμά-
τιο και να τρέχετε μαζί του πάνω- κά-

τω στο πάρκο, σας είναι δύσκολο να φαντα-
στείτε ότι μπορεί να έχει προβλήματα βάρους. 
Όμως αυτά που τρώει από τη στιγμή που γεν-
νιέται μέχρι την ηλικία των δύο ετών περίπου, 
μπορούν να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό τη ζωή του. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κό να μάθετε το παιδί σας να υιοθετήσει τώρα 
καλές συνήθειες για ένα υγιές μέλλον.

Εντοπίστε το κρυμμένο λίπος
Τα παιδιά κάτω των δύο ετών πρέπει να πίνουν 
πλήρες γάλα και άλλα πλήρη γαλακτοκομικά 
προϊόντα, αλλά να αποφεύγουν το πρόσθετο 
λίπος στα σνακς και στα έτοιμα γεύματα. Αν 
έχουν συνηθίσει να τρώνε λιπαρές τροφές και 
σνακς ανάμεσα στα γεύματα, θα είναι δύσκολο 
να τα κόψουν. Μέχρι το δεύτερο έτος της ζωής 
τους, μπορείτε να αντικαταστήσετε το πλήρες 
γάλα με ημιαποβουτυρωμένο, με την προϋπό-
θεση ότι ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή.

Προσοχή στην επιπλέον ζάχαρη
Εννοείται πως η ζάχαρη δεν είναι παρούσα 
μόνο στα γλυκά, αλλά βρίσκει τον τρόπο να 
«τρυπώνει» σχεδόν σε όλες τις τροφές και, 
κυρίως, στις τυποποιημένες. Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή σε τροφές που προορίζονται για τα 
παιδιά όπως τα καινοτόμα δημητριακά, τα κον-
σερβοποιημένα προϊόντα και όλα τα έτοιμα 
φαγητά και σνακ (κρουασάν, πατατάκια, γαρι-
δάκια)

Παρατείνετε τον θηλασμό
Το μητρικό γάλα είναι η τέλεια τροφή για το 
μωρό σας. Είναι θρεπτικό και γεμάτο ωφέ-
λημα στοιχεία που δεν καταπολεμούν μόνο 
τις μολύνσεις, αλλά και την παχυσαρκία. Όσο 
περισσότερο θηλάζετε, τόσο μεγαλύτερα είναι 
τα οφέλη.

Ναι στον χυμό, αλλά με μέτρο
Προσέχετε ακόμα και τα φυσικά σάκχαρα που 
βρίσκονται στους φρουτοχυμούς. Ακόμα οι 
100% φυσικοί χυμοί έχουν πολλές θερμίδες 

γιατί περιέχουν πολλά φυσικά σάκχαρα. Πολ-
λοί χυμοί έχουν επιπλέον ζάχαρη και τα ανθρα-
κούχα είναι φορτωμένα με ζάχαρη και θερμί-
δες. Γενικά, οι ανάγκες των παιδιών σε υγρά 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις περιβαλ-
λοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία), 
το μέγεθος του σώματος, τα επίπεδα φυσι-
κής δραστηριότητας καθώς και τη γενικότερη 
σύνθεση της διατροφής τους, αφού οι πηγές 
νερού δεν περιλαμβάνουν μόνο το πόσιμο 
νερό και τα διάφορα ροφήματα, αλλά και τρό-
φιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα. Υπολογίζεται ότι η συνο-
λική ημερήσια πρόσληψη νερού προέρχεται 
κατά 20-30% από τις στερεές τροφές και κατά 
70-80% από τα διάφορα ροφήματα. Ενδει-
κτικά, η προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη 
υγρών, ανάλογα με την ηλικία, διαμορφώνε-
ται ως εξής:
-  1-3 ετών: 5 ποτήρια
-  4-8 ετών: 6-7 ποτήρια

Κίνηση και πάλι κίνηση
Τα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση πάνω από 
τρεις ώρες την ημέρα, έχουν την τάση να ζυγί-
ζουν περισσότερο από αυτά που παρακολου-
θούν λιγότερο από δύο ώρες. Προσπαθήστε 
λοιπόν να βγαίνετε από το σπίτι κάθε μέρα 
και αφήστε το μικρό σας να τρέχει στην παι-
δική χαρά ή στον κήπο για μια ώρα. Όσο πιο 
δραστήριο είναι ένα παιδί, τόσο περισσότερη 
ενέργεια θα χρησιμοποιεί και θα αποθηκεύει 
λιγότερο λίπος. Γι’ αυτό λοιπόν, να τα βγάζετε 
έξω από το σπίτι για να τρέξουν και να πάρουν 
καθαρό αέρα.

Δώστε το καλό παράδειγμα
Προσπαθήστε να τρωτέ μαζί, έτσι ώστε τα γεύ-
ματα να γίνουν ένα οικογενειακό γεγονός. Να 
προσέχετε και το δικό σας βάρος. Τα παιδιά 
που έχουν υπέρβαρη μαμά , έχουν τρεις φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν υπέρβαροι 
ενήλικες, καθώς έχουν την τάση να αποκτούν 
τις ίδιες διατροφικές συνήθειες. Τα παιδιά επη-
ρεάζονται από αυτά που τρώτε. Αν τρώτε μπι-
σκότα και κέικ, δεν μπορείτε να περιμένετε από 
το παιδί σας να τρώει καρότα και αποξηραμένα 
φρούτα.
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Έ
να ποτήρι κρασί με το 
βραδινό φαγητό μπο-
ρεί να βοηθήσει τους 
ανθρώπους με διαβή-

τη τύπου 2 να βελτιώσουν την 
καρδιαγγειακή υγεία τους και 
να αυξήσουν την «καλή» χο-
ληστερόλη τους, σύμφωνα με 
μια νέα διεθνή επιστημονική 
έρευνα.
Είναι η πρώτη κλινική μελέτη 
που εξέτασε σε βάθος χρόνου 
τις συνέπειες της μέτριας κατα-
νάλωσης αλκοόλ στους διαβη-
τικούς.
Οι ερευνητές από διάφορες 
χώρες ( Ισραήλ, ΗΠΑ, Γερ-
μανία, Σουηδία), με επικε-
φαλή την καθηγήτρια Ίρις Σάι 
του ισραηλινού Πανεπιστη-
μίου Μπεν Γκουριόν στη 
Νεγκέβ, που έκαναν τη 
σ χε τ ική δημοσ ίευση 
στο αμερικανικό ιατρικό 
περιοδικό «Annals of 
Internal Medicine», 
επί  δύο χρόν ια 
δ ο κ ίμ α ζ α ν  μ ια 
τ υχα ιο π ο ιημέ ν η 
ελεγχόμενη κλινική 
δοκιμή με 224 διαβητι-
κούς ηλικίας 45 έως 75 
ετών, οι οποίοι αρχικά 
δεν έπιναν αλκοόλ.
Οι συμμετέχον τε ς 
χωρίσθηκαν σε τρεις 
ομάδε ς:  η  πρώτη 
συνέχισε να πίνει απλώς 
νερό με το δείπνο κάθε 
βράδυ επί μία διετία, 
η δεύτερη έπινε κόκ-
κινο κρασί και η τρίτη 
λευκό (150 ml ή ένα 
ποτήρι περίπου). Όλοι 
ακολουθούσαν την υγι-
ε ινή μεσογειακή δια-
τροφή.
Οι διαβητ ικοί  ε ίναι  πιο 
ευάλωτοι σε καρδιαγγεια-
κές παθήσεις, ενώ έχουν και 
χαμηλότερη «καλή» χοληστε-
ρόλη (HDL) σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό. Το τακτικό 
βραδινό κρασί, ιδίως το κόκ-
κινο, όπως διαπίστωσε η νέα 

μελέτη, βελτιώνει το μεταβο-
λικό «προφίλ» ενός διαβητι-
κού, ενώ αυξάνει την «καλή» 
χοληστερόλη του και μειώνο-
ντας την αναλογία της «καλής» 
με την ολική χοληστερόλη του 
(πράγμα που μειωνει τον κίν-
δυνο για την καρδιά).
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι 
«εισάγοντας την μέτρια κατα-
νάλωση αλκοόλ, ιδίως κόκκι-
νου, στους διαβητικούς, στο 
πλαίσιο μιας υγιούς διατρο-
φής, είναι ασφαλές και μειώ-
νει σε μέτριο βαθμό τον καρ-
διο-μεταβολικό κίνδυνο».
Επίσης διαπιστώθηκε ότι μόνο 
όσοι μεταβολίζουν αργά το 
αλκοόλ στον οργανισμό τους, 
δηλαδή περίπου ένας στους 

πέντε ανθρώπους, πετυχαί-
νουν -με τη βοήθεια είτε 
του κόκκινου είτε του λευ-
κού κρασιού- βελτίωση 

στον έλεγχο του σακ-
χάρου τους.
Ακόμη, ο ύπνος βελ-

τ ιώθηκε σε όσους έπι-
ναν κρασί (πάντα με 

μέτρο) το βράδυ με το 
φαγητό τους, χωρίς 
να επηρεασθεί αρνη-

τ ικά  η  αρτ ηριακή 
πίεσή τους ή η υγεία 

του ήπατός τους.
     Οι ερευνητές πάντως 

δ ε ν  δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ α ν 
αν  όν τως λ ιγότ ερα 
εμφράγματα και λιγό-

τεροι θάνατοι συμβαί-
νουν σε όσους, αντί για 

σκέτο νερό, πίνουν ένα 
ποτηράκι κρασί τα βρά-
δια, πράγμα που πρέπει 
να γίνει σε μεγαλύτερες 

κλινικές δοκιμές στο μέλ-
λον.

Από την άλλη, οι ειδικοί προ-
ειδοποιούν, ιδίως τους δια-
βητικούς, ότι είναι καλύτερο 
να πίνει κανείς το κρασί με το 
φαγητό του και όχι σκέτο, για 
να μην υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις στο επίπεδο του 
σακχάρου στο αίμα.

Η 
παρατεταμένη κακή ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας από ένα σύνολο 
επιβαρυντικών στρεσογόνων αιτίων, «υποθάλπει» την εμφάνιση καρκί-
νου του μαστού , όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της η επίκου-
ρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαστολόγος-Ογκολόγος και 

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα.
Έχοντας δημοσιεύσει από το 1986, -εποχή όπου αντίστοιχη άποψη ήταν τρομερά 
περιορισμένη, για να μην πούμε έως ανύπαρκτη- μελέτη με 2.000 περίπου περι-
πτώσεις γυναικών -καρκινοπαθών και μη- διαπίστωσε και υποστήριξε τη σύν-
δεση της ψυχολογικής φόρτισης με την εμφάνιση του καρκίνουτου μαστού. Παρά-
γοντες οι οποίοι ενοχοποιούνται ότι η παρατεταμένη τους επίδραση προκαλεί 
ψυχική ένταση είναι η κακή συμπεριφορά συζύγου ή άλλων μελών της οικογενείας, 
απροσδόκητη αλλαγή στον τρόπο ζωής, παιδιά με προβλήματα υγείας, θάνατος 
αγαπημένου προσώπου, οικονομικά προβλήματα, καθώς και ελλιπής ή ανύπαρ-
κτη σεξουαλική ζωή.
Εάν υπάρχουν στρεσσογόνοι παράγοντες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ο τακτικός 
προληπτικός έλεγχος των μαστών με μαστογραφία είναι πιο επιβεβλημένος. Όσον 
αφορά την τακτική αυτοεξέταση των γυναικών, η κ. Μουζάκα επισημαίνει πως 
«από τη διεθνή εμπειρία φαίνεται ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε τακτική 
αυτοεξέταση -δηλαδή μηνιαία εξέταση και ψηλάφηση των μαστών από τις ίδιες- 
βοηθούνται σημαντικά στην ευαισθητοποίηση τους απέναντι στις παθήσεις του 
μαστού και κατά συνέπεια και στον καρκίνο». «Οι γυναίκες», συνεχίζει, «θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι κάθε ψηλαφητό ογκίδιο στον μαστό δεν συνεπάγεται ότι είναι και 
καρκίνος. Εννέα στις δέκα περιπτώσεις που η ψηλάφηση αναδείξει ογκίδιο, ΔΕΝ 
είναι καρκίνος».

Η 
λεγόμενη «ταγκοθερα-
πεία», η οποία βοηθά 
τους ασθενείς με πάρ-
κινσον να αντιμετωπί-

ζουν με καλύτερο τρόπο την κα-
θημερινότητα, είναι όλο και πιο 
διαδεδομένη στην Ιταλία.
Κυρίως στους βόρειους νομούς 
της χώρας, έχουν ξεκινήσει 
συνεργασίες δημόσιων κέντρων 
υγείας με ειδικούς συνδέσμους οι 
οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά 
και μόνον με την μουσικοθερα-
πεία. Χορεύοντας ταγκό, αλλά και 
με ειδικές ασκήσεις για την ανα-
πνοή και την μουσική χαλάρωση, 
οι ασθενείς καταφέρνουν να ελέγ-
χουν καλύτερα τις κινήσεις τους, 
ενώ μειώνονται, παράλληλα, και 
τα κινητικά τους προβλήματα.
«Μια συνεχής παρακολούθηση 
της βοηθητικής αυτής θεραπείας, 
η οποία βασίζεται στη μουσική 
και στον χορό, συμβάλλει στο να 
μπορέσει να επιβραδυνθεί η επι-
δείνωση της ασθένειας», δηλώ-
νουν υπεύθυνοι του ιταλικού 
δημόσιου συστήματος υγείας της 
Πάδοβας.
Συνήθως, οι συναντήσεις «ταγκο-
θεραπείας» διαρκούν μιάμιση 
ώρα, και οργανώνονται μια φορά 
την εβδομάδα. «Όταν χορεύουμε, 
ξεχνάμε το πάρκινσον. Το να αγκα-
λιάζεις τον παρτενέρ σου και να 
κινείσαι, να χορεύεις μαζί του, σε 
κάνει να νιώθεις πιο αισιόδοξα 
και δυνατός», τονίζουν πολλοί 
ασθενείς.
Στις όλες θετικές επιδράσεις, 
παράλληλα με τον χορό, συμβά-
λει και το κλίμα γιορτής και ευθυ-
μίας που συνδέεται, ανέκαθεν, με 
τα χορευτικά ραντεβού. Στην περί-
πτωση αυτή, φυσικά, αυτό που 
μετρά δεν είναι η όλη επίδοση ή 
ο εντυπωσιασμός, αλλά η πραγ-
ματική, βαθιά, ψυχική διάσταση 
της συνάντησης δυο ανθρώπων 
μέσω του χορού, και η ενίσχυση 
των κινητικών τους ικανοτήτων.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα απο-
τελέσματα, ο αργεντίνικος αυτός 
χορός βοηθά τους ασθενείς και 
στην ψυχική τους διάσταση, χαρί-
ζοντάς τους μεγαλύτερη γαλήνη 
και τη δυνατότητα να επικοινω-
νούν με πιο ήρεμο τρόπο με τους 
συγγενείς τους, καθ’ όλη την διάρ-
κεια της εβδομάδας.

«Ταγκοθεραπεία» 
για άτομα με 
πάρκινσον! Η κακή ψυχολογία ευνοεί 

το καρκίνο του μαστού

«Σύμμαχος» των 
διαβητικών το κρασί με το 
βραδινό φαγητό 

υγεία

Έ
χεις προσπαθήσει πολ-
λές φορές να κόψεις το 
τσιγάρο, αλλά μάταια; 
Σου έ χουμε ευχάρι-

στα νέα, αφού μία νέα έρευνα 
από το Buffalo University της 
Αμερικής έδειξε ότι μπορείς 
να κόψεις το κάπνισμα με τον 
πιο φυσικό τρόπο, χωρίς τη 
βοήθεια φαρμάκων ή υποκα-
τάστατων (τσίχλες νικοτίνης, 
αυτοκόλλητα, ηλεκ τρον ικό 
τσιγάρο).

Το μυστικό;

Αρκεί να αυξήσεις κατά πολύ 
την ημερήσια ποσότητα φρού-
των και λαχανικών που κατα-
ναλώνεις!

Στην έρευνα συμμε τ ε ίχαν 
περίπου 1.000 καπνιστές άνω 
των 25 ετών. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν 
μεγάλες ποσότητες φρούτων 
και λαχανικών κάπνιζαν πολύ 
λιγότερο από τους άλλους 
συμμετέχον τες και μάλισ τα 
είχαν 3 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να κόψουν ορι-
στικά το κάπνισμα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι φυτικές ίνες που περι-
έχουν τα φρούτα και τα λαχα-
ν ικά προκαλούν α ίσ θηση 
πληρότητας και κορεσμού 
στο σ τομάχι και σ τον εγκέ-
φαλο και εκκρίνουν ουσίες 
που αποτρέπουν την ανάγκη 
καπνίσματος.

Αν τ ιθέ τως,  η κατανάλωση 
καφέ, αλκοόλ και κρέατος 
αυξάνει το αίσθημα της πείνας 
που ερμηνεύεται από τον εγκέ-
φαλο σαν έλλειψη νικοτίνης.

Έτσι θα κόψεις το κάπνισμα 
μια για πάντα!
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Ι
σως είναι πλάνη η ένωση ψυχών με μηνύματα μεταξύ 
δύο ανθρώπων που κρύβονται πίσω από τους υπολο-
γιστές τους. Ισως όχι. Σύμφωνα με το νέο αποτέλεσμα 
κοινωνιολογικής έρευνας που εκπλήσσει, το διαδίκτυο 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος για ρομαντι-
κή ένωση απ’ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι. Η αργή, απο-
καλυπτική ανταπόκριση στέλνοντας μηνύματα με ερωτικά 
υπονοούμενα είναι καλός τρόπος για να κτίσεις τα θεμέλια 
μιας πετυχημένης σχέσης. Αυτό που μπορεί να φαίνεται ά-
σκοπη φλυαρία στην πραγματικότητα βοήθησε ανθρώπους 
να γνωριστούν μεταξύ τους. Η τυποποιημένη επικοινωνία 
προσαρμοσμένη σε ΄΄e-mails`` οδήγησε σε μια πραγματική 
σχέση. Η εμπιστοσύνη εκδηλώνεται περισσότερο και οι α-
στεϊσμοί διαμορφώνουν την οικειότητα με τόνο σεβασμού.
   Στο Match.com υποστηρίζεται ότι οι συναντήσεις από γνω-
ριμία στο διαδίκτυο καταλήγουν γρηγορότερα σε γάμο. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό επισημοποίησε τον δεσμό μέσα σ’ένα 
χρόνο, πιο γρήγορα από εκείνους που γνωρίστηκαν με δια-
φορετικούς τρόπους ( βέβαια, αυτοί που συμμετέχουν σ’αυ-
τές τις ιστοσελίδες μπορεί να έχουν στο μυαλό τους περισ-
σότερο τον γάμο : Οι άνθρωποι που αφιερώνουν ώρα να 
γράψουν για την προσωπικότητά τους είναι πιο αποφασι-
σμένοι να βρουν σύντροφο από εκείνους που ακολουθούν 
λιγότερο δραστικό τρόπο ). 
   Οι ερευνητές πίστευαν ότι το διαδίκτυο ήταν απλά ένας 
τρόπος για τους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν κάποιον 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη μόρφωση, 
θρησκεία, εθνικότητα ή ηλικία. Τώρα συνειδητοποιούν πως 
υπάρχει ένας πιο πολύπλοκος μηχανισμός σε λειτουργία. 
Δεν είναι μόνο η καλή διάθεση που τρέφεται από εκφράσεις 
όπως ΄΄Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο`` ή από τη 
μεγάλη ευχαρίστηση της αμοιβαίας ανακάλυψης ΄΄Λατρεύω 
κι εγώ τις τηγανίτες μπανάνα!` .̀ Στην ερωτική συνομιλία 
με μηνύματα μέσω του διαδικτύου οι επίδοξοι σύντρο-
φοι εργάζονται για να συγχρονίσουν τον βηματισμό τους. 
Εξ’άλλου μπορείς να πεις πολλά για κάποιον από το γράψιμό 
του. Ξέρει τη σημασία των λέξεων; Είναι γοητευτικός; Είναι 
σύντομος ή σε δοκιμάζει με ερωτήσεις όπως ΄΄Πως βλέπεις 
τον εαυτό σου σε 10 χρόνια;̀ .̀ Κι αν αποφεύγει ερωτήσεις, 
κι αυτό κάτι σημαίνει. Ως ζευγάρι προσπαθούν να κατανοή-
σουν  ο ένας το είδος ζωής του άλλου και συντονίζονται στο 
πως θέλουν να είναι ο ένας με τον άλλον μέσα στη σχέση. 
Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζονται εκτός του διαδικτύου 
δεν το κάνουν αυτό παρά μόνον όταν έχει περάσει αρκετός 
καιρός και συνήθως αφού έχουν ήδη γνωρισθεί σωματικά.
   Φυσικά, πολλές σχέσεις του διαδικτύου δεν οδηγούν 
στο γάμο. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν αρχίσει μια 
σχέση αποτυγχάνουν όταν συναντηθούν από κοντά. Μπο-
ρεί να εξαρτάται και απο την κατάλληλη στιγμή. Σε έρευνα, 
τα ζευγάρια που αφιέρωναν περίπου δύο μήνες στην ανταλ-
λαγή μηνυμάτων και κουβέντας μέσω διαδικτύου συνή-
θως ήταν πιο πιθανό ν’απογοητευθούν στη συνάντησή τους 
σε αντίθεση με τα ζευγάρια που δεν άφηναν να περάσει 
ούτε μήνας πριν να συναντηθούν. Οσο πιο πολύ χρόνος 
ξοδεύεται στα μηνύματα, τόσο περισσότερο το ειδύλλιο 
είναι βασισμένο σε επιλεκτικές πληροφορίες που έχει στεί-
λει το άλλο πρόσωπο και είναι λιγότερο ρεαλιστική η εικόνα 
για αυτόν που πρόκειται να γίνει σύντροφός σου. Οταν δεν 
γνωρίζεστε προσωπικά, ο καθένας γεμίζει μόνος του τ’ασυ-
μπλήρωτα κενά. Κι όταν βρεθείτε μαζί θα πρέπει να αναλυ-
θούν χαρακτηριστικά όπως χειρονομίες, οπτική επαφή και 
φωνή που μπορεί να μην ταιριάζουν με την εξιδανικευμένη 
εκδοχή. Συνήθως δεν μπορείτε να κρατήσετε μία συζήτηση, 
είστε ήσυχοι και ντροπαλοί, και οι λαμπρές ιδέες, που έρεαν 
σαν ...λιωμένη σοκολάτα στο διαδίκτυο, γίνονται πομπώ-
δεις, αδέξιες και βαρετές στην πραγματική ζωή.
   Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που επειδή είχαν επενδύσει 
τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια γράφοντας και διαβάζοντας 
ο ένας για τον άλλον, όταν συναντηθούν προσωπικά μπορεί 
να συγχωρούν πιο εύκολα – ακόμη κι αν παρουσιαστούν 
διαφορετικοί ή δεν φαίνονται όπως στη φωτογραφία. Οταν 

έχεις θετική εντύπωση για κάποιον ψάχνεις να βρεις στοι-
χεία για να την επιβεβαιώσεις όταν συναντηθείτε. Η ίδια η 
πράξη ανταλλαγής πληροφοριών φέρνει τους ανθρώπους 
πιο κοντά. Γι αυτό όταν τελικά συναντηθούν, μερικές άλλες 
όψεις όπως η προσωπικότητα ή η εμφάνιση μπορεί να μην 
έχουν τόσο μεγάλη σημασία.
   Πάντως οι ξεφούσκωτες 
προσδοκίες είναι το μεγα-
λύτερο εμπόδιο στην αγάπη 
μέσω του διαδικτύου. Και τι 
γίνεται μ’αυτούς που δρα-
στηριοποιούνται για ν’α-
ποπλανήσουν άλλους;  Εχει 
αποδειχθεί ότι οι 20 στους 
100 άνδρες στις ιστοσελί-
δες για ερωτικές συναντή-
σεις, είναι παντρεμένοι και 
ζητούν εξωσυζυγικές σχέ-
σεις. Ομως σε γενικές γραμ-
μές οι άνθρωποι είναι αυτοί 
που λένε ότι είναι, επειδή 
ελπίζουν ότι θα συναντή-
σουν τον μεγάλο έρωτα.
   Αυτοί που γνωρίζονται 
μέσω διαδικτύου αλληλο-
ελέγχονται όλο και περισ-
σότερο χρησιμοποιώντας 
τις υπηρεσίες του Google, 
Friendster.com ή του www.
ISpyNY.com. Επίσης ανα-
πτύσσουν περισσότερο 
ευφυείς στρατηγικές προφύ-
λαξης, παρατηρώντας πως 
οι ΄΄υποψήφιοὶ ` ακολουθούν 
κανόνες μέσα στο διαδίκτυο, 
οπως η αποκάλυψη πληρο-
φοριών μέσω των μηνυ-
μάτων με αργό ρυθμό ( για 
ν’αυξάνεται το ενδιαφέρον 
), να ζητούν αριθμό τηλεφώ-
νου, να τηλεφωνούν μερικές 
μέρες αργότερα, και να κανο-
νίζουν τη συνάντηση. Στις 
παραδοσιακές σχέσεις συνα-

ντιόμαστε με κάποιον και προσπαθούμε να τον γνωρίσουμε. 
Στο διαδίκτυο, πρώτα τον γνωρίζουμε.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗΓνωριμια  στο  διαδικτυο
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Η 
οικονομική κρίση πού εδώ καί χρο-
νια μαστίζει την Ελλάδα  ίσως να έ-
χει ήδη χτυπήσει την πόρτα καί του 
δικού σας σπιτιού. Κι αν όχι ακόμη, 

πάντως σίγουρα  άμεσα ή έμμεσα θα σάς έχει 
επηρεάσει.
Οι πιο πολλοί συμπατριώτες μας τα ’χουν 
χαμένα.
Ένα γενικό μούδιασμα έχει κυριεύσει το λαό 
μας. 
Ζαρωμένοι περιμένουν να δουν τί έκβαση θα 
έχει όλη αύτη ή κατάσταση πού περνούμε σαν 
έθνος. 
Το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί για τα Χρι-
στούγεννα δεν σώζει κανένα.
Σαφώς και η δοκιμασία δεν είναι μικρή ούτε 
μικρής διάρκειας.

Γι αυτό Ετσι νομίζω μια ηττοπάθεια επικρατεί 
παντού.
Ό καθένας ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα 
μπορέσει να διασφαλίσει τα μέσα να ζήσει, να 
πληγεί όσο γίνεται λιγότερο από την κρίση.
Καί μέσα σ’ όλη αύτη την κατάσταση οι  ξενό-
φερτοι και  ανεπιθύμητοι στο Ελληνικό λαό 
τύποι , παρουσιάζονται να διαφεντεύουν  την 
Ελλάδα καί να αποφασίζουν για τις τύχες του 
Ελληνικού λάου.
Οι αρχιτέκτονες της Νέας Παγκόσμιας Τάξης 
Πραγμάτων εδώ καί χρόνια προχωρούν με 
σαφές πρόγραμμα. Κατάφεραν να στρέψουν 
τον Ελληνικό λαό  σ’ έναν άκρατο ευδαιμονι-
σμό, πού στηρίχθηκε πάνω στην ευμάρεια, τον 
υλικό καταναλωτισμό, και τον εύκολο  πλου-
τισμό. Πρόσφεραν φειδωλά ανέσεις, καλοπέ-
ραση, και ηδονή. Επένδυσαν στην υλική υπό-
σταση του ανθρώπου, στο «ξόδευε περισσό-
τερα από όσα βγάζεις» και οι πολλοί  ξεγελα-
στήκανε. 
Μάς άρεσε να ζούμε έτσι. Καί επιδοθήκαμε 
στο κυνήγι το πλούτου, που παρήγαγαν άλλοι 
.  Δυστυχώς δεν καταλάβαμε ότι με τον τρόπο 
αυτό κάναμε το νου μας παχύ, νωθρό, και μη 
παραγωγικό.
Αυτό ακριβώς ήθελαν οι αρχιτέκτονες της Νέας 
Τάξης πραγμάτων . Να γίνουμε έτσι, για να μπο-
ρούμε να είμαστε εύκολο- κυβέρνητοι. Κι εμείς 
δυστυχώς «παίξαμε το παιχνίδι τους».  Καποτε 

τράβηξαν  το χαλί κάτω απ’ τα πόδια μας,  και 
έκτατε  όλοι νιώθουμε το σεισμό καί τα χάσαμε.
Πώς θα ζήσουμε τώρα χωρίς χρήμα, χωρίς 
υλικά αγαθά, που συνηθίσαμε;
Τη λύση μάς την έδωσαν οι δανειστές .
«Θα σάς δώσουμε εμείς να φάτε, αρκεί να 
κάνετε ότι σάς πούμε»! 
Καί αρχίζουν  να μπαίνουν οι όροι τού «παι-
χνιδιού». 
«Αρκεί να μάς πουλήσετε μέρος της εθνικής 
σας κυριαρχίας, και να μας πουλήσετε ότι εμείς 
θέλουμε να αγοράσουμε ». 
Δηλαδή ούτε λίγο, ούτε πολύ, δουλεία, και υπο-
τέλεια.
«Πρέπει να δεχθείτε το νέο σύστημα παγκό-
σμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του 
κόσμου με έξυπνες κάρτες, πού αν δεν τις έχετε,  

ή οικονομική επιβίωση σας καθίσταται επι-
σφαλής…». Δηλαδή μας φακέλωσαν κανο-
νικά και ηλεκτρονικά . Μάς επέβαλαν όρους, 
μαζί καί με τη σταδιακή κατάλυση καί αντικα-
τάσταση των νόμων, πού στήριζαν τα ήθη μας.
Ας μην περιμένουμε άλλο. Από σήμερα άς 
αρχίσουμε την αντίσταση. 
Όχι η λύση δεν είναι σε πορείες συγκεντρώσεις 
συλλαλητήρια και απεργίες.  Είναι μια συντο-
νισμένη προσπάθεια για απαλλαγή από το 
περιττό. 
Με εκούσια αποχή από υπέρμετρες υλικές 
φροντίδες και πνεύμα προσκολλήσεως στην 
ύλη.   
Με άρνηση συμμορφώσεως προς το πνεύμα 
κατανάλωσης πού προβάλλεται  από τα Μ.Μ.Ε 
και το  Black Friday  και στην Ελλάδα ! Για 
φαντάσου που έφτασε ο διεθνισμός !  
Αν η φτώχεια είναι η απειλή τους ας την αγκα-
λιάσουμε. Γενιές πριν από μας έζησαν έτσι.
Ας ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, τις 
πατροπαράδοτες αξίες και το περίφημο  Ελλη-
νικό φιλότιμο μας. 
Όλα αυτά για να μπορέσουμε να βρεθούμε με 
λιγότερα σκοινιά δεμένοι στις συνήθειες και 
πρακτικές που μας έφεραν στη κρίση.
Είναι ο μονός τρόπος για  να είναι η αντίσταση 
μας εκούσια, σθεναρή και ελεύθερη χωρίς επι-
τήρηση. Να δούμε τι θα μνας φέρει ο νέος χρό-
νος το 2018 Ο Θεός βοηθός.

απόψεις

ΜΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο πολλοί συμπατριώτες μας στην Ελλάδα τα 
’χουν χαμένα. Ένα γενικό μούδιασμα 

και ηττοπάθεια έχει κυριεύσειτο λαό μας.
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ΑΝ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Τ’ ΟΝΟΜΑ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ…

ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα ο Θεός μας δίνει την δύναμη να επι-
κοινωνούμε και να τα λέμε όπως εμείς ξέρουμε τέσσερις 
δεκαετίες τώρα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ… Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είναι 
εθνικό θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να διαπραγμα-
τευόμαστε την ιστορία μας, την θρησκεία μας και ότι άλλο μ’ αυτό 
συνεπάγεται. Δεν μπορώ να καταλάβω την πολιτική εκμετάλλευση 
και θυμώνω με κάτι ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ που το παίζουν ουδέτεροι ή 
συμβιβαστικοί και πάντα θα σκέπτομαι και θα δακρύζω για αυτήν 
την πατρίδα που μεγάλωσα, την υπηρέτησα σαν φαντάρος και την 
διαιωνίζω μέσω της ιδιότητος μου.
Δεν είμαι ο κατάλληλος για να κάνω «πλύση εγκεφάλου» αλλά 
δεν μπορώ να ανεχθώ οποιοδήποτε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΑΣ-

ΤΙΚΟ να διαπραγματεύεται τα πιστεύω μου, εθνικά και θρησκευ-
τικά. Κάποτε  η ομογένεια ξεσηκωνόταν σε Αμερική και Καναδά 
με 30-40-50 χιλιάδες κόσμου με άθλιες καιρικές συνθήκες, για 
να υποστηρίξουν τα εθνικά μας προβλήματα. Κάποτε υπήρχαν 
LEADERS να ξεσηκώνουν τον κόσμο για να μας αισθανθούν οι 
κυβερνήσεις σε Αμερική και Καναδά. Τώρα που είναι οι LEADERS; 
Τους πάτησε το τραίνο… ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ. Μόνο μηνύσεις με 
ξένα κόλλυβα, όχι από την τσέπη τους.
Νομίζω πρέπει να σταματήσω εδώ, γιατί ΘΥΜΩΝΩ. Θυμώνω 
γιατί εμείς που ήμασταν οι πρώτοι, γίναμε πρόβατα προς 
σφαγή… Αλλά θα συνεχίσω την μάχη, γιατί ο Έλληνας γεννιέται, 
δεν γίνεται. Για την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ. Ζητούνται leaders, επικοινωνήστε με την εφη-
μερίδα μας!!!

Ένας ... ήρωας της διπλανής πόρτας
Μια συγκινητική ιστορία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

Ο 
άνθρωπος αυτός που δεν θέλει να δημοσιοποιή-
σει το όνομα του στηρίζει 10 οικογένειες που α-
ντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης πα-
ρέχοντας τρόφιμα από το κατάστημα του.

Την ιστορία ενός αφανούς ήρωα ... από εκείνους που 
κάνουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη πράξη περιγρά-
φει στην σελίδα της Ομάδας Κίτρινη Αποστολή ο Δημήτρης 
Αποστολάκης. 

Ο άνθρωπος αυτός που δεν θέλει να δημοσιοποιήσει το 
όνομα του στηρίζει 10 οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης παρέχοντας τρόφιμα από το 
κατάστημα του. 

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Αποστολάκης για τον άνθρωπο 
αυτό, πέρασε πολλές δυσκολίες ενώ στα παιδιά του χρόνια 
ακόμα και το φαγητό δεν ήταν κάτι δεδομένο ... Ωστόσο 
κατάφερε με πολλή προσπάθεια και κόπο να σταθεί στα 
πόδια του. Ο ίδιος έστησε μια επιχείρηση και παράλληλα 

στήριζε ανθρώπους και οικογένειες σε ανάγκη... Σήμερα 
συνεργάζεται με την Κίτρινή Αποστολή αποδεικνύοντας 
με τον τρόπο του πως όσο υπάρχουν άνθρωποι ... υπάρχει 
ελπίδα !

Στην ανάρτηση του ο Δημήτρης Αποστολάκης αναφέρει : 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει και ζήσει απίστευτα πράγ-
ματα! Καταστάσεις δύσκολες, στιγμές που δεν μπορούν να 
περιγραφούν με λόγια! Πρώτος και μοναδικός μας γνώμο-
νας η ανακούφιση των οικογενειών που δοκιμάζονται στα 
δύσκολα χρόνια της κρίσης!

Η μικρή ιστορία που θα σας διηγηθώ, είναι πολύ συγκινη-
τική και βγαλμένη μέσα από τη ζωή! Ο φίλος και αρωγός 
της Κίτρινης Αποστολής πλέον, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα 
χρόνια, χρόνια που ούτε το φαγητό δεν ήταν δεδομένο!! 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας εξιστόρησε οτι 
πολλές φορές περίμενε να περισσέψει φαγητό από κάποιο 

συμμαθητή του για να φάει!

Το παιδί μεγάλωσε... έγινε άντρας και μέσα από πολύ δου-
λειά κατάφερε όμορφα πράγματα στη ζωή του!!! Στην επι-
χείρηση που διατηρεί τώρα στη πόλη του Ηρακλείου βοη-
θούσε μέχρι τώρα αρκετές οικογένειες της πόλης μας! Τώρα 
λοιπόν ήρθε η σειρά να βοηθήσει και την Κίτρινη Αποστολή 
και συνάμα ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια έχουν δει 
να ανατρέπεται η ζωή τους απο την μια στιγμή στην άλλη!

10 νοικοκυριά λοιπόν κάθε βδομάδα θα παίρνουν από το 
κατάστημα του πράγματα για να έχουν να ψήσουν και να 
έχουν φαγητό στο τραπέζι τους κάθε βδομάδα!! Βοήθεια 
πάρα πολύ σημαντική αυξάνοντας τις οικογένειες που παίρ-
νουν τέτοια βοήθεια σε μεγάλο βαθμό! Λόγια δεν υπάρχουν 
για αυτόν τον άνθρωπο... (που ούτε το όνομα του δεν ήθελε 
να αναφέρουμε) και για όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρό-
νια στέκονται δίπλα σε αυτές τις οικογένειες!!! Όσο η κρίση 
μεγαλώνει... βλέπουμε την ανθρωπιά να «παίρνει» μορφή 
σε πάρα πολλές διαστάσεις! 
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Ο
λοένα και πιο κοντά στον από-
δημο ελληνισμό θέλει να έρθει 
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αυ-
τό επιχειρεί μέσα από την μεγά-

λη τηλεοπτική καμπάνια η οποία έχει ξεκι-
νήσει από τις αρχές του περασμένου Νο-
έμβρη, στο πρόγραμμα “Laval & Montreal 
Odyssey TV”.
Σε αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζονται 
video τα οποία εναλλάσσονται κάθε βδο-
μάδα και τα οποία εμφανίζουν τα νησιά ως 
ενιαίο προορισμό, αλλά και ταυτόχρονα 
προβάλλουν το κάθε νησί χωριστά.
Ενδιάμεσα των προβολών αυτών, υπάρ-
χουν 4λεπτα και 5λεπτα με παρουσιαστές, 
οι οποίοι αναφέρονται στην ιστορία, στις 
ομορφιές, στα αξιοθέατα, στην κουλτούρα, 

στη μουσική, στα λαογραφικά στοιχεία, 
ενημερώνοντας και προσελκύοντας έτσι τον 
Απόδημο Ελληνισμό στον Καναδά.
“Ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέσαμε στό-
χους και αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε 
συγκεκριμένη στρατηγική στον τομέα της 
τουριστικής προβολής, μακριά από τα 
τετριμμένα. Η επιλογή μας αυτή επιβραβεύ-
τηκε και είναι φανερό ότι συμβάλλαμε στην 
συνεχιζόμενη άνοδο που παρουσιάζουν 
οι τουριστικές αφίξεις στα Ιόνια Νησιά τα 
τελευταία χρόνια” μας δήλωσε ο αντιπερι-

φερειάρχης Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος.
Με το γεγονός της σύνδεσης των νησιών 
μας με Διεθνείς αεροπορικούς κόμβους της 
Ευρώπης όπως το ‘Heathrow’ του Λονδίνου 
και το ‘Frankfurt international’ της Φραν-
κφούρτης, παρέχεται τόσο στους ομογενείς 
όσο και σε άλλους επισκέπτες από την Αμε-
ρική, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλα 
μέρη υπερπόντια, την ευκαιρία να μας επι-
σκεφτούν ανετότερα και συντομότερα.
“Ολα τα στοιχεία συνηγορούν ότι θα έχουμε 
μια θετική τουριστική περίοδο, κάτι που 
μας δημιουργεί την υποχρέωση να είμα-
στε ακόμα πιο προσεκτικοί. Η θετική ταξι-
διωτική εμπειρία όχι μόνο είναι απαραίτητη 
για την ικανοποίηση των επισκεπτών μας, 
αλλά και θα αποτελέσει ανάλογο πρόκριμα 

για την επόμενη”, δηλώνει ο κ. Γαλιατσάτος 
και προσθέτει “όλα συμβάλλουν στο να ενι-
σχυσουν τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα 
των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και 
των συναφών “δορυφορικών” περί τον του-
ρισμό επιχειρήσεων και επαγγελμάτων και 
την τοπική οικονομία γενικότερα. Τα παρα-
πάνω γεγονότα, κατά συνέπεια επιτρέπουν 
να διαχέονται ακόμα καλλίτερα τα οφέλη 
από τον τουρισμό στο Κοινωνικό σύνολο, 
κάτι που είναι ένας από τους βασικούς στό-
χους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.

Η καμπάνια της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

στον Καναδά σε εξέλιξη
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Τ
ο κήρυγμά του Βαπτιστή 
ήταν: Μετανοείτε. Κηρύττω 
το ίδιο απόψε.
Η Ελ λην ική Κοινότης 

Τορόντο εμήνυσε στα καναδικά 
δικαστήρια τον Μητροπολίτη, 
την Μητρόπολη, τους τέσσερις 
ιερείς της και ορισμένα μέλη 
της φιλοπτώχου αδελφότητας. 
Στην ουσία δεν ευθύνεται η 
Ελληνική Κοινότης Τορόντο γι’ 
αυτό. Ευθύνεται το διοικητικό της 
συμβούλιο και ιδιαίτερα τέσσερα 
μέλη αυτού.
Οι κατηγορίες της μήνυσης βγήκαν 
στα καναδικά μέσα και αδικήθηκε 
και ρεζιλεύθηκε ο Ελληνισμός και 
η Ορθοδοξία. Υπεύθυνοι γι’ αυτό 
είναι τα τέσσερα άτομα.
Η Ιερά μας Μητρόπολη απήντησε 
δημόσια και απέδειξε, ότι όλες 
αυτές οι κατηγορίες είναι αναληθείς. 
Κερδίσαμε με την απάντηση αυτή 
όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά και 
την αγάπη του λαού. Δυστυχώς 
όμως το κακό έγινε. Ο Ελληνισμός 
και η Ορθοδοξία ρεζιλεύθηκαν 
δημόσ ια.  Οι  τ έσσ ερις  ε ίναι 
υπεύθυνοι.
Η Ιερά μας Μητρόπολη δεν έχει 
καμία αμφιβολία ότι θα κερδίσει 
αυτή την δίκη. Θα κερδίσουν 
τ ην  δίκη  η  Μητ ρ ό π ολ η ,  ο 

Μητροπολίτης, οι ιερείς αλλά 
και οι κυρίες της Φιλοπτώχου. 
Στ η ν  α π ά ν τ η σ η  τ η ς  Ι ε ρ ά ς 
Μητρόπολης δεν περιελήφθησαν 
τα μέλη της Φιλοπτώχου, διότι 
δεν αναφέρθηκαν σ τα μέσα 
ε ν η μ έ ρ ω σ η ς .  Δ η λ ώ ν ο υ μ ε 
απερίφραστα ότι είμαστε μαζί τους. 
Η αλήθεια θα λάμψει και το δίκιο θα 
αποδοθεί.
Κανείς μας δεν πρέπει να τα 
βάλει με την Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο. Η Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο δεν φταίει σε τίποτε. 
Στην ουσία η Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο αδικήθηκε και αδικείται 
περισσότερο από όλους.  Οι 
αδικούντες είναι το Διοικητικό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Κοινότητας Τορόντο και ιδιαίτερα 
τα τέσσερα μέλη.
Πιστεύω απόλυτα ότι από την 
καναδική δικαιοσύνη θα τιμωρηθεί 
το διοικητικό συμβούλιο της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και 
ιδιαίτερα τα τέσσερα μέλη.
Θέλουμε εμείς Την τιμωρία κανενός; 
Όχι! Γιατί; Γιατί είμαστε χριστιανοί 
και πρέπει να συγχωρούμε.
Υποστηρίζουμε την Ελληνική 
Κ ο ι ν ό τ η τ α  Το ρ ό ν τ ο .  Δ ε ν 
υποστηρίζουμε το διοικητικό της 
συμβούλιο και δεν συμφωνούμε 

με τ ις  πράξε ις  του.  Αν δεν 
μετανοήσουν θα τιμωρηθούν.
Όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 
καλούσε όλους σε μετάνοια, 
καλούμε και εμείς σε μετάνοια 
το διοικητικό συμβούλιο της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
και ιδιαίτερα τα τέσσερα μέλη του 
συμβουλίου, που είναι υπεύθυνα 
για το κακό το οποίον έγινε και 
γίνεται.
Ο Χριστός πάνω από το σταυρό 
συγχώρεσε τους σταυρωτές του. 
Και εμε ίς θα συγχωρήσουμε 
το διοικητικό συμβούλιο της 

Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
και τους τέσσερεις, εφόσον όμως 
πραγματικά μετανοήσουν και 
προσπαθήσουν να διορθώσουν 
την αδικία την οποία έκαμαν και 
κάμνουν.
Αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάτε τους 
εχθρούς σας. Μετανοείτε για να 
σωθείτε. Συγχωρήστε αυτούς που 
σας αδικούν εφόσον μετανοούν. 
Αυτό είναι το κήρυγμα μου για 
απόψε.

Ο Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος

Ο Σωτήριος καταγγέλει τους τέσσερεις 
«γνωστούς άγνωστους»
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Α
ντικείμενο μεταδιδακτορικής 
έρευνας στο Τμήμα Ιστορίας 
της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο έχει γίνει ήδη το 

Γλυπτό του Ελληνα Μετανάστη, φιλο-
τεχνημένο από τον Έλληνα γλύπτη Γώρ-
γο Χουλιάρα και δωρισμένο στην πόλη 
του Μοντρεάλ για την 375η επέτειο α-
πό την ίδρυσή της από τον Ελληνισμό 
της πόλης.
Η έρευνα κάτω από τη θεματική ενό-
τητα Ethno-Cultural  Public  Ar t  in 
Canada (Εθνο-Πολιτ ισ τ ική Δημόσια 
Τέχνη στον Καναδά) διεξάγεται από την 
μεταδιδακτορική φοιτήτρια Analays 
Alvarez, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Αυτή την εποχή κάνω μια έρευνα 

πάνω σε δημόσια γλυπτά που έχουν 
μνημειακό χαρακτήρα , είτε έχουν χρη-
ματοδοτηθεί από δημόσια κονδύλια 
είτε από ιδιωτικά και βρίσκονται στις 
τρείς μεγάλες πόλεις του Καναδά, το 
Τορόντο, το Μόντρεαλ και το Βανκού-
βερ. Ενδιαφέρον για μένα έχει η σύν-
δεση της τοπικότητας με το αφήγημα 
των εθνικοπολιτιστικών ομάδων.
"Tο Γλυπτό του Έλληνα Μετανάστη» , το 
οποίο έχει τοποθετηθεί στο Μόντρεαλ 
το 2017 αποτελεί μέρος απο τα επιλεγ-
μένα έργα τέχνης για την έρευνά μου»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός 
ότι σ την ισ τοσελίδα της ερευνητικής 
ομάδας  Ethno-Cultural Public Art in 
Canada εντοπίσαμε δύο ακόμη γλυπτά 
με θέμα τους Μετανάστες.
Το ένα βρίσκεται σ την ιταλοκρατού-
μενη περιοχή Hastings Park στο Βαν-
κούβερ και ε ίναι έργο του Serg io 
Comacchio δωρισμένο απο την Ιταλική  
παροικία με ιδιωτική χρηματοδότηση 
(2000). Το γλυπτό αναπαριστά τους Ιτα-
λούς μετανάστες των αρχών του 20ου 
αιώνα γι αυτό ο ρουχισμός και η δρα-
ματικότητα των προσώπων είναι ανά-
λογη της εποχής.
Το δεύτερο δημόσιο έργο με θέμα τους 
Μετανάστες βρίσκεται στην πόλη του 

Τορόν το και ε ίναι μια καρικατούρα 
Μυρμηγκιών που αναπαρισ τούν τον 
πατέρα, τη μάννα, το παιδί, τη βαλί-
τσα της μετανάστευσης (2007). Το έργο 
είναι φιλοτεχνημένο από το γνωστό 
Αμερικανό γλύπτη Tom Otherness.
Το γεγονός ότι το Γλυπτό του ‘Έλληνα 
Μετανάστη επιλέχθηκε για την έρευνα 

των μνημείων των εθν ικοπολιτ ισ τ ι-
κών κοινοτήτων του Καναδά αποτελεί 
μια δικαίωση γ ια τους οργανισμούς 
που πρωταγωνίστησαν στη δημιουρ-
γία του, τουτέστιν την Ελληνική Κοινό-
τητα Μείζονος Μοντρεάλ, το Λύκειον 
Ελληνίδων Μοντρεάλ και το Ελληνικό 
Κογκρέσσο του Κεμπέκ!

της ΙουςτΙνης Φραγκουλη- 
αργυρη
πηγη: greekpost.ca

Το Γλυπτό του ‘Ελληνα Μετανάστη στην έρευνα για τα 
μνημεία των εθνοπολιτιστικών κοινοτήτων του Καναδά



12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 33Toροντο



Toροντο
12 ιανουαρίου 2018

www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια34



Toροντο ToροντοToροντο 3512 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο36 12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 3712 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο38 12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 39Toροντο

πηγη: greekpost.ca

Α
ναμφισβήτητα η χρονιά που πέ-
ρασε σημάδεψε την Ελληνική πα-
ροικία του Μόντρεαλ με πολλά 
γεγονότα που θα περάσουν στην 

ιστορία και με πρόσωπα που υπήρξαν κα-
ταλυτικά στην πραγμάτωση διαφόρων  
στόχων.
Σημαντικό πρόσωπο της χρονιάς υπήρξε 
η Εμανουέλλα Λαμπρόπουλος, η 27χρονη 
πολιτικός που κατόρθωσε να κερδίσει την 
έδρα του Saint Laurent Cartier Ville στις 
επαναληπτικές ομοσπονδιακές εκλογές 
της άνοιξης του 2017. Κόντρα σε κάθε πρό-
βλεψη η νεαρή πολιτικός εξουδετέρωσε 
την εκλεκτή του Κόμματος των Φιλελευ-
θέρων Γιολάντ Τζέιμς κατακτώντας με το 
σπαθί της τη θέση της στο Καναδικό Κοι-
νοβούλιο.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Νικόλας Παγώνης  ανέδειξε το ηγετικό του 
προφίλ δρομολογώντας, μεταξύ άλλων, το 
έργο της αναστύλωσης του Καθεδρικού 
Ναού του Αγίου Γεωργίου, συμμετέχοντας 
δυναμικά στη δημιουργία του Γλυπτού του 
Έλληνα Μετανάστη και προωθώντας το 
ζήτημα της Ελληνικής Παιδείας με διάφο-
ρους τρόπους.Η έκδοση του βιβλίου του 
«Διηγούμαι» τον κατατάσσει στους συγ-
γραφείς της αιωνιότητας.
Η Εφη Γιάννου-Καρμίρη, που απρόβλε-

πτα μεταπήδησε από το χώρο της διαφή-
μισης και της επικοινωνίας στο χώρο της 
δημοτικής πολιτικής κατακτώντας την έδρα 
της δημοτικής συμβούλου στο Bordeaux-
CartierVille με το εντυπωσιακό ποσοστό 
του 60%. Η χθεσινή σύζυγος και μητέρα 
πάλεψε με σθένος και δυναμικότητα κατα-
κτώντας τους ψηφοφόρους της περιοχής 
της αλλά και τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ 
και σήμερα κατέχει τη θέση της δημοτικής 
συμβούλου στο δημαρχείο του Μόντρεαλ.
Ο Τζίμ Μπέης, ο οποίος εν μέσω της κατα-
κραυγής για τον δήμαρχο Ντενί Κοντέρ 
στην ομάδα του οποίου ανήκε, επανε-
κλέχθηκε δήμαρχος της περιοχής Πιερ-
φόντ, κατακτώντας μια περιζήτητη έδρα 
στην αγγλόφωνη κοινωνία του Δήμου του 
Μόντρεαλ. Σιωπηρά δυναμικός κατόρ-
θωσε να επικρατήσει παρά το αρνη-
τικό ρεύμα που είχε η υποψηφιότητα του 
δημάρχου του Ντενί Κοντέρ.
Η Μαίρη Ντέρος, που επανεκλέχθηκε για 
έκτη φορά δημοτική σύμβουλος στην περι-
οχή του Παρκ Εξτένσιον , δείχνοντας την 
ανθεκτικότητά της στα σημεία των καιρών 
και κόντρα στο αρνητικό ρεύμα του δημάρ-
χου Ντενί Κοντέρ που καταδίκασε  στη μη 
επανεκλογή την υποδήμαρχο Ανί Σαμσόν 
καθώς και άλλους δημοτικούς συμβούλους 
της περιοχής της.

Ο Νίκος Καταλειφός, διευθυντής δημο-
τικού σχολείου , ο οποίος πάλεψε και 
παλεύει με τον αυτισμό του γιού του 
Μανώλη, οριοθετώντας νέους στόχους για 
την συμπαράσταση της κοινωνίας στα αυτι-
στικά παιδιά. Η μεγάλη εαρινή εκδήλωση 
για το σχολείο Giant Steps εξειδικευμένο 
στα αυτιστικά παιδιά όχι μόνο απέδωσε 
καρπούς στο ίδιο το σχολείο, αλλά προ-
σέφερε μια γενναιόδωρη επιταγή για τα 
Ελληνικά σχολεία του Μόντρεαλ.
Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιου-
στίνη Φραγκούλη-Αργύρη, που πήρε την 
άυλη ιδέα ενός δώρου για τα 375ά γενέ-
θλια του Δήμου του Μοντρεάλ και την 
υλοποίησε μέσω του Λυκείου Ελληνίδων 
Μόντρεαλ με την αρωγή της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μείζονος Μοντρεάλ και του Ελλη-
νικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, συντονίζο-
ντας τον έρανο και τη δημιουργία του Γλυ-
πτού του Ελληνα Μετανάστη. Πρόκειται 
για ένα εμβληματικό έργο μνήμης και τιμής 
στον ‘Αγνωστο ‘Ελληνα Μετανάστη (δια 
χειρός του γλύπτη Γιώργου Χουλιάρα) που 
ήρθε στο Μόντρεαλ με αδειανές βαλίτσες 
έχοντας ένα όνειρο μόνο:να κατακτήσει τη 
ζωή του. Το γλυπτό βρίσκεται στη συμβολή 
των οδών Παρκ Αβενιου και Ζαν Ταλόν.
Ο πρώην πρέσβυς του Καναδα στην 
Ελλάδα Ρόμπερτ Πέκ, ο οποίος πρωταγωνί-
στησε με την ομάδα του στη συγκέντρωση 
ενός μεγάλου ποσού προκειμένου να ανα-
καινισθεί το «Σπίτι της Μυτιλήνης» για να 
φιλοξενήσει παιδιά ενός κατώτερου Θεού, 
παιδιά της προσφυγιάς και της ορφάνιας 
στην περιοχή της Μυτιλήνης που εξακο-
λουθεί να δέχεται κύματα λαθρομετανα-
στών.
Ο επιχειρηματίας Τζόν Καούσιας, που ανα-
βίωσε με επιτυχέστατο τρόπο το Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου το οποίο είχε 
περάσει στην ανυπαρξία για μερικά χρόνια 
έπειτα από τη λαμπρή του πορεία των πρώ-
των χρόνων της λειτουργίας του.
Η διευθύντρια του οργανισμού «Η Ασπίδα 
της Αθηνάς» Μέλπα Καματερού, που προ-
ωθεί την ίδρυση ενός δεύτερου κατα-
φύγιου για κακοποιημένες γυναίκες στο 
Λαβάλ, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια 
για την καταπολέμηση της οικογενειακής 

βίας μέσα από τη δυναμική της οργάνωση.
Η Βρησηίς Μαύρου-Παιδούση, που μέσω 
του οργανισμού «Magic Mission” έδωσε 
το πράσινο φως να συνεισφέρει μαζικά 
η παροικία στον έρανο για τα θύματα της 
βιβλικής καταστροφής στη Μάντρα Αττι-
κής συγκεντρώνοντας ένα κοντέινερ με 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τα 
θύματα του βίαιου φυσικού φαινομένου 
της παραμελημένης Αττικής.
Η μαθήτρια Αθηνά Νικολή που με την 
παρουσία της και τα άψογα ελληνικά της 
έδωσε μάθημα ιστορίας κατά τον επίσημο 
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου αφήνοντας 
άφωνο το ακροατήριο για τον ώριμο λόγο 
της σχετικά με το Επος του 40 και την επι-
λογή της Ελλάδας να γιορτάζει επετειακά 
όχι το τέλος αλλά την αρχή του Β Παγκο-
σμίου Πολέμου.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν 
Τρουντό, ο οποίος δέχθηκε να γίνει τελε-
τάρχης της εθνικής παρέλασης επί της Ζαν 
Ταλόν, οδεύοντας αδιαμαρτύρητα στον 
παγωμένο χειμώνα του Καναδά πλάι στους 
συλλόγους και τους μαθητές των Ελληνι-
κών σχολείων του Μόντρεαλ. Αυτό που 
εντυπωσίασε ήταν η σεμνή παρουσία του 
και η σεπτή παρακολούθηση της θείας λει-
τουργίας και της Δοξολογίας στο κατάμε-
στο ναό του Ευαγγελισμού στο Παρκ Εξτέν-
σιον.
O επιχειρηματίας Βασίλης Μουδάκης, ιδι-
οκτήτης της εταιρείας επίπλων ALTEA, ο 
οποίος επιλέχθηκε από τον πρέσβυ της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης στον Καναδά ως 
success story της νέας εφαρμοσμένης συν-
θήκης CETAμεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Ο Βασίλης Μουντάκης εισάγει 
έπιπλα που επεξεργάζονται Ελληνες τεχνί-
τες στην Ελλάδα και έχουν τη σφραγίδα της 
μοντέρνας άποψης ενώ πρόκειται ανακατα-
σκευασμένες αντίκες.
Όλα αυτά τα πρόσωπα και ακόμη περισ-
σότερα  πλούτισαν την Ελληνική παροικία 
το 2017 με τον προσωπικό τους μόχθο, την 
ιδιαίτερη προσφορά τους, την πρωτοπο-
ριακή τους σκέψη,  αλλά και με την πεποί-
θηση πως η ζωή είναι ένα μωσαϊκό στο 
οποίο ο καθένας πρέπει να βάζει το λιθα-
ράκι του για να την στολίζει!

Τα πρόσωπα της χρονιάς
στην ελληνική παροικία του Μόντρεαλ
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Έ
νας ανώνυμος φιλάνθρωπος έχει δω-
ρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια στο 
Κέντρο για την τοξικομανία και την 
ψυχική υγεία, ένα πρωτοφανές ποσό 

που όπως δήλωσε η Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος, κ. Catherine Zahn, γεμίζει 
ελπίδες την αποστολή της CAMH να «φέρει 
δικαιοσύνη σε άτομα με ψυχικές ασθένειες». 
Η δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρί-
ων είναι η μεγαλύτερη που δόθηκε ποτέ για 
την ψυχική υγεία στον Καναδά, και θα παρα-
χωρηθεί στη δημιουργία ενός νέου «Ταμεί-
ου Ανακάλυψης», το οποίο θα υποστηρίξει 
την πρόσληψη κορυφαίων επιστημόνων και 
θα τους βοηθήσει να διεξάγουν έρευνα υψη-
λού κινδύνου για το CAMH. Το δελτίο τύπου 
αναφέρει επίσης ότι η δωρεά θα επικεντρω-
θεί κυρίως στην υποστήριξη της έρευνας γύ-
ρω από την κατανόηση των μηχανισμών των 
ασθενειών, την αποτελεσματική διάγνωση 
και νέους τρόπους πρόβλεψης, πρόληψης και 
αποκατάστασης των ψυχικών ασθενειών. 

Ο
ι αρχές προχώρησαν 
σ την σύλ ληψη ε νός 
57χρονου ύστερα από 
κατηγορία δύο γυναι-

κών, ηλικίας 18 και 21 ετών, ότι 
τις υποχρέωσε στην πορνεία. Οι 
δύο γυναίκες αν ταποκρίθηκαν 
σε αγγελία που είχε δημοσιεύ-
σει στις εφημερίδες ο 57χρονος 
για μασέρ, καλώντας του για συ-
νέντευξη στην οικία του ξεχωρι-
σ τά. Στην συνέχεια τους επιτέ-
θηκε και κανόνισε ραντεβού με 
«πελάτες» εκβιάζοντας τ ις δύο 
γυναίκες να ανταποκριθούν. Στις 
5 Ιανουαρίου συνελήφθη και 
κατηγορείται για διακίνηση, σε-
ξουαλική επίθεση, επίθεση με 
όπλο, προμήθεια, απειλή και ό-
φελος από τις σεξουαλικές υπη-
ρεσίες άλλου προσώπου.

Η 
επισκευή των ζημιών από τις πλημμύ-
ρες στο Τορόντο πέρυσι θα κοστίσει 
7.4 εκατομμύρια δολάρια, από τα ο-
ποία τα περισσότερα θα δαπανηθούν 

ως το 2019 τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι όταν 
ανοίξει για το κοινό το νησί του Τορόντο σε λί-
γους μήνες, δεν θα είναι πλήρως πίσω στο φυ-
σιολογικό. Το λιώσιμο του χιονιού και η έντονη 
βροχή την περασμένη άνοιξη προκάλεσαν τις 
χειρότερες πλημμύρες στο Τορόντο μέσα σε έ-

ναν αιώνα. Η λίμνη Οντάριο έφτασε σε πρωτο-
φανή επίπεδα, τα οποία, σε συνδυασμό με με-
γάλους ανέμους, κατέστρεψαν μονοπάτια και 
άλλες υποδομές και κατέστρεψαν δέντρα, σπί-
τια και επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός περι-
λαμβάνει μόνο 2 εκατομμύρια δολάρια για επι-
σκευές φέτος. Το Τορόντο και η Περιφέρεια Δια-
τήρησης (TRCA) ανέφεραν ότι ορισμένες από τις 
επισκευές καθυστερούν επειδή ο κόσμος θέλει 
το καλοκαίρι να απολαύσει τα νησιά.

Συνελήφθη 57χρονος για εμπόριο 
λευκής σαρκός στο Τορόντο

$7.4εκατομμύρια θα κοστίσουν οι 
επισκευές για την πλημμύρα στο 

νησί του Τορόντο

Τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε 
σπίτι στην Oshawa

Μ
ία μητέρα και τα δύο ανήλικα 
παιδιά της βρήκαν τραγικό 
θάνατο μέσα στο σπίτι τους 
ύστερα από πυρκαγιά που 

ξέσπασε λίγο μετά τις 8πμ τη Δευτέρα. Πρώ-
τος στο σημείο βρέθηκε ένας  άνδρας και πατέ-
ρας ενός ανήλικου κοριτσιού, ο οποίος μόλις 
συνειδητοποίησε πως υπάρχουν άτομα μέσα 
στο σπίτι προσπάθησε να τους βοηθήσει με 
αποτέλεσμα να χάσει και ο ίδιος την ζωή του. 
Στην έρευνα που διεξήχθη αργότερα διαπι-

στώθηκε από τις αρχές πως δεν υπήρχαν 
συναγερμοί φωτιάς στο σπίτι, με αποτέλεσμα 
να μην την αντιληφθούν εγκαίρως, ώστε να 
βγουν εκτός της οικίας. Μάλιστα, όπως ανα-
φέρουν οι αρχές υπήρχαν τα καλώδια για τον 
συναγερμό, ωστόσο, ο μηχανισμός έλειπε. Οι 
γείτονες ανέφεραν πως άκουσαν μια μικρή 
έκρηξη στο σπίτι και στην συνέχεια τις φωνές 
για βοήθεια. Οι πυροσβέστες εικάζουν πως η 
πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα, πιθανό-
τατα από διαρροή αερίου.

$100εκατομμύρια δολάρια 
δωρίστηκαν στο CAMH από 
ανώνυμο φιλάνθρωπο
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ

ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΤΗΝ HELLAS NEWS

ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΑΝΔΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
+ BONUS

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
416-421-5562 
647-718-8012
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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 Ελλάδα τα 1920’s

της χριςτιανας κιεςκου

1926 Αθήνα, οδός Ηπείρου. Στη γωνία Πατησίων και Ηπείρου διακρίνεται το μέγαρο Λιβιεράτου που 
κτίστηκε το 1908. Απο τα τρία πρώτα κτίρια σήμερα σώζεται το μεσαίο

Έργα στην Ομόνοια προς τα τέλη της δεκαετίας…

Το τραίνο «ΘΗΡΙΟ» στην Γ’ Σεπτεμβρίου στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας. Ήταν από τα πρώτα 
τραίνα, το οποίο ξεκίνησε τις διαδρομές του το 1885 και σταμάτησε το 1938
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Τα γνωστά εστιατόρια

GYRO BAR
ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

416.677.7777

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΝΩΣΤΟ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΕΓΗ & ΜΙΣΘΟΣ $130 
ΗΜΕΡΙΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Τηλ. για πληροφορίες (κα Σία) 

416.247.3969
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FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
647.632.3052

το Γνωστο κρεοπωλειο
KOSTAS MEAT MARKET

στο SCARBoRoUGH
259 Ellesmere Rd (δίπλα από Warden)

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-SUPERMARKET
ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

τηλ στο (416) 444-3036
και μιληστε με τον κ. κωστα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MISSISSAUGA/BRAMPTON
Απαραίτητη η ομιλία Αγγλικών
και ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

Πρέπει να προμηθεύσετε καθαρό ποινικό μητρώο.
Τέλεια ευκαιρία για συνταξιούχους με ελεύθερο 

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996

Αγγελία Πρόσληψης 
Διευθυντή Ελληνικού 

Προγράμματος
 

Η Ελληνο-Kαναδική Κοινότητα του Γιόρκ επιθυμεί να προσλάβει 
Διευθυντή/α Προγράμματος για την διεύθυνση του Ελληνικού 
σχολείου, την Ελληνική Ακαδημία του Γιόρκ στο Richmond Hill.  

 Πρέπει να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με τη διοίκηση και τους δασκάους 
ώστε να δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους μαθητές, το προσωπικό, 

και τους γονείς. Πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγεί και να αναθέτει στους 
εκπαιδευτικούς να παρέχουν ένα ευχάριστο, δημιουργικό και γεμάτο προκλήσεις 

περιβάλλον μάθησης. 

 Πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στο πρόγραμμα διεθνούς γλώσσας. 
Θα προτιμηθούν οι έχοντες πτυχίο στην Εκπαίδευση. Απαραίτητη η άριστη γνώση 

της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Μερική αποσχόληση.

 Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό και τη συνοδευτική σας 
επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hccy.ca   

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο:

905-313-1000
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Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

Να απελευθερωθεί άμεσα η Άχεντ Ταμίμι και όλοι οι Παλαιστίνιοι 

κρατούμενοι. 

Η 16χρονη Παλαιστίνια  Ahed Tamimi, που είναι φυλακισμένη 

στις κατοχικές φυλακές   των σιωνιστών, προσήχθη σε στρατοδίκη 

«δικαστή» του Σιωνιστικού  καθεστώτος. 5 βαριές κατηγοριες  και 

μεταξύ αυτών ότι πιο γελοίο... πως 

«χαστούκισε στρατιώτη».                           

Το 16χρονο ανήλικο κορίτσι ύψωσε 

τα δεμένα χέρια της προς την έδρα 

κι απάντησε:

«Αν μου βγάλεις αυτές [τις χειροπέ-

δες] μπορώ να στο δείξω απευθείας 

στην πράξη»!

Υποκλινόμαστε κορίτσι της 

Παλαιστίνης!
Η σύλληψη και η απαγγελία  κατη-

γοριών κατά της 16χρονης Παλαι-

στίνιας Άχεντ Ταμίμι  από ισραη-

λινό στρατοδικείο είναι ξεγύμνωμα 

όλων όσοι μαζί με τις ΗΠΑ και το 

Ισραήλ μιλούν  για «Δημοκρατία 

και Ελευθερία», που επιβάλλουν 

το «δίκιο» τους με στρατοδικεία, 

φυλακίσεις και δολοφονίες νέων παιδιών. Είναι ξεγύμνωμα της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που μιλά για ειρήνη και σταθερό-

τητα στην περιοχή και οικοδομεί σχέσεις με κράτη - δολοφόνους, 

όπως το κράτος του Ισραήλ, που φυλακίζει και δολοφονεί μικρά 

παιδιά,  ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει 

να μην αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού για να ζήσουν τα παιδιά 

του ελεύθερα, στο δικό τους κράτος με πρωτεύουσα την Ανατο-

λική Ιερουσαλήμ είναι αγώνας 

και των νέων εργαζομένων της 

Ελλάδας , του Καναδά όπου  ζει 

και διάγει η ελληνική ορογένεια. 

Ο αγώνας που διεξάγεται στη 

χώρα μας ενάντια στην αδικία, 

την φτώχεια, την καταπίεση και 

τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είναι 

αγώνας διεθνιστικός, αγώνας 

που έχει ως συστατικό του στοι-

χείο την αλληλεγγύη.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη 

μας στα παιδιά της Παλαιστίνης 

που αγωνίζονται ενάντια στην 

ισραηλινή κατοχή.

Απαιτούμε την άμεση 

απ ε λε υ θέ ρω σ η  τ η ς 

1 6 χ ρ ο ν η ς  Α χ μ ε τ 

Ταμιμι και όλων των Παλαιστινίων πολιτικών 

κρατουμένων. 
Για τη «Λαϊκή Επιτροπή Αλληλεγγυής Τορόντο»

 Λάκης Παπαδόπουλος    

αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

«Λαϊκή Επιτροπή Αλληλεγγύης Τορόντο» 

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Το ‘πε ο γιατρός πολύ μην τρως

Και γυμναστική, τέρμα τα αλμυρά

Τσιγάρα και ποτά κι όλα τα λιπαρά.

Μην τρως άσπρο ψωμί

Ούτε κρέας πολύ

Μακαρόνια και τυριά

Είναι βλαβερά κι αυτά.

Θέλεις να ζήσει χρόνια πολλά

Περπάτα καθημερινά 45 λεπτά

Μια ασπιρίνη την ημέρα

Για να αποφύγεις το εγκεφαλικό.

Αυτά είναι τα συστατικά για

Να ζήσεις χρόνια πολλά.

Το άγχος να αποφεύγεις και να προσέχεις.

Ξεκούραση κι όχι πολύ δουλειά

Προσευχή, ησυχία, γέλιο και χαρά

Είναι τα φάρμακα τα αποτελεσματικά.

Τους άλλους να σκέπτεσαι και να βοηθάς

Να δίνει ότι έχεις, την ώρα σου λεφτά

Για να εκφράζεται η καρδιά και βγάλε 

από το μυαλό σου τον κουμπαρά.

Τις καλές πράξεις θα πάρεις μαζί σου

Όχι το πουγκί σου. Προσπάθησε να ακολουθήσεις

Αυτή τη συνταγή για να έχεις μακροχρόνια ζωή.

Καλή Χρονιά το 2018

Άννα Πεταρούδα



Toροντο ToροντοToροντο 4712 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 

Roula Margaronis

1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17



Toροντο ToροντοToροντο48 12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 4912 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο50 12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



LIFE 5112 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Kindly Myers:
αποπλάνηση…
από πάνω έως κάτω!!!

Το μοντέλο του 
Playboy ξέρει 
πώς να τραβάει τα 
βλέμματα πάνω της 
με τις προκλητικές 
της φωτογραφίες 
που αναδεικνύουν 
τα πλούσια προσόντα 
της.

Η ξανθιά Kindly 
Myers ξεσηκώνει 
τους πάνω από 800 
χιλιάδες followers 
της στο instagram 
με τις αισθησιακές 
της φωτογραφίες. 
Ποιος δεν θα ήθελε 
να του σερβίρει ποτό, 
το εντυπωσιακό 
μοντέλο καθώς στον 
ελεύθερο χρόνο της 
εργάζεται και ως 
μπαργούμαν.
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Ο 
Σ τ έ φ α ν ο ς 
Μιχαήλ ε-
κτός από τα-
λέντο στην 

υποκριτική διαθέτει 
και ένα από τα μιο σμι-
λεμένα σώματα στην 
ελληνική και κυπρια-
κή showbiz. O Kύπρι-
ος ηθοποιός τρελαί-
νει στο πέρασμά του 
τις fans του και κάνει 
το Instagram του ένα 
από τα πιο hot που υ-
πάρχουν στον καλλιτε-
χνικό χώρο. Φυσικά, ο 
αγαπημένος ηθοποιός 
είναι φαίνεται να νιώ-
θει άνετα με το σώμα 
του μιας και στο παρελ-
θόν έχει κάνει πολλές 
σέξυ - ερωτικές φωτο-
γραφήσεις αλλά και σέ-
ξυ post.

με τη Βίβιαν θα 

χρειαστείς πολλά κρύα 

ντους

Όταν η Βίβιαν Καραμάνου 
κόλασε και τις... ξαπλώστρες 
με την παρουσία της!

Το κορμί της χαρακτηρίζεται 
από τα πιο δελεαστικά που θα 
μπορούσε να έχει μία γυναίκα. 
Καμπύλες… θανάτου και χεί-
λια που… σκοτώνουν συνθέ-
τουν ένα από τα πιο εντυπωσι-
ακά κορίτσια!

σταύρος σκλιάς.: οι 

κοιλιακοί που τρελαίνουν 

το διαδίκτυο...!!!

Σήμερα γνωρίζουμε τον 
Σταύρο Σκλιά,τον personal 
trainer που οι κοιλιακοί του 
τρελαίνουν το facebook και 
όχι μόνο.Γεννημένος στην 
Αθήνα το 1981,υπηρέτησε  
την στρατιωτική του θητεία 
στην Πολεμική Αεροπορία.

Η καυτή Ελληνίδα ηθοποιός 
που αναστατώνει με ή χωρίς 
ρόλους.

Την Λογκέρσα Σάβο την γνω-
ρίσαμε στο σίριαλ «Πολυκα-
τοικία», αλλά έκανε θραύση 
και στο «Λάρισα Εμπιστευτό» 
ως δικηγόρος.

Η σέξι ηθοποιός είναι φωτιά 
και λάβρα, με προσόντα που 
σε στέλνουν.

Στέφανος Μιχαήλ: 
Ανέβασε την πιο sexy 
φωτογραφία του

Οι καυτές πόζες της Ιωάννας 
Τούνη!

διέλυσε μια... 

πολυκατοικία με το 

κορμί της!

Η 
καριέρα της στην Ιταλία κρατά κρατεί, 
με τη Ρία Αντωνίου να μη μπορεί να α-
παρνηθεί το γυμνό ακόμα και μετά την 
τηλεοπτική της πορεία.

Η Ελληνίδα που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα 
στη γειτονική χώρα, επιστρέφει στα ανδρικά 
περιοδικά και παρά το γεγονός πως πρόκειται 

για ιταλικό έντυπο, οι «καυτές» της λήψεις ταξί-
δεψαν μέχρι την Ελλάδα.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια φωτογραφή-
θηκε ολόγυμνη για τις ανάγκες νέου Ημερολο-
γίου γνωστού ανδρικού περιοδικού, με την ίδια 
να μοιράζεται τη φωτογραφία του εξωφύλλου 
στο Instagram.

Από την ιταλική τηλεόραση… γυμνή 
σε νέο Ημερολόγιο η Ρία Αντωνίου

Είναι γυναίκα πειρα-
σμός και προκαλεί με 
την κορμάρα της.

Ανεξίτηλο έχει αφήσει το… 
σημάδι της στην ελληνική 
τηλεόραση η καυτή ξανθιά 
κουκλάρα, μετά την είσοδό 
της στο My Style Rocks του 
ΣΚΑΪ όπου έφτασε μέχρι 
τον τελικό αλλά δεν κατά-
φερε να πάρει τον… τίτλο.

Η Θεσσαλονικιά καλλονή 
διαθέτει τρομερές καμπυ-
λάρες και το κυριότερο έναν 
από τους πιο καυτούς λογα-
ριασμούς στο Instagram, 
όπου οι πόζες της μπορούν 
να κόψουν την ανάσα!



LIFE 5312 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Η 
πασίγνωστη ηθοποιός προέβη σε 
συγκλονιστικές αποκαλύψεις για 
τις σεξουαλικές της προτιμήσεις!
Πρόκειται για την πασίγνωστη Ζόε 

Σαλντάνα (Άβαταρ, Guardians of the Galaxy) 

η οποία παραδέχτηκε πως:
«Μου αρέσει η κλασική στάση, όπως επί-
σης και να πέφτω στα γόνατα. Μου αρέσει 
να είμαι και από πάνω, το doggy-style, αλλά 
και στο όρθιο»!

Α
πό αδύνα το ς 
γυαλάκιας, έ-
χει γίνει πλέον 
ένας από τους 

πιο όμορφους ηθοποι-
ούς στο Χόλιγουντ. Οι ε-
πιτυχίες του περιλαμβά-
νουν σειρές όπως το «True 
Blood» και ταινίες όπως: 
«Magic Mike» και «Justice 
League». Είναι παντρεμέ-
νος με την ηθοποιό Σο-
φία Βεργκάρα, αν και τον 
τελευταίο καιρό ο γάμος 
τους φαίνεται να περνάει 
κρίση και σύμφωνα με τα 
ξένα μέσα το διαζύγιο εί-
ναι κοντά. Μάλιστα, η γοη-
τευτική ηθοποιός σε πρό-
σφατη συνέντευξη της α-
ποκάλυψε πως ο Τζο έχει 
επανέλθει στην «σπαστι-
κή» του εικόνα παίζοντας 
όλη μέρα βιντεοπαιχνίδια 
με τους φίλους του.

Τζο Μανγκανιέλο: Από 
ασχημόπαπο σε κύκνο

Μ
ε ί ν α -
μ ε … 
παγωτό 
μ ό λ ι ς 

την είδαμε! Βέβαια, 
αυτό δεν είναι δύσκο-
λο τούτες τις μέρες με 
τις πολικές θερμοκρα-
σίες…
Όμως, μιλάμε για την 
καυτή δημοσιογράφο, 
Άλις Μάτος, η οποία 
μας… έρχεται από την 
Βραζιλία και όπως κάθε 
σωστή Λατίνα, προσέ-
χει σε μεγάλο βαθμό το 
σώμα της και ξέρει πολύ 
καλά πώς να προκαλεί 
απανωτά… χτυπήματα 
στον ανδρικό πληθυσμό.
Αυτό κάνει και η Βραζι-
λιάνα καλλονή, η οποία 
έχει κορμί… φέτες και το 
δείχνει, με ελάχιστα ρου-
χαλάκια στο Instagram.

«Θέλω σεξ γονατιστή κι από 
πάνω»! Η πρωταγωνίστρια ερωτικών 

ταινιών που… τρελαίνει τον 
Χάμες Ροντρίγκες!

Μ
ετά το διαζύγιό του με την 
Ντανιέλα Οσπίνα, ο Χά-
μες Ροντρίγκες απολαμ-
βάνει τη ζωή του ως ελεύ-

θερο… πουλί.
Φήμες ήθελαν την Χέλγκα Λοβεκάτι 
να είναι η πέτρα του σκανδάλου, αλλά 
ο άσος της Μπάγερν συνεχίζει να δίνει 
αφορμές και με τις προτιμήσεις του.

Στη συνέχεια φήμες τον ήθελαν να έχει 
μία περιπέτεια με την πορνοστάρ, Εσπε-
ράντσα Γκόμες, αν και εκείνη υποστήριξε 
ότι ούτε εκείνος, ούτε ο Φαλκάο είναι 
αρκετά… άνδρες για αυτή.
Τώρα, τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά 
πήραν πάλι φωτιά, όταν άρχισε να ακο-
λουθεί την επίσης πορνοστάρ, Κέντρα 
Λαστ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καυτή δημοσιογράφος και 
κολάζει το Instagram!
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Εξωτικά νερά, απέραντοι ελαιώνες, 
θρυλικά κάστρα που αγναντεύουν 
τη θάλασσα. Εκεί όπου η Ήπειρος 
συναντά το Ιόνιο ανακαλύπτεις 
έναν κοσμοπολίτικο προορισμό.

Τ
έτοια εποχή οι σχολικές εκδρο-
μές είναι παντού. «Λες και είμα-
στε σε νησί δεν είναι;» μου λέει 
μια μικρή, ενθουσιασμένη, και 

τρέχει να συναντήσει τις φίλες της, δί-
χως να περιμένει απάντηση. Ξέρει εκεί-
νη – στην Πάργα νιώθεις πράγματι σαν 
να είσαι σε νησί. Μαζί τους κάνεις πρό-
βα καλοκαιριού, γιατί η Πάργα είναι ό,τι 
ακριβώς ονειρεύεται κανείς για τα Σαβ-
βατοκύριακα τoυ Μάη. Αμμουδερές πα-
ραλίες με κρυστάλλινα νερά, μια περα-
ντζάδα για απολαυστικούς περιπάτους, 
ένας αμφιθεατρικά χτισμένος οικισμός 
με όμορφα σπίτια και στενά σοκάκια, α-
πολαυστικός ύπνος στα νέα boutique ξε-
νοδοχεία που αλλάζουν το προφίλ της. 
Υπάρχουν κι άλλα, γι’ αυτούς που επιθυ-
μούν εναλλαγές. Οι μαθητές, ας πούμε, 
θα φτάσουν έως τον μυθικό ποταμό Αχέ-
ροντα και το φημισμένο Νεκρομαντείο 
του, που δεν απέχουν από εδώ ούτε 30 
χλμ. προς τα ανατολικά, ενώ στα βόρεια 
ξεδιπλώνεται η διάσημη στην Ελλάδα 
οδική διαδρομή προς τα Σύβοτα, περί-
που 30 χλμ. κι αυτή, γεμάτη εξωτικές 
παραλίες.
Τα πρώτα ιστιοπλοϊκά έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους και μοιάζουν να αιωρού-
νται στα διάφανα νερά. Το καλοκαίρι ο 
διπλός κόλπος γεμίζει πλεούμενα και 
κολυμβητές – η θέση της στις ακτές της 
Ηπείρου και η εύκολη οδική πρόσβαση 
μέσω της Εγνατίας οδού εξασφαλίζουν 
τη δημοφιλία της. Θέση, βέβαια, που 
ευθύνεται για τη διαχρονική διεκδίκησή 
της, η οποία φτάνει έως τις μέρες μας. Η 
Πάργα βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια 
της Θεσπρωτίας, διοικητικά όμως ανή-
κει στην Πρέβεζα, δημιουργώντας σύγ-
χρονες έριδες.
Η ομορφιά της δεν αφήνει κανέναν αδι-
άφορο. Τα πολύχρωμα σπίτια που ανη-
φορίζουν στον λόφο, μάρτυρες του γνω-
στού τραγουδιού που μιλάει γ ια «της 
Πάργας τον ανήφορο», οι κατάφυτες 
πλαγ ιέ ς, η νησ ίδα της Παναγ ίας σ τα 
νερά του Ιονίου δημιουργούν μία από 
τις εντυπωσιακότερες καρτ ποστάλ της 
Ελλάδας.
Το ωραιότερο σημείο της πολιτείας φαί-
νεται να είναι το κάστρο της. Εποπτεύει 
το Ιόνιο και όλη την Πάργα πίσω από την 
ισχυρή του πύλη με τον φτερωτό λέο-
ντα του Αγίου Μάρκου. Ώρες μπορείς 
να κάθεσαι στο καφέ που λειτουργεί στο 
εσωτερικό των παλιών στρατώνων και 
να αγναντεύεις. Το έχτισαν οι Ενετοί το 
1792 πάνω σε προηγούμενη οχύρωση, 
εκμεταλλευόμενοι την απόκρημνη τοπο-
θεσία του ακρωτηρίου. Αργότερα, όταν 
η Πάργα πουλήθηκε στους Τούρκους και 
οι κάτοικοί της έφυγαν για τους γειτο-
νικούς Παξούς και την Κέρκυρα, ο Αλή 

πασάς το ανακαίνισε και το οχύρωσε 
περαιτέρω. Αν περιηγηθείτε εντός των 
τε ιχών, πάν τως, θα απογοητευτε ίτε 
ελαφρώς. Κτίσματα, θολωτοί διάδρο-
μοι, καλντερίμια, όλα παραδομένα στα 
αγριόχορτα. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να το 
περπατήσετε: η θέα στο Ιόνιο και στην 
παραλία του Βάλτου από τη νότια και τη 
δυτική πλευρά είναι εντυπωσιακή.
Για να φτάσετε έως το κάστρο, προη-
γουμένως θα έχε τε περπατήσει σ τα 
στενά, ανηφορικά καντούνια του οικι-
σμού. Θα έχετε δει τα μαγαζάκια, θα 
έχετε κον τοσταθεί σ τ ις καμάρες –τα 
βόλτα, όπως τα λένε οι ν τόπιοι–, θα 
έχετε συνομιλήσει με τις κυράδες που 
πλένουν τις αυλές τους και ποτίζουν τις 
γλάστρες τους. Στην περαντζάδα του 
λιμανιού ο περίπατος είναι πιο εύκολος 
και μοσχοβολά θάλασσα και... θαλασ-
σ ινά από τα παραταγμένα ουζ ερί. 
Στην τεράστια «άγκυρα» κλείνονται τα 
ραντεβού, στην προβλήτα σάς περιμέ-
νουν τα εκδρομικά σκάφη για θαλάσ-
σιες βόλτες ή τα θαλάσσια ποδήλατα 
για να φτάσετε έως το νησάκι της Πανα-
γίας, και όλα αυτά με φόντο τα χρωμα-
τιστά καπετανόσπιτα με τις κεραμοσκε-
πές. Μάρτυρες του αλλοτινού πλούτου, 
τον οποίο εξασφάλιζαν το λάδι και τα 
κίτρα που εξήγαν οι φημισμένοι Παρ-
γ ινοί έμποροι. Μεγάλη υπόθεση γ ια 
τους ντόπιους το λάδι. Από την εποχή 
των Βενετών, που φύτεψαν τον ελαιώνα, 
μέχρι και σήμερα, οι Παργινοί ασχο-
λούνται με την καλλιέργεια της ποικι-
λίας Λιανολιά Κέρκυρας και την παρα-
γωγή λαδιού.
Μια βόλτα γύρω από την Πάργα θα σας 
πείσει για του λόγου το αληθές, αφού 
τα δέντρα καταλαμβάνουν κάθε εκατο-
στό ελεύθερης γης. Το τεράστιο μέγε-
θός τους, σπάνιο για το συγκεκριμένο 
είδος, βρίσκει την ερμηνεία του σ την 
παλιά πρακτική των ντόπιων που κλά-
δευαν τις ελιές από κάτω για να βρουν 
ήλιο κι έπειτα τοποθετούσαν τεράστια 

δίχτυα όπου έπεφταν οι καρποί. Οι νέοι 
κόβουν πλέον τα δέντρα, κρατώντας τα 
σε χαμηλό ύψος, ώστε ο καρπός να συλ-
λέγεται και να έχει ακόμα καλύτερη ποι-
ότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα μάθετε 
σ το παλιό ελαιοτριβείο των αδελφών 
Λέκκα, το πρώτο μηχανοκίνητο ελαι-
οτριβείο της Πάργας που ιδρύθηκε το 
1929 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο 
υπό την ονομασία Paragaea. Οι δραστή-
ριοι ιδιοκτήτες του, Αθηνά και Ηλίας 
Λιάκρης, φρόν τ ισαν γ ια την ανασ τή-
λωσή του και τη διαφύλαξη της σχετικής 
ιστορίας και διατηρούν κτήματα όπου 
παράγουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 
άλλα προϊόντα, που μπορείτε να δοκι-
μάσετε στον εκθεσιακό χώρο του μου-
σείου. Επίσης, διοργανώνουν σεμινάρια 
μαγειρικής και βραδιές γευσιγνωσίας.
Αν αγαπάτε τα μουσεία, επισκεφτείτε και 
το Εκκλησιαστικό, όπου φιλοξενούνται 
οι ιδιαίτερες φορεσιές της Πάργας και τα 
λάβαρα της πόλης, τα οποία πήραν μαζί 
τους οι Παργινοί όταν μετακινήθηκαν 
στους Παξούς επί τουρκοκρατίας. 

Βουτιές και κάστρα
Μια άλλη βόλτα που αξίζει να κάνετε, 
παρά την ανηφορική πορε ία,  ε ίναι 
εκείνη που οδηγεί σ το εκκλησάκι της 
Αγίας Ελένης με την πανοραμική θέα 
στην Πάργα. Οι περισσότεροι την επι-
χειρούν το απόγευμα, γ ια να αποφύ-
γουν τον καυτό ήλιο, αλλά και για να μη 
χάσουν ούτε μία βουτιά στις παραλίες 
της.
Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής 
συνηθίζουν να πηγαίνουν γ ια μπάνιο 
σ τη διάσημη Λούτσα, 25 χλμ. νοτ ιό-
τερα, εσείς όμως δεν έχετε κανέναν λόγο 
να τους ακολουθήσετε. Το Κρυονέρι, η 
παραλία του οικισμού δηλαδή, το Πίσω 
Κρυονέρι στη μία άκρη και η παραλία 
του Βάλτου στην άλλη –από όπου έχετε 
θέα σ την πίσω πλευρά του κάσ τρου 
(εκεί μπορείτε να δείτε και το ιστορικό 
μοναστήρι της Βλαχέρνας)– είναι οργα-

νωμένες και υπέροχες. Το ίδιο ισχύει 
και για τον διάσημο Λύχνο και τον Αϊ-
Γιαννάκη στα νότια. Ανηφορίζοντας στη 
διαδρομή που καταλήγει σ τα Σύβοτα, 
θα έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε 
στο Σαρακήνικο και κατόπιν στο Καρα-
βοστάσι και στον Αρίλλα, ενώ τα ενδια-
φέροντα δεν λείπουν και στα χωριά έξω 
από την Πάργα. Στο Μαργαρίτι θα βρείτε 
ένα καλοφτιαγμένο λαογραφικό μουσείο 
και το έλος Καλοδικίου, όπως αποκαλεί-
ται «η λίμνη με τα νούφαρα», που τέτοια 
εποχή θα είναι σκεπασμένη στο μεγαλύ-
τερο μέρος της από τα άνθη τους.
Η Ανθούσα και η Αγιά είναι δύο συμπα-
θέστατα χωριά που κρύβουν τις εκπλή-
ξεις τους. Στην Ανθούσα βρίσκεται ένας 
μεγάλος καταρράκτης, καθώς και ο ανα-
στηλωμένος μύλος του Λούκα, ο μονα-
δικός από τους δέκα νερόμυλους που 
δούλευαν μέχρι τη δεκαετία του ’60 στο 
φαράγγι, που λειτουργεί και ως καφέ. 
Ανάμεσα σ την Ανθούσα και την Αγιά 
βρίσκεται το κάσ τρο του Αλή πασά. 
Άψογα διατηρημένο, με θέα στο Ιόνιο 
και στα παράλια, αποτέλεσε το ορμητή-
ριο του Τουρκαλβανού πασά όσο καιρό 
πολιορκούσε την Πάργα. Αυτό που αξί-
ζει να αναζητήσετε είναι το τουριστικό 
τρενάκι που κάνει βόλτα στην περιοχή. 
Τα δρομολόγια ξεκινούν από την Πάργα 
και το ένα καταλήγει στον νερόμυλο της 
Ανθούσας μέσω της παραλίας του Βάλ-
του, ενώ το άλλο οδηγεί στο κάστρο του 
Αλή.
Τελευταία σ τάση μπορείτε να κάνετε 
στην Αγιά. Όμορφο, ζωντανό χωριό με 
άπλετη θέα στα νησιά του Ιονίου, λαο-
γραφικό μουσε ίο και έ να ιδιαίτ ερο 
ταβερνάκι, την Όαση, όπου ο Γιάννης 
Λέκκας θα σας μιλήσει για τα έθιμα που 
αναβιώνουν σ τον οικισμό και γ ια το 
μονοπάτι της Γκούβας μέσα στη ρεματιά, 
με τα πλατάνια και τα πέτρινα τοξωτά 
γεφύρια. Και για όσους λόγους ακόμα 
χρειάζεστε για να παρατείνετε τη δια-
μονή σας.

Πάργα: καρτ ποστάλ στο ιόνιο
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 800 γρ. φιλέτο παστού μπακαλιάρου, καλά ξαρμυρισμένο και κομμένο σε 

μέτρια κομμάτια
 ª 1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε μέτριους κύβους.
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και ελαφρώς κοπανισμένες 
 ª ξύσμα από 1 λεμόνι, ακέρωτο 
 ª 70 ml χυμός λεμονιού
 ª 70 ml ούζο ή λευκό, ξηρό κρασί
 ª 2 κουτ. σούπας μουστάρδα, της αρεσκείας μας
 ª 2 κουτ. σούπας κάππαρη, ξαλμυρισμένη και καλά στραγγισμένη
 ª τα φύλλα από 1/2 μάτσο φρέσκο δυόσμο ή 2 κοφτές κουτ. σούπας ξερό
 ª 80 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά 

και σοτάρουμε το σκόρδο για περίπου 1/2 λεπτό, ίσα-ίσα να αρωματίσει το ελαιόλαδο, 
και το αφαιρούμε. Βάζουμε και τον μπακαλιάρο και τον σοτάρουμε για περίπου 3 - 4 
λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και από τις 2 πλευρές. «Σβήνουμε» με το ούζο, αφήνουμε 
1 - 2 λεπτά έως ότου εξατμιστεί το αλκοόλ και βγάζουμε προσεκτικά τον μπακαλιάρο με 
τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα. Τον αφήνουμε στην άκρη.

 ª Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις πατάτες, τη μουστάρδα, την κάππαρη, φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι και αλάτι, με φειδώ όμως, διότι, όσο καλά και να τα ξαρμυρίσουμε, και ο 
μπακαλιάρος και η κάππαρη θα είναι κάπως αλμυρά. Προσθέτουμε 500 ml ζεστό νερό, 
ανακατεύουμε απαλά και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το 
καπάκι της και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 20 - 25 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν οι 
πατάτες. Ρίχνουμε το δυόσμο, το λεμόνι, βάζουμε προσεκτικά τον μπακαλιάρο, ανακι-
νούμε ελαφρά την κατσαρόλα για να αναμειχθούν τα υλικά και ανεβάζουμε τη θερμο-
κρασία σε μέτρια προς δυνατή. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα με ξεσκέπαστη την κατσα-
ρόλα, για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να «δέσει» η σάλτσα και να γίνει το ψάρι.

Άρωμα Κουζίνας
Μπακαλιάρος με πατάτες 
λεμονάτες και δυόσμο

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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Μου έστειλε μήνυμα μία γυμναστήρια 
για να κάνουμε περσοναλ 50 ευρώ η 
ώρα.
Όχι κουκλίτσα μου, τα λεφτά μου θα μου 
τα φάει άντρας και ας είναι ο σουβλα-
τζής.

Κάποτε έπεσε ένα αεροπλάνο σ ένα νησί 
και μοναδικοί διασωθέντες ήταν ένας 
άντρας και η Cindy Crawford. Οι μέρες 
και οι μήνες περνούσαν και ο άντρας δεν 
άντεχε άλλο. Της λέει λοιπόν:
-Cindy είσαι για πίτσι πίτσι;
Του λέει κι αυτή πως δέχεται.
Οι μέρες περνούσαν και κάποια στιγμή, 
της λέει:
-Cindy θα μου κάμεις μια χάρη;
-Τι;
-Θα φορέσεις τα ρούχα μου;
-Να τα φορέσω.
-Θα φορέσεις και το καπέλο μου;
-Να φορέσω και το καπέλο σου.
-Να σου ζωγραφίσω κι ένα μουστάκι;
-Μουστάκι; Aντε ζωγράφισε το.
-Να σε λέω και Γιώργη;
-Πες με και Γιώργη.
-Που λες κουμπάρε Γιώργη, ούτε που 
βάνει ο νους σου με ποια είμαι και κάνω 
διακοπές!

Μια μέρα βλέπει ένας τύπος έναν άλλο και 
νομίζοντας ότι είναι ένας παλιός
του φίλος του λέει:
- Πού σαι ρε παλιόφιλε Γιώργο, πού χάθη-
κες, τρόμαξα να σε γνωρίσω.
- Μα δε με λένε Γιώργο, απαντά ο άλλος.
- Ρε μπαγάσα, μέχρι και το όνομά σου 
άλλαξες;

Είναι Κυριακή πρωί και τα ζώα στη ζού-
γκλα ξυπνούν και μαζεύονται σιγά σιγά στο 
περίπτερο της πλατείας για να πάρουν τσι-
γάρα και εφημερίδες. Ουρά, κόσμος, πανι-
κός.
Ξαφνικά, ο λαγός από το τέρμα της ουράς 
προσπαθεί να περάσει μπροστά. Σπρώ-
χνει, περνάει κάτω από τα πόδια των άλλων 
ζώων μέχρι που το σταματάει ο ελέφαντας.
- «Τι έγινε μεγάλε, εμείς είμαστε ηλίθιοι 
που περιμένουμε;» και του τραβάει μια 
κλωτσιά και τον πετάει 10 μέτρα πίσω.
Ο λαγός όμως, επίμονος ξαναπροσπαθεί. 
Καθώς σπρώχνει τον βλέπει η τίγρης και 
του λέει:
- «Εσύ είσαι ο εξυπνάκιας κι εμείς οι βλά-
κες; Ουστ από δω!» και με μια μπουνιά το 
στέλνει αλλά 10 μέτρα μακριά.
Ζαλισμένος και ταλαιπωρημένος πλέον ο 
λαγός λέει:
- «Εεεεεεεεεεε κι εγώ δεν το ανοίγω το 
περίπτερο σήμερα!»

FUN

κριΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, σε 
βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε μέτρο. 
Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη επιθυμία 
να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε ο καιρός 
να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά ανάμεσα 
στο θέλω κάτι και στο χρειάζομαι πραγμα-
τικά κάτι. Όσο για την προσοχή που απαι-
τείτε κατά διαστήματα από τους άλλους, 
θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, πρέπει να 
δώσετε και εσείς.

ΤΑΥρΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη 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. 
Θα παρουσιαστούν αρκετά σοβαρά οικο-
γενειακά προβλήματα και θα πρέπει να δεί-
ξετε σύνεση και υπομονή για να τα αντιμε-
τωπίσετε.

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

κΑρκιΝΟΣ
Αποφύγετε με κάθε 
τρόπο οι επαγγελματικές 
σας δυσκολίες ή κάποιος 
άλλος προβληματισμός να 
χαλάσουν τη διάθεσή σας. Η διά-
θεσή σας αναμένεται υποτονική και θέλο-
ντας να ξεφύγετε από αυτή την κατάσταση, 
μπορεί να οδηγηθείτε σε άσκοπες αγορές.

λΕΩΝ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά 
και οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντός σας την περίοδο 
αυτή. Δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα 
υπάρξουν έξοδα αυτό το μήνα που θα σας 
βγάλουν έξω από τον οικονομικό σας προ-
ϋπολογισμό. Προσοχή στις σπατάλες γιατί 
θα βρεθείτε μπλεγμένοι.  Η περίοδος αυτή 
δεν είναι κατάλληλη στο να παίρνετε ρίσκα.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα 
λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες 
στην προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. 
Προσπαθήστε να ελέγχετε τους εκνευρι-
σμούς σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό 
θα ανταμειφθείτε απλόχερα στην κοινω-
νική σας ζωή και θα βοηθήσετε να καλλι-
εργήσετε την ποιότητα στη σχέση σας.

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

ΣκΟρΠιΟΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η κοι-
νωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι στην 
κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή μεγά-
λες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονομικά 
θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπορεί να 
σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια από το 
περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε θέμα σας 
απασχολήσει αυτό το διάστημα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι περισσότεροι από εσάς διαθέτουν μια 
εσωτερική δύναμη για να ανατρέψουν οτι-
δήποτε εμποδίζει την πραγματοποίηση των 
στόχων τους. Κάποιες κοινωνικές αναγκαι-
ότητες, φαίνεται να σας υποχρεώσουν να 
φερθείτε με τον ανάλογο τρόπο. Βρείτε τρό-
πους για να αποβάλλετε τις αρνητικές σκέ-
ψεις και την απαισιόδοξη στάση σας και 
φροντίστε να μην σας επηρεάζουν αρνητικά 

τα καθημερινά σας ζητήματα.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Να είστε προσεκτικοί στις 

συναλλαγές σας και να 
αποφύγετε κάθε βεβι-
ασμένη απόφαση, ιδι-
αίτερα αυτές που αφο-
ρούν αγορές. Όποιος 
υπερεκτιμά τις δυνατό-

τητές του βγαίνει χαμέ-
νος. Προσέξτε λοιπόν και 

μην ακολουθείτε τον ίδιο 
λανθασμένο δρόμο. Αποφά-

σεις που λαμβάνονται σε στιγ-
μές άγχους ή μελαγχολίας θα αποδειχθούν 
εσφαλμένες. 

ΥδρΟΧΟΟΣ
Αυτές τις μέρες οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότητάς 
σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει διε-
ξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα σας 
καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων σας. 
Στη σχέση σας με τα αδέρφια σας ή τους 
φίλους σας μπορεί να δείξετε έναν ασυνή-
θιστο ανταγωνισμό, κι αν θέλετε να τους 
βοηθήσετε μην ανακατευτείτε στις διαμά-
χες τους.

ιΧΘΕιΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και ρήξεις. 
Αποφύγετε οποιαδήποτε διευθέτηση επαγ-
γελματικής φύσης και τακτοποιήστε τους 
λογαριασμούς σας. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις



LIFE 12 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com58

Συναρπαστικές εκπλήξεις, 
ειδικά αφιερώματα και 
εκδηλώσεις που συνδέουν 
και γιορτάζουν τα 20 χρόνια 
του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης, ένα από τα 
σπουδαιότερα φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ στον κόσμο, 
σας περιμένουν στην φετινή 
επετειακή διοργάνωση. Θα 
μοιραστούμε μαζί σας όλα 
τα νέα και την αγάπη για την 
τέχνη του ντοκιμαντέρ, σε 
μια αντίστροφη μέτρηση 
που ξεκινά σήμερα και 
θα κορυφωθεί στο 20ο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 2 
έως τις 11 Μαρτίου 2018.

Ξ
εκινάμε με μερικά από τα 
πιο δυνατά ντοκιμαντέρ 
που θα δούμε στη Θεσσα-
λονίκη.

Συγκλονιστικοί ήρωες της διπλα-
νής πόρτας, μουσικά ινδάλματα, 
θέματα που σοκάρουν, καθώς και 
σπουδαία ονόματα του ντοκιμα-
ντέρ επιστρέφουν με τις νέες ται-
νίες τους.  
Από το Λονδίνο του ’60 και τα χρό-
νια με τον Μικ Τζάγκερ ως τους 
αυτοκαταστροφικούς εθισμούς 
και την αναγέννησή της, η ζωή της 
θρυλικής τραγουδίστριας Μαριάν 
Φέιθφουλ ξετυλίγεται στο ντοκι-
μαντέρ Faithfull που σκηνοθέτησε 
η γαλλίδα ηθοποιός Σαντρίν Μπο-
νέρ.

Με δύο ταινίες επιστρέφει η βρα-
βευμένη με δυο Όσκαρ ντοκιμα-
ντερίστρια Μπάρμπαρα Κοπλ: Στο 
This is Everything: Gigi Gorgeous 
αφηγε ίται  την ισ τορία της 
transgender σταρ Gigi Lazzarato, 
μοντέλο και ΥouΤuber με εκα-
τομμύρια followers, ενώ στο A 
Murder in Mansfield καταγράφει 
μια σκοτεινή τραγωδία - τη συνά-
ντηση ενός νεαρού άνδρα με τον 
πατέρα του, ο οποίος είχε δολο-
φονήσει τη μητέρα του όταν εκεί-
νος ήταν παιδί.  
Ο πιο στενός βοηθός του Στάν-
λεϊ Κιούμπρικ, πρώην ηθοποιός 
Λίον Βιτάλι, αποκαλύπτει στο 
Filmworker του Τόνι Ζιέρα όλα 
τα μυστικά που θα θέλαμε να 

ξέρουμε για τον αινιγματικό σκη-
νοθέτη: την ιδιοφυΐα, τις μεθό-
δους, αλλά και τις εμμονές του.
Πώς θα ήταν ο κόσμος αν σταμα-
τούσαμε να τρώμε κρέας; Το ντοκι-
μαντέρ The End of Meat του Μαρκ 
Πίρσελ σοκάρει μιλώντας για τις 
συνέπειες της κατανάλωσης κρέ-
ατος, το κίνημα της χορτοφαγίας 
και το κρίσιμο μέλλον της ανθρω-
πότητας. 
Ο βετεράνος Φρέντερικ Γουάι-
σμαν μας προσκαλεί εκεί όπου 
χτυπά η καρδιά της αμερικανι-
κής -και όχι μόνο- διανόησης: στη 
βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης στο 
φιλμ Ex Libris: New York Public 
Library. Φόρος τιμής σε έναν 
θησαυρό που έχει μεταμορφωθεί 

σε ένα ολοζώντανο κέντρο ζωής 
και πολιτισμού.
Από τα σπουδαιότερα ονόματα 
του ντοκιμαντέρ, ο Τζον Άλπερτ 
στο Cuba And The Cameraman 
βάζει στο μικροσκόπιο την πολυ-
τάραχη ιστορία της Κούβας μέσα 
από τις ζωές τριών οικογενειών 
στη διάρκεια των τελευταίων 45 
χρόνων: Από την αισιοδοξία για 
αλλαγή του ’70, έως τον θάνατο 
του Φιντέλ Κάστρο το 2016. 
Αντιμέτωπος με μια τεράστια ιστο-
ρικοπολιτική πρόκληση, ο πάντα 
ανήσυχος Τζο Μπέρλιντζερ στο 
Intent to Destroy εστιάζει στις 
δυνάμεις άρνησης και λογοκρι-
σίας που αποκρύπτουν τη γενο-
κτονία των Αρμενίων.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
πό πού βγαίνει ένας λαγός; Πότε φτιάχτη-
κε το πρώτο παγωτό ξυλάκι; Τι γνωρίζουμε 
για τον κύριο Μάρσαλ και το σχέδιό του; 
Ποιες ελληνικές βιομηχανίες έχουν να ε-

πιδείξουν τις πιο πρωτότυπες διαφημίσεις; Έχεις δει 
ποτέ μίξερ μεγαλύτερο από σένα;
Ακριβώς ένα χρόνο μετά τα GR80s. Η Ελλάδα του 
Ογδόντα στην Τεχνόπολη, η Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταε-
ρίου παρουσιάζουν τη μεγάλη ιστορική έκθεση 160 
χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, 
βιομηχανία, από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 
2018, αναδεικνύοντας –για πρώτη φορά σε αυτή 
την έκταση- τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, 
κατά την περίοδο 1860-1970 και την εξέλιξή της 
μέχρι σήμερα.
Περισσότερα από 800 αντικείμενα, μηχανήματα, 
πρώτες ύλες, φωτογραφίες, σπάνια έγγραφα, πλού-
σιο οπτικοακουστικό υλικό, πρωτότυπα ιστορικά κεί-
μενα, κρυμμένες πληροφορίες, παράλληλες εκδη-
λώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα 
συνθέτουν τα 160 χρόνια made in Greece.  Μέσα 
από 3 ενότητες, θα ανακαλύψουμε με διαδραστικό 
τρόπο 8 κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας (μετάλ-

λου, χημικών, οικοδομικών υλικών και υλών, ενέρ-
γειας, τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας 
και ένδυσης, καπνού, επίπλου), περισσότερες από 90 
βιομηχανίες, ενεργές και μη ενεργές, που δραστηρι-
οποιήθηκαν σε αυτούς, πρώτες ύλες, στάδια παρα-
γωγής, παραγόμενα προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις 
και καινοτομίες που σημειώθηκαν, ενώ ταυτόχρονα, 
θα γνωρίσουμε πρωτοπόρους επιχειρηματίες, εργα-
ζομένους αλλά και παράλληλες, ανεξερεύνητες ιστο-
ρίες της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας.
Στα 160 χρόνια made in Greece, θα έχουμε, επίσης, 
την ευκαιρία να ακούσουμε συνεντεύξεις, να δούμε 
σπάνια videos παραγωγής, να παρακολουθήσουμε 
παλιές διαφημίσεις, να αγγίξουμε μηχανήματα και 
πρώτες ύλες που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε 
πώς καθημερινά βρίσκονται δίπλα μας, μέσα στη 
ζωή μας: νικέλιο, τσιμέντο, βωξίτη, αλουμίνα. Θα 
μας απαντηθούν ερωτήματα που μπορεί να μην 
είχαμε σκεφτεί ποτέ αλλά εξάπτουν χωρίς αμφιβο-
λία την περιέργειά μας: σε ποιο εργοστάσιο ανήκουν 
τα κτίρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, γιατί 
το λευκό χρώμα τοίχου στην Ελλάδα έχει περισσό-
τερες αποχρώσεις από άλλες χώρες, πότε συσκευ-
άστηκε για πρώτη φορά το αλεύρι, ποιο αυτοκίνητο 

κατασκευάστηκε στη Σύρο, ποιο εργοστάσιο φώτισε 
τους δρόμους της πρωτεύουσας, ποιος είναι ο 13ος 
άθλος του Ηρακλή, ποιος είναι ο «χοντρός» της ελλη-
νικής βιομηχανίας, ποια εταιρεία παραγωγής μπύρας 
έφτιαχνε και λεμονίτες, ποιο εργοστάσιο έψηνε μπι-
σκότα και μαζί κεραμίδια, ποια ελληνική βιομηχανία 
πήρε ξανά το δρόμο του μεταξιού και μετέφερε την 
παραγωγή της στην Κίνα, ποιο εργοστάσιο επισκέ-
πτονταν ιδιαίτερα συχνά εξέχουσες κυρίες της αθη-
ναϊκής κοινωνίας και πολλά-πολλά ακόμα.

Ανοίγει στην 
Πάτρα το σπίτι 
όπου γεννήθηκε 
ο Παλαμάς

«
Μισεύω για τα ξένα...». 
Τριετής ο Κωστής Παλα-
μάς, μέσα σε μικρό διά-
σ τημα μένε ι ορφα-

νός από μητέρα και πατέρα. 
Στο πατρικό δίπατο σπίτι, στον 
πλατύ δρόμο που τραβούσε ίσα, 
τα έπιπλα του σπιτιού μαζώ-
νονται, τα μπαούλα δένονται, 
τα περισσά ξεπουλιούνται, τα 
περιττά χαρίζονται. Τα τρία αγό-
ρια της οικογένειας αφήνουν τη 
γενέθλια Πάτρα και μοιράζονται 
στους συγγενείς. Ο Κωστής και ο 
Χρήστος πηγαίνουν στο Μεσο-
λόγγι, στον αδελφό του πατέρα 
τους, Δημήτριο. Ο μικρότερος 
αδελφός τους καταλήγει στην 
Τεργέστη, στην οικογένεια της 
αδελφής της μητέρας τους.
Το σπίτι, στην οδό Κορίνθου 
241, ένα διώροφο νεοκλασικό 
του 1840, πουλήθηκε μετά τον 
θάνατο των γονιών του Παλαμά, 
άλλαξε χέρια, άν τεξε σ τον 
χρόνο, χαρακτηρίστηκε διατη-
ρητέο το 1983 και ακατοίκητο 
ερείπωνε τα τελευταία χρόνια, 
ώσπου αγοράστηκε τον Νοέμ-
βριο του 2014 από τον ομογενή 
επιχειρηματία της Καλιφόρνιας 
Αθανάσιο Δ. Στεφανόπουλο. 
Γεννημένος στην Πάτρα, μίσεψε 
κι αυτός, σε νεαρή ηλικία, για 
την Αμερική. Είχε «μια ιδιαίτερη 
ευαισθησία για τον ποιητή», 
λένε άνθρωποι από τον φιλικό 
του κύκλο, του οποίου μάλιστα 
είχε σκιτσάρει το πορτρέτο.
Ο ίδιος ανέλαβε τη δαπάνη της 
αποκατάστασης του κτιρίου, 
ενώ παράλληλα ιδρύεται η 
αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία Στέγη Γραμμάτων Κωστής 
Παλαμάς (ΣΓΚΠ) με σκοπούς «τη 
μελέτη και διάδοση του έργου 
του ποιητή, την υποστήριξη 
εκδοτικών και ερευνητικών προ-
γραμμάτων, την ενθάρρυνση και 
προώθηση νέων ερευνητών και 
λογοτεχνών με τη διοργάνωση 
συνεδρίων, σεμιναρίων, μου-
σικών και θεατρικών παραστά-
σεων, τη συνεργασία με ιδρύ-
ματα και εταιρείες με κοινούς 
σκοπούς κ.τ.λ.».

με εκπλήξεις το επετειακό 20ο φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ θεσσαλονίκης

Ένα ταξίδι στην ελληνική βιομηχανία
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Κ
αι μόνο που ήταν το come back του Μιρα-
λάς στο Καραϊσκάκη μετά από σχεδόν έξι 
χρόνια και το ντεμπούτο του Όσκαρ Γκαρ-
θία στον πάγκο του Ολυμπιακού το Ολυμπι-

ακός-Πλατανιάς είχε το μεγάλο ενδιαφέρον του. Στο 
αγωνιστικό σκέλος οι ερυθρόλευκοι είχαν φάσεις 
στο ματς, είχαν έναν ορεξάτο Μιραλάς και ακόμα και 
τον Σεμπά και σκόρερ 2 φορές τον Τζούρτζεβιτς για 
να φτάσουν στη νίκη με 2-0 και να ‘σφραγίσει’ και 
τυπικά την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του 
Κυπέλλου.
 Στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυ-
μπιακού ο Όσκαρ Γκαρθία είχε διά-
ταξη με Χουτεσιώτη κίπερ, Φιγκέ-
ιρας δεξί μπακ (σ.σ. παρότι ο Πορ-
τογάλος είναι... φευγάτος) και Χατζι-
σαφί στην... πρώτη του ως αριστερό 
μπακ και κέντρο άμυνας με Σισέ και 
Νικολάου. Στο κέντρο οι Ζιλέ και Μάρ-
τινς, άκρα με Σεμπά και Ανδρούτσο και ο 
Μιραλάς ως 2ος φορ κοντά στον Τζούρτζε-
βιτς. Σε ρόλο δηλαδή κοντά στον Σέρβο στράικερ. Ο 
Βέλγος άσος πάντως αποθεώθηκε στην επιστροφή 
του στο Καραϊσκάκη.
 Οι 11 του Πλατανιά ήταν: Κοκκαλάς, Μάλσα, Στοϊ-
τσεφ, Αγγελόπουλος, Κοροβέσης, Ζίκο, Πατράλης, 
Πριντέτα, Αμπντούλ Ραχμάν Ουές, Καρυπίδης και 
Πετρόπουλος. Διάταξη 3-5-2 με Στοϊτσεφ και Πετρό-
πουλο στην γραμμή κρούσης. Σχηματισμός που 
γινόταν και 5-3-2.
Στο α’ μέρος ο Πλατανιάς είχε την πρώτη φάση με 
σουτ από μακριά του Πριντέτα ψηλά άουτ όμως ο 
Ολυμπιακός είχε τις πρωτοβουλίες και τις φάσεις 
αλλά και τουλάχιστον δύο καλές στιγμές αρχικά με 
πρωταγωνιστή τον Μιραλάς. Ένα στο 11’ με εξαιρε-
τικό χτύπημα φάουλ που αποκρούστηκε και ένα στο 
17’ με προβλή από κοντά. Στο 22’ υπήρξε ένα σουτ 
του Σισέ ψηλά άουτ, ο Τζούρτζεβιτς είχε χαμένο τετ α 
τετ στο 23’ και ο Στόιτσεφ μετά ένα σουτ από μακριά 
άουτ. Ο Στόιτσεφ από μεριάς Χανιωτών προσπά-
θησε και είχε και άλλα σουτ στο ματς.
 Στο 36’ ο Σεμπά έκανε μία πολύ ωραία κίνηση και 

‘έσπασε’ την μπάλα στον Τζούρτζεβιτς που έκανε ένα 
σουτ που απέκρουσε δύσκολα ο Κοκκαλάς. Στο 37’ 
ένα φάουλ του Χατζισαφί δημιούργησε πάλι... μπε-
λάδες στον Κοκκαλά. Το α’ μέρος έκλεισε στο 0-0.
 Στο 2ο μέρος ο Μιραλάς ήταν ξανά μέσα σε φάσεις. 
Μία προσωπική που έχασε τετ α τετ αλλά και με σε 
μπαλιά του Ζιλέ με τον συμπατριώτη του να μην μπο-
ρεί να σκοράρει. Ευκαιρία με πλασέ είχε και ο Τζούρ-
τζεβιτς. Τελικώς στο 68’ ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ. 
Ο Ανδρούτσος έβγαλε την μπαλιά με τον Τζούρ-

τζεβιτς να βγαίνει νικητής από κόντρες και 
να σκοράρει και τους Χανιώτες να φωνά-

ζουν ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι και 
την έσπρωξε στα δίχτυα. Το 1-0 ήταν 
γεγονός. Στα της διαιτησίας πάντως 
και ο Ολυμπιακός φωνάζει για δύο 
περιπτώσεις πέναλτι στο ματς. Στο 4’ 
υπάρχει μία επαφή του Αγγελόπουλου 

στον Τζούρζεβιτς στην μικρή περιοχή 
που φάνηκε να είναι παράβαση. Στο 81’ ο 

Τζούρτζεβιτς είχε πάλι φάση με την μπάλα να 
φεύγει λίγο έξω. Στο 83’ ο Σέρβος είχε και χαμένο τετ 
α τετ για ακόμα μία φορά.
Στις καθυστερήσεις ο Τζούρτζεβιτς βρήκε και 2ο 
γκολ. Ο Βρουσάι -που είχε μπει αλλαγή- πίεσε τον 
Αγγελόπουλο (σ.σ. ο οποίος έκανε λανθασμένο γύρι-
σμα) και πρόλαβε τον Κοκκαλά για να βγάλει ασίστ 
στον Σέρβο για το τελικό 2-0. Λίγο μετά ο Μπούτνικ 
είδε κόκκινη και αποβλήθηκε μετά από φάουλ. Το 
ματς έκλεισε με 18-3 τελικές. Ορεξάτοι εκτός από 
Τζούρτζεβιτς και Μιραλάς και οι Σεμπά και Χατζι-
σαφί με τον Ιρανό να έχει κάνει και καλά στημένα 
στον αγώνα. Θετικό πρόσημο και ο Ανδρούτσος με 
συμμετοχή σε φάση για γκολ.
Ολυμπιακός (Όσκαρ Γκαρθία): Χουτεσιώτης - Φιγκέ-
ιρας, Σισέ, Νικολάου, Χατζισαφί – Ανδρούτσος (69’ 
Μάριν), Ζιλέ (79’ Ταχτσίδης), Μαρτίνς, Σεμπά – 
Μιραλάς (85’ Βρουσάι) και Τζούρτζεβιτς. 
Πλατανιάς (Μάνουελ Ρόκα): Κοκκαλάς, Καρυπίδης 
(46’ Βάντερσον), Αγγελόπουλος, Πριντέτα, Μαλσά, 
Ζίκο (61’ λ.τ. Μπούντνικ), Πατράλης, Ουές, Στόιτσεφ, 
Κοροβέσης (46’ Ντουαλά) και Πετρόπουλος. 

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην πρεμιέρα του Γκαρθία στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, ο Ολυμπιακός με τα γκολ του Τζούρτζεβιτς 
επικράτησε 2-0 του Πλατανιά και πέρασε με δύο νίκες στους «8» του Κυπέλλου! Φυσικά όπως 
αναμένονταν την... παράσταση έκλεψε η επιστροφή του Κέβιν Μιραλάς στο «σπίτι» του! 

Στον αστερισμό του 
Κέβιν... Με τους Μασούντ και Μοράν βασικούς και πολύ καλούς, 

η ΑΕΚ κέρδισε γ ια 3η σερί φορά τον Παναιτωλικό 
(1-0) και με χαρακτηριστική ευκολία βρίσκεται σ τους 

8 του Κυπέλλου. Ο Λόπες το γκολ από... πάρτο-βάλτο του 
Μασούντ.
Το κομμάτι μπορεί να ξεκινήσει με την φράση «αν οι δύο 
ομάδες μπορούσαν να μην παίξουν αυτό το ματ ς, δεν θα 
το έπαιζαν», οπότε μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι παι-
χνίδι έγινε στο ΟΑΚΑ. Και ήταν φυσιολογικό αυτό που έγινε, 
αφού τα πάντα είχαν κριθεί από το 4-0 της ΑΕΚ στο Αγρίνιο, 
με την Ενωση πάντως -για το onore- να προκρίνεται κάνο-
ντας και δεύτερη νίκη. Ντεμπούτο για τον Μοράν που ήταν 
καλός, πρώτη φορά βασικός και δεύτερη ασίστ (πάλι στον 
Λόπες - και ήταν και ωραία) σε ισάριθμες συμμετοχές από 
τον Μασούντ.
Οι πολύ καλές ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ στο 3’ και σ το 4’ 
με Κλωναρίδη και Βράνιες, έδωσαν την εντύπωση ότι μπο-
ρεί και να γίνει καλό παιχνίδι. Γρήγορα, όμως, φάνηκε ότι 
τα πράγματα δεν θα ήταν ακριβώς έτσι... Ο Παναιτωλικός, ο 
οποίος έχασε από το 8’ με τραυματισμό τον τερματοφύλακα 
Κουσιάδη, προσπάθησε να βγει μπροστά μετά το 10λεπτο 
αλλά θα ήταν υπερβολικό να ζητήσει κανείς... μαγικά πράγ-
ματα, οπότε ο ρυθμός του παιχνιδιού γρήγορα έπεσε. 
Οι Κιτρινόμαυροι είχαν την μπάλα αλλά δεν είχαν κάποια διά-
θεση να ανεβάσουν στροφές και να παίξουν σε φουλ ρυθμό, 
οι Αγρινιώτες από την άλλη μάλλον ικανοποιημένοι ήταν με 
το πώς κυλούσε (δύσκολα είναι η αλήθεια...) η ώρα και αν 
δεν υπήρχε το συνεχές τραγούδι από το πέταλο θα μπορού-
σες ακόμη και να κοιμηθείς. Οπως, για παράδειγμα, έκανε 
ο Βράνιες στο 42’, ο οποίος έχασε την μπάλα από τον Ντίας 
αλλά αυτός νικήθηκε από τον Μπάρκα στο τετ α τετ.
Τα πράγματα δεν άλλαξαν ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, με 
την ΑΕΚ να έχει τον έλεγχο αλλά ως εκεί. Ο Μοράν κινούνταν 
καλά στο κέντρο και μοίραζε σωστά την μπάλα, ο Μασούντ 
έψαχνε πάντα το παιχνίδι με την μία γιατί έτσι πρέπει όταν 
το έχεις και οι δυο τους συνεργάστηκαν καλά στο 65’, γ ια 
να δώσει έτοιμο το γκολ στον Λόπες ο Ιρανός (1-0) με πολύ 
ωραία ενέργεια. Και καθώς πλησιάζαμε, αργά-αργά, προς 
την λήξη, όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ είχαν την ευκαιρία να 
αποθεώσουν τον Αραούχο και να χειροκροτήσουν τον πιτσι-
ρικά Γιούση, οι οποίοι αν τ ικατέστησαν τους Μασούντ και 
Γκάλο, αλλά και τον Μπάρκα γ ια μια καλή επέμβαση σ τ ις 
καθυστερήσεις σε σουτ του Ντίας.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Mπάρκας, Βράν ιες (70’ Τζανετό-
πουλος), Λαμπρόπουλος, Γιαννούτσος, Γκάλο (81’ Γιούσης), 
Μοράν, Αϊν τάρεβιτ ς, Λόπες, Γιακουμάκης, Μασούν τ (76’ 
Αραούχο), Κλωναρίδης.
Παναιτωλικός (Μπάμπης Μιχαηλίδης): Κουσιάδης (8’ Κυρια-
κίδης), Περέιρα, Χαντάκιας, Τσοκάνης, Γιανν ιώτης, Μαρι-
νάκης, Μπεχαράνο (46’ Πάουλο), Κλέσιο, Φάρλεϊ Ρόσα (70’ 
Μοράρ), Βασιλούδης, Ντίας.

Εβγαλε την υποχρέωση με... 
θετικό πρόσημο! 
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Ο 
Παναθηναϊκός το πά-
λεψε όσο μπορού-
σε, έδειξε να πιστεύ-
ει στην ανατροπή αλ-

λά άργησε να πετύχει το πρώ-
το γκολ (74’Μουνιέ) και όταν το 
έκανε ήταν ήδη πολύ αργά απέ-
ναντι σε μια Λαμία που έκανε το 
τέλειο παιχνίδι στην Λεωφόρο 
για να κρατήσει το προβάδισμα 
του πρώτου ματς και να πάρει μια 
σπουδαία πρόκριση στην επόμε-
νη φάση του Κυπέλλου.
Με το 4-1 από το πρώτο παιχνίδι, 
ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώ-
ρια. Μπήκε από το πρώτο λεπτό 
για να πιέσει, να κυριαρχήσει, τα 
πάρει μεγάλα ρίσκα και να δώσει 
στο παιχνίδι χαρακτήρα ροντέο, 
ανεβάζοντας παίκτες στην αντί-
παλη περιοχή και αφήνοντας 
όπως είναι λογικό αρκετούς ανοι-
χτούς χώρους στα μετόπισθεν.
Για να έχεις ελπίδες να γυρίσεις 
τέτοια ματς, θα πρέπει να παρά-
γεις και θα πρέπει στις πρώτες 
σου ευκαιρίες να είσαι κυνικός. 
Να βάλεις την μπάλα στο πλεκτό. 
Οι «πράσινοι», όμως, τα βρή-
καν σκούρα κόντρα στην εξαι-
ρετική ανασταλτική λειτουργία 
της Λαμίας που δεν «κλείστηκε» 
στην περιοχή της αλλά διαχειρί-
στηκε άψογα το σκορ του πρώτου 
αγώνα. Το «τριφύλλι» στις μονα-
δικές καλές στιγμές που έφτιαξε, 
δεν μπόρεσε να βρει το γκολ. Στο 
16’ το σουτ του Άλτμαν βρήκε στα 
σώματα, στο 42’ ο Μουνιέ έστειλε 
την μπάλα στην εξωτερική πλευρά 
των διχτύων και στην μεγαλύτερη 
ευκαιρία, στην πιο κλασσική, ο 
Μολίνς στο 45’ πλάσαρε πάνω 
στον Παπαδόπουλο σε ένα τετ-α-
τετ που θα μπορούσε να αλλάξει 
δραματικά την εικόνα της αναμέ-
τρησης.
Οι φιλοξενούμενοι με απόλυτη 
συγκέντρωση τόσο στο ομαδικό 
όσο και σε ατομικό επίπεδο κρά-
τησαν το μηδέν και θα μπορού-
σαν στο 28’ να βάλουν τέλος στην 
σεμνή τελετή αλλά το σουτ του 
Μπλάζιτς πέρασε άουτ.
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέ-
ζει, συνέχισε να βγάζει ενέργεια 

και τρεξίματα για να απειλήσει την 
Λαμία που έστησε το… πούλμαν 
στο δεύτερο ημίχρονο έξω από 
την περιοχή της, αλλά δεν είχε 
τρόπο να απειλήσει.
Οι «πράσινοι» δεν έχουν κανο-
νικό σέντερ φορ, δεν έχουν 
λύσεις στο ρόστερ και είναι ενδει-
κτικό πως για να βρει την ανα-
τροπή, ο Ουζουνίδης έριξε στο 
ματς τον Δώνη, τον Χατζηγιοβάνη 
και τον Πίσπα! Xωρίς καθαρό 
μυαλό αλλά με θέληση, ο Πανα-
θηναϊκός κατάφερε μετά από κόρ-
νερ να βρει το 1-0 με το σουτ του 
Μουνιέ στο 74’ αλλά ήταν ήδη 
πολύ αργά.
Στην συνέχεια του ματς, οι γηπε-
δούχοι απείλησαν κυρίως μόνο 
με σουτ έξω από την περιοχή, 
τους έλειψε η ουσία και η σωστή 
τελική πάσα λόγω ποιότητας και 
κούρασης ενώ ο Δώνης θα μπο-
ρούσε να πετύχει το 2-0 στα… 
καπάκια (79’) αλλά η κεφαλιά 
πέρασε άουτ και χάθηκε η ευκαι-
ρία να πάρει φωτιά η Λεωφόρος 
και το ματς! Το 1-0 έμεινε μέχρι το 
τελευταίο σφύριγμα του Κομίνη 
που επέτρεψε τις καθυστερή-
σεις από το πρώτο λεπτό και τα 
έκανε… μαντάρα στον έξτρα 
χρόνο, ειδικά στο πρώτο μέρος.
Η Λαμία χάρη στην ιστορική νίκη 
με 4-1 στο πρώτο ματς, έγραψε 
την χρυσή σελίδα στην ιστορία 
της και προκρίθηκε στους «8» 
του Κυπέλλου, αφήνοντας εκτός 
του Παναθηναϊκό που και τυπικά 
έχασε και τον τελευταίο του υπαρ-
κτό για το μέγεθος του στόχο στην 
φετινή αγωνιστική περίοδο.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μ. Ουζουνί-
δης): Βλαχοδήμος, Κουλιμπαλί, 
Αυλωνίτης (77’ Πίσπας), Κουρ-
μπέλης, Ινσούα, Βιγιαφάνιες, 
Τζανδάρης (58’ Δώνης), Χίλιε-
μαρκ, Μουνιέ, Αλτμαν (58’ Χατζη-
γιοβάνης), Μολίνς. 
ΛΑΜΙΑ (Μ. Τεννές): Παπαδόπου-
λος, Ασίγκμπα, Ομο, Αναστασιά-
δης, Βασιλαντωνόπουλος, Μπλά-
ζιτς, Αναστασόπουλος (60’ Κου-
τρομάνος), Παντελιάδης, Βάντερ-
σον, Ακόστα (79’ Τσούκαλος), Πίτι 
(86’ Βουό). 

Η πρόκριση που... γράφτηκε 
στο χιόνι!

Με την πρόκριση στους «8» να 
είχε κριθεί... από το 2017, ο ΠΑΟΚ 
αντιμετώπισε την ρεβάνς (2-1) με τα 
Τρίκαλα ως μια δυνατή προπόνηση. 
Με 2 γκολ του Πρίγιοβιτς (πέναλτι το 
δεύτερο) επικράτησε των Θεσσαλών που 
ισοφάρισαν με γκολάρα του Μιλοσάβλιεφ 
στο 92΄ αλλά το χάρηκαν μόνο ένα λεπτό. 
Δοκάρι ο Γροντής στο 89’. 

Ο 
κάτοχος του τροπαίου, ΠΑΟΚ, περιμένει 
να μάθει την ερχόμενη Δευτέρα τον αντί-
παλο του στα προημιτελικά του Κυπέλ-
λου. Το σκορ του πρώτου αγώνα (1-5) 

δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το 
ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη 
φάση του θεσμού.  Με τον Πρίγιοβιτς να σκοράρει 
δύο φορές (72’, 93’) επικράτησε και σήμερα (2-1) 
και με συνολικό σκορ 7-2 πέρασε στους «οκτώ».
Μπροστά σε περίπου 5.000 θεατές ο «Δικέφα-
λος» των πολλών αλλαγών και των νέων προσώ-
πων είχε την κατοχή της μπάλας από το πρώτο 
σφύριγμα, ωστόσο ήταν αρκετά φλύαρος και 
χωρίς ουσ ία σ το μεγαλύτερο διάσ τημα του 
αγώνα.  
Στο πρώτο μισό της αναμέτρησης οι 
«ασπρόμαυροι» σπατάλησαν αρκετές 
ευκαιρίες, κυρίως με τον Αλεξάνταρ 
Πρίγιοβιτ ς που έψαξε, είναι αλή-
θεια, το γκολ (11’, 30’, 38’), αλλά και 
τον Μακ (26’) χωρίς πάντως να κατα-
φέρουν να βρουν τον τρόπο για να 
νικήσουν τον τερματοφύλακα των Τρι-
κάλων, Αποστολίδη.
Ο Λουτσέσκου, που είδε όρθιος όλο το 
πρώτο ημίχρονο, αποφάσισε να καθίσει στον 
πάγκο του και στο ξεκίνημα του β’ μέρους το 
μοναδικό ενδιαφέρον των θεατών για ένα πεντά-
λεπτο ήταν η… προθέρμανση των αναπληρωματι-
κών των Τρικάλων μπροστά από τη θύρα 4!
Η είσοδος του Γιάννη Μυστακίδη στο 60ο λεπτό 
έφερε κάποια χειροκροτήματα από την κερκίδα 
και ένα νέο σχηματισμό στην τετράδα της άμυ-
νας, με τον Λημνιό να γίνεται δεξιός μπακ και 
τον Πούγγουρα να παίζει ως στόπερ δίπλα στον 
Μαλεζά.
Ο Πρίγιοβιτς με κεφαλιά στο 72ο λεπτό άγγιξε το 
γκολ, αλλά ο Αποστολίδης απομάκρυνε εντυπωσι-
ακά σε κόρνερ, με τον Σέρβο επιθετικό του ΠΑΟΚ 
να σκοράρει στο 78’ (1-0) μετά από την ενέργεια 

του και το πλασέ του Μπίσεσβαρ.
Ο τερματοφύλακας των Τρικάλων, που ήταν σε 
καλή βραδιά, είπε «όχι» στην κοντινή κεφαλιά-
ψαράκι του Κουλούρη (80’), ενώ τα Τρίκαλα άγγι-
ξαν την ισοφάριση με την κεφαλιά του Γροντή 
(88’) να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, μετά και 
την απόκρουση του Σιαμπάνη.
Ό,τι δεν μπόρεσε να πετύχει ο Γροντής, το πέτυχε 
στις καθυστερήσεις ο Μιλοσάβλιεφ με εντυπωσι-
ακό τρόπο ισοφαρίζοντας σε 1-1. Το ματς, όμως, 
δεν είχε τελειώσει. Στο τελευταίο λεπτό των καθυ-
στερήσεων ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε σέντρα 
του Μυστακίδη (η μπάλα φάνηκε να βρίσκει το 
χέρι του Χιντζίδη) και ο Πρίγιοβιτς ευστοχώντας 
από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 2-1.,  
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Σιαμπάνης, Πούγγουρας, 
Κρέσπο (60’ Μυστακίδης), Μαλεζάς, Δεληγιαννί-
δης, Τσίμιροτ (81’ Πέλκας), Σάχοφ, Μπίσεσβαρ, 
Λημνιός, Μακ (71’ Κουλούρης), Πρίγιοβιτς.
Τρίκαλα (Σ. Αντωνίου): Αποστολίδης, Χιντζίδης, 
Λεάντρο, Κοτσώνης, Πάνος, Τσιάρας, Ανδρεόπου-
λος, Ντίνας, Γροντής, Τόμιτς (61’ Μιλοσάβλιεφ), 
Ζγκούρι (73’ Ντακόλ)

Συμφώνησε με Μολέδο, περιμένει τον 
Παναθηναϊκό!

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Βραζιλιάνο 
αμυντικό για τον δανεισμό του μέχρι 

το τέλος της σεζόν και περιμένει το 
deal με τον Παναθηναϊκό. Πρόταση 
για 300.000 και τους Κάτσε, Κων-
σταντινίδη.
Ο δικέφαλος του βορρά συνεχίζει 

την προσπάθειά του να αποκτήσει 
τον Ροντρίγο Μολέδο μέχρι το τέλος της 

σεζόν, όταν και θα ενταχθεί στην Ιντερ-
νασιονάλ. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θεωρείται ο 
κατάλληλος για την ενίσχυση της άμυνας και της 
ώθησης στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. 
Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με τον παίκτη, προκει-
μένου να μετακομίσει στην Τούμπα μέχρι το καλο-
καίρι και βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις 
του με τον Παναθηναϊκό. 
Η πρόταση των «ασπρόμαυρων» περιλαμβάνει 
300.000 ευρώ και δύο έμψυχα ανταλλάγματα του-
λάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, τον Έργκις Κάτσε και 
τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Οι διαπραγματεύ-
σεις συνεχίζονται, προκειμένου να ξεκαθαρίσει 
και το καθεστώς με το οποίο θα πάνε οι δύο ποδο-
σφαιριστές στον Παναθηναϊκό και σύντομα ανα-
μένεται να υπάρξει οριστική κατάληξη.

παοκ - τρίκαλα 2-1

Με τον... συνήθη ύποπτο! 
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Από νίκη σε νίκη πηγαίνει η Παναχαϊκή 
με τους Πατρινούς να επικρατούν με 
2-1 του Απόλλωνα Λάρισας και να 
μένουν στην 2η θέση με 5 βαθμούς 
διαφορά από τον τρίτο ΟΦΗ.

Δ
εν λένε να κατεβάζουν το πόδι α-
πό το γκάζι οι παίκτες της Παναχα-
ϊκής. Οι Πατρινοί δείχνουν αστα-
μάτητοι έως τώρα, πετυχαίνοντας 

στην Αγυιά ακόμαμ μία νίκη. Νέο θύμα τους 
ο Απόλλωνας Λάρισας με την ομάδα του Σω-
κράτη Οφρυδόπουλου να επικρατεί με 2-1, 
να φτάνει τους 23 βαθμούς και να παραμένει 
στην 2η θέση με 5 βαθμούς διαφορά από τον 
τρίτο ΟΦΗ.
Ο αγώνας ήταν ένα ντέρμπι καθώς εκτός των 
γηπεδούχων και οι φιλοξενούμενοι προσπά-
θησαν να απειλήσουν, ικανοποιώντας στο 
έπακρο τον κόσμο που βρέθηκε και πάλι 
μαζικά στις εξέδρες του γηπέδου.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κλειδώσουν 
ουσιαστικά τη νίκη στο πρώτο ημίχρονο, 
όταν προηγήθηκαν με 2-0 με γκολ των Ελευ-
θεριάδη στο 29’ και Μωραΐτη στο 42’ Στο 
δεύτερο ημίχρονο το μόνο που κατάφεραν 
οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν με γκολ 
του Τσιλούλη στο 85’ χωρίς όμως να απειλή-
σουν περισσότερο τους Πατρινούς. 
Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Σούλης, Πολί-
μος (23’ Μουστακόπουλος), Γκίνο (61’ Φουρ-
λάνος), Στεργίδης, Φωτάκης, Ελευθεριάδης 
(71’ Μασούρας), Αποστολόπουλος, Λου-
μπαρδέας, Μπουτζίκος, Μακρυδημήτρης, 
Μωραϊτης
Απόλλων Λάρισας (Θεοδωσιάδης): Παϊτέρης, 
Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, Παπαζαχαρίας, 
Ανδρέου, Τσιλούλης, Σουλίδης (70’ Καμπέ-
ρης), Χατζής, Καρακατσάνης, Μαυριάς, Ιβα-
νίδης

Νίκησε και κοιτάζει ψηλά η Σπάρ-
τη (1-0)
Τα καλά της παιχνίδια συνέχισε η Σπάρτη με 
την ομάδα του Γράφα να επικρατεί και του 
Αιγινιακού με 1-0 και να ανεβαίνει στην 5η 
θέση με 17 βαθμούς, έναν μόλις πίσω από 
τους τρίτους ΟΦΗ και Τρίκαλα. Οι γηπεδού-
χοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος 
του αγώνα, αλλά δεν μπορούσαν να διασπά-
σουν την άμυνα των αντιπάλων τους. Τελικά 
το κατάφεραν στο 67’ με τον Ράνο, παίρνο-
ντας τους σημαντικούς τρεις βαθμούς.
Σπάρτη (Γράφας): Γιακουμής, Ζουλιώτης, 

Βοσνακίδης, Οικονομόπουλος, Νιάρος, 
Παναγιώτου (64’ Τσιμόντζι), Τριανταφυλλά-
κος, Ράντι, Μπαρέττας (73’ Γραικός), Ράνος, 
Γουόρντεν.
Αιγινιακός (Νικολαΐης): Τόλιος, Βλάχος, Για-
ζιτζόγλου, Λιόλιος, Τοπαλίδης, Γκατζολάρι, 
Αντωνιάδης (80’ Φούρτζιου), Ζούρκος, 
Παπαδόπουλος, Πολύζος, Σοφιάνης (44’ 
Μπέλης).

ΑΕ Καραϊσκάκης – Εργοτέλης 2-1
Με το... δεξί μπήκε στο 2018 η ΑΕ Καραϊσκά-
κης, που συνέχισε την πολύ καλή πορεία που 
κάνει την φετινή σεζόν, επικρατώντας 2-1 του 
Εργοτέλη.
Το παιχνίδι άρχισε με τους καλύτερους οιω-
νούς για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 
14’ προηγήθηκαν με τον Μακρή από κοντά 
να κάνει το 1-0. Η ΑΕ Καραϊσκάκης, συνέχισε 
να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης σε όλο το 
πρώτο ημίχρονο, χωρίς να απειλεί για κάποιο 
δεύτερο τέρμα.
Στην επανάληψη όμως, ο Εργοτέλης κατά-
φερε να φτάσει στην ισοφάριση. Συγκε-
κριμένα, στο 55’ ο Μπουτσάκης βρήκε τον 
Σταμόπουλο κι αυτός σκόραρε για το 1-1. Η 
χαρά της ισοφάρισης για τους φιλοξενούμε-
νους όμως κράτησε ελάχιστα, μιας και στο 
62’ η ΑΕ Καραϊσκάκης βρήκε τον τρόπο να 
πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Ο Μακρίδης 
έστρωσε στον Λουκίνα κι αυτός με πλασέ 
έκανε το 2-1.
Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τους 
γηπεδούχους να μπαίνουν με το... δεξί στο 
πρωτάθλημα και να συνεχίζουν από εκεί που 
έμειναν το 2017.  
ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (Σάκης Παπαβασιλείου):  
Μέλκας, Παπανίκου, Τσοντάκης, Καραγιαννί-
δης, Θεολόγου, Μακρής, Κόλλινς, Δημητριά-
δης (56’ Μακρίδης), Γυφτοκώστας (78’ Μπε-
κατώρος), Κυριάκης (67’ Μουκίδης), Λου-
κίνας.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Τάκης Γκώνιας): Λαδάς, Μπουρ-
σέλης, Βογιατζής, Μπάτζιος, Σταμόπουλος, 
Μαζουλουξής, Μπούζας, Μπουτσάκης (63’ 
Ιατρούδης), Εντιαγέ, Έφορντ (73’ Μανουσά-
κης), Κάιπερς (85’Ροβίθης).

Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρ-
δίτσας 1-1
«Έφραγμα» σε... νεκρός χρόνο για τον Παν-
σερραϊκό στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρο-
νιάς! Οι Σερραίοι, μέχρι και το 94’ νίκαγαν 
1-0, όμως τότε ήρθε η ισοφάριση και η λήξη 
και ενώ νωρίτερα είχαν δοκάρι και χαμένο 

πέναλτι.
Απίθανη εξέλιξη στις Σέρρες, εκεί όπου ο 
Πανσερραϊκός στο πρώτο παιχνίδι της χρο-
νιάς φιλοξένησε την Αναγέννηση Καρδί-
τσας. Οι γηπεδούχοι, μόλις στο 9’ βρήκαν τον 
δρόμο για τα δίχτυα, όταν μετά από σέντρα 
του Γκούρτσα, ο Πόζογλου έκανε το 1-0. Στο 
32’, ο Γκούρτσας έπιασε μια κεφαλιά και είδε 
την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, 
ενώ στο 35’, ο ίδιος με νέα κεφαλιά ανάγκασε 
τον Γκέκα να αποκρούσει πάνω στη γραμμή. 
Τελικά το 1-0 έμεινε με τον Πανσερραϊκό να 
είναι σαφώς ανώτερος!
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι είχαν τερά-
στια ευκαιρία να... τελειώσουν το παιχνίδι 
όταν στο 59’, ο Γκούρτσας και πάλι ανέλαβε 
την εκτέλεση πέναλτι αλλά έστειλε την μπάλα 
στο δεξί δοκάρι! Ο άσος του Πανσερραϊκού 
τελικά ήταν και ο... μοιραίος, μιας και μετά 
τις πολλές ευκαιρίες που έχασε είδε την Ανα-
γέννηση να φτάνει στην ισοφάριση. Αφού 
λοιπόν δεν κατάφερε ούτε στο 83’ να κερ-
δίσει στο τετ α τετ τον Γκέκα, στο 94’ ήρθε 
ο Πλαβούκος για να... τιμωρήσει! Με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα και στη συνέχεια ακούστηκε το τελευ-
ταίο σφύριγμα που βρήκε τις δύο ομάδες 
ισόπαλες 1-1.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Περικλής Αμανατίδης): 
Ρίστιτς, Τσαμούρης, Τσελεπίδης, Ιωαννίδης, 
Στέβιτς, Παπουτσογιαννόπουλος, Ρούτσης 
(79’ Σιάκκας), Πόζογλου (90’ Βοσκόπουλος), 
Δούμτσιος, Τσιμίκας, Γκούρτσας.
ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Γιώργος Βαζάκας): Γκέκας, 

Κωνσταντινόπουλος, Θεοδωράκης, Ρουσ-
σάκης, Καρρίκι, Σταματάκης, Σουντουρά, 
Πλαβούκος, Χαντζάρας (70’ Κονέ), Μπιτέλης, 
Τζέκος (80’ Παπαευθυμίου).

Δόξα Δράμας – Παναιγιάλειος 0-0
Δύο πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια... 
πέταξε η Δόξα Δράμας μένοντας στο 0-0 με 
τον Παναιγιάλειο εντός έδρας. Οι Δραμινοί 
με την ισοπαλία αυτή έχασαν την ευκαιρία να 
φτάσουν τους 17 βαθμούς και να είναι στην 
5η θέση μαζί με την Σπάρτη, μένοντας στους 
15.
Από την άλλη ο Παναιγιάλειος ναι μεν παρα-
μένει χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα, 
ωστόσο με τον βαθμό αυτό έφτασε τους 10 
και ελπίζει πως μπορεί να καταφέρει τον 
στόχο του που δεν είναι άλλος από την σωτη-
ρία.
Όσον αφορά τον αγώνα, οι φιλοξενούμε-
νοι με καλή αμυντική λειτουργία κατάφεραν 
να κρατήσουν με σχετική άνεση το μηδέν, 
καθώς οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να 
κάνουν πολλές φάσεις.
Δόξα Δράμας (Διγκόζης): Μένκα, Γκότοβος, 
Ντιμιτρόφσκι, Σπυρόπουλος (72’ Λίτσκας), 
Πεταυράκης, Κάσες, Γουνδουλάκης (46’ 
Αρναρέλλης), Ματσούκας (58’ Μαρκόπου-
λος), Μπαϊκαρά, Κουσκουνάς, Ριζογιάννης
Παναιγιάλειος (Γκουτσίδης): Αθανασίου, Ρέλ-
λας, Στίκας, Κοντοχρήστος, Βλάχος, Γκούμας, 
Καζναφέρης, Γκούφας (85’ Γαβριηλίδης), Κόκ-
κορης (56’ Σμίλτος), Σταματής, Σκαρτσίλας 
(93’ Ντέμο)

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

ασταμάτητη η παναχαϊκή
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Τ
ρεις αγώνες σε μίτινγκ στην Ευρώ-
πη περιλαμβάνει το πρόγραμμα του 
Κυριάκου Ζώτου για τη χειμερινή πε-
ρίοδο.

Ο φιναλίστ το καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπίντγκοζ στη σφαι-
ροβολία θα ξεκινήσει τους αγώνες του στις 
18 Ιανουαρίου σε μίτινγκ που θα γίνει στα 
περίχωρα της Πράγας. Ο αθλητής του Δημή-
τρη Μιχελαράκη, δύο ημέρες αργότερα θα 
πάρει μέρος σε ένα ακόμη αγώνα στην Τσε-
χία και συγκεκριμένα στο μίτινγκ, που θα 
γίνει στην πόλη Γιάμπλονετς.
Βασικός στόχος του Ζώτου για τη χειμερινή 
σεζόν είναι να βελτιώσει το ατομικό του 
ρεκόρ, το οποίο είναι 19,19 μ. από το 2017. 
Παράλληλα θέλει να δώσει συνέχεια στις 

εξαιρετικές εμφανίσεις της θερινής σεζόν, 
όπου μεταξύ άλλων έστειλε τη σφαίρα στα 
19,47 μέτρα. Ο Ζώτος θα δώσει το παρών 
και στο κορυφαίο εγχώριο γεγονός της χει-
μερινής σεζόν, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
(10-11/2), εκεί όπου όπως και πέρυσι έτσι 
και φέτος το αγώνισμα της σφαιροβολίας 
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακό. Νωρίτερα ο αθλητής θα αγωνιστεί σε 
μίτινγκ στο Λουξεμβούργο στις 3 Φεβρου-
αρίου.
Εξάλλου στο μίτινγκ της Πράγας (18/1) θα 
κάνει τον επόμενο αγώνα της και η Πανα-
γιώτα Δόση. Η νεαρή αθλήτρια ξεκίνησε 
τη χρονιά με άλμα στα 1,78 μ. σε ημερίδα 
ύψους στο Νόβι Σαντ και ετοιμάζεται για 
κάτι καλύτερο στον αγώνα της Τσεχίας.

Ξεκινά από την πράγα ο Ζώτος!

Έ
πειτα από μια χρονιά γεμάτη χρυσάφι, ο Λευτέρης Πετρούνιας και οι «λύκοι» 
της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων διεκδικούν την ψήφο των φιλάθλων, που θα 
τους χαρίσει άλλη μία σπουδαία τιμητική διάκριση, καθώς είναι υποψήφιοι για 
τα ετήσια βραβεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής (UEG)!

Για πρώτη φορά, η UEG αποφάσισε να θεσπίσει έπαθλα για τους κορυφαίους της χρο-
νιάς στην ευρωπαϊκή γυμναστική. Μάλιστα, οι νικητές σε κάθε κατηγορία θα αναδει-
χθούν βάσει των προτιμήσεων του κοινού, που μπορεί να ψηφίζει μέχρι το πρωί της 
Δευτέρας 15 Ιανουαρίου στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (κάθε 
χρήστης Facebook έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία φορά).
Η λίστα των υποψηφίων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τις 50 χώρες-μέλη της UEG 
και η ελληνική Γυμναστική έχει δυναμική εκπροσώπηση σε συνολικά τρεις κατηγορίες, 
αφού οι προτάσεις που υπέβαλε η Ε.Γ.Ο. έγιναν δεκτές:
Ο πρωταθλητής της ενόργανης Λευτέρης Πετρούνιας είναι υποψήφιος για τον τίτλο 
του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς (“Male Gymnast of the Year”), για το κατόρθωμά 
του να παραμείνει αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις του 2017, σε προκριματικούς και 
τελικούς, κατακτώντας μεταξύ άλλων τον τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό και τον δεύ-
τερο παγκόσμιο τίτλο του στους κρίκους.
Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» διεκδικεί ένα ακόμα έπαθλο, αφού συμπεριλή-
φθηκε επίσης στη λίστα των υποψηφίων για την Κορυφαία Εμφάνιση της Χρονιάς 
(“Outstanding Performance of the Year”), αφού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 
Κλουζ κατέκτησε με άνεση το τρίτο του διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στον θεσμό, επί-
τευγμα χωρίς προηγούμενο εδώ και δύο δεκαετίες...
Επιπλέον, η ομάδα Γυμναστικής για Όλους της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων είναι 
υποψήφια για το έπαθλο στην κατηγορία της Κορυφαίας Ομάδας της Χρονιάς (“Team 
of the Year”). Οι «λύκοι» της Ολυμπίας Δραγούνη κατέκτησαν το Τρόπαιο «Μπρούνο 
Γκράντι» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα “World Gym For Life Challenge” στη Νορβηγία, 
παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με θέμα “Τhe Wolves And The Moon”, 
το οποίο επιλέχθηκε και από την Ε.Ο.Ε. για να πλαισιώσει την Τελετή Παράδοσης της 
Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Πιεονγκτσάνγκ 2018».

Υποψήφιοι για τα ετήσια βραβεία 
της UEG ο Πετρούνιας και η 
Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Νικηφόρο πέρασμα για τον Ηρακλή 
στην πρώτη έξοδο για το 2018, καθώς 
επικράτησε εύκολα του Αγροτικού 
Αστέρα στον Εύοσμο με 3-0.

Α
ποφασιστικός ήταν ο Ηρακλής στο 
πρώτο του παιχνίδι για το 2018, 
μη αφήνοντας κανένα περιθώριο 
στον Αγροτικό Αστέρα τον οποίο... 

διέλυσε στον Εύοσμο με 0-3.
Ο «Γηραιός», μπήκε σοβαρός στο παι-
χνίδι και μόλις στο 22’ κατάφερε να βρει 
τον δρόμο για τα δίχτυα. Μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ του Αθανασίου, ο Ρόβας από 
κοντά έκανε το 0-1. Στο 27’, λίγο έλειψε να 
έχουμε την ισοφάριση, όμως ο Καρπέτσος 
από πολύ καλή θέση αστόχησε. Τρία λεπτά 
πριν την ανάπαυλα, ο Ρόβας βρέθηκε απέ-
ναντι στον Χατζηβασιλάκη, αλλά ο δεύτερο 
απέκρουσε κρατώντας για το πρώτο μέρος 
αυτό το 0-1.
Με την επανέναρξη όμως, ο Ηρακλής 
έφτασε στο δεύτερο τέρμα κι έδειξε να... 
καθαρίζει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, στο 
47’, ο Παναγιωτούδης έκανε τη σέντρα από 
αριστερά και ο Παπαδόπουλος με σουτ 
το 0-2. Στη συνέχεια είχαμε δύο δοκάρια 
μέσα σε δύο λεπτά για τον Ηρακλή. Αρχικά 
στο 52’ ο Ρόβας με κεφαλιά σημάδεψε το 
δοκάρι, ενώ το ίδιο έκανε στο 54’ και ο Αθα-
νασίου με απευθείας εκτέλεση κόρνερ! 
Τελικά, το τελικό 0-3 διαμορφώθηκε στο 65’, 
όταν ο Αθανασίου με μια τρομερό λόμπα... 
κρέμασε τον γκολκίπερ του Αγροτικού κι 
έκανε το 0-3.

Συνεχίζει το ποδόσφαιρο στα 42 
του ο Κιάσσος!
Ο Κώστας Κιάσσος θα συνεχίζει την καριέρα 
του στην ΑΕ Μυλοποτάμου, η οποία μετέχει 
στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.
Ο Κώστας Κιάσσος μπορεί να αποχώρησε 
το περασμένο καλοκαίρι από τον ΟΦΗ και 
να αμφιταλαντεύθηκε με την ιδέα του προ-
πονητή, ωστόσο αποφάσισε να συνεχίσει 
το ποδόσφαιρο τουλάχιστον μέχρι το τέλος 
της σεζόν.
Ο 42χρονος ποδοσφαιριστής ήρθε σε προ-
φορική συμφωνία με την ΑΕ Μυλοποτάμου 
της οποίας προπονητής είναι ο Γιώργος Κόλ-
τζος.
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συν-
δέεται με φιλία με τον τεχνικό της νέας του 

ομάδας και αποφάσισε να απαντήσει κατα-
φατικά στην πρόταση που του έγινε!
Μεταξύ άλλων ο Κώστας Κιάσσος έχει αγω-
νιστεί σε ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννενα, Ηρακλή, 
Απόλλωνα Σμύρνης, Νουμάνθια και Γουέ-
λινγκ Γιουνάιτεντ.

Στον Ηρακλή ο Μεντί
Την τέταρτη μεταγραφή του για την τρέ-
χουσα περίοδο πραγματοποίησε ο Ηρα-
κλής, που μετά τους Γιαννίτση, Τάι, 
Κωστούλα, απέκτησε και τον Κριστιάνο 
Μεντί. 
Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, που μέχρι πρό-
τινος αγωνιζόταν στον Αλμωπό Αριδαίας, 
βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μίκρα, 
όπου γνώρισε τους νέους τους συμπαίκτες 
και προπονήθηκε για πρώτη φορά. 
Η ανακοίνωση:
«Τo Δ.Σ. του Ηρακλή 1908 ανακοινώνει την 
απόκτηση του Κριστιάνο Μεντί. Ο Σενεγα-
λέζος ποδοσφαιριστής υπέγραψε σήμερα το 
νέο του συμβόλαιο και αμέσως μετά προπο-
νήθηκε με την ομάδα μας».

«Μπαμ» με Μάντζιο το Αιγάλεω! 
Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προ-
χώρησε το Αιγάλεω το οποίο ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Βαγγέλη Μάντζιου για 
τους επόμενους έξι μήνες. Ο πολύπειρος 
επιθετικός είχε μείνει ελεύθερος από τον 
Λεβαδειακό και βρισκόταν σε αναζήτηση 
ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Είναι γεγονός! Ο Βαγγέλης Μάντζιος είναι 
ποδοσφαιριστής του ΑΟ Αιγάλεω. Μετά 
από πολύωρες προσπάθειες του τεχνικού 
διευθυντή Δημήτρη Τσιαμπουρή, η ενσω-
μάτωσή του στο σύλλογο οριστικοποιή-
θηκε. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη!»

1ος όμιλος – 11η αγωνιστική
Απόλλων Παραλιμνίου-ΑΕ Διδυμότειχου 
4-0 
Νέστος Χρυσούπολης-Αετός Ορφανού 0-1 
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Άρης Αβάτου 0-1 
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-Δόξα Προ-
σκυνητών 0-1 
Καβάλα-Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 
3-0 
Ορφέας Ξάνθης-Ελπίδα Σκουτάρεως 0-1 

2ος όμιλος – 17η αγωνιστική
Άρης Παλαιοχωρίου-Κιλκισιακός 2-0 

Εδεσσαϊκός-Φίλιππος Αλεξάνδρειας 
0-0 
ΑΕ Καρίτσας-ΑΠΕ Λαγκαδά 1-1 
Μακεδονικός-Πιερικός 2-1 
Αγροτικός Αστέρας-Ηρακλής 0-3 
Νάουσα-Αλμωπός Αριδαίας 0-0 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων-Καμπανιακός 
0-0 
Ρεπό: ΑΟ Καρδίας

3ος όμιλος – 14η αγωνιστική
Αστέρας Παραποτάμου-ΑΕΠ Καραγιαννίων 
2-2 
Σκουφάς Κομποτίου-Πανλευκάδιος 2-0 
Ερμής Αμυνταίου-Καστοριά 1-0 
Νέος Αμφίλοχος-Μακεδονικός Φούφα 0-1 
Τηλυκράτης Λευκάδας-Δόξα Κρανούλας 
2-1 
Θεσπρωτός-ΑΕ Λευκίμμης 1-0 
Ρεπό: Εθνικός Φιλιππιάδας

4ος όμιλος – 14η αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων-Οπούντιος Μαρτίνου 
0-0 
ΑΟ Σελλάνων-Θήβα 0-0 
Ολυμπιακός Βόλου-ΑΠΟΚ Βελούχι 2-0 
Ρήγας Φεραίος-Νίκη Βόλου 0-1 
Αμβρυσσέας Διστόμου-Διγενής Νεοχωρίου 
1-0 
Αστέρας Ιτέας-ΝΠΣ Βόλος 0-1 
Ρεπό: ΓΣ Αλμυρού

5ος όμιλος – 11η αγωνιστική
Παναρκαδικός-Τσικλητήρας Πύλου 0-1 
ΠΑΟ Βάρδας-Πανηλειακός 1-2 
Διαγόρας Βραχνέικων-Παλληξουριακός 1-0 
Αστέρας Βλαχιώτη-Αχαϊκή 3-0 
Αστέρας Αμαλιάδας-Ζάκυνθος 2-0 
Καλαμάτα-Λεωνίδιο 3-1 

6ος όμιλος – 11η αγωνιστική
Εθνικός-Ρόδος 3-1 
Πέλοπας Κιάτου-Ιάλυσος 0-1 
Ασπρόπυργος-Κερατσίνι 0-1 
Ιωνικός-Ζευγολατιό 2-0 
Ρεπό: Προοδευτική

7ος όμιλος – 11η αγωνιστική
Ταμυναϊκός-Αιολικός 1-1 
Πανθηραϊκός-Τριγλία Ραφήνας 2-0 
Παναργειακός-Ερμιονίδα 1-1 
Θύελλα Ραφήνας-Χαλκίδα 2-1 
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Ερμής Κιβε-
ρίου (Τετάρτη 10/1 – 15:00)
Ρεπό: Αήττητος Σπάτων

8ος όμιλος – 11η αγωνιστική
ΟΦ Ιεράπετρας-ΑΕ Μυλοποτάμου 1-0 
Ηλυσιακός-Ατσαλένιος 4-1 
Άγιος Ιερόθεος-Κηφισιά 2-0 
Ερμής Ζωνιανών-Φωστήρας 1-0 
ΑΟ Παλαιόχωρας-Αιγάλεω 0-1 
Ρεπό: Ηρόδοτος

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

πέρασε με τριάρα από τον εύοσμο ο ηρακλής
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αθλητικά

Α
πό την ματσάρα της προηγού-
μενης εβδομάδας στην αποψι-
νή... σούπα! Τσέλσι και Αρσε-
ναλ... κόλλησαν στο Στάμφορντ 

Μπριτζ, έμειναν στο μηδέν και το εισι-
τήριο για τον τελικό του League Cup θα 
σφραγιστεί το βράδυ της 24ης Ιανουα-
ρίου. Τέταρτη φετινή ισοπαλία ανάμεσα 
στις δυο ομάδες, με τους Μπλε να έχουν 
τον έλεγχο, αλλά όχι την ουσία! Μάλιστα, 
για πρώτη φορά από τη σεζόν 2002-03 
(Μπλάκμπερν - Σάντερλαντ) δυο ομάδες 
της Premier League έχουν τέσσερις ισοπα-
λίες σε μια σεζόν! Πονοκέφαλος για Βεν-
γκέρ ο τραυματισμός του Γουίλσιρ που α-
ντικαταστάθηκε. 
Κακή η εικόνα του α’ μέρους, χωρίς 
ρυθμό, αλλά και φάσεις. Η Αρσεναλ 
παρουσιάστηκε με αλλαγές εξαιτίας των 
σοβαρών απουσιών (Μονρεάλ, Κολάσι-
νατς, Ράμσεϊ, Οζίλ, Κοσιελνί και Ζιρού), 
ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως 
στον πάγκο βρέθηκε ο Μαυροπάνος! Η 
Τσέλσι ξεπέρασε το μουδιασμένο πρώτο 
τέταρτο, πήρε τον έλεγχο, αλλά δεν είχε 
τον τρόπο να απειλήσει. Οι Μπλε είχαν 
την πρώτη καλή φάση στο ματς στο 25ο 
λεπτό, αλλά ο Οσπίνα μπλόκαρε το σουτ 
του Μόουζες. Ο ίδιος παίκτης τρία λεπτά 
αργότερα βρέθηκε μια ανάσα από το 
γκολ, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε 
το δοκάρι! Η Αρσεναλ έκανε αισθητή την 
παρουσία της στην αντίπαλη εστία στο 
39’, ο Ιβόμπι βρέθηκε σε θέση βολής, 
αλλά νικήθηκε από τον Κουρτουά! Οι 
Μπλε ήταν καλύτεροι και στην επανά-
ληψη, πίεσαν, έπαιξαν πιο πειθαρχημένα, 
αλλά Αζάρ και Μόουζες δεν μπόρεσαν να 
εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που τους 
δόθηκαν. Η Αρσεναλ δεν πήρε πολλά από 
την είσοδο του Σάντσες στο 65’, ενώ στο 
88’ στάθηκε τυχερή, αλλά το σουτ του 
Σεσκ (βρήκε στον Χόλντινγκ) βρήκε στο 
δοκάρι!

Πήρε την πρόκριση η Μπράιτον! 
H Μπράιτον πήρε το ντέρμπι με την 
Πάλας, επικράτησε 2-1 και βρέθηκε στην 
επόμενη φάση του Κυπέλλου, όπου θα 
αντιμετωπίσει την Μίντλεσμπρο. Πρε-
μιέρα του VAR στο Νησί!
Το VAR έκανε πρεμιέρα στο Νησί, αλλά δε 
χρειάστηκε να δώσει... λύσεις! Η Μπρά-

ιτον με πρωταγωνιστή τον Μάρεϊ πήρε 
το ντέρμπι με την  Πάλας, επικράτησε 2-1 
και στην επόμενη φάση του κυπέλλου 
θα βρει τη Μίντλεσμπρο! Οι γηπεδούχοι 
μπήκαν πιο δυνατά και στο 25’ άνοιξαν 
το σκορ με τον Στίβενς να βρίσκει δίχτυα 
έπειτα από 391 ημέρες! Η Μπράιτον είχε 
την κατοχή, αλλά όχι την ουσία να πετύχει 
ένα δεύτερο γκολ στο α’ μέρος. Η Πάλας 
απάντησε στο 69’ με τον Σακό να βρίσκει 
δίχτυα και να φέρνει το ματς στα ίσα. Οι 
γηπεδούχοι πίεσαν και πήραν αυτό που 
ήθελαν λίγο πριν το τέλος! Ο Μάρεϊ μπήκε 
στο 81’ κι επτά λεπτά αργότερα διαμόρ-
φωσε το 2-1 με το έβδομο τέρμα στη χρο-
νιά!

Μαν. Σίτι - Μπρίστολ Σίτι 2-1
Η Mπρίστολ έριξε στο καναβάτσο τη Γιου-
νάιτεντ προηγούμενο γύρο, ήταν εξαιρε-
τική και στο Ετιχαντ, αλλά ο Αγουέρο δεν 
την άφησε να... πανηγυρίσει! Η Σίτι επι-
κράτησε 2-1 με γκολ του Αργεντίνου στις 
καθυστερήσεις, έκανε το πρώτο βήμα και 
στις 23 του μήνα θέλει να τσεκάρει το εισι-
τήριο για τον τελικό του League Cup!
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς, 
πίεσαν, έκλεισαν την αντίπαλο στην περι-
οχή της, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν 
τον δρόμο προς τα δίχτυα. Τρεις φορές 
απείλησαν, αλλά τα σουτ των Μπερ-
νάρντο Σίλβα (20’) και Κέβιν Ντε Μπρό-
ινε (25’) κατέληξαν άουτ, όπως άλλωστε 
και η κεφαλιά του Μανγκαλά στο 36’. Η 
Μπρίστολ όποτε έβρισκε χώρους προ-
σπαθούσε να γίνει απειλητική και στο 
42΄ έστειλε...  μήνυμα με τον Πάτερσον! 
Δυο λεπτά αργότερα ήρθε το σοκ για τους 
γηπεδούχους! Ο Ριντ ανατράπηκε από 
τον Στόουνς και ο ίδιος παίκτης άνοιξε το 
σκορ. Οι Πολίτες προσπάθησαν να αντι-
δράσουν, ο Ντε Μπρόινε ήταν εξαιρετικός 
και στο 55’ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Βέλ-
γος συνδυάστηκε υπέροχα με τον Στέρ-
λινγκ και δεν άφησε κανέναν περιθώριο 
αντίδρασης στον αντίπαλο γκολκίπερ! 
Ηταν το 9ο γκολ στο οποίο συμμετέχει στη 
διοργάνωση (έξι γκολ, τρεις ασίστ). Η Σίτι 
συνέχισε να πιέζει, αλλά Σανέ και Στέρ-
λινγκ δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ο 
Γκουαρδιόλα πέρασε στο ματς τον Αγου-
έρο στο 70’ και ο Αργεντίνος στις καθυ-
στερήσεις διαμόρφωσε το 2-1!

Ραντεβού... πρόκρισης στο 
Emirates!

Τις προβληματικές της εμφανίσεις 
συνέχισε η Ρεάλ Μαδρίτης με την 
ομάδα του Ζιντάν να προκρίνεται στα 
προημιτελικά του Κυπέλλου χωρίς 
όμως να κερδίσει ούτε τη Νουμάνθια 
στο Μπερναμπέου (2-2). Πρόκριση και 
για Αλαβές και Λεγανές.

Δ
εν λέει να ανέβει αγωνιστικά η Ρε-
άλ, με την... βασίλισσα να βρίσκε-
ται σε πολύ άσχημη αγωνιστική 
κατάσταση το τελευταίο διάστημα. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κόντρα στη Νου-
μάνθια για το Κύπελλο, καθώς μπορεί να ήρ-
θε η πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά δεν 
συνοδεύτηκε με νίκη, με το 2-2 να φέρνει την 
αναμενόμενη γκρίνια.
Οι παίκτες του Ζινεντίν Ζιντάν προηγή-
θηκαν με τον Βάσκεθ στο 11’ για 
να ισοφαρίσει στο 45’ ο Γκι-
γιέρμο. Ο Βάσκεθ και πάλι 
ήταν αυτός που στο 59’ έφερε 
και πάλι μπροστά την Ρεάλ, 
για να απαντήσει και πάλι ο 
Γκιγιέρμο στο 82’ κάνοντας το 
2-2.
Στα άλλα δύο ματς την πρόκριση 
στην επόμενη φάση πήραν οι Αλα-
βές και Λεγανές ξεπερνώντας τα εμπόδια 
των Φορμεντέρα και Βιγιαρεάλ αντίστοιχα.

Βαλένθια – Λας Πάλμας 4-0
Στην Ατλέτικο δεν σκόραρε για 18 αγώνες 
και στο ντεμπούτο του με τη Βαλένθια ο 
Λουτσιάνο Βιέτο έβαλε τρία, με το τελευταίο 
να είναι σούπερ λόμπα, στο 4-0 επί της Λας 
Πάλμας.
Ο Λουτσιάνο Βιέτο πήγε πριν λίγες μέρες 
ως αποτυχημένος από την Ατλέτικο δανει-
κός στη Βαλένθια. Στα προηγούμενα 18 παι-
χνίδια με τους Ροχιμπλάνκος γκολ δεν είχε 
βάλει. Φρόντισε όμως στο ντεμπούτο του να 
σημειώσει χατ τρικ και μάλιστα το τρίτο να 
είναι γκολάρα λίγο μπροστά από το κέντρο.
Για τις Νυχτερίδες θεωρητικά το έργο ήταν 
πιο δύσκολο μετά το εκτός 1-1 με τη Λας 
Πάλμας. Φρόντισαν όμως να το καταστή-
σουν εξαιρετικά εύκολο. Ο Αργεντινός επι-
θετικός βρήκε δίχτυα τρεις φορές (30’, 48’, 
66’), ο Μαξίμοβιτς ενδιάμεσα πρόσθεσε 
ένα (54’) και η Βαλένθια σταμάτησε στο 4-0, 
παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά 
του Κόπα ντελ Ρέι.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Γέιδα 3-0
Το νέο απόκτημα των Ροχιμπλάνκος συνδύ-
ασε ντεμπούτο με γκολ στο χαλαρό 3-0 επί 
της Γέιδα που συνόδευσε την πρόκρισή τους 
στα προημιτελικά του Κυπέλλου.
Η Γέιδα ήταν απολύτως μικρό εμπόδιο για 
την Ατλέτικο. Το 0-4 στο εκτός πρώτο ματς 
για τους Ροχιμπλάνκος, είχε ουσιαστικά εξα-
σφαλίσει την πρόκρισή τους για τα προη-
μιτελικά του Κόπα ντελ Ρέι. Απέμεναν τα 
τυπικά στη ρεβάνς κι εκεί όλο το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε στο ντεμπούτο του Βιτόλο, 
ο οποίος το συνδύασε με γκολ. Το νέο από-
κτημα των Ροχιμπλάνκος έκλεισε το σκορ 
(81’), ενώ νωρίτερα Καράσκο (47’) και Γκαμε-
ϊρό (74’) είχαν φτιάξει το βράδυ των Μαδρι-
λένων.

Μάλαγα - Εσπανιόλ 0-1
Η Εσπανιόλ πέρασε με 0-1 από 

την Ανδαλουσία σε βάρος της 
Μάλαγα και τη βύθισε ακόμα 
περισσότερο στον πάτο της 
βαθμολογίας.
Οι Καταλανοί άνοιξαν το 
σκορ πολύ νωρίς με το γκολ 

του Σέρτζι Νταρντέρ (6’) και 
το κράτησαν μέχρι το φινάλε για 

πάρουν μία νίκη τους τους επιτρέπει 
να... ξεμπερδέψουν με την κάτω πλευρά του 
ταμπλό. Η ομάδα του Κίκε Φλόρες πέτυχε 
δεύτερη σερί νίκη και έμεινε για τρίτο ματς 
αήττητη, ενώ εκείνη του Μίτσελ συνέχισε να 
κατρακυλά, γνώρισε τρίτη σερί ήττα και είναι 
στην τελευταία θέση του πίνακα, μαζί με την 
Λας Πάλμας ενώ έχει και αγώνα περισσό-
τερο.

«Συμφώνησε με Ρεάλ ο Αζάρ»
Πριν δυο ημέρες ο ραδιοφωνικός σταθμός 
RMC, αποκάλυψε πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 
κάνει ήδη τις πρώτες κρούσεις στο περιβάλ-
λον του παίκτη και αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο ο Βέλγος άσος αρνείται τις προ-
σπάθειες της Τσέλσι για την επέκταση του 
συμβολαίου του. Σήμερα, οι Γάλλοι προχώ-
ρησαν σε ακόμα μια αποκάλυψη, τονίζοντας 
πως ο Αζάρ τα βρήκε σε όλα με τη Βασίλισσα 
και το καλοκαίρι θα φορέσει τη φανέλα της. 
Κίνητρο για τον άσο των Μπλε αποτέλεσε 
και η παρουσία του Ζιντάν στον πάγκο της 
ομάδας, τον οποίο κι εκτιμά απεριόριστα! 
Το «RMC» υποστηρίζει πως η Ρεάλ τα βρήκε 
σε όλα και με τους Μπλε.

Προκρίθηκε αλλά και πάλι δεν 
κέρδισε η Ρεάλ
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Μεγάλη νίκη με ανατροπή πέτυχε η Ανόρθωση, 
που επιβλήθηκε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» 
της ΑΕΚ με 3-1.

Τ
ο ζητούμενο πέτυχε η ΑΕΚ, που κατάφερε να 
αιφνιδιάσει την Ανόρθωση και να προηγηθεί 
νωρίς στο σκορ. Μόλις στο 3’, ο Ακοράν εκμε-
ταλλεύτηκε τη λάθος μεταβίβαση του Σίλτεν-

φελντ, τροφοδότησε κάθετα τον Τολμές με τον φορ της 
ΑΕΚ να κάνει το παράλληλο γέμισμα, που έφερε σε θέση 
βολής τον Τομάς που από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να 
στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 11’, όμως το 
διαγώνιο σουτ του Τολμές πέρασε μόλις έξω. Η Ανόρ-
θωση από εκείνο το σημείο και μετά, άρχισε να βρί-
σκει ευκαιρίες. Δύο σουτ έξω από την περιοχή του Αράζ 
Αμπτουλαγιέφ, βρήκαν σε ετοιμότητα του Πάμπλο. Ενώ 
επίσης η «Μεγάλη Κυρία» εκδήλωσε τελικές προσπά-
θειες μέσω κόρνερ, με μεγαλύτερη εκείνη του Σίλντεν-
φελντ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν η κεφα-
λιά του Κροάτη, κατέληξε μόλις άουτ. Στην αντίπερα 
όχθη, η ΑΕΚ με σουτ έξω από την περιοχή του Τομάς 
αλλά και με κεφαλιά του Τολμές έψαξε το δεύτερο γκολ, 
ωστόσο αμφότερα κατέληξαν άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ανόρθωση απά-
ντησε με το ίδιο νόμισμα στην ΑΕΚ. Σε μία 
αντεπίθεση η ομάδα της Αμμοχώστου 
έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ήταν στο 53’ 
όταν ο Αράζ από δεξιά επιχείρησε το 
γέμισμα, με την μπάλα να περνά κάτω 
από πολλά πόδια και να φτάνει στον 
Ζοάο Βίκτορ που από κοντά έγραψε το 1-1.
Στη συνέχεια το παιχνίδι απέκτησε δύναμη 
και πολλές μονομαχίες, Κάτι που σε 11 λεπτά, 
έφερε πέντε κίτρινες εκ των οποίων οι τέσσερις λόγω 
αψιμαχιών. Οι πρώτες κινήσεις από τον πάγκο ήταν από 
τον Ιδιακέθ, που στο 64’ απέσυρε τον Τομάς και πέρασε 
τον Νέλσον. Στο 74’ η Ανόρθωση πέτυχε την ολική ανα-
τροπή, η κάθετη μεταβίβαση του Αράζ, έφερε τον Γκά-
ντσεφ μόνο με τον Πάμπλο, τον οποίο και πέρασε και 
πλάσαρε εύστοχα στην κενή εστία.
Με την Ανόρθωση να προηγείται, ο Ιδιακέθ τροποποί-
ησε το σύστημα του σε κάτι σαν 4-4-2, περνώντας τον 
Ρουσιά στη θέση του Τρουγιόλς. Ούτε όμως και αυτή 
η αλλαγή, κατάφερε να φέρει στην ομάδα της Λάρνα-
κας, τον έλεγχο του παιχνιδιού. Το μόνο που κατάφερε 
η ομάδα της Λάρνακας, ήταν δύο μακρινά σουτ ένα από 
το Λαμπάν και ένα από τον Σόρια, όμως και τα δύο κατέ-
ληξαν άουτ.
Το τελειωτικό κτύπημα από την Ανόρθωση για τη φιλο-
ξενούμενη της, ήρθε στο 89’, στην αντεπίθεση ο Ρού-
μπεν Ράγιος τροφοδότησε κάθετα τον Σισέ, με τον ταχύ-

τατο Ιβοριανό σε τετ-α-τετ με τον Πάμπλο, να πλασάρει 
εύστοχα και εν μέσω αποθέωσης να γράφει το 3-1.

Ολυμπιακός-Ομόνοια 2-3
Ο Ματ Ντάρμπισάϊαρ έγραψε τον επίλογο στο Μακά-
ρειο. Η Ομόνοια ήταν ουσιαστική στο πρώτο ημίχρονο, 
πήρε προβάδισμα δύο γκολ (Λόπες, Τζαρσίνιο) με τον 
Ολυμπιακό να φτάνει στην ισοφάριση στο δεύτερο ημί-
χρονο με τους Καπαρτή και Πολίτσι. Τον τελευταίο… 
λόγο είχε ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ που διαμόρφωσε το 
τελικό 2-3 για την Ομόνοια στο 90’+5’.
Στο πρώτο λεπτό η ομάδα του Ιβάιλο Πέτεφ απώλεσε 
διπλή ευκαιρία με τον Δημητρίου να αστοχεί με σουτ 
εντός περιοχής. Στο επόμενο λεπτό το Τριφύλλι άνοιξε 
το σκορ με τον Ντάρμπισαϊαρ, μετά από σέντρα του 
Δημητρίου, να τροφοδοτεί τον Λόπες στην περιοχή που 
άνοιξε το σκορ σημειώνοντας το πέμπτο του γκολ στο 
πρωτάθλημα.
Οι φιλοξενούμενοι κυνήγησαν το δεύτερο γκολ με 
σκοπό να διευκολύνουν το έργο τους και στο 20’ διπλα-
σίασαν τα τέρματά τους με σκόρερ τον Τζαρσίνιο. Ο 
Δημητρίου εντός περιοχής έκανε τη σέντρα στο δεύ-
τερο δοκάρι με τον ποδοσφαιριστή από το Κουαράσο 
να σκοράρει με κεφαλιά-«ψαράκι»

Το σκηνικό δεν άλλαξε στην συνέχεια με την Ομό-
νοια να έχει τον έλεγχο και να ψάχνει τρόπο 

να… σκοτώσει το ματς με τρίτο γκολ. Στο 
27’ ο Μαργκάσα εκτέλεσε κόρνερ με τον 
Γουίλιαμ Σοάρες να σημαδεύει το ορι-
ζόντιο δοκάρι με κεφαλιά, με τον Ολυ-
μπιακό να απειλεί μόνο μία φορά στο 
πρώτο ημίχρονο: στο 45’ μετά από εκτέ-

λεση κόρνερ ο Πουγιούκκας έκανε κεφα-
λιά-«ψαράκι» με τη μπάλα να αγγίζει το δεξί 

δοκάρι και να καταλήγει άουτ.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά με την 

Ομόνοια να διαχειρίζεται περισσότερο από το… κανο-
νικό το σκορ και τους Μαυροπράσινους να απειλούν 
ελάχιστα. Η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 
72’ όταν ο Πεχλιβάνης έκανε το συρτό σουτ με τον Μιχα-
ΐλοφ  να πέφτει να να εξουδετερώνει σε κόρνερ.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός μείωσε στο σκορ 
με τον εκτεθειμένο Καπαρτή να κάνει την προβολή μετά 
από χαμηλή σέντρα του Τορες, αναθερμαίνοντας το 
ενδιαφέρον στο ματς.
Στο 90’ η  άμυνα της Ομόνοιας… σταμάτησε μετά από 
υπόδειξη του βοηθού διαιτητή για φάουλ υπέρ της 
Ομόνοιας όμως ο πρώτος διαιτητής έδωσε… πλεονέ-
κτημα υπέρ του Ολυμπιακού με τον Πολίτσι να ισοφα-
ρίζει!
Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ντάρμπισαϊαρ στο 90’+5’ 
σε θέση… α λα Καπαρτή, έπειτα από σέντρα του Λόπες 
να διαμορφώνει με κεφαλιά το τελικό 2-3!

αθλητικά

ανόρθωση-αεκ 3-1

Ολική ανατροπή για τη «Μεγάλη Κυρία»

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΛ μετά από τέσσερις διαδοχικές 
ισοπαλίες, καθώς επιβλήθηκε εύκολα του Εθνικού Άχνας με 3-0 

χάρη σε γκολ των Σοάρες (20’), Λαφράνς (61’) και Λεάντρο Σίλβα (73’). 
Με 4 αλλαγές παρέταξε την ΑΕΛ ο Μπρούνο Μπαλταζάρ σε σχέση με 
τον αγώνα με τον Απόλλωνα, δεδομένων και των απουσιών που είχε 
(Μιτρέα, Αβραάμ, Μπενίτεθ), με τους Αϊρόσα, Τεϊσέιρα, Γουίλερ και 
Αρουαμπαρένα να παίρνουν θέση στην 11άδα.
Η ΑΕΛ ήταν από την αρχή κυρίαρχη του αγώνα, με τον Εθνικό σε 
παθητικό ρόλο να προσπαθεί περισσότερο να κρατήσει την αντίπαλό 
του μακριά από την εστία του. Η ομάδα της Λεμεσού είχε την κατοχή 
(70% στο πρώτο ημίχρονο), αλλά δεν μπόρεσε να φτιάξει πολλές 
ευκαιρίες.
Σε μία από αυτές, πάντως, ήρθε το γκολ μετά από όμορφο συνδυ-
ασμό των Σίλβα, Αρουαμπαρένα, Σάσι και Σοάρες και σουτ στην 
κίνηση του τελευταίου, με τον Σοάρες να διαμορφώνει το 1-0 στο 20’. 
Προσπάθησε και για δεύτερο γκολ η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς 
αποτέλεσμα, στο ίδιο σημείο πάντως ήταν άνετη ανασταλτικά, αφού 
δεν κινδύνευσε από τον Εθνικό.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ μπήκε με διάθεση να “καθαρίσει” το 
παιχνίδι και δημιούργησε πιο “καθαρές” ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. 
Στο μεταξύ, όμως, ο Εθνικός απείλησε για πρώτη φορά στο 55’ όταν 
έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ενέσκου.
Το δεύτερο γκολ ήρθε τελικά και πάλι από αμυντικογενή παίκτη. Αυτή 
τη φορά ο Σοάρες “σέρβιρε” και ο Λαφράνς σκόραρε με κεφαλιά, 
κάνοντας στο 61’ το 2-0. Τα πράγματα απλοποιήθηκαν πλέον για την 
ΑΕΛ που έφτασε και σε τρίτο γκολ στο 73’ με σουτ εκτός περιοχής του 
Λεάντρο Σίλβα που συνηθίζει να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά.
Προσπάθησε και για τέταρτο γκολ η ΑΕΛ, αλλά η κεφαλιά του Αρου-
αμπαρένα στο 92’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

αελ-εθνικός Άχνας 3-0
Χωρίς άγχος η επιστροφή 
στις νίκες
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παναθηναϊκός - μπαρτσελόνα 84-75

Ένα ατελείωτο «πράσινο» πάρτυ

Με τους Καλάθη-Γκιστ-Παππά σε δαιμονιώδη κατάσταση, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο 
στο κλειστό του ΟΑΚΑ για 9η φορά σε ισάριθμα ματς της φετινής EuroLeague αφού επικράτησε 
και της Μπαρτσελόνα με 84-75 με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στο αβαντάζ της έδρας!  

Τ
ο ερώτημα είναι το εξής: θα χάσει ποτέ ο Πα-
ναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ; Το σίγουρο είναι ότι 
παίκτες και προπονητικό τιμ δεν είναι καθό-
λου διατεθειμένοι να επιτρέψουν στους αντι-

πάλους τους να χαμογελάσουν στην Αθήνα. Κάτι που 
φάνηκε και στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα 
όπου έκαναν το 9/9 στο... απόρθητο κλειστό 
των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Μπορεί να υπήρξαν στιγμές που να 
φάνηκε πως... στραβώνει το ματς, 
αλλά οι «πράσινοι» έστησαν έναν 
ακόμα «πάρτι» στην Αθήνα και με τη 
νέα νίκη τους (00-00) έφτασαν ακόμα 
πιο κοντά στο πολυπόθητο πλεονέ-
κτημα έδρας στα playoffs.
Ο Νικ Καλάθης ήταν και πάλι ο μαέ-
στρος της νίκης κάνοντας τα πάντα -και 
δίχως ίχνος υπερβολής- στο παρκέ έχοντας 
15 πόντους, 12 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα 
και μόλις ένα λάθος! Ο Τζέιμς Γκιστ ήταν για άλλη μια 
φορά το... έτερον του ήμισυ στο παρκέ με 17 πόντους 
και 6 ριμπάουντ ενώ ο Νίκος Παππάς «μίλησε» στην 
τελευταία περίοδο όταν και σημείωσε και τους 15 
πόντους του με αποτέλεσμα να «καθαρίσει» με την 
υπόθεση της νίκης. Στην εξίσωση μπαίνει και ο Κρις 
Σίνγκλετον, ο οποίος ήταν σταθερά καλός με 14 
πόντους και 5/7 σουτ εντός παιδιάς.
Η αγωνιστική άνοδος του Κρις Σίνγκλετον στην 3η 
περίοδο και η σταθερά καλή απόδοση των Καλάθη 
και Γκιστ έφεραν τον Παναθηναϊκό και στο +8 (54-
46) λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου. Η άμυνα 
ήταν εκείνη που έκανε την διαφορά για λογαριασμό 
των «πρασίνων» αφού περιόρισε τους παίκτες της 
Μπαρτσελόνα στους 14 πόντους, παρά το γεγονός ότι 
είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με 40-37. Όμως με ένα 
επιμέρους 17-6 κατάφερε να πάρει το momentum 
και το πάνω χέρι στο ματς. Μάλιστα έδειξε την ίδια 
συνέπεια και στη συνέχεια, στέλνοντας τον δείκτη του 
σκορ και στο +11 στα μέσα της τέταρτης περιόδου με 
αποτέλεσμα να κρατήσει την διαφορά μέχρι το τέλος 
και να διατηρήσει το απόλυτο στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε να αντι-
μετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα που άκουγε στο 
όνομα, Άντε Τόμιτς. Ο Κροάτης σέντερ πήρε πολ-
λές μπάλες στο post και αποτέλεσε τον πονοκέφαλο 
του Τσάβι Πασκουάλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Αν βάλει 
κάποιος στην εξίσωση την αστοχία του Παναθηναϊ-
κού έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, η Μπαρ-

τσελόνα κατάφερε να «φρενάρει» τους «πράσινους» 
αποτρέποντας κάποιο σερί το οποίο θα την άφηνε 
πίσω στο σκορ.
Αντίθετα παρουσιάστηκε πολύ διαβασμένη, έπαιζε 
με συνεχείς αλλαγές και δεν έδινε στον Παναθηναϊκό 
την ιδανική λύση στην επίθεση. Από τη στιγμή που 

ανέβασε στροφές και ο Τόμας Ερτέλ ο οποίος 
πήρε τη σκυτάλη από τον Τόμιτς με 10 

συνεχόμενους πόντους, οι «μπλα-
ουγκράνα» έφτασαν τον δείκτη του 
σκορ στο +7 (32-25) βάζοντας... 
δύσκολα στην ελληνική ομάδα. Τα 
0/7 τρίποντα αποτέλεσαν το μεγα-
λύτερο πρόβλημα για τους γηπε-
δούχους και αυτό διότι τα περιφε-

ρειακά σουτ αποτελούν ένα από τα 
βασικά τους όπλα.

Ο Νικ Καλάθης (10π., 4ασ., 3ρ., 2κλ.) ήταν 
ο ενορχηστρωτής του Παναθηναϊκού στο πρώτο 

μισό του αγώνα, με τον Τζέιμς Γκιστ να τον ακολου-
θεί (10π., 5ρ.) και τον Μάρκους Ντένμον να ήταν το... 
κρυφό κλειδί του Πασκουάλ για την «πράσινη» επι-
στροφή στο ματς. Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν 
ένα επιμέρους 11-2 και έκλεισαν το πρώτο μισό του 
αγώνα στο +2 (36-34). Αυτό το οφείλει στην πολύ 
καλή άμυνα του δεύτερου δεκαλέπτου και πιο συγκε-
κριμένα από το 15’ και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.
Ο Ντένμον ήταν εξαιρετικός, ενώ ο Βουγιούκας κατά-
φερε να περιορίσει τη δράση του Τόμιτς. Επιπλέον 
ο Παναθηναϊκός είχε καλά ποσοστά στα δίποντα 
(67% με 14/21) ωστόσο δεν τα πήγε καλά σε τρίπο-
ντα (1/10), βολές (5/11), ριμπάουντ (12-16 η Μπαρτσε-
λόνα). Βέβαια οι παίκτες της Μπαρτσελόνα είχαν από 
τη πλευρά τους 1/8 βολές, αλλά και... 5/9 τρίποντα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να καλύψει 
το κακό του ποσοστό στα τρίποντα (4/22) και να βρει 
τις λύσεις με εξαιρετικές συνεργασίες των παικτών με 
αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς με 29/41 δίποντα 
και ποσοστό της τάξεως του 70%! Επιπλέον ήταν εξαι-
ρετικός στην άμυνα από τα μέσα της δεύτερης περι-
όδου και μετά, περιορίζοντας την δράση του Τόμας 
Ερτέλ ο οποίος προσπάθησε να κάνει την ζημιά.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ Καλάθης απλά τα έκανε... 
όλα! 17 πόντοι, 12 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 ριμπάουντ 
και μόλις ένα λάθος! Ο Τζέις Γκιστ ήταν εξίσου εντυ-
πωσιακός με άλλους 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, 
ενώ ο Νίκος Παππάς «μίλησε» στο τέλος όταν και 
σημείωσε και τους 15 πόντους του!

μπάνβιτ - αεκ 78-71
Καθίζηση στην Τουρκία

Η 
ΑΕΚ (5-5) ήταν λες και 
δεν εμφανίστηκε στο 
«Kara Ali Acar Spor 
Salonu» και η Μπάν-

βιτ (7-3), που ήταν καλύτερη ε-
πιθετικά, επικράτησε με 78-
71, για την 10η αγωνιστική του 
Champions League και ανέβηκε 
ξανά στην πρώτη θέση του Γ’ Ο-
μίλου.
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να συνέλ-
θει από την ήττα από τον Προ-
μηθέα, με αποτέλεσμα να μην 
βρει τον... εαυτό της στην Τουρ-
κία!
Η Μπάνβιτ, που ήταν φαβορί 
στην αναμέτρηση και το απέ-
δειξε, επικράτησε με 78-71 της 
«Βασίλισσας» για την 10η αγω-
νιστική του Champions League 
και σκαρφάλωσε ξανά στην 
πρώτη θέση του Γ’ Ομίλου.
Οι γηπεδύχοι ήταν καταιγιστι-
κοί πίσω από τα 6.75, με τον 
Ράουτινς (23π.) να έχει 7/8 τρί-
ποντα!
Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν 
μεν, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ 
να πάρουν προβάδισμα στο 
ματς, πέρα από το 4-5 στην 
αρχή του αγώνα, μην μπορώ-
ντας να βελτιωθούν στην επί-
θεση.
Ο Χάρις ε ίχε 15 πόν τους, 
Σάκοτα και Γκριν από 13 και 10 
πρόσθεσε ο Τζέιμς.
Ο αγώνας άρχισε με την ΑΕΚ να 
έχει κακό επιθετικό πρόσωπο 
και να κυνηγάει και πάλι στο 
σκορ. Η Μπάνβιτ «χτύπαγε» 
με τον Βίντμαρ στην ρακέτα και 
τους Τόμας, Ράουτινς και Τέιλορ 
από την περιφέρεια, φτάνοντας 
γρήγορα σε διψήφια διαφορά 
(18-7, 7’), η οποία έμεινε και στο 
10’ (24-13), μετά από... καταιγι-
σμό τριπόντων εκατέρωθεν. Η 
είσοδος του Σάκοτα στην συνέ-
χεια έδωσε άλλη... πνοή στην 
ομάδα, αφού ήταν μπροστά-
ρης στο 8-0 σερί των «κιτρινό-
μαυρων» στην δεύτερη περί-
οδο (από 33-21 σε 33-30, 17’). 
Ο Χάρις έστειλε τις ομάδες στα 
αποδυτήρια με το 41-36, ενώ 
αστόχησε και στην βολή που 

είχε από φάουλ του Τόμας.
Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ κατά-
φερε να επιστρέψει. Καββαδάς 
και Γκριν πλησίασαν στο σκορ 
(53-48, 25’), με τους φιλοξενού-
μενους να φτάνουν στον πόντο 
(57-56, 29’), με 7/7 βολές, τη 
στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν 
1/6. Ωστόσο, ο Τόμας με τρί-
ποντο στο τέλος της περιόδου 
έκανε το 61-56 (30’). Στην συνέ-
χεια η ΑΕΚ «κόλλησε» επιθε-
τικά, με αποτέλεσμα οι παίκτες 
του Φιλιπόφσκι να πάρουν και 
πάλι διαφορά (67-58, 33’). Με 
το σκορ στο 69-60, ο Ντράγκαν 
Σάκοτα πήρε τεχνική ποινή, με 
τον Ράουτινς να αστοχεί στη 
βολή. Λίγο αργότερα, και στο 
74-67, καταλογίστηκε - κακώς 
- φάουλ του Γκριν στον Κού-
λιγκ, με τους φιλοξενούμενους 
να διαμαρτύρονται. Ο Ράουτινς 
επισφράγισε το τελικό 78-71, με 
2/2 βολές.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπάνβιτ ήταν 
καλύτερη επιθετ ικά (28/51 
σουτ) και είχε 47.83% στα τρί-
ποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Η Μπάν-
βιτ επέλεξε να ενισχυθεί με 
τον Ράουτινς πριν από λίγους 
μήνες (είχε κάνει ντεμπούτο 
στο πρώτο ματς με την ΑΕΚ), 
καθώς ήταν ένας... καθαρό-
αιμος σουτέρ. Οι Τούρκοι δεν 
έκαναν λάθος, καθώς ο Ράου-
τινς μέτρησε 23 πόντους, με 7/8 
τρίποντα! Επίσης, είχε 4 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Τέιλορ 
και Τόμας είχαν από 19 και 18 
πόντους, αντίστοιχα.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Λαρεντζάκης σε 22 λεπτά είχε 
4 πόντους με 0/4 τρίποντα.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ 
στο 74-67 κι ενώ η ΑΕΚ είχε 
αρχίσει να παίρνει πάλι μπρος 
σ το τ ε λευταίο λεπτ΄ ΄ο του 
αγώνα, οι διαιτητές καταλόγι-
σαν λανθασμένα φάουλ στον 
Γκριν.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ το κακό επι-
θετικό πρόσωπο, η Μπάνβιτ 
τίποτα.
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