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Ιερώνυμος: Δεν υποχωρούμε για τη «Μακεδονία» - 
Μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων;

Τ
ην πορεία των διαπραγματεύσεων για το Σκοπιανό σχολί-
ασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, λίγες ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη για την Παρασκευή συνεδρίαση της 
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που θα ασχοληθεί με το θέμα.

Μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τσίπρα - Ζάεφ στο Νταβός, ο κ. 
Ιερώνυμος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και, αφού ξεκαθά-
ρισε ότι «δεν υποχωρούμε στο όνομα παραχώρησης της Μακε-
δονίας και στα παράγωγά της, αλλά αυτά είναι τα εύκολα», έθεσε 
το ερώτημα αν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων, «το 
οποίο μιλάει για αλύτρωτους ανθρώπους, μιλάει για πόλεις, 
μιλάει για πολλά πράγματα».
«Επομένως, αν θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπιστούν δύσκολες καταστάσεις» 
είπε ο Αρχιεπίσκοπος, όπως μετέδωσαν στα κεντρικά τους δελτία 
ειδήσεων ο ΑΝΤ1 και το Star.
Με αυτούς τους προβληματισμούς που έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
και εμμένοντας στη θέση της για μη χρήση του όρου «Μακεδο-
νία» στο όνομα της ΠΓΔΜ, θα συνέλθει την Παρασκευή η Ιερά 
Σύνοδος.
Όπως αναμένεται, στη συνεδρίαση θα τεθεί και το θέμα των συλ-
λαλητηρίων και της συμμετοχής των ιεραρχών, έπειτα απ’ όσα 
έγιναν στη Θεσσαλονίκη και εν όψει της νέας συγκέντρωσης 
στην Αθήνα.

Διεθνή ΜΜΕ για το συλλαλητήριο
Με εκτενή δημοσιεύματα σχολιάζεται στον διεθνή Τύπο το συλ-
λαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Έλλη-
νες διαδήλωσαν κατά της χρήσης του όρου «Μακεδονία» στην 
ονομασία των Σκοπίων. 
Τα περισσότερα διεθνή ΜΜΕ εστιάζουν στην μεγάλη προσέ-
λευση που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις των 30.000 συμ-
μετεχόντων, στον «παλμό» της συγκέντρωσης αλλά και στην 
παρουσία δεκάδων πολιτών που φορούσαν παραδοσιακές στο-
λές μακεδονομάχων και πολεμιστών του ‘21 και ταξίδεψαν από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας για να βρεθούν την Κυριακή στον Λευκό 
Πύργο.
New York Times
«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη συμπρω-
τεύουσα της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να δια-
μαρτυρηθούν για τη χρήση της λέξης Μακεδονία στο όνομα της 
γειτονικής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας εν μέσω συνο-
μιλιών των δύο εθνών με στόχο την επίλυση της μακρόχρονης 
διαμάχης» επισημαίνουν σε σημερινό δημοσίευμά τους οι New 
York Times.

Μετά από μια σύντομη περιγραφή των τελευταίων εξελίξεων 
στο θέμα, η αρθρογράφος δίνει μια περιγραφή του «παλμού» 
της συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι «ορισμένοι διαδηλωτές 
φορούσαν παραδοσιακές στολές» ενώ άλλοι είχαν ντυθεί σαν 
τον Μέγα Αλέξανδρο.
Ειδική αναφορά κάνει το δημοσίευμα στην παρουσία ακροδε-
ξιών πολιτικών αλλά και «σκληροπυρηνικών κληρικών» μεταξύ 
των χιλιάδων διαδηλωτών που «κυμάτιζαν σημαίες» αλλά και 
στην διάσταση απόψεων μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Κάμ-
μενου σχετικά με το θέμα της συμπερίληψης του όρου «Μακεδο-
νία» στην ονομασία των Σκοπίων. 
Όπως αναφέρεται, η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι 
«δεν είναι παράλογο να εμπεριέχεται ο όρος ‘Μακεδονία’ σε μία 
σύνθετη ονομασία, είτε με γεωγραφικό είτε με χρονικό προσ-
διορισμό, έναντι όλων, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως σαφές 
ότι κανείς δεν διεκδικεί εδάφη ή ιστορία άλλων λαών» έρχεται 
σε αντίθεση με τις απόψεις του επικεφαλής των ΑΝΕΛ ο οποίος 

απορρίπτει κατηγορηματικά την χρήση του παραπάνω όρου.
Γαλλικό Πρακτορείο
Με εκτενές δημοσίευμα του, το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει 
ότι αν και η προσέλευση στη μεγάλη συγκέντρωση της Θεσσα-
λονίκης ξεπέρασε τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί τις περα-
σμένες μέρες, «οι Έλληνες φαίνονται να είναι λιγότερο μάχιμοι 
αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα συγκριτικά με το παρελ-
θόν».
«Το 1992 πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, 10% του πλη-
θυσμού είχαν συμμετάσχει σε συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, 
διακηρύσσοντας ότι «Η Μακεδονία είναι Ελληνική»» αναφέρει 
το άρθρο.
Το δημοσίευμα κάνει επίσης λόγο για την παρουσία ακροδε-
ξιών δυνάμεων και σκληροπυρηνικών ιερέων στο συλλαλητήριο 
αλλά και στην παράξενη «σύνθεση» του πλήθους που περιλάμ-
βανε «Κρητικούς με παραδοσιακές στολές που ταξίδεψαν από το 
νησί τους με τα άλογά τους αλλά και Βορειοελλαδίτες με στολές 
μακεδονομάχων» από έναν αιώνα πριν, που βρίσκονταν στον 
Λευκό Πύργο από το πρωί της Κυριακής.
Daily Mail
Και ο ιστότοπος της Daily Mail όμως αναφέρθηκε με σημερινό 
άρθρο του στο χθεσινό συλλαλητήριο, επισημαίνοντας ότι οι 
«Έλληνες πιστεύουν ακράδαντα ότι η χρήση του ονόματος 
Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων αποτελεί σφετερισμό 
της κληρονομιάς τους και υποδηλώνει εδαφικές διεκδικήσεις 
στην επικράτειά τους».
«Πλήθη με σημαίες στα χέρια συγκεντρώθηκαν σήμερα στη 
Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, για να απαιτή-
σουν η ΠΓΔΜ να αλλάξει το όνομά της» αναφέρει το δημοσίευμα 
της βρετανικής εφημερίδας, συμπληρώνοντας ότι η προσέλευση 
του συλλαλητηρίου ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις, που έκαναν 
λόγο για 30.000 άτομα.
Sky News
«Πάνω από 100. 000 Έλληνες συγκεντρώθηκαν στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης απαιτώντας η ΠΓΔΜ να σταματήσει να χρησιμο-
ποιεί τον όρο Μακεδονία στην ονομασία της», επισημαίνει σημε-
ρινό άρθρο του Sky News.
Όπως αναφέρει, το συλλαλητήριο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας 
κόντρας 27 ετών μεταξύ της ελληνικής επικράτειας της Μακε-
δονίας, που έχει ως πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και τη γειτο-
νική χώρα της Ελλάδας γνωστή ως FYROM, ενώ ειδική αναφορά 
γίνεται και στην ατυχή αναγνώριση της ΠΓΔΜ ως «Μακεδονίας» 
από τον πρόεδρο Μπους το 2004, που είχε προκαλέσει την οργή 
των Ελλήνων.

Ο Αρχιεπίσκοπος ε ίπε ότ ι  το 

Σύνταγμα της γείτονος «μιλάει 

για αλύτρωτους ανθρώπους, για 

πόλεις, γ ια πολλά πράγματα» 

-  Πρέπε ι  να ε ίμασ τε έ τοιμοι 

να αν τ ιμετωπισ τούν δύσκολες 

καταστάσεις, σχολίασε
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Γ
ια την επίθεση που δέχθηκε από 
ομάδα ατόμων κατά τη διάρκεια 
του Συλλαλητηρίου για τη Μακε-
δονία, μίλησε στο περιθώριο ο-

μιλίας του, σε ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης ο 
βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
και πρώην υφυπουργός Παιδείας, Κώ-
στας Ζουράρις.
Όπως είπε τον χτύπησαν με καδρόνι στο 
κεφάλι ενώ χτυπήθηκε και ένας αστυνο-
μικός.
«Μόλις τέλειωσε την ομιλία του ο Φρα-
γκούλης, με χτύπησαν με καδρόνι στο 
κεφάλι, ενώ χτυπήθηκε και ο αστυνομι-
κός πίσω μου.

Πιθανολογώ πως ήταν κάτι φασισταριά-  
χωρίς να είμαι σίγουρος- καθώς το συμ-
βάν έγινε όταν έφευγε μερίδα ακροδε-
ξιών στοιχείων. Ήμουν τρεισήμισι ώρες 
εκεί, πριν την επίθεση», τόνισε ο κ. Ζου-
ράρις.
Παράλληλα ο βουλευτής των ΑΝΕΛ 
ρωτήθηκε για τη διαδικασία ψηφοφο-
ρίας των νομοσχεδίων και απάν τησε 
πως δεν διάβαζε συχνά τα νομοσχέδια 
παρόλα αυτά τα ψήφιζε.
«Δεν διάβαζα συχνά τα νομοσχέδια. 
Κάποια ήταν 600 σελίδες και ε ίχαμε 
μόνο 2- 2,5 ώρες. Παρ όλα αυτά τα 
ψήφιζα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

επικαιρότητα

Ζουράρις: Με χτύπησαν με 
καδρόνι στο κεφάλι - Πιθανολογώ 
πως ήταν κάτι φασισταριά

Public Issue: Προβάδισμα 
15,5 μονάδων της ΝΔ στην 
εκλογική επιρροή

Πεντακομματική Βουλή: ΝΔ 37%, ΣΥΡΙΖΑ 21,5%, Κίνημα Αλλαγής 13%, 
Χρυσή Αυγή 8%, ΚΚΕ 7,5% - Πώς κατανέμονται οι έδρες - Οι πιθανότητες 
αυτοδυναμίας της ΝΔ

Π
ροβάδισμα 15,5 ποσοστιαίων 
μονάδων καταγράφει η ΝΔ ένα-
ντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το 
Πολιτικό Βαρόμετρο της Public 

Issue για τον Ιανουάριο του 2018, με το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να 
βρίσκεται πολύ κοντά στην αυτοδυναμία.
Την ίδια ώρα, το Κίνημα Αλλαγής εμφανί-
ζεται να εδραιώνεται στην τρίτη θέση, με 
την εκλογική του επιρροή να ανακάμπτει 
στα επίπεδα του ΠΑΣΟΚ του 2012.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εκτί-
μηση εκλογικής επιρροής της Public Issue, 
η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 
37%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,5%, το Κίνημα Αλλα-
γής 13%, η Χρυσή Αυγή 8%, το ΚΚΕ 7,5%, 
η Ένωση Κεντρώων 2,5%, οι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες 2% και το Ποτάμι 1%. Στο 7,5% 
βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα.
Σύμφωνα με την ανάλυση της Public Issue, 
την είσοδό τους στη Βουλή εξασφαλίζουν, 
κατά πάσα πιθανότητα, μόνο πέντε κόμ-
ματα: η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, 
η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, ενώ σημαντικές 
πιθανότητες διατηρούν 
η Ένωση Κεντρώων και 
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Ειδικότερα:
Σε σενάριο πεντακομ-
ματικής Βουλής με την 
ισχύουσα εκλογ ική 
επιρροή
- ΝΔ: 148-165 έδρες
- ΣΥΡΙΖΑ: 53-70 έδρες
- Κίνημα Αλλαγής: 
30-44 έδρες
- Χρυσή Αυγή: 19-28 έδρες
- ΚΚΕ: 17-26 έδρες
- Ένωση Κεντρώων: 0-10 έδρες
- Ανεξάρτητοι Έλληνες: 0-9 έδρες
Η έρευνα της εταιρείας μετρήσεων πραγ-
ματοποιήθηκε πριν από τα συλλαλητήρια 
και την πολιτική ένταση που έχει πυρο-
δοτήσει η ανακίνηση του Σκοπιανού. 
«Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για μείζον 
πολιτικό γεγονός. Υπό αυτήν την έννοια, 
συνιστά ένα εξαιρετικά κρίσιμο αστάθ-
μητο παράγοντα, οι συνέπειες του οποίου 

ενδέχεται να ασκήσουν σημαντική επί-
δραση στο κομματικό σύστημα και στον 
εκλογικό ανταγωνισμό, τροποποιώντας 
ίσως τους δεδομένους σήμερα συσχετι-
σμούς δυνάμεων» αναφέρει η εταιρεία.

Τα βασικά συμπεράσματα
Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017, η 
εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ σημειώ-
νει άνοδο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες, 
από 19% τον περασμένο Οκτώβριο σε 
21,5% σήμερα. Η παρατηρούμενη μετα-
βολή του γενικού πολιτικού, οικονομικού 
και κοινωνικού κλίματος, σε συνδυασμό 
με τη διανομή του κοινωνικού μερίσμα-
τος εξηγούν,  ως ένα βαθμό, αυτήν  την 
άνοδο.
Ενδεικτικά, στην έρευνα της Public Issue, 
προκύπτει ότι 20% των νοικοκυριών (ένα 
στα πέντε), δηλαδή ένα σημαντικό τμήμα 
του εκλογικού σώματος, δηλώνει ότι έχει 
λάβει το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα».
Αντιθέτως, η εκλογική επιρροή της ΝΔ, 
στο  ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφει 

σημαντική κάμψη, κατά τέσ-
σερις μονάδες, με αποτέλε-
σμα για πρώτη φορά μετά 
το καλοκαίρι του 2016 να 
βρεθεί -εκ νέου- κάτω από 
το όριο του 40%, στο 37%.
Η διαφορά α/β κόμματος (η 
λεγόμενη «ψαλίδα») παρα-
μένει σε διψήφια επίπεδα 
και υπολογίζεται σε 15,5%. 
Θα πρέπει να επισημανθεί, 

ότι μεγαλύτερη διαφορά από αυτήν έχει 
καταγραφεί ιστορικά, μόνο στις δύο πρώ-
τες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπο-
λιτευτικής περιόδου (1974, 1977). Ταυτό-
χρονα, ως αποτέλεσμα της αντίστροφης 
τάσης στην επιρροή των δύο κομμάτων, 
η μείωση που παρατηρείται στο προβά-
δισμα της ΝΔ, το τελευταίο εξάμηνο του 
2017 είναι εντυπωσιακή: από 24% τον 
Οκτώβριο του 2016 και 22% τον Οκτώ-
βριο του 2017, έχει περιοριστεί σήμερα 
σε 15,5% (μείωση κατά 8,5 μονάδες σε 
18 μήνες).



06 26 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Ικανοποιητική η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας – Ωστόσο οι επενδύσεις εξακολουθούν να 
μειώνονται

Ι
κανοποίηση εκφράζει ο Σύνδε-
σμος Ελλήνων Βιομηχάνων για 
την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας κατά το εννεάμηνο 

2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η βι-
ομηχανική παραγωγή, οι εξαγωγές 
και ο κύκλος εργασιών στον τουρι-
σμό ενισχύονται, παράλληλα με την 
ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας. 
Στο εβδομαδιαίο δελτίο του, ο ΣΕΒ 
επισημαίνει ότι η παραγωγικότητα 
υποχωρεί, παρά τις μεταρρυθμί-
σεις. Την ίδια ώρα οι επενδύσεις 
μειώνονται συνεχώς, με αποτέλε-
σμα να υπάρχει κίνδυνος να μετα-
τραπούν σε «αχίλλειο πτέρνα» της 
ελληνικής οικονομίας. 
Αναλυτικά, η επισκόπηση του εβδο-
μαδιαίου δελτίου του ΣΕΒ αναφέρει: 
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας στο εννιάμηνο του 2017 είναι 
ικανοποιητική, με τη βιομηχανική 
παραγωγή, τ ις εξαγωγές, και τον 
κύκλο εργασιών στον τουρισμό να 
ενισχύονται, καθώς ενδυναμώνεται 
η ανάκαμψη της διεθνούς οικονο-
μίας. Παράλληλα, οι λιανικές πωλή-
σεις ανακάμπτουν, αν και με κάποια 
υστέρηση, καθώς η ιδιωτική κατα-
νάλωση παραμένει συγκρατημένη 
(+0,6%), λόγω της υφεσιακής επί-
πτωσης που ασκεί το πρόγραμμα 
προσαρμογής ακόμη σ την οικο-
νομία. Την ανάκαμψη της οικονο-
μίας στηρίζει η αύξηση της απα-
σχόλησης κατά 1,9% και η αύξηση 
των μισθών κατά 0,5%. Η αύξηση, 
όμως, του φορολογικού βάρους 
και η συγκράτηση των συντάξεων 
και των παροχών, δεν επιτρέπουν 
ακόμη ούτε την άνοδο του διαθέσι-
μου εισοδήματος των νοικοκυριών, 
που εξακολουθεί να μειώνεται στο 
εννιάμηνο του 2017 κατά -0,3%, 
ούτε την βελτίωση του ποσοστού 
αποταμίευσης των νοικοκυριών, 
που διαμορφώθηκε σε -8% του 
διαθέσιμου εισοδήματος από -7% 
πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική 
κατανάλωση εξακολουθεί ενδεχο-

μένως να στηρίζεται και στη ρευ-
στοποίηση αποταμιεύσεων και την 
έξαρση της φοροδιαφυγής. 
Ταυτόχρονα, με την αύξηση της απα-
σχόλησης (+1,9%) να υπερβαίνει την 
αύξηση του ΑΕΠ (+1,1%), η παρα-
γωγικότητα της οικονομίας υποχω-
ρεί. Η μείωση της παραγωγικότη-
τας, στην ουσία, ενσωματώνει όλες 
τις διαρθρωτικές παθογένειες που 
εξακολουθούν να επηρεάζουν το 
παραγωγικό πρότυπο της χώρας, 
παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν 
επιχειρηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Σε συνδυασμό, δε, με την αύξηση 
των αμοιβών, οδηγεί σε αύξηση του 
κόστους εργασίας ανά μονάδα προ-
ϊόντος, και τείνει να συμπιέζει την 
ελκυστικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας ως επενδυτικού προορισμού. 
Εν προκειμένω, η αχίλλειος πτέρνα 

της ανάκαμψης είναι οι επενδύσεις, 
που εξακολουθούν να μειώνονται 
(πλην των μεταφορικών μέσων), 
ενώ σε καθαρή βάση (μετά τις απο-
σβέσεις) είναι ακόμη αρνητικές, δεν 
αρκούν δηλαδή για να αυξήσουν 
το κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας 
και, κατ’ επέκταση, το βιοτικό επί-
πεδο των κατοίκων της. 
Σημειώνεται, ότι η χειροτέρευση 
της ανταγωνιστικότητας, που συσ-
σωρεύεται από το 2015 και μετά, 
πρέπε ι να προβληματ ίσε ι τους 
ασκούντες την οικονομική πολι-
τική, καθώς η εξέλιξη αυτή τείνει 
να εξασθενεί τους κλάδους διεθνώς 
εμπορεύσιμων αγαθών (τη βιομη-
χανία κατά κύριο λόγο) και, έτσι, 

να παρεμποδίζει τον μετασχημα-
τισμό της οικονομίας προς την επι-
θυμητή κατεύθυνση ενός εξωστρε-
φούς παραγωγικού προτύπου. Με 
τα δεδομένα αυτά, οι μισθολογικές 
προσαρμογές θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένες με την παραγωγικό-
τητα της οικονομίας ώστε να απο-
φύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. 
Σε θετικό έδαφος για 7ο συνεχό-
μενο μήνα κινήθηκαν οι πωλήσεις 
στη μεταποίηση πλην πετρελαιοει-
δών τον Νοέμβριο του 2017 (+5,9% 
το διάστημα Ιαν – Νοε 2017), με τους 
περισσότερους κλάδους να κατα-
γράφουν θετικές μεταβολές, ακο-
λουθώντας και την άνοδο της βιο-
μηχανικής παραγωγής. Η ανοδική 
πορεία των βιομηχανικών πωλή-
σεων οφείλεται κατά μεγάλο μέρος 
στις εξαγωγές, καθώς οι πωλήσεις 
της μεταποίησης πλην πετρελαιοει-
δών στην εξωτερική αγορά κατέγρα-
ψαν αύξηση +10,5% το διάστημα Ιαν 
– Νοε 2017. Παράλληλα, το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών βελτιώνε-
ται (πλεόνασμα €232 εκατ. το διά-
στημα Ιαν – Νοε 2017, έναντι ελλείμ-
ματος €108 εκατ. το αντίστοιχο διά-
σ τημα το 2016), ως αποτέλεσμα 
κυρίως της αύξησης των εισπρά-
ξεων από τουρισμό και μεταφορές 
(+10,7% και +17,6% αντίστοιχα), ενώ 
οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα 
κινούνται επίσης δυναμικά (+9,4% 
σε τρέχουσες και +6,5% σε σταθε-
ρές τιμές). 
Την ίδια ώρα, σ ταδιακή υποχώ-
ρηση καταγράφει το ποσοστό αδή-
λωτης απασχόλησης (6% κατά το 
διάστημα Ιαν – Αυγ 2017, από 7,1% 
το 2016), ενώ συνεχίζεται η βελτί-
ωση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο 
των τραπεζών, με το ποσοστό των 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
στο σύνολο των ανοιγμάτων να υπο-
χωρεί σε 44,6% το ενιάμηνο του 
2017, έναντι 44,8% τον Δεκέμβριο 
του 2016, κυρίως λόγω διαγραφών 
δανείων.

ΣΕΒ: Αχίλλειος πτέρνα της ανάκαμψης οι 
επενδύσεις που μειώνονται

Νέα πρόκληση από 
το τουρκικό ΥΠΕΞ: 
Επιθετικότητα έχουν οι 
υπουργοί του Τσίπρα

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τις 
δηλώσεις Τσίπρα από το Νταβός, 
επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού 
ΥΠΕΞ 

Ο
ξύτατη ήταν η αντίδραση του τουρκι-
κού υπουργείου Εξωτερικών στη χθε-
σινή αναφορά του πρωθυπουργού Α-
λέξη Τσίπρα ο οποίος χαρακτήρισε α-

πό το Νταβός την Τουρκία «επιθετικό γείτονα».  
Σε δήλωσή του, ο  εκπρόσωπος του τουρκικού 
ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, ανέφερε συγκεκριμένα:
«Δεν είναι δυνατόν για εμάς να  αποδεχθούμε τη 
δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού κ. Τσίπρα 
εναντίον της Τουρκίας, χθες στο Νταβός.
Νομίζουμε ότι ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε μάλλον να 
κοιτάξει στο υπουργικό του συμβούλιο για απτά 
παραδείγματα «επιθετ ικότητας». Όλοι γνωρί-
ζουν ότι κάποιοι από τους συναδέλφους του ται-
ριάζουν τέλεια με τον ορισμό του».
Η επίμαχη αποστροφή του λόγου του κ. Τσίπρα 
σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια συζήτησης 
για το μεταναστευτικό όταν ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός είχε αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα που αφορά 
σ το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να βρούμε 
μόνιμες λύσεις. Υπάρχουν δύο δρόμοι: ή σπρώ-
χνουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και περι-
μένουμε, ή το αν τ ιμετωπίζομε με δυναμισμό. 
Ανέλαβα τα ηνία της χώρας εν μέσω οικονομικής 
και προσφυγικής κρίσης με προβλήματα σ την 
περιοχή, εντάσεις και αερομαχίες στο Αιγαίο, το 
Κυπριακό. Και με έναν επιθετικό γείτονα, μερι-
κές φορές απρόβλεπτο, με μια επιθετική στρατι-
ωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο».

Ο Τουρκικός τύπος
Εκτός από τις επίσημες αντιδράσεις της Τουρ-
κίας, οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού 
προκάλεσαν την αντίδραση και του τουρκικού 
τύπου. 
Με τον εμφατ ικό τ ί τ λο «Αυθάδε ια από την 
Ελλάδα... Αδιανόητες λέξεις από τον Τσίπρα για 
τη Τουρκία» η φιλο-ερν τογαν ική εφημερίδα 
Sözcü αναφέρε ται σ τα λεγόμενα του Έλληνα 
πρωθυπουργού, τον ίζον τας ότ ι  «βρίσκε ται 
υπό πίεση, μετά την επίσκεψη Ερν τογάν σ την 
Ελλάδα».
Σε ίδιο φυσικά τόνο η Hürriyet χαρακτήρισε τις 
δηλώσεις του Αλέξη Τσ ίπρα σ το Οικονομικό 
Φόρουμ του Νταβός ως «εκτός ορίων», καθώς 
η ομιλία του «περιείχε σκληρές λέξεις γ ια την 
Τουρκία», οι οποίες, σύμφωνα πάντα με τους 
Τούρκους «θα αυξήσουν την ένταση»
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Τσάμηδες επιχείρησαν 
να σταματήσουν τις 
εκταφές - Οι εθνικιστές, 
που υποστηρίζουν πως 
η κατασκευή ελληνικών 
στρατιωτικών νεκροταφείων 
στην Βόρειο Ήπειρο 
θα νομιμοποιήσει 
ελληνικές διεκδικήσεις, 
απομακρύνθηκαν από την 
αστυνομία και οι εργασίες 
συνεχίστηκαν κανονικά

Μ
ετά από χρόνια δια-
πραγματεύσεων, ξε-
κίνησε επίσημα σή-
μερα, παρουσία ε-

μπειρογνωμόνων από την Ελλά-
δα και την Αλβανία, η διαδικασία 
αναζήτησης, εκταφής, ταυτοποί-
ησης και ταφής των Ελλήνων πε-
σόντων στις περιοχές του Αργυ-
ροκάστρου.
Την ίδια στιγμή, Ομάδα Αλβανών 
εθνικιστών, επιχείρησε το πρωί  
να παρεμποδίσει την εκταφή 
οστών Ελλήνων στρατιωτών  του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940 
– 1941 στη θέση Ντραγκότι στα 
Στενά της Κλεισούρας, κοντά στο  
Τεπελένι.
Οι Τσάμηδες εθνικιστές, που 

υποστηρίζουν πως η κατασκευή 
ελληνικών στρατιωτικών νεκρο-
ταφείων στην Βόρειο Ήπειρο θα 
νομιμοποιήσει ελληνικές διεκδι-
κήσεις,  απομακρύνθηκαν από την 
αστυνομία και οι εργασίες συνεχί-
στηκαν κανονικά. 
Υπολογίζεται πως 620 και πλέον 
πεσόντες είναι θαμμένοι στη 
συγκεκριμένη θέση, ενώ οι εκτα-
φές θα συνεχιστούν έως την περι-
οχή της Κορυτσάς, όπου υπολο-
γίζεται πως βρίσκονται πρόχειρα 
θαμμένοι περίπου 6.800 από τους 
8.000 Έλληνες που σκοτώθηκαν 
σε μάχες με τους Ιταλούς.

Στην Κλεισούρα ο Γιώργος 
Σούρλας
Στα Στενά της Κλεισούρας, βρέ-
θηκε το πρωί και ο επίτιμος πρόε-
δρος της Ένωσης Συγγενών Πεσό-
ντων κατά το Έπος 1940 – 1941, 
συγγραφέας του βιβλίου: «Οι 
ήρωες του 1940 περιμένουν» και 
πρώην Υπουργός, Γεώργιος Σούρ-
λας, ο οποίος για χρόνια ολό-
κληρα είχε αναδείξει το θέμα με 
τους άταφους νεκρούς του Ελλη-
νοϊταλικού Πολέμου.
Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημέ-
νος δήλωσε: «Την ημέρα αυτή 
που αποτελεί ιστορικό ορόσημο 

για τους άταφους πεσόντες κατά 
το έπος 1940, είμαστε εδώ στον 
τόπο της θυσίας για να αποτί-
σουμε φόρο τιμής και βαθιάς 
ευγνωμοσύνης στους ήρωες μας 
που έγραψαν τις πιο λαμπρές 
σελίδες στην ιστορίας της Ελλά-
δος, δόξασαν την πατρίδα, προ-
κάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμα-
σμό και άλλαξαν την πορεία του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είμα-
στε εδώ για να ζητήσουμε από τα 
βάθη της καρδίας μας, συγγνώμη 

γιατί δεν πράξαμε το καθήκον 
μας όλα τα προηγούμενα χρό-
νια. Δεν εκπληρώσαμε τις θρη-
σκευτικές, εθιμικές και εθνικές 
μας υποχρεώσεις. Δεν πράξαμε 
αυτά που επιτάσσει η ιστορική 
μας κληρονομιά, που μας δίδα-
ξαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, με 
το «νεκρούς θάπτειν, νεκρόν μη 
υβρίζειν», αναλωθήκαμε σε εορ-
τασμούς, πανηγυρισμούς και 
επετειακές εκδηλώσεις της 28 ης 
Οκτωβρίου με τους ήρωές μας, 

77 ολόκληρα χρόνια εγκαταλειμ-
μένους, ξεσκέπαστους στα βουνά 
και στα λαγκάδια της Βορείου 
Ηπείρου, στους τόπους θυσίας 
και μαρτυρίου. Όμως δεν τους 
ξεχάσαμε, όπως άλλωστε υπο-
σχεθήκαμε πριν από δώδεκα χρό-
νια, όταν επισκεφθήκαμε τον ιερό 
αυτό χώρο της ομαδικής ταφής 
και αρχίσαμε το οδοιπορικό για 
την αποκατάσταση της της εκκρε-
μότητας με άταφους τους 7.976 
πεσόντες».

Ιστορική στιγμή: Ξεκίνησε η εκταφή των Ελλήνων πεσόντων 
του ‘40 στο μέτωπο της Αλβανίας
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Κορακάκη: Με «λύγισε» το 
συλλαλητήριο - Δεν είμαι ακραία

Μ
ία συγκινητική ανάρτηση για 
το συλλαλητήριο της Θεσσα-
λονίκης έκανε η χρυσή ολυ-
μπιονίκης Αννα Κορακάκη. Η 

όμορφη αθλήτρια φωτογραφήθηκε μπρο-
στά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου και έγραψε πως δεν μπόρεσε να είναι 
στη Θεσσαλονίκη για τη συγκέντρωση, η 
λαοθάλασσα όμως που είδε τη «λύγισε». 
Υπογράμμισε δε πως όσοι επιχειρήσουν 
-άστοχα- να της αποδώσουν χαρακτηρι-
σμούς και να φτιάξουν ακραίες εικασίες 
για τα πιστεύω της «τουλάχιστον, θα πέ-
σουν έξω».
Δείτε αναλυτικά τι έγραψε στο Instagram: 
«Με γνωρίζετε ως αθλήτρια. Αθλήτρια 
που εκπροσωπώ με όλες μου τις δυνά-
μεις και με περίσσια υπερηφάνεια τη χώρα 
μας στο εξωτερικό. Όμως πριν, ταυτό-
χρονα και μετά από αυτή την ιδιότητα, δεν 
παύω να είμαι μέρος των ενεργών πολι-
τών μίας άξιας χώρας. Εχθές δεν κατάφερα 
να παραβρεθώ στο συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης. Το ανάρπαστο όμως που 
συνέβη εκεί, με «λύγισε». Η συγκέντρωση 
χιλιάδων πολιτών, ειρηνικά, αποφασι-
στικά, περήφανα. Σε αυτό το σημείο, πριν 
κάποιοι επιχειρήσουν -άστοχα- να προσ-
δώσουν χαρακτηρισμούς και φτιάξουν 

ακραίες εικασίες για τα πιστεύω μου, έχω 
να πω, πως τουλάχιστον, θα πέσουν έξω. 
Έχουμε μία ιστορία, γενικότερα σαν έθνος, 
την οποία, αν δεν είμαστε άξιοι να συνε-
χίσουμε το ίδιο λαμπρά όσο οι παλαιότε-
ροι, οφείλουμε -τουλάχιστον- να τη διατη-
ρήσουμε και να τη διαφυλάξουμε. Έχουμε 
αξιοπρέπεια, που πρέπει να μείνει αλώ-
βητη. Λιμάνια, αεροδρόμια, γη, πωλού-
νται. Αξίες ΟΧΙ».

επικαιρότητα

Τρία χρόνια από τις εκλογές του 2015, 
ο πρώην υπουργός Οικονομικών 
δίνει ραντεβού σε δύο μήνες για... νέο 
ξεκίνημα

Τ
ην δημιουργία νέου κόμματος προ-
ανήγγειλε με μήνυμά του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην υ-
πουργός Οικονομικών, Γιάνης Βα-

ρουφάκης.
Με ανάρτηση στα ελληνικά και τα αγγλικά, ο 
πρώην υπουργός αναφέρθηκε στα τρία χρό-
νια από τις εκλογές του 2015 που ανέδειξαν 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
«Πριν τρία χρόνια, σαν σήμερα, ο λαός 
έδωσε εντολή για τέλος της χρεοδουλο-

παροικίας. Η εντολή αυτή παραβιάστηκε. 
Τελική ήττα όμως δεν υπάρχει. Όπως δεν 
υπάρχει τελική νίκη. Ραντεβού σε 2 μήνες 
(26/3) για ένα νέο ξεκίνημα», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Γιάννης Βαρουφάκης.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης έχει ιδρύσει το 
Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 
2025 (Democracy in Europe Movement 
2025), περισσότερο γνωστό με το αρκτι-
κόλεξο DiEM25,  ένα πανευρωπαϊκό πολι-
τικό κίνημα με στόχο τη μεταρρύθμιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δημιουργηθεί 
«μία πλήρης δημοκρατία με ένα ανεξάρτητο 
κοινοβούλιο το οποίο θα σέβεται την εθνική 
αυτοδιάθεση και το μοίρασμα της εξουσίας 
με τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφερειακές 
συνελεύσεις και τα δημοτικά συμβούλια».

Νέο κόμμα ανακοινώνει στις 26 
Μαρτίου ο Γιάνης Βαρουφάκης

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

τικές μετακινήσεις μας, όπως και την ασφάλεια του εαυτού μας, 

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή ή θα πέσουμε θύμα ατυχήματος ή θα παρατηρή-

σουμε ατύχημα τρίτων. Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεται να κινηθούμε με προ-

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

 ª Ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία, καιρό, κατάσταση του οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

 ª Μοντέλο, αριθμός πινακίδας, όνομα οδηγού, αριθμός επιβατών, ασφαλι-

στική εταιρεία, αριθμός ασφάλισης, ζημιές και τραυματισμοί για κάθε εμπλε-

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

 ª Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, με λεπτομέρειες όπως κατευ-

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να συζητήσετε τα επό-

μενα βήματα.

Εάν δείτε ένα ατύχημα
Εκτίμησε την κατάσταση: Υπάρχουν τραυματίες; Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλ-

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

Εάν ήσασταν μάρτυρας του ατυχήματος, παραμείνετε στο σημείο μέχρι να σας 

μιλήσει η αστυνομία.

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
Λαγκάρντ: Ολοκλήρωση 
μεταρρυθμίσεων και ελάφρυνση χρέους 
για να βγει η Ελλάδα απ’ τα μνημόνια

«Ο δανειακός κορσές έχει δεθεί σφιχτά μέχρι το 2060. Εάν δεν γίνουν κι άλλες 
ελαφρύνσεις του χρέους, η Ελλάδα θα παραμείνει αυτό που είναι τώρα: ένα 
κράτος υπό ξένη διοίκηση», γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche 
Zeitung

«Συμφωνήσαμε να 
συνεργαστούμε για τους κοινούς 
στόχους της ολοκλήρωσης 
των μεταρρυθμίσεων και να 
εξασφαλίσουμε την ελάφρυνση 
χρέους» τόνισε η διευθύντρια του 
ΔΝΤ

Δ
ιπλό μήνυμα προς την ελληνι-
κή κυβέρνηση και τους Ευρω-
παίους δανειστές της Ελλάδας 
μετέφερε η γενική διευθύντρια 

του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στον Αλέξη 
Τσίπρα με τον οποίο συναντήθηκε στο 
Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ. 
Η παραίνεση της κυρίας Λαγκάρν τ 
στον κ. Τσίπρα ήταν να ολοκληρώσει η 
κυβέρνησή του τις μεταρρυθμίσεις που 
έχουν συμφωνηθεί, ενώ παραλλήλως 
η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ κάλεσε 
τους Ευρωπαίους να λάβουν μέ τρα 
γ ια την ελάφρυνση του 
δημοσ ίου χρέους της 
Ελλάδας. 
«Η  ολο κ λ ή ρω σ η τ ων 
με ταρρυθμίσεων και η  
ε λάφρυνση του χρέους 
από τους Ευρωπαίους 
ε τα ίρους της  Ελ λάδας 
είναι ουσιαστικής σημα-
σίας γ ια την διατήρηση 
μιας βιώσιμης ανάπτυξης και την επι-
τυχή έξοδο της Ελλάδας από το επίσημο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης, αργό-
τερα μέσα στο έτος» δήλωσε η Κριστίν 
Λαγκάρντ.
Η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τη 
γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ στο 
περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομι-
κού Φόρουμ, σ το Νταβός πραγματο-
ποιήθηκε σε καλό κλίμα, σύμφωνα με 
αρμόδιες πηγές.
Σε αυτή τη φάση, η Κριστίν Λαγκάρντ 
είναι από τους ελάχιστους συμμάχους 
της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα 
της ελάφρυνσης του χρέους, κάτι που 
οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αποφεύγουν 
να χαρακτηρίσουν ως επείγον, αναμέ-
νοντας την ολοκλήρωση του τρίτου προ-
γράμματος στήριξης τον Αύγουστο του 
2018, όταν και θα εξετάσουν εκ νέου τη 
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 
Ανταποκριτές ξένων μέσων ενημέρω-

σης που βρίσκονται στο ελβετικό θέρε-
τρο «ανέβασαν» στο Twitter φωτογρα-
φίες του Έλληνα πρωθυπουργού με την 
κυρία Λαγκάρντ, πριν από τη συνάντησή 
τους και στις οποίες φαίνονται ιδιαίτερα 
ευδιάθετοι και χαμογελαστοί μπροστά 
στο φακό.
Μετά το τέλος της συνάντησης η Κριστίν 
Λαγκάρντ σε μήνυμά της σ το Twitter 
ανέφερε ότι συνάντησε τον Έλληνα πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον συνε-
χάρη για την πρόοδο της Ελλάδας στις 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις. 
«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για 
τους κοινούς σ τόχους της ολοκλήρω-
σης των μεταρρυθμίσεων και να εξα-
σφαλίσουμε την ελάφρυνση χρέους με 
τους Ευρωπαίους εταίρους, δύο πολύ 
σημαντικούς παράγοντες για την βιώ-
σιμη ανάπτυξη», τόνισε η διευθύντρια 
του ΔΝΤ.
«Ήταν χαρά μου που συναν τήθηκα 
με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσ ίπρα, 

απόψε, στο Νταβός. Τον 
συνεχάρην για την πρό-
οδο που έ χε ι σημε ιώ-
σει η Ελλάδα, κάτ ι που 
α ναφ έ ρε τ α ι  κα ι  σ τ ην 
πρόσφατη δήλωση του 
Eurogroup και διαβεβαί-
ωσα τον πρωθυπουργό 
για την υποστήριξη του 
ΔΝΤ αναφορικά με το 

πρόγραμμα προσαρμογής» δήλωσε η 
γενική διευθύντρια τουΤαμείου.
«Υπογράμμισα επίσης ότ ι η ολοκλή-
ρωση των μεταρρυθμίσεων και η  ελά-
φρυνση του χρέους από τους Ευρωπαί-
ους εταίρους της Ελλάδας είναι ουσι-
αστικής σημασίας γ ια την διατήρηση 
μιας βιώσιμης ανάπτυξης και την επι-
τυχή έξοδο της Ελλάδας από το επίσημο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης, αργότερα 
μέσα σ το έτος» επισήμανε η Κρισ τ ίν 
Λαγκάρντ.
Αλέξης Τσίπρας και Κρισ τίν Λαγκάρντ 
είχαν συναντηθεί τον περασμένο Οκτώ-
βριο, σ τα γραφεία του Ταμείου σ την 
Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της επίσημης 
επίσκεψής του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. 
Και οι δύο πλευρές είχαν διαμηνύσει 
ότι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους 
είναι απαραίτηση για την επιτυχή έξοδο 
από τα προγράμματα στήριξης και την 
επιστροφή της χώρας σε βιώσιμη ανά-
πτυξη.

Süddeutsche Zeitung: Ο Αλέξης 
Τσίπρας είναι ένας μετρ της 
πολιτικής ακροβασίας

Τ
ην επικείμενη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και την πιθανή πορεία της 
Ελλάδας μετά την επιδιωκόμενη έξοδο από τα μνημόνια σχολιάζουν Γερμανοί 
αρθρογράφοι.
Υπό τον τίτλο «Το τίμημα της ελευθερίας» η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung 

γράφει: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας μετρ της πολιτικής ακροβασίας. Εδώ και εβδομά-
δες ο Έλληνας πρωθυπουργός αυτοπροβάλλεται ως ο αγγελιοφόρος μιας νέας εποχής, 
που θα ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα 
στήριξης οπότε και η Ελλάδα θα πρέπει και πάλι να ανακτήσει την κυριαρχία της. Ελεύ-
θερη πλέον από τις επιταγές λιτότητας των δανειστών ώστε να μπορεί να επιστρέψει στις 
αγορές για να αναχρηματοδοτηθεί. Αλλά αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα. Ήδη από τώρα ο δανειακός κορσές έχει δεθεί σφιχτά μέχρι το 2060. Εάν δεν 
γίνουν κι άλλες ελαφρύνσεις του
χρέους, η Ελλάδα θα παραμείνει αυτό που είναι τώρα: ένα κράτος υπό ξένη διοίκηση. 
Οκτώ χρόνια κρατούν οι διαφωνίες για το χρέος της Ελλάδας. Σε αυτό το διάστημα η 
χώρα εφάρμοσε τόσο σκληρές περικοπές, που μάλλον κανένα ανεξάρτητο κράτος δεν 
θα δεχόταν. Πολλά πράγματα βελτιώθηκαν. Αλλά το χρέος παραμένει υψηλό. Όπως και 
τα ποσοστά ανεργίας. Οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν υπερβολικά πολλά κόκκινα 
δάνεια. Και παρ’ όλο που έγιναν πολλές ιδιωτικοποιήσεις, πολλοί ξένοι επενδυτές απο-
φεύγουν τη χώρα όσο ποτέ. Αυτό δεν θα αλλάξει εάν η Ελλάδα δεν σταθεί και πάλι στα 
πόδια της».

Το δίλημμα του Τσίπρα
Στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt αναφέρεται: «Για μεγάλο διάστημα η Ελλάδα 
θεωρούνταν το προβληματικό παιδί της ευρωζώνης. Η Αθήνα αντιστεκόταν στις μεταρ-
ρυθμίσεις και παρά τις ενισχύσεις δισεκατομμυρίων η χώρα δεν μπορούσε να σταθεί 
στα πόδια της. Τώρα όμως οι δανειστές βρίσκουν μόνο καλά λόγια (σ.σ. για την Ελλάδα). 
Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και πάλι, αν και σε χαμηλά επίπεδα.
Ακόμη και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πάλαι ποτέ επαναστάτης, υλοποιεί στο 
μεταξύ τις οδηγίες των δανειστών με μεγαλύτερη συνέπεια από όλους τους προκατό-
χους του. Με τον Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο ‘σχεδόν 
όλα έγιναν πιο εύκολα’ λέει επαινετικά ο πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντά-
ισελμπλουμ. 
Το ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι τώρα συνεργάσιμη δεν αποτελεί έκπληξη. Διότι σε 
λίγο καιρό ο Τσίπρας θα μπορέσει να δρέψει τους καρπούς της μακρόχρονης πολιτικής 
περικοπών. Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται επιτέλους η έξοδος από τα προγράμματα 
προσαρμογής που δρομολογήθηκαν πριν από οκτώ χρόνια περίπου».
Παράλληλα στο άρθρο αναφέρεται ότι σύντομα θα ανακύψει και πάλι το ζήτημα της ελά-
φρυνσης του χρέους το οποίο θα φέρει τον έλληνα πρωθυπουργό σε δίλημμα: «Από τη 
μια πλευρά ζητά εδώ και χρόνια ελάφρυνση του χρέους. Από την άλλη όμως γνωρίζει 
αυτή συνοδεύεται αναγκαστικά από νέα δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά μέτρα. 
Ο Τσίπρας μάλλον θα δυσκολευτεί να το εξηγήσει αυτό στους συμπατριώτες του. Διότι 
εδώ και μήνες τους λέει ότι τον Αύγουστο η Ελλάδα θα απελευθερωθεί για πάντα από 
την επιτροπεία των δανειστών».
Η εφημερίδα Frankfurter Rundschau γράφει: «Το Eurogroup απελευθερώνει 6,7 δισ., 
που θα δοθούν σε υποδόσεις. Με το τέλος του προγράμματος να πλησιάζει, επιστρέφει 
στην ατζέντα και το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους – ένα πολιτικά λεπτό ζήτημα». Επι-
πλέον ο δημοσιογράφος αναφέρεται στις διαστάσεις που λαμβάνει το θέμα σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο: «Πολλές χώρες της ευρωζώνης θα δυσκολευτούν πολύ να δικαιολο-
γήσουν στο εσωτερικό τους κι άλλες παραχωρήσεις προς την Ελλάδα».
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εδώ Κύπρος

Ό
λοι πλην του Κουντρέτ Οζερσάι θα υποδε-
χθούν τον Χουσείν Οζγκιουργκιούν για να 
πιουν καφέ και όχι να συνομιλήσουν μα-
ζί του για τον σχηματισμό «κυβέρνησης», 

δήλωσαν οι αρχηγοί των τεσσάρων κομμάτων που 
συναντήθηκαν για ακόμη μια φορά για τον σχηματι-
σμό «κυβέρνησης συνεργασίας».
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η σημερινή, 
πέμπτη συνάντηση έγινε στα γραφεία του ΔΚ, όπου 
ο Σερντάρ Ντενκτάς δήλωσε ότι δεν βρίσκεται υπό 
πίεση για την τετρακομματική «κυβέρνηση» (ΡΤΚ – 
ΚΛ – ΚΚΔ – ΔΚ) αλλά για μια τριμερή. Υπενθύμισε ότι 
η εντολή σχηματισμού «κυβέρνησης» δόθηκε στον 
πρόεδρο του ΚΕΕ και δήλωσε ότι εάν το ΚΕΕ το ζητή-
σει θα συναντηθούν, αλλά οι διεργασίες για τον σχη-
ματισμό τετρακομματικής «κυβέρνησης» θα συνεχι-
στούν.
Ο Σερντάρ Ντενκτάς είπε ότι συμφωνεί με τον 
Οζγκιουργκιούν ότι οι συνεργασίες υπό πίεση δεν 
ωφελούν, προσθέτοντας ότι «εγώ βρίσκομαι υπό 
πίεση για μια συνεργασία τριών, όχι για την τετρα-
μερή», ενώ ανέφερε πως αυτό είναι και το μήνυμά του 

προς το ΚΕΕ.
Ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερ-
σάι υπενθύμισε ότι το ανώτατο συλλογικό όργανο του 
κόμματός του αποφάσισε ότι ούτε καν θα συναντη-
θούν με το ΚΕΕ για τον σχηματισμό «κυβέρνησης». Ο 
ίδιος, είπε, συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΚΕΕ, Χου-
σείν Οζγκιουργκιούν για άλλα θέματα, όπως οι ελλεί-
ψεις στα θέματα ασφάλειας.
Αν θέλουν να έρθουν να μας επισκεφθούν θα τους 
κεράσουμε καφέ, δήλωσε από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν προσθέτοντας 
ότι δεν είναι πιθανό να σχηματίσουν «κυβέρνηση» 
με το ΚΕΕ. Σε παρόμοιο μήκος και ο πρόεδρος του 
ΚΚΔ, Τζεμάλ Οζγιγίτ που υπενθύμισε την απόφαση 
των συλλογικών του οργάνων για μη συνάντηση με το 
ΚΕΕ, αλλά «αν θέλουν να πιούμε καφέ, ευχαρίστως».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΚ, και στη σημερινή 
τους συνάντηση οι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί πέτυ-
χαν πρόοδο, υπάρχουν θέματα στα οποία τα έχουν 
βρει και άλλα στα οποία δεν κατέληξαν σε συμφω-
νία ακόμα, αλλά σημείωσαν πρόοδο και θα συνε-
χίσουν.

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για 
σχηματισμό «κυβέρνησης» στα κατεχόμενα 

Προϊόντα-μαϊμού και λαθραία πλήττουν 
την οικονομία 

Σ
ημαντικές προκλήσεις καλείται να αντιμε-
τωπίσει το Τμήμα Τελωνείων, το οποίο το-
νίζει ότι «η αποστολή παράνομων αγαθών 
επιβλαβών για την υγεία και ασφάλεια των 

πολιτών, το διασυνοριακό έγκλημα και η συνεπακό-
λουθη χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας 
μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβά-
νονται στις προκλήσεις που καλούνται να διαχειρι-
στούν τα τελωνεία για την προστασία της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας και του νόμιμου εμπορίου».
Ανακοίνωση από το Τμήμα Τελωνείων, με την ευκαι-
ρία της 26ης Ιανουαρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Τελω-
νείων, αναφέρει ότι «η εισαγωγή προϊόντων που 
παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ή προϊόντων που διακινούνται χωρίς την καταβολή 
των αναλογούντων δασμών ή ακόμη και υποτιμολο-
γημένων, πλήττουν το εύρος της οικονομίας, επηρε-
άζοντας παράλληλα τα έσοδα και την ανάπτυξη της».
Προσθέτει ότι «με τα πιο πάνω δεδομένα, τα τελω-
νεία αναπτύσσουν στρατηγική και λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για διευκόλυνση του νόμιμου 
εμπορίου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «με δυναμικά εργα-
λεία την ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορι-
κής για ανταλλαγή πληροφοριών και επιτάχυνση και 
απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και της διαρκούς 
και στενής συνεργασίας με τον εμπορικό κόσμο, τα 
Τελωνεία συμβάλλουν ενεργά ως προς την ασφά-
λεια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόσο προς 
όφελος του διεθνούς εμπορίου όσο και προς όφε-
λος της κοινωνίας γενικότερα».
Όπως αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων «αδιαμφισβή-
τητα, η συνεχής ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας 
και εδώ είναι που ο ρόλος των τελωνείων κρίνεται 
ουσιαστικός και η συνεισφορά τους καθοριστική 
ως προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια μιας ευημε-
ρούσας οικονομίας».
Προσθέτει ότι «οι σταθερές διαδικασίες, η αναχαί-
τιση της διαφθοράς, η καλλιέργεια της ακεραιότη-
τας και η διευκόλυνση της διακίνησης των αγαθών, 
αποτελούν αξίες που τα τελωνεία εφαρμόζουν για 
να υποβοηθήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Σ
ειρά προτάσεων της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού ο Αναπλη-
ρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος 

εγκρίθηκε και προωθείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νομοσχέ-
διο, βάσει του οποίου προνοείται η παροχή σύνταξης χηρείας στους 
άνδρες κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και στις 
γυναίκες.
«Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αποκαθίσταται μία διαχρονική αδι-
κία και ανισότητα εις βάρος τόσο των ανδρών αλλά και εις βάρος των 
γυναικών, οι οποίες, παρόλο που εισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σε περίπτωση θανάτου τους δεν δικαιούται ο σύζυγος 
τους τη σύνταξη χηρείας», ανέφερε.
Το Νομοσχέδιο, το οποίο έχει συζητηθεί τους προηγούμενους μήνες 
και με τους Κοινωνικούς Εταίρους, προνοεί την άμεση εφαρμογή της 
σύνταξης χηρείας στους άνδρες από 1/1/2018.
Η Κυβέρνηση αποφάσισε επίσης την έγκριση Σχεδίου, με το οποίο 
αναγνωρίζεται η προσφορά περίπου 17.000 εθνοφρουρών, εφέδρων 
αλλά και αιχμαλώτων του πολέμου που αγωνίστηκαν για την προά-
σπιση της πατρίδας κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά από την 
τουρκική εισβολή του 1974.
Το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους 
των αγωνισθέντων κατά τους προηγούμενους μήνες.
Βάσει του Σχεδίου που ενέκρινε η Κυβέρνηση, θα παρέχεται συμπλη-
ρωματικό ποσό στη σύνταξη όσων υπηρέτησαν πέραν της κανονικής 
θητείας στην Εθνική Φρουρά, λόγω της τουρκικής εισβολής. Το ύψος 
του επιδόματος θα είναι ανάλογο με τους επιπρόσθετους μήνες θητείας 
αλλά και με το ύψος της σύνταξης έκαστου δικαιούχου. Για παράδειγμα, 
αγωνιστές με επιπρόσθετη θητεία 17 μήνες και σύνταξη μέχρι €700 θα 
λαμβάνουν επιπλέον τιμητικό επίδομα ύψους €1.083.
Εγκρίθηκε επίσης σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας 
σε Αιχμάλωτους Πολέμου. Βάσει του Σχεδίου που εγκρίθηκε, πρό-
σωπα που υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου ως αποτέλεσμα της τουρκικής 
εισβολής θα μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση για υπηρεσίες φροντί-
δας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους 
μέχρι δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (€19.000) και χρηματοοικονομικά στοι-
χεία (καταθέσεις) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000). Σημειώνεται 
ότι το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώ-
πους των αιχμαλώτων πολέμου.
Επίσης Κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 30/4/2018 την 
περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών Χαμη-
λοσυνταξιούχων σε Ορεινά Θέρετρα, βάσει του οποίου επιχορηγείται 
πλήρως η διαμονή με διατροφή για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυ-
σης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, για διακοπές σε θέρε-
τρα των ορεινών περιοχών και του Πύργου Τηλλυρίας.
Το Σχέδιο, το οποίο καλύπτει 4ήμερη διαμονή με πλήρη διατροφή, λει-
τούργησε κατά τη χειμερινή περίοδο και μετά από αίτημα της Επιτρο-
πής Ορεινών Θέρετρων ΠΑΣΥΞΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την παράτασή του. Στόχος του Σχεδίου, σύμφωνα με τον κ. Παπαδό-
πουλο είναι αφενός οι ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές προς τις ευά-
λωτες ομάδες αλλά επίσης και η στήριξη των ορεινών θέρετρων του 
τόπου μας, τα οποία με τη λειτουργία τους προσφέρουν σημαντικό 
αριθμό θέσεων εργασίας σε περιοχές εκτός των αστικών και τουριστι-
κών κέντρων.

Σύνταξη χηρείας 
στους άνδρες από το 
Υπουργικό 
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εδώ Κύπρος

Ο
ι οδηγ ίε ς προς 
ναυ τ ιλ λομέ νους 
(navtex) που εξέ-
δ ω σ ε  η  Τουρ -

κία στην κυπριακή ΑΟΖ «δεν 
ισχύουν» και «έχουν ήδη 
ακυρωθεί», τόνισε σήμερα ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στο Προε-
δρικό Μέγαρο ανέφερε επίσης 
ότι η συνέχιση των ενεργεια-
κών σχεδιασμών της Κύπρου 
είναι η «καλύτερη απάντηση 
προς την Τουρκία», ενώ πρό-
σθεσε ότι τα αποτελέσματα 
της εν εξελίξει γεώτρησης 
αναμένονται σύντομα.
Ερωτηθείς για την αντίδραση 
σε σχέση με την επίθεση κατά 
της τ/κ εφημερίδας «Αφρίκα», 
είπε ότι η κυπριακή Κυβέρ-
νηση κινείται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενώ παρέπεμψε και 
στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, το Φεβρουάριο, λέγο-
ντας ότι ο Πρόεδρος αναμένε-
ται να εγείρει το θέμα.
Κληθείς να σχολιάσει τις ενέρ-
γειες της Άγκυρας στην περι-
οχή, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε 
ότι πρόκειται για τη συνήθη, 
προσφιλή τακτική της Τουρ-
κίας που βλέπουμε εδώ και 
καιρό, και η οποία εκδηλώνε-
ται είτε με δημόσιες δηλώσεις, 
είτε με τέτοιες ενέργειες.
«Για εμάς αυτές οι navtex, 
αυτές οι οδηγίες προς ναυ-
τιλλομένους δεν υπάρχουν. 
Έχουν ήδη ακυρωθεί και 
κανείς δεν λαμβάνει υπόψη ή 
προσδίδει την όποια νομιμό-
τητα σε αυτές» σημείωσε.
Συνέχισε, λέγοντας ότι η απά-
ντηση μας στην Τουρκία είναι 
η απρόσκοπτη συνέχιση των 
ενεργειακών μας σχεδιασμών. 
Αυτή τη στιγμή, συμπλή-
ρωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη 
μια σημαντική γεώτρηση και 
ευελπιστούμε πολύ σύντομα 
να έχουμε τελικά αποτελέ-
σματα
«Αυτό αποτελεί την καλύτερη 
απάντηση προς την Τουρκία», 
είπε.

Ν. Χριστοδουλίδης: 
Άκυρες οι 
τουρκικές navtex 

Τα εννέα βήματα για την 
προεπιλογή και αξιολόγηση 
δημοσίων επενδυτικών 
έργων, πέραν των €5 
εκατομμυρίων, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο 
μεθοδολογικό εγχειρίδιο 
για την «Προεπιλογή και 
Αξιολόγηση Δημοσίων 
Επενδυτικών Έργων» το 
οποίο ετοιμάστηκε από 
την Παγκόσμια Τράπεζα 
με χρηματοδότηση της 
Υπηρεσίας Στήριξης 
Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, 
παρουσιάστηκε, μεταξύ 
άλλων, σε επιχειρηματίες, 
λογιστές και εκπροσώπους 
επενδυτικών ταμείων σε 
σημερινή ημερίδα στο 
Υπουργείο Οικονομικών.

Σ
τόχος της ημερίδας, την ο-
ποία διοργάνωσε η Γενι-
κή Διεύθυνση Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων, Συ-

ντονισμού και Ανάπτυξης (πρώ-
ην Γραφείο Προγραμματισμού), 
ήταν αφενός η επεξήγηση της νέ-
ας διαδικασίας επιλογής δημοσί-
ων επενδυτικών έργων για ένταξη 
στον κρατικό προϋπολογισμό και 
η παρουσίαση της ακολουθητέας 
μεθοδολογίας για μελέτες βιωσι-
μότητας (σύμφωνα με τη νέα δια-
δικασία προεπιλογής έργων που 
προβλέπεται από τα άρθρα 82-89 
του περί Δημοσιονομικής Ευθύ-
νης και Δημοσιονομικού Πλαισί-
ου νόμου) και αφετέρου η δημι-
ουργία αρχείου με τους διαθέσι-
μους εμπειρογνώμονες που υ-
πάρχουν σήμερα στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε 
στην Ημερίδα, το Εγχειρίδιο για 
την «Προεπιλογή και Αξιολόγηση 

Δημοσίων Επενδυτικών Έργων» 
συμπληρώνει και εξειδικεύει τις 
οδηγίες για την προεπιλογή και 
αξιολόγηση δημοσίων επενδυ-
τικών έργων παραθέτοντας με 
λεπτομέρεια τις ακολουθητέες 
διαδικασίες και μεθοδολογίες αξι-
ολόγησης έργων και παρέχοντας 
πρότυπα έγγραφα προς χρήση 
τόσο για το στάδιο της προεπιλο-
γής όσο για το στάδιο της αξιολό-
γησης έργων.
Από την άλλη η μελέτη βιωσιμό-
τητας αποτελεί το βασικό αναλυ-
τικό έγγραφο για την αξιολόγηση 
του έργου και θα 
πρέπει να υποστη-
ρίζεται από τεχνι-
κές μελέτες και αξι-
ολογήσεις επιπτώ-
σεων (που συνή-
θως επισυνάπτο-
ν ται σ τη μελέτη 
βιωσιμότητας).
Επιπλέον, πέρα της μελέτης βιω-
σιμότητας η οποία αποτελεί πολύ 
λεπτομερές έγγραφο για τη λήψη 
αποφάσεων, θα πρέπει επίσης να 
ετοιμάζεται μια συνοπτική Έκθεση 
Αξιολόγησης Έργου, η οποία θα 
πρέπει να βασίζεται στην περί-
ληψη της μελέτης βιωσιμότητας 
και θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια που περιλαμβάνο-
νται στο Εγχειρίδιο για την «Προε-
πιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων 
Επενδυτικών Έργων».
Όσον αφορά τα εννέα βήματα για 
την «Προεπιλογή και Αξιολόγηση 
Δημοσίων Επενδυτικών Έργων», 
που περιλαμβάνονται στο Εγχει-
ρίδιο, αυτά είναι τα ακόλουθα: 
Καθορισμός των Σκοπών και των 
Πεδίων Εφαρμογής των Έργων 
Βήμα, Προσδιορισμός και Επιλογή 
Εναλλακτικών Λύσεων για Αξιο-
λόγηση, Απόδειξη της ζήτησης 
για τις υπηρεσίες του έργου και 

των εναλλακτικών λύσεων, Προσ-
διορισμός Συναφών και Ουσιω-
δών Οφειλών και Κόστους, Εκτί-
μηση οικονομικών οφελών και 
κόστους, Υπολογισμός Kαθαρής 
Παρούσας Αξίας για Εναλλακτικές 
Λύσεις Έργου, Ανάλυση Κινδύνων 
και Σχέδιο Διαχείρισης τους, Αξιο-
λόγηση της οικονομικής προσιτό-
τητας και βιωσιμότητας και Προσ-
διορισμός της Προσιτότητας Εναλ-
λακτικής Λύσης – Εισήγηση στους 
υπεύθυνους για κάλυψη αποφά-
σεων.
Μιλώντας στην Ημερίδα, ο Γενι-

κός Διευθυντής της 
Γενικής Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντο-
νισμού και Ανάπτυ-
ξης (ΕΠΣΑ) Γιώρ-
γος Γεωργίου ανα-
φέρθηκε στο νόμο, 
σ τις οδηγίες και 

στο εγχειρίδιο για την προεπι-
λογή και αξιολόγηση δημοσίων 
επενδυτικών έργων και τόνισε ότι 
«το κράτος εστιάζει στην υλοποί-
ηση έργων μεγάλης στρατηγικής 
σημασίας που να είναι οικονομικά 
βιώσιμα και προσιτά» και πλη-
ρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και 
«παράλληλα στοχεύει στον περι-
ορισμό της σπατάλης δημόσιων 
πόρων».
«Ο νόμος, οι οδηγίες και το εγχει-
ρίδιο προνοούν ότι για όλα τα 
δημόσια επενδυτικά έργα με 
κόστος €5 εκ. και πάνω τα Υπουρ-
γεία και άλλες δημόσιες υπηρε-
σίες θα πρέπει να εκχωρούν μελέ-
τες βιωσιμότητας στην βάση της 
μεθοδολογίας που αναλύεται στο 
εγχειρίδιο», υπογράμμισε ο ΓΔ της 
ΕΠΣΑ.
Αναφορικά με το νόμο, ο κ. Γεωρ-
γίου είπε ότι ο περί Δημοσιονομι-

κής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 
Πλαισίου νόμος, ο οποίος τέθηκε 
σε ισχύ το 2014, αποτελεί το επί-
κεντρο της μεταρρύθμισης του 
συστήματος δημοσίων οικονομι-
κών και καλύπτει μεταξύ άλλων 
και το θέμα της ανάπτυξης και δια-
χείρισης του επενδυτικού προ-
γράμματος του κράτους.
Στα άρθρα 82 και 89 του νόμου 
καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για 
τον τρόπο επιλογής και εφαρμο-
γής δημόσιων επενδυτικών έργων 
που αποτελείται από τα στάδια 
προεπιλογής, αξιολόγησης, επιλο-
γής, εφαρμογής και παρακολού-
θησης των έργων, σημείωσε.
Αναφορικά με τις οδηγίες, ο κ. 
Γεωργίου είπε ότι η Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων της Γενι-
κής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανά-
πτυξης, η οποία είναι αρμόδια για 
την ανάπτυξη και εφαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
αξιολόγησης των δημοσίων επεν-
δύσεων, έχει προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση της θεσμοθέτη-
σης της διαδικασίας αξιολόγησης 
δημόσιων επενδυτικών έργων με 
την εκπόνηση των οδηγιών και 
του εγχειριδίου για την προεπι-
λογή και αξιολόγηση δημοσίων 
επενδυτικών έργων.
Εξήγησε ότι οι οδηγίες για την 
προεπιλογή και αξιολόγηση 
δημοσίων επενδυτικών έργων 
αποτελούν το ενδιάμεσο στά-
διο του κανονιστικού πλαισίου 
που διέπει τη διαχείριση δημο-
σίων επενδύσεων, ενισχύοντας 
τον Νόμο μέσω του καθορισμού 
των διαδικασιών καθώς και των 
ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
φορέων που εμπλέκονται στα 
στάδια της προ-επιλογής και αξι-
ολόγησης των δημοσίων επενδυ-
τικών έργων.

Το εγχειρίδιο για την «Προεπιλογή και 
Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων», 
παρουσιάστηκε σε ημερίδα στο ΥΠΟΙΚ 
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Ο
λα είναι δύσκολα στις μεγάλες λεω-
φόρους της ομορφιάς, αλλά ποιος 
θα μπορούσε να πιστέψει ότι δώδε-
κα πολυβραβευμένες καμήλες απο-

κλείστηκαν από έναν διαγωνισμό ομορφιάς στη 
Σαουδική Αραβία επειδή οι ιδιοκτήτες τους προ-
σπάθησαν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους με 
ενέσεις μπότοξ.
Χιλιάδες καμήλες παρελαύνουν από το φεστιβάλ 
Καμήλας Βασιλιάς Αμπντουλαζίζ, προκειμένου 
να κριθούν για τα καλοσχηματισμένα χείλη τους 
και τις όμορφες καμπούρες τους. Αλλά οι κρι-
τές επενέβησαν αυτή τη φορά όταν αντιλήφθη-
καν ότι κάποιοι ιδιοκτήτες είχαν παρέμβει χει-
ρουργικά στα ζώα, προκειμένου να κερδίσουν 
τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα του διαγωνισμού.
Το φεστιβάλ, που διοργανώνονται εκτός των 
άλλων και αγώνες ταχύτητας καμήλας όπως 
εξάλλου και γευσιγνωσία γάλακτος καμήλας, 
έχει χρηματικό έπαθλο συνολικά που φτάνει τα 

57 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ομολογου-
μένως είναι διόλου ευκαταφρόνητο.
Ο Αλι Αλ Μαζρουέι, γιος ενός εκτροφέα από 
τα Εμιράτα, δήλωσε ότι οι ενέσεις μπότοξ χρη-
σιμοποιούνται για τα χείλη, τη μύτη αλλά και 
το σαγόνι όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Τhe 
National. «Κάνει το κεφάλι να φαίνεται πιο φου-
σκωμένο, έτσι ώστε όταν η καμήλα έρχεται να λες 
“Α, κοίτα πόσο μεγάλο είναι το κεφάλι της, έχει 
μεγάλα χείλια και μεγάλη μύτη”».
Οι κριτές ακόμα αναζητούν στο τέλειο δείγμα 
ομορφιάς όμορφες καλοσχηματισμένες 
καμπούρες, μυώδες σώμα και σαρκώδες στόμα. 
Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του 
φεστιβάλ και των καλλιστείων, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας ανέφεραν 
ότι ένας κτηνίατρος συνελήφθη, ενώ έκανε επεμ-
βάσεις πλαστικής χειρουργικής στα ζώα όπως 
ενέσεις μπότοξ αλλά και σμίκρυνση των αυτιών 
τους.
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Π
ροχωράει ο σχηματισμός κυβέρνησης 
στη Γερμανία με τις διαπραγματεύσεις 
των τριών κομμάτων: Χριστιανοδημο-
κρατών -των Βαυαρών εταίρων τους, 

των Χριστιανοκοινωνιστών και των Σοσιαλδημο-
κρατών- να βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται, όμως, 
σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Focus», το 
μεγάλο ερώτημα είναι αν θα ξανακάνει «κωλοτού-
μπα» ο ηγέτης του SPD. Aρχικά ο Μάρτιν Σουλτς 
είχε δεσμευτεί μετά το ταπεινωτικό αποτέλεσμα 
των εκλογών του Σεπτεμβρίου ότι το κόμμα του 
θα είναι στην αντιπολίτευση. Τελικά ενέδωσε στις 
πιέσεις των Χριστιανοδημοκρατών να συγκυβερ-
νήσουν για μία ακόμη φορά. Το ερώτημα όμως 
τώρα είναι αν θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο στο νέο 
«μεγάλο συνασπισμό» (Groko). Υπό κανονικές 
συνθήκες, ο ηγέτης του κόμματος που μετέχει στην 
κυβέρνηση υπουργοποιείται. Όμως ο Σουλτς δεν 
είναι πλέον δημοφιλής στο κόμμα των Σοσιαλδη-
μοκρατών. Και κυρίως, δέχεται τα πυρά της κομ-
ματικής νεολαίας.   
Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, έχει ήδη 
ξεκινήσει το παζάρι για τα υπουργεία στη νέα 
κυβέρνηση και το όνομα του Σουλτς τη μια ακού-
γεται και την άλλη δεν ακούγεται.
Σύμφωνα με τα περιοδικά «Focus» και «Spiegel», 
έντονα ακούγονται τα ακόλουθα ονόματα:  
1. Για το υπουργείο Οικονομικών έχουν πέσει 
στο τραπέζι δύο ονόματα από το κόμμα του 
SPD:του αντιπροέδρου του SPD και δημάρχου 
του Αμβούργου, Όλαφ Σολτς και του υπηρεσια-
κού υπουργού Εξωτερικών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. 
Ωστόσο, κάποια στιγμή είχε ακουστεί έντονα το 
όνομα του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομικών 
από το κόμμα της Μέρκελ και πρώην επιτελάρχη 
της, Πέτερ Αλτμάγιερ. 
2.Για το υπουργείο Εξωτερικών, ακούγεται το 
όνομα του Ζίγκμπαρ Γκάμπριελ κυρίως όμως της 
υπηρεσιακής υπουργού Άμυνας,Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν.
3.Για το υπουργείο Άμυνας ακούγεται και πάλι 
το όνομα του  Σοσιαλδημοκράτη υπηρεσιακού 
υπουργού Εξωτερικών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.
4. Για το υπουργείο Εργασίας προορίζεται ο Βαυ-
αρός εταίρος της Μέρκελ, των Χριστιανοκοινω-
νιστών, Χορστ Ζέεχοφερ, για το υπουργείο Οικο-
νομίας που είθισται να συνδυάζεται και με το αξί-
ωμα του αντικαγκελάριου, ακούγεται το όνομα του 
Πέτερ Αλτμάγιερ, προσωρινού διαδόχου του Σόι-

μπλε και πρώην επιτελάρχη της Μέρκελ. 
5. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει πολλές πιθανό-
τητες να το αναλάβει ο Γιοαχίμ Χέρμαν, πρωτοκλα-
σάτο στέλεχος των Χριστιανοκοινωνιστών και ο 
πιο πιθανός διάδοχος του Ζέεχοφερ για την ηγεσία 
των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU).
Τέλος, για το υπουργείο Μεταφορών ακούγεται ο 
δηλωμένος γκέι, πρώην υφυπουργός Οικονομι-
κών επί Σόιμπλε, Γενς Σπαν.   

Μέρκελ: Λάθος ο προστατευτισμός
Η Γερμανία θα συνεχίσει να συμβάλει ως ισχυρή 
δύναμη στην επίλυση κρίσεων, παρά την καθυ-
στέρηση στον σχηματισμό κυβέρνησης, διαβε-
βαίωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρ-
κελ, μιλώντας νωρίτερα σήμερα από το βήμα του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. 
Η καγκελάριος της Γερμανίας χαρακτήρισε «δηλη-
τήριο» τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό, ενώ τόνισε 
ότι ο προστατευτισμός δεν αποτελεί την ορθή απά-
ντηση στις σημερινές προκλήσεις. Σε ό,τι αφορά 
την Ευρωζώνη, τάχθηκε υπέρ της μετεξέλιξης του 
ESM σε ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, χωρίς 
ωστόσο την απόρριψη της οικονομικής τεχνογνω-
σίας του ΔΝΤ.
Ακολούθως, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με 
τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό στην Γερμανία, η 
κυρία Μέρκελ εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα ενι-
σχυθεί περαιτέρω, τονίζοντας ωστόσο ότι συνι-
στά ένα δηλητήριο για την κοινωνία, ειδικά όταν 
υπάρχουν άλυτα προβλήματα. «Σε μας, στη Γερμα-
νία, δημιουργήθηκε πρώτα λόγω της ευρωκρίσης, 
διότι υπήρχε η εντύπωση, ότι άλλοι μπορεί να ζού-
σαν σε βάρος μας και έπειτα λόγω της μετανάστευ-
σης, όπου υπήρχε η εντύπωση ότι κάτι μας αφαι-
ρείται. Εάν αυτό συμπίπτει με οικονομική αδυναμία 
και με υψηλή ανεργία, τότε είναι πολύ μεγάλος ο 
κίνδυνος να δημιουργηθεί αυτή η δύναμη του λαϊ-
κισμού, η οποία λέει «μόνο εμείς» και οι «άλλοι», 
οι οποίοι είναι πρώτα οι ξένοι και μετά κάποιες κοι-
νωνικές ομάδες που περιθωριοποιούνται. Και για 
αυτό είναι τόσο σημαντικό να μάθουμε τα διδάγ-
ματα από το παρελθόν. Ένα θέμα π.χ. στην ευρω-
κρίση ήταν να λέμε «οι Έλληνες είναι έτσι», «οι Γερ-
μανοί είναι τσιγγούνηδες και οι Έλληνες είναι εντε-
λώς διαφορετικοί», είπε χαρακτηριστικά η καγκε-
λάριος της Γερμανίας και στη συνέχεια, αντιδρώ-
ντας σε σχόλιο από το ακροατήριο, ανέφερε αστει-
ευόμενη: «Το τσιγγούνηδες το είπα ήδη (ενν. για 
τους Γερμανούς), τελείωσα με την λιτότητα».

Πρόσω ολοταχώς για τον νέο 
«μεγάλο συνασπισμό» στη Γερμανία - 
Εντός ή εκτός ο Σουλτς;
Ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Όλαφ Σολτς ή ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ 
θα αναλάβουν το νευραλγικό υπουργείο Οικονομικών; - Ατονεί το σενάριο 
να παραμείνει στο υπουργείο ο προσωρινός διάδοχος του Σόιμπλε, Πέτερ 
Αλτμάγιερ

«Σκάνδαλο» σε καλλιστεία για 
καμήλες
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν είχε ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή 
τη νέα τροπή που έχει πάρει τις 
τελευταίες μέρες η συριακή κρίση, 
μετά την εισβολή των τουρκικών 
στρατευμάτων στη βόρεια Συρία 
με στόχο την καταπολέμηση της 
κουρδικής πολιτοφυλακής YPG. 

Ό
πως ανακοίνωσε ο Λευκός Οί-
κος, ο Αμερικανός πρόεδρος κά-
λεσε τον Τούρκο ομόλογο του να 
επιδείξει αυτοσυγκράτηση και 

να αποφύγει κινήσεις που ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε άμεση σύγκρουση τις δυ-
νάμεις του αμερικανικού και του τουρκι-
κού στρατού. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η 
κλιμάκωση της βίας στην πόλη του Αφρίν 
στη βόρεια Συρία, θέτει σε κίνδυνο τους 
κοινούς στόχους των ΗΠΑ και της Τουρκί-
ας στη συριακή κρίση, ζητώντας από τον 
Τούρκο πρόεδρο να περιορίσει τις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις και να αποκλιμακώ-
σει την ένταση, ώστε να αποφευχθεί το εν-
δεχόμενο πολυάριθμων θυμάτων από τον 
άμαχο πληθυσμό και νέας άυξησης του α-
ριθμού των εκτοπισμένων ανθρώπων και 
των προσφύγων.
Επίσης, πρότεινε στον Ερντογάν στενότερη 
διμερή συνεργασία μεταξύ 
των δύο νατοϊκών συμμά-
χων, με σκοπό να βρεθούν 
λύσεις στους διάφορους 
προβληματ ισμούς του 
τουρκικού κράτους σχε-
τικά με την ασφάλεια στα 
νότια σύνορα του.
Από την πλευρά του, ο 
Τούρκος πρόεδρος είπε 
στον Αμερικανό ομόλογο του, ότι οι ΗΠΑ 
πρέπει να σταματήσουν να δίνουν όπλα 
στους Κούρδους πολιτοφύλακες των YPG, 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέ-
δωσε το γραφείο του Ερντογάν.
Η επιχείρηση εναντίον του κουρδικού 
θύλακα του Αφρίν, η οποία ξεκίνησε το 
Σαββατοκύριακο, στοχεύει στην «εκδί-
ωξη των τρομοκρατικών στοιχείων» από 
την πόλη, κάτι που είναι αναγκαίο για την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, και διεξά-

γεται στη βάση του διεθνούς δικαίου, επι-
σημαίνεται στην ανακοίνωση της τουρκι-
κής προεδρίας.
Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγε-
τών έγινε την ίδια ημέρα που ο Ερντογάν 
ανακοίνωσε την επέκταση των επιχείρη-
σεων στην πόλη της Μανμπίτζ, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε άμεση σύγκουση 
των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο συμ-
μάχων στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.
Οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του 
Λαού (YPG), οι οποίες στηρίζονται από την 
Ουάσιγκτον στον αγώνα που διεξάγουν 
κατά του Ισλαμικού Κράτους, θεωρούνται 
τρομοκρατική οργάνωση και παρακλάδι 
του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν 
(PKK) από την Άγκυρα.
Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε 
ανησυχίες για τη γενικότερη πολεμική 
ρητορική που κυριαρχεί στην Τουρκία, 
καθώς και για τους Αμερικανούς πολί-
τες που βρίσκονται στη φυλακή λόγω της 
παρατεταμένης κατάστασης έκτακτης ανά-
γκης που βρίσκεται σε ισχύ στη χώρα.

Οι Κούρδοι της Αφρίν καλούν 
τον κυβερνητικό στρατό να υπε-
ρασπιστεί τα σύνορα από τους 
Τούρκους
Κάλεσμα στις στρατιωτικές δυνάμεις 
όλων των περιοχών και τον κυβερνητικό 
στρατό, προκειμένου να υπερασπιστούν 

τα σύνορα της χώβρας 
από τον τουρκικό στρατό, 
απηύθηναν οι κουρδι-
κές δυνάμεις της περιοχής 
Αφρίν στη Συρία, μετά και 
τις νέες απειλές του Τούρ-
κου προέδρου Ρε τζ έπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Οι αρχές της Αφρίν, η 
οποία βρίσκεται υπό την 

κυριαρχία των Κούρδων, θεωρούν δεδο-
μένη την εισβολή των τουρκικών στρατευ-
μάτων, την ίδια στιγμή που συνεχίζονται 
οι βομβαρδισμοί από άρματα μάχης και 
πυροβολικό της Τουρκίας.
Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν σχεδιάζει 
εισβολή στην περιοχή της Αφρίν, παρ’ ότι 
συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη μέρα 
οι βομβαρδισμοί.
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Αίτημα Τραμπ σε Ερντογάν 
για αποκλιμάκωση της 
έντασης στη Συρία

Αν και η αρχική ανακοίνωση της 
εταιρείας σιδηροδρόμων Trenord 
έκανε λόγο για «τεχνικό πρόβλημα», 
τα αποτελέσματα των ερευνών 
«δείχνουν» ότι οι ράγες έσπασαν, 
περίπου δύο χιλιόμετρα πριν από το 
σημείο, στο οποίο εκτροχιάστηκαν 
τρία βαγόνια του τρένου

Α
νατροπή δεδομένων για τη σιδη-
ροδρομική τραγωδία που σημει-
ώθηκε σήμερα, νωρίς το πρωί, λί-
γο έξω από το Μιλάνο, με αποτέ-

λεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρω-
ποι και άλλοι πέντε να τραυματιστούν και να 
βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Αν και η αρχική ανακοίνωση της εταιρείας 
σιδηροδρόμων Trenord, μέσω Twitter, 
έκανε λόγο για «τεχνικό πρόβλημα», τα 
μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών 
«δείχνουν» ότι αιτία του σημερινού δυστυ-

χήματος ήταν ένα πρόβλημα που προέκυψε 
στη σιδηροτροχιά.
Ειδικότερα, οι ράγες φέρονται να έσπασαν, 
περίπου δύο χιλιόμετρα πριν από το σημείο, 
στο οποίο εκτροχιάστηκαν τρία βαγόνια του 
τρένου. Τα βαγόνια παρεξέκλιναν οριστικά 
της πορείας τους, όταν χτύπησαν πάνω σε 
στύλο του ηλεκτρικού ρεύματος.
Συνεπεία της εξέλιξης αυτής, η αρχική ανα-
κοίνωση της εταιρείας σιδηροδρόμων έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς χρήστες 
του Διαδικτύου έσπευσαν να επισημάνουν, 
μεταξύ άλλων, ότι «η απώλεια τριών ανθρώ-
πινων ζωών δεν έχει καμία σχέση με ενδε-
χόμενα τεχνικά προβλήματα».
Οι πέντε τραυματίες παραμένουν σε 
σοβαρή κατάσταση και είναι διασωληνω-
μένοι σε νοσοκομεία της ιταλικής συμπρω-
τεύουσας. Πρόκειται για ένα από τα σοβα-
ρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που 
σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του 
Μιλάνου, τις τελευταίες δεκαετίες.

Μιλάνο: Στις σπασμένες ράγες η 
«απάντηση» για τη τραγωδία

Καμπούλ: Στους 40 ανήλθε ο αριθμός 
των νεκρών από την επίθεση 
Ταλιμπάν στο Intercontinental

Σ
ε τουλάχ ισ τον 40 ανέρχο-
νται οι νεκροί --25 Αφγανοί 
και 15 ξένοι-- από την επίθε-
ση που εξαπέλυσαν το Σάββατο 

οι Ταλιμπάν εναντίον του ξενοδοχείου 
Intercontinental στην Καμπούλ του Αφ-
γανιστάν, σύμφωνα με διπλωματικές πη-
γές και αφγανικές.
«Σε 25 ανέρχονται οι Αφγανοί που έχα-
σαν τη ζωή τους βάσει του τελικού απο-
λογισμού», δήλωσε σήμερα στο AFP ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, 
Ουάχιντ Μαζρούχ, στους οποίους προ-
στίθενται 15 ξένοι πολίτες, ο θάνα-
τος των οποίων έχει ανακοινωθεί από 
τις πρεσβείες και τις κυβερνήσεις τους. 
Μεταξύ αυτών βρίσκονται 4 Αμερικα-
νοί, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το 
υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
«Με τους ξένους που έπεσαν θύματα 
αυτής της επίθεσης δεν ασχολούμαστε 
εμείς», διευκρίνισε ο Μαζρούχ, προσθέ-
τοντας ότι 12 Αφγανοί που τραυματίστη-
καν στην επίθεση αυτή εισήχθησαν σε 
δημόσια νοσοκομεία που υπάγονται στο 

υπουργείο Υγείας.
Οι ξένοι που πέθαναν ή τραυματίστηκαν 
στην επίθεση αυτή είχαν διακομισθεί στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ ή 
αυτό των αφγανικών υπηρεσιών πληρο-
φοριών NDS.
Οι 15 ξένοι, κάτοικοι ή μη, που έχασαν 
τη ζωή τους στην επίθεση αυτή είναι: 7 
Ουκρανοί που εργάζονταν για την αερο-
πορική εταιρεία Kam Air, 2 εργαζόμενοι 
της ίδιας εταιρείας από τη Βενεζουέλα, 4 
Αμερικανοί, εκ των οποίων τουλάχιστον 
η μία γυναίκα αφγανικής καταγωγής, μία 
Γερμανίδα της μκο Shelter Now και τέλος 
ένας σύμβουλος μιας εταιρείας τηλεπι-
κοινωνιών από το Καζακστάν.
Πολίτες 16 διαφορετικών εθνικοτήτων, 
εκτός των Αφγανών, βρισκόντουσαν 
το βράδυ της επίθεσης στο ξενοδοχείο 
Intercontinental, το οποίο ανήκει στο 
αφγανικό κράτος και αποτέλεσε στόχο 
της επίθεσης κυρίως λόγω της ξένης 
πελατείας του, ενώ είχε δεχθεί ξανά επί-
θεση το 2011, σύμφωνα με πηγή των 
δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν.
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Γ
ια δεκαετίες, αποτελεί ένα μεγά-
λο μυστήριο.
Μήπως οι τρεις κρατούμενοι που 
έκαναν μια τολμηρή και περί-

πλοκη απόδραση από το Αλκατράζ το 
1962 κατάφεραν να επιβιώσουν;
Οι αδελφοί Τζον και Κλάρενς Ανγκλιν 
και ο συγκρατούμενος τους Φρανκ 
Μόρις πέρασαν έξι μήνες σχεδιάζοντας 
την απόδραση τους που παραμένει η 
μοναδική επιτυχημένη στην ιστορία της 
φυλακής.
Αλλά δεν υπήρξε ποτέ 
κα μ ία  σ υ γ κε κ ρ ιμ έ ν η 
απόδειξη ότι το τρίο επέ-
ζησε το ταξίδι του από το 
φρούριο του νησιού από 
μία αυτοσχέδια σχεδία.
Πολ λοί πισ τ εύουν ότ ι 
κατά πάσα πιθανότητα 
πνίγηκαν, αν και δεν βρέ-
θηκαν ποτέ τα πτώματα 
τους.
Τώρα προέκυψε ένα χειρόγραφο σημεί-
ωμα που θα μπορούσε να υποδεικνύει 
μια πιο εντυπωσιακή πραγματικότητα.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι KPIX 
5, απεστάλη στον σταθμό Ρίτσμοντ του 
Σαν Φρανσίσκο το 2013.
Το FBI επιβεβαίωσε ότι παραμένει το 
πιο πρόσφατο αποδεικτικό στοιχείο και 
τους ανάγκασε να ξανανοίξουν την υπό-
θεση.
Το σημείωμα γράφει: «Το όνομά μου 
είναι Τζον Άνγκλιν.
Εγώ ξέφυγα από το Αλκατραζ τον Ιούνιο 
του 1962 με τον αδελφό μου Κλαρενς 
και τον Φρανκ Μόρις.
Είμαι 83 ετών και σε κακή κατάσταση. 
Έχω καρκίνο.
Ναι, όλοι τα καταφέραμε εκε ίνο το 
βράδυ, αλλά μόλις!»
Η ύπαρξη του σημειώματος ε ίναι η 
τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση που 
γοητεύει τον κόσμο για περισσότερα 
από 55 χρόνια.
Κάτω από την ηγεσ ία του Μόρις, οι 
κρατούμενοι έσκαβαν κρυφά για μήνες 
ένα τούνελ κάτω από τα κελιά τους που 
οδηγούσε μέσω αεραγωγών σε ένα 
απροστάτευτο πέρασμα.
Όταν οι φρουροί πραγματοποίησαν τη 
νυχτερινή τους επιθεώρηση, οι άνδρες 
είχαν «γεμίσει» τα κρεβάτια τους και 

είχαν τοποθετήσει τα ψεύτικα «κεφά-
λια» που είχαν κατασκευάσει από κερί 
σαπουνιού στα μαξιλάρια τους.
Πάνω από τα κελιά τους είχαν δημιουρ-
γήσει ένα αυτοσχέδιο συνεργείο.
Η σχεδία συναρμολογήθηκε από περισ-
σότερα από 50 κλεμμένα αδιάβροχα και 
είχε κουπιά από θραύσματα ξύλου.
Στ ις 11 Ιουνίου 1962, οι προετοιμα-
σίες ήταν έτοιμες και η ομάδα έκανε το 
μεγάλο βήμα προς την ελευθερία.
Ένας τέταρτος άνθρωπος, ο Άλεν Γου-

έσ τ, ε ίχε εμπλακεί σ το 
σχέδιο από την αρχή.
Αλλά όταν ήρθε ο και-
ρός,  δε ν μπόρεσε να 
χωρέσει μέσα από την 
τρύπα στο κελί του και 
μέ χρι  να την ανοίξ ε ι 
περισσότερο οι άλ λοι 
είχαν φύγει.
Αργότερα συνεργάστηκε 

πλήρως με την αστυνομία και δεν τιμω-
ρήθηκε για το ρόλο του.
Εν τω μεταξύ, οι Ανγκλινς καιο Φρανκ 
Μόρις στη συνέχεια μετέφεραν τη σχε-
δία τους κάτω από ένα σωλήνα εξαερι-
σμού και πέρασαν δύο περιφράξεις από 
συρματόπλεγμα, αποφεύγοντας τους 
προβολείς και τους φρουρούς.
Χρησιμοποίησαν ένα ακορν τεόν γ ια 
να φουσκώσουν τη σχεδία τους και 
πιστεύεται ότι ξεκίνησαν το ταξίδι τους 
στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο περί-
που στις 22:00.
Το σημείωμα που υποτίθεται ότι γρά-
φει ο Τζον Άνγκλιν, ο οποίος θα ήταν 
86 αν ήταν ζωντανός, λέει ότι πέρασαν 
πολλά χρόνια στο Σιάτλ και τη Βόρεια 
Ντακότα, αλλά τώρα κατοικεί στη Νότια 
Καλιφόρνια.
Είπε ότι ο αδελφός του Κλάρενς πέθανε 
το 2008 και ο Φρανκ Μόρις τρία χρόνια 
αργότερα.
Στην επισ τολή, ο Άνγκλιν φέρεται να 
προσφέρει μια συμφωνία για να παρα-
δοθεί με αν τάλλαγμα την υπόσχεση 
πως θα περάσει μόνο ένα έ τος σ τη 
φυλακή.
Το FBI ανέλυσε την επισ τολή γ ια τα 
δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA, 
αλλά τα αποτελέσματα ήταν ασαφή.
Έτσι για τώρα το μυστήριο παραμένει 
άλυτο.

Χειρόγραφο σημείωμα αποδεικνύει 
πως οι δραπέτες του Αλκατράζ 
κατάφεραν να επιβιώσουν

Ο Ρώσος αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης αναφέρθηκε στις 
επικείμενες κυρώσεις, οι οποίες 
κάνουν «τη ζωή δύσκολη, αλλά όχι 
αδύνατη»

«
Δεν νομίζω ότι στην χώρα μας έχου-
με ολιγάρχες, αυτή ήταν μια αντίλη-
ψη της δεκαετίας του 1990. Σήμερα 
υπάρχουν καλοί, εργατικοί, κοινω-

νικά υπεύθυνοι επιχειρηματίες, οι οποίοι 
ανησυχούν για τη χώρα και κερδίζουν χρή-
ματα, ασκώντας μια υπεύθυνη επιχειρημα-
τική δραστηριότητα». Αυτή ήταν η απάντη-
ση, που έδωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής 
κυβέρνησης Αρκάντι Ντβόρκοβιτς, στο ε-
ρώτημα ποιες είναι οι διαθέσεις στους κύ-
κλους των ολιγαρχών σε σχέση με την ενδε-
χόμενη επιβολή νέων αμερικανικών κυρώ-
σεων σε ρώσους επιχειρηματίες, που του 
έθεσε το Bloomberg tv.
Ωστόσο ο αντιπρόεδρος της ρωσικής 
κυβέρνησης, αναφερόμενος στις επικείμε-
νες κυρώσεις , οι οποίες αναμένεται να ανα-
κοινωθούν στις 29 Ιανουαρίου, προσέθεσε 
ότι «οι κυρώσεις κάνουν πιο δύσκολη τη 

ζωή, αλλά δεν την κάνουν αδύνατη».
Ένα άλλο ερώτημα που έθεσε ο δημοσιο-
γράφος του Bloomberg Τζον Φρέιερ, ήταν 
και το εξής: Η Ρωσία βρέθηκε αντιμέτωπη 
με την πιο παρατεταμένη οικονομική κρίση 
από την αρχή της διακυβέρνησης Πούτιν. 
Πως μπορείτε να πείσετε τους επενδυτές 
στο Νταβός ότι η νέα θητεία του Πούτιν θα 
είναι διαφορετική; Ο Αντρέι Ντβόρκοβιτς ο 
οποίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντι-
προσωπείας εφέτος στο Παγκόσμιο Οικο-
νομικό Φόρουμ του Νταβός επικαλέσθηκε 
τα οικονομικά στοιχεία λέγοντας ότι ο πλη-
θωρισμός είναι σε επίπεδα ρεκόρ χαμηλός, 
και συνιστά μια καλή ευκαιρία για περισ-
σότερα πραγματικά εισοδήματα, τα τραπε-
ζικά επιτόκια μειώνονται, προφέροντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο νέες επενδυτικές προοπτι-
κές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επι-
ταχύνεται η ανάπτυξη της αγροτικής οικο-
νομίας, της χημικής βιομηχανίας και άλλων 
τομέων, αυξάνονται οι ξένες επενδύσεις, η 
ανεργία παραμένει χαμηλή και η δημογρα-
φική κατάσταση σταθεροποιείται. «Και το 
αποτέλεσμα είναι ότι πλήρως φύγαμε από 
την ύφεση του 2015-2016» είπε ο αντιπρόε-
δρος της ρωσικής κυβέρνησης.

Ρωσία: Δεν υπάρχουν ολιγάρχες, 
μόνο κοινωνικά υπεύθυνοι 
επιχειρηματίες

Ο Τραμπ απειλεί τους Παλαιστίνιους 
με άρση της βοήθειας

Α
υστηρή προειδοποίηση προς 
τους Παλαιστίνιους απηύθυνε ο 
αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ, καλώντας τους να επιδιώ-

ξουν ειρήνη με το Ισραήλ, ειδάλλως θα α-
ποσύρει τη βοήθεια των ΗΠΑ. 
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά τη 
συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του 
Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περι-
θώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ του Νταβός. 
Μάλιστα, ο αμερικανός πρόεδρος  υποστή-
ριξε ότι οι Παλαιστίνιοι σνόμπαραν τις ΗΠΑ, 
καθώς δεν συναντήθηκαν με τον αντιπρόε-
δρο Μάικ Πενς, που επισκέφθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα τη Μέση Ανατολή. 
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι στόχος του είναι να 
υπάρξει ειρήνη στην περιοχή και σημείωσε 
με νόημα ότι η πνευματική διαύγεια θα επι-

κρατήσει μεταξύ των Παλαιστινίων για να 
επιδιώξουν την ειρήνη. 
Ο Τραμπ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές 
μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυ-
πουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου 
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 
Νταβός, επισήμανε επίσης ότι στοχεύει στο 
να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
«Όταν μας έδειξαν ασέβεια πριν από μία 
εβδομάδα, καθώς δεν επέτρεψαν στον αντι-
πρόεδρο Πενς να συναντηθεί μαζί τους και 
εμείς τους δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια δολάρια σε βοήθεια και υποστήριξη, 
απίστευτα νούμερα, νούμερα που κανείς 
δεν κατανοεί, αυτά τα χρήματα παραμέ-
νουν στο τραπέζι και αυτά τα χρήματα δεν 
θα καταλήξουν σε αυτούς παρά μόνο εάν 
καθίσουν και διαπραγματευτούν για την 
ειρήνη», δήλωσε χαρακτηριστικά. 
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οικογένεια

Τ
ο βασικό συστατικό με το οποίο 
θα ασχοληθούμε σήμερα είναι 
η επικοινωνία στο γάμο. Όταν υ-
πάρχει σωστή και καλή επικοινω-

νία στα σπίτια μας όλοι βγαίνουμε κερδι-
σμένοι. Έχει μεγάλη σημασία να βλέπουν 
τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι και να μα-
θαίνουν από τους γονείς τους πώς να επι-
κοινωνούν. Η καλή επικοινωνία προϋπο-
θέτει  κατανόηση και από τις δύο πλευρές 
πάνω στο θέμα. 
Λένε ότι ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά, 
δύο μάτ ια και μόνο ένα σ τόμα γ ια 
κάποιον λόγο.
Πρέπει ν’ ακούμε και να βλέπουμε πιο 
πολύ απ’ ό,τι να μιλάμε. Ακόμη πρέπει να 
να μάθουμε να επικοινωνούμε εκφράζο-
ντας τα αισθήματά μας.
Θα ήθελα να αναφέρω τα πέντε επίπεδα 
επικοινωνίας που υπάρχουν στα ζευγά-
ρια. Ελπίζω πως αν μάθουμε πώς να επι-
κοινωνούμε, μπορούμε να καταβάλουμε 
προσπάθεια να βελτιωθούμε ανεβαίνο-
ντας σε ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας 
από αυτό που είμαστε τώρα.
 Το Πρώτο Επίπεδο – Σ’ αυτό το επίπεδο η 
επικοινωνία του ζευγαριού δεν είναι συζή-
τηση σε βάθος, αλλά απλή επικοινωνία , 
επιφανειακή που περιορίζεται στα απα-
ραίτητα. Ας πούμε αυτά που ανταλλάσ-
σουν είναι κάποιες στερεότυπες φράσεις 
όπως: «Πώς πάει;» «Καλά.» «Δώσε μου το 
αλάτι, σε παρακαλώ.» Σ’ αυτό το επίπεδο, 
ελάχιστα συζητούν για τη ζωή τους ή για 
άλλα θέματα που τους αφορούν.
Το Δεύτερο Επίπεδο – Σ’ αυτό το επίπεδο 
το ζευγάρι κουβεντιάζει κάποια βασικά 
θέματα σχετικά με τον εαυτό τους ή τη 
ζωή τους γενικά. Οι κουβέντες τους είναι 
περίπου αυτές: «Σήμερα είχε αρκετό 
κρύο, ε;» «τάκουσες αυτά που ε ίπε 
σήμερα ο Πρόεδρος;» Συνήθως αποφεύ-
γουν να θίξουν θέματα που θα μπορού-
σαν να καταλήξουν σε καυγά. 
Το Τρίτο Επίπεδο – Εδώ, το ζευγάρι μπο-
ρεί να κουβεντ ιάζουν και να λένε τη 
γνώμη τους, τα ενδιαφέροντά τους ή 
τα όνειρά τους. «Ποτέ δε με προσέχεις 
όταν σου μιλώ.» «Κάνεις λάθος, παρα-

δέξου το.» «Αν ήξερα πόσο πεισματά-
ρης/α είσαι, δε θα σε παντρευόμουν.» Σ’ 
αυτό το σημείο αρχίζει ο καυγάς. Αν το 
ζευγάρι δεν ξέρει πώς να χειρίζεται τους 
καυγάδες αυτού του είδους, διατρέχουν 
τον κίνδυνο να κλειστεί ο καθένας στον 
εαυτό του και να απομακρυνθεί ο ένας 
από τον άλλον.
Το Τέταρτο Επίπεδο --  Στο τέταρτο επί-
πεδο φτάνει το ζευγάρι όταν αισθάνο-
νται άνετα να συμμεριστούν τα αισθή-
ματά τους κι ο ένας σέβεται τα αισθήματα 
του άλλου και τα θεωρεί σημαντικά. Αυτά 
που συνήθως λένε είναι: «Δεν είναι ότι 
σε πειράζει που βλέπω τηλεόραση, αλλά 
νιώθεις ότι σε αμελώ γιατί δεν ξοδεύ-
ουμε περισσότερη ώρα μαζί.»  Επικρατεί 
ένα κλίμα σεβασμού, κι ο ένας προσπα-
θεί να καταλάβει τον άλλον και να ακού-
σει με προσοχή αυτά που έχει να του πει.
Το Πέμπτο Επίπεδο --  Σ’ αυτό το επίπεδο 
νιώθει κανείς πολύ άνετα να συμμερι-
στεί τις πιο ενδόμυχες ανάγκες του με τη 
βεβαιότητα ότι θα τις καταλάβει ο άλλος 
και θα τις πάρει στα σοβαρά. Εκείνα που 
λένε συνήθως είναι λόγια σαν κι αυτά: 
«Κοίτα αν είναι σωστό αυτό. Ίσως χρει-
άζεσαι λίγη ώρα μόνος/η στο τέλος της 
ημέρας κι όχι γιατί δε θέλεις να είσαι μαζί 
μου αλλά γιατί πρέπει να μείνεις για λίγη 
ώρα με τον εαυτό σου να ηρεμήσεις.» 
«Θέλεις να πεις να είμαι πιο τρυφερός/ή 
όταν σου μιλώ; Πώς την εννοείς την τρυ-
φερότητα;»
Με τις συγκρούσεις και τα καβγαδάκια, 
το ζευγάρι μπορεί ή να έρθει ακόμη πιο 
κοντά ή να απομακρυνθούν περισσότερο 
ο ένας από τον άλλον, και τελικά να φτά-
σουν στη διάλυση του γάμου.
Το καθετί στη ζωή κινδυνεύει να διαλυ-
θεί αν το παραμελήσουμε ή δεν το φρο-
ντίσουμε. Το ίδιο ισχύει και με το γάμο. 
Χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια κι 
από τους δύο. Όταν πάρουμε την από-
φαση να βάλουμε πάνω απ’ όλα το σεβα-
σμό και την επικοινωνία, πιστεύω ότι 
είμαστε στο σωστό δρόμο για να κρα-
τήσουμε το γάμο μας σταθερό και πετυ-
χημένο.

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
Eπικοινωνία

• To παιδί μου και εγώ
Θηλασμός: Τι είναι ασφαλές 

και τι όχι!

Μ
ύθοι και αλήθειες, για το τι 
είναι ασφαλές (και τι όχι), 
κατά τη διάρκεια του θηλα-
σμού 

Είναι απαγορευτικός ο καφές 
στο θηλασμό, κι αν όχι, ποια 
ποσότητα είναι αποδεκτή;  
Όχι εντελώς! Ο καφές δεν απαγορεύεται 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, αλλά 
με την προυπόθεση ότι τον καταναλώ-
νετε με μέτρο. Μπορείτε να απολαμβά-
νετε μια μέτρια ποσότητα καθημερινά 
(ένα με δύο φλιτζάνια), αλλά αν το παρα-
κάνετε (αν δηλαδή καταναλώσετε περί-
που 750 ml καφέ την ημέρα), μπορεί το 
μητρικό γάλα σας να προκαλέσει εκνευ-
ρισμό στο μωρό σας.  Μετά τον τρίτο 
μήνα, ο οργανισμός του μωρού είναι 
σε θέση να επεξεργαστεί καλύτερα την 
καφεΐνη και οι πιθανότητες να ενοχλεί-
ται από τον καφέ σας είναι λιγότερες.  Τι 
καφέ να προτιμήσω;  Καλύτερα θα ήταν 
να προτιμήσετε φιλτραρισμένο καφέ, αν 
ξέρετε ότι το μωρό δεν θα θηλάσει για 
το επόμενο δίωρο.  Δείξτε επίσης προ-
σοχή με την πρόσληψη καφείνης από 
άλλες πηγές (τσάι, σοκολάτα κλπ), ιδιαί-
τερα κατά τον πρώτο μήνα της ζωής του 
μωρού, όταν είναι περισσότερο ευαί-
σθητο να αντιδράσει στην καφεΐνη με 
νευρικότητα, αϋπνία ή κολικούς. 

Είναι «εντελώς» απαγορευτικό 
το αλκοόλ;
Ναι, εντελώς! Μπορεί να μην θέλετε να 
στερηθείτε ένα ποτήρι κρασί μια στις 
τόσες, αλλά να ξέρετε ότι και μια μικρή 
ποσότητα αλκοόλ περνάει στο μητρικό 
γάλα. Αυτό μπορεί να αλλάξει τη γεύση 
του γάλακτος σας, εξοικειώνοντας το 
βρέφος σας με τη γεύση του αλκοόλ, 
λέει η Julie Mennella, αναπτυξιακή βιο-
ψυχολόγος στο Monell Chemical Senses 
Center της Φιλαδέλφειας. Επίσης όπως 
υποστηρίζει η ειδικός, και μια ελάχιστη 
πρόσληψη αλκοόλ, μπορεί να μειώσει 
την παραγωγή γάλακτος. Και το χειρό-
τερο; Το αλκοόλ περιέχει μια νευροτο-
ξίνη που επηρεάζει την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου των νεογνών, σύμφωνα με 
την Laura Riley, M.D., διευθύντρια στο 
Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. 

Με το θηλασμό καταναλώνεις 
πολλές θερμίδες
Ναι, σύμφωνα με τον Makbib Diro, 
M.D., αναπληρωτή καθηγητή της μαι-
ευτικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
Μίλερ, του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι. 
«Υπάρχει μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στο 
θηλασμό και την απώλεια βάρους. Στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, η βιολογία 
αναλαμβάνει δράση και σε βοηθάει να 
διατηρήσεις ένα βάρος, το οποίο είναι 
ωφέλιμο τόσο για σένα όσο και για το 
μωράκι σου. Μετά τη γέννα, όμως, σε 
βοηθάει να το χάσεις μέσω του θηλα-
σμού, με τον οποίο μπορείς να κάψεις 
από 300 μέχρι και 500 θερμίδες την 
ημέρα», αναφέρει ο Diro. Επίσης όταν 
θηλάζεις δεν αποθηκεύεις τόσες θερ-
μίδες για τον εαυτό σου, επειδή περ-
νάς ένα μεγάλο μέρος τους στο μωρό. 
Έτσι είναι πιο πιθανό να βρίσκεσαι κάτω 
από το συνηθισμένο όριο θερμίδων 
σου, οπότε αν δεν αναπληρώσεις αυτό 
το κενό με επιπλέον φαγητό, το βάρος 
θα αρχίζει να εξαφανίζεται. 

Σταμάτησε να θηλάζεις το παι-
δί, αν χρειάζεται να πάρεις κά-
ποιο παυσίπονο ή αντιβίωση 
Όχι! Αυτή η οδηγία είναι εννιά στις 
δέκα φορές λανθασμένη. Υπάρχει 
πολύ μεγάλη άγνοια των επαγγελμα-
τιών υγείας σχετικά με το θέμα, για 
αυτό η μητέρα πρέπει να  συμβουλεύ-
εται ειδικό γαλουχίας όποτε κάποιος 
της απαγορεύει το θηλασμό του παι-
διού της επειδή εκείνη παίρνει κάποιο 
φάρμακο. Η αλήθεια είναι ότι τα συνήθη 
φάρμακα είναι συμβατά με το θηλασμό, 
υπάρχουν ελάχιστα φάρμακα που πραγ-
ματικά βλάπτουν το παιδί μέσα από το 
μητρικό γάλα. Η αλήθεια είναι τέλος 
ότι το μωρό κινδυνεύει συνήθως πολύ 
περισσότερο από το μη θηλασμό, παρά 
από την απειροελάχιστη δόση κάποιου 
φαρμάκου. 
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Μ
εταβολισμός εί-
ναι το σύσ τημα 
που με τατρέπει 
τις θερμίδες που 

προσλαμβάνουμε σε ενέργεια. 
Πολλές μεταβλητές επηρεά-
ζουν τον μεταβολισμό, όπως η 
κληρονομικότητα, το φύλο και 
η ηλικία.
Πολύ σωστά λοιπόν κάποιος 
θα μπορούσε να σκεφτε ί 
γιατί να ασχοληθώ με το να 
«φτιάξω» τον μεταβολισμό 
μου; Η απάντηση μπορεί να 
είναι πολύ απλή αν αναλο-
γ ισ τεί τ ις επιπτώσεις σ την 
υγεία που μπορεί να προκλη-
θούν αν δεν λειτουργεί σωστά 
ο μεταβολισμός. Το πιο απλό 
και άμεσο αποτέλεσμα είναι η 
υπερπρόσληψη θερμίδων από 
την ανεπαρκή λειτουργία του 
μεταβολισμού, η συσσώ-
ρευση τους σε λίπος και 
η επακόλουθη αύξηση 
βάρους.
Παραβλ έπουμε  το 
π ρ ω ι ν ό :  Ό λ ο ι 
ξέρουμε ότι είναι 
το πιο σημαντικό 
γεύμα της ημέρας 
και όμως το παρα-
λε ίπουμε. Τι συμβαί-
νει όμως κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου μας; 
Ο  μ ε τ α β ο λ ι σ μ ό ς 
μας «χαλαρώνε ι» 
και σκοπός είναι να 
ενεργοποιηθεί ξανά 
ώστε να πυροδοτήσει 
με ενέργεια στο σώμα μας. 
Αυτό όμως δεν σημαί-
νει ότι ενεργοποίηση 
του μεταβολισμού θα 
γ ίνει αν αρπάξουμε 
ένα κομμάτι λαχταρι-
σ τό σοκολατέν ιο κέικ 
και βγούμε από το σπίτι, 
ούτε αν κάτσουμε μέσα 
και το φάμε. Καλύτερο θα 
ήταν να επιλέξουμε ένα πρω-
ινό υψηλής περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνη, σίδηρο, μια καλή 
πηγή φυτικών ινών και χαμη-
λής περιεκτικότητας σε λιπαρά.
Καταναλώνουμε επεξεργα-
σμένους υδατάνθρακες: Οι 

επεξεργασμένοι υδατάνθρα-
κες διαφέρουν από αυτούς 
που βρίσκονται στα προϊόντα 
ολικής άλεσης, σ τα φρούτα 
και στα λαχανικά. Πρόκειται 
για προϊόντα γρήγορης πέψης 
που σημαίνει ότι το σώμα μας 
χρησιμοποιεί λιγότερη ενέρ-
γεια για να τα διασπάσει. Όσο 
περισσότερες φυτ ικές ίνε ς 
έχουν τα τρόφιμα, τόσο επι-
βραδύνεται η πέψη και κάνουν 
το σώμα να δουλεύε ι πιο 
σκληρά ώστε να διασπάσει τα 
θρεπτικά συστατικά. Τα προϊ-
όντα ολικής άλεσης, τα φρούτα 
και τα λαχανικά είναι μια καλή 
επιλογή για το πιάτο μας καθώς 
ενισχύουν το μεταβολισμό, 
ενώ οι επεξεργασμένοι υδα-
τάνθρακες (άσπρη ζάχαρη, 
λευκό ψωμί, γλυκά αναψυ-

κτικά, το άσπρο ρύζι κ.α) 
τον «σκοτώνουν» και μας 
προκαλούν γρηγορότερα 
το αίσθημα της πείνας.

Καταναλώνουμε υψηλή 
ποσότητα ζάχαρης και 
ιδια ί τ ερα επεξ εργα -

σμένα προϊόντα αυτής: Η 
ζάχαρη είναι «κρυμμένη» 

παν τού με διάφορα 
ονόματα και αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτε-

ρες μεταβολικές ενοχές. 
Μελέτες έχουν δείξει πως 

η καθημερινή κατανάλωση 
σακχαρούχων ποτών για 

ένα μήνα προκαλεί μόνι-
μες αλλαγές στον μετα-
βολισμό.

Δεν κοιμόμαστε καλά, 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΥΠΝΟ:  

Παρόλο που η ανάγκη για 
ύπνο διαφέρει μεταξύ των 
ενηλίκων, οι ειδικοί θεω-
ρούν ότι λιγότερο από 7 

ώρες ύπνου ανά νύχτα, 
συνεχόμενα σε βάθος χρό-

νου, μπορεί να έχουν αρνητι-
κές επιδράσεις για το μυαλό 
και το σώμα μας. Παρατηρώ-
ντας τη σχέση ύπνου-μεταβο-
λισμού, φαίνεται ότι η στέρηση 
ύπνου σχετίζεται με πολυάριθ-
μες ανεπιθύμητες αλλαγές στη 
μεταβολική δραστηριότητα.

Ό
λο και περισσότερες έρευνες δείχνουν πως όσοι ζουν ολο-
μόναχοι, δίχως να έχουν κάποιον να μιλήσουν και να μοιρα-
στούν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους, παρουσιάζουν σταδι-
ακή φθορά της ψυχοσωματικής υγείας τους. Είναι επίσης πι-

θανό να ζουν τελικά λιγότερο απ’ ό,τι όσοι δεν είναι μοναχικοί.
Την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε αίσθηση διεθνώς η είδηση ότι στη 
Βρετανία ορίσθηκε υπουργός Μοναξιάς, με αρμοδιότητα «την κατάρ-
τιση μιας εθνικής στρατηγικής για να καταπολεμηθεί αυτή η σύγχρονη 
μάστιγα». Η δημιουργία της συγκεκριμένης κυβερνητικής θέσης έγινε με 
βάση τις συστάσεις έκθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα η διακομμα-
τική Επιτροπή για τη Μοναξιά που είχε συσταθεί στο βρετανικό κοινο-
βούλιο. Σύμφωνα με την έκθεση, εννέα εκατομμύρια Βρετανοί υποφέ-
ρουν από μοναξιά, η οποία «βλάπτει την υγεία όσο και 15 τσιγάρα την 
ημέρα»!
«Η είδηση έχει στέρεες επιστημονικές βάσεις» εξηγεί ο νευρολόγος-
ψυχίατρος Νίκος Ε. Δέγλερης, ο οποίος διδάσκει Ψυχοθεραπεία στο 
Πανεπιστήμιο Paris V στη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι είναι τεκμηριω-
μένο πως η μοναξιά βλάπτει την ψυχική υγεία, καθώς ανοίγει τον δρόμο 
για την εμφάνιση διαταραχών όπως η κατάθλιψη, το στρες και οι αγχώ-
δεις διαταραχές.
Επίσης, «πληθαίνουν οι ενδείξεις πως η ψυχική επιβάρυνση που επιφέ-
ρει ενεργοποιεί μια αλληλουχία βιολογικών μηχανισμών, οι οποίοι οδη-
γούν σε σωματικά προβλήματα», τονίζει και συμπληρώνει πως «οι διερ-
γασίες αυτές σχετίζονται επίσης με επιδείνωση πολλών παθήσεων και με 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου από αυτές».

Ο
ι πιθανότητες ενός εμ-
φράγματος είναι εξα-
πλάσιες κατά την πρώ-
τη εβδομάδα μετά την 

έναρξη της γρίπης, σύμφωνα με 
μια νέα καναδική επιστημονική έ-
ρευνα. Μετά την όγδοη μέρα της 
αναπνευστικής λοίμωξης ο κίνδυ-
νος εμφράγματος υποχωρεί ση-
μαντικά.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
δρα Τζέφρι Κουόνγκ του Ινστι-
τούτου Κλινικών Επιστημών του 
Τορόντο, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό 
περιοδικό «New England Journal 
of Medicine», ανέλυσαν σχεδόν 
20.000 περιστατικά -διαγνωσμέ-
νης εργαστηριακά- γρίπης, εκ των 
οποίων τα 332 είχαν συνδυασθεί 
με έμφραγμα.
«Τα ευρήματά μας είναι σημα-
ντικά, επειδή δείχνουν μια σχέση 
ανάμεσα στη γρίπη και στο οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
πράγμα που ενισχύει τη σημασία 
του αντιγριπικού εμβολιασμού 
και του καλού πλυσίματος των 
χεριών» δήλωσε ο Κουόνγκ.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
για τους ηλικιωμένους, για όσους 
έχουν κολλήσει γρίπη τύπου Β 
(η γρίπη τύπου Α που είναι πιο 
συνηθισμένη, αυξάνει λιγότερο 
τον κίνδυνο για την καρδιά) και 
για όσους έχουν ήδη πάθει ένα 
έμφραγμα.
Η μελέτη δείχνει ότι και άλλες 
αναπνευστικές λοιμώξεις αυξά-
νουν τον κίνδυνο εμφράγμα-
τος, αλλά όχι τόσο όσο η γρίπη. 
Οι ερευνητές δεν εξέτασαν αν τα 
εμφράγματα λόγω γρίπης είναι 
επίσης πιο θανατηφόρα.
Όπως είπε ο Κουόννγκ, σύμφωνα 
με το πρακτορείο Ρόιτερς, «δεν 
βλέπεις κάθε μέρα έναν εξαπλα-
σιασμό του κινδύνου κατά την 
πρώτη εβδομάδα της γρίπης. Η 
γρίπη ‘στρεσάρει’ όλο το σύστημα 
του οργανισμού. Μπορεί να αυξή-
σει τη φλεγμονή, να κάνει την καρ-
διά να χτυπά πιο γρήγορα και να 
ενεργοποιήσει τα αιμοπετάλια, 
αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα 
σχηματισμού θρόμβου στις αρτη-
ρίες της καρδιάς. Όλα αυτά αυξά-
νουν τον κίνδυνο εμφράγματος».

Η γρίπη αυξάνει 
σημαντικά 
τον κίνδυνο 
εμφράγματος Η μοναξιά βλάπτει 

σοβαρά την υγεία

Συνήθειες που «σκοτώνουν» 
τον μεταβολισμό μας

υγεία

Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι μάλλον ανυπο-
μονούν να βγουν στη 

σύνταξη, αλλά ίσως δεν θα 
έπρεπε να βιάζονται, καθώς μια 
νέα βρετανική έρευνα διαπί-
στωσε ότι όσοι συνταξιοδοτού-
νται εμφανίζουν πιο γρήγορη 
μείωση των εγκεφαλικών λει-
τουργιών τους, ιδίως της μνήμης.
Οι ερευνητές του Πανεπιστη-
μιακού Κολεγίου (UCL) και του 
Βασιλικού Κολεγίου (King’s) του 
Λονδίνου, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο ευρω-
παϊκό περιοδικό επιδημιο-
λογίας «European Journal of 
Epidemiology», σύμφωνα με τη 
βρετανική «Telegraph», ανέλυ-
σαν στοιχεία για περίπου 3.400 
δημόσιους υπαλλήλους που 

είχαν πρόσφατα συνταξιοδοτη-
θεί.
Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν 
σε περιοδικά τεστ μνήμης για μια 
περίοδο έως 28 ετών (14 πριν και 
14 μετά τη συνταξιοδότηση). Δια-
πιστώθηκε ότι η βραχυπρόθεσμη 
μνήμη ενός εργαζομένου μειώνε-
ται σχεδόν 40% ταχύτερα από τη 
στιγμή που παίρνει σύνταξη.
Οι ερευνητές προειδοποίησαν 
ότι αν ένας συνταξιούχος πάψει 
να τροφοδοτεί το μυαλό του με 
ερεθίσματα, αυτό μπορεί να τον 
«εγκαταλείψει» ταχύτερα από το 
αναμενόμενο, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο πρόωρης άνοιας. Όσο 
πιο νοητικά ενεργός παραμένει 
ένας ηλικιωμένος, τόσο μειώνε-
ται η πιθανότητα έκπτωσης των 
εγκεφαλικών λειτουργιών του.

Η σύνταξη μπορεί να 
κάνει κακό στην υγεία του 
εγκεφάλου 
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Ο 
στηθόδεσμος όλο και ξεγλυστρά-
ει από τη θέση του, τουλάχιστον 
μεταξύ εκείνων που φορούν Β 
μέγεθος και έχουν στητά στήθη. 

Διασημότητες, κοσμικές υπάρξεις και μο-
ντέλα – εκείνο το ιδιαίτερο είδος θηλυκού 
που υπερέχει και συχνά επιβάλλεται να ερ-
γάζεται χωρίς στηθόδεσμο – οδηγούν τους 
άλλους σε πουριτανική φρίκη ή σε απόπειρα 
για στενή συζήτηση γύρω από την ασφυκτι-
κή αλυσίδα που τις περιβάλλει στις διασκε-
δάσεις. Ακόμη και η πρώτη κυρία της Γαλλί-
ας, Carla Bruni-Sarkozy, αναφέρεται ότι πα-

ρευρέθη ελεύθερη από στηθόδεσμο σε δεί-
πνο με τον Ρώσο Πρόεδρο Dmitry Medvedef 
και δεν μπορώ να σκεφθώ κάτι καλύτερο 
που θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις 
με τη Δύση!
  Οι προβολείς ...του στήθους χωρίς σου-
τιέν είναι επίσης στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος σε βραβεία CFDA ( Σωματείο Σχε-
διαστών ) όταν πρώτες κυρίες της μόδας 
όπως η Donna Karan ήταν προφανώς φυσι-
κές κάτω από τα φορέματά τους, υπερασπί-
ζοντας την εικόνα τους με αυτοπεποίθηση, 
όπως τα μοντέλα των οποίων τα εντυπωσι-

ακά ρούχα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
για εσώρουχα. 
Φυσικά υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία 
της μόδας για το διαφανές και χωρίς σου-
τιέν ρούχο όπως στα σχέδια του Yves Saint 
Laurent της δεκαετίας του 1960 που ακο-
λούθησαν τα φορέματα του  Halston και 
Stefen Burrow καθώς και η ΜΤV επιτυχία 
του Robert Palmer, 1986, ¨Εθισμένος στην 
Αγάπη .̈
  Το αν θα υιοθετήσετε τα απελευθερωτικά 
τους παραδείγματα δεν πρέπει να καθορί-
ζεται απαραίτητα από το χρονικό διάστημα 
που πέρασε από την αποφοίτησή σας στο 
Λύκειο. Το μέγεθος του στήθους και η κατα-
σκευή του φορέματος υπαγορεύουν αν είναι 
εντάξει. Βέβαια τέτοια τολμηρή απόπειρα 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε παροιμιώδες 
βραβείο γκάφας! Τότε λοιπόν ποιά είναι η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ κομψότητας 
και αναίδειας; 
  Η διαφάνεια χωρίς σουτιέν μάλλον θα 
παραμένει στις επιδείξεις μόδας εκτός αν 
είστε – ή φαίνεστε -  μια νεαρή Jane Birkin 
επειδή στην πραγματική ζωή όποιος σας 
βλέπει θα κοιτάζει το μπούστο σας όλη την 
ώρα. Και φυσικά δεν δείχνετε τις θηλές – 
είναι μεγάλη αγένεια. Πάντως όλοι συμ-
φωνούν πως όταν φαίνεται ο στηθόδεσμος 
μέσα από τα ρούχα δεν είναι ελκυστικό. Οι 
ιμάντες του σουτιέν δεν είναι αισθησιακοί. 
  Ευτυχώς υπάρχουν τρόποι για να λύσουμε 

αυτόν τον ενδυματολογικό γρίφο. Οι στυ-
λίστες είναι ιδιαίτερα λάτρεις της διάφανης 
ταινίας που χρησιμοποιείται για ν’αναση-
κώσει κυριολεκτικά το στήθος προς το επι-
θυμητό σχήμα – το ρυθμίζετε και μετά το 
ξεχνάτε. Ενα άλλο τέχνασμα είναι η πρό-
σθεση ειδικά σχεδιασμένης επένδυσης 
κάτω από αυτό που θα φορεθεί διαφανές. 
Και δεν είμαι βέβαιη αν μπορούμε να χρησι-
μοποιούμε πάντοτε τα αυτοκόλλητα ̈πέταλα¨ 
που παρέχουν κάλυψη, επειδή το περί-
γραμμά τους σε σχήμα λουλουδιού είναι 
συχνά ορατό κάτω από το φως. Επίσης μπο-
ρείτε να φωτογραφηθείτε, από κάθε οπτική 
γωνία, φορώντας το διαφανές φόρεμα 
για να είστε βέβαιη πως δεν θα υπάρχει 
...δυσλειτουργία στην εμφάνισή σας όταν 
λάμψουν τα φώτα!
  Αρα ισχύει το ρητό ¨Οταν το έχεις το δεί-
χνεις¨; Ισως. Ομως τα στήθη δεν πρέπει να 
φαίνονται ψεύτικα – ακόμη και αν είναι -, να 
μην είναι ανόμοια και οι θηλές να μην κοιτά-
ζουν προς  διαφορετικές κατευθύνσεις σαν 
αλλοίθωρα μάτια! 
  Σε τελική ανάλυση αποφασίζετε τι είδους 
προσοχή θέλετε: Μετά από μία εκδήλωση 
θέλετε να σας θυμούνται για τη διάνοιά σας 
ή επειδή είσαστε αυτή που δεν φορούσε 
σουτιέν; Μάλλον μπορείτε να κάνετε και τα 
δύο. 

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗαπελευθερωτικη  διαφανεια 

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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T
o Ελληνικό εγώ είναι τόσο μεγάλο 
που και στην αγγλική γλώσσα έμεινε 
η λέξη ατόφια EGO. Επίσης, Egotism, 
Egotist, Egoless, Egotistic, Egoistical, 

Egomania, Egomaniac, Egocentr ism, 
Egocentric είναι άλλες λέξεις που βγαίνουν 
απ το εγώ.
Ο λόγος σημερα είναι φυσικά για το αιώ-
νιο φαινόμενο της κομπορρημοσύνης.  Οι 
κομπορρήμονες, ή αν προτιμάτε οι  αλαζό-
νες, καυχησιάρηδες, υπερόπτες είναι ένα 
είδος που ευδοκιμεί παντού. Τους έχουμε 
πετύχει στη δουλειά, στους χώρους διασκέ-
δασης στο δρόμο και γενικά όπου υπάρχει, 
κυκλοφορεί και συνδιαλέγεται το ανθρώ-
πινο είδος.
Bβιασύνη, στρίμωγμα, άνθρωποι με κατε-
βασμένες μουτσούνες περιμένουν στην 
ουρά να εξυπηρετηθούν.  Υπομονή μηδέν , 
δυο τενεκέδες άρχισαν να τσακώνονται για 
τη θέση στη σειρά. Οι  λεκτικοί διαξιφισμοί 
πρωταγωνιστούν. 
Και τότε ακούς το πιο άκυρο επιχείρημα 
που θα μπορούσε ποτε να ακουστεί . «Ρε συ 

Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ;» 
Κάποιοι άνθρωποι ταυτίζουν την εικόνα 
που έχουν για τον εαυτό τους με την εικόνα 
που θα ήθελαν να είχαν. Με αλλα λόγια η 
ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους, και για τη 
προσωπικότητά τους είναι πλαστή. 
Βλέπετε οι άνθρωποι   μπορεί να διαθέτουν 
κάποια λογική, αλλα δεν έχουν  αυτοσυνεί-
δηση. Ξύπνησαν μια μέρα και αποφάσισαν 
πως τελικά αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι.
Η μεγαλομανία τους δεν γνωρίζουμε που 
οφείλεται αλλα ξέρουμε ότι είναι εκεί. Οι 
μεγαλομανείς είναι ένα είδος εξαιρετικά 
επικίνδυνο μιας και νομίζουν πως χάρη σ’ 

αυτούς συνεχίζει η εναλλαγή της μέρας με 
τη νύχτα και η γη εξακολουθεί να υπάρχει. 
Αγαπημένη τους φράση που εκστομίζεται 
χωρίς σκέψη και αιδώ είναι : «ξέρεις ποιος 
είμαι εγώ ρε;». Όχι ρε αλήθεια δεν ξέρω!   
Θέλω όμως να μάθω με λεπτομερή ανάλυση 
για το πώς εσύ μεγάλε κατάφερνες να κατου-
ράς χωρίς να πεταχτεί σταγόνα στο καπάκι 
της τουαλέτας και γι αυτό νοιώθεις ότι είσαι 
ανώτερος από μένα. 
«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;»  λένε οι άνθρω-
ποι που  επιδεικνύουν  την κούφια τους διά-
σταση .
«Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»…
 Βεβαίως και ξέρουμε όλοι . Είσαι ο ετοιμο-
παράδοτος μαλακας,  μονίμως οργισμένος, 
μονίμως με την αίσθηση ότι είναι καλλίτερος 
από τους άλλους.  
«Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»… γίνεται μια 
πανοπλία  ενστίκτου κι προστασίας της ανο-
ησίας.
Βεβαία όλοι μας είμαστε κάποιοι, κατι έστω 
και αν είμαστε μερικές φόρες  κάτι λιγότερο 
από τον «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» .  
«Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»… Ναι ρε 
ξέρουμε ότι είσαι μοναδικός και ανεπανά-
ληπτος.  Μόνο που  δεν μπορούμε να συνυ-
πάρξουμε, με τον  να  σε αποδεχτούμε για  
τη μοναδικότητα σου.
«Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»  Είναι μια 
εχθρική κραυγή αντιπαράθεσης.
Είναι μια κραυγή υπέρ ου Θηριώδους εγώ  
που αισθάνεται και είναι προετοιμασμένο, 
να βρίσκει παντού μόνο εχθρούς, διαβολείς, 
κακότροπους που μας φθονούν και συνω-
μοτούν εις βάρος μας.  Η  παράδοσης του 
εγώ  είναι τιμή στη καχυποψία και εχθρό-
τητα.
 «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε?» για τη προτε-
ραιότητα στο σούπερ μάρκετ η στην Τρά-
πεζα , για μια θέση παρκαρίσματος, για 
μια θέση στο λεωφορείο, για το μωρό που 
γκρινιάζει μεσημεριάτικα  και ενοχλεί το 
διπλανό.
«Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»… μας κάνει 
να κερδίζουμε (έτσι νομίζουμε δηλαδή) τη 
διαφορά μας, στη λευκότητά μας, στην αγι-
οσύνη μας και να διακρινόμαστε από  τους 
άλλους «κακούς»  
Δεν εκστομίζεται μόνο από τους διάσημους, 
τους έχοντες και  κατέχοντες. Εκστομίζεται 
και γίνεται με ευκολία εθνικός ύμνος όλων 
των ανόητων. Ο ανόητος και ο ασήμαντος 
προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Ετσι ο καταγέ-

λαστος γίνεται περίοπτος.
Φονικότερο όπλο από τη γλώσσα δεν έχει 
ακόμη κατασκευαστεί, και αμφιβάλω αν 
κατασκευαστεί ποτέ.
Αλλοίμονο αν η αφέλειά σου ή η ευαισθη-
σία σου διανοηθεί να συστήσει σε κάποιον, 
με τον κομψότερο δυνατό τρόπο, να μην 
πετάξει το αναμμένο τσιγάρο από το παρά-
θυρο του αυτοκινήτου του.
Αλλοίμονο αν Θυμίσεις ευγενικά σε κάποιον 

οδηγό ότι είθισται να μην περνάμε με κόκ-
κινο η να ανάβουμε το φλας του αυτοκινή-
του μας πριν στρίψουμε .
Τότε ο «Θιγμένος »   Απαιτεί να μάθεις ποιος 
είναι  «Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»…   και 

να εξαιρεθεί απ τους κανόνες γιατί εσύ δεν 
ξέρεις ποιος είναι αυτός. 
«Με Πνίγει Το Δίκιο».  Λέει το «εγώ» ακόμα 
και όταν δεν εχομε κανένα!  Ο καθένας μπο-
ρεί να νομίζει ότι έχει  δίκαιο αλλα όλοι που 
σκέπτονται έτσι είναι  άμυαλα αγοράκια που 
θέλουν να πιστεύουν ότι την έχουν μεγαλύ-
τερη.  
Το εγώ μας εγκλωβίζει  σε ένα ανούσιο παι-
χνίδι επιβολής, μαγκιάς,  και ανωριμότητας 
που μας  εμποδίζει να δούμε  πέρα από τη 
μύτη μας.  
Δυστυχώς, ο Ελληνικός τρόπος του σκέπτε-
σθαι  όχι απλώς δεν αποθαρρύνει τέτοιες,  
αντιλήψεις και συμπεριφορές «εγώ» , αλλά 
τις πριμοδοτεί κιόλας.
 Ο εγωιστής δεν ενδιαφέρεται ποτέ για τους 
συνανθρώπους του . Είναι ο φωνακλάς, 
ο θορυβώδης, ο χυδαίος ο «ξέρεις ποιος 
είμαι εγώ ρε;» . Ο εγωιστής  ποτε δεν είναι  
αποτελεσματικός και αθόρυβος επαγγελ-
ματίας. 
Γνώρισμα του ψυχισμού των ανθρώπων με 
το μεγάλο εγώ  είναι η προβατική συμπε-
ριφορά του «Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;». 
Ίσως την επόμενη φορά που θα έρθετε σε 
επαφή με κάποιον  που θα αναρωτηθεί 
φωναχτά «ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;», απα-
ντήστε του
 «Τώρα που σε βρήκα ρε φιλέ πες μου»!

απόψεις

Το μεγάλο Ελληνικό ΕΓΩ  «Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»
«Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ, Ρε;»  είναι ο εθνικός 
ύμνος όλων των ανόητων και ασήμαντων που 

προσπαθούν να αναβαθμιστούν.

«Ξέρεις Ποιος Είμαι 
Εγώ, Ρε; »… Βεβαίως 
και ξέρουμε . Είσαι 
ο ετοιμοπαράδοτος 
μαλακας,  μονίμως 

οργισμένος, μονίμως με 
την αίσθηση αυτού που 

είναι υπεράνω όλων Το «Εγώ» μας κάνει 
να νομίζουμε  ότι 
έχουμε  δίκαιο και 

να σκεπτόμαστε  σαν   
άμυαλα αγοράκια που 

θέλουν να πιστεύουν ότι 
την έχουν μεγαλύτερη
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ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΔΩ…

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟΙ 
ΧΤΕΝΙΖΟΝΤΑΙ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά στην υγεία σας γιατί 
εγώ έχω τα… νευράκια μου.
Αυτή η πόλη που ζούμε, το Τορόντο μας, που είναι η 

«φωλιά» και «αρχηγείο» των γειτόνων μας των Σκοπιανών, που 
δουλεύουν χρόνια και καλά κάνουν κι υποστηρίζουν τις θέσεις 
τους για την πατρίδα τους κι εμείς οι ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ζούμε με 
την ιστορία ότι κάποτε με 50 υπό το μηδέν πήγαμε χιλιάδες στην 
πρωτεύουσα για να διαμαρτυρηθούμε… ΚΑΙ ΤΩΡΑ; Τώρα που 
έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν, τώρα που η εθνική μας ταυτότητα κιν-
δυνεύει, τώρα που σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης πρέπει να 
δείξουμε ότι είμαστε δυνατοί κι ενωμένοι… Τι γίνεται ρε καρντά-
σια; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα είναι αρχηγός, εμένα με νοιάζει 

να μαζευτούμε όλοι που αγαπάμε ακόμη την Ελλάδα μας, να ενώ-
σουμε τις φωνές μας και να δείξουμε ότι ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ, ότι ΔΕΝ 
ΠΕΘΑΝΑΜΕ.
Πάντως, εγώ προσωπικά εάν γίνει δημόσιο κάλεσμα και οποιοσ-
δήποτε από τους καρεκλάτους δεν παρουσιαστεί για μικροπολιτι-
κούς λόγους ή προσωπικούς ή κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο, στην επό-
μενη έκδοση θα πρέπει να γράψω τα πράγματα με τ’ όνομα τους, 
κατά την γνώμη μου χωρίς να κοιτάξω εάν με γουστάρουν ή όχι 
μερικοί. 45 χρόνια αγωνιζόμαστε από το βήμα για οτιδήποτε έχει 
σχέση με εθνικά και θρησκευτικά θέματα, 100% ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Δεν 
θα πουληθούμε ή θα συμβιβαστούμε με οποιονδήποτε ανόητο 
ή ανθέλληνα. Εμπρός, λοιπόν, να δείξουμε έστω κι επιφανειακά 
(δυστυχώς) ότι είμαστε ενωμένοι.

Η ζωγραφιά ενός 8χρονου κοριτσιού

Ζ
ωγράφισε πρώτα το σπίτι της, με τα δύο παράθυ-
ρα και τη μεγάλη πόρτα. Στη συνέχεια σκίτσαρε 
τον πατέρα της και έναν άγνωστο άντρα, με κα-
λυμμένο πρόσωπο και μαχαίρι στο χέρι. Και 

στο τέλος αποτύπωσε τα δάκρυά της. Η οκτάχρονη 
Ιρακινή Νεβίν επέλεξε το μολύβι και το χαρτί για να 
εκφράσει το βίωμα που τη στιγμάτισε: τη δολοφο-
νία του πατέρα της από έναν τζιχαντιστή μπροστά 
στα μάτια της.
Η ζωγραφιά της μικρής Νεβίν έχει κάνει το γύρο 
του διαδικτύου και συγκλονίζει με την τραγικότητά 
της και την πληθώρα των συναισθημάτων που απο-
τυπώνει. Όλα ξεκίνησαν πριν από μία εβδομάδα 
όταν το οκτάχρονο κορίτσι έφτασε στο Κέντρο 
Πρώτης Υποδοχής Έβρου μαζί με τη μητέρα της, 
τις δυο αδελφές και τον άντρα της αδελφής της. 
Στις ερωτήσεις των καταγραφέων του ΚΕΠΥ για 
το όνομά της, το μικρό κορίτσι παρέμενε σιωπηλό και 
ανέκφραστο.
«Όταν έφτασε το κοριτσάκι δεν μιλούσε, δεν χαμογε-
λούσε, δεν είχε τις αντιδράσεις που έχουν τα άλλα παι-
διά. Ήταν σε κατάσταση άγχους», διηγείται στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο καταγραφέας που πρώτος ήρθε σε επαφή με την 
οικογένεια, υπαρχιφύλακας, Χρήστος Δαρβούδης.
Τότε η διερμηνέας της ζήτησε να ζωγραφίσει την 
πατρίδα της και το σπίτι της και να της τα δείξει. Το απο-
τέλεσμα ήταν σοκαριστικό. Η Νεβίν άρχισε να ζωγρα-

φίζει πρώτα ένα σπίτι, μετά τον πατέρα της, στη συνέ-
χεια έναν άλλον άνδρα με μαντήλι στο στόμα, οδοντωτό 
μαχαίρι στο ένα χέρι και βόμβα στο άλλο και ανάμεσα σ’ 

αυτούς τοποθέτησε ένα κοριτσάκι που κλαίει. Στο τέλος, 
ολοκλήρωσε την εικόνα προσθέτοντας στη ζωγραφιά 
ήλιο, σύννεφα και πολλά λυπημένα λουλούδια.
«Αμέσως μόλις είδαμε τη ζωγραφιά ρωτήσαμε τη 
μητέρα τι συνέβαινε», θυμάται ο κ. Δαρβούδης. Η 
μητέρα άρχισε να τους διηγείται ότι η οικογένεια ζούσε 
στο Ιράκ και πριν από ένα μήνα μπήκε ένας τζιχαντι-
στής στο σπίτι τους και ζήτησε να πάρει τις τρεις κόρες 
της οικογένειας. Ο πατέρας τους αρνήθηκε και ο τζιχα-
ντιστής τον σκότωσε μπροστά στα μάτια της οκτάχρο-

νης Νεβίν. Τότε η οικογένεια αναγκάστηκε να μαζέψει 
τα υπάρχοντά της και να φύγει από το Ιράκ. Έπειτα από 
ένα μακρύ ταξίδι διαμέσου της Τουρκίας και της Βουλ-

γαρίας, έφτασαν στην Ελλάδα.
«Η μητέρα της μας είπε ότι μετά το συμβάν αυτό η 
Νεβίν σταμάτησε να μιλάει, σχεδόν δεν τρώει και 
βλέπει συνέχεια εφιάλτες», λέει ο καταγραφέας. 
«Μόλις έμαθα την ιστορία έδωσα ένα λούτρινο 
ελεφαντάκι στο κορίτσι, η οποία το αγκάλιασε με 
πάθος και άρχισε να το φιλάει. Ήταν η πρώτη φορά 
που μετά από αρκετή ώρα η μικρή χαμογέλασε και 
μίλησε», προσθέτει. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση 
ήταν και οι άλλες δύο κόρες της οικογένειας, αλλά 
και η μητέρα, η οποία όμως προσπάθησε να είναι 
δυνατή για να δίνει θάρρος στα παιδιά της.
Στα δύο χρόνια που εργάζεται ως καταγραφέας στο 
φυλάκιο του Έβρου, ο Χρήστος Δαρβούδης έχει 

ακούσει πολλές συγκλονιστικές ιστορίες. Όπως λέει, 
πολύ δύσκολες καταστάσεις βιώνουν οι Κούρδοι, αλλά 
και οι Σύριοι. Ωστόσο η ιστορία της Νεβίν έκανε όλους 
όσους την άκουσαν να κλάψουν. «Εμείς οι εργαζόμενοι 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακουφίσουμε τον πόνο 
των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα. Δίνουμε 
ακόμα και χρήματα από την τσέπη μας για να αγορά-
σουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες, όπως γάλα, παιχνίδια ή σε μία περί-
πτωση γυαλιά μυωπίας», επισημαίνει.
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΣΟΥΜΕΛΑ» ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Π
ρέπει να αισθάνεσαι τυχερός όταν 
παρευρίσκεσαι σε τέτοιες παραδο-
σιακές εκδηλώσεις που έχουν να 
κάνουν με τις «ρίζες σου, την ιστο-

ρία σου, τα μαρτύρια σου, την πολιτιστική σου 
κληρονομιά». Κι είμαστε τυχεροί που είδαμε 
αγόρια και κορίτσια από 3-4 ετών να χορεύ-
ουν περήφανα με τις πανέμορφες παραδοσι-
ακές τους ενδυμασίες τους απαράμιλλους πο-
ντιακούς χορούς συνοδευόμενοι από κορυ-
φαίους τραγουδιστές και λυράρηδες από την 
πατρίδα. Πολλά συγχαρητήρια στις δασκάλες.
Πλήθος επισήμων τίμησε με την παρουσία του 
την βραδιά, μεταξύ άλλων οι Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι, Μαίρη Φραγκεδάκη και Δημήτρης 
Καρύγιαννης, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξαν-
δρος Ιωαννίδης, ο. πάτερ Αθηναγόρας, ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης, ο πρόεδρος της Παμμακεδονι-
κής Ένωσης Οντάριο, κ. Δημήτρης Κάρας, η κα 
Χριστίνα Αμυγδαλίδουτ, η κα Πένυ Κόντος, ο 
κ. Κώστας Τσιλφίδης, ο κ. Στάθης Μιχαϊλίδης, 
η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με τον 
σύζυγο της Χρήστο και πολλοί άλλοι. Μπράβο 
στο πρόεδρο, κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη και τα 
Διοικητικά Συμβούλια που για άλλη μία φορά 
έφεραν εις πέρας άλλη μία επιτυχημένη εκδή-
λωση.

To τραπέζι των επισήμων

Ο πρόεδρος της Αδελφότητος Ποντίων Τορόντο, 
κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης

Ο Γραμματέας Τύπου της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας ΗΠΑ και Καναδά, κ. Μίλτος 

Τσανταρίδης

O Αντιπρόεδρος της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ, κ. 

Στάθης Μιχαϊλίδης
Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ένωσης Οντάριο, κ. Τζέιμς Κάρας

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης Η Δημοτική Σύμβουλος, κα Μαίρη Φραγκεδάκη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητος Τορόντο, κ. Αντώνης 

Αρτεμάκης

Ο Γενικός Πρόξενος Τορόντο, κ. Αλέξανδρος 
Ιωαννίδης

Ο πατήρ Αθηναγόρας στην 
προσευχή

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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ΔΙΑΙΩΝΙΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Ε
πίσημοι προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και Κύριοι, Φίλες 
και Φίλοι,
Με βαθύτατη εκτίμηση και 

ιδιαίτερη συγκίνηση θα σας απευ-
θύνω ένα μικρό χαιρετισμό με την 
βεβαιότητα θα τύχω της ευμενούς 
προσοχή σας. Η μεγάλη οικονο-
μική κρίση και βαθειά ύφεση που 
περνάει η Πατρίδα μας Ελλάδα, 
πέσανε επάνω της να την καταποί-
ουν το αίμα φίλοι και εχθροί.  Γι 
αυτό επιβάλεται εγρήγορση, οργά-
νωση και προσπάθεια του Από-
δημου Ελληνισμού για την προά-
σπιση των Δικαιών μας να βοηθήσουμε την Πατρίδα μας Ελλάδα. 
Με ενότητα και αγώνα ο απανταχού Ελληνισμός οφείλει να διαξυλάξει τις θερμοπύλες του. Εφι-
άλτες θα υπάρχουν πάντα και προβοκάτορες θα καιροφυλακτούν. Οφείλουμε να έχουμε ανοι-
χτά τα μάτια της ψυχής μας. Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο <<Παναγία Σουμελά>> υπήρξε 
πάντοτε πρωτοπόρος στους αγώνες για τον Ελληνισμό. Εξοπλισμένοι με την περηφάνια της 
Ποντιακής καταγωγής μας και εμπεόμενοι απο το μεγαλείο του Ελληνισμού δίνουμε διαρκώς 
το παρόν σε δύσκολη στιγμή για την Πατρίδα μας Ελλάδα. Σ’αυτό τον αγώνα ας μήν υπάρχουν 
ακρότητες, ανόητοι φανατισμοί, κενοί εθικισμοί και ριψοκίνδυνες παρορμήσεις.  Σύμμα-
χος μας είναι η ιστορική αλήθεια! Η Αθάνατη κλασσική,  πλούσια σε λεξιλόγιο  ελληνική μας 
γλώσσα, η οποία και σήμερα διδάσκεται σ’όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο παγκόσμιος 
πολιτισμός στηρίζεται στα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδος. Ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός 
ήταν, είναι και θα είναι : ο Δάσκαλος της Ανθρωπότητας. Με βάση αυτή την αλήθεια απλώ-
νουμε χέρι φιλιάς σε όλους τους Βαλκάνιους γείτονες. Εμάς τους Έλληνες , εμάς τους Μακεδόνες 
μας ενδιαφέρει η ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Βαλκανικής, η συνεργασία και η προκοπή 
της Βαλκανικής γειτονιάς. Οι λαοί δεν είχαν ποτέ να μοιράσουν οτιδήποτε, οι εξουσίες είναι 
αυτές που παίζουν στις πλάτες των λαών. Και επειδή επαναλαμβάνω εφιάλτες θα καιροφυλα-
κτούν πάντοτε, ας επαγρυπνούμε. 
Κι όμως ο αγώνας γίνεται ολοένα και πιό σκληρός, όσα σκοτεινά σύννεφα πλανώνται πάνω 
από τα Βαλκάνια, πάνω απο τα νησιά του Αιγάιου μας, πάνω απο την Θράκη μας, πάνω απο 
την Κύπρο μας, πάνω απο την ‘Ηπειρο μας και τώρα αγριέψανε πάνω απο την Μακεδονία μας. 
Η θυγατέρα, της μεγάλης Πατρίδας μας Ελλαδα η Μακεδονία μας του Αριστοτέλη, του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, κομμάτι του κρυστάλλινου Ελληνισμού οι Μακεδόνες. Ο αείμνηστος ‘Ιωνας 
Δραγρούμης βροντοφώναξε : <<ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!>>
Σε τούτη τη μακρινή χώρα, το φιλόξενο Καναδά η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει με εθνική 
ένταση αλλά και εθνική έπαρση. Ενώνουμε με περιφάνεια την φωνή μας, μαζί σας για να βρο-
ντοφωνάξουμε :
<<ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!>>
Εμείς, ως Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο <<Παναγία Σουμελά>> απευθυνόμαστε σ’όλες 
τις Ελληνικές οργανώσεις σήμερα το βράδυ, 20-Ιανουαρίου-2018, στην Ελληνική Κοινό-
τητα Τορόντο, Παμμακεδονική ‘Ενωση, εκκλησίες, συλλόγους, ιδρύματα, ομοσπονδίες, 
Κογκρέσσο, έλληνικές εταιρίες, προσωπικότητες για μία ειρηνική πορεία στην εθνική οδό του 
ελληνισμού μπροστά στο άγαλμα του Μέγαλου Αλεξάνδρου να βροντοφωνάξουμε την αλή-
θεια, να υψώσουμε την Μακεδονική σάρισα με την γαλανόλευκη ώς ανάχωμα στους ανιστό-
ρητους πολιτικούς των 150 κρατών, στους καιροσκόπους, στους τυχοδιώκτες της Ιστορίας. 
Με γνώση και συνείδηση της ιστορικής αλήθειας οφέιλουμε να βροντοφωνάξουμε σ’όλους 
του πολιτικούς του κόσμου αν δεν γνωρίζουν παγκόσμια ιστορία και γεωγραφία να μήν πολι-
τεύονται. Δεν του αξίζουν οι καρέκλες των κοινοβουλίων τους στους ανιστόρητους. 
 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! Ε! Φτάνει πιά! Στα τελευταία 100 χρό-
νια μας φάγανε ολόκλιρη Μικρά Ασία, κομμάτι της Θράκης, νήσιά, κομμάτι της Κύπρου, 
κομμάτι της Βορείου Ηπείρου και ολόκληρη την Πατρίδα της Πατρίδας μας, τον Πόντο! 
Κανήτε! Φτάνει! Πατριώτες πιστεύω παρά τα όσα δεινά, όμως με εθνική ομοψυχία, με 
εθνική συσπείρωση και σύναιση ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία θα πορευτούν αντάμα 
στον αγώνα για εθνική επιβίωση.
Σας ευχαριστώ, Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά.

Η ομιλία του κ. Νίκου 
Κοτσαμποϊκίδη στην εκδήλωση

της Αδελφότητας Ποντίων 
«Παναγία Σουμελά»

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με τον σύζυγο της Χρήστο, η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδου με τον 
σύζυγο της και ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης

Ο πρόεδρος της Αδελφότητος Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με τον Γενικό Πρόξενο, κ. 
Αλέξανδρο Ιωαννίδη και την σύζυγο του και τον π. Αθηναγόρα

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο, κ. Τζέιμς Κάρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, κ. Αντώνης Αρτεμάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης

Η κα Πένυ Κόντος εκπροσωπόντας το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, η Δημοτική Σύμβουλος, κα 
Μαίρη Φραγκεδάκη και ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο, κ. Τζέιμς Κάρα

Οι Νίκος και Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης με τις κυρίες Inka Cernei και Svetlana Roufanova
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ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ 

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ 800 ΑΤΟΜΩΝ

O Στάθης Νικολαΐδης 

Ο Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, κ. Χρήστο 

Κοτσαμποϊκίδη

Οι κυρίες Inka Cernei και Svetlana Roufanova
Οι  Χρήστος και Νίκος Κοτσαμποϊκίδης ανάμεσα από τους Θανάση 

Κουρτέση και Στάθη Μιχαϊλίδη

Ο κ. Κώστας Τσιλφίδης με την κα Παναγιώτα Αμανατίδου και τον κ. Νίκο 
Χριστοφορίδη με την σύζυγο του

Οι κκ Γιώργος Καλομοίρης
και Σ. Νικολαΐδης
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«...ΚΑΜΙΑΝ ‘ ΚΙ ΑΝΑΣΠΑΛΩ...»

Από το τραπέζι της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο

Το τραπέζι του προέδρου του Συλλόγου Κιλκίς, κ. Αλέξανδρου Τσικουρλή

Στο τραπέζι διακρίνται η κα Λούση Γρηγοριάδη, ο κ. Γιώργος Λούκας από το γνωστό κι επιτυχημένο 
Homemakers, αλλά και ο Νίκος Κοτσαμποϊκίδης του Anixis Darling Floral Studio και Αντιπρόεδρος 

της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο

To τραπέζι της κα Μάρθα Χέντη To τραπέζι της παρέας του κ. Νίκου Χρηστίδη από το Mega Iron Works

Η παρέα του κ. Γιώργου Κρέσσου
Στο τραπέζι διακρίνονται οι κ. Στάθης Μιχαϊλίδης, κ. Γιώργος Καλομοίρης με την σύζυγο του Ειρήνη, 

ο κ. Μ. Μουρατίδης, το ζεύγος Πουρσανίδη, το ζεύγος Ρούφος και ο κ. Λεωνίδης

Το τραπέζι της κα Μαρίας Λυχνάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης To τραπέζι της κα Ρόδης Ηλιάδη
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ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΖΩΗΣ - SMILE FOR LIFE» 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΓΚΗ

Τ
ο «Χαμόγελο Zωής -Smile for Life» 
(http://hamogelozois.com) είναι μια μη 
κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνω-
ση που ιδρύθηκε με το Letters Patent 

που εκδόθηκε από την επαρχία Οντάριο στις 
20 Ιουνίου 2013. 
Οι στόχοι της οργάνωσης είναι η παροχή υλι-
κής υποστήριξης και βοήθειας στους άστεγους 
και στους λιγότερο τυχερούς στη περιοχή του 
Τορόντο. Επίσης η  παροχή κοινωνικών υπη-
ρεσιών, σε συνεργατική σχέση με άλλες κοινο-
τικές οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα που 
στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών για 
τους σε μειονεκτική θέση συνανθρώπους μας.
Είναι τιμή και προνόμιο να συνεργαζόμα-
στε με όλους αυτούς που υποστηρίζουν την 
οργάνωση και να είμαστε  μέλη του Χαμόγε-
λου Ζωής.  Είμαστε μια ομάδα αφοσιωμένων 
εθελοντών ενθουσιασμένοι που μπορούμε και 
φροντίζουμε ο ένας τον άλλο συνάνθρωπό του.
Το Χαμόγελο Ζωής σερβίρισε ζεστό γεύμα 
στην soup kitchen της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Αποστολής του Αγίου Ιωάννη του συμπονε-
τικού. Περίπου 100 άτομα σε ανάγκη ήρθαν 
και απόλαυσαν ένα θρεπτικό και καλομαγειρε-
μένο γεύμα που ετοιμάσαμε το προηγούμενο 
βράδυ: Σαλάτα, ανάμεικτα λαχανικά, πατάτες 
πουρέ, ψητή γαλοπούλα, φρέσκα ψωμάκια, 
καφέ και ελληνικά γλυκά. Επιπλέον, Το χαμό-
γελο διάνεμε γάντια, σκούφιες,  κάλτσες,  μπου-
φάν για να κρατούν ζεστά τους έχοντας ανάγκη. 

Εξαιρετικά ευχαριστώ στους χορηγούς μας 
"Κostas Meat Market” και Σταύρο Kοντοπιδη 
απ’ το  "East Auto Body" για τη γενναιοδω-
ρία τους που συμπεριλάμβανε και  10 μεγάλες 
γαλοπούλες.
Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στο πάντα πρό-
θυμο να βοηθήσει "Toronto Bread " για τα 
ψωμάκια που δώρισε.
Επίσης ευχαριστίες οφείλονται στο "Serano 
Bakery ”  για δωρεά γλυκών  «Τουλούπες» και 
διάφορα μπισκότα του καφέ που έγιναν ανάρ-
παστα.
Όλοι εμείς στο Smile for Life εκτιμούμε τη βοή-
θειά όλων σας  και προσβλέπουμε στη βοήθειά 
σας στην επόμενη αποστολή μας να ταΐσουμε 
τους άπορους.
Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην Ελληνική 
Ορθόδοξη εκκλησία "Μεταμόρφωση" στη 
Λεωφόρο Ντόναλντ που μας επέτρεψε να χρη-
σιμοποιήσουμε την κουζίνα τους για την προε-
τοιμασία του φαγητού.
Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι να 
ευχαριστήσουμε τους αφοσιωμένους εθελο-
ντές μας, οι οποίοι είναι ίσως από  τους καλλίτε-
ρους του είδους που έχω γνωρίσει: Μιχαλίτσα, 
Πένι, Στέλλα, Ελίζα, Σάντι, Παναγούλα, Άννα και 
Γιώργο. Είστε η καρδιά και η ψυχή του «Χαμό-
γελο Ζωής – Smile for Life». Είμαι βέβαιος ότι η 
ανταμοιβή του αισθήματος που νιώθει κανείς 
όταν κάνει το σωστό παρά τη κούραση σας 
κάνει ευτυχισμένους.

κειμενο/φωτογραφιες: γιωργος γκεκας
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Α
γαπητοί Έλληνες πατριώτες,
Δύσκολοι καιροί ανατέλλουν για την γενέ-
τειρά μας τα τελευταία χρόνια. Πέρα από την 
οικονομική αλλά και πνευματική κρίση που 

έχουν επιβάλει στους Έλληνες τα κέντρα των πάντοτε 
«συμμάχων μας» αναζωπυρώθηκε τελευταία το θέμα 
της ονομασίας του κρατιδίου της πρώην Γιουγκοσλα-
βίας που θέλει να ονομάζεται Μακεδονία. 
Χιλιάδες Έλληνες και μη επιστήμονες, έχουν διακηρύ-
ξει κατά καιρούς την Ελληνικότητα της Μακεδονίας μας 
αλλά η σημερινή Ελληνική κυβέρνηση έχοντας χαρά-
ξει αντιπατριωτική πολιτική από την ημέρα που ανέ-
λαβε την εξουσία, συζητά να παραχωρήσει το όνομα 
Μακεδονία είτε σαν σύνθετο ή αυτόνομο για να υπάρ-
ξει «ειρήνη στην περιοχή». Να φύγει δηλαδή ο νοικο-
κύρης από το σπίτι του και να μπει μέσα ο κλέφτης. Να 
φύγουν οι ειρηνιστές για να μπουν οι τραμπούκοι.
Στην Θεσσαλονίκη, μισό εκατομμύριο Έλληνες έδω-
σαν ένα δεύτερο τρανταχτό μήνυμα στην κυβέρνηση. 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ ΟΡΟ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ. Οι ίδιοι (Γκρουέφσκι και όχι 
μόνο) έχουν διατυπώσει πως είναι Σλάβοι που ήρθαν 
στην  περιοχή της Παιονίας (ΟΧΙ Μακεδονίας) τον 5ο 
και 6ο αιώνα και δεν έχουν καμία σχέση με τον Αλέξαν-
δρο και την Μακεδονία. Ήρθε λοιπόν ο Σύριζα, και όλοι 
όσοι συμφωνούν με αυτήν την ιδέα, μετά από 25 χρό-
νια  διαπραγματεύσεων να θέλουν να παραχωρήσουν 

την ιστορική μας κληρονομιά, να δώσουνε στον κλέφτη 
το δικαίωμα να ενστερνίζεται την δική μας ιστορία και 
πολιτισμό. Ένα έχω να ‘κλέψω’ από τον Γέρο του Μοριά 
γι’ αυτούς που θέλουν να διαμελίσουν την Ελλάδα μας: 
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟ-
ΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.
Είμαστε οι μόνοι Έλληνες του εξωτερικού (Καναδοί 
Έλληνες) που δεν διαδηλώσαμε την αντίθεσή μας σ’ 
αυτό το ντροπιαστικό αλισβερίσι της κυβέρνησής μας. 
Που είναι η Παμμακεδονική Ένωση του Οντάριο να 
βροντοφωνάξει; «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ ΜΑΣ – ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ». Που είναι το HHF, το προξενείο, 
η πρεσβεία, οι πατριδοκάπηλοι αιωνόβιοι ‘πρόεδροι/
προύχοντες’  της παροικίας μας; Ούτε μια ανακοίνωση 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι: «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» όσο 
κι αν την επιβουλεύονται οι ίδιοι οι  πολίτες της. ΤΟ 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ. 
Η Παμμακεδονική όμως έχει να φέρει σε πέρας την 
ύπατη πολιτιστική της εκδήλωση, το «Fashion Show» 
στις 4 Μαρτίου, δεν έχει χρόνο για την Μακεδονία 
τώρα, ότι πει ο Τσίπρας.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, σε συνεργασία με αρκε-
τούς συλλόγους που πονάνε για την Μακεδονία μας, 
διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Μακεδο-
νία» την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα της 
ΠανΑρκαδικής Ομοσπονδίας, 450 Danforth Ave. 2ος 

όροφος. Προτάσεις και αποφάσεις θα παρθούν από 
την ολομέλεια. ΟΛΟΙ σας είστε καλεσμένοι, να μη λεί-
ψει Έλληνας που πονάει και αγαπάει την πατρίδα του. 
Η ιδέα αυτή προτάθηκε και συζητήθηκε στην εκδή-
λωση ‘Βασιλόπιτα’ του συλλόγου Θεσσαλον ικέων 
στις 21 Ιανουαρίου. Παρόντες ήταν πρόεδροι/αντι-
πρόεδροι από οχτώ οργανώσεις: Εθνικό Κογκρέσο, 
Κογκρέσο του Οντάριο, Παναρκαδική, Ποντιακή Ομο-
σπονδία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καστοριάς & Περιχώ-
ρων και Κατερίνης. Άλλοι σύλλογοι και οργανώσεις 
έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην διοργάνωση 
της πρόσκλησης/συζήτησης του θέματος. Η Ποντιακή 
Αδελφότητα «Παναγία Σουμελά», η Ομόνοια Καστο-
ριάς, ο ποδοσφαιρικός όμιλος «Ορφέας», οι φίλοι του 
Πάοκ, του Ολυμπιακού και είμαι σίγουρος πως είναι 
ακόμη περισσότεροι που απλά δεν έχουμε έρθει σε 
επικοινωνία μαζί τους ακόμη. Η Παμμακεδονική μας 
είπε πως «δεν θέλει να κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλ-
λυβα», ότι κι αν σημαίνει αυτό. 
ΣΑΣ ΚΑΛΩ, ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ/ΚΑΝΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, 
ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑΣ ΜΑΣ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΩΝ ΚΕΚΤΗ-
ΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ, 7:00 μμ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

Γιώργος Παπαδάκης

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ, 7:00 μμ., ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.
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Β
ρισκόμαστε στον Καναδά. Έχουμε ι-
στορία περισσότερο από ένα αιώνα. 
Φύγαμε από την πατρίδα μας, την αι-
ώνια Ελλάδα, με πολλά ιδανικά. Υπο-

σχεθήκαμε να κρατήσουμε την ελληνικότητά 
μας, αλλά και την ορθόδοξη πίστη μας. Είναι 
καιρός με ειλικρίνεια να μελετήσουμε το θέ-
μα αυτό και να απαντήσουμε τίμια.
Οι πρωτοπόροι κατά κανόνα τήρησαν τις 
υποσχέσεις τους. Είχαν στο νου τους την ευχή 
της μάνας, αλλά και την κατάρα. Μ’ αν την 
πατρίδα απαρνηθείς που την λατρεύουν όλοι, 
να ‘ναι η ζωή σου όπου κι αν πας, αγκάθια και 
τριβόλοι.
Τι συνέβη όμως στο διάβα της ζωής στην 
περίοδο εκατό και πλέον χρόνων ιστορίας 
του Ελληνισμού στον Καναδά;
Δυστυχώς, τα ήθη και τα έθιμα στην πατρίδα 
την Ελλάδα χαλάρωσαν. Πολλοί, αν δεν εγκα-
τέλειψαν την ορθόδοξη πίστη τους, δεν την 
ζουν στην καθημερινή τους ζωή. Δεν την 
θεωρούν οδό σωτηρίας. Μερικοί δεν πιστεύ-
ουν καν στην μετά θάνατο ζωή. Δυστυχώς, οι 
νεώτεροι μετανάστες έφεραν αυτές τις ιδέες 
μαζί τους.
Για να διατηρηθεί η ελληνορθόδοξη ομογέ-
νεια στον Καναδά χρειάζεται ελληνορθόδοξη 
παιδεία. Ας δούμε με ειλικρίνεια τι έχουμε 
κάμει.
Οι πρωτοπόροι ίδρυσαν ημερήσια ελλη-
νορθόδοξα σχολεία, παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζαν. Παρά-

δειγμα το ελληνορθόδοξο σχολείο του 
Μόντρεαλ,  “Σωκράτης “ που λειτουργεί από 
τις αρχές του 20ου αιώνα.
Σιγά, σιγά εγκατέλειψαν την ιδέα των ημερη-
σίων ελληνορθοδόξων σχολείων και άρχισαν 
να έχουν απογευματινά ή σαββατιανά ελλη-
νικά σχολεία. Αλλά, ας το παραδεχθούμε. Στα 
σχολεία αυτά δεν γίνεται σωστή δουλειά.
Μετά την δεκαετία του 1960 άρχισαν οι Έλλη-
νες να επανέρχονται στην ίδρυση ημερησίων 
ελληνορθοδόξων σχολείων, αλλά όχι σε όλο 
τον Καναδά. Μόνο στο Μόντρεαλ και στο 
Τορόντο υπάρχουν ημερήσια ελληνορθό-
δοξα σχολεία, τα οποία κάμουν αρκετά καλή 
δουλειά.
Δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να 
ζήσουμε χωρίς ελληνορθόδοξη παιδεία, σαν 
ελληνική ομογένεια και σαν ελληνορθόδοξη 
πίστη, ας δούμε πόσο κάνουμε ο καθένας το 
καθήκον του. Ας ρωτήσουμε μερικές ερωτή-
σεις και ο καθένας ας απαντήσει μόνος του, 
αλλά με ειλικρίνεια και συνείδηση.
Ο Μητροπολίτης και οι ιερείς δίδουν τον 
καλύτερο εαυτό τους στην ελληνορθόδοξη 
παιδεία; Πόσο από τον καιρό τους δαπα-
νούν για την ελληνορθόδοξη παιδεία και με 
πόση διάθεση και ζήλο; Οι Κοινότητές μας 
οι οποίες έχουν την ευθύνη της ελληνορθό-
δοξης παιδείας, πως εργάζονται; Υπάρχει 
σωστή και ενθουσιώδης συνεργασία μεταξύ 
ιερέως και διοικητικού συμβουλίου για το 
θέμα ελληνορθόδοξη παιδεία; Βάζει η Κοι-

νότητα την ψυχή της στο θέμα της ελληνορθό-
δοξης παιδείας; Μήπως για τα μάτια έχουμε 
ένα απογευματινό ή σαββατιανό ελληνορθό-
δοξο σχολείο;
Ας περάσουμε στους γονείς. Πιστεύουν οι 
γονείς, ότι η ελληνορθόδοξη παιδεία είναι 
απαραίτητη για τα παιδιά τους; Καταλαβαί-
νουν, ότι χωρίς την ελληνορθόδοξη παιδεία 
θα πάψουν να είναι Έλληνες και ορθόδοξοι; 
Πόσο ενδιαφέρονται για την ελληνορθόδοξη 
παιδεία και πόσες προσπάθειες καταβάλ-
λουν.
Τελικά, ας έλθουμε στο θέμα των διδασκά-
λων και διδασκαλισσών. Υπάρχουν σωστοί 
διδάσκαλοι και διδασκάλισσες για τα Ελλη-
νικά στον Καναδά; Οι ελάχιστοι αποσπασμέ-
νοι δάσκαλοι και δασκάλες από την Ελλάδα 
κάνουν το καθήκον τους σωστά ή μήπως 
είναι εδώ για τον δεύτερο μισθό; Οι Κοι-
νότητές μας προσλαμβάνουν δασκάλους-
δασκάλες που πραγματικά πιστεύουν στην 
ελληνορθόδοξη παιδεία; Οι δάσκαλοι και οι 
δασκάλες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
στην ελληνορθόδοξη παιδεία; Μπορούν 
να συγκριθούν με τους δασκάλους και τις 
δασκάλες των καναδικών σχολείων; Τα παι-
δάκια -οι μαθητές- ζουν όλη τη μέρα στο 
καναδικό σχολείο, και όταν πηγαίνουν στο 
ελληνικό συγκρίνουν, θέλοντας ή μή θέλο-
ντας. Τι βρίσκουν εκεί και τι σκέφτονται; Αυτά 
πρέπει να τα σκεφθούν οι διοικούντες τις Κοι-
νότητες, οι ιερείς και όλοι μας.

Η σωστή διαπίστωση είναι, ότι έχουμε στον 
Καναδά ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία 
και απογευματινά και σαββατιανά. Κοιτάζο-
ντας όμως κατάματα την πραγματικότητα με 
τιμιότητα και ειλικρίνεια διαπιστώνουμε, ότι 
όλα τα ελληνικής καταγωγής παιδιά δεν είναι 
στα σχολεία μας γενικά. Η εργασία που γίνε-
ται στα ημερήσια απογευματινά και σαββα-
τιανά ελληνορθόδοξα σχολεία δεν είναι του 
βάθους που έπρεπε να είναι. Λοιπόν, τι πρέ-
πει να κάνουμε;
Να απογοητευθούμε; Οχι. Καλώ όλους σας 
να ανασκουμπωθούμε. Από τον Μητροπο-
λίτη μέχρι τους ιερείς, τα διοικητικά συμβού-
λια, τις επιτροπές ελληνικής παιδείας, τους 
δασκάλους και τους γονείς. Να καταλάβουμε 
ότι χωρίς ελληνορθόδοξη παιδεία δεν μπο-
ρούμε να συνεχίζουμε να υπάρχουμε σαν 
ελληνορθόδοξη ομογένεια. Αφού το αντιλη-
φθούμε αυτό, το διαπιστώσουμε και το χωνέ-
ψουμε, να αλλάξουμε πορεία. Να κάνουμε 
περισσότερα για την ελληνορθόδοξη παι-
δεία με τιμιότητα και ειλικρίνεια. Έτσι μόνο 
θα είμαστε άξιοι της ελληνορθόδοξης κατα-
γωγής μας και της θαυμάσιας ιστορίας μας. 
Ετσι μόνο θα κρατηθούμε και θα μεγαλουρ-
γήσουμε σαν ελληνορθόδοξη ομογένεια. 
Καλώ τον εαυτό μου και όλους στις επάλξεις. 
Για τη νίκη στο θέμα ελληνορθόδοξη παιδεία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ελληνορθόδοξη παιδεία και ειλικρίνεια
του Μητροπολίτη Τορόντο Σωτηρίου
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΟΣ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ
ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Μετά την θριαμβευτική 
του περιοδεία σε πολι-
τείες της Αμερικής, ο α-
γαπητός των Ελλήνων 

του εξωτερικού, Πέτρος Ίμβρι-
ος, και το καλλιτεχνικό του επιτε-
λείο φιλοξενήθηκαν για δύο ημέ-
ρες στο Τορόντο από την HELLAS 
NEWS και ανανέωσαν το ραντε-

βού τους για τον ερχόμενο Ιούνιο 
με την συμμετοχή πολλών γνω-
στών καλλιτεχνών από την πα-
τρίδα. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ!Στην φωτο-
γραφία ο εκδότης μας, Θανάσης 
Κουρτέσης, με την υπεύθυνη του 
ομογενειακού ρεπορτάζ, Χριστιά-
να Κιέσκου και τον τραγουδιστή, 
Πέτρο Ίμβριο.
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80 θέσεις εργασίας αναμένεται 
να χαθούν μέσα στους επόμε-
νους 18 μήνες καθώς η εταιρεία 
αποφάσισε να κλείσει το εργο-

στάσιο στο Τορόντο. Μάλιστα, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση το κλείσιμο θεωρεί-
ται απαραίτητο αφού έχει παρατηρηθεί 
πως το κλίμα μειώνει τον όγκο των κον-
σερβοποιημένων προϊόντων. Ακόμη η ε-
ταιρεία αναφέρει ότι πολλοί παράγοντες 
έχουν οδηγήσει σε αρνητική παραγωγι-
κή ικανότητα στο δίκτυο της αλυσίδας ε-
φοδιασμού της Βόρειας Αμερικής και ότι 
λόγω του μεγέθους και της ηλικίας του, 
το εργοστάσιο του Τορόντο δεν μπορεί 
να εγκατασταθεί με τρόπο που να είναι 
ανταγωνιστικά βιώσιμος. Τέλος, η εται-
ρεία λέει πως η παραγωγή σούπας και 
ζωμού στη μονάδα του Τορόντο θα μετα-
βληθεί σε φάσεις τους επόμενους 18 μή-
νες σε τρία εργοστάσια στη Βόρεια Κα-
ρολίνα, το Οχάιο και το Τέξας.

Ο 
ηγέτης της αντιπολίτευσης του 
Οντάριο αποχωρεί εν μέσω κα-
ταγγελιών για σεξουαλική παρε-
νόχληση σε δύο γυναίκες, ασκώ-

ντας ένα σοβαρό πλήγμα στο κόμμα του λί-
γους μήνες πριν από τις εκλογές της επαρχί-
ας. Ο Patrick Brown ανακοίνωσε την από-
φαση του σε δήλωση που έκανε την Πέμπτη 
το πρωί, καλώντας βιαστικά μια συνέντευξη 
Τύπου στην οποία ο ηγέτης των Progressive 
Conservative  «κατηγορηματικά» αρνήθηκε 
αυτό που κατονομάζει «ενοχλητικούς ισχυ-
ρισμούς» για τη συμπεριφορά του και τον 
χαρακτήρα του. Επίσης, ανέφερε ότι «αυ-
τοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και δύσκο-
λο να τις ακούσεις» και ότι η νίκη απέναντι 
στην πρωθυπουργό των Liberal, Kathleen 
Wynne, στις επερχόμενες επαρχιακές εκλο-
γές είναι «πιο σημαντική από ένα άτομο». 
Όπως δήλωσε η απόφαση του αυτή ήρθε 
μετά από πολύ σκέψη και συζήτηση με την 
οικογένεια του και τους συνεργάτες του. Πα-
ράλληλα, πολλοί πολιτικοί όπως η Kathleen 

Wynne,  ο Jagmeet Singh κ.α. σχολίασαν αρ-
νητικά το γεγονός και υποστήριξαν τα φερό-
μενα θύματα. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός 
του Καναδά, Justin Trudeau, σε δηλώσεις 
του από το Davos της Ελβετίας έδωσε θερμά 
συγχαρητήρια στις δύο γυναίκες που κατήγ-
γειλαν τα περιστατικά και τις επαίνεσε για το 
θάρρος που έδειξαν γνωρίζοντας την σοβα-
ρότητα των κατηγοριών και του προσώπου.

Τ
ο Τορόντο έσπασε ρεκόρ τουρι-
σμού τον περασμένο χρόνο σημει-
ώνοντας 43.7 εκατομμύρια επισκέ-
ψεις, κερδίζοντας περίπου $9δισε-

κατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, οι επι-
σκέπτες από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν για έβδο-
μη συνεχή χρονιά, ενώ διπλάσια ποσοστά 
σημείωσαν οι επισκέψεις από έξι άλλες χώ-
ρες όπως το Μεξικό ή η Αργεντινή. Αξίζει 
να σημειωθεί πως στην πόλη συνέβησαν 

αρκετά αθλητικά και καλλιτεχνικά γεγονό-
τα που προσέλκυσαν αρκετούς τουρίστες. 
Ακόμη, εκτιμάται πως η επίσκεψη του πρί-
γκιπα Χάρι και της αρραβωνιαστικιάς του, 
Μέγκαν Μαρκλ, τράβηξε τα βλέμματα διε-
θνώς, ενώ αρκετοί ήταν οι επισκέπτες κα-
τά την διάρκεια του TIFF και του Toronto 
Pride. Συνολικά διοργανώθηκαν περίπου 
950 events και εκτιμάται πως δαπανήθη-
καν πάνω $630εκατομμύρια.

Παραιτήθηκε ο Patrick Brown από την 
ηγεσία του PC εν μέσω καταγγελιών για 
σεξουαλική παρενόχληση

Ρεκόρ τουρισμού σημείωσε το 
Τορόντο στο 2017

Ανοίγει νέο καταφύγιο για τους 
άστεγους την επόμενη εβδομάδα

Η 
πόλη εξακολουθεί να προβλη-
ματίζεται με την επέκταση των 
καταφυγίων για τους άστε-
γους, ειδικά κατά την διάρ-

κεια του χειμώνα. Οι επικριτές λένε ότι τα 
υπάρχοντα καταφύγια για τους άστεγους 
είναι ακατάλληλα, γεγονός που οδήγησε 
στην διεξαγωγή έρευνας τόσο από την 
πόλη του Τορόντο όσο και από τον Συνή-
γορο του Πολίτη. Την περασμένη Τετάρτη 
ένας άστεγος στο Seaton House βρήκε 

τραγικό θάνατο από ίωση όπως αποδεί-
χτηκε, ενώ ένας άλλος οδηγήθηκε εσπευ-
σμένα στο νοσοκομείο από το καταφύ-
γιο Moss Park Armoury επιβεβαιώνοντας 
πως οι συνθήκες υγιεινής στα περισσό-
τερα καταφύγια δεν είναι οι κατάλληλες. 
Όπως ανακοινώθηκε μία νέα πτέρυγα με 
80 κρεβάτια ετοιμάζεται να ανοίξει μέσα 
στην επόμενη εβδομάδα, ενώ περισσό-
τερες ανακοινώσεις αναμένονται έως την 
Παρασκευή.

Κλείνει μετά από 87 χρόνια το 
εργοστάσιο της Campbell Soup στο 
Τορόντο
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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 1940’s

της χριςτιανας κιεςκου

H Καισαριανή την περίοδο 1945-46

Η πλατεία Συντάγματος με τα τραπεζάκια στην μέση και τον κόσμο να απολαμβάνει τον καφέ του 
στο κέντρο της Αθήνας το 1945

Κόσμος πάει και έρχεται στην αγορά της οδού Αθηνάς. Μάιος 1946
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ

Τ
ην Κυριακή 21 Ιανουαρίου στην αί-
θουσα της Παναρκαδικής Ομοσπον-
δίας οι Θεσσαλονικείς του Τορόντο 
καλωσόρισαν το 2018 και έκοψαν τη 

βασιλόπιτά τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ευχά-
ριστη, το φαγητό υπέροχο, το κρασί άφθονο 
και η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της 
ονομασίας του γειτονικού κράτους της Ελλά-
δος που επιβουλεύεται το όνομα της Μακε-
δονίας. Όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί εμείς 
σαν Έλληνες Καναδοί δεν διοργανώσαμε κά-
ποιο συλλαλητήριο, δεν δημοσιεύσαμε κά-
ποια επιστολή στον Καναδικό και Ελληνικό 
τοπικό τύπο, δεν στείλαμε μια επιστολή δι-
ευκρίνησης στην Ελληνική κυβέρνηση ότι:. 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ (έστω 
του Τορόντο) ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ 
ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΟ Η ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕ 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ. Η ΕΘΝΙΗ ΜΑΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΣΙΜΗ. Τα μέλη ζήτησαν να ξεκινήσουν 
οι Θεσσαλονικείς, ζητώντας την συμπαρά-
σταση των ανώτερων και ανώτατων φορέων 
εκπροσώπησης του Ελληνισμού του Κανα-
δά. Στην παρέα των Θεσσαλονικιών παρευ-
ρίσκονται στις εκδηλώσεις και είναι μέλη 
αρκετοί πρόεδροι άλλων παροικιακών ορ-
γανώσεων.
Δεν είναι μόνο οι Θεσσαλονικείς που αισθά-
νονται την ανάγκη να βροντοφωνάξουν 
την αλήθεια, να υπερασπιστούν την Ελλη-
νική μας κληρονομιά μας. Άλλοι Έλληνες, 
μέλη συλλόγων και οργανώσεων ή όχι  ήδη 
έχουν κάνει συγκεντρώσεις ή διοργανώ-

νουν συγκεντρώσεις με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση των μελών τους απέναντι στην 
παραποίηση της ιστορίας μας, απέναντι 
στην κλεψιά που πιθανόν να λάβει χώρα αν 
η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα αναγνωρίσει το 
κράτος των Σκοπίων με σύνθετη Μακεδο-
νική ονομασία. Αν κάποια Ελληνική κυβέρ-
νηση δεχτεί κάτι τέτοιο, εμείς οι Μακεδό-
νες Θεσσαλονικείς θα καταντήσουμε Solun, 
Maκedonsκi.
Ας ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του 
Κογκρέσου και άλλων παροικιακών οργα-
νώσεων με την παρουσία μας και την συμ-
βολή μας στην συγκέντρωση στην αίθουσα 
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας την Τρίτη 
30 Ιανουαρίου και ώρα 7:00 μμ. 

Γιώργος Παπαδάκης
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ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΓΗ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ;

Έλληνας επιχειρηματίας 
ενδιαφέρεται για χωράφια και 

ελαιώνες στη Σπάρτη
& περίχωρα για ενοικίαση 

προς καλλιέργηση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.238.1730 (Τορόντο)
694.632.8262 (Ελλάδα)

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

EYΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
στο PERFECT LEATHER GooDS LTD.

555 KING STREET WEST

PART-TIME Για τον καταλληλο
που Ξερει να ΧειριΖεται LEATHER MACHINE

PART-TIME φοιτητησ
Για την ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

σιΓουρη δουλεια - καλοσ μισθοσ

τηλ: 416-205-9775 || 416-205-9949
Ζητηστε τον κ. Βασιλη

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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Galinka Mirgaeva:
ρώσικη φαντασίωση

Το θωρηκτό του 
έρωτα που ακολουθεί 
προέρχεται 
από τη Ρωσία. 
Εκνευριστικά 
όμορφη, απίστευτες 
αναλογίες, φοβερά 
οπίσθια και όλα 
αυτά συνδέονται 
περίφημα με το 
εκπληκτικό μπούστο 
της.

Η Γκαλίνκα 
Μιργκάεβα είναι 
η γυναίκα που 
δίνει ρόλο στη 
φαντασίωση κάθε 
άντρα. Γιατί όποιος 
πει πως δεν την 
ερωτεύεται με την 
πρώτη ματιά, απλά 
θα είναι ψεύτης.
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Ό
λα συνέβη-
σαν όταν α-
νέβασε μια 
ακόμη φω-

τογραφία ο κακός του 
Μπρούσκο, Θεοχάρης 
Ιωαννίδης προβάλλο-
ντας το μοναδικό ίσως 
ταλέντο του. Τους κοι-
λιακούς του. Εντάξει 
τώρα. Είναι «φετες» το 
παλικάρι.
Ε…λοιπόν αυτά είδε η 
Σμαράγδα Καρύδη δεν 
αντέξε… και σχολιάζει: 
«Αγύμναστος είσαι ρε 
γαμώτο» με τον ηθο-
ποιό να της απαντά: 
«είμαι έτοιμος γιου 
νόου»

καυτή ελληνίδα 

γυμνάστρια θα 

«ανατινάξει» τις πίστες

Η σέξι γυμνάστρια και παρου-
σιάστρια, Νάντια Δούκα έκανε 
στροφή στην καριέρα της.

Εμφανίστηκε πριν μια διετία 
σε μουσικό σχήμα μαζί με τους 
Στάθη Ξένο, Χάρη Ακριτίδη και 
μας κατέκτησε τόσο με το αδι-
ανόητο κορμί της όσο και με τη 
φωνή της.

μάνος ιωάννου: που το 

βρήκε αυτό το κορμί;

Ο Μάνος Ιωάννου πόσταρε 
νέα φωτογραφία στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο 
instagram και οι θαυμάστριες 
του αναστατώθηκαν. 

Ο ηθοποιός φαίνεται να 
λατρεύει την γυμναστική και 
να προσέχει την διατροφή 
του, αφού δείχνει να χει υψη-
λούς στόχους.

Πρόκειται για μία από τις 
πιο καυτές παρουσίες στην 
Θεσσαλονίκη και σε κάθε 
της βήμα τραβά πάνω της τα 
ανδρικά βλέμματα. Όχι άδικα, 
όπως μπορείτε να δείτε και 
στις φωτογραφίες που ακο-
λουθούν.

Άλλωστε, η Μαριάννα Μπα-
φίτη, για την οποία και σας 
γράφουμε, διαθέτει τρομε-
ρές αναλογίες, με τις καμπύ-
λες της να προκαλούν… ανα-
στάτωση.

Ο κακός του Μπρούσκο 
μας δείχνει (ξανά) τους 
κοιλιακούς του

Η Ελληνίδα φοιτήτρια που 
βάζει φωτιά στο Instagram!

η σαλονικιά 

χορεύτρια που 

κολάζει το Instagram

Η 
καυτή ξανθιά διαθέτει έναν από τους 
πιο αποκαλυπτικούς λογαριασμούς στο 
Instagram.
Προκαλεί αναστάτωση με κάθε φωτο-

γραφία που αποφασίζει να ανεβάσει στον προσω-
πικό της λογαριασμό. Βλέπετε η εκρηκτική Ελλη-
νίδα διαθέτει τρομερές αναλογίες, ενώ οι πόζες 

της είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και προκαλούν 
τον ανδρικό πληθυσμό.
Φυσικά και μιλάμε για την Χριστιάνα Καρνέζη, η 
οποία το 2013 κατέκτησε τον τίτλο στα καλλιστεία 
Πελοποννήσου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την χώρα 
μας και σε διεθνείς διαγωνισμούς και στο ενεργη-
τικό της έχει συνεργασίες με μεγάλους οίκους.

Ελληνίδα εστεμμένη σε απαγορευτικές 
πόζες!

Ε
ίναι μία α-
πό τ ις πιο 
ό μ ο ρ φ ε ς 
παρουσ ίε ς 

στην Ελλάδα και τα 
τελευταία τέσσερα 
χρόνια ασχολείται 
επαγγελματικά με 
το μόντελινγκ. Μά-
λιστα, αυτό της έχει 
δώσει την ευκαιρία 
να δουλέψει σε πολ-
λές πόλης του εξω-
τερικού, όπως στο 
Μιλάνο, την Κων-
σταντινούπολη, την 
Σαγκάη, το Πεκίνο, 
το Βερολίνο και την 
Φλόριντα.

Πάντως, ο χώρος 
της μόδας της δεν 
είναι ο μοναδικός 
που ενδιαφέρει την 
Ελευθερία Μάρ-
κου, για την οποία 
και σας γράφουμε, 
μια και η όμορφη 
καλλονή σπουδάζει 
ιατρική.
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Π
οια είναι η καυτή ηθοποιός 
που παραδέ χ τηκε δημόσ ια 
σε τηλεθεατές ότι γουστάρει 
το σκληρό πορνό;

Πρόκε ιτα ι  γ ια τη 45χρονη ηθοποιό 
Κάρμεν Ηλέκτρα  η οποία ε ίπε χαρα-

κτηριστικά στην εκπομπή της Καρντά-
σιαν:
«Παρακολουθώ πολύ  πορνό. Μάλ-
λον πρόκειται γ ια εθισμό. Λατρεύω να 
παρακολουθώ πορνό. Μου αρέσει να 
βλέπω S&M. Μου αρέσει το hardcore» 
αποκάλυψε η Κάρμεν!

Ο 
Oυίλιαμ Λέβι, ο 
σέξι συμπρω-
ταγωνιστής της 
Τζένιφερ Λόπεζ 

στο βιντεοκλίπ του «I’m 
into you», είναι ένας από 
τους celebrities που συμ-
μετέχουν στο αμερικανικό 
Dancing With The Stars (το 
ίδιο show στο οποίο χο-
ρεύει και η Μαρία Μενού-
νος), και φυσικά έχει κλέ-
ψει τις εντυπώσεις. 

Ο 31χρονος σταρ από την 
Κούβα χορεύει μαζί με την 
επίσης εντυπωσιακή Σέριλ 
Μπερκ, ενώ μετά το δεύ-
τερο live έχουν καταφέρει 
να βρίσκονται στη δεύ-
τερη θέση της βαθμολογι-
κής κατάταξης - μία θέση 
ψηλότερα από την ελλη-
νοαμερικανίδα παρουσι-
άστρια.

Κλέβει τις εντυπώσεις στο 
Dancing With The Stars

Η 
Α λ ί σ ι α 
Μπάρμπα-
ρα έχει ίσως 
το καλύτερο 

στήθος που θα δούμε 
στο internet.

Μόνο με ανοιχτό το 
στόμα μπορεί να μείνει 
κάποιος, βλέποντας την 
Αλίσια Μπάρμπαρα. Η 
ξανθιά θεά έχει ένα από 
τα πιο… ζουμερά κορμιά 
και κάθε της φωτογραφία 
εντυπωσιάζει.

Πασίγνωστη ηθοποιός: «Είμαι εθισμένη 
στο σκληρό πορνό!» Προσοχή…Κινητή βόμβα…

πόθου!!

Τ
ο μον τέ λο Mar ina Mentes 
είναι χάρμα οφθαλμού και σε 
όποια πόζα και αν την δείτε 
θα μείνετε με το στόμα ανοι-

χτό.

Ζε ι  μόν ιμα σ το Los Angeles και 
είναι από τα πιο sexy κορίτσια του 
Instagram. Έχει συνεργαστεί με γνω-
στές εταιρείες και ειδικά εσωρούχων, 

γιατί με τέτοιο κορμί μπορεί να ανα-
δείξει κάθε καμπάνια και με το παρα-
πάνω.

Η μελαχρινή καλλονή έχει σώμα με 
αξιοζήλευτες καμπύλες που θα σας 
εντυπωσιάσουν. Ρίξτε μια ματιά στις 
φωτογραφίες της όπως και στα social 
media και θα καταλάβετε γ ια ποιο 
λόγο έχει τόση απήχηση.

Το καλύτερο φυσικό 
στήθος!
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Μαγαζιά με χαρακτήρα, αξιόλογα 
μουσεία, κρεατοφαγία για 
μερακλήδες και τρεις κοντινές 
εκδρομές.
 

Ε
ύκολη, μικρή, επίπεδη, φιλική στο 
ποδήλατο (οι περισσότεροι Καρ-
διτσιώτες πρέπει να έχουν κι από 
ένα), η Καρδίτσα είναι μια πόλη 

που σε κερδίζει όταν τη ζήσεις και όχι ε-
πειδή είναι όμορφη. Τα πάντα –αξιοθέ-
ατα, μουσεία, ταβέρνες, ρακομελάδικα– 
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής (στο 
google map οι «πινέζες» με τις στάσεις 
μας είναι τόσο κοντά, που δεν ξεχωρί-
ζουν η μία από την άλλη). Πέρα από το ότι 
τη μαθαίνεις και την περπατάς εύκολα, η 
Καρδίτσα ξεχωρίζει γιατί είναι ζωντανή 
και εξωστρεφής: οι άνθρωποι εδώ δεν 
κάθονται στα σπίτια τους, βγαίνουν βόλ-
τες, για καφέ, για τάβλι, για μεζέ και τσι-
πουροκατάσταση. Χτισμένη σε κομβικό 
σημείο –κυριολεκτικά στην καρδιά της 
Ελλάδας–, από άποψη πληθυσμού είναι 
μάλλον η «μικρή των μεγάλων» της Θεσ-
σαλίας (η Λάρισα, ο Βόλος, ακόμα και τα 
Τρίκαλα έχουν πολύ περισσότερους κα-
τοίκους). Με τη λίμνη Πλαστήρα να απο-
τελεί την πιο κλασική επιλογή εκδρομής 
με αφετηρία την Καρδίτσα, η πόλη μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως βάση για να γνω-
ρίσει κανείς και άλλα μέρη της Κεντρικής 
Ελλάδας, από τα διάσημα Μετέωρα και 
την κοσμοπολίτικη Ελάτη μέχρι την Πύλη 
και τα λιγότερο γνωστά στους Αθηναίους 
Λουτρά Σμοκόβου.  

Πυροσβέστες στο μουσείο
Χτισμένο στα τέλη της δεκαετίας του 
1920 από γυαλί, μέταλλο και οπλισμένο 
σκυρόδεμα, το αναπαλαιωμένο κτίριο 
της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας απο-
τελεί ένα από τα ωραιότερα αρχιτεκτο-
νικά μνημεία της πόλης. Δυστυχώς πια η 
εμπορική κίνηση είναι περιορισμένη, δεν 
βλέπεις ούτε μαγαζάτορες με απλωμένη 
την πραμάτεια ούτε Καρδιτσιώτες με τα 
καροτσάκια να ψωνίζουν. Παρ’ όλα αυτά, 
στο κτίριο της Αγοράς υπάρχει ένα πολύ 
ιδιαίτερο μουσείο (η επιτομή αυτού που 
λέμε «χειροποίητο»). Το Πυροσβεστικό 
Μουσείο στήθηκε στα γραφεία όπου στε-
γαζόταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία από 
το 1948 έως το 1994. Περιλαμβάνει επε-
ξηγηματικές πινακίδες γραμμένες στο 
χέρι και ιστορικά κειμήλια όπως μια του-
λούμπα (μηχάνημα αναρρόφησης νερού) 
του 1930 ή μια 25κιλη αντιπυρική στολή: 
φορώντας την ο διασώστης μπορούσε να 
παραμείνει μέχρι δύο λεπτά σε θερμο-
κρασίες 1.200° C.

 Τα παγόνια φλερτάρουν στο 
Παυσίλυπο
Το γνωστότερο αξιοθέατο της Καρδίτσας 
είναι το Παυσίλυπο, ένα πάρκο σε πολύ 
κεντρικό σημείο της πόλης. Σχεδιασμένο 
στις αρχές του 20ού αιώνα από τον μηχα-
νικό Γεώργιο Φώσκολο, με τη στήριξη 
του δημάρχου Στέργιου Λάππα, χωροθε-

τήθηκε εκεί όπου γίνονταν η ζωαγορά και 
οι εμποροπανήγυρεις. Στην πορεία των 
χρόνων πέρασε από διάφορες φάσεις –
ακμής και παρακμής–, σήμερα όμως είναι 
ένα άρτιο άλσος. Οι πιο διάσημοι ένοικοί 
του είναι μια παρέα παγoνιών που τρι-
γυρίζουν και φλερτάρουν μεταξύ τους. 
Σταθείτε λίγο και παρακολουθήστε πώς 
τα αρσενικά με τον μπλε λαιμό ξεδιπλώ-
νουν σαν βεντάλια το πλουμιστό μακρύ 
φτέρωμα με τα πράσινα «ματάκια» (που 
είναι μεν εντυπωσιακό, αλλά σε συν-
θήκες άγριας φύσης τα δυσκολεύει να 
καμουφλαριστούν) και πλευρίζουν τα 
θηλυκά, βγάζοντας ταυτόχρονα κοφτές 
ερωτικές κραυγές.  

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο
Σχετικά μικρό σε μέγεθος, αλλά με μια 
καλοστημένη έκθεση, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Καρδίτσας προσφέρει μια καλή 
γεύση από την πλούσια ιστορία της περι-
οχής. Μια βόλτα έως εκεί θα σας δώσει 
την ευκαιρία να μάθετε για την οργάνωση 
και τη λειτουργία ενός «νεολιθικού νοικο-
κυριού», αλλά και για τη ζωή των Θεσσα-
λών της Εποχής του Χαλκού: πού κατοι-
κούσαν (σε μαγούλες, δηλαδή τεχνητούς 
γήλοφους της νεολιθικής εποχής, αλλά 
και σε άλλες μεταγενέστερες εγκαταστά-
σεις), τι καλλιεργούσαν (κριθάρι, μπιζέ-
λια, φακές), τι κυνηγούσαν (ελαφοειδή, 
λαγούς), τι εμπορεύονταν (οψιανό από 
τη Μήλο, μόλυβδο από το Λαύριο). Τα 
εκθέματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
πήλινα ειδώλια ίππων (5ος αι. π.Χ.), 
πολλά νομίσματα, ένα μαρμάρινο χέρι 
παιδιού που κρατά πτηνό από τα πόδια 
(4ος-3ος αι. π.Χ.), μία χάλκινη πόρπη με 
πολεμιστές (2ος-4ος αι. μ.Χ.) και ένα πολύ 
εντυπωσιακό χάλκινο λατρευτικό άγαλμα 
του Απόλλωνα Οπλίτη (6ος αι. π.Χ.).

Κανό και τοξοβολία στη λίμνη 
Πλαστήρα
Από ταξιδιωτικής άποψης, η λίμνη Πλα-
στήρα, που απέχει περίπου μισή ώρα από 
την πόλη, είναι το έτερον ήμισυ της Καρ-
δίτσας, ο τόπος για τον οποίο οι Καρδι-
τσιώτες είναι πραγματικά περήφανοι. Πρό-
κειται για τεχνητή λίμνη που δημιουργή-
θηκε τη δεκαετία του 1960 και το όνομά 
της ήταν Ταυρωπού, αν και τελικά επικρά-
τησε το Πλαστήρα, από το επώνυμο του 
Καρδιτσιώτη στρατιωτικού και πολιτικού 
Νικ. Πλαστήρα, ο οποίος εμπνεύστηκε την 
κατασκευή της. Πέρα από το πολύ όμορφο 
τοπίο της, που κοιτώντας το ηρεμείς, η 
λίμνη Πλαστήρα είναι φημισμένος προο-
ρισμός για φυσιολατρικές δραστηριότη-
τες. Στο Κέντρο Δραστηριοτήτων Tavropos 
(Καλύβια Πεζούλας, τηλ. 6977-740066) θα 
κάνετε υδροποδήλατο (μονοθέσιο ή διθέ-
σιο, για ενήλικες και παιδιά από 10 ετών 
και πάνω), καναδέζικο κανό (μοιάζει με 
ινδιάνικη πιρόγα) ή τοξοβολία σε προ-
στατευμένο χώρο, υπό την επιτήρηση του 
υπευθύνου.  

Στο πέτρινο γεφύρι της Πύλη
Περίπου 35 χλμ. δυτικά της Καρδίτσας, 
στον δρόμο που πηγαίνει προς τα ορεινά 
θέρετρα της Ελάτης και του Περτουλίου, 
βρίσκεται το γεφύρι της Πύλης (ν. Τρικά-
λων). Αξίζει η μισάωρη οδήγηση έως εκεί, 
μόνο και μόνο για να κάνετε μια ιστο-
ρική σύγκριση: είναι εντυπωσιακό πώς 
τα περισσότερα νεότερα γεφύρια είναι 
από αδιάφορα έως άχαρα, ενώ το γεφύρι 
της Πύλης –όπως όλα τα παλιά πετρογέ-
φυρα– είναι κομψό και απόλυτα ενσωμα-
τωμένο στο περιβάλλον, χωρίς να θυσιά-
ζει την αισθητική του έναντι της χρηστι-
κότητάς του. Είναι μονότοξο (με άνοιγμα 
29 μ. και ύψος 13,3 μ.), κατασκευάστηκε 
από τον  Άγιο Βησσαρίωνα το 1514 και ήταν 

ένα πολύ σημαντικό έργο, αφού συνέδεε 
τα βουνά  Ίταμος και Κόζιακας και επέτρεπε 
στους κατοίκους των ορεινών περιοχών να 
κατέβουν στην πεδιάδα των Τρικάλων. Ανε-
βείτε στο ψηλότερο σημείο του και κοιτάξτε 
από ψηλά τα νερά του Πορταϊκού ποταμού 
να τρέχουν ορμητικά.

Θεραπευτικές βουτιές στο Σμόκοβο
Το γεγονός ότι ο χειμώνας στην Κεντρική 
Ελλάδα είναι συχνά βαρύς κάνει την επί-
σκεψη στα Λουτρά Σμοκόβου ακόμα πιο 
ενδιαφέρουσα. Οι πηγές βρίσκονται γύρω 
στα 35 χλμ. νότια της Καρδίτσας και λέγε-
ται ότι οι πρώτοι που εκτίμησαν τις ιδιότη-
τές τους ήταν δύο μοναχοί, ο Μόσχος και 
ο Φράγκος Στραβοένογλου, που έφτιαξαν 
ένα υποτυπώδες σπα εν έτει 1662. Μετέ-
πειτα, ένας από τους πιο διάσημους επισκέ-
πτες του ήταν και ο Αλή πασάς. Σήμερα η 
επιχείρηση του υδροθεραπευτηρίου είναι 
δημοτική, σύγχρονη και υποδέχεται κόσμο 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας (μόνο τη 
μέρα που περάσαμε εμείς, τρεις φίλες 
έρχονταν από τη Λάρισα και μια οικογένεια 
ρωτούσε ποιος είναι ο δρόμος πίσω για 
τα Τρίκαλα). Το νερό είναι θειούχο αλκα-
λικό, κατάλληλο για ρευματικά, αρθριτικά 
και μυϊκούς πόνους, και η θερμοκρασία 
του στην πηγή 40,2° C, στην πισίνα όμως 
κυμαίνεται μεταξύ 34° C και 36° C. Πέρα 
από ιαματικό λουτρό, μπορείτε να κάνετε 
σάουνα, χαμάμ, χειρομασάζ ή να επισκε-
φτείτε το γυμναστήριο. Τους καλοκαιρι-
νούς μήνες λειτουργούν ατομικοί λουτήρες 
για υδρομασάζ και αίθουσες για εισπνοές 
(ενδείκνυνται για άσθμα) και ρινοπλύσεις 
(για ιγμορίτιδα).
Τηλ. 24430-61210. Είσοδος στην πισίνα 
7 ευρώ, πακέτο (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, 
γυμνασ τήριο) 10 ευρώ, χε ιρομασάζ 
15-20 ευρώ. Χειμερινό ωράριο: Σάββατο-
Κυριακή 10.00-18.00.

Καρδίτσα: η «μικρή» θεσσαλή που ξέρει να ζει
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 1.200 γρ. μοσχάρι από κιλότο, κομμένο σε μικρά κομμάτια-μπουκιές, πλυμένο 

και καλά σκουπισμένο
 ª 150 ml ελαιόλαδο
 ª 1 ξερό κρεμμύδι, σε μικρά καρέ
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
 ª  τα φύλλα από 6 κλωναράκια φρέσκια ρίγανη (σε γλάστρες, σε καλά φυτώρια, σε 

ενημερωμένα μανάβικα και σε ορισμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ) ή 1 κουτ. σούπας 
ρίγανη του βουνού, τριμμένη

 ª  χυμός από 1 λεμόνι
 ª 500 ml χλιαρό νερό
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Οταν 

κάψει, προσθέτουμε τα κομμάτια του μοσχαριού και τα σοτάρουμε για 3 - 4 λεπτά, 
μέχρι να ροδίσουν καλά από την κάτω πλευρά και να ξεκολλάνε από το σκεύος. Τα 
γυρίζουμε και τα σοτάρουμε για άλλα 2 - 3 λεπτά ακόμα, μέχρι να ροδίσουν και από 
την άλλη πλευρά. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγα λεπτά ακόμη, ανακατεύοντας με 
ξύλινη κουτάλα, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα.

 ª Προσθέτουμε το κρεμμύδι και αλατοπίπερο και σοτάρουμε για 2 λεπτά, μέχρι να 
μαλακώσει. Ρίχνουμε και το σκόρδο και το σοτάρουμε για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι 
απλώς να σκορπίσει το άρωμά του.

 ª Προσθέτουμε τη ρίγανη και το χυμό λεμονιού και μαγειρεύουμε για 1 λεπτό. 
Ρίχνουμε το νερό, ελέγχουμε να καλύπτει τα κομμάτια κατά τα 2/3 και μαγειρεύουμε 
μέχρι να πάρει μια βράση. Τότε χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσα-
ρόλα και σιγομαγειρεύουμε για 1 ώρα και 15΄ - 1½ ώρα, μέχρι το κρέας να μαλακώσει 
πολύ καλά και η σάλτσα να δέσει.

Άρωμα Κουζίνας
Μοσχάρι ριγανάτο στην 
κατσαρόλα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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



LIFE 6126 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Νέα απογευματινά μαθήματα μόνο για 
άντρες!!!
Έναρξη αυτόν τον μήνα!
Περιορισμένες θέσεις ! Κλειστε έγκαιρα!
Σημείωση: λόγω της πολυπλοκότητας 
και του επιπέδου δυσκολίας μαθημάτων, 
κάθε μάθημα θα δέχεται το πολύ οκτώ 
συμμετέχοντες.
Θέμα 01: Πώς να γεμίζετε παγοθήκες. 
Βήμα - βήμα με παρουσίαση slides.
Θέμα 02: Χαρτιά τουαλέτας: φυτρώνουν 
μόνα τους ή χρειάζονται αλλαγή; Συζή-
τηση στρογγυλής τραπέζης.
Θέμα 03: Διαφορές μεταξύ του καλα-
θιού για τα άπλυτα και του πατώματος. 
Φωτογραφίες και επεξηγηματικά γρα-
φήματα.
Θέμα 04: Πιάτα και μαχαιροπήρουνα: 
μπορούν να σηκωθούν και να πετάξουν 
μόνα τους στον νεροχύτη; Παραδείγ-
ματα σε βίντεο.
Θέμα 05: Απώλεια ταυτότητας: όταν 
χάνεις το tablet από το έτερό σου ήμισυ. 
Υποστηρικτική τηλεφωνική γραμμή και 
ψυχανάλυση.
Θέμα 06: Μαθαίνοντας πώς να βρίσκεις 
πράγματα, αρχίζοντας με το να ψάχνεις 
στο σωστό μέρος αντί να κάνεις το σπίτι 
άνω κάτω ενώ ουρλιάζεις. Ανοιχτή 
συζήτηση.
Θέμα 07: Υγεία: η αγορά λουλουδιών 
δεν είναι επώδυνη για την υγεία σας. 

Γραφικά και ηχητικά παραδείγματα..
Θέμα 08: Οι αληθινοί άντρες ζητάνε 
οδηγίες όταν χάνονται.. Αληθινές μαρ-
τυρίες..
Θέμα 09: Είναι γενετικά δυνατόν να 
κάτσεις αμίλητος ενώ αυτή παρκάρει; 
Προσομοίωση οδήγησης.
Θέμα 10: Μάθημα ζωής: οι βασικές 
διαφορές ανάμεσα στη μητέρα και τη 
σύζυγο. Συζήτηση μέσω διαδικτύου και 
αυτοσχεδιασμοί.
Θέμα 11: Πώς να γίνεις η ιδανική παρέα 
για τα ψώνια. Ασκήσεις χαλάρωσης, δια-
λογισμού και τεχνικές αναπνοής.
Θέμα 12: Πώς να πολεμήσεις την εγκε-
φαλική ατροφία: να θυμάσαι γενέθλια, 
επετείους, άλλες σημαντικές ημερομη-
νίες και να τηλεφωνείς όταν πρόκειται 
να αργήσεις.

Αποκλεισ τ ικο,μετα απο καταγγελια 
της Χρυσης Αυγης...τα καταστηματα 
BULGARI μετονομαζονται σε ELLINES !

- Πόσο πάει το κούρεμα;
- 10 το ανδρικό, 5 το παιδικό.
- Ωραία, το παιδικό.
- Μα εσύ είσαι σαραντάρης!
- Ναι, αλλά μου’ χουν πει ότι έχω baby 
face

FUN

κριΟΣ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, δεν 
ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και όσο 
περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε τόσο 
οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με τις πρά-
ξεις τους και με τα λόγια τους. Τα περιθώριά 
σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε τώρα την αρχή. 
Η περίοδος είναι ευνοϊκή. Διαχειριστείτε με 
σύνεση τα οικονομικά σας αποφεύγοντας τα 
περιττά έξοδα.

ΤΑΥρΟΣ
Κοντά σε φίλους θα περάσετε την εποχή 
αυτή γιατί έχετε ανάγκη να σας βοηθήσουν 
να χαλαρώσετε. Μία από τις καλύτερες επο-
χές είναι αυτή που διανύουμε για εσάς που 
θα μπορούσε να προσφέρει κέρδη υλικά. 
Προσέξτε λόγια και τις μετακινήσεις σας. 
Μην προσπαθήσετε να επιβάλλετε τις από-
ψεις σας σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως 
δεν έχουν καμία διάθεση να σας ακολουθή-
σουν.

διδΥμΟι
Πιθανόν να εμφανιστούν κάποια προβλή-
ματα από το παρελθόν που θα σας αποδυνα-
μώσουν με την παρουσία τους. Καλή εποχή 
για να σταθεροποιήσετε κάποια πράγματα 
στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευριστείτε με 
τις ενέργειες κάποιων. Έμφαση δίνετε σε μία 
συναρπαστική συνάντηση που θα μπο-
ρούσε έστω και προσωρινά να 
αλλάξει τη ζωή σας. 

κΑρκιΝΟΣ
Κάνοντας σωστό προ-
γραμματ ισμό σ τ ις 
κινήσεις σας, θα κατα-
φέρετε να περιορί-
σετε το άγχος που τον 
τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγ-
γελματικό σας χώρο θα 
υπάρξουν απρόοπτα γεγο-
νότα, αλλά ευτυχώς για εσάς θα 
είναι όλα ευχάριστα. Η εύνοια και η τύχη 
θα συμβαδίσουν σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της ζωής σας.

λΕΩΝ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε 
γρήγορα χαμένο έδαφος στον επαγγελμα-
τικό χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. 
Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές θα μπο-
ρούσαν λίγο να μπλοκάρουν την ορμή σας, 
αλλά μην ανησυχείτε γιατί είναι περαστικό. 
Οι εντάσεις πάντως δεν θα λείψουν. Προ-
σπαθήστε να εξηγείτε τις προθέσεις και τις 
απαιτήσεις σας σ’ αυτούς που αγαπάτε.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαί-
τερα δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελ-
ματικές. Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενι-
κότερα οι κοινωνικές σας επαφές βρίσκο-
νται σε καλό δρόμο και για αυτό φροντί-
στε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που 
θα σας παρουσιαστούν.

ΖΥγΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. 

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μεγάλες ευκαιρίες κυριαρχίας θα έχετε σε 
κάθε λογής αναμετρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, νομικούς, κοινω-
νικούς και οικογενειακούς. Όμως το πλή-
θος των γεγονότων και η ορμή σας, κάνουν 
έντονη αλλά λίγο επικίνδυνη την καθημερι-
νότητά σας. Οι προθέσεις σας είναι καλές 
και η διορατικότητά σας πολύ χρήσιμη.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Οι μέρες που διανύουμε 

ε ίναι μέρες κατά τ ις 
οποίες πρέπει να βάλετε 
τα δυνατά σας, αφού 
εσείς θα είστε στο επί-
κεντρο της προσοχής 
όλων στο ευρύ κοινω-
νικό σας περιβάλλον. 

Εσείς θα είστε που θα 
τους ανεβάσετε τη διά-

θεση, που θα τους συμ-
βουλεύσετε, που θα τους 

παροτρύνετε ή θα τους αποτρέ-
ψετε… Είστε ένα άτομο στο οποίο όλοι 
θέλουν να στηριχθούν! 

ΥδρΟΧΟΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και 
αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που σας 
παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι αλλα-
γές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά στα 
ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή ή 
συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το διά-
στημα.

ιΧΘΕιΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να 
αποδειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνο-
ούνται να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, 
αυτοί είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδο-
μάδα σε όλους τους τομείς: τον αισθημα-
τικό, τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό. 
Προσπαθήστε να βρίσκετε χρόνο και να 
τον διαθέτετε στον εαυτό σας, μόνο καλό 
θα σας κάνει. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Οι συλλογές στο Μουσείο 
Πιερίδη - Πολιτιστικό 
Ιδρυμα Τράπεζας Κύπρου, 
στη Λάρνακα, καλύπτουν 
9.000 χρόνια κυπριακού 
πολιτισμού και τέχνης 

Σ
το πατρικό του Δημήτρη 
Πιερίδη, στο σπίτι που ή-
ταν μουσείο «από πάντα», 
επιστρέψαμε αυτόν τον 

γλυκό χειμώνα ως επισκέπτες για 
να διαβούμε το κατώφλι του ξε-
χωριστού αρχοντικού της Λάρνα-
κας. Δέλεαρ ήταν η φωτογραφι-
κή έκθεση της Μαίρης Χριστοφί-
δη «Επιστροφή στην Κύπρο», μία 
ζωφόρος από κυρίως μαυρόα-
σπρες φωτογραφίες, «εικονίσμα-
τα» μιας ζωής. Υπήρχε ένα στοι-
χείο οξύμωρο αλλά θελκτικό κα-
θώς οι φωτογραφίες ακροβολίζο-
νταν στις αίθουσες του μουσείου.
Αποτελεί εμπειρία η γνωριμία με 
το αρχοντικό Πιερίδη, που επι-
σήμως είναι το Μουσείο Πιερίδη 
– Πολιτιστικό Ιδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου. Και ασφαλώς, η είσο-
δος ενός σύγχρονου καλλιτέχνη σε 
αυτό, με την προοπτική της εφήμε-
ρης συνύπαρξης με τα αριστουρ-
γήματα της συλλογής, προϋπο-
θέτει περιθώρια ταπεινότητας. Η 
Μαίρη Χριστοφίδη είναι βαθύς 
και ευγενής άνθρωπος. Θυμά-
μαι τη δική της, συγκινητική αφή-
γηση για την πρώτη της επίσκεψη 
στο πατρικό της στη Λευκωσία 
μετά την εισβολή. Είχε σημασία να 
ακούς λόγια συγκινητικά, έχοντας 
δει μία έκθεση αισθητικής αξίας 
και να είσαι στη σκεπαστή βεράντα 

αυτού του αρχοντικού της Λάρνα-
κας, ενός σπιτιού αποικιοκρατικού 
ρυθμού. Πράγματι, έχει έναν αέρα 
μακρινής αυτοκρατορίας, αλλά 
παραδόξως τα υποστυλώματα στη 
βεράντα είχαν κάτι και από Τσέ-
χωφ, σε εκείνες τις απρόσμενες 
προσμίξεις που γεννά ο νους.
Οι φωτογραφίες της Μαίρης Χρι-
στοφίδη, που μυήθηκε στην τέχνη 
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη, έχουν 
ένα καδράρισμα συχνά απρόβλε-
πτο και η αλληλουχία των εικόνων 
της αποκαλύπτει βιωμένη ματιά. 
Ο Τάκης Μαυρωτάς, που επιμελή-
θηκε την έκθεση, επέτυχε και τη 
συναρπαστική συνύπαρξη με τις 
αρχαιότητες της Συλλογής Πιερίδη 
και ήταν, πράγματι, κάτι ιδιαίτερο, 
καθώς στο μουσείο φυλάσσονται 
ενότητες μοναδικές.

Είναι συναρπαστικά όσα αφη-
γείται ο ίδιος ο Δημήτρης Πιερί-
δης στην αυτοβιογραφία που εξέ-
δωσε σε καιρούς ευδαιμονίας, το 
2004 («Η ζωή με χιούμορ», εκδ. 
Καστανιώτη). Εκεί, τα λέει όλα, για 
το όνομα Πιερίδη στην Κύπρο. Οι 
πρόγονοι της οικογένειας ήρθαν 
στο νησί για να αναλάβουν πρό-
ξενοι με εντολή του δόγη της Βενε-
τίας πριν από 270 χρόνια και από 
τότε όλα ρέουν σύμφωνα με την 
παράδοση...
Στη Λάρνακα όσα παλιά σπίτια 
έχουν σωθεί μαζί με τα μνημεία 
βοηθούν στο να φανταστεί κανείς 
πώς ήταν η πόλη όταν χτίστηκε 
το νυν Μουσείο Πιερίδη το 1825. 
Αρχικά ήταν Αυτοκρατορική Οθω-
μανική Τράπεζα, αλλά το 1839 ο 
παππούς του παππού του Δημήτρη 

Πιερίδη το αγόρασε. Πέντε γενιές 
συλλεκτών και διπλωματών άφη-
σαν τα ίχνη τους. Κυπριακή τέχνη 
από το αρχαίον Κίτιον (Λάρνακα), 
εξαίσια νεολιθικά, μοναδικά ελλη-
νιστικά και ρωμαϊκά γυάλινα ιρι-
δίζοντα αγγεία (που είχε συλλέξει 
ο πατέρας του Δημήτρη Πιερίδη, 
Ζήνων), εφυαλωμένη εγχάρακτη 
κεραμική, χαρτογραφία, νεότερα 
κειμήλια, όλα σε μία στενή συνύ-
παρξη. Οσα έσωσε από τον τουρ-
κικό τομέα, ο ίδιος ο Δημήτρης 
Πιερίδης είναι όλα ιδιαίτερα σημα-
ντικά αλλά και οι ιστορίες διάσω-
σης και αγοράς μοναδικά αφηγή-
ματα.
Σήμερα, στο μουσείο διευθυ-
ντής είναι ο ιστορικός τέχνης Peter 
Ashdjian, εγγονός της αδελφής του 
Δημήτρη Πιερίδη, Λουκίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
μεγάλη έκθεση με 70 έργα του Κων-
σταντίνου Βολανάκη που εγκαινιά-
ζεται στις 7 Φεβρουαρίου στο Ιδρυ-
μα Θεοχαράκη επαναφέρει το βλέμ-

μα στη μεγάλη ζωγραφική του 19ου αιώνα. 
Ερχεται ως ένα μεγάλο ωστικό κύμα ρώμης 
και κάλλους και ταυτόχρονα ως μια υπόμνη-
ση αλλά και μια παραίνεση: η εκ νέα θεώρηση 
του ιδρυτικού παρελθόντος της νέας Ελλάδας 
είναι μια ζώσα διαδικασία.
Η έκθεση «Κωνσταντίνος Βολανάκης: ο πατέ-
ρας της ελληνικής θαλασσογραφίας», σε επι-
μέλεια Τάκη Μαυρωτά, έχει το αντικειμενικό 
πλεονέκτημα ότι συγκεντρώνει σπουδαία 
έργα του καλλιτέχνη από δημόσιες και ιδιωτι-
κές συλλογές σε μια συναρπαστική και σπάνια 
συνύπαρξη. «Εχουμε συγκεντρώσει έργα του 
Βολανάκη από την Εθνική Πινακοθήκη, την 
Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, το Ναυτικό 
Μουσείο της Ελλάδος, την Πινακοθήκη Αβέ-
ρωφ, το Ιδρυμα Ωνάση, τη Δημοτική Πινα-
κοθήκη Πειραιά, το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης και από πολλούς ακόμη φορείς», λέει ο 
Τάκης Μαυρωτάς που επισημαίνει και τα έργα 

με προέλευση μεγάλες ιδιωτικές συλλογές 
όπως του κ. Πάνου Λασκαρίδη του Ιδρύματος 
Λασκαρίδη, του κ. Ευάγγελου Αγγελάκου, της 
κ. Μαριάννας Λάτση και πολλών ακόμη.
«Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας», ένα από τα 
κορυφαία έργα του Κωνσταντίνου Βολανάκη. 
Ανήκει στη συλλογή του Αρχηγείου Ναυτικού 
και έχει παραχωρηθεί για χρήση στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο.
Εξέχουσα θέση έχει η «Ναυμαχία της Σαλαμί-
νας» που ανήκει στο Αρχηγείο Ναυτικού και 
κατά παράδοση κοσμεί το πρωθυπουργικό 
γραφείο (ο Βολανάκης είχε παρουσιάσει το 
έργο αυτό στα Ανάκτορα το 1883). «Ο σπου-
δαίος αυτός πίνακας τεκμηριώθηκε από τον 
καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Μανόλη Βλάχο, που απέδειξε 
το 1974 με τη διδακτορική του διατριβή ότι 
πρόκειται για τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και 
όχι για τη Ναυμαχία του Ακτίου, όπως λανθα-
σμένα είχε θεωρηθεί», γράφει στον κατάλογο 
ο Τάκης Μαυρωτάς. Ο Μανόλης Βλάχος, κατε-
ξοχήν μελετητής του Κωνσταντίνου Βολανάκη 
και ερευνητής του υποβάθρου αλλά και των 

συνιστωσών της ελληνικής τέχνης του 19ου 
αιώνα, υπογράφει ένα νέο, μεγάλο κείμενο για 
τον κατάλογο της έκθεσης, πλέον του ογκώ-
δους τόμου για τον Βολανάκη που πρόσφατα 
εξέδωσε με τις εκδόσεις Peak.
Ο Βολανάκης, όπως επισημαίνει ο Τάκης Μαυ-
ρωτάς, δεν ασχολήθηκε καθόλου με την προ-
σωπογραφία ούτε με την ηθογραφία, αλλά 
αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη θαλασσογρα-
φία. 

Ο Ιβάν Σαββίδης 
χορηγεί ρωσικό 
ντοκιμαντέρ για 
τον Καποδίστρια

Οι Ρώσοι τον θεωρούσαν 
ένα μεγάλο δάσκαλο της 
εξωτερικής πολιτικής της 

Ρωσίας, οι Έλληνες τον χαρακτη-
ρίζουν εθνικό ήρωα της ελληνι-
κής ιστορίας, ενώ και για τις δυο 
χώρες ο Καποδίστριας ήταν ο 
πρώτος ευρωπαϊστής. Ο δούκας 
Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστριας 
ήταν στην υπηρεσία του ρωσι-
κού αυτοκράτορα, από το 1809 
και το 1815 και με απόφαση του 
Αλέξανδρου του Α’ διορίστηκε 
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσι-
κής Αυτοκρατορίας. Το σενάριο 
του ντοκιμαντέρ τα γυρίσματα 
του οποίου πραγματοποιήθη-
καν στη Ρωσία και την Ελλάδα σε 
Κέρκυρα και Ναύπλιο, αναφέρε-
ται και στο γεγονός της σωτηρίας 
από τον Καποδίστρια, του μεγά-
λου Ρώσου ποιητή, Αλεξάντερ 
Πούσκιν από την εξορία, όπου 
θα καταδικαζόταν για τα ποιή-
ματά του με θέμα την ελευθερία.
Η Μαρία Ξυνόπουλου, διευθύ-
ντρια της εταιρίας παραγωγής 
«Good Production» στη Μόσχα, 
τονίζει πως η ταινία αποτελεί 
για αυτήν και προσωπικό στοί-
χημα. «Δεν είμαι Ελληνίδα, αλλά 
σύζυγος του Έλληνα, του Ανέ-
στη Ξυνόπουλου, που είχε δια-
τελέσει πρόεδρος του ελληνικού 
συλλόγου της ρωσικής πρωτεύ-
ουσας. Ήθελα να συμβάλω σε 
αυτό που λέγεται «διπλωματία 
της τέχνης του κινηματογρά-
φου»», λέει. 
Ο επιχειρηματίας κ. Ιβάν Σαβ-
βίδης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ανέφερε πως «Εμείς, οι Έλλη-
νες της Ρωσίας, δεν μπορού-
σαμε να μείνουμε μακριά από 
την υλοποίηση αυτού του 
έργου. Ήταν το καθήκον μας να 
παρέχουμε πλήρη υποστήριξη 
στη δημιουργία μιας ταινίας, 
για έναν από τους μεγαλύτε-
ρους διπλωμάτες της Ευρώπης. 
Είμαι βέβαιος ότι η ταινία θα 
δώσει την ευκαιρία στον κόσμο 
να αποκτήσει την πληρέστερη 
και ζωντανή ιδέα για την ζωή 
και των προσόντα του Ιωάννη 
Καποδίστρια.»

ο κόσμος του μουσείου πιερίδη

Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο «ποιητής» των θαλασσών
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Μ
ετά το 3-2 στο ματς του πρωταθλήματος 
ανάμεσα στις δύο ομάδες οι προσδοκίες 
ήταν μεγάλες. Ναι μεν, το πρώτο (από τα 
τρία που θα παίξουν σε λίγες μέρες) ντέρ-

μπι ήταν για τον θεσμό του Κυπέλλου οπότε ήταν δια-
φορετική η προσέγγιση όμως η ποιότητα του αγώνα ή-
ταν κακή. Το τελικό 0-0 δείχνει την ποιότητα του αγώνα 
παρά το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μερικές 
καλές ευκαιρίες για ν’ ανοίξουν το σκορ και ν’ αλλάξουν 
το ματς.
Πήγε στα σίγουρα. Οσον αφορά το σχήμα του-
λάχιστον. Ο Οσκαρ Γκαρθία δεν άλλαξε 
το 4-2-3-1 όμως άλλαξε πρόσωπα 
στην 11αδα. Επανέφερε τον Μάριν σε 
αυτήν (ως δεξί χαφ-εξτρέμ), διάλεξε 
τους Τζούρτζεβιτς, Σεμπά (αντί Καρίμ, 
Μιραλάς) και έβαλε τον Ζιλέ δίπλα στον 
Ρομαό όπως και τον Μποτία στο πλευρό 
του Σισέ.
Οι εντολές του ήταν συγκεκριμένες. Πίεση 
ψηλά από την αρχή, κατοχή μπάλας και γκολ 
νωρίς. Με εξαίρεση το τρίτο σκέλος οι «ερυθρολεύκοι» 
έκαναν πράξη τις εντολές και το πρώτο ημίχρονο κυρι-
άρχησαν στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο να απο-
κτήσουν κάποιο προβάδισμα από αυτό.
Ούτε φυσικά ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε κάτι όσον 
αφορά το σχήμα. Το 3-5-2 ήταν η βάση του Ισπανού 
τεχνικού χωρίς ωστόσο να βρίσκονται σε αυτό οι Βρά-
νιες και Σιμόες. Οι άλλες επιλογές δεν είχαν κάποια 
έκπληξη (Λαμπρόπουλος στα στόπερ και Γαλανόπου-
λος στα χαφ) με τον Ισπανό ωστόσο να βλέπει πως η ΑΕΚ 
στο πρώτο μέρος είχε προβλήματα από την πίεση του 
Ολυμπιακού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσπαθεί η Ενωση να 
ψάξει τους Λιβάια, Αραούχο και Χριστοδουλόπουλο με 
βαθιές μπαλιές κάτι το οποίο έκανε εύκολη τη ζωή των 
Μποτία και Σισέ.

7-1 τελικές αλλά 0-0 λόγω Μπάρκα
Επαιζε εντός έδρας και προσπάθησε να το εκμεταλλευ-
τεί. Ο Ολυμπιακός είχε και την εντολή του Οσκαρ Γκαρ-
θία για... φουλ μηχανές στο πρώτο 20λεπτο και προσπα-

θησε να βάλει στα σκοινιά την ΑΕΚ. Και θα το κατάφερνε 
εάν στις πρώτες δύο τελικές του ο Μπάρκας δεν έκανε 
ισάριθμες εξαιρετικές επεμβάσεις.
Και στο 6’ στην προβολή του Τζούρτζεβιτς από την 
μικρή περιοχή (σπουδαία επέμβαση με το αριστερό 
πόδι) και στο 7’ στο πλασέ του Ζιλέ που απομάκρυνε. Ο 
Μπάρκας κράτησε το μηδέν και στην συνέχεια δεν χρει-
άστηκε να επέμβει ξανά. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπι-
ακός είχε την κατοχή και δημιουργούσε προβλήματα 
δεν μπορούσε να απειλήσει εντός εστίας. Το φάουλ του 

Φορτούνη έφυγε άουτ (στο 12’) και ο Σισέ στο 37’ 
νίκησε τους Μπάρκα και Λαμπρόπουλο στον 

αέρα αλλά έστειλε την κεφαλιά άουτ.
Οσο για την ΑΕΚ; Σ’ ένα ολόκληρο 45λεπτο 
προσπαθούσε να βρει τρόπο για το πως 
θα περάσει την μπάλα στους 3 ποιοτικό-
τερους παίκτες της αλλά δεν κατάφερε. 
Η μία και μοναδική τελική ήταν ένα σουτ 

του Τσιγκρίνσκι στο 34’ το οποίο μπλόκαρε 
ο Προτό.

Δύο φάσεις και τέλος
Ηταν δεδομένο ότι ο Οσκαρ Γκαρθία θα έβαζε τον Μιρα-
λάς στο δεύτερο ημίχρονο αντί του αρνητικού Σεμπά. 
Οπως δεδομένο ήταν πως και η ΑΕΚ θ’ αντιδρούσε στην 
πίεση του Ολυμπιακού. Αν και τα δύο έγιναν, εντούτοις η 
εικόνα του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν χειρότερη 
από αυτή του πρώτου.
Ο Σεμπά στο 54’ έστειλε την μπάλα άουτ μετά από καλή 
πάσα του Φορτούνη και στη συνέχεια ο Μιραλάς (μπήκε 
στο 55’) έδωσε μισό γκολ στον Ελληνα μέσο αλλά αυτός 
τελείωσε την φάση πολύ άσχημα (στο 56’ ψηλά άουτ 
από το σημείο του πέναλτι). Οι φάσεις του Ολυμπια-
κού εξαντλήθηκαν στο 60’ με το καλό σουτ του Μάριν 
(κι αυτό άουτ) και η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει κάποιες 
ευκαιρίες για να απειλήσει.
Το έκανε ουσιαστικά μόνο στο 63’ με στατική φάση 
(κεφαλιά Τσιγκρίνσκι η μπάλα άουτ) και κάπου εκεί 
το ματς... έσβησε. Στο τελευταίο 20λεπτο δεν υπήρχε 
φαντασία και δημιουργία από καμία ομάδα με αποτέλε-
σμα το 0-0 να μείνει εύκολα μέχρι το τέλος. Στο ΟΑΚΑ τα 
σπουδαία λοιπόν.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε ένα ντέρμπι που κυριάρχησαν τα νεύρα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έμειναν στο... μηδέν (0-0). Οι 
λογαριασμοί δεν έκλεισαν και το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου θα κριθεί στην ρεβάνς του 
Ολυμπιακού Σταδίου, στις 7 Φεβρουαρίου.

Στο ΟΑΚΑ τα... 
σπουδαία!!! Αγκαλιά με την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου βρίσκε-

ται η ΑΕΛ! Ο ΠΑΣ Γιάννινα προηγήθηκε με τον «μόνιμο σκόρερ» 
Κόντε, αλλά με δύο γκολ του Μασούρα οι «βυσσινί» νίκησαν με 

2-1 στους Ζωσιμάδες κι έγιναν το απόλυτο φαβορί για τους «4», έχο-
ντας τη ρεβάνς στη Λάρισα!
Τα πρώτα λεπτά πέρασαν με τις δυο ομάδες να προσαρμόζονται στο 
κρύο και στις απαιτήσεις του μέτριου αγωνιστικού χώρου. Η πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία ανήκει στην ΑΕΛ, που έφτασε ένα «βήμα» από το 
γκολ με τον Μιλοσάβλιεβιτς! Ο Σέρβος μπήκε ωραία στην περιοχή 
από δεξιά, πέρασε με «ποδιά» τον Μπέριο και σούταρε δυνατά, με τη 
μπάλα να προσκρούει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Περι-
στερίδη!
Στη συνέχεια ήταν η ώρα του ΠΑΣ να απειλήσει κι εν συνεχεία να σκο-
ράρει! Στο 13’ ο Κόντε έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία, αρχικά με σουτ 
μέσα από την περιοχή, όπου έβγαλε ο Λαγός πάνω στη γραμμή, ενώ 
στη συνέχεια ξανά ο Ισπανός βρέθηκε με τη μπάλα στα πόδια του, 
αλλά ο Μπόζοβιτς του είπε «όχι» με δυσκολία. Η μπάλα έφυγε δεξιά, ο 
Καρανίκας σέντραρε όμορφα και ο φορ των Ηπειρωτών δεν αστόχησε 
αυτή τη φορά, «γράφοντας» με δυνατή κεφαλιά από κοντά το 1-0!
Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μιλοσάβλιεβιτς και τον 
Μασούρα να αναλαμβάνουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά να 
μην μπορούν πάντα να συνδυαστούν σωστά. Η απάντηση των Θεσ-
σαλών ήρθε πάντως στο 28’, όταν η εξαιρετική σέντρα του Γουάλας 
προκάλεσε σύγχυση στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Ναζλίδης δεν 
μπόρεσε να νικήσει, με τον Μιχαήλ να διώχνει, αλλά η μπάλα από την 
κόντρα πήγε στον Μασούρα, που ελίχθηκε όμορφα και νίκησε από 
κοντά τον Περιστερίδη, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (28’)!
Δυο λεπτά αργότερα μάλιστα ο Ναζλίδης έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 
1-2, αλλά σούταρε από καλή θέση στην περιοχή ψηλά άουτ. Αυτή ήταν 
και η τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, με τον Κομίνη να βγάζει 
κάρτες στον Τζημόπουλο (30’), τον Γκόλια (38’) και τον Μπέριο (39’), για 
σκληρά φάουλ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, όμως αυτή τη φορά η 
ΑΕΛ «χτύπησε» νωρίτερα, ξανά με τον Μασούρα! Στο 53’ ο Ρέντζας 
σέντραρε όμορφα από αριστερά, ο Ναζλίδης έπιασε καλή κεφαλιά, η 
μπάλα πήγε στο δοκάρι κι από κοντά στην επαναφορά ο Μασούρας 
νίκησε τον εξουδετερωμένο Περιστερίδη και σκόραρε για δεύτερη 
φορά στον αγώνα!
Ο ΠΑΣ προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ, αλλά είχε πλέον δύσκολο 
έργο, αφού ψυχολογικά, έχοντας δεχθεί δυο γκολ εντός έδρας σε 
αγώνα Κυπέλλου, είχε καταβαραθρωθεί. Στο 62’ πάντως έχασε μεγάλη 
ευκαιρία, όταν ο Καρανίκας σέντραρε από δεξιά, ο Κόντε έπιασε την 
κεφαλιά παρά το μαρκάρισμα του Γκόλια, αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο 
άουτ  από το αριστερό δοκάρι του Μπόζοβιτς.
Έκτοτε οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν τον τρόπο να απειλή-
σουν, πλην μιας κεφαλιάς του Κόντε υπό πίεση στο 82’ μετά από σέντρα 
του Χαλκιαδάκη. Η ΑΕΛ προστάτευσε τα μετόπισθεν με ευκολία, ενώ οι 
Μπετρά και Βιντάλ, που αποτέλεσαν τις κινήσεις του Πετράκη από τον 
πάγκο, δεν άλλαξαν κάτι επιθετικά για τους Ηπειρώτες, με το αποτέλε-
σμα να μην αλλάζει ως το τέλος και τους Θεσσαλούς να φεύγουν νικητές 
από τους Ζωσιμάδες.

«Βυσσινί» θύελλα έπληξε τα 
Γιάννενα
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Λ
ένε πως η αρχή είναι 
το ήμισυ του παντός. 
Ο Πανιώνιος κέρδι-
σε σήμερα τη Λαμία 

με 1-0 για τα προημιτελικά του 
Κυπέλλου και αυτόματα, έγινε 
το «αφεντικό» του ζευγαριού. 
Πλέον στη ρεβάνς της 7ης Φε-
βρουαρίου καλείται να μην δε-
χθεί γκολ, κάτι που θα τον στεί-
λει στους «4» του θεσμού. 
 Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με 
τον Κότνικ κάτω από τα γκολ-
πόστ, τους  Βλάχο,Μπανανά, 
Σταυρόπουλο, Σαραμαντά στην 
άμυνα από τα δεξιά προς τα 
αριστερά, τους Κόρμπο, Σιώπη 
μπροστά από τα στόπερ, τους 
Μασούρα, Σπιριντόνοβιτς στα 
άκρα, τον Μπραχίμι «οργα-
νωτή» και τον Ντουρμισάι στην 
κορυφή της επίθεσης. 
 Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον 
Μελίσσα στο τέρμα, τους Βασι-
λαν τωνόπουλο, Ανασ τασ ι-
άδη, Ασίγκμπα, Παντελιάδη 
στην άμυνα από τα δεξιά προς 
τα αριστερά, τους Ομο, Μπλά-
ζιτς στο «6» και «8», τον Κου-
τρομάνο δεξί εξτρέμ, τον Ακό-
στα αριστερό και τον Τσούκαλο 
πίσω από τον Μπούτνικ. 
 Το παιχνίδι στα πρώτα του 
λεπτά ήταν αναγνωριστικό. Η 
Λαμία έκανε από την αρχή... 
ξεκάθαρη την πρόθεσή της 
να «περιμένει» τον Πανιώνιο 
στο δικό της μισό και να «χτυ-
πήσει», όποτε μπορέσει, στην 
αντεπίθεση. Ετσι οι «κυανέ-
ρυθροι» κρατούσαν μπάλα, 
αλλά δεν έβρισκαν διαδρό-
μους. Μέχρι το 25’ η αναμέ-
τρηση είχε μόνο μία σχετικά 
καλή στιγμή (το  «χλιαρό» σουτ 
του Μασούρα στο 13’) και δεν 
υπήρχε ρυθμός.
 Κάπου εκεί οι παίκτες του 
Μιχάλη Γρηγορίου... πάτησαν 
γκάζι και στο επόμενο δεκάλε-
πτο, ανέβασαν κατακόρυφα την 
απόδοσή τους. Ο Μασούρας 
σε 2 περιπτώσεις (27. 31’) και 
οι Σπριντόνοβιτς (28’), Σταυρό-
πουλος (29’) σε μία, βρέθηκαν 
σε θέση βολής αλλά δεν σκό-

ραραν. Ετσι φτάσαμε στην ανά-
παυλα χωρίς το παιχνίδι να έχει 
γκολ. 
 Το δεύτερο μισό όμως ξεκί-
νησε σε εντελώς... διαφορε-
τικό τέμπο. Ο Μπραχίμι δεν 
ήταν σε θέση να συνεχίσει και 
μετά την είσοδο του Λάμπρου, 
οι «κυανέρυθροι» προχώρη-
σαν σε εσωτερικές αλλαγές. 
Οι οποίες άλλαξαν πλήρως την 
εικόνα τους. Πλέον λειτουρ-
γούσαν καλύτερα μεσοεπιθε-
τικά και στο 70’ βρήκαν δίχτυα 
με ένα πολύ όμορφο γκολ του 
Μασούρα. 
 Αυτό «ανάγκασε» τους φιλοξε-
νούμενους να βγουν από το... 
καβούκι τους και λίγο αργότερα 
(75’) έφτασαν κοντά στην ισο-
φάριση με τον Ακόστα, αλλά ο 
Κότνικ αντέδρασε σωστά. Προς 
το τέλος οι «κυανέρυθροι» ανέ-
βασαν πάλι ρυθμούς, πίεσαν 
ψηλά και «άγγιξαν» σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις ένα 2ο γκολ, 
κυρίως με τον Σαββίδη στο 
(87’).
MVP: Ο Μασούρας. Οχι μόνο 
γιατί πέτυχε ένα πολύ ωραίο 
γκολ. Στο δεύτερο μισό όταν και 
βρέθηκε πίσω από τον Ντουρ-
μισάι, ήταν πολύ δραστήριος 
και μακράν ο πιο απειλητικός 
παίκτης των «κυανέρυθρων». 
 Στο ύψος του: Ο Κότνικ. Για 
τον εξής λόγο. Ο πορτιέρο του 
Πανιωνίου αντέδρασε πολύ 
καλά στη φάση του 75’ και στο 
κοντινό πλασέ του Ακόστα. Από 
μόνη της δεν ήταν «μεγάλη» 
α π ό κ ρ ουσ η,  ό μ ω ς  ή τ α ν 
«κρύος», καθώς μέχρι τότε... 
παρακολουθούσε το παιχνίδι, 
κάτι που αυξάνει κατακόρυφα 
τον βαθμό δυσκολίας της ενέρ-
γείας του. 
 Αδύναμος κρίκος: Ο Τσούκα-
λος. Ο 25χρονος χαφ  έπαιξε 
πίσω από τον Μπούτνικ και 
στο διάστημα που αγωνίστηκε 
η Λαμία δεν κατάφερε να ανα-
πτυχθεί ουσιαστικά. Γενικότερα 
δεν κατάφερε να «ταΐσει» τον 
φορ του, αλλά και να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη της ομάδας του.  

πανιώνιος-λαμία 1-0

Προβάδισμα με γκολάρα! 

Ο Πέλκας από θέση οφσάιντ άνοιξε το σκορ, 
ο Σάχοφ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-
0 κόντρα στον μαχητικό Ατρόμητο κι ο ΠΑΟΚ 
πλέον είναι με το... 1.5 πόδι στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου!

Ο 
κάτοχος του τίτλου ΠΑΟΚ συνέχισε το τρε-
λό σερί του! «Δέκα στα δέκα» στο απόρ-
θητο κάστρο του, ακόμη μια νίκη με μη-
δέν παθητικό (ο Πασχαλάκης κράτησε για 

ένατο ματς ανέπαφη την εστία του ήτοι 810 λεπτά!) 
και δέκατη νίκη στη σειρά! Ε, δε το λες και μικρό το 
κατόρθωμα των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου, 
που πήραν ένα σκορ-πρόκρισης απέναντι στον πολύ 
καλό Ατρόμητο, που για δεύτερη φορά μέσα στη σε-
ζόν έβαλε δύσκολα στους «ασπρόμαυρους» και ίσως 
να δικαιούταν κάτι καλύτερο βάσει της συνολικής ει-
κόνας του απόψε το βράδυ στην παγωμένη Τούμπα.  
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να αφήσει εκτός 
ενδεκάδας τους Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, Τζάλμα 
Κάμπος και Χοσέ Κρέσπο, ξεκούρασε με την από-
φαση του να κρατήσει εκτός αποστολής τον Χοσέ 
Μαουρίσιο, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι στο Αγρί-
νιο σε μια σειρά δύσκολων και κρίσιμων αγώνων 
για τους «ασπρόμαυρους» σε πρωτάθλημα και 
κύπελλο.
Η γενική εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε, 
με τη γνωστή τακτική και το «4-2-3-1» 
που δεν αλλάζει με τίποτα, τον Αλέξαν-
δρο Πασχαλάκη αυτή τη φορά κάτω 
από τα δοκάρια και τον εορτάζοντα 
Βιεϊρίνια στο αριστερό άκρο της αμυ-
ντική γραμμής, αφού ο Αζεβέδο ήταν για 
πρώτη φορά στην αποστολή, αλλά έμεινε 
στον πάγκο.
Οι φιλοξενούμενοι χωρίς τους τρεις δανεικούς ποδο-
σφαιριστές από τον ΠΑΟΚ κατέβηκαν στην Τούμπα 
με 3-5-2, τον Νίκολα Μίρκοβιτς να υπερασπίζεται για 
έκτη φορά σε αγώνα κυπέλλου την εστία του Ατρομή-
του, ενώ η έκπληξη ήρθε με την συμμετοχή του Βραζι-
λιάνου Ενρίκε Μάντσον στο αρχικό σχήμα και με προ-
φανή στόχο να περιορίσει τη δράση του Λέο Μάτος.
Ο Ατρόμητος μόλις στο 9ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά 
στο γκολ, από την εκπληκτική προσπάθεια του Βασι-
λακάκη, με το σουτ του Ντιγκινί να σταματά στα πόδια 
του Μάτος και τον ΠΑΟΚ να απαντά στο αμέσως επό-
μενο λεπτό με το πλασέ του Μακ.
Από την εκπληκτική ενέργεια του Αντρέ Βιεϊρίνια και 
το έξυπνο γύρισμα του Σάχοφ, ο εκτεθειμένος Πέλ-
κας άνοιξε το σκορ για το «Δικέφαλο» (1-0) στο 19ο 

λεπτό, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό από κανονική 
θέση απείλησε με σουτ τρία λεπτά αργότερα, ενώ στο 
30’ ο σκόρερ του «Δικεφάλου», συγκρούστηκε στον 
αέρα με τον Ντάουντα και έγινε αναγκαστικά (υπέστη 
κάταγμα στη μύτη) αλλαγή, με τον Ελ Καντουρί να περ-
νάει στη θέση του. Ο Ατρόμητος φάνηκε με την κεφα-
λιά του Βασιλακάκη από το ύψος της μικρής περιοχής 
(44’) με τον ΠΑΟΚ να φτάνει με τη διπλή προσπάθεια 
του Κουλούρη κοντά στο 2-0, αλλά να διατηρεί το 
υπέρ του 1-0 στο φινάλε του πρώτου μέρους.
Οι Περιστεριώτες συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ και 
απείλησαν με το σουτ του Ντιγκινί (54’) την ίδια ώρα 
που ο Λουτσέσκου θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα 
του σήκωσε από τον πάγκο τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς 
και τον πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Ευθύμη 
Κουλούρη. Στο 65’ ο Πασχαλάκης με εντυπωσιακή 
επέμβαση στην κεφαλιά του αμαρκάριστου Βασιλα-
κάκη διατήρησε το μηδέν για την εστία του συνεχίζο-
ντας το εκπληκτικό σερί του.
Η πρώτη μεγάλη στιγμή του ΠΑΟΚ στο β’ μέρος της 
αναμέτρησης ήρθε από την κεφαλιά του… σέντερ 
φορ, Λέο Μάτος (69’) από το ύψος της μικρής περι-
οχής, με την Τούμπα να προσπαθεί να σπρώξει τους 
παίκτες του Λουτσέσκου προς ένα ακόμη γκολ. Ο Πρί-
γιοβιτς κυνήγησε το γκολ, το άγγιξε με την κεφαλιά 

του στο 84ο λεπτό, ενώ στην εξέλιξη της φάσης 
το τραγικό λάθος του Κυριακίδη, έδωσε τη 

δυνατότητα στον Κάμπος να κλέψει την 
μπάλα, με τον Ελ Καντουρί να κάνει την 
σέντρα και τον Σάχοφ, από τη μικρή 
περιοχή με κεφαλιά να κάνει το 2-0 
«κλειδώνοντας» τη νίκη με ένα ιδανικό 
γι’ αυτόν σκορ.

MVP: Ο Εβγέν Σάχοφ ξέρει ότι του πάρει 
ο θεσμός του κυπέλλου. Ο Ουκρανός ήταν 

από τους καλύτερους του «Δικεφάλου», όχι 
μόνο γιατί σκόραρε για τέταρτη φορά στη διοργά-
νωση, αλλά γιατί είχε συμβολή και στη φάση του 1-0, 
ενώ βοήθησε σημαντικά και στο ανασταλτικό κομμάτι.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Θόδωρος Βασιλακάκης ήταν ο πιο 
δραστήριος παίκτης του Ατρομήτου, το μόνο που του 
έλειψε ήταν ένα καλύτερο τελείωμα στις πολλές τελι-
κές που είχε προς την εστία του Πασχαλάκη.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Μαλεζάς, Βιεϊρίνια, Τσίμιροτ, Σάχοφ, 
Λημνιός, Πέλκας (34’ Ελ Καντουρί), Μακ (78’ 
Κάμπος), Κουλούρης (64’ Πρίγιοβιτς).
Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Μίρκοβιτς, Σάκιτς, 
Καρασαλίδης, Ρισβάνης, Κιβρακίδης, Ντιγκινί, Μπου-
σούλασιτς (84’ Κυριακίδης), Μάντσον, Νάτσος (84’ 
Ούμπιδες), Ντάουντα (72’ Βασιλείου), Βασιλακάκης.

παοκ - ατρόμητος 2-0

«Πέταξε» για τους τέσσερις!
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Τα Τρίκαλα κατάφεραν κι έσωσαν 
τον βαθμό στις Σέρρες (1-1), ενώ η 
Δόξα Δράμας έμεινε στο 2-2 με τον 
Απόλλωνα Λάρισας. Άνετη νίκη για 
τον ΑΟΧ Κισσαμικό στο Αίγιο, νίκη 
και για την Αναγέννηση Καρδίτσας. 
Συνέχισε να ανεβαίνει η Σπάρτη 
που κέρδισε την Καλλιθέα, ενώ την 
δεύτερη νίκη του πήρε στη Βέροια ο 
Εργοτέλης.

Α
κόμα ένα ματς που η Δόξα Δρά-
μας άφησε βαθμούς! Παρά το γε-
γονός ότι κατάφερε να ανατρέψει 
το γρήγορο γκολ του Καρακατσά-

νη, εντούτοις ο Απόλλων Λάρισας βρήκε τον 
τρόπο να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας 
από την Δράμα!
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 4’ 
με τον Καρακατσάνη αλλά τρία λεπτά αργό-
τερα ο Κάσες ισοφάρισε για την Δόξα. Μία 
Δόξα που βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί 
στο 61’ με τον Κουσκουνά μετά από ασίστ 
του Γουνδουλάκη. Ομως στο 63’ ο Ιβανίδης 
με μακρινό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Το ματς παρακολούθησε από την κερκίδα 
ο Νίκος Κωστένογλου ο οποίος αναμένεται 
να είναι ο νέος τεχνικός της Δόξας Δράμας.

Πανσερραϊκός – Τρίκαλα 1-1
Δύο σημαντικούς βαθμούς άφησαν στις 
Σέρρες τα Τρίκαλα, που έμειναν στο 1-1 με 
τον Πανσερραϊκό.
Οι γηπεδούχοι, αφού δεν δέχτηκαν το γκολ 
στο 39’ μετά την ωραία ενέργεια και το σουτ 
του Γιαννιτσάνη, κατάφεραν στο τρίτο λεπτό 
των καθυστερήσεων να πάρουν το προβά-
δισμα στο πρώτο μέρος. Ο Αποστολίδης 
έκανε λάθος και ο Γκούρτσας προ κενής 
εστίας έκανε το 1-0 που ήταν και το σκορ 
του πρώτου μέρους. Τελικά τα Τρίκαλα βρή-
καν απάντηση από την άσπρη βούλα. Ο Γρο-
ντής κέρδισε πέναλτι από τον Τσαμούρη, 
την εκτέλεση ανέλαβε ο Τόμιτς κι έκανε το 
1-1. Στο 88’ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν 
νέο πέναλτι, αλλά ο διαιτητής δεν έδειξε 
την άσπρη βούλα με το 1-1 να μένει μέχρι 
τέλους.

Σπάρτη – Καλλιθέα 1-0
Μία ακόμα νίκη για την... ανεβασμένη 
Σπάρτη στην Football League με σκόρερ τον 
Τριανταφυλλάκο με σουτ στο 10’. Στο 84’ ο 
Ράντι είχε χαμένο τετ α τετ. Η Καλλιθέα από 

την άλλη παρέμεινε σε εξαιρετικά δυσχερή 
βαθμολογική θέση.

Παναιγιάλειος – ΑΟΧ Κισσαμικός 0-4
Διασυρμός για τον Παναιγιάλειο στην έδρα 
του από τον ΑΟΧ / Κισσαμικό με 4-0!Σκόρερ 
οι Αποστολίδης στο 4’ με πλασέ και στο 57’ 
με σουτ, Σαλιάκας με σουτ στο 26’ και Παντε-
λάκης με κεφαλιά στο 55’. Εκτός των άλλων 
στο 8’ ο Ρέλλας έδιωξε πριν η μπάλα περά-
σει την γραμμή το σουτ του Αποστολίδη σε 
μία φάση που θα μπορούσε να κάνει πέντε 
τα γκολ των Κρητικών! Ο ΑΟΧ / Κισσαμικός 
συνέχισε έτσι την... αναρρίχησή του στην 
βαθμολογία ενώ ο Παναιγιάλειος παραμένει 
στην επικίνδυνη ζώνη.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αιγινια-
κός 2-0
Σπουδαία βαθμολογική... ανάσα για την Ανα-
γέννηση Καρδίτσας με το 1-0 στο γήπεδό της 
επί του Αιγινιακού καθώς συνεχίζει να απο-
μακρύνεται από την επικίνδυνη ζώνη. Σκό-
ρερ ο Τζέκος με κεφαλιά στο 74’ και ο Σου-
ντουρά με σουτ στο 92’. Ο Αιγινιακός από 
την άλλη εξακολουθεί να έχει βαθμολογικό... 
θέμα και να μην έχει ξεφύγει για τα καλά από 
τις τελευταίες θέσεις.

Βέροια – Εργοτέλης 0-2
Δεύτερο τρίποντο στη φετινή Football 
League για τον Εργοτέλη, πρώτο στο γήπεδο! 
Οι Κρητικοί, έφυγαν με το διπλό από την 
έδρα της Βέροιας την οποία κέρδισαν με 0-2.
Οι φιλοξενούμενοι, ήταν λίγο καλύτεροι από 
τους γηπεδούχους και κατάφεραν να προη-
γηθούν στο 44’, όταν ο Σταματάκος πέρασε 
στον Κάιπερς κι αυτός έκανε το 0-1. Ο ίδιος 
στην επανάληψη είχε δοκάρι στο 71’ μετά 
από σουτ και... κλείδωσε τη νίκη για την 
ομάδα του στο 85’! Τότε ο Αγγελόπουλος 
πέρασε στον Κάιπερς κι αυτός με κοντινό 
πλασέ έκανε το 0-2 που ήταν και το τελικό 
αποτέλεσμα.

ΟΦΗ-Απόλλων Πόντου 3-1
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη 
Μάνο, ο ΟΦΗ νίκησε με 3-1 τον Απόλλωνα 
Πόντου και μείωσε την διαφορά από την 
κορυφή...
Μπορεί τα προβλήματα να είναι πολλά για 
τον ΟΦΗ όμως παραμένει πολύ δυνατά στο 
κόλπο της ανόδου. Η ομάδα του Ηρακλείου 
αν και βρέθηκε να χάνει από τον Απόλλωνα 
Πόντου κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-1 και 

να εκμεταλλευτεί την γκέλα του Αρη με την 
ΑΕ Καραϊσκάκης.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρέθηκε 
πίσω στο σκορ μόλις στο 6’ με τον Συμελίδη 
όμως ευτύχησε να έχει σε μεγάλη μέρα τον 
Δημήτρη Μάνο. Ο παίκτης του ΟΦΗ όχι μόνο 
ισοφάρισε στο 17’ με ωραία ατομική προ-
σπάθεια αλλά έκανε και το 2-1 για τον ΟΦΗ 
δίνοντας του το προβάδισμα για τη νίκη.
Ο ΟΦΗ μάλιστα «καθάρισε» το τρίποντο στο 
83’ με το γκολ του Παπαστεργιανού κι έτσι 
μετά από 12 αγωνιστικές παραμένει στην 3η 
θέση αλλά μόλις στο -3 από τον Αρη και -2 
από την Παναχαϊκή.

Άρης - ΑΕ Καραϊσκάκης 0-0
Με την πολυπρόσωπη άμυνά της, η ΑΕ Καρα-
ϊσκάκη κράτησε τον Άρη στο «μηδέν» στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» και «ζωντάνεψε» το 
ενδιαφέρον για την πρώτη θέση της βαθμο-
λογίας, αφού η Παναχαϊκή πλησιάζει σε... 
απόσταση αναπνοής!
Ο αγώνας είχε την ίδια περίπου εικόνα από 
την αρχή ως το τέλος: ο Άρης προσπαθούσε 
να επιτεθεί και η ΑΕ Καραϊσκάκης να αμυν-
θεί και να αποδράσει με τον βαθμό από τη 
Θεσσαλονίκη. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, 
ούτε το σκορ, με το τελικό 0-0 να γεννά άγχος 
στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας «κίτρι-
νους», που έχασαν την ευκαιρία να πάρουν 
το τρίποντο στην έδρα τους.
Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Άρη παρουσι-
άστηκε, έστω κατά τύχη, μόλις στο 5’, όταν ο 
Μέλκας έκανε λάθος, η μπάλα βρέθηκε στην 

πλάτη του Λώττα που ήταν μπροστά από την 
εστία, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕ Καραϊ-
σκάκης πρόλαβε να διορθώσει το λάθος του. 
Στο 10’ οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν», με 
τον Λουκίνα να πιάνει την κεφαλιά, αλλά να 
μην αιφνιδιάζει τον Καντιμοίρη, που έδιωξε 
σε κόρνερ. Έκτοτε ο Άρης ανέλαβε τα ηνία 
της αναμέτρησης, αλλά δεν μπορούσε να 
διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της ΑΕ 
Καραϊσκάκης, που δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα 
ως το 45’.
Στο δεύτερο μέρος οι καλές προσπάθειες των 
γηπεδούχων ήταν ακόμα λιγότερες και μέχρι 
το 67’ ο Δημήτρης Σπανός είχε ολοκληρώσει 
τις αλλαγές, στην προσπάθειά του να βελτι-
ώσει την εικόνα των «κίτρινων». Στο 70’ ο 
νεοεισελθών Μπαργκάν πήρε την κεφαλιά 
μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε 
ψηλά άουτ, ενώ στο 74’ ο Σόουζα πέταξε στα 
«σκουπίδια» τις καλές προϋποθέσεις που 
διαμορφώθηκαν γι’ αυτόν, όταν βρέθηκε σε 
ευνοϊκό σημείο μέσα στην περιοχή και μπρο-
στά από τον Μέλκα. Πέντε λεπτά αργότερα 
(79’) ο κίπερ των φιλοξενούμενων πραγμα-
τοποίησε λανθασμένη έξοδο, με τους αμυντι-
κούς να διώχνουν πριν κινδυνεύσει η εστία 
τους.
Η κατάσταση δεν άλλαξε ως το τέλος, όπου ο 
Μέλκας επεφύλασσε μια εντυπωσιακή επέμ-
βαση στο σουτ του Βαλεριάνου (94’) με τους 
Αρτινούς να παίρνουν την τρίτη τους ισοπα-
λία στη φετινή Football League και να φτά-
νουν τους 18 βαθμούς, παραμένοντας στην 
5η θέση. 

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

Έσωσαν τον βαθμό τα τρίκαλα, νέα γκέλα για την δόξα δράμας
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Μ
ίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανου-
ήλ Καραλής πραγματοποίησαν 
εξαιρετικές εμφανίσεις στο μί-
τινγκ κλειστού στην Οστράβα 

και έδειξαν για μία ακόμη φορά πως ανή-
κουν στη λίστα των αθλητών, που αποτε-
λούν το μέλλον του ελληνικού στίβου.
Ο Τεντόγλου ήταν νικητής στο μήκος με 7,93 
μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ, 
αφού βελτιώνει  το 7,89 μ., που σημείωσε 
στον Άγιο Κοσμά. Ο Τεντόγλου, ο οποίος 
έγινε ο ένατος Έλληνας όλων των εποχών 
στον κλειστό, στην προσπάθεια του να κυνη-
γήσει μια επίδοση αρκετά πάνω από τα 8,00 
μ., είχε μόλις μία έγκυρη προσπάθεια.
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι πέτυχε ρεκόρ 
διοργάνωσης και έγινε ο όγδοος άλτης 
φέτος στον κόσμο.
Ο επόμενος αγώνας του Τεντόγλου, θα γίνει 
στις 7 Φεβρουαρίου στο Παρίσι. Δεύτερος 
με 7,88 μ. ήταν ο Ράντεκ Γιούσκα και τρίτος ο 
Ανταμ ΜακΜούλεν με 7,77 μέτρα.
Πολύ κοντά σε ένα ακόμη μεγάλο ρεκόρ 
βρέθηκε σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο 

άλτης του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, επι-
κράτησε του αγώνα με 5,62 μ. (ρεκόρ διορ-
γάνωσης) και στη συνέχεια επέλεξε να δοκι-
μάσει στα 5,78 μ., όσο και το όριο για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ 
και επίδοση καλύτερη από το παγκόσμιο 
ρεκόρ Κ20.
Ο 18χρονος έδειξε πως είναι σε θέση στις 
επόμενες εμφανίσεις του να κυνηγήσει 
αυτές τις επιδόσεις και να μπει στο αερδο-
πλάνο για τη Μ. Βρετανία. Ο Καραλής ξεκί-
νησε τον αγώνα του με έγκυρο άλμα στα 
5,32 μ. και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο στα 
5,52 μ. και 5,62 μέτρα.
Ο νεαρός μαζί με την Σβαμπίκοβα ήταν νικη-
τές και στην ομαδική δοκιμασία. Δεύτερος 
στους άνδρες ήταν Μένο Βλομ με 5,52 μ. και 
τρίτος ο Μίχαλ Μπάλνερ με 5,32 μέτρα. 
Η Λίλη Αλεξούλη δεν βρέθηκε σε πολύ καλή 
ημέρα και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με 
6,15 μ., επίδοση που της έδωσε την πρώτη 
θέση στο μήκος. Η αθλήτρια του Γιώργου 
Πομάσκι είχε άλματα στα 6,04 μ., 5,96 μ. και 
τρεις άκυρες προσπάθειες.

πρωτιές για τεντόγλου και 
καραλή στον οστράβα

Σ
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στρέφεται το εγχώριο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αφού 
εκεί θα γίνει η πρώτη ημερίδα της σεζόν στη σάλα.
Ορισμένοι από τους κορυφαίους Ελληνες αθλητές και αθλήτριες θα έχουν την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη διοργάνωση, στο πλαίσιο της προετοιμα-

σίας τους, ενόψει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (10-11/2) και άλλων αγωνιστικών υπο-
χρεώσεων.
Αναμφίβολα ο αθλητής που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα τραβήξει την προσοχή πάνω 
του είναι ο Κώστας Φιλιππίδης. Ο «ασημένιος» πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλει-
στού στο Βελιγράδι ξεκίνησε πολύ δυνατά τη χρονιά με άλμα στα 5,71 μ. στην Ορλεάνη.
Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ  έχει δείξει πως είναι σε πολύ καλή κατά-
σταση και σε θέση να κινηθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο αυριανός, θα είναι ο μονα-
δικός αγώνας του αθλητή, μπροστά στο ελληνικό κοινό,  καθώς στις 10 Φεβρουαρίου θα 
αγωνιστεί στο μίτινγκ που θα γίνει στη Ρουέν κι έτσι θα απουσιάζει από το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα.
Στο ίδιο αγώνισμα ξεχωρίζουν ακόμη οι Θοδωρής Χρυσανθόπουλος και Πέτρος Χατζίου 
και οι παίδες Αντώνης Σάντας και Σωτήρης Χύτας.
Δυνατή κούρσα θα γίνει στα 60 μ. των Ανδρών με τον Κώστα Ζήκο να παίρνει θέση εκκίνη-
σης, λίγες ημέρες από το 6.69 στην ημερίδα της Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες στην ημερίδα 
του ΣΕΦ επιτρέπουν στον Ζήκο να κυνηγήσει ένα νέο ατομικό ρεκόρ.
Ντεμπούτο στη σεζόν θα κάνει ο Μάκης Στεργιούλης, που επιδιώκει φέτος να επιστρέψει σε 
καλά αποτελέσματα. Ο Γιάννης Γρανιτσιώτης πριν μία εβδομάδα έτρεξε στον Άγιο Κοσμά τα 
60 μ. σε 6.90 και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, επίδοση που θα κυνηγήσει να βελτιώσει 
στην ημερίδα του ΣΕΦ.

Δυνατές συμμετοχές στην 
ημερίδα του ΣΕΦ

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο Εθνικός πήρε το ντέρμπι 
με τον Ιωνικό χάρη σε τέρμα 
του Μπεχλιβανίδη στο 96’ και 
σε συνδυασμό με το 0-0 της 
Προοδευτικής με τον Διαγόρα 
Ρόδου, πάτησε μετά από καιρό 
κορυφή, μία εβδομάδα πριν το 
μεγάλο ντέρμπι με τους «βυσσινί».

Κ
αλύτερος ήταν ο Εθνικός σ το 
πρώτο ημίχρονο. Οι Πειαιώτες, 
μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέ-
τρηση κι έδειξαν να θέλουν πε-

ρισσότερο τη νίκη. Είχαν την κατοχή της 
μπάλας, αλλά οι φάσεις ήταν ελάχιστες. 
Συγκεκριμένα δύο σε διάστημα πέντε λε-
πτών. Αρχικά στο 31’, ο Κατσικοκέρης με 
κεφαλιά δεν κατάφερε να σκοράρει με 
τον Κουρεπίνη να μπλοκάρει, ενώ στο 36’ 
ο Ρομάνο πήρε την κεφαλιά από το ύψος 
της μικρής περιοχής κι έστειλε την μπά-
λα ελάχιστα έξω. Το 0-0 ήταν αυτό που 
σφράγισε τελικά τις προσπάθειες των 
δύο ομάδων.
Ο Ιωνικός, συνέχισε και στην επανάληψη 
να κλείνει πολύ καλά τους χώρους και 
να αναζητά την μία αντεπίθεση. Βγήκε 
αρκετές φορές με αξιώσεις στην κόντρα, 
όμως το χάλαγε στην τελική πάσα ή στην 
τελική προσπάθεια και τελικά το... πλή-
ρωσε σχεδόν σε νεκρό χρόνο! Νωρίτερα 
βέβαια ο Εθνικός είχε... προειδοποιήσει 
με τον Μακρυγιάννη να βλέπει τον Κου-
ρεπίνη να κρατά το μηδέν.
Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο 
Ρομάνο εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έφτασε 
στον Κρητικό ο οποίος έκανε σέντρα από 
το ύψος της μικρής περιοχής, ο Μπεχλι-
βανίδης βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο 
δοκάρι και προ κενής εστίας με κεφαλιά 
λύτρωσε τον Εθνικό!
Αυτή η νίκη στην εκπνοή έφερε τους Πει-
ραιώτες στην κορυφή και στο +1 από 
την Προοδευτική, μία εβδομάδα πριν το 
μεταξύ τους ντέρμπι στην Καλλιθέα.

Πεντάρα στον Πιερικό ο Ηρα-
κλής
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τον αγώνα 
με τον Πιερικό ο Ηρακλής. Οι... κυανό-
λευκοι ακόμα και χωρίς να χρειαστεί να 
φορτσάρουν επικράτησαν με το εμφα-
τικό 5-0 παραμένοντας στην κορυφή του 

2ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν 
να ανοίξουν το σκορ στο 26’ με τον Ρόβα, 
ενώ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, 
έκαναν το 2-0 με τον Παπαδόπουλο.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του 
Ηρακλή ήταν ακόμα πιο επιθετικοί πετυ-
χαίνοντας ακόμα τρία τέρματα κάνοντας 
το τέσσερα στα τέσσερα μέσα στο 2018. 
Αρχικά ο Πτηνόπουλος έκανε το 3-0 στο 
68’, με τον Μεντί να πετυχαίνει το πρώτο 
του γκολ κάνοντας το 4-0 τέσσερα λεπτά 
αργότερα. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε 
στις καθυστερήσεις ο Πτηνόπουλος.

Προοδευτική - Διαγόρας Ρόδου 
0-0
Στο 0-0 έμεινε η Προοδευτική με τον Δια-
γόρα Ρόδου στο ένα από τα δύο ντέρ-
μπι της αγωνιστικής στον 6ο όμιλο της Γ’ 
Εθνικής, ένα αποτέλεσμα που σε συνδυ-
ασμό με τη νίκη του Εθνικού επί του Ιωνι-
κού την έριξε από την κορυφή. Έντονα 
παράπονα για γκολ που ακυρώθηκε ως 
οφσάιντ στο 91’ οι γηπεδούχοι.
Το πρώτο μέρος είχε χαμηλό ρυθμό, με 
την Προοδευτική να έχει τον έλεγχο και 
τις καλύτερες στιγμές. Αρχικά στο 6’, η 
κεφαλιά του Μπέλερι έφυγε άουτ, ενώ 
οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 12’ με 
ένα σουτ του Σουάνη να μην δυσκολεύει 
τον Μπαντίκο. Στο 30’, ο Μπέλερι έχασε 
την μεγαλύτερη ευκαιρία για την «Προο», 
όταν με σουτ μέσα από την περιοχή δεν 
κατάφερε να σκοράρει με αποτέλεσμα 
το ημίχρονο να λήξει ισόπαλο χωρίς τέρ-
ματα.
Στην επανάληψη, ο ρυθμός ήταν καλύ-
τερος, με την Προοδευτική ακόμα πιο 
μπροστά να πιέζει και να ψάχνει το γκολ 
της νίκης. Ωστόσο, οι φάσεις έλειψαν, με 
τους Κορυδαλλιώτες να έχουν την κατοχή 
αλλά να μην χάνουν σπουδαίες ευκαι-
ρίες και ο Στεφανάκος να κρατάει σχετικά 
άνετα το μηδέν. Όλα αυτά μέχρι την φάση 
του 91ου λεπτού. Τότε, μετά από εκτέ-
λεση φάουλ και κεφαλιά πάσα, ο Παπανι-
κόλας έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με 
την πρώτη βοηθό όμως να δείχνει οφσά-
ιντ.
Μια απόφαση που έφερε την... έκρηξη 
των ποδοσφαιριστών της Προοδευτι-
κής θεωρώντας πως δεν υπάρχει κανένα 
οφσάιντ. Σε μια δύσκολη φάση και χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα να δούμε την 

φάση από την ευθεία, φαίνεται πως ο 
Παπαν ικόλας καλύπτε ται από ποδο-
σφαιριστή του Διαγόρα, όπως μπορείτε 
να δείτε και στην φωτογραφία που είναι 
ακριβώς την στιγμή που η μπάλα φεύγει 
από το κεφάλι του ποδοσφαιριστή της 
«Προο».
Όπως και να ‘χει, το 0-0 έμεινε μέχρι 
το τέλος, με τους «βυσσινί» να φωνά-
ζουν για δεύτερο σερί παιχνίδι. Θυμί-
ζουμε, πως την προηγούμενη αγωνι-
στική θεωρούν πως το παιχνίδι με τον 
Ιωνικό έπρεπε να είχε διακοπεί οριστικά 
στο 63’ και για τον λόγο αυτό έχουν κατα-
θέσει ήδη ένσταση. Πλέον, ακολουθεί 
ακόμα ένα ντέρμπι που ίσως να κρίνει και 
πολλά, αυτό με τον Εθνικό ο οποίος από 
την Κυριακή είναι στο +1.

Εθνικός - Ιωνικός 1-0
Ο Εθνικός πήρε το ντέρμπι με τον Ιωνικό 
χάρη σε τέρμα του Μπεχλιβανίδη στο 96’ 
και σε συνδυασμό με το 0-0 της Προο-
δευτικής με τον Διαγόρα Ρόδου, πάτησε 
μετά από καιρό κορυφή, μία εβδομάδα 
πριν το μεγάλο ντέρμπι με τους «βυσ-
σινί».
Καλύτερος ήταν ο Εθνικός στο πρώτο 
ημίχρονο. Οι Πειαιώτες, μπήκαν πιο 
δυνατά στην αναμέτρηση κι έδειξαν να 
θέλουν περισσότερο τη νίκη. Είχαν την 

κατοχή της μπάλας, αλλά οι φάσεις ήταν 
ελάχισ τες. Συγκεκριμένα δύο σε διά-
στημα πέντε λεπτών. Αρχικά στο 31’, ο 
Κατσικοκέρης με κεφαλιά δεν κατάφερε 
να σκοράρει με τον Κουρεπίνη να μπλο-
κάρει, ενώ στο 36’ ο Ρομάνο πήρε την 
κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιο-
χής κι έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω. 
Το 0-0 ήταν αυτό που σφράγισε τελικά τις 
προσπάθειες των δύο ομάδων.
Ο Ιωνικός, συνέχισε και στην επανάληψη 
να κλείνει πολύ καλά τους χώρους και 
να αναζητά την μία αντεπίθεση. Βγήκε 
αρκετές φορές με αξιώσεις στην κόντρα, 
όμως το χάλαγε στην τελική πάσα ή στην 
τελική προσπάθεια και τελικά το... πλή-
ρωσε σχεδόν σε νεκρό χρόνο! Νωρίτερα 
βέβαια ο Εθνικός είχε... προειδοποιήσει 
με τον Μακρυγιάννη να βλέπει τον Κου-
ρεπίνη να κρατά το μηδέν.
Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο 
Ρομάνο εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έφτασε 
στον Κρητικό ο οποίος έκανε σέντρα από 
το ύψος της μικρής περιοχής, ο Μπεχλι-
βανίδης βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο 
δοκάρι και προ κενής εστίας με κεφαλιά 
λύτρωσε τον Εθνικό!
Αυτή η νίκη στην εκπνοή έφερε τους Πει-
ραιώτες στην κορυφή και στο +1 από 
την Προοδευτική, μία εβδομάδα πριν το 
μεταξύ τους ντέρμπι στην Καλλιθέα.

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

με... buzzer beater στην κορυφή ο εθνικός! 
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Η 
Αρσεναλ σ τον τε λικό του 
League Cup! Oι Κανονιέρη-
δες δεν επηρεάστηκαν από 
την αποχώρηση του Αλέξις Σά-

ντσες, αλλά ούτε και από το γεγονός πως 
η Τσέλσι άνοιξε το σκορ, αντίθετα αντέ-
δρασαν ιδανικά, είχαν σύμμαχο την τύ-
χη κι επικράτησαν 2-1! Οι Λονδρέζοι θα 
βρεθούν για 8η φορά στον τελικό της δι-
οργάνωσης και στις 25 Φεβρουαρίου ο 
Βενγκέρ απέναντι στη Σίτι θα διεκδικήσει 
την μοναδική κούπα που δεν έχει πάρει 
στο Νησί. 
Η Τσέλσι μπήκε δυνατά στο ματς και 
στο 5ο λεπτό ο Πέδρο πανηγύρισε για... 
λίγα δεύτερα το γκολ του, αφού σωστά 
ακυρώθηκε ως οφσάιντ! Οι Μπλε πίε-
σαν και δυο λεπτά αργότερα άνοιξαν το 
σκορ! Ο Ισπανός έβγαλε υπέροχη ασίστ 
στον Αζάρ και ο Βέλγος με ιδανικό πλασέ 
πέτυχε το 1-0! Η Αρσεναλ αντέδρασε 
άμεσα, στο 10’ ο Γουίλσιρ νικήθηκε από 
τον Καμπαγιέρο, αλλά στο 12ο λεπτό ήρθε 
η ισοφάριση! Η τύχη ήταν στο πλευρό της, 
αφού από την κεφαλιά του Μονρεάλ, η 
μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Αλόνσο, του 
Ρούντιγκερ και κατέληξε στα δίχτυα! Το 
ματς είχε καλό ρυθμό, οι δυο ομάδες ήταν 
επιθετικές και στο 20’ η Τσέλσι βρέθηκε 
κοντά στο γκολ, αλλά ο Γουίλιαν δεν μπό-
ρεσε από πλεονεκτική θέση να σκοράρει. 
Η αποχώρηση του Βραζιλιάνου επηρεά-
σου τους Μπλε, ενώ η είσοδος του Μπάρ-
κλεϊ δεν βοήθησε δημιουργικά! Οι Κανο-
νιέρηδες θα μπορούσαν να πάρουν προ-
βάδισμα στο 46’, αλλά το σουτ πέρασε 
μόλις άουτ. Στην επανάληψη ο ρυθμός 
έπεσε, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να 
πετύχουν το γκολ της πρόκρισης. Στο 60’ 
ο Λακαζέτ έκανε το γύρισμα, η μπάλα από 
κόντρα έφτασε στον Τσάκα, ο οποίος με 
προβολή ολοκλήρωσε την ανατροπή! Η 
Τσέλσι δεν μπόρεσε να απειλήσει, ενώ ο 
Ιβόμπι στο 76’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για 
ένα τρίτο γκολ!

Μπρίστολ - Μάντσεστερ Σίτι 2-3
Οι Πολίτες είχαν νικήσει 2-1 στο Etihad 
την ομάδα που συμμετέχει στο πρωτά-
θλημα της Championship και επικράτη-
σαν και εκτός έδρας (2-3). Ο Πεπ Γκουαρ-
διόλα παρέταξε την ομάδα του με βασι-
κούς και την είδε να σφραγίζει την πρό-

κριση στον τελικό του League Cup αν και 
προς στιγμής πέταξε προβάδισμα δύο 
τερμάτων. Στο 43’ άνοιξε το σκορ η Σίτι, 
όταν η επιμονή του Μπερνάρντο Σίλβα 
έδωσε τη δυνατότητα στον Σανέ να κάνει 
το 0-1 με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή 
και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους 
σε αντεπίθεση (49’), έπειτα από πάσα του 
Σανέ, ο Αγουέρο έκανε το 0-2 με τελεί-
ωμα στα πλαϊνά δίχτυα.
Η Μπρίστολ τα έδωσε όλα στη συνέ-
χεια. Στο 64’ ο Πακ με ζυγισμένη κεφα-
λιά νίκησε τον Μπράβο για το 1-2 και στο 
94’ ο Φλιντ με τελείωμα από κοντά έπειτα 
από συρτή πάσα από δεξιά, ο Φλιντ 
ισοφάρισε σε 2-2. Η Μπρίστολ είχε μία 
ακόμα κατεβασιά για να το... θαύμα που 
θα έστελε την αναμέτρηση στην παρά-
ταση, όμως στην κόντρα δέχθηκε τρίτο 
γκολ καθώς στο 96’ ο Σανέ γύρισε για τον 
Ντε Μπρόινε ο οποίος διαμόρφωσε το 
τελικό 2-3. Οι Citizens θα παίξουν στον 
τελικό με μία εκ των Αρσεναλ - Τσέλσι, 
που παίζουν στο Emirates μετά το 0-0 
του Stamford Bridge.

Σουόνσι - Λίβερπουλ 1-0
Η Λίβερπουλ είχε τον έλεγχο στο α’ 
μέρος, πίεσε αρκετά τους Ουαλούς, η 
κατοχή άγγιξε το 70%, ενώ είχε και δυο 
φάσεις για γκολ. Στο 23ο η κεφαλιά του 
Φαν Ντάικ κατέληξε άουτ, ενώ στο 32’ 
από πάσα του Ολλανδού ο Σαλάχ δεν 
μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα. Οι 
«Κύκνοι» στην πρώτη τους ευκαιρία βρή-
καν δίχτυα! Από γκάφα του Φαν Ντάικ 
και λάθος διώξιμο, η μπάλα έφτασε στον 
Μόουσον, ο οποίος με ιδανικό πλασέ 
διαμόρφωσε το 1-0. Οι Κόκκινοι θα μπο-
ρούσαν να απαντήσουν στις καθυστε-
ρήσεις του α’ μέρους, αλλά το σουτ του 
Μανέ από πάσα του Σαλάχ δεν βρήκε 
στόχο. 
Ιδιο σκηνικό και στην επανάληψη, από-
λυτος έλεγχος του ματς από την ομάδα 
του Κλοπ, αλλά χωρίς ουσία. Την 
φαουλάρα του Σαλάχ εξουδετέρωσε ο 
Φαμπιάνσκι, όπως και το σουτ του Ινγκς 
στο 77’! Οι Κόκκινοι αύξησαν την πίεση 
στο τελευταίο δεκάλεπτο και στις καθυ-
στερήσεις είχαν μοναδική ευκαιρία να 
πάρουν τον βαθμό, αλλά η κεφαλιά του 
Φιρμίνο σταμάτησε στο δεξί δοκάρι!

Στον τελικό και χωρίς Αλέξις η 
Άρσεναλ

Η Ρόμα βρέθηκε να χάνει από την 
Σαμπντόρια όμως με γκολ του… 
φευγάτου, Τζέκο, στο 91’ έφυγε με 
βαθμό από την Γένοβα (1-1) και πήγε 
στο -2 από την Ιντερ.

Π
αρά τα ρεπορτάζ που τον θέλουν 
να είναι έτοιμος να υπογράψει 
στην Τσέλσι, ο Εντιν Τζέκο πήρε 
φανέλα βασικού από τον Ντι Φρα-

ντσέσκο και τον δικαίωσε ισοφαρίζοντας 
στις καθυστερήσεις. Οι Giallorossi μπορεί 
να μην πήραν το τρίποντο που θα τους έφερ-
νε ισόβαθμούς στην 4η θέση με την Ιντερ, 
όμως ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς 
μπορούν να χαρούν με την ισοπαλία στην 
έδρα ενός εξαιρετικά δύσκολου αντιπάλου. 
Τα 16 γκολ έφτασε για τους 6ους, Μπλου-
τσερκιάτι, ο Κουαλιαρέλα.
Τζέκο, Μανωλάς και Πελεγκρίνι είχαν καλές 
στιγμές για την Ρόμα, όμως η Σαμπντό-
ρια άνοιξε το σκορ στο 45’ όταν ο 
Κολάροβ έβαλε το σώμα του σε 
σέντρα και μερικά δευτερόλε-
πτα μετά, ύστερα από χρήση 
VAR καταλογίστηκε πέναλτι. 
Ο Αλισον έπεσε σωστά αλλά 
η εκτέλεση του Κουαλιαρέλα 
ήταν καλή για το 1-0. Νωρίς 
στην επανάληψη, Ζαπάτα και 
Καπράρι απείλησαν για την Σαμπ, 
ενώ η Ρόμα προσπάθησε να κάνει τη ζημιά 
με Πελεγκρίνι, Τζέκο και Φλορέντζι, όμως το 
1-0 έμεινε μέχρι το 91’. Σε εκείνο το σημείο 
ο Αντονούτσι, που είχε μπει σαν αλλαγή, 
έκανε εκπληκτική σέντρα για τον Τζέκο που 
με κεφαλιά κάρφωσε την μπάλα στη γωνία 
του Βιβιάνο.

Λάτσιο - Ουντινέζε 3-0
Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι έκανε αυτό 
που έπρεπε στον εξ αναβολής από τις 5 
Νοεμβρίου αγώνα. Η Λάτσιο με αυτογκόλ 
του Σαμίρ και γκολ των Νάνι, Φελίπε Αντερ-
σον, έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 7 παι-
χνιδιών της Ουντινέζε και προσπέρασε την 
Ιντερ στη βαθμολογία της Serie A. 
Στο 23’ άνοιξαν το σκορ οι γηπεδού-
χοι όταν ο Μπάστα έκανε τη σέντρα από 
δεξιά, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και στο 
γύρισμα του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ο Σαμίρ 
πέτυχε αυτογκόλ προ του Παρόλο. Η Ουντι-
νέζε είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 
πρώτο μέρος όμως στην εξαιρετική κόντρα 
που έβγαλε, το δυνατό αριστερό του Μπα-
ράκ απέκρουσε με το ένα χέρι ο Στρακόσα. 

Νωρίς στην επανάληψη, η Λάτσιο καθά-
ρισε ουσιαστικά την υπόθεση τρεις βαθμοί 
καθώς στο 47’ ο Φελίπε Αντερσον πέρασε 
τον Ντανίλο και έδωσε πάρε-βάλε στον Νάνι 
για το 2-0. Η Ουντινέζε ζήτησε πέναλτι για 
πτώση του Λάρσεν, όμως δέχθηκε και τρίτο 
γκολ στο 87’ όταν ο Λούλιτς έκανε την μπα-
λιά και ο Φελίπε Αντερσον το σπριντ και το 
όμορφο πλασέ για το τελικό 3-0.

Γιουβέντους - Τζένοα 1-0
Οι Τορινέζοι επικράτησαν με το αγαπημένο 
τους 1-0 των Rossoblu [για 12η φορά νίκη με 
αυτό το σκορ] και  το έκαναν χωρίς να σπα-
ταλήσουν πολλές δυνάμεις. Η ομάδα του 
Αλέγκρι δεν απειλήθηκε από τους Γενοβέ-
ζους και με ένα γκολ από νωρίς πήρε τους 
βαθμούς που την φέρνουν ξανά στην ελά-
χιστη διαφορά από την κορυφή της Serie A.
Η Γιουβέντους κατάφερε να φτιάξει γρή-
γορα ευκαιρίες κόντρα στην ομάδα που με 

τον Ντάβιντε Μπαλαρντίνι στον πάγκο 
έχει μεταμορφωθεί αμυντικά. 

Ο Ιγουαΐν άφησε κάτω από τα 
πόδια και ο Κεντίρα σούταρε 
ψηλά και το φάουλ του Πιά-
νιτς απέκρουσε ο Περίν. Η 
Vecchia Signora άνοιξε τελικά 
το σκορ στο 16’ όταν ύστερα 

από γύρισμα του Μάντζου-
κιτς από αριστερά, ο Ντάγκλας 

Κόστα, που είχε ξεκινήσει τη φάση, 
έκανε επαφή στη μικρή περιοχή και το 1-0. 
Με το γκολ αυτό η εστία των Rossoblu παρα-
βιάστηκε για πρώτη φορά ύστερα από 415 
λεπτά και οι Bianconeri μπόρεσαν στη συνέ-
χεια να ελέγξουν και να μην σπαταλήσουν 
πολλές δυνάμεις. Στο 23’ ο Περίν μπλόκαρε 
το σουτ του Πιάνιτς και το πρώτο μέρος 
έφυγε πολύ όμορφα για την ομάδα του Αλε-
γκρι.
Ούτε στο δεύτερο μέρος οι φάσεις ήταν 
πολλές, με την Γιουβέντους να ρίχνει τον 
ρυθμό έως έναν επικίνδυνο βαθμό για τους 
οπαδούς της. Στο 57’ ήρθε η πρώτη ευκαι-
ρία για τους Τορινέζους όταν υπό καλές προ-
ϋποθέσεις ο Αλεξ Σάντρο σούταρε άουτ και 
στη συνέχεια σε δύο περιπτώσεις η ομάδα 
του Αλέγκρι δεν κατάφερε να κλειδώσει 
το αποτέλεσμα. Στο 61’ το όμορφο curler 
του Πιάνιτς πέρασε έξω και στο 61’ ο Ιτσο 
έκοψε τελευταία στιγμή εξαιρετική ομαδική 
προσπάθεια. Το φινάλε του ματς βρήκε την 
Γιούβε να έχει ρισκάρει, όμως δεν έμελλε 
να χάσει βαθμούς. Στο 84’ ο Πιάνιτς και στο 
90’ ο Ματουιντί έχασαν ευκαιρίες και το 1-0 
έμεινε μέχρι το τέλος.

Βαθμό στο 91’ η Ρόμα
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Ο Απόλλωνας χόρευε στη βροχή και συνέτριψε 
τον ΑΠΟΕΛ με το επιβλητικό 0-4 (4’ Ζελάγια, 10’ 
Γιάκολις, 14’ Παπουλής, 49’ Μάγκλιτσα)! Τον 
προσπέρασε και τον περιμένει από την κορυφή 
πλέον την επόμενη Τετάρτη στο Τσίρειο.

Θ
ρίαμβος για τον Απόλλωνα με τέσσερις διαφο-
ρετικούς σκόρερ και με τον Ντα Σίλβα εκτός α-
ποστολής, εφιάλτης για τον ΑΠΟΕΛ που έχασε 
το παιχνίδι από το ξεκίνημα και δεν αντέδρασε 

ποτέ. Σε μία εβδομάδα στο Τσίρειο ανανεώνουν το ρα-
ντεβού τους, με τον Απόλλωνα πλέον πρώτο, στο +1 από 
τον ΑΠΟΕΛ.
Ο Γιώργος Δώνης επέλεξε τον Μοράις δίπλα στον Μερκή 
στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Εμπεσίλιο επέστρεψε μετά 
τον τραυματισμό του, όπως άλλωστε αναμενόταν. Μάλ-
λον αναμενόμενη βάσει του ρεπορτάζ των τελευταίων 
ημερών και η απουσία του Άλεξ Ντα Σίλβα από την τελική 
22άδα με τον Σωφρόνη Αυγουστή να επιλέγει φουλ επι-
θετικό σχήμα με Μάγκλιτσα και Ζελάγια στην 11άδα.
Και δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα, αφού ο Απόλλωνας 
μπήκε φουριόζος και με τρία γκολ σε ένα δεκάλεπτο (4’-
14’) πήρε σαφές προβάδισμα από το πρώτο τέταρτο του 
αγώνα!
Συγκεκριμένα, στο 4’ ο Γιάκολις βρήκε τον Ζελά-
για που άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ, 
στο 10’ ο Γιάκολις “ντύθηκε” ο ίδιος σκό-
ρερ και στο 14’ ο Ζελάγια έγινε δημιουρ-
γός και ο Παπουλής εκτελεστής.
Δεν δημιουργήθηκε άλλη κλασική ευκαι-
ρία στο πρώτο ημίχρονο, με τον Απόλ-
λωνα να κρατά χωρίς πρόβλημα το προβά-
δισμά του, τη στιγμή που ο ΑΠΟΕΛ προσπα-
θούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι χωρίς όμως να 
δημιουργεί ξεκάθαρες φάσεις στην αντίπαλη εστία. Ο 
Γιώργος Δώνης προχώρησε σε αλλαγή από το 37’ με τον 
Εφραίμ αντί του Λάγο, αλλά το 0-3 δεν μεταβλήθηκε στο 
πρώτο 45άλεπτο.
Δεν άλλαξε η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Απόλ-
λωνα να κυριαρχεί, να φτάνει σε τέταρτο γκολ με τον 
Μάγκλιτσα μετά από κάθετη πάσα του Παπουλή (49) και 
να απειλεί τον ΑΠΟΕΛ και με πέμπτο! Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η πρώτη καλή ευκαιρία των γηπεδούχων δημι-
ουργήθηκε στο 66’!
Το 0-4 ήταν το τελικό σκορ με τον Απόλλωνα να πανηγυρί-
ζει μία τεράστια νίκη και να προσπερνά τον ΑΠΟΕΛ, όντας 
πλέον στην κορυφή.
ΑΠΟΕΛ:Πέρεθ, Λάγο (37’ Εφραίμ), Μερκής, Μοράις, Βού-
ρος, Σόουζα, Εμπεσίλιο, Ορ (62’ Ιωάννου), Ζαχίντ, Σάλαϊ 
(62Άλωνεύτης), Ποτέ.
Απόλλωνας:  Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Σαντάνα, 
Σατσέτι, Άλεφ, Παπουλής (73’ Άλαν), Γιάκολις, Μαγκλίτσα 

(63’ Σκέμπρι), Ζελάγια.

Δώνης: «Πρέπει να απολογηθούμε για το α-
ποτέλεσμα και την εμφάνιση»
«Πρέπει να απολογηθούμε για το αποτέλεσμα και την 
εμφάνιση. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα που ήταν καλύ-
τερος και μας κέρδισε εύκολα. Αιφνιδιαστήκαμε και στρά-
βωσε το παιχνίδι πολύ νωρίς. Στα πρώτα 15 λεπτά ήμα-
σταν πίσω με 3-0 και δεν βρήκαμε ποτέ τα αποθέματα να 
αντιδράσουμε. Ήταν μια κακή μέρα για εμάς. Δεν θα πω 
να ξεχάσουμε το παιχνίδι αλλά πρέπει να μάθουμε απ’ 
το παιχνίδι και να εμφανιστούμε πολύ δυνατοί στο επό-
μενο» δήλωσε ο Γιώργος Δώνης μετά την ήττα από τον 
Απόλλωνα.
Για το τι μπορεί να μάθει το ΑΠΟΕΛ από την ήττα: «Όταν 
ένα παιχνίδι ξεκινάει τόσο άσχημα πρέπει να δούμε για 
ποιό λογο αιφνιδιαστήκαμε και γιατί δεν ξεκινήσαμε 
καλά. Τη συγκεκριμένη ήττα δεν μπορούμε να τη χωνέ-
ψουμε αλλά δεν δικαιούμασταν κάτι παραπάνω όπως 
εμφανιστήκαμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην λει-
τουργία μας που πρέπει να τα προσαρμόσουμε διαφο-
ρετικά, ειδικά απέναντι στον Απόλλωνα με τον τρόπο που 
παίζει».
Πόση πίεση βάζει ενόψει Τσιρείου αυτό το 0-4: «Κάθε 

ήττα σου φέρνει πίεση, όταν αντιπροσωπεύεις μια 
μεγάλη ομάδα. Είναι μια άσχημη εμφάνιση και 

ένα άσχημο αποτέλεσμα. Μας φέρνει πίεση 
όμως η ομάδα μας έχει συνηθίσει στην 
πίεση του πρωταθλητισμού και θα αντα-
ποκριθούμε καλύτερα από το επόμενο 
παιχνίδι».

«Αξίζουμε το πρωτάθλημα»
Ο αρχηγός του Απόλλωνα, Φώτης Παπουλής 

μίλησε στην Cytavision μετά το τέλος του αγώνα 
στο ΓΣΠ τονίζοντας ότι ο Απόλλωνας αξίζει το πρωτά-

θλημα με βάση το ποδόσφαιρο που παίζει στον γήπεδο.
«Συγχαρητήρια σε όλους, σε όλο το οικοδόμημα του 
Απόλλωνα. Αυτό που έγινε σήμερα δεν είναι τυχαίο, 
είναι μια συνολική δουλειά που ξεκίνησε από το καλο-
καίρι. Πήραμε μια μεγάλη νίκη, χαιρόμαστε σήμερα. 
Την άλλη βδομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και 
πάλι το ΑΠΟΕΛ, ξέρουμε ότι τα παιχνίδι αυτά είναι πολύ 
δύσκολα. Έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια κίεμείς 
και το ΑΠΟΕΛ, φτάνουμε στο τέλος και πρέπει να είμαστε 
συγκεντρωμένοι για να πάρουμε τους βαθμούς».
Για το αν ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει ο Απόλλωνας το 
πρωτάθλημα: «Κάθε φορά είναι η ώρα του Απόλλωνα. 
Μακάρι να είναι φέτος η ώρα αυτή. Η ομάδα δείχνει υγεία 
και ηρεμία σε όλα τα μέτωπα. Από την στιγμή που υπάρ-
χουν όλα αυτά γιατί όχι να μην πανηγυρίσουμε ένα πρω-
τάθλημα. Όλα αυτά τα χρόνια με το ποδόσφαιρο που παί-
ζουμε το αξίζουμε κιόλας».

αθλητικά

αποελ-απόλλωνας 0-4

«Γαλάζια» καταιγίδα και «πορτοκαλί» εφιάλτης

Πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες τις φετινές εμφανίσεις η 
ΑΕΚ σκόρπισε στους… τέσσερις ανέμους τον Άρη για την β’ φάση 

του κυπέλλου και έκανε ένα αποφασιστικό άλμα πρόκρισης στην φάση 
των «8» της διοργάνωσης.
Με διεμβολίσμους από τα δύο άκρα η ομάδα της Λάρνακας προσπάθησε 
να βρει χώρους και δεν άργησε να βρει την μεγάλη της ευκαιρία για να 
γράψει το 1-0.
Στο 20’ ο Ευσταθίου ανέτρεψε τον Τέτε εντός περιοχής και ο Φλοριάν από 
τα 11 βήματα δεν χαρίστηκε δίνοντας με ψύχραιμο σουτ το προβάδισμα 
στην ομάδα του.
Ο Άρης έδειξε να αδυνατεί να αντιδράσει και να πάρει βήματα στο 
γήπεδο και αυτό έδωσε εκ νέου ώθηση στους ποδοσφαιριστές του Ιμα-
νόλ Ιδιάκεθ, οι οποίοι έφτασαν στο 2-0 στο 28’ με κεφαλιά του Καταλά 
μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Με πεσμένο τον ρυθμό του αγώνα ξεκίνησε το β’ ημίχρονο, με την ΑΕΚ 
να συνεχίζει να έχει την υπεροχή και να ψάχνει για το τρίτο γκολ.
Στο 49’ ένα σουτ του Χέφελ δεν ανησύχησε τον Μιχαήλ, για να απαντή-
σει στο 51’ με παρόμοιο τρόπο ο Ταπόκο, χωρίς να ανησυχήσει τον Γιωρ-
γαλλίδη.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και με την τακτική των πλαγιοκοπή-
σεων κέρδισαν στο 53’ ένα φάουλ σε καλό σημείο εκτός περιοχής.
Την παράβαση ανέλαβε να εκτελέσει ο Φλοριάν, με τον Γάλλο να πιάνει 
ένα δυνατό σουτ, την μπάλα να κοντράρει στο ανθρώπινο τοίχος των 
ποδοσφαιριστών του Άρη και να καταλήγει στα δίκτυα του Μιχαήλ γρά-
φοντας το 3-0.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Τέτε έχασε δύο διαδοχικές ευκαιρίες για να γρά-
ψει το 4-0, όταν από θέσεις βολής από αριστερά ήταν άστοχος, για να 
βάλει όμως ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες του Άρη ο Ρουσιάς στο 61’.
Ο διεθνής επιθετικός των κιτρινοπράσινων στην πρώτη του επαφή με 
την μπάλα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 δίνοντας διαστάσεις 
θριάμβου στην νίκη της ομάδας του.

αεκ-Άρης 4-0
Απλά και όμορφα



74 26 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά
παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις κάουνας 94-93

Λύτρωση με «θεϊκό» Καλάθη

Ο Νικ Καλάθης με εντυπωσιακό buzzer beater λέι απ χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 94-93 
απέναντι στη Ζάλγκιρις, σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο στα τελευταία δευτερόλεπτα. 

Ο 
φυσικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έμελλε 
να αποτελέσει και τον μεγάλο πρωταγωνι-
στή της... τελευταίας στιγμής, χαρίζοντας 
στην ομάδα του την πολύτιμη (από πολλές 

απόψεις) νίκη απέναντι στην εξαιρετική Ζάλγκιρις Κά-
ουνας με 94-93!
Αν και Κέβιν Πάνγκος είχε «παγώσει» το ΟΑΚΑ με 
καλάθι στα 4’’ πριν από το τέλος δίνοντας προβάδι-
σμα με 93-92 στην ομάδας του, ο Νικ Καλά-
θης δεν είχε πει την τελευταία του λέξη! 
Το μόνο που χρειάστηκε ήταν τέσ-
σερα δευτερόλεπτα για να διασχίσει 
το παρκέ και με λέι απ στην εκπνοή 
του αγώνα να στείλει τους φίλους της 
ομάδας, τον ίδιο και τους συμπαίκτες 
του στον... 7ο ουρανό!
Ήταν μια νίκη που θα παίξει σημα-
ντικό ρόλο στη συνέχεια, αφού ο 
Παναθηναϊκός κατάφερε να αφήσει μία 
νίκη πίσω του τη Ζάλγκιρις. Ακόμα και αν δεν 
μπόρεσε να καλύψει την διαφορά από το ματς στο 
Κάουνας. Άλλωστε έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, 
οι «πράσινοι» θα πρέπει να κάνουν τον... σταυρό 
τους που πήραν τη νίκη και συνάμα να ανάψουν και 
μια λαμπάδα ίσα με το μπόι του Καλάθη!
Το... άσχημο στην ευφορία της νίκης αποτέλεσε η 
τρίτη παράταση σε διάστημα τριών ημερών και αυτό 
λίγα 24ωρα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυ-
μπιακό για την πρεμιέρα του β’ γύρου στην Basket 
League. Μπορεί να είναι αδιάφορο ματς βαθμολο-
γικά, αλλά το πρεστίζ είναι τέτοιο που η νίκη αποτε-
λεί από... μόνη της επιτακτική ανάγκη. Αν μη τι άλλο 
οι παίκτες του Πασκουάλ φάνηκαν κουρασμένοι και 
αυτό αποτυπώθηκε τη στιγμή που η Ζάλγκιρις γύρισε 
το ματς. Ο Ρίβερς ήταν εκείνος που με πέντε σερί 
πόντους έστειλε το ματς στην παράταση, ενώ στο 
έξτρα πεντάλεπτο ανέλαβαν δράση οι Καλάθης (αν 
και άστοχος άγγιξε το triple double ξανά) και Γκιστ.
Βέβαια η νίκη δεν κάλυψε το μεγάλο πρόβλημα του 
Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Για την ακρί-
βεια στην αρχή ήταν προβληματισμός, εξελίχθηκε 
σε προβληματισμό και πλέον είναι ανάγκη! Φάνηκε 
ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ψηλό και μάλι-
στα άμεσα εάν και εφόσον θέλει να πάρει το εισιτή-
ριο για το Final 4. Ο Καβαλιάουσκας έμοιαζε με... 
Τζαμπάρ αφού έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα, ενώ ο 
Ουάιτ υπήρξαν στιγμές που έμοιαζε... πραγματικά 
ασταμάτητος. Αν και ήταν εκείνος που έκανε ολέθρια 
λάθη στο έξτρα πεντάλεπτο.
Η Ζαλγκίρις αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθά-

νει και ούτε παράτησε το ματς τη στιγμή που η δια-
φορά έφτασε στους 20 πόντους (43-23) στο 16’. Με 
αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να γυρίσει το παι-
χνίδι και αυτό χάρη στη «ζώνη» του Γιασικεβίτσιους η 
οποία κατάφερε να αποδιοργανώσει τον Παναθηνα-
ϊκό και να του κόψει οποιαδήποτε δίοδο για το καλάθι 
της λιθουανικής ομάδας. Με ένα εντυπωσιακό 35-12 
η Ζάλγκιρις άλλαξε άρδην την εικόνα του αγώνα και 

να πάρει προβάδισμα με 58-55! Η ελληνική 
ομάδα είχε πάθει πραγματικό... μπλακ 

άουτ, ενώ έχασε και τη συγκέντρωσή 
της στην άμυνα! Οι Λιθουανοί, αν και 
έπαιζαν χωρίς τον Παούλιους Γιαν-
κούνας, ήταν καλά διαβασμένοι και 
με τους Καβαλιάουσκας, Μιλάκνις 
κατάφεραν να φέρουν το ματς στα 
μέτρα τους και να μπουν για τα καλά 

στη διεκδίκηση της νίκης.
O Παναθηναϊκός δεν ήθελε να μπλέξει 

σε περιπέτειες και φρόντισε να επιβάλει 
από το ξεκίνημα του αγώνα τον ρυθμό του. Και 

αυτό χάρη σε κάτι που του έλειψε πάρα πολύ από το 
ντέρμπι με την ΤΣΣΚΑ. Την ευστοχία έξω από τα 6.75 
μέτρα. Ο Μάρκους Ντένμον μπήκε... φουριόζος 
στο παρκέ και πρόλαβε να σημειώσει 14 πόντους 
στο πρώτο δεκάλεπτο έχοντας 1/2 δίποντα και 4/5 
τρίποντα! Οι «πράσινοι» είχαν πάρει διαφορά 12 
πόντων (29-17) πραγματοποιώντας το καλύτερο 
πρώτο δεκάλεπτο της σεζόν στην EuroLeague.
Αλλωστε η γλώσσα των αριθμών αποτέλεσε αδι-
άψευστο μάρτυρα στην πρώτη περίοδο, αφού οι 
γηπεδούχοι είχαν 6/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 
2/2 βολές, την ώρα που η Ζάλγκιρις είχε 7/14 σουτ 
στο σύνολο. Και πάλι, όμως, φάνηκε το πρόβλημα 
των «πρασίνων» στο low post και αυτό λόγω του 
Καβαλιάουσκας ο οποίος είχε κάνει την μεγαλύτερη 
ζημιά στον Παναθηναϊκό. Όμως η είσοδος του Βου-
γιούκα και η φοβερή ενέργεια που έδωσε ο Ντί-
νος Μήτογλου, ο οποίος αποτέλεσε και το «κρυφό 
χαρτί» του Πασκουάλ, έφεραν τον Παναθηναϊκό 
στο +20 (43-23) τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος 
του πρώτου ημιχρόνου. Ο διεθνής σέντερ είχε 9 
πόντους και 6 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα, 
όπως επίσης και πολλές κερδισμένες μάχες κάτω 
από τα καλάθια.
Όμως, ένα αδικαιολόγητο χαλάρωμα των παικτών 
του «τριφυλλιού» βοήθησε την Ζάλγκιρις να πραγμα-
τοποιήσει ένα 14-3 σε διάστημα τριών λεπτών και να 
ρίξει την διαφορά κάτω από τους 10 πόντους (46-37) 
λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (47-37).

Άρης - μπεσίκτας 65-72
Έπαιξε κι έχασε σαν Άρης

Ο 
Άρης αποδε ίχθη-
κε πολύ σκληρός για 
να πεθάνει στο Nick 
Galis Hall αλλά του ή-

ταν αδύνατο να αποφύγει την ήτ-
τα από την Μπεσίκτας στην πα-
ράταση με 65-72. 
Οι «κίτρινοι» έκαναν πολύ 
μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχα-
σαν την ευκαιρία να κερδίσουν 
στην κανονική διάρκεια καθώς 
είχαν την μπάλα στα χέρια τους, 
έξι δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 
Στην παράταση έμειναν από 
δυνάμεις.
Ο Άρης έκανε έξυπνη διαχεί-
ριση παιχνιδιού στο πρώτο ημί-
χρονο και στις δύο πλευρές του 
παρκέ. Γιατί αφενός κράτησε μια 
ομάδα επιπέδου Euroleague σε 
πολύ χαμηλά επίπεδο μέσα από 
την αγωνιστικότητά του στην 
άμυνα, αφαιρώντας την το δικαί-
ωμα να… πατήσει στη ρακέτα 
και αφετέρου (στην επίθεση) 
διάβασε σωστά το παιχνίδια και 
παίρνοντας 13 πόντους από τους 
Μπελ-Μούρτο προηγήθηκε με 
16-10 με τη συμπλήρωση οκτώ 
λεπτών αγώνα και με 20-17 στο 
τέλος της περιόδου. Για την Μπε-
σίκτας ο Στρόμπερι σημείωσε 
οκτώ πόντους σε αυτό το διά-
στημα.
Το δεύτερο δεκάλεπτο μάλλον 
ήταν… ακατάλληλο από πλευ-
ράς θεάματος, αν συνυπολογί-
σει κανείς ότι το επιμέρους σκορ 
σ’ αυτό το διάστημα ήταν 9-11 
υπέρ της Μπεσίκτας. Ο Άρης 
διατήρησε τον έλεγχο στον 
τομέα των ριμπάουντ αλλά υπέ-
πεσε σε έξι λάθη και κυρίως δεν 
εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά 
ριμπάουντ που εξασφάλισε. Η 
δε Μπεσίκτας προσπάθησε να 
περάσει την μπάλα στο καλάθι, 
είδε τον Κλαρκ να δίνει λύσεις 
αλλά σε πολύ περιορισμένο επί-
πεδο. Το ημίχρονο έκλεισε με 
σκορ 29-28.
Το παιχνίδι ήταν κλειστό και 
στο τρίτο δεκάλεπτο με τις δύο 
ομάδες να έχουν πιο ασφαλή 
τρόπο εκτέλεσης από τη γραμμή 

των ελευθέρων βολών, παρότι 
τα ποσοστά ευστοχίας τους δεν 
ήταν ιδιαιτέρως καλά. Η Μπεσί-
κτας έκανε απόπειρα να ξεφύγει 
στο σκορ έπειτα από τρία λεπτά 
στο δεύτερο ημίχρονο καθώς 
προηγήθηκε με 31-36, αλλά ο 
Άρης επέστρεψε μέσα από τα 
διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ 
και τις επιπλέον κατοχές. Η 3η 
περίοδος ολοκληρώθηκε με 
σκορ 42-46.
Με τον Κάιλ Ουίμς να ανεβάζει 
την απόδοσή του, η Μπεσίκτας 
έφτασε για δεύτερη φορά στο 
παιχνίδι στο +7(47-54) έπειτα 
από 3:30 στην τελευταία περί-
οδο αλλά εκεί ο Άρης είχε εξαι-
ρετική αντίδραση. Δύο τρίπο-
ντα του Γκάρι Μπελ έκαναν τη 
διαφορά και μαζί με ένα καλάθι 
του Δημήτρη Φλιώνη στοιχειο-
θετήθηκε το 8-0 σερί για τους 
«κίτρινους» (55-54,35’). Οι δύο 
ομάδες έβαλαν από ένα μεγάλο 
σουτ, ο μεν Άρης με τον Φλι-
ώνη και η δε Μπεσίκτας με τον 
Στρόμπερι, για να φτάσουμε στα 
13’’ πριν το τέλος. Με το σκορ 
στο 58-59, ο Λευτέρης Μποχω-
ρίδης είχε 1/2 ελεύθερες βολές. 
Στην τελευταία επίθεσή της Μπε-
σίκτας είδε τον Τζος Άνταμς να 
κάνει επιθετικό φάουλ αλλά 
και ο Άρης δεν εκμεταλλεύτηκε 
τα δικά του έξι δευτερόλεπτα 
καθώς ο Προύιτ έκανε λάθος 
και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην 
παράταση.
Στην παράταση, ο Άρης δεν 
βρήκε τρόπους εκτέλεσης στην 
επίθεση σε αντίθεση με την 
Μπεσίκτας που είχε το μακρινό 
σουτ με τους Κλαρκ, Στρόμπερι. 
Έτσι η τουρκική ομάδα προηγή-
θηκε με 59-66 μετά τη συμπλή-
ρωση τριών λεπτών και ουσια-
στικά κλείδωσε τη νίκη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπεσικτάς 
έβαλε τρία μεγάλα σουτ στα 
τελευταία λεπτά του αγώνα και 
στο έξτρα πεντάλεπτο σε αντί-
θεση με τον Άρη ο οποίος 
παρότι είχε περισσότερες κατο-
χές δεν είχε συνεργασίες.
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