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Κοτζιάς: Θα λύσουμε το Σκοπιανό με σύνθετη ονομασία

Γ
ια μια χρονιά που θα είναι χρονιά που «θα λύσουμε 
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν βαλτώσει 
εδώ και δεκαετίες και που το εθνικό συμφέρον επιτάσ-
σει να βρούμε ορθές και παραγωγικές λύσεις» έκανε 

λόγο σε δήλωσή του μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου για το 
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Κοτζιάς.
«Η κυβέρνηση στηρίζει και διαπραγματεύεται για μια σύν-
θετη ονομασία ενιαία σε όλες τις λύσεις κάτι που είχε προ-
βάλει η Ελλάδα στο Βουκουρέστι» είπε ο κ. Κοτζιάς λέγοντας 
ότι η κυβέρνηση είναι «υπέρ της συνεννόησης με όλα τα κόμ-
ματα που θέλουν λύσεις στα προβλήματα που απασχόλησαν 
τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον χωρίς τα προβλήματα του 
παρελθόντος να καταδυναστεύουν αυτόν το τόπο».
Σε ερώτηση, δε, για το αν είναι αισιόδοξος για λύση, ο 
υπουργός Εξωτερικών απάντησε χαμογελαστός ότι «πάντα 
είμαι αισιόδοξος εγώ».
Από την πλευρά του ο Πάνος Καμμένος που έκανε δηλώσεις 
αμέσως μετά τον Νίκο Κοτζιά τόνισε δύο φορές ότι έχει από-
λυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό Εξωτερικών κάνοντας λόγο 
για δύο αποφάσεις σταθμό όσον αφορά το θέμα: την από-
φαση της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κων-
σταντίνο Καραμανλή και η δεύτερη το Βουκουρέστι.
Στην αρχή της δήλωσής του ο κ. Καμμένος επιτέθηκε στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι «θέλω να ευχαριστήσω 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναγνώρισε ότι οι Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν εκ μέρους 
της παρατάξεως και θα ακολουθήσει την οποιαδήποτε από-
φαση για το θέμα του Σκοπιανού» ενώ συνεχίζοντας στο ίδιο 
μήκος κύματος είπε ότι «ο Κοτζιάς δεν είναι από εκείνους 
που άλλα υπογράφουν και άλλα λένε μετά όπως ο Σαμαράς 
ή από αυτούς που άλλα συμφωνούν και παράλληλα υπονο-
μεύουν τον πρωθυπουργό όπως η κυρία Μπακογιάννη στο 
Βουκουρέστι».
«Αυτό σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή και 
όταν θα έρθει η ώρα οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να δια-
μορφώσουν την τελική εθνική λύση» κατέληξε ο Πάνος Καμ-
μένος.
«Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή εντασσόμενη στην ευρύτερη 
προσπάθεια της Ελλάδος να αποτελέσει τον πυρήνα του 
άξονα σταθερότητας για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο θα 
οδηγήσει σε αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας 
και σε λύση προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν για πάρα 
πολλά χρόνια την περιοχή» δήλωσε ο κ. Καμμένος.
Σε ερώτηση για το αν επιμένει στη θέση του για τον όρο 
Μακεδονία ο υπουργός Άμυνας είπε: «Εγώ είπα από την 

πρώτη στιγμή ότι ο ελληνικός όρος Μακεδονία όπως έχει 
αποφασιστεί στο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μια πάγια θέση και επιμένω 
σε αυτή και ελπίζω ότι η λύση η οποία θα δοθεί θα διασφαλί-
ζει τα εθνικά συμφέροντα και παράλληλα θα είναι αποδεκτή 
από το σύνολο του πολιτικού κόσμου».
«Η ΝΔ είπε ότι θα συμφωνήσει σε ό,τι πω εγώ, άρα χαίρομαι 
που μου εναποθέτει τις ευθύνες της παρατάξεως» σημείωσε 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στις 19 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη το επόμενο 
μίτινγκ για την ονομασία των Σκοπίων
Δεν διευκρινίζεται αν ο απεσταλμένος του ΟΗΕ, Μάθιου 
Νίμιτς θα προτείνει συγκεκριμένο όνομα - Τζανακόπουλος: 
Η τοποθέτηση Καμμένου δεν αποκλείει την εξεύρεση λύσης
Για τις 19 Ιανουαρίου προγραμματίστηκε η επόμενη συνά-
ντηση των διαπραγματευτών της Ελλάδας, των Σκοπίων και 
του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, σύμ-
φωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Η συνάντηση, που θα καθορίσει εν πολλοίς τις εξελίξεις στο 
ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, θα διεξαχθεί, σύμφωνα 
πάντα με τις ίδιες πηγές, στη Νέα Υόρκη, την έδρα του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών.
Το θέμα βγήκε από τον τηλεοπτικό σταθμό «KANAL 5», ο 
οποίος επικαλέστηκε έγκυρες πηγές. Στην τριμερή συνά-
ντηση με τον απεστελμένο του ΓΓ του ΟΗΕ, θα λάβουν μέρος 
εκ μέρους της Ελλάδας ο πρέσβης Αδαμάντιος Βασιλάκης και 
ο Σκοπιανός ομόλογός του, Βάσκο Ναούμοφσκι. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των σκοπιανών ΜΜΕ, ο Νίμιτς θα 
επιχειρήσει «πιο συγκεκριμένες ενέργειες», προκειμένου να 
καταγραφούν σημαντικά βήματα προόδου. Δεν διευκρινί-
ζεται ωστόσο, αν θα ο απεσταλμένος του ΟΗΕ, θα προτείνει 
κάποιο συγκεκριμένο όνομα για τα Σκόπια.
 Ο Μάθιου Νίμιτς, μετά τη συνάντηση της 12ης Δεκεμβρίου, 
είχε μιλήσει για βελτίωση του κλίματος και είχε εκφράσει 
την αισιοδοξία του για αίσια έκβαση των διαπραγματεύ-
σεων εντός του 2018, αρκεί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, 
να υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση και από τις δύο 
πλευρές.

Τζανακόπουλος: Η τοποθέτηση Καμμένου δεν 
αποκλείει την εξεύρεση λύσης
Την πεποίθηση ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις 
εντός του 2018 να υπάρξει λύση στο ζήτημα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ, εξέφρασε ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στο 
Euronews.
«Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί την 
Ελλάδα αλλά και τη γειτονική χώρα εδώ και περίπου 25 χρό-
νια. Πλέον, νομίζω ότι εντός του 2018 έχουν διαμορφω-
θεί κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε αισιόδο-
ξοι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση 
στο πλαίσιο της σύνθετης ονομασίας, καθώς και η γειτο-
νική χώρα έχει υποχωρήσει από κάποιες ακραίες θέσεις τις 
οποίες είχε υιοθετήσει στο παρελθόν, και από την ελληνική 
πλευρά υπάρχει η βούληση, η διάθεση να προχωρήσουμε 
στην επίλυση του ζητήματος, καθώς δεν υπάρχει κανένας 
λόγος σε μία περιοχή η οποία είναι ευρύτερα αποσταθερο-
ποιημένη, να μην αφαιρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα 
προβλήματα γίνεται» δήλωσε ο κ. Τζανακόπουλος και σημεί-
ωσε: «Η εκτίμηση μου είναι ότι πράγματι υπάρχει ένα παρά-
θυρο ευκαιρίας εντός του 2018 και ο δικός μας σκοπός είναι 
και στο εσωτερικό της χώρας μας να οικοδομήσουμε την 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση, για να μπορέσουμε να προχω-
ρήσουμε στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος».

Ένα βήμα πίσω από Καμμένο: 

«Ο ελληνικός όρος Μακεδονία 

είναι μια πάγια θέση και ελπίζω 

ότι η λύση η οποία θα δοθεί 

θ α  δ ια σ φ α λ ί ζ ε ι  τ α  ε θ ν ικά 

συμφέροντα» 
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Σ
ε άσχημη ψυχολογική κατάσταση νο-
σηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑ-
ΓΝΗ από χθες η 15χρονη κοπέλα που 
τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύνε-

κρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Αγία Πε-
λαγία.
Η άτυχη 15χρονη μέσα σε μία στιγμή έχασε την 
αδερφή της Μαρία, την μητέρα της Δέσποινα 
ενώ ο πατέρας της χαροπαλεύει στην Εντατική.
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
ΠΑΓΝΗ δεν έχει ενημερώσει την 15χρονη ότι η 
αδερφή της και η μητέρα της δεν βρίσκονται στην 
ζωή με την ίδια συνεχώς να ρωτάει πώς είναι η 
κατάσταση της υγείας τους.
Σήμερα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Ηρακλείου κατέφτασαν και συγγενείς της 

από την Τήλο προκειμένου να σταθούν δίπλα της 
σε αυτές τις δύσκολες ώρες.
«Σήμερα ήρθαν στο νοσοκομείο άτομα από το 
στενό οικογενειακό περιβάλλον της 15χρονη 
για να την στηρίξουν», αναφέρει μιλώντας στο 
cretapost, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γ. Τασσόπου-
λος ενώ παράλληλα επεσήμανε πως η κοπέλα 
δεν γνωρίζει ακόμα ότι η αδερφή και η μητέρα 
της έχουν πεθάνει.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλευρό της 15χρο-
νης βρίσκεται ομάδα ψυχολόγων προκειμένου 
να την βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Την ίδια ώρα, ο πατέρας της 15χρονης βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, 
με τους γιατρούς να είναι φειδωλή στις δηλώ-
σεις τους.

επικαιρότητα

Τροχαίο στην Κρήτη: Η 15χρονη δεν 
γνωρίζει ακόμα ότι έχασε τη μάνα 
και την αδελφή της

Φιάσκο με τις 12 δόσεις για 
τις οφειλές: Γιατί «άδειασε» ο 
Τσακαλώτος την Αντωνοπούλου

Υπήρξαν συζητήσεις με τους δανειστές για σχέδιο πληρωμών φόρου 
εισοδήματος σε 6 μηνιαίες αντί 3 διμηνιαίες, αλλά «προκάλεσαν μάλλον τις 
ειρωνείες των ξένων» λένε πηγές του ΥΠΟΙΚ

Σ
ε ρυθμούς τρόικας κινείται πλέον η 
κυβέρνηση που τρέχει να συντάξει το 
πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει 
την άλλη εβδομάδα για να κλείσει η 

αξιολόγηση και, στο κλίμα αυτό, το υπουρ-
γείο Οικονομικών έκοψε απότομα τη φόρα 
στα σενάρια και τις εξαγγελίες για πληρωμή 
των φόρων σε 12 δόσεις, τις οποίες διακι-
νούσε με δηλώσεις της το πρωί εχθές η ανα-
πληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων κυρία Ράνια Αντωνοπούλου.
Στο υπουργείο Οικονομικών έσπευσαν να 
διαψεύσουν άμεσα τις δηλώσεις Αντωνο-
πούλου, παρότι στο παρασκήνιο υπήρχαν 
ενστάσεις στο οικονομικό επιτελείο, για το αν 
θα έπρεπε ή όχι να «αδειάσουν» τόσο ανοι-
κτά την αναπληρωτή υπουργό.
Αν και αναρμόδια για τα θέματα της φορολο-
γίας, η κυρία Αντωνοπούλου δεν είναι απλά 
και μόνον ένα μέλος της κυβέρνησης, αλλά  
υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο που 
εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις με τους 
δανειστές. Και ως σύζυγος όμως του υπουρ-
γού Οικονομίας κυρίου Δημήτρη Παπαδη-
μητρίου, γνωρίζει καλά την οικονομική και 
πολιτική κατάσταση, 
καθώς πριν υπουργο-
ποιηθεί -αλλά και μετά 
ακόμη- εξέδιδε τακτικό-
τατα εκθέσεις από κοινού 
με τον σύζυγό της, κατα-
γράφοντας όλες τις οικο-
νομικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα (για λογαρια-
σμό του Ινστιτούτου Levy 
στην Αμερική)  και προε-
ξοφλώντας την αποτυχία των προγραμμάτων 
διάσωσης της χώρας, οι οποίες αποτελούσαν 
«ευαγγέλιο» για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρόλα αυτά, μιλώντας στο ραδιόφωνο του 
ΑΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM» την Τετάρτη, 
η κυρία Αντωνοπούλου τόνισε ότι όλες οι 
φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών 
προσώπων προς το Δημόσιο θα μπορούν 
να πληρώνονται ηλεκτρονικά και σε πολύ 
μικρότερες δόσεις, και για το συγκεκριμένο 
θέμα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει σχε-
τική μελέτη η οποία θα γίνει γνωστή μέσα 
στον Ιανουάριο. Υποστήριξε ότι με την επι-

μήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των 
δόσεων, οι οποίες θα φτάνουν τις 12, στόχος 
είναι να μειωθούν οι ληξιπρόσθεσμες οφει-
λές προς το Δημόσιο, αλλά και να μπορούν 
όλα τα φυσικά πρόσωπα με οφειλές προς 
το Δημόσιο να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις 
τους, χωρίς επιβάρυνση και σε μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια. «Αυτό θα διευκολύνει 
και τα νοικοκυριά και τον προγραμματισμό 
τους» είπε η κ. Αντωνοπούλου.
Είτε από άγνοια, είτε σκοπίμως, η αναφορά 
της κυρίας Αντωνοπούλου ενόχλησε σφό-
δρα το υπουργείο Οικονομικών  που διέ-
ψευσε άμεσα τις πληροφορίες, καθώς οι 
δηλώσεις και η σχετική είδηση αναπαρή-
χθησαν άμεσα από το σύνολο των Μέσων 
Ενημέρωσης.  
«Δεν ισχύει η είδηση» ήταν η πρώτη αντί-
δραση από στέλεχος με άμεση γνώση του 
θέματος και λίγο αργότερα «κύκλοι» του 
υπουργού Οικονομικών έσπευδαν να απο-
καταστήσουν την πραγματικότητα αναφέρο-
ντας πως  «τα δημοσιεύματα του Τύπου για 
την πληρωμή φόρων σε 12 δόσεις δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα». 

Αρμόδιες πηγές έλεγαν επίσης 
ότι «είμαστε πολύ μακριά από 
κάτι τέτοιο», «δεν συζητήθηκε 
καν με τους θεσμούς», θυμίζο-
ντας επίσης ότι παράταση πλη-
ρωμών σε 12 δόσεις σημαίνει 
από δημοσιονομική άποψη 
ότι τα έσοδα θα μεταφέρο-
νται στο επόμενο έτος και πως 
συζητήσεις υπήρξαν με τους 
δανειστές για σχέδιο πληρω-

μών φόρου εισοδήματος σε 6 μηνιαίες αντί 
3 διμηνιαίες αλλά «προκάλεσαν μάλλον τις 
ειρωνείες των ξένων» γιατί και οι δύο εναλ-
λακτικές είναι ουσιαστικά το ίδιο. 
Η σφοδρότητα της αντίδρασης μεταξύ στε-
λεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ φαντάζει 
σπάνια, αλλά θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
και ως μήνυμα Τσακαλώτου σε όσους έχουν 
μείνει στο κλίμα των παροχών και της διανο-
μής μερισμάτων, ότι η φάση εκείνη πέρασε 
και τώρα επείγει η σύνταξη και ψήφιση του 
εφαρμοστικού νόμου με τα προαπαιτούμενα 
για να κλείσει η 3η αξιολόγηση.
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Η περίεργη υπόθεση της 28ης Μαΐου του 2016, 110 μίλια νότια της Κρήτης, με το τουρκικό πλοίο «Μουράτ 
Τερζή» - Η φρεγάτα του Πολεμικού δεν πλησίασε το ναρκο-πλοίο και επέτρεψε στους Τούρκους να 
πετάξουν τα ναρκωτικά στη θάλασσα

Μ
ια περίεργη υπόθεση ανα-
δεικνύει με ερώτησή του 
στη Βουλή ο βουλευτής της 
Δημοκρατικής Συμπαρά-

ταξης Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος κα-
ταγγέλλει ότι η φρεγάτα Έλλη του Πολε-
μικού Ναυτικού παρακολουθούσε ναρ-
κο-πλοίο που κινούνταν νότια της Κρή-
της να ξεφορτώνει στη θάλασσα σάκους 
με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να προβεί 
στην παραμικρή ενέργεια για να συλλά-
βει τους εμπόρους του θανάτου. 
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κ. 
Λοβέρδος, το πρωτοφανές περιστατικό 
συνέβη η νύχτα της 27ης προς την 28η 
Μαΐου 2016. Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Λιμενικού Σώματος είχαν λάβει πλη-
ροφορία από διωκτικές αρχές κράτους 
της Ε.Ε. ότι σε απόσταση 110 μιλίων από 
τις νότιες ακτές της Κρήτης έπλεε το υπό 
τουρκική σημαία πλοιάριο με την ονομα-
σία «Μουράτ Τερζή», το οποίο μετέφερε 
μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. 
Όμως, εκείνη την στιγμή όλες οι δυνά-
μεις του Λιμενικού Σώματος ήταν επι-
φορτισμένες με την περιφρούρηση της 
επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλα-
ντιμίρ Πούτιν στο Άγιο Όρος.  Στην περι-
οχή που έπλεε το ύποπτο για μεταφορά 
ναρκωτικών ουσιών πλοιάριο, κινού-
νταν η φρεγάτα του πολεμικού Ναυτικού 
«Έλλη» που συμμετείχε στην άσκηση 
«Phoenix Express».
«Από το σημείο αυτό ξεκινά μια ακολου-
θία περιστατικών, που είναι τουλάχιστον 
ανεξήγητα» επισημαίνει στην ερώτησή 
του ο Ανδρέας Λοβέρδος. 
Όπως καταγγέλλει ο βουλευτής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ενώ από 
τους άνδρες της φρεγάτας με το σύστημα 
αναγνώρισης νυκτός φαινόταν καθαρά 
ότι το πλήρωμα του ύποπτου πλοίου στη 
θέα της φρεγάτας έρριπτε στη θάλασσα 
μεγάλα δέματα που περιείχαν ναρκωτι-
κές ουσίες, εντούτοις η φρεγάτα αφού 
παρέμεινε επί πολλές ώρες και επόπτευε 
ούτε πλησίασε ούτε προέβη σε καμία 
ενέργεια εναντίον των ναρκο-μεταφο-
ρέων,  αλλά επειδή πήρε τέτοιες εντολές 

ανέκρουσε πρύμναν και απομακρύν-
θηκε από το σημείο του συμβάντος. 
Οι σκηνές όλης αυτής της μη επιχεί-
ρησης κατεγράφησαν με κινητό τηλέ-
φωνο σε βίντεο μέσα στη φρεγάτα, το 
οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον 
Ανδρέα Λοβέρδο. 
Διαβάστε την ερώτηση του βουλευτή 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
Ανδρέα Λοβέρδου με θέμα: «Ναυτικό 
συμβάν με τουρκικό πλοίο ύποπτο 
για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών 
νότια της Κρήτης»
 Τη νύχτα της 27ης προς την 28η Μαΐου 
2016 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμε-
νικού Σώματος περιήλθε από διωκτι-
κές αρχές κράτους της Ε.Ε. η πληροφο-
ρία πως σε απόσταση 110 μιλίων από 
τις νότιες ακτές της Κρήτης έπλεε το υπό 
τουρκική σημαία πλοιάριο με την ονομα-

σία «Μουράτ Τερζή», το οποίο μετέφερε 
μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. 
Κατ’ εκείνη την στιγμή όλες οι δυνάμεις 
του Λιμενικού Σώματος ήταν επιφορτι-
σμένες με την περιφρούρηση της επί-
σκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντι-
μίρ Πούτιν στο Άγιο Όρος. Στο σημείο 
όμως που έπλεε το ύποπτο για μεταφορά 
ναρκωτικών ουσιών πλοιάριο, κατέ-
πλευσε η φρεγάτα του πολεμικού Ναυτι-
κού «Έλλη» που παρέπλεε στην περιοχή 
λόγω της διεξαγόμενης πολεμικής άσκη-
σης «Phoenix Express». 
Από το σημείο αυτό ξεκινά μια ακολου-
θία περιστατικών, που είναι τουλάχιστον 
ανεξήγητα. Και συγκεκριμένα ενώ από 
τους άνδρες της φρεγάτας με το σύστημα 
αναγνώρισης νυκτός φαινόταν καθαρά 

οτι το πλήρωμα του ύποπτου πλοίου στη 
θέα της φρεγάτας έρριπτε στη θάλασσα 
μεγάλα δέματα που, συμφωνα με το 
σήμα που έλαβε το Λιμενικό,  περιείχαν 
ναρκωτικές ουσίες, εντούτοις η φρεγάτα 
αφού παρέμεινε επί πολλές ώρες και 
επόπτευε ούτε πλησίασε ούτε προέβη 
σε καμία ενέργεια εναντίον των ναρκο-
μεταφορέων,  αλλά επειδή πήρε τέτοιες 
εντολές ανέκρουσε πρύμναν και απομα-
κρύνθηκε από το σημείο του συμβάντος. 
Οι σκηνές όλης αυτής της μη επιχείρησης 
κατεγράφησαν με κινητό τηλέφωνο σε 
βίντεο μέσα στη φρεγάτα. Το βίντεο αυτό 
περιήλθε στην κατοχή μου, σας το απο-
στέλω και το δίνω στην δημοσιότητα. ́
Και έρχομαι τώρα στα κρίσιμα σημεία 
της ερώτησής μου και ειλικρινώς ελπίζω 
οι απαντήσεις σας να απομακρύνουν 
κάθε σκιά, σε σχέση με τις υπηρεσιακές 
εντολές που δόθηκαν στον κυβερνήτη 
της φρεγάτας μας από το Υπουργείο σας.
 ΕΡΩΤΑΣΘΕ 
Α. Γνωρίζει, επιβεβαιώνει ή διαψεύδει 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσα ανα-
φέρονται στην παρούσα ερώτησή μου; 
Είναι το συγκεκριμένο βίντεο αποδει-
κτικό υλικό για πράξεις που πρέπει να 
ερευνηθούν;
 Β. Γιατί παρότι είχε την σχετική αρμο-
διότητα, αφού επρόκειτο προφανώς 
για παράνομη μεταφορά ναρκωτικών 
ουσιών, ο κυβερνήτης της φρεγάτας 
«Έλλη» έλαβε εντολή να μην επιχειρή-
σει εναντίον των μεταφορέων ναρκωτι-
κών ουσιών, αλλά να παρακολουθεί για 
πάνω από μισή ώρα, όπως αποτυπώνε-
ται στο βίντεο, το πλήρωμα του πλοια-
ρίου να πετά στη θάλασσα τα ναρκωτικά;
 Γ. Ενημερώθηκαν οι αρχές του κράτους 
της Ε.Ε. που μας έστειλε το σήμα για τον 
χειρισμό της υπόθεσης από ελληνικής 
πλευράς;
Δ. Θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας 
να καταθέσετε στην Βουλή των Ελλήνων 
τα σχετικά δελτία συμβάντων τόσο του 
Λιμενικού Σώματος όσο και της φρεγά-
τας «Έλλη» για τα όσα αναφέρονται στην 
παρούσα ερώτηση;

Ο Λοβέρδος κατήγγειλε ότι η φρεγάτα Έλλη 
άφησε να φύγει τουρκικό πλοίο με ναρκωτικά

Κοντονής: Ενδεχόμενο 
δίκης στην Ελλάδα για 
τους 8 Τούρκους

Μία ημέρα πριν συζητηθεί στο Διοικητικό Εφετείο 
το αίτημα του υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής για την έκδοση προσωρινής διαταγής 
που θα παγώνει άμεσα την απόφαση για την 
παροχή ασύλου στον έναν εκ των οκτώ Τούρκων 
στρατιωτικών που έφθασαν στη χώρα μας μετά 
το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, η 
κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί 
η δίκη τους στην Ελλάδα, εφόσον δεν τους 
χορηγηθεί άσυλο και ζητηθεί κάτι τέτοιο από τις 
τουρκικές Αρχές. 

Α
υτό τόνισε το μεσημέρι της Πέμπτης ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής σε συνέντευξη 
Τύπου, διευκρινίζοντας πως με βάση το άρθρο 8 
του Ποινικού Κώδικα υπάρχει η δυνατότητα διε-

ξαγωγής δίκης στη χώρα μας για αδικήματα που τελέστηκαν 
στην αλλοδαπή.
«Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι πρέπει να έχουν μια δίκαιη 
δίκη. Μελετάται η δυνατότητα να δικαστούν στην Ελλάδα 
για αδικήματα που έχουν τελεστεί στην αλλοδαπή, σύμ-
φωνα με το άρθρο 8 του Ποινικού Κώδικα. Το θέμα της 
έκδοσης έχει οριστικά κλείσει. Είναι απολύτως σεβαστή 
από όλους μας η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν μπορώ 
να καταλάβω γιατί κάποιοι νομικοί κύκλοι το επαναφέρουν. 
Η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Πολλή φασαρία για το 
τίποτα» υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται 
πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους
Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς 
και αλλοδαπούς ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου 
της τέλεσης, για τις πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή:
α) Εσχάτη προδοσία, προδοσία της χώρας που στρέφεται 
κατά του Ελληνικού Κράτους και Τρομοκρατικές πράξεις 
(άρθρο 187 Α).
β) εγκλήματα που αφορούν σ τη στρατιωτική υπηρεσία και 
την υποχρέωση στράτευσης (ειδικό μέρος, Κεφ. Η`)
γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του ελληνι-
κού κράτους
δ) πράξη εναντίον Έλληνα υπαλλήλου κατά την άσκηση της 
υπηρεσίας του ή σχετικά με την υπηρεσία του
ε) Ψευδορκία σε διαδικασία που εκκρεμεί στις ελληνικές 
Αρχές
στ) πειρατεία
ζ) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (ειδικό μέρος, Κεφ.Θ`)
η) πράξη δουλεμπορίου, εμπορίας ανθρώπων, σωματε-
μπορίας ή ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, διενέργειας 
ταξιδιών με σκοπό την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών 
πράξεων σε βάρος ανηλίκου ή πορνογραφίας ανηλίκου.
θ) παράνομο εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων
ι) παράνομη κυκλοφορία και εμπόριο άσεμνων δημοσιευ-
μάτων
ια) κάθε άλλο έγκλημα, για το οποίο ειδικές διατάξεις ή διε-
θνείς συμβάσεις υπογραμμένες και επικυρωμένες από το 
ελληνικό κράτος προβλέπουν την εφαρμογή των ελληνικών 
ποινικών νόμων.
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Αγγλία, Γερμανία, Κύπρος, 
Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Γαλλία τους 
«υποδέχονται» - Είμαστε 
«μήτρα» παραγωγής ιατρικού 
δυναμικού για άλλες χώρες, 
τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ

Α
κατάσχετη «αιμορραγία» 
διαπιστώνεται στο ζωτικό 
πεδίο της Ιατρικής επιστή-
μης στη χώρα μας. Χιλιάδες 

γιατροί, κυρίως ειδικευμένοι, διαρρέ-
ουν προς ευρωπαϊκές και άλλες χώ-
ρες, αναζητώντας μια -καθόλου αυ-
τονόητη πλέον στη χώρα μας- θέση 
εργασίας. Την ίδια ώρα, το δημόσιο 
σύστημα υγείας της χώρας δοκιμά-
ζεται από την έλλειψη ιατρικού προ-
σωπικού και «στέκεται όρθιο» όπως 
υπογραμμίζει συχνά πυκνά ο υπουρ-
γός Υγείας χάρη στους επικουρικούς 
(συμβασιούχους) γιατρούς…
Τα στοιχεία του μεγαλύτερου Ιατρι-
κού Συλλόγου της χώρας, του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ), είναι 
αποκαλυπτικά για την έκταση της 
πρωτοφανούς αυτής επιστημονικής 
«αιμορραγίας»: Aπό το 2007 μέχρι 
και τον Δεκέμβριο του 2017 έφυγαν 
από την Ελλάδα 12.408 γιατροί!
Κι ενώ μέχρι και το 2009 το κύμα της 
φυγής «σηκωνόταν» με τους απο-
φοίτους Ιατρικής που αναζητούσαν 

κυρίως άμεση ιατρική εξειδίκευση 
σε άλλες χώρες, από το 2010 και μετά 
η εικόνα άλλαξε δραματικά: «Πρω-
ταγωνιστές» αυτής της μεγάλης εξό-
δου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
είναι οι ειδικευμένοι γιατροί, οι για-
τροί που σπούδασαν και απέκτησαν 
ειδικότητα στη χώρα μας, οι γιατροί 
στους οποίους «επένδυσε» το εκπαι-
δευτικό σύστημα και το σύστημα 
υγείας της Ελλάδας. Τα τελευταία έξι 
χρόνια ο αριθμός των ειδικευμέ-
νων γιατρών που φεύγουν από την 
Ελλάδα είναι σταθερά υπερδιπλάσιος 
από τον αριθμό των ανειδίκευτων για-
τρών.
Το 2017 ζήτησαν και έλαβαν τα ανα-
γκαία πιστοποιητικά από τον ΙΣΑ 
1.293 γιατροί, εκ των οποίων οι 923 
ειδικευμένοι και οι 370 χωρίς ιατρική 
ειδικότητα. Το 2016 είχαν φύγει 862 
ειδικευμένοι και 306 ανειδίκευτοι. 
Το 2015 η ψαλίδα είχε ανοίξει ακόμη 
περισσότερο καθώς είχαν φύγει 356 
ανειδίκευτοι και 1.165 ειδικευμένοι 
γιατροί. Το 2014 καταγράφηκε «διαρ-
ροή» συνολικά 1.380 γιατρών, με 
τους 1.006 να είναι ειδικευμένοι επι-
στήμονες. Το 2013 έφυγαν 1.488 λει-
τουργοί του Ιπποκράτη, με τους 1.086 
από αυτούς να είναι επίσης ειδικευ-
μένοι. Το 2012 καταγράφεται ως το 
έτος με την «αρνητική πρωτιά» της 
τελευταίας δεκαετίας στη «διαρροή» 
ιατρικού δυναμικού: Εφυγαν από την 

Ελλάδα 1.808 γιατροί με τους 1.166 
να είναι ειδικευμένοι γιατροί.
«Η ανεργία, η αβεβαιότητα και η 
έλλειψη αξιοκρατίας σπρώχνουν το 
πιο εξειδικευμένο προσωπικό της 
χώρας να αναζητήσει την τύχη του 
στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει μετα-
τραπεί πια σε μία μήτρα παραγωγής 
ιατρικού δυναμικού από την οποία 
όμως ωφελούνται άλλες χώρες» 
επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. 
Γιώργος Πατούλης. Αγγλία, Γερμανία, 
Κύπρος, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Γαλλία αποδεικνύεται από 
τα στοιχεία του ΙΣΑ ότι είναι οι «δημο-

φιλείς» προορισμοί για τους Έλληνες 
γιατρούς, καθώς τους διασφαλίζουν 
όχι μόνο την άμεση και ικανοποιητική 
επαγγελματική αποκατάσταση αλλά 
και την προοπτική, τη δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, η 
«αιμορραγία» επιστημόνων δεν φαί-
νεται ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί: 
«Ουδείς εκ των αρμοδίων έχει ασχο-
ληθεί με το brain drain, τη διαρροή 
μυαλών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους 
γιατρούς η κατάσταση είναι πολύ 
αποκαρδιωτική. Εκτιμώ πως αν δεν 
αλλάξει η πολιτική υγείας, η «αιμορ-

ραγία» θα ενταθεί. Προκηρύσσουν 
θέσεις γιατρών για τις Τοπικές Μονά-
δες Υγείας (ΤΟΜΥ) και προσφέρουν 
1.200 ευρώ με μπλοκάκι. Ποιο είναι 
το κίνητρο που δίδεται σε έναν για-
τρό ειδικευμένο να παραμείνει στην 
Ελλάδα όταν μπορεί να διεκδικήσει 
θέση με άλλες αποδοχές και άλλη 
δυναμική στην Ευρώπη;» διερωτάται 
ο κ. Πατούλης, με αφορμή την πρό-
σφατη προκήρυξη του υπουργείου 
Υγείας για γιατρούς σε ΤΟΜΥ για την 
οποία δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον από τους -εναπομείναντες στην 
Ελλάδα- γιατρούς.

«Αιμορραγεί» η Υγεία: Μέσα σε δέκα χρόνια έφυγαν 12.408 γιατροί
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ΕΣΕΕ: Οριακά θετικό το πρόσημο της 
κίνησης στις γιορτές

Ο
ριακά αυξημένη ήταν την περίο-
δο των εορτών η αγοραστική κί-
νηση, ενώ άνοδο καταγράφηκε 
και στον τζίρο των επιχειρήσεων. 

Σε έρευνα που διενήργησε η Ελληνική Συ-
νομοσπονδία Εμπορείου και Επιχειρηματι-
κότητας (ΕΣΕΕ), η εορταστική περίοδος ολο-
κληρώθηκε με θετικό πρόσημο. 
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, για το 
55% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις είτε 
αυξήθηκαν είτε παρέμειναν στάσιμες, ενώ 
για το 42% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις 
μειώθηκαν. Το ποσοστό είναι αισθητά μει-
ωμένο έναντι αυτού που καταγράφηκε το 
2016 (76%).
Οι πωλήσεις στα καταστήματα λιανεμπο-
ρίου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 
εμπορικών συλλόγων, παρουσίασαν στα-
θερότητα. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα επί-
πεδα από -2% έως +5% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περυσινή εορταστική περίοδο, 

ενώ σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγο-
νός ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ανο-
δική τάση σε αρκετές περιοχές της χώρας σε 
σχέση με την περυσινή χρονιά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλη 
Κορκίδη, η εορταστική περίοδος «χαρακτη-
ρίστηκε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια 
από ένα κλίμα κανονικότητας, ενώ αφήνει 
έστω και οριακά, θετικό πρόσημο τόσο σε 
αγοραστική κίνηση όσο και σε τζίρο». 
Πλέον, οι καταστηματάρχες επιδιώκουν 
τη διατήρηση της τάσης την περίοδο των 
εκπτώσεων, λόγω των χαμηλών τιμών για 
τους καταναλωτές. 
Ο κ. Κορκίδης ξεκαθάρισε ότι οι απώλειες 
τζίρου των επόμενων ετών δεν αντισταθμί-
ζονται. Την ίδια ώρα, η υπερφορολόγηση, 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, η έλλειψη ρευ-
στότητας και η οικονομική ανασφάλεια 
έχουν πλήξει διαχρονικά τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

επικαιρότητα

«Αν ξέρετε κάποιον από τον ΣΥΡΙΖΑ 
που έβγαλε χρήματα στην πλάτη του 
ελληνικού λαού, να μου το πείτε. 
Πρώτη εγώ θα βγω στους δρόμους» 
λέει στην Εφημερίδα των Συντακτών

Τ
ην πρώτη της συνέντευξη παρα-
χωρεί στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών που θα κυκλοφορήσει την Πα-
ρασκευή η σύντροφος του πρωθυ-

πουργού Μπέτυ Μπαζιάνα.
Στην προαναγγελία της συνέντευξης η εφη-
μερίδα έχει επιλέξει να προβάλει τη φράση 
«ο Τσίπρας δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτησε, 
δεν είπε ψέματα», ειδικά μετά τα όσα προ-
σάπτονται περί διγλωσσίας στον πρωθυ-
πουργό.
Η κυρία Μπαζιάνα υπερασπίζεται το έργο 
του πρωθυπουργού στη μέχρι τώρα θητεία 
του και, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη ανα-
φέρει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρνηση 
αλλά όχι την εξουσία».
«Η ιστορία έχει καταγράψει τη διαφορά 
ήθους και πολιτικής. Δεν δέχομαι κατηγο-
ρίες περί προδοσίας και εξαπάτησης. Αν 
ξέρετε κάποιον από τον ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε 
χρήματα στην πλάτη του ελληνικού λαού, να 

μου το πείτε. Πρώτη εγώ θα βγω στους δρό-
μους» αναφέρει σε άλλο σημείο της συνέ-
ντευξης η κυρία Μπαζιάνα.
Παράλληλα, λέει χαρακτηριστικά ότι «ο 
κόσμος των παραδείσιων τόπων ανήκει σε 
διαφορετικό από μένα αξιακό σύστημα» 
και αναρωτιέται «πώς είναι δυνατόν να 
θεωρείται αξία η ιδιώτευση, το προσωπικό 
κέρδος σε βάρος του κοινού καλού και του 
δίκιου».
Αναφέρεται ακόμη στα δραματικά γεγονότα 
μέσα και έξω από το Μαξίμου το καλοκαίρι 
του 2015. «Ο Τσίπρας το πήγε ως το όριο της 
αντοχής που είχε η χώρα. Μέσα σ’ αυτή τη 
δίνη δεν άλλαξε τον χάρτη των αξιών του, 
δεν τάχτηκε υπέρ των ισχυρών, είναι πάντα 
με την πλευρά των ανθρώπων του μόχθου» 
υπογραμμίζει.
Επίσης, αποκαλύπτει ότι θα ήθελε να είχε 
συναντήσει τον Φιντέλ Κάστρο και σημει-
ώνει: «Η εξουσία, ακόμα και η αριστερή, 
χτυπάει σε πολύ εσωτερικές χορδές του 
ανθρώπου, έχει να κάνει με την αυτα-
ρέσκειά του, την εικόνα του εαυτού του, 
ακόμα και με τη λίμπιντό του. Ο ναρκισσι-
σμός καιροφυλακτεί. Ίσως η ψυχανάλυση 
να βοηθούσε τους πολιτικούς... Αλλά ποιος 
αντέχει να συγκρουστεί με το είδωλό του;».

Η Μπαζιάνα για τον Τσίπρα: 
«Δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτησε, 
δεν είπε ψέματα»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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«Φωτιά» οι νέες αντικειμενικές στις λαϊκές περιοχές, «κούρεμα» 
σε Ψυχικό-Κολωνάκι-Κηφισιά

Μ
ε διάταξη που κατέθεσε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, η κυβέρνη-
ση επιστρατεύει ιδιώτες εκτιμη-
τές για να λύσουν τον γόρδιο δε-

σμό των αντικειμενικών αξιών ώστε αυτοί με 
τη σειρά τους να αποφασίσουν για τις αυξή-
σεις των τιμών της Εφορίας στα ακίνητα όλης 
της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για ιδιοκτή-
τες ακινήτων σε υποβαθμισμένες περιοχές της 
χώρας. Εκεί αναμένεται ότι το 2018 θα εκτινα-
χθεί το... ελατήριο των αντικειμενικών τιμών, 
το οποίο συμπίεζαν προς τα κάτω όλες οι 
κυβερνήσεις εδώ και μία δεκαετία για λόγους 
κοινωνικής πολιτικής - και όχι μόνο.
Σε συνεργασία με τους δανειστές, η κυβέρ-
νηση πετάει την καυτή πατάτα των αντικειμενικών σε ειδικούς 
τεχνοκράτες από την αγορά, τους οποίες θα επιλέξει με ανοιχτό 
διαγωνισμό προκειμένου να υποδείξουν αυτοί αν πρέπει τελικά 
να αυξηθούν οι τιμές της Εφορίας, πόσο και για ποιους. Χωρίς 
πολιτικές παρεμβάσεις και με ιδιώτες εκτιμητές να αποφασί-
ζουν ανεξάρτητα, η ομπρέλα προστασίας μάλλον κλείνει ορι-
στικά και διαπαντός για τους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες.
Οι νέες αντικειμενικές θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο, αλλά θα 
ισχύσουν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου για τον υπολογισμό 
του ΕΝΦΙΑ που θα πληρωθεί στο β’ εξάμηνο της χρονιάς.
Με τις νέες παρεμβάσεις, παράγοντες της κτηματαγοράς εκτι-
μούν ότι για πολλές -και πολιτικά ευαίσθητες- περιοχές οι χαμη-
λές τιμές ζώνης της τάξεως των 600-900 ευρώ που ισχύουν 
σήμερα θα εκτιναχθούν στο χιλιάρικο ή ακόμα υψηλότερα!
Τα στοιχεία που έκαναν την ηγεσία του υπουργείου Οικονομι-
κών να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να αναζητήσει ιδιώτες για να 
βγάλουν το φίδι από την τρύπα δείχνουν τα εξής:

Στο Πέραμα της ανεργίας και των μεγάλων προβλημάτων η 
τιμή ζώνης έχει οριστεί μόλις από 600 έως 750 ευρώ το πολύ. 
Ωστόσο έχουν κατασκευαστεί την τελευταία 15ετία ελκυστικές 
κατοικίες η τιμή των οποίων δεν πέφτει εύκολα κάτω από 1.000 
ευρώ το τετραγωνικό, ενώ κατά περίπτωση φτάνει και στα 1.500 
ευρώ. Αντιθέτως, βέβαια, παλιά σπίτια 40ετίας και άνω πωλού-
νται μόλις για 300 ευρώ το τετραγωνικό. Στην πράξη, πάντως, 
είναι δύσκολο να παραμείνουν οι τιμές ζώνης κάτω από τα 900 ή 
950 ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές της 
Εφορίας να αυξηθούν κατά 50%, συμπαρασύροντας ΕΝΦΙΑ και 
σωρεία άλλων φόρων προς τα πάνω.
Στα Ανω Λιόσια η τιμή ζώνης μένει καθηλωμένη στα 600 ευρώ. 
Στο υπουργείο Οικονομικών διαπιστώνουν όμως ότι μόνο αν 
πουλά κάποιος από μεγάλη ανάγκη μπορεί να πέσει η τιμή κάτω 
από 650 ευρώ, για ένα μεταχειρισμένο διαμέρισμα 15ετίας ή και 
20ετίας. Ιδιαίτερα μετά τον σεισμό στην Πάρνηθα το 1999 έχουν 
εμφανιστεί πολλές νέες αξιόλογες κατασκευές που, παρά τα προ-

βλήματα στην περιοχή, πιάνουν ή συχνά ξεπερ-
νούν και τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό. Και εδώ 
επαπειλούνται αυξήσεις της τάξεως του 50% και 
άνω ενδεχομένως.
Στον Δήμο Βύρωνα τα πράγματα είναι μάλλον 
πολύπλοκα. Οι αντικειμενικές τιμές της Εφορίας 
μειώθηκαν πριν από δύο χρόνια, από 950-1.600 
ευρώ σε 900-1.300 ευρώ. Οι λιγοστές αγοραπω-
λησίες όμως που γίνονται δείχνουν ότι οι εμπορι-
κές τιμές δεν πέφτουν κάτω από 1.000 ευρώ ούτε 
για σπίτια 25ετίας. Αντιθέτως για προνομιούχα 
ακίνητα αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ, 
δηλαδή τα διπλάσια από την ανώτατη αντικειμε-
νική τιμή. Η ιδέα και μόνο για αυξήσεις 50%-70% 
στις αντικειμενικές προκαλεί πανικό όχι μόνο 
στην κτηματαγορά, αλλά και στο υπουργείο Οικο-

νομικών, καθώς η περιοχή θεωρείται από τα πολιτικά προπύρ-
για του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Ελευσίνα οι σημερινές αντικειμενικές ξεκινούν από 650 
και φτάνουν στα 850 και 950 ευρώ ανά τετραγωνικό. Οι εμπο-
ρικές ξεκινούν από 800 ευρώ και για σπίτια 10ετίας κλείνονται 
συμβόλαια στα 1.250-1.350 ευρώ. Και εδώ υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις για αύξηση 30%-50% στις τιμές της Εφορίας.
Στο Περιστέρι οι τιμές της Εφορίας παίζουν από 750-1.100 ευρώ 
το τετραγωνικό. Η ψαλίδα, όμως, στις εμπορικές είναι τερά-
στια, λόγω της συνύπαρξης χώρων κατοικιών και εργοστασι-
ακών περιοχών. Μπορεί να βρίσκουν αγοραστές και από 450 
ευρώ ανά τ.μ. για σπίτια κυρίως 25ετίας και άνω, ενώ άλλα ακί-
νητα 15ετίας κλείνουν στα 1.100-1.200 ευρώ. Οχι πολύ σπάνια, 
πάντως, νεότερες κατοικίες πωλούνται και στα 1.400-1.500 
ευρώ. Μια περιορισμένη αύξηση των τιμών ζώνης των ακινή-
των κατά περίπου 10% ή 15% θεωρείται μάλλον αναμενόμενη, 
αν και μπορούν να προκύψουν και επιλεκτικές μειώσεις.
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εδώ Κύπρος

Η 
προχθεσινή δήλωση στη Γιαλούσα του 
προέδρου του ΚΕΕ και νυν «πρωθυπουρ-
γού», Χουσείν Οζγκιουργκιούν ότι θα «σκί-
σουν και θα απορρίψουν» το διάταγμα για 

την Καρπασία που εμποδίζει την ανάπτυξη και τις ε-
πενδύσεις στη χερσόνησο, κυριαρχεί το τελευταίο 
διήμερο στην προεκλογική αντιπαράθεση στα κα-
τεχόμενα.
Ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν που 
αρχικά είχε δηλώσει ότι το ΚΕΕ θέλει να καταστρέ-
ψει και αυτή την περιοχή, σε συνάντησή του χθες 
με δημοσιογράφους και αναλύοντας το πρόγραμμα 
«οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης» του κόμμα-
τός του, ανέφερε ότι η Καρπασία είναι στις προτεραι-
ότητές τους και στο αναπτυξιακό τους σχέδιο περι-
λαμβάνεται η δημιουργία εκεί ευκαιριών απασχόλη-
σης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη γεωρ-
γία, τον αγροτικό τουρισμό και στην εκπαίδευση.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ερχιουρμάν είπε 
ότι το ΡΤΚ δεν θα δημιουργήσει «κυβέρνηση συνα-
σπισμού» με το ΚΕΕ αλλά με εκείνους που βρίσκονται 
στην ίδια γραμμή μαζί τους αφού συζητήσουν τα διά-

φορα θέματα. Μόλις γίνει ο ίδιος «πρωθυπουργός», 
ανέφερε, το «υπουργικό συμβούλιο» θα διορίσει 
ειδικούς ανακριτές για ορισμένες περιπτώσεις ατα-
σθαλιών και διαφθοράς και γι’ αυτό δεν είναι δυνατή 
η δημιουργία ενός «συνασπισμού» με το ΚΕΕ.
Το ΡΤΚ, πρόσθεσε, θα καταργήσει το δικαίωμα στο 
«υπουργικό συμβούλιο» να παραχωρεί την «υπηκο-
ότητα» του ψευδοκράτους και θα καθορίσει λεπτο-
μερή κριτήρια για την χορήγησή της, ενώ θα ασκήσει 
αυστηρό έλεγχο στις χορηγήσεις «αδειών εργασίας» 
σε αλλοδαπούς εργαζόμενους.
Ο Σερντάρ Ντενκτάς μιλώντας πάντως σε προεκλο-
γική εκπομπή με την συμμετοχή όλων των πολιτικών 
αρχηγών δήλωσε ότι κανένα κόμμα δεν θα μπορέ-
σει να σχηματίσει αυτοδύναμη «κυβέρνηση» και 
οι δηλώσεις περί αποκλεισμού της συνεργασίας με 
κάποια κόμματα θα έπρεπε να αποφεύγονται. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, του ΔΚ, ο κ. 
Ντενκτάς ανέφερε ότι «μόλις αποκτήσουν λίγη εμπει-
ρία θα δουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι λάθος». 
Πρόσθεσε δε ότι το ΔΚ είναι έτοιμο να συζητήσει και 
να δει όλα τα θέματα με όλους.

Κατεχόμενα: Καρπασία στο επίκεντρο 
προεκλογικής 

ΣΚΤ: Υποχώρησαν €806 εκ. οι ΜΕΧ 

Ο
ι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 
(ΜΕΧ) της Συνεργατικής Κυπριακής Τρά-
πεζας υποχώρησαν κατά €806 εκ. σε ε-
τήσια βάση, ανακοίνωσε η Ανώτερη Δι-

εύθυνση Διαχείρισης ΜΕΧ της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι 
ΜΕΧ ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε €6.413 
εκ., σημειώνοντας πτώση κατά 11,5% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρονιάς 
(Δεκ. 2016: €7.250εκ.) και 15,6% σε σχέση με την 
κορύφωση αυτών (Δεκ. 2015: €7.650εκ).

«Η μείωση έτους πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο 
μισό του 2017 και επιτυγχάνεται εν μέσω της μεγα-
λύτερης συγχώνευσης που έχει επιχειρηθεί ποτέ 
στην Κύπρο υπερκαλύπτοντας τους εποπτικούς στό-
χους που είχαν τεθεί αρχικά», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι την προσπάθεια αναλαμβάνει από 
τις αρχές του 2018 η κοινοπραξία που δημιούργησε 
η ΣΚΤ με την ισπανική Altamira, η οποία, όπως ανα-
φέρεται, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο δια-

χειριστή ΜΕΧ στην Ευρώπη και κατέχει εξειδίκευση 
στα χαρτοφυλάκια λιανικής.

Σύμφωνα με την τράπεζα, «η εξέλιξη αυτή δίνει 
ακόμη μεγαλύτερη προοπτική επιτυχίας». Συμπλη-
ρώνεται ότι η Altamira Asset Management Cyprus 
Ltd, με την τεχνολογική υπεροχή που προσφέρει 
το λογισμικό Qualco Collections System, στοχεύει 
στη συνολική επίλυση του ζητήματος των κόκκι-
νων δανείων της Τράπεζας στο πλαίσιο της “Ατζέ-
ντα 2022”, η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη για τον 
πλήρη μετασχηματισμό της ΣΚΤ, σε μια ανταγωνι-
στική Τράπεζα και χωρίς εξάρτηση των εσόδων της 
από τις ΜΕΧ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι με την επίλυση του 
ζητήματος των κόκκινων δανείων που σχετίζεται 
με το παρελθόν της τράπεζας, η ΣΚΤ συνεχίζει να 
προγραμματίζει και να υλοποιεί το πλήρες φάσμα 
τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει στους 
πελάτες της, στηριζόμενη στη ρευστότητα άνω των 
€3 δις και στα κεφάλαιά της, που υπερβαίνουν το 
15%.

Ε
πικίνδυνη και ανησυχητική αναφορικά με τις προθέσεις του 
Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, χαρακτήρισε τη 
χθεσινή δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη για την κυπριακή Α-
ΟΖ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, μιλώντας στην εκδήλωση 

για την κοπή της βασιλόπιτας στα κεντρικά γραφεία του ΑΚΕΛ. Τόνισε 
ότι μία είναι η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και πως το μόνο που 
εκκρεμεί είναι η συμφωνία για οριοθέτησή της με την Τουρκία.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ άσκησε παράλληλα κριτική στον Πρόεδρο για την 
οικονομία, λέγοντας ότι τα τέσσερα χρόνια της θητείας του υπήρξε 
ένας στυγνός καπιταλιστής που προεκλογικά μεταμφιέστηκε σε Άγιο 
Βασίλη που μοιράζει δώρα και επέκρινε ταυτόχρονα τον Νικόλα 
Παπαδόπουλου για συστράτευση με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
στην υλοποίηση αντιλαϊκών πολιτικών. Στάθηκε παράλληλα στην υπο-
ψηφιότητα Μαλά, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικό με ήθος και 
καθαρά χέρια.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου καλ-
λιεργήθηκαν πάρα πολλές προσδοκίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και το ΔΗΣΥ αναφορικά με τη λύση στο Κυπριακό, που στο τέλος 
με τις παλινδρομήσεις, τις αντιφάσεις, την ασυνέπεια και την αναποφα-
σιστικότητα του Προέδρου, που τελικά κατέληξαν όλα μαζί σε αναξι-
οπιστία, όχι απλά λύθηκε το Κυπριακό, αλλά δεν έγινε κατορθωτό να 
στριμωχτεί η Τουρκία στη γωνιά για τις αδιάλλακτες θέσεις που δια-
χρονικά υποστηρίζει αναφορικά με τη λύση στο Κυπριακό.
Το 2017, συνέχισε, ήταν μια χρονιά μεγάλων αντιφάσεων από την 
πλευρά του Προέδρου και της Κυβέρνησης, για να προσθέσει ότι στο 
Κραν Μοντάνα ο Νίκος Αναστασιάδης δεν κατάφερε να αρθεί στο ύψος 
των περιστάσεων. «Είχαμε ως δεδομένη τη θέση του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΟΗΕ, της ΕΕ, της Ελλάδας, τη δική μας, ακόμα και της Βρετανίας 
ότι το υφιστάμενο σύστημα εγγυήσεων δεν μπορούσε να συνεχίσει, 
ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώ-
ματα από την πρώτη στιγμή. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε αυτή 
την ομογνωμία, ούτε καν να στριμώξουμε την Τουρκία. Η έκθεση του 
ΓΓ ήταν σαφής. Επέρριπτε ευθύνες για την απώλεια αυτής της ιστορι-
κής ευκαιρίας για την επίτευξη συμφωνίας στους ηγέτες των δύο κοινο-
τήτων και αντιμετώπιζε θετικά τη στάση της Τουρκίας και των υπολοί-
πων εγγυητριών δυνάμεων στο Κραν Μοντάνα» είπε ο κ. Κυπριανού.
Άσκησε κριτική στον Πρόεδρο λέγοντας ότι έθεσε για ακόμα μια φορά 
τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τα συμφέροντα της παράταξης του 
πάνω από τα συμφέροντα της Κύπρου και ιδιαίτερα των μελλοντικών 
γενεών και ξεκίνησε να μεταμφιέζεται σε μια προσπάθεια να ικανοποι-
ήσει όσους δυνητικά θα μπορούσαν να τον στηρίξουν, «καταπίνοντας 
με τη μεγαλύτερη ευκολία» ακραίες θέσεις που διατυπώνονται από τον 
Αρχιεπίσκοπο και άλλους.
«Περιμένουμε να ακούσουμε μια αποφασιστική καταγγελία τέτοιων 
προσεγγίσεων από τον Πρόεδρο και επιμονή στη συμφωνημένη βάση 
λύσης του Κυπριακού», είπε, συμπληρώνοντας ότι «φτάσαμε χθες στο 
εξής αμίμητο: ο Πρόεδρος να αναγνωρίζει ξεχωριστή οντότητα στα 
κατεχόμενα και να της αναγνωρίζει και δική της ΑΟΖ, στην οποία η 
Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει φτάνει να μην ενοχλεί την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και διερωτάται κάποιος: Πού τελειώνει η 
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια είναι η ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δεν είναι πολλές, και το μόνο που εκκρεμεί είναι η συμ-
φωνία για οριοθέτηση με την Τουρκία».

Αντιδράσεις από 
δηλώσεις Αναστασιάδη 
για ΑΟΖ 
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Τ
ην πρόταση του ΣΥΚΑΛΑ 
για κοινή συνάντηση 
όλων των επιτελείων 
των Υποψηφίων Προέ-

δρων, με στόχο τη συνδιαμόρ-
φωση μιας κοινής πρότασης των 
κουρεμένων καταθετών αποδέ-
χθηκε σήμερα ο υποψήφιος για 
την προεδρία της Δημοκρατίας, 
Γιώργος Λιλλήκας, ο οποίος εξέ-
φρασε την ετοιμότητά του, αν 
υπάρξει θετική ανταπόκριση 
από τους άλλους υποψηφίους, 
να καταθέσει σε ένα δημιουρ-
γικό διάλογο την πρόταση της 
Συμμαχίας Πολιτών.

Μιλώντας μετά το πέρας συνά-
ντησης του με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΥΚΑΛΑ, ο κ. 
Λιλλήκας είπε ότι «είμαι έτοιμος 
με το επιτελείο μου, αν υπάρξει 
θετική ανταπόκριση από τους 
άλλους υποψηφίους, να καταθέ-
σουμε σε ένα δημιουργικό διά-
λογο την πρόταση μας, είμαστε 
έτοιμοι να δεχθούμε εμπλου-
τισμό αυτής της πρόταση μας, 
είμαστε έτοιμοι να υιοθετή-
σουμε και άλλες ιδέες από όπου 
και αν προέρχονται που κινού-
νται προς τη σωστή κατεύθυνση 
και μπορούν να πετύχουν αυτό 
το στόχο. Ελπίζω ότι αυτή την 
πρόκληση, την οποία αποδέ-
χομαι, να την αποδεχθούν και 
οι υπόλοιποι ώστε τις επόμενες 
λίγες μέρες να έχουμε μια από 
κοινού τελική διαμορφωμένη 
πρόταση».

Σημείωσε, επίσης, ότι θα πρέ-
πει να διορθωθεί η κοινωνική 
αδικία που προκλήθηκε με τη 
«ληστρική απόφαση» για το 
κούρεμα καταθέσεων.

Περαιτέρω, ο κ. Λιλλήκας κατέ-
θεσε εκ νέου την ολοκληρωμένη 
πρόταση του «για τη δημιουρ-
γία ενός Ταμείου Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης με συγκεκριμένους 
οικονομικούς πόρους που μπο-
ρούν να βοηθήσουν μέσα σε όχι 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
στην αποκατάσταση κατά 75% 
των καταθετών που έχασαν τις 
καταθέσεις τους με το κούρεμα.

Θετικός ο Λιλλήκας 
στην πρόταση 
ΣΥΚΑΛΑ 

Η αναπομπή έγινε μερικώς 
αποδεκτή με 47 υπέρ και 2 
εναντίον (ΕΛΑΜ).

Η 
Ολομέλεια της Βουλής 
έκανε μερικώς αποδε-
χτή την αναπομπή του 
νόμου για την Υπηρε-

σία Εσωτερικού Ελέγχου στην 
Αστυνομία, κατά τρόπο με τον 
οποίο δίνει την εξουσία στην Ε-
πιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου 
να προβαίνει σε παρακολουθή-
σεις της επικοινωνίας του ελεγ-
χόμενου μέλους του σώματος 
χωρίς δικαστικό ένταλμα, και 
χωρίς δικαστικό ένταλμα να διε-
νεργεί σε αυτά αιφνιδιαστικούς 
ελέγχους ναρκοτέστ οποτεδή-
ποτε, να διενεργεί αιφνιδιαστι-
κούς ελέγχους αλκοτέστ και να 
μετέρχεται οποιεσδήποτε άλλες 
νόμιμες μεθόδους για σκοπούς 
συλλογής και αξιοποίησης μαρ-
τυρικού υλικού.
Η Ολομέλεια της Βουλής απέρ-
ριψε επίσης την αναπομπή του 
Περί Αστυνομίας Νόμου με 17 
υπέρ της αναπομπής και 32 ενα-
ντίον της αναπομπής.
Η Ολομέλεια της Βουλής έκανε 
διάλειμμα μετά από αίτημα του 
Προέδρου της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Νομικών Γιώρ-
γος Γεωργίου, ώστε να υπάρξει 
διαβούλευση μεταξύ των μελών 
της. Το διάλειμμα έγινε, ωστόσο 
όταν η ξανάρχισε η συνεδρία, 
ο κ. Γεωργίου ενημέρωσε την 
Ολομέλεια ότι δεν υπήρξε κατά-
ληξη για ομόφωνη τοποθέτηση 
στο θέμα των αναπομπών.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς 
Νικολάου που παρέσ τη σ τη 
συνεδρία εξέφρασε τη δυσαρέ-
σκεια του για το γεγονός ότι δεν 
έγιναν αποδεκτοί όλοι οι λόγοι 
της αναπομπής των δύο νόμων.
Σε δήλωση μετά τη συνεδρία, 

ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς 
Νικολάου σημείωσε ως θετικό 
το γεγονός ότι η Βουλή έκανε 
μερικώς αποδεχτή την αναπο-
μπή.
Πρόσθεσε πως δυστυχώς με 
επιμονή της Βουλής διατηρή-
θηκε η πρόνοιας με την οποία 
απαιτείται η έκδοση δικαστι-
κού εντάλματος για να μπο-
ρεί η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου να προβεί σε έρευνα 
όταν υπάρχουν υποψίες ότ ι 
διαπράττεται, ή πρόκειται να 
διαπραχθεί το αδίκημα της 
διαφθοράς σε συγκεκριμένο 
τόπο.
Ο κ.  Νικολάου 
ανέφε ρε  ό τ ι  η 
Βουλή  απο φ ά -
σ ισε κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο όταν 
σ τ η ν  π ο ι ν ι κ ή 
δικονομία εφαρ-
μόζεται γ ια όλα 
τα άλ λα αδική-
ματα για όλους τους πολίτες σε 
ό,τι αφορά την εξουσία έρευ-
νας, ενώ για τα μέλη της Αστυ-
νομίας θα απαιτείται δικαστικό 
ένταλμα.
Σε μια υπόθεση κλοπής που 
δυνατόν να επιτελείται στα γρα-
φεία ενός πολίτη, η Αστυνο-
μία μπορεί να εισέλθει χωρίς 
δικαστικό ένταλμα για να προ-
βε ί σ την αναγκαία έρευνα, 
αλλά ανέφερε, εάν σε ένα γρα-
φείο επιτελείται πράξη διαφθο-
ράς στην οποία μετέχει μέλος 
της Αστυνομίας θα απαιτείται 
δικαστικό ένταλμα, συνέχισε ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε 
ότι με αυτό τον τρόπο δυσκο-
λεύεται αφάνταστα το έργο της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
και διερωτήθηκε γιατί θα πρέ-
πει να υπάρχει διάκριση όταν 
αφορά τα μέλη της Αστυνομίας 

για αδικήματα διαφθοράς, σε 
σχέση με τους πολίτες για τους 
οποίους, για κάποια αδικήματα 
δεν απαιτείται δικαστικό διά-
ταγμα.
«Εάν πράγματι θέλουμε να αντι-
μετωπίσουμε τα αδικήματα δια-
φθοράς, χρειάζεται τόλμη και 
αποφασιστικότητα», ανέφερε 
προσθέτοντας ότι «αν δεν σπά-
σουμε αυγά δεν γίνεται ομελέτα 
και αν δεν πάρουμε σοβαρά 
μέτρα δεν πρόκειται να αντι-
μετωπίσουμε το φαινόμενο της 
διαφθοράς».
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου σε δήλωση μετά τη 

συνεδρία είπε ότι 
η Βουλή αποδέ-
χθηκε την αναπο-
μπή του νόμου, 
που αφορά την 
πάταξη της δια-
φ θ ο ρ ά ς  σ τ η ν 
Αστυνομία εκτός 
από ένα σημε ίο 

που υπήρχαν διαφορε τ ικέ ς 
απόψεις και στο οποίο η πλει-
οψηφία του σώματος πλην του 
ΔΗΣΥ, θεώρησε ότι για να μπο-
ρεί να γίνεται έρευνα στα σπίτια 
αστυνομικών πρέπει να προη-
γείται διάταγμα του Δικαστη-
ρίου.
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσω-
πος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερω-
τοκρίτου ανέφερε πως το κόμμα 
της θεωρεί πως η ανεξέλεγκτη 
εξουσία στα χέρια του οποιου-
δήποτε, ε ίτε ε ίναι υπηρεσία 
εσωτερικού ελέγχου, είτε άλλη 
αρμόδια αρχή του κράτους, 
μπορεί να οδηγήσει στο αντί-
θετο με το επιδιωκόμενο απο-
τέλεσμα. Πρόσθεσε ότι για το 
ΔΗΚΟ είναι θέμα αρχής ότι η 
δικαιοσύνη και τα Δικαστήρια, 
έχουν ρόλο και λόγο, και πρέπει 
να λειτουργούν κατά τρόπο που 
να ελέγχουν την άσκηση της 

εξουσία που δίνει το οποιοδή-
ποτε νομοθέτημα στην οποια-
δήποτε αρχή.
Είπε ακόμα πως η εμπλοκή της 
δικαιοσύνης στην πάταξη της 
διαφθοράς δεν είναι εμπόδιο, 
αντίθετα προάγει την πάταξη 
της διαφθοράς, όταν τα Δικα-
στήρια ελέγχουν όλους εκείνους 
οι οποίοι ασκούν την εξουσία.
Εξέφρασε διαφωνία στη θέση 
ότι δεν απαιτούνται διατάγματα 
γ ια έρευνες σε υποσ τατ ικά, 
λέγον τας ότ ι εάν υιοθετηθεί 
αυτή η φιλοσοφία και λογική 
θα πρέπει να καταργηθούν τα 
δικαστικά εν τάλματα για όλα 
τα υπόλοιπα αδικήματα. Είπε 
τέλος πως πρέπει να ομολογή-
σουμε ότι όλα τα μέλη της Επι-
τροπής Νομικών και ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης εργαστήκαμε 
μαζί, ώστε να δημιουργηθεί για 
πρώτη φορά το νέο σώμα στην 
Αστυνομία που διερευνά, θα 
προλαμβάνει και θα πατάσσει 
τη διαφθορά.
Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής 
Ευσ ταθίου σε δήλωση με τά 
τη συνεδρία είπε ότι δεν μπο-
ρούμε όλοι να συμφωνούμε 
με όλες τις νομοθετικές προτά-
σεις που καταθέτει ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης.
Πρόσθεσε ότι διαφωνούμε με 
κάποιους από τους λόγους της 
αναπομπής. Παρατήρησε ότι για 
την ΕΔΕΚ το ζήτημα είναι ξεκά-
θαρο, όπου υπάρχει συσσω-
ρευμένη εξουσία, και άσκηση 
ιδιαιτέρως δραστικών μέτρων, 
θα πρέπει να υπάρχει και έλεγ-
χος νομιμότητας, και για εμάς ο 
έλεγχος νομιμότητας ασκείται 
πρώτιστα από τα Δικαστήρια.
Είναι θέση αρχής, αυτήν είχαμε, 
έχουμε και θα έχουμε υπόψη 
όταν θα εξετάσουμε το ζήτημα 
στο αμέσως προσεχές μέλλον, 
συμπλήρωσε ο κ. Ευσταθίου.

Μερικώς αποδεκτή αναπομπή για διαφθορά Αστυνομίας



16 5 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Δεν περίμενε και δεν ήθελε 
να κερδίσει - Πώς η Ιβάνκα 
προετοιμάζεται να γίνει η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος

Έ
χει όντως ανάψει «φωτιές» και έ-
χει προκαλέσει πολύ «θυμό» το νέο 
βιβλίο για τον αμερικανό πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ και την ζωή στο 

Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του. Το «Φω-
τιά και Θυμός: Μέσα στο Λευκό Οίκο του 
Τραμπ» είναι γραμμένο από τον πρώην αρ-
θρογράφο του Guardian και βιογράφο του 
Ρούπερτ Μέρντοχ, Μάικλ Γουλφ και απο-
σπάσματά του δημοσιοποίησε η βρετανι-
κή εφημερίδα και το αμερικανικό New York 
Magazine την Τετάρτη, προκαλώντας σει-
ρά αντιδράσεων τόσο από την οικογένεια 
Τραμπ όσο και από συνεργάτες του προ-
έδρου, με κορυφαία την σύγκρουση που 
προέκυψε με τον πρόσφατα αποπεμφθέντα 
από την θέση του συμβούλου στρατηγικής 
Στίβεν Μπάνον.
Το βιβλίο περιέχει πιπεράτες λεπτομέρειες 
από την προσωπική ζωή του Τραμπ, ενώ 
ξεκινά από την προεκλογική περίοδο, επιση-
μαίνοντας πως στο επιτελείο του, όχι μόνο δεν 
περίμενε κανείς την νίκη, αλλά δεν την ήθελε 
και κανείς: «Δεν σκέφτομαι την ήττα, γιατί δεν 
πρόκειται για ήττα, έχουμε σίγουρα κερδί-
σει», έλεγε ο Τραμπ σε συνεργάτες του, σύμ-
φωνα με το βιβλίο, βέβαιος πως δεν υπήρχε 
περίπτωση να κερδίσει την προεδρία. «

Από την στιγμή που θα έχανε, ο Τραμπ θα 
ήταν και απίστευτα διάσημος, αλλά και ένας 
μάρτυρας της διεφθαρμένης Χίλαρι. Η κόρη 
του Ιβάνκα και ο γαμπρός του Τζάρνετ θα 
ήταν διεθνείς σελέμπριτις. Ο Στιβ Μπάνον 
θα είναι ο ντε φάκτο ηγέτης του tea-party. 
Η Κέλιαν Κονγουέι θα ήταν σταρ της καλω-
διακής. Η Μελάνια, που είχε πάρει από 
όλους διαβεβαιώσεις πως ο άντρας της δεν 
θα γινόταν πρόεδρος, θα μπορούσε να επι-
στρέψει στη ζωή της. Η ήττα θα λειτουρ-
γούσε τέλεια για όλους. Η ήττα ήταν νίκη», 
αναφέρει το βιβλίο. 
«Λίγο αφότου το βράδυ των εκλογών δια-
φάνηκε η ισχυρή πιθανότητα νίκης, ο γιος 
του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ είπε σε 
φίλους του ότι ο πατέρας του έμοιαζε σαν να 
είχε δει φάντασμα. Η Μελάνια έκλαιγε και 
όχι από χαρά», γράφει ο συγγραφέας, με την 
ίδια την Μελάνια Τραμπ πάντως να σπεύ-
δει να διαψεύσει το συγκεκριμένο απόσπα-
σμα, αλλά και ό,τι περιέχει το βιβλίο, χαρα-
κτηρίζοντάς το κατηγορίας «επιστημονικής 
φαντασίας».

Ιβάνκα, η πρώτη γυναίκα πρόε-
δρος των ΗΠΑ
Το βιβλίο ασχολείται διεξοδικά και με την 
«Πρώτη Κόρη» του προέδρου, την Ιβάνκα 
Τραμπ. Επισημαίνει πως τόσο αυτή όσο και 
ο σύζυγός της Τζάρεντ αποφάσισαν από κοι-
νού να δεχτούν θέσεις στο Λευκό Οίκο, με 
δεδομένη μια «μυστική συμφωνία» μεταξύ 
τους: «Αν κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρ-

ξει η ευκαιρία, τότε αυτή θα είναι που θα 
γίνει υποψήφια πρόεδρο. Η πρώτη γυναίκα 
πρόεδρος, δηλώνει η Ιβάνκα, δεν θα είναι 
η Χίλαρι Κλίντον, θα είναι η Ιβάνκα Τραμπ», 
γράφει ο Γουλφ. 

Στα ενδότερα του Λευκού Οίκου...
Ο συγγραφέας προχωρά και στα... ενδότερα 
του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο 
πρόεδρος και ο πρώην σύμβουλός του Στιβ 
Μπάνον είχαν τόσο στενή σχέση που δει-
πνούσαν μαζί κάθε βράδυ. Σε διαφορετική 
περίπτωση ο Τραμπ κλεινόταν στο δωμάτιό 
του κι έτρωγε τσιζμπεργκερ βλέποντας τρία 
κανάλια ταυτόχρονα στην τηλεόραση, ενώ 
μιλούσε με φίλους του στα τηλέφωνα. 
Αποκαλύπτει επίσης ότι ο Τραμπ έβαλε μια 
έξτρα κλειδαριά στην πόρτα του δωμα-
τίου του και έβαζε τις φωνές στο προσω-
πικό του Λευκού Οίκου, που επιχειρούσε 
να το τακτοποιήσει: «Αν το πουκάμισό μου 
είναι στο πάτωμα, είναι γιατί το θέλω στο 
πάτωμα», λέγεται πως είπε κάποτε. Επίσης 
έχει δώσει εντολή στο προσωπικό να μην 
αγγίζει ποτέ τα πράγματά του και ειδικά την 
οδοντόβουρτσά του, καθώς τρέμει στην 
ιδέα πως μπορεί να πέσει θύμα δηλητηρί-
ασης. 
Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία κοιμούνται 
σε χωριστά δωμάτια, με τις σχέσεις τους να 
μην είναι καθόλου «θερμές», αναφέρεται 
επίσης. 
Ο συγγραφέας παράλληλα οδηγείται στο 
συμπέρασμα ότι πολλά από τα αρνητικά, 
αποκαλυπτικά δημοσιεύματα για τον Τραμπ, 
που αποδίδονται σε «διαρροές» από υφι-
σταμένους του που δεν «χώνεψαν» ποτέ 
πως κέρδισε, οφείλονται τελικά στον ίδιο 
τον πρόεδρο. Κι αυτό γιατί συνηθίζει να 
μιλάει μέσω τηλεφώνου με ανθρώπους τους 
οποίους δεν θα έπρεπε να εμπιστεύεται, ενώ 
συνήθως αυτές οι συνομιλίες είναι μακρές 
και αφορούν πολλά ζητήματα, με αποτέλε-
σμα ο Ντόναλντ Τραμπ να... χάνει τον έλεγχο 
όσων ξεστομίζει.
Στιβ Μπάνον: Ο Τραμπ διέπραξε προδοσία
Το μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα από το 
βιβλίο του Γουλφ πάντως προέκυψε από 
τις αποκαλύψεις για τον Στιβ Μπάνον. Ο 
πρώην σύμβουλος του προέδρου εκτιμά ότι 
ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, διέ-
πραξε «προδοσία» όταν συναντήθηκε με 
μια Ρωσίδα δικηγόρο που θα του παρέδιδε 
επιβαρυντικές για τη Χίλαρι Κλίντον πληρο-
φορίες πριν από τις αμερικανικές εκλογές.
«Τα τρία σημαντικότερα πρόσωπα της 

εκστρατείας σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή 
ιδέα να συναντηθούν με μια ξένη κυβέρ-
νηση στον ουρανοξύστη Τραμπ, στην 
αίθουσα συσκέψεων του 25ου ορόφου, 
χωρίς την παρουσία δικηγόρων. Δεν είχαν 
δικηγόρους» λέει ο Μπάνον στον Μάικλ 
Γουλφ.
«Ακόμα κι αν πιστεύετε ότι δεν ήταν προ-
δοσία, ότι δεν ήταν κάτι το αντιπατριωτικό 
ή μια ανοησία και εγώ πιστεύω ότι ήταν όλα 
αυτά, θα έπρεπε να καλέσετε το FBI αμέσως» 
σημείωσε ο αμφιλεγόμενος πρώην υπεύθυ-
νος στρατηγικού σχεδιασμού του Λευκού 
Οίκου. «Ο δρόμος προς τον Τραμπ περνά 
απευθείας από τον Πολ Μάναφορτ, τον Ντον 
Τζ. και τον Τζάρεντ Κούσνερ» υπογράμμισε.
Η απάντηση από τον πρώην στενό φίλο του 
Μπάνον, τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν 
άργησε να έρθει, με τη μορφή σκληρής ανα-
κοίνωσης: «Ο Στιβ Μπάνον δεν έχει καμία 
σχέση με μένα, ούτε με την προεδρία μου. 
Όταν απολύθηκε, δεν έχασε μόνο τη δου-
λειά του, έχασε και το μυαλό του. Ο Στιβ 
ήταν ένας υπάλληλος που εργάστηκε για 
μένα αφού είχα ήδη κερδίσει το χρίσμα, επι-
κρατώντας ενάντια σε 17 υποψηφίους, που 
συχνά είχαν χαρακτηριστεί ως οι πιο ταλα-
ντούχοι που είχαν καταθέσει υποψηφιότητα 
για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμ-
ματος.
»Τώρα, που είναι μόνος του, ο Στιβ μαθαί-
νει ότι το να κερδίζει κανείς δεν είναι τόσο 
εύκολο, όσο το έκανα να φαίνεται. Ο Στιβ 
είχε ελάχιστη σχέση με την ιστορική μας 
νίκη, που οφείλεται στους ξεχασμένους 
άνδρες και γυναίκες αυτής της χώρας. 
Ωστόσο, ο Στιβ είχε άμεση σχέση με την 
απώλεια της θέσης της Γερουσίας στην 
Πολιτεία της Αλαμπάμα που κρατούσαν για 
περισσότερο από 30 χρόνια οι Ρεπουμπλι-
κάνοι. Ο Στιβ δεν εκπροσωπεί τη βάση μου – 
βρίσκεται απλώς σε αυτήν για τον εαυτό του.
»Ο Στιβ προσποιείται ότι βρίσκεται σε 
πόλεμο με τα μέσα ενημέρωσης, που χαρα-
κτηρίσει αντιπολίτευση, όμως περνούσε 
το χρόνο του στο Λευκό Οίκο διαρρέοντας 
ψευδείς πληροφορίες στα μέσα ενημέρω-
σης για να παρουσιάζει τον εαυτό του πολύ 
πιο σημαντικό από όσο ήταν. Είναι το μόνο 
πράγμα που κάνει καλά. Ο Στιβ σπάνια ήταν 
σε κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί μου και απλά 
προσποιείται ότι είχε επιρροή να ξεγελά-
σει κάποιους ανθρώπους, που δεν είχαν 
πρόσβαση και κανένα στοιχείο, τους οποί-
ους ξεγέλασε να γράψουν βιβλία γεμάτα 
ψέματα».

διεθνή νέα
Ο άγνωστος Τραμπ: Κλειδώνεται, φοβάται μην τον 
δηλητηριάσουν, κοιμάται χωριστά με τη Μελάνια



175 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της 
κυβέρνησης έδειξε η κρατική 
τηλεόραση

«
Είμαστε όλοι πίσω από τον ηγέτη» 
φώναζαν οι διαδηλωτές για τον αγια-
τολάχ Αλί Χαμανεΐ, στις νέες φιλοκυ-
βερνητικές διαδηλώσεις που οργα-

νώθηκαν στο Ιράν. Οι κινητοποιήσεις έγιναν 
μία ημέρα αφότου οι Φρουροί της Επανάστα-
σης κήρυξαν το «τέλος της ανταρσίας».
Έπειτα από ημέρες ταραχών σε όλη τη χώρα, 
η χθεσινή νύχτα ήταν ήρεμη στο Ιράν. Δεν 
αναφέρθηκαν διαδηλώσεις από τα μέσα ενη-
μέρωσης και τα social media. Κάποια βίντεο 
με σποραδικές συγκεντρώσεις σε μικρές 
πόλεις είδαν το φως της δημοσιότητας. Όμως 
η εγκυρότητά τους δεν μπορεί να επιβεβαι-
ωθεί. 
Σήμερα το πρωί η ιρανική τηλεόραση μετέ-
δωσε εικόνες από νέες μαζικές διαδηλώσεις 
υπέρ της κυβέρνησης, οι οποίες πραγματοποι-
ήθηκαν στην Ισφαχάν, τη Μασχνάντ, την Ορου-
μιέχ, τη Μπαμπόλ και την Αρντεμπίλ. Σε πλάνα 
που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, οι 
συγκεντρωμένοι φώναζαν «είμαστε όλοι μαζί 
πίσω από τον ηγέτη».
Ανάλογες διαδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν και 
χθες στην Τεχεράνη και σε 
20 άλλες επαρχιακές πόλεις. 

Κατηγορούν τους ε-
χθρούς της επανάστα-
σης
Το ιρανικό καθεστώς υπο-
στηρίζει ότι πίσω από τις ταραχές βρίσκονται  
«αντιεπαναστατικές ομάδες» και οι Μουτζα-
χεντίν του Λαού, μια οργάνωση της αντιπολί-
τευσης που βρίσκεται εκτός Ιράν καθώς είναι 
απαγορευμένη στη χώρα. Επίσης, το Ιράν 
κατηγορεί τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία ότι 
υποκινούν τις ταραχές. 
Χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης κήρυξαν 
το «τέλος της ανταρσίας». Οι ταραχές ξεκίνη-
σαν στις 29 Δεκεμβρίου στην πόλη Μασχάντ, 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν και επε-
κτάθηκαν σε όλη τη χώρα. 
Από την προηγούμενη Πέμπτη ως τη Δευτέρα 
το βράδυ 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην 
πλειονότητά τους διαδηλωτές, και εκατοντά-
δες συνελήφθησαν, 450 μόνο στην Τεχεράνη, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Αντιπαράθεση Ιράν – ΗΠΑ
Η Τεχεράνη κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες την «παρέμβαση» στις εσωτερι-
κές της υποθέσεις.
«Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών η αμε-
ρικανική κυβέρνηση (…) ενίσχυσε τις παρεμ-
βάσεις της με ανάρμοστο τρόπο στις εσωτε-
ρικές υποθέσεις του Ιράν με το πρόσχημα ότι 
στηρίζει τις σποραδικές διαδηλώσεις», επε-
σήμανε ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Γολα-
μαλί Χοσρού.
Από αμερικανικής πλευράς, ο Ντόναλντ Τραμπ 
τάχθηκε από την αρχή υπέρ των αντικυβερνη-
τικών διαδηλώσεων και καταδίκασε την ιρα-
νική κυβέρνηση. Από την πλευρά της η Αμε-
ρικανίδα πρεσβευτής στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι 
ζήτησε να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβού-
λιο Ασφαλείας αλλά και το Συμβούλιο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ανεργία και οικονομικά προβλήμα-
τα
Βασικό κίνητρο των διαδηλωτών ήταν η 
οικονομική κατάσταση, όμως γρήγορα εξέ-
φρασαν και πολιτικά αιτήματα. 

Κατά των ταραχών τάχθηκε 
η πολιτική τάξη στο Ιράν, οι 
μεταρρυθμιστές αλλά και οι 
συντηρητικοί. Όμως, όλοι 
αναφέρθηκαν στην ανάγκη 
να υπάρξει λύση στα οικο-
νομικά προβλήματα και 
στην ανεργία, που ανάμεσα 
στους νέους ανέρχεται στο 
30%. 

«Το βασικό αίτημα των ανθρώπων προς 
τους αξιωματούχους και την κυβέρνηση 
είναι να διευθετήσουν τα οικονομικά προ-
βλήματα», τόνισε χθες Τετάρτη το βράδυ ο 
Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί σύμβουλος του Χαμε-
νεΐ για διεθνή ζητήματα, όπως μετέδωσε το 
πρακτορείο Isna.
Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί που επα-
νεξελέγη τον Μάιο είχε δεσμευθεί ήδη κατά 
την πρώτη εκλογή του το 2013 να εργαστεί 
για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινω-
νικής κατάστασης. Οι ελπίδες των Ιρανών 
είχαν αναπτερωθεί μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της 
Τεχεράνης η οποία προέβλεπε και την άρση 
των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επι-
βληθεί στη χώρα.

διεθνή νέα

Ιράν: Νέες φιλοκυβερνητικές 
διαδηλώσεις μετά το «τέλος της 
ανταρσίας»

Υπεύθυνη μια ακραία εθνικιστική 
οργάνωση που εδρεύει στον Καναδά 
και έχει αναρτήσει γιγαντοαφίσες 
σε κεντρικά σημεία της πόλης των 
Σκοπίων

Κ
αμπάνια για τον τερματισμό των δι-
απραγματεύσεων με την Ελλάδα, 
για το θέμα της ονομασίας των Σκο-
πίων, ξεκίνησε η ακραία εθνικιστι-

κή οργάνωση «‘’Μακεδονική’’ Ένωση Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων» (MHRMI) που ε-
δρεύει στο Τορόντο του Καναδά.
Με moto: «Το όνομά μας είναι η ‘’Μακε-
δονία»” το MHRMI, ξεκίνησε εκστρατεία 
συγκέντρωσης υπογραφών, ενώ τοποθέ-
τησε σχετικές γιγαντοαφίσες σε κεντρικά 
σημεία της πόλης των Σκοπίων. Οι καταχω-
ρήσεις  αναφέρoυν προκλητικά: «Μην ξεγε-
λιέστε από τους όρους»διεθνείς», «διμερή» 
και «συνταγματική». Εάν το όνομα της 

«Μακεδονίας» αλλάξει για οποιαδήποτε 
χρήση, θα αλλάξει παντού και για πάντα». 
Και σε άλλο σημείο:  «Θέλετε να αποκα-
λείστε «Nεομακεδόνες», «Βορειομακεδό-
νες»,»Σκοπιανοί»,»Βαρντατσιώτες» ή απλά 
«Μακεδόνες»;»

Το MHRMI, επιτίθεται κατά της κυβέρνησης 
Ζάεφ ζητώντας τον τερματισμό των διαπραγ-
ματεύσεων με την Ελλάδα, τις οποίες χαρα-
κτηρίζει «ρατσιστικές και αντι-’’μακεδονι-
κές’’» 
 «Αυτό που προειδοποιήσαμε επανειλημ-
μένα τώρα ανακοινώνεται δημόσια  πως το 
όνομα, η ταυτότητα, η γλώσσα και η ιστο-
ρία μας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμα-
τεύσεων για να ικανοποιηθούν οι καταπι-
εστές μας» αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
της πλέον ακραίας εθνικιστικής οργάνω-
σης Σκοπιανών του Καναδά, που βασικό της 
έμβλημα έχει τον Ήλιο της Βεργίνας και τον 
χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας».

Γέμισαν αφίσες εθνικιστών τα Σκόπια: 
«Το όνομά μας είναι Μακεδονία»

Το τεχνητό «νησί των ανέμων» που 
θα τροφοδοτεί με ενέργεια 80 εκατ. 
Ευρωπαίους

Ε
νέργεια... το μεγάλο στοίχημα 
των επόμενων δεκαετιών. Στην 
Ελλάδα οι άνεμοι του Αιγαίου 
και ο ήλιος θα μπορούσαν, σύμ-

φωνα με τους ειδικούς, να καλύψουν τις 
ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου του 
πληθυσμού και ταυτόχρονα να γίνεται 
εξαγωγή ενέργειας σε άλλες χώρες. Στη 
Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, ωστόσο, 
πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη, 
καθώς έξι χώρες ανακοίνωσαν την κα-
τασκευή ενός τεχνητού νησιού, το ο-
ποίο θα λειτουργήσει ως γιγαντιαία πα-
ραγωγή ενέργειας για τουλάχιστον 80 
εκατ. ανθρώπους.
Το «νησί των ανέμων», όπως αποκα-
λείται ήδη, θα ξεκινήσει την παραγωγή 
ενέργειας το 2027 και θα καλύψει ένα 
ικανό ποσοστό των ενεργειακών ανα-
γκών εκατομμυρίων πολιτών από τη 
Βρετανία (παρά τυην αποχώρησή της 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση), της Γερμα-
νίας, της Νορβηγίας, του Βελγίου, της 
Δανίας και της Ολλανδίας.
Η κατασκευή του νησιού Dogger Bank 

θα κοστίσει 1,75 δισ. δολάρια και θα 
τοποθετηθεί στα 78 μίλια απόσταση 
από την ακτή του Ανατολικού Γιορκσάιρ.
Εκτός από τις ανεμογεννήτριες, το νησί 
θα διαθέτε ι χώρους γ ια τη μόν ιμη 
κατοικία των εργαζομένων και των 
συνεργείων υποστήριξης, αεροδρό-
μιο, δίκτυο δρόμων, πάρκο και τεχνητή 
λίμνη.
Το σχεδιασμό του φιλόδοξου αυτού 
έργου έχε ι αναλάβει ο ολλανδικός 
κολοσσός TenneT, ο οποίος έδωσε 
στη δημοσιότητα τα πρώτα σχέδια του 
εγχειρήματος. Στόχος είναι, όπως ανα-
λύει ένας εκ των υπευθύνων, είναι να 
αντιμετωπιστεί η κρίση ενέργειας που 
προβλέπεται να ξεσπάσει στο διάστημα 
μεταξύ του 2030 και του 2050, με την 
αξιοποίηση μίας μόνιμης πηγής, της 
Αιολικής Ενέργειας.
Την κατασκευή του τεχνητού νησιού 
έχει αναλάβει μεγάλη κοινοπραξία από 
ολλανδικές, δανέζικες και γερμανικές 
εταιρείες και η παράδοσή του έχει προ-
γραμματιστεί για το 2027.
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Δ
ύο βασικοί παράγοντες απειλούν 
το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, 
σύμφωνα με έκθεση-καμπανάκι του 
γερμανικού Υπουργείου Οικονομι-

κών, που εξέδωσε τον Δεκέμβριο, με το τέλος 
του 2017.
Προειδοποιεί πως η νέα κρίση στην παγκόσμια 
οικονομία θα είναι το αποτέλεσμα του συνδυα-
σμού δύο παραγόντων:
της αύξησης του δημόσιου και ιδιωτικού χρέ-
ους από τη μια μεριά και
-της αύξησης των τιμών των ακινήτων από την 
άλλη.
Ωστόσο, η λύση που προτείνει είναι «κλασικά 
γερμανική» και δεν είναι άλλη από την πολιτική 
της λιτότητας, παραγνωρίζοντας και πάλι τις επι-
πτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας παγκο-
σμίως και συνεπώς την επιδείνωση των επιμέ-
ρους κρίσιμων δεικτών.
Η εξέλιξη και η προοπτική του παγκοσμίου χρέ-
ους βρίσκεται σε χωρίς προηγούμενο επίπεδα 
και βεβαίως συνεχίζει να αυξάνεται
Σε εκείνο όμως που φαίνεται να έχουν δίκιο οι 
Γερμανοί είναι το ύψος, η εξέλιξη και η προο-
πτική του παγκοσμίου χρέους.
Βρίσκεται σε χωρίς προηγούμενο επίπεδα και 
βεβαίως συνεχίζει να αυξάνεται. Πού θα οδη-
γήσει όμως αυτό;
Στην ίδια έκθεση καταγράφεται ανάλογη με 
το χρέος αύξηση στις τιμές των περιουσιακών 
αξιών, όπως εκείνες των μετοχών και των ακι-
νήτων.
Το γερμανικό ΥΠΟΙΚ παρουσιάζει δύο εντυπω-
σιακά διαγράμματα, τα οποία απεικονίζουν την 
ταυτόχρονη εκτίναξη του παγκόσμιου χρέους 
και της περιουσίας ανά νοικοκυριό στις μεγα-
λύτερες οικονομίες του πλανήτη. Να σημειω-
θεί πως η αύξηση των τιμών των ακινήτων είναι 

εξόχως μεγάλη στην ίδια τη Γερμανία μετά το 
2010, γεγονός που επισημαίνεται στην έκθεση.
Μετά τη μείωση που προκάλεσε η κρίση του 
2008 στις ΗΠΑ, το παγκόσμιο χρέος αυξάνεται 
διαρκώς λόγω χαμηλών επιτοκίων για κράτη 
και ιδιώτες
«Η σύνδεση του υψηλού χρέους και των υψη-
λών τιμών των περιουσιακών στοιχείων θα 
μπορούσε να αναγνωρισθεί ως ένας κίνδυνος 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την 
πραγματική οικονομία» σημειώνεται από το 
γερμανικό ΥΠΟΙΚ.
«Ο κίνδυνος μίας ανανεωμένης κρίσης θα μπο-
ρούσε να αυξηθεί, αν καθυστερήσει η διαδικα-
σία με την οποία θα καταστούν ανθεκτικές οι 
οικονομίες»
Ωστόσο, «μία σταθερή μακροοικονομική πολι-
τική», αλλά και «διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις θα μπορούσαν να μειώσουν αυτόν τον κίν-
δυνο», τονίζεται στην ίδια έκθεση.
Εξάλλου, η άποψη στο γερμανικό ΥΠΟΙΚ είναι 
πως «ο κίνδυνος μίας ανανεωμένης κρίσης θα 
μπορούσε να αυξηθεί, αν καθυστερήσει η δια-
δικασία με την οποία θα καταστούν ανθεκτικές 
οι οικονομίες».
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται πως «η επεκτα-
τική νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρι-
κών τραπεζών οδήγησε σε υψηλή ρευστότητα 
και εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια».
Έτσι, «οι επενδυτές αναλαμβάνουν υψηλά 
ρίσκα». Στο μεταξύ, όμως, και «οι τιμές των 
μετοχών και των ακινήτων αυξήθηκαν».
Ταυτόχρονα, «μπορούν τα κράτη και ο ιδιωτι-
κός τομέας να δανείζονται με πολύ χαμηλά επι-
τόκια». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα «να μειώνεται 
η πίεση για μείωση του χρέους» των κρατών 
και του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την ίδια 
έκθεση.

Mεγάλος κίνδυνος από το 
πρωτοφανές παγκόσμιο χρέος

Σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει τις 
ΗΠΑ από τη Βόρεια Καρολίνα έως 
το Μέιν - Τεράστια προβλήματα στις 
μετακινήσεις - Χιλιάδες πτήσεις 
ακυρώθηκαν - Τουλάχιστον 65.000 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Χ
άος έχει δημιουργήσει στις ΗΠΑ 
η μετεωρολογική βόμβα που χτυ-
πά τις βορειοανατολικές πολιτεί-
ες. Η χώρα μετρά τουλάχιστον 

12 νεκρούς από τη φονική κακοκαιρία και 
πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Νέα Υ-
όρκη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και έκλεισε το αεροδρόμιο JFK!
Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι σφοδρές χιο-
νοπτώσεις κυριολεκτικά σαρώνουν τις 
βορειοανατολικές ΗΠΑ με αποτέλεσμα 
να κλείσουν σχολεία και 
δημόσιες υπηρεσίες και να 
προκληθούν προβλήματα 
στις μετακινήσεις καθώς 
τα συνεργεία καθαρισμού 
δίνουν μάχη με τον χρόνο 
για να απομακρύνουν το 
χιόνι από τους δρόμους 
προτού ο υδράργυρος 
βουτήξει πολλούς βαθ-
μούς κάτω από το μηδέν 
και το χιόνι μετατραπεί σε παγετό.
Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, τα εκχιονι-
στικά μηχανήματα βρίσκονται ήδη στους 
δρόμους και όσοι αψήφησαν τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα για να πάνε στις δου-
λειές τους απλά ήλπιζαν ότι θα τα κατα-
φέρουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους 
ασφαλείς καθώς η κακοκαιρία αναμένεται 
να επιδεινωθεί αργότερα σήμερα.
Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για 
χιονοθύελλες από τις ακτές από τη Βόρεια 
Καρολίνα έως το Μέιν, την ώρα που η 
μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για 
ανέμους ταχύτητας 113 χιλιομέτρων την 
ώρα.
Για τη Βοστόνη αλλά και τις παράκτιες 
περιοχές στη βόρεια Νέα Αγγλία οι ειδικοί 
προειδοποιούν ότι το ύψος του χιονιού θα 
ξεπεράσει τα 30 εκατοστά.
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη 
ζωή τους από τη βαρυχειμωνιά τις τελευ-

ταίες ημέρες, μεταξύ αυτών δύο άστεγοι 
στο Χιούστον.
Περισσότερες από 3000 πτήσεις από 
και προς τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν ενόψει 
της «μετεωρολογικής βόμβας» σήμερα. 
Στα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της 
Νέας Υόρκης και το Διεθνές αεροδρόμιο 
Λόγκαν της Βοστόνης, τρεις στις τέσσερις 
πτήσεις ματαιώθηκαν, σύμφωνα με την 
υπηρεσία FlightAware.com.
Οι δημόσιες υπηρεσίες θα ανοίξουν για 
το κοινό με καθυστέρηση δύο ωρών, ενώ 
οι αρχές σε Κονέτικατ, Νιου Τζέρσεϊ και 
Μασαχουσέτη έδωσαν εντολή στο προ-
σωπικό που δεν είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών να παραμείνει 
στα σπίτια του. Στο Μέιν, ο κυβερνήτης Πολ 
Λεπέιτζ διέταξε το κλείσιμο των δημόσιων 
υπηρεσιών για το υπόλοιπο της ημέρας.
«Οι μετακινήσεις αναμένεται να διεξάγο-

νται σε επισφαλείς συνθή-
κες» είπε ο Λεπέιτζ σε μια 
ανακοίνωση που εκδό-
θηκε.
Τουλάχιστον 65000 νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις στα 
βορειοανατολικά των ΗΠΑ 
παραμένουν χωρίς ηλε-
κτρικό ρεύμα, ένας αριθμός 
που αναμένεται να αυξηθεί 
όσο περνούν οι ώρες.

Τα σχολεία δεν άνοιξαν στη Νέα Υόρκη, σε 
πολλές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ και της 
Βοστόνης.

Ευρώπη
 Η καταιγίδα «Eleanor», η τέταρτη που 
πλήττει φέτος το χειμώνα τη δυτική 
Ευρώπη με ανέμους που πνέουν με ταχύ-
τητα έως και 160 χιλιομέτρων την ώρα, 
είχε ως αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο 
ένας νεαρός σκιέρ στη Γαλλία και να προ-
κληθούν πολλά ατυχήματα και πολλά προ-
βλήματα στις αεροπορικές και σιδηροδρο-
μικές συγκοινωνίες και σε άλλες χώρες. 
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, 23 άνθρωποι 
έχουν τραυματιστεί συνολικά στη δυτική 
Ευρώπη. 
 Ριπές ανέμων και σφοδρές βροχοπτώσεις 
πλήττουν την Αγγλία, την Ιρλανδία, την 
Ελβετία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλαν-
δία, τα παράλια της Ισπανίας και τη Γαλλία.

Σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης η Νέα Υόρκη - Έκλεισε 
το αεροδρόμιο JFK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



195 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

οικογένεια

Α
ς ρίξουμε μια ματιά στις αποσκευές μας 
– τις συναισθηματικές αποσκευές μας. 
Τι σκέφτεσαι να πάρεις μαζί σου τον Και-
νούργιο Χρόνο; Μήπως θέλεις να κου-

βαλήσεις όλες εκείνες τις παλιές μνησικακίες, τους 
φθόνους και τις ζήλιες; Προγραμμάτισε να απαλ-
λαγείς από αυτές. Αν πρέπει να ξεδιαλύνεις κάποια 
παρεξήγηση με κάποιον – τη μητέρα σου, τον πα-
τέρα σου, το γιο σου ή την κόρη σου – τηλεφώνη-
σέ τους και τακτοποίησε το θέμα σήμερα! Αν είναι 
αδύνατο, τότε γράψε ένα γράμμα ... και άσε την πι-
κρία να φύγει. Ξεκίνησε τον Καινούργιο Χρόνο με 
καινούργια καθαρή καρδιά και άδειασε τις απο-
σκευές σου ώστε να έχεις πολύ χώρο για τα καλά 
πράγματα.
Με τα μικρά παιδιά, είναι εύκολο να 
λες όλην την ώρα «μη» σα να έχει κολ-
λήσει η βελόνα του γραμμοφώνου
Όταν τα παιδιά είναι μικρά, συνήθως το μόνο 
που λέμε είναι «μη, μη, μη,» ή «όχι, όχι, όχι!» 
σαν το δίσκο που έχει κολλήσει η βελόνα στο ίδιο 
σημείο. Όταν τα παιδιά μας είναι μικρά, πολλές 
φορές χρειάζεται να πούμε «όχι» για να τα προ-
στατέψουμε. Αλλά μερικές φορές ολόκληρη η 
μέρα τους μπορεί να είναι ένα ατέλειωτο «όχι ή 
μη». Θα μπορούσες, αντίθετα, να επινοείς κάτι 
θετικό όταν μπορείς. Για παράδειγμα, αν προσπα-
θούν να πάρουν το ποτήρι σου με το νερό, απομά-
κρυνέ το και πες, «Θα χυθεί το νερό και θα βρα-
χείς.» Ή αν κάνουν κάποιο puzzle και βάζουν τα 
κομμάτια λάθος, δοκίμασε να πεις, «Πολύ ωραία 
προσπάθεια, αλλά για να δοκιμάσουμε αλλιώς.» 
Να λες όχι όταν χρειάζεται, αλλά προσπάθησε να 
βρεις μία πιο θετική προσέγγιση στην επικοινω-
νία.
Έχω μία υπόδειξη να σου κάνω: αγό-
ρασε και κράτα το 
Ίσως να σκεφτείς ότι μιλάω για μετοχές στο χρη-
ματιστήριο – και, μ’ αυτήν την κατάσταση που 
επικρατεί στην Wall Street, ίσως να μην είναι και 
άσχημη ιδέα. Αλλά να αγοράσεις και να κρατήσεις 
ισχύει και για το γάμο. Βλέπετε, όπως ακριβώς 
στο χρηματιστήριο, έχεις τη μεγαλύτερη απόδοση 
από το γάμο όταν αφοσιωθείς σ’ αυτόν για πολύν 
καιρό. Αν μπορείς ν’ αντέξεις και ν’ αντιμετωπίσεις 
τις πτώσεις αντί να υποχωρήσεις, η επένδυσή σου 
σχεδόν πάντοτε θα αποδώσει και θα σε αποζημι-
ώσει. Γιαυτό υιοθέτησε στο γάμο σου την τακτική 
«μείνε εκεί που είσαι’ μην ξεκολλάς».
Δεν έχω διάθεση! Δε θέλω να πάω!
Σας έτυχε ποτέ να πείτε, «δεν έχω διάθεση, δε 
θέλω να πάω»; Όλοι μας το έχουμε πει κατά και-
ρούς. Και μερικές φορές μπορεί να υπάρχει σοβα-
ρός λόγος. Αλλά πολλές φορές δε θέλουμε να 
κάνουμε κάτι γιατί απλούστατα σκεφτόμαστε τον 

εαυτούλη μας και όχι τους άλλους – τον άντρα μας, 
τη γυναίκα μας, τον αδελφό μας, την αδελφή μας, 
τα παιδιά μας ή τους φίλους μας. Τα παιδιά μας 
πρέπει να μας δουν να κάνουμε πρόθυμα και με 
χαρά κάποια πράγματα γιατί το θέλουν οι άλλοι 
και μάλιστα να υιοθετήσουν κι εκείνα μια τέτοια  
στάση. Γιαυτό, την επόμενη φορά που θα σου 
ζητήσουν να κάνεις κάτι, αντί να γκρινιάσεις και να 
πεις, «Εντάξει, αφού το θέλεις», να πεις, «Σίγουρα, 
μετά χαράς!»
Γιατί δεν είστε σαν εμένα;
Πολλές φορές έκανα αυτήν τη σκέψη και την ερώ-
τηση για τους συνεργάτες μου, για τους φίλους 
μου, ακόμα και για τη γυναίκα μου και για τα παι-
διά μου. Γιατί δεν είσαι πιο  ήρεμος, πιο ανεκτικός 
ή πιο πονετικός; Δυσκολεύομαι να το παραδεχτώ, 
γιατί όταν το σκέφτομαι, δε θα μου άρεσε πολύ αν 
όλοι είχαν το δικό μου χαρακτήρα ή η προσωπι-
κότητά τους ήταν ίδια με τη δική μου. Τελικά, χαί-
ρομαι που έμαθα να είμαι ευγνώμων για όλους 
εσάς που είστε λεπτολόγοι αλλά και για σας που 
είστε δυναμικοί και ίσως επιθετικοί. Ευχαριστώ το 
Θεό που δεν είστε σαν εμένα!
Πέντε λέξεις για έναν καλύτερο γάμο
Αν θέλεις ο γάμος σου να γίνει καλύτερος, τότε να 
λες αυτήν τη μικρή φράση στον άντρα σου ή στη 
γυναίκα σου, «Πόσο χαίρομαι που σε παντρεύ-
τηκα.» Αυτά τα απλά λόγια επιβεβαιώνουν τα 
αισθήματά σου και ο άλλος που τα ακούει νιώθει 
ότι εξακολουθείς να τον εκτιμάς και να τον αγα-
πάς. Αν νιώθει ανασφάλεια ή ότι είναι ανεπιθύ-
μητος, αυτά τα λόγια θα του επιβεβαιώσουν την 
αγάπη σου. Αν περνάτε κάποια δύσκολη περίοδο 
στη συζυγική σας ζωή, προσπαθήστε και δοκι-
μάστε να πείτε αυτά τα λόγια. Μπορείτε να τα πείτε 
την ώρα που είστε στο τραπέζι κάτω από το φως 
των κεριών, ή ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο την 
ώρα που πάτε το παιδί σας στο γήπεδο για προ-
πόνηση. Δεν έχει σημασία ο χώρος αλλά τα λόγια.
Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα παι-
διά σου;
Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα παιδιά σου; 
Κάποια γνωστή μου είναι σχεδόν σαράντα χρο-
νών και μέχρι σήμερα η μαμά της της λέει τι να 
κάνει. Όπως, «Αυτά τα λουλούδια δεν τα πότι-
σες. Θέλουν πότισμα.» «Η επιδερμίδα σου είναι 
ξερή—βάλε κρέμα.» ‘Η, «το σπίτι θα ήταν πιο 
ωραίο με κουρτίνες.» Καθώς τα παιδιά σου αλλά-
ζουν και γίνονται ενήλικα, πρέπει ν’ αλλάξει και 
ο δικός σου ρόλος. Εκτός αν είναι θέμα ζωής ή 
θανάτου, να δώσεις τη συμβουλή σου όταν σου 
τη ζητήσουν. Φρόντισε να είσαι καλός ακροατής 
και να ενθαρρύνεις αντί να κριτικάρεις. Δείξε την 
αγάπη σου και άφησέ τους να γίνουν οι άνθρωποι 
που τους δίδαξες ότι πρέπει να είναι.

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

Αναχωρεί τώρα η πτήση 2018. 
Εξετάστε τις αποσκευές σας.

• To παιδί μου και εγώ
Σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί 

να χρησιμοποιεί μαξιλάρι;

Τ
ι μέγεθος πρέπει να έχει αυτό και 
πότε θα χρησιμοποιεί ένα μαξιλά-
ρι όμοιο με τα δικά σας; Μάθετε ο-
ρισμένους κανόνες για το ποιο εί-

ναι το κατάλληλο μαξιλάρι ανά ηλικία.

Πότε χρειάζεται το παιδί μαξιλάρι
Τα παιδιά καλό είναι να ξεκινούν να χρησι-
μοποιούν μαξιλάρι μετά την ηλικία των 2 
ετών, γιατί τότε αποκτούν τον έλεγχο του 
κεφαλιού και μπορούν να γυρίζουν από 
τη μία θέση στην άλλη.

Για ποιους λόγους πρέπει να α-
ποφεύγουμε το μαξιλάρι σε παι-
διά μικρότερης ηλικίας;
Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού 
και Ανθρώπινης Ανάπτυξης μας δίνει 
κάποιος κανόνες
Τους πρώτους 3- 4 μήνες ζωής τα βρέφη 
κοιμούνται αρκετές ώρες. Εξαιτίας αυτού 
δεν έχουν καλό έλεγχο του κορμού και της 
κεφαλής, με αποτέλεσμα με το μαξιλάρι να 
κοιμούνται σε κακή στάση και να επηρεά-
ζεται μεταξύ άλλων και η ανάπτυξή τους.
Το μαξιλάρι μπορεί να προκαλέσει από-
φραξη σε μύτη και στόμα τους και να 
πεθάνουν από ασφυξία ειδικά όταν κοι-
μούνται σε βρεφικό κρεβατάκι. Έρευνες 
έδειξαν ότι η χρήση μαξιλαριού αυξάνει 
το κίνδυνο του αιφνίδιου βρεφικού θανά-
του (SIDS).
Η σπονδυλική στήλη τους δεν έχει ανα-
πτυχθεί καλά και μπορεί να προκληθούν 
προβλήματα. Συνήθως το παιδί ξεκινά 
να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο παιδικό 
μαξιλάρι όταν «αποχωριστεί» την κούνια 
και αρχίσει να κοιμάται σε κανονικό κρε-
βάτι. Μέχρι εκείνη την στιγμή, μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε μια πετσέτα κάτω από 
το κεφάλι του μωρού, η οποία θα χρησι-
μεύει και για λόγους υγιεινής.

Πώς να επιλέξουμε το κατάλλη-
λο μαξιλάρι
1. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε ένα 
μαξιλάρι χωρίς αλλεργιογόνα από 100% 
βαμβάκι. Καλό είναι να αποφύγετε μαξι-

λάρια που αποτελούνται από φτερά ή 
πούπουλα, γιατί είναι επικίνδυνα μεταξύ 
άλλων και για αλλεργίες.
2. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί με το μέγεθος του μαξιλαριού που 
θα επιλέξετε για τα παιδιά σας. Δεν θα 
πρέπει να είναι στο ίδιο μέγεθος με αυτό 
των ενηλίκων. Ένα «καλό» παιδικό μαξι-
λάρι κυμαίνεται μεταξύ 30- 40 εκατοστών 
μήκος και πάχος στα 5-7 εκατοστά. Σε 
περίπτωση που επιλέξετε κάποιο μεγαλύ-
τερο μέγεθος θα είναι επικίνδυνο να προ-
καλέσει ασφυξία στα παιδιά.
3. Τα ανατομικά μαξιλάρια καλό είναι να 
χρησιμοποιούνται σε παιδιά άνω των 5 
ετών. Επιλέγετε ένα με κυματιστό σχήμα, 
αντίστοιχο της καμπύλης-λόρδωσης του 
αυχένα από αφρό (foam). Το συγκεκρι-
μένο υλικό παίρνει το σχήμα της περιοχής, 
με την οποία έρχεται σε επαφή. H σπον-
δυλική του στήλη και ιδιαίτερα ο αυχένας 
του παιδιού θα έχει αρχίσει στην ηλικία 
αυτή να αναπτύσσει το φυσιολογικό της 
κοίλωμα-λόρδωση και θα χρειάζεται ένα 
μαξιλάρι, το οποίο να βοηθάει στην δια-
τήρησή του.
4. Σημαντικό είναι και το στρώμα, το 
οποίο σε συνδυασμό με το μαξιλάρι 
προσφέρουν στο παιδί έναν άνετο και 
ασφαλή ύπνο. Είναι καλό το στρώμα να 
είναι ημίσκληρο. Σε κάθε περίπτωση πριν 
προβείτε στην αγορά μαξιλαριού θα πρέ-
πει να συμβουλευτείτε τον παιδίατρο, ο 
οποίος θα σας ενημερώσει για το ιδανικά 
μαξιλάρι για το δικό σας παιδί.
5. Για να καταλάβετε αν είναι κατάλληλο 
πατήστε στη μέση του μαξιλαριού για να 
αξιολογήσετε πόσο γρήγορα ανακτά το 
σχήμα του. Αν το μαξιλάρι δεν κινείται ή 
μετακινείται ελαφριά όταν το πιέσετε είναι 
πολύ μαλακό και ανασφαλές για το παιδί 
σας. Αν το μαξιλάρι χρειάζεται αρκετά 
λεπτά για να ανακτήσει το σχήμα του τότε 
είναι πολύ σταθερό και μη άνετο για το 
παιδί.
 6. Εάν το παιδί σας κοιμάται σε διπλό κρε-
βάτι μην αφήνετε έξτρα μαξιλάρι στο κρε-
βάτι. 
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Μ
πορεί στο μυα-
λό σου το σκοι-
νάκ ι  να  ε ί να ι 
σ υ ν δ υ α σ μ έ ν ο 

με το σχολείο και τα παιδικά 
σου χρόνια. Το καταλαβαί-
νουμε. Αν δεν έ χε ις ξανα-
πιάσει στα χέρια σου σχοι-
νάκι από τότε σου έχω εδώ 
5 λόγους που το σκοινάκι εί-
ναι μια από τις καλύτερες α-
σκήσεις που υπάρχουν (και 
ε ίναι και πολύ πιο cool απ 
όσο νομίζεις!)

Όταν λέμε ότι καίει… 
ΚΑΙΕΙ!
Ελάχ ισ τε ς ασκήσε ις καίνε 
τόσ ε ς  θ ε ρμ ίδε ς  όσ ε ς  το 
σκοινάκ ι.  Ακόμα και  αν 
πηδάς πάνω κάτω σε 
μ ι α  σ τ α θ ε ρ ή  μ έ σ η 
ταχύτητα (ή να κάνεις 
j u m p i n g  j a c k s )  θ α 
καις περίπου 10 με 
16  θ ε ρμ ίδ ε ς  τ ο 
λεπτό. Βρε ς έ να 
ωραίο 10 λεπτό 
πρόγραμμα εξά-
σκησης  με  σκοι -
νάκ ι και δούλεψε το 
σε 3 γύρους. Έρευνε ς 
λένε ότι το να κάνεις 
γ ια 10 λεπτά σκοι-
νάκι ε ίναι σαν να 
τρέχεις 1 χλμ σε 5 
λεπτά!

Αυξάνει την αντο-
χή και την ταχύ-
τητα σου!
Γι αυτό και ε ίναι ο 
έ νας  mus t  τ ρόπος 
ε κ γ ύ μ ν α σ η ς  ό σ ω ν 
ασχολούνται με μαχη-
τ ικά αθλήματα όπως 
MMA, kick box, πυγμα-
χία κτλ. Το σκοινάκι βελτι-
ώνει την ισορροπία σου, την 
ταχύτητα σου και τη φυσική 
σου κατάσταση, κάνοντας το 
μυαλό σου να συγκεντρώνε-
ται στην κίνηση τον ποδιών 
σου για παρατεταμένο χρο-
ν ικό διάσ τ ημα ακόμα κ ι 

αν δε ν το συνε ιδητοποι-
είς εκείνη την στιγμή. Γιατί 
νομίζεις πως είναι η αγαπη-
μένη άσκηση των πυγμά-
χων;

Αυξάνε ι την οστ ική 
πυκνότητα
Η μεσαία ένταση που δίνει 
το σκοινάκ ι  σαν άσκηση 
αυξάνει την οστική πυκνό-
τητα αλλά ΔΕΝ ε ίναι τόσο 
«ζόρικο» γ ια τους συνδέ-
σμους  όπως το  τ ρέξ ιμο, 
κα θ ώ ς  η  «π ί εσ η»  κά θ ε 
«πηδήματος» ασκείται και 
στα 2 πόδια ταυτόχρονα σε 
αντίθεση με το τρέξιμο που 
είναι ένα πόδι την φορά!

Κάνει καλό στον ε-
γκέφαλό σου
Ναι, καταλαβαίνω πως 
ακούγεται αρχικά, αλλά 

ας  ολοκ ληρώσω… 
Το σ χοινάκ ι  ε ί να ι 
ά σ κ η σ η  π ο υ  σ ο υ 

επιβάλλει να χρησιμο-
ποιήσε ις  το  μυαλό 

σ ο υ  μ α ζ ί  μ ε  τ ο 
σώμα σου (αλλιώς 
πολύ απλά θα φας 

τ α  μ ο ύ τ ρ α  σ ο υ!) 
κά τ ι  που κάνε ι  τον 

ε γκέφαλο σου να δου-
λεύει υπερωρίες και να 

αυξάνει την αίσθηση 
του ρυθμού, συν το-
νισμού και στρατηγι-

κής σου!

Είναι βολικό.
Είναι ελαφρύ, οικονο-
μικό, δεν πιάνει χώρο, 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί  σ ε  ό τ ι 

χρώμα θε ς,  από απλό 
σκοινάκι με ξύλινη λαβή 

μέχρι πλασ τ ικό με νάιλον 
ίνες, λαστιχένιο, με μετρητή 
σ τροφών με μετρητή χρό-
νου κτ λ κ τ λ κ τ λ. Plus, δεν 
χρε ιάζ εσαι συγκεκριμένο 
χώρο, μέρα, ώρα ημέρας 
κτλ για να το χρησιμοποιή-
σεις!

Ο
ι μπανάνες είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα πολλών και η 
αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γευστικό φρού-
το. Περιέχει ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, είναι πλούσια σε βι-
ταμίνες (Α, Β, C, D) ενώ έχει μόνο 88 θερμίδες. Εκτός, όμως α-

πό αυτά έχει και άλλα οφέλη, πολύ σημαντικά. Δείτε παρακάτω τέσσερις 
λόγους για να τρώμε μπανάνες...

1. Μειώνουν την πείνα
Οι μπανάνες, λόγω της περιεκτικότητας τους σε φυτικές ίνες αποτελούν 
ιδανική λύση για τον περιορισμό της όρεξής μας.

2. Μειώνουν το άγχος 
Οι μπανάνες είναι ότι χρειάζεται κάποιος για να μειώσει το άγχος και 
ταυτόχρονα να αυξήσει την ενέργειά του. Είναι ιδιαίτερα δυναμωτικές.

3. Είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά
Το συγκεκριμένο φρούτο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βοηθάει 
τόσο στην αποκατάσταση του DNA, όσο και των κυττάρων. 

4. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση
Είναι γνωστό πως οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο. Το συγκεκριμένο 
μεταλλικό στοιχείο είναι γνωστό για την ικανότητα του να βοηθά στη μεί-
ωση της αρτηριακής πίεσης, επειδή μειώνει την επίδραση του νατρίου, 
σύμφωνα με το American Heart Association.

Ο
ι άνθρωποι που τρώνε 
τουλάχιστον μια χού-
φτα ξηρών καρπών κά-
θε μέρα (γύρω στα 20 

γραμμάρια), έχουν μικρότερο κίν-
δυνο για καρδιοπάθεια, καρκίνο 
και άλλες ασθένειες, σύμφωνα με 
μια νέα βρετανο-νορβηγική επι-
στημονική έρευνα.
Οι ερευνητές του Imperial College 
του Λονδίνου και του Νορβηγι-
κού Πανεπιστημίου Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, με επικεφαλής τον 
επιδημιολόγο Ντάγκφιν ‘Αουνε 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
πρώτου, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο βρε-
τανικό ιατρικό περιοδικό «BMC 
Medicine», αξιολόγησαν 29 
μελέτες από όλο τον κόσμο, που 
αφορούσαν συνολικά 819.000 
ανθρώπους, σχετικά με τη σχέση 
ξηρών καρπών και ασθενειών.
Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι μια 
καθημερινή χούφτα ξηρών καρ-
πών μπορεί να μειώσει τον κίν-
δυνο στεφιανιαίας νόσου κατά 
σχεδόν 30%, του καρκίνου κατά 
15% και του πρόωρου θανάτου 
από οποιαδήποτε αιτία κατά 22%. 
Επίσης, μειώνεται κατά 50% ο κίν-
δυνος θανάτου από πνευμονοπά-
θεια και του διαβήτη κατά σχεδόν 
40%.
Όπως είπε ο ‘Αουνε, «βρήκαμε 
μια συστηματική μείωση του κιν-
δύνου για διάφορες παθήσεις, 
πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει 
πραγματική σχέση ανάμεσα στην 
κατανάλωση των ξηρών καρπών 
και στην υγεία. Πρόκειται για 
σημαντικό όφελος, για μια μάλι-
στα τόσο μικρή ποσότητα τρο-
φής».
Τα οφέλη -που οφείλονται στην 
περιεκτικότητά τους σε φυτικές 
ίνες, μαγνήσιο, πολυακόρεστα 
λίπη και άλλα θρεπτικά και αντι-
οξειδωτικά συστατικά- αφορούν 
πολλά είδη ξηρών καρπών, όπως 
φουντούκια, καρύδια, φιστίκια 
κ.α.
Από την άλλη, σύμφωνα με τη 
μελέτη, δεν φαίνεται ότι η κατα-
νάλωση μεγαλύτερης ποσότητας 
πάνω από 20 γραμμάρια, επιφέ-
ρει κάποια ουσιαστική περαιτέρω 
βελτίωση στα οφέλη.

«Ασπίδα» για 
την υγεία μία 
χούφτα ξηροί 
καρποί Γιατί είναι σημαντικό να 

καταναλώνουμε μπανάνες;

Γιατί να ξεκινήσεις 
γυμναστική με σχοινάκι;

υγεία

Νευροπάθειε ς, λοιμώ-
ξεις, προβλήματα σ τα 
νεφρά, ανωμαλίες στην 

κυκλοφορία του αίματος των 
ποδιών και των χεριών που 
μπορεί να καταλήξουν σε γάγ-
γραινα είναι μερικές μόνο από 
τις κοινές επιπλοκές του δια-
βήτη.
Προκαλεί, επίσης, καταρράκτη 
στα μάτια και διάφορες παθή-
σεις σ τον αμφιβλησ τροειδή 
χιτώνα των ματιών, που μπο-
ρεί να οδηγήσουν ακόμη και σε 
τύφλωση.
Άνθρωποι που διαγιγνώσκο-
νται με διαβήτη τύπου 2 πριν 
την ηλικία των 45 ετών, έχουν 
υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, 
όπως καρδιοπάθεια, νεφρική 
βλάβη και προβλήματα όρασης 
σε σχέση με όσους εμφανίζουν 
τη νόσο αργότερα.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέ-

ληξαν ερευνητές του Aarhus 
University στη Δανία.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν επί-
σης ότι νεότεροι άνθρωποι με 
διαβήτη τύπου 2 έχουν φτω-
χότερη υγεία σε σχέση με τους 
μεγαλύτερους και μεγαλύτερες 
ανάγκες για εντατική αγωγή και 
στήριξη την οποία μπορεί να 
μη λαμβάνουν.
Ποσοστό 20% των νεότερων 
ασθενών είχε αρχικά σημάδια 
νεφρικής βλάβης και 7% είχε 
σημάδια οφθαλμικής βλάβης.
Οι νεότεροι άνθρωποι με δια-
βήτη ήταν επίσης πιθανότερο 
να είναι υπέρβαροι και να μην 
ρυθμίζουν σωστά τα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα τους, να 
έ χουν υψηλότερη χολησ τε-
ρόλη και περίπου ίδια ποσοστά 
υπέρτασης σε σχέση με τους 
ηλικιωμένους πάσχοντες από 
διαβήτη.

Διαβήτης: Η ηλικία-
ορόσημο για την εμφάνιση 
επιπλοκών
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Ε
νας καλός ακροατής είναι τόσο ζωτικής σημασίας ώστε 
χωρίς κάποιον αισθανόμαστε μία υπαρξιακή μοναξιά 
όπως ο ψαλμωδός που φώναζε ‘’Κανένας άνθρωπος 
δε νοιάστηκε για την ψυχή  μου’’.

Οταν ακούμε, η σιωπή είναι πιο ισχυρή έκφραση αγάπης από 
τα λόγια. Ευκαιρίες ν’ακούσεις δίνονται κάθε λεπτό - μόνο που  
πρέπει να κάνεις ησυχία και να τις αποδεχθείς. Δεν χρειάζεται 
να πεις κάτι χαρακτηριστικά έξυπνο. 
Ακόμα και ο συνηθισμένος χαιρετισμός ‘’Καλημέρα, πως 
είσαι;’’ και η παύση ν’ακούσεις την απάντηση όπως ‘’Καλά, 
ευχαριστώ, εσύ;’’ σημαίνει πολλά.
Χωρίς  αυτές τις αλληλεπιδράσεις όλοι σταδιακά θ’αρχίζαμε 
ν’ανησυχούμε αν οι άλλοι μας εκτιμούν, ή αν γινόμαστε απο-
δεκτοί ή καλοδεχούμενοι.
Το να ακούς με συμπαράσταση είναι τέχνη που σε δένει πιο 
πολύ με τους αγαπημένους σου. Οταν ακούς κάποιο άλλο πρό-
σωπο τιμάς την βαθύτερη υπαρξή του. Απορροφημένοι ειλι-
κρινά στην ιστορία κάποιου άλλου είναι σα να λέμε: ‘’Είσαι 
σημαντικός. Η ζωή σου, τα συναισθήματα και οι σκέψεις σου 
έχουν σημασία για μένα. Και θέλω να ξέρω τον πραγματικό 
χαρακτήρα σου’’. 
Το απλό άκουσμα ενώ φαίνεται ότι δεν περιέχει δράση, συχνά 
ελευθερώνει άλλους να προχωρήσουν με τις ζωές τους. Επι-
κεντρώνεσαι στην πιο συναισθηματική κουβέντα ενός προ-
σώπου, την επαναλαμβάνεις και ρωτάς για να μάθεις περισ-
σότερα. Εξετάζεις καλά χωρίς να  κρίνεις και δεν βιάζεσαι να 
δώσεις συμβουλή. Νιώθεις ότι τον βοηθάς και αισθάνεσαι πιο 
κοντά του. Είναι ωραίο όταν κάποιος ανοίγεται και σου λέει τι 
είναι σημαντικό.
Σύμφωνα με μελέτες, όταν ακούμε ενεργοποιείται το τμήμα 
του  εγκέφαλου που συνδέεται με την εμπάθεια. Είμαστε ικα-
νοί παρακολουθώντας και ακούγοντας, να βιώνουμε λίγο από 
αυτό που βιώνουν οι άλλοι. Επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, το 
να ακούμε είναι κρίσιμο για την επιβίωσή μας. 

Τότε νιώθουμε ασφάλεια στις σχέσεις μας με τους άλλους και 
έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι θα μας προσφέρουν αγάπη και 
φροντίδα σε στιγμές ανάγκης.
Καθώς ακούμε τις ιστορίες των άλλων, παρακολουθούμε τα 
πρόσωπά τους και τις φωνές τους, η ευαισθησία μας ενερ-
γοποιείται. Οταν δεθείς με κάποιον άλλον, τότε αυτός  γίνεται 
μέρος του εαυτού σου και μετά δεν μπορείς παρά να επεκτεί-
νεις τη φροντίδα και την ευσπλαγχνία. Εχει αποδειχθεί ότι ένα 

πρόσωπο που ακούγεται είναι πιο πιθανό να προσφέρει υπο-
στήριξη σε κάποιον άλλον που τη χρειάζεται.
Η ανάγκη μας για έναν ακροατή είναι έμφυτη και μας βγάζει 
από την μοναχικότητα μας. Βέβαια, μόνο ο Θεός, ο Απόλυτος 
Ακροατής και Σύντροφος, όπως την ώρα της προσευχής και σε 
όλο το ταξίδι της ζωής μας, ακούει τις βαθύτερες σκέψεις μας.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ
ακουσε    με
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Κ
άθε άνθρωπος μέσα στην μέρα του, την εβδομάδα του, 
καθ όλη την διάρκεια της ζωής του καλείται να διαλέξει 
ανάμεσα σε δύο πιθανές στάσεις: την αισιοδοξία  και την 
απαισιοδοξία, το μισογεμάτο ή το μισοάδειο ποτήρι . 

Θα μου πείτε δεν μπορείς να είσαι πάντα αισιόδοξος και στο 
κάθε τι εξαρτάται από τις καταστάσεις όπως εξελίσσονται. Θα σας 
απαντήσω ότι σα καταλαβαίνω αλλα όθε και αισιόδοξος μπορεί 
η πρέπει να είσαι. Λίγο πολύ -ας το παραδεχτούμε- όσο και αν 
μπαινοβγαίνεις ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο επιλογές μια από τις  δύο 
τελικά υπερισχύει. Και έτσι καταλήγουμε να έχουμε δύο τύπους 
ανθρώπων. Αυτούς που επιλέγουν να είναι αισιόδοξοι και χαρού-
μενοι με ή χωρίς λόγο και αυτούς που επιλέγουν να μην είναι, με 
ή χωρίς λόγο!
Η απορία είναι: Αυτοί οι αισιόδοξοι  άνθρωποι ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡ-
ΝΟΥΝ? ΠΩΣ ΤΟ  Ο ΚΑΝΟΥΝ; Ας το συζητήσουμε λοιπόν να ραΐσει 
αισιόδοξα  η νέα χρονια.
Οι αισιόδοξοι και συχνά ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν κάποιες 
συνήθειες. Κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά Άλο τους 
άλλους . Δηλαδή:

1. Δεν κρατάνε κακία
Στη θεωρία: Ο χαρούμενος άνθρωπος έχει αποδεχτεί ότι είναι 
προτιμότερο να συγχωρείς και να ξεχνάς από να συντηρείς 
μόνιμα αρνητικά συναισθήματα για κάποιον ή για μια κατάσταση. 
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αποφεύγουν ό,τι κουβαλάει μαζί του ο 
αρνητισμός όπως το άγχος, τη καταπίεση και το  κατσούφιασμα.
Στην πράξη:  Άφησε όλα τα προηγούμενα λάθη, ανθρώπους  και 
καταστάσεις που σε επηρέασαν αρνητικά πίσω σου χωρίς κακία 
και κάνε χώρο για ότι καινούργια Ευών ι να έρθει στο διάβα σου 
.  Η ενέργεια που θα κερδίσεις απ το να μη κατατρίβεσαι με τις 
κακίες του παρελθοντος θα είναι εποικοδομητική και θα την αξιο-
ποιήσεις με το να κάνεις υπέροχα νέα πράγματα.

2. Βλέπουν τα προβλήματα σαν ευκαιρίες
Στην θεωρία: Το ‘’κάθε εμπόδιο για καλό’’ δεν είναι τυχαίο.
Στην πράξη: Κάθε φορά που κάτι πάει στραβά, βρες την εναλλα-
κτική λύση  και εφάρμοσε την. Για όλα υπάρχει λύση. Αναλογίσου 
ότι αυτή η αναποδιά σου επέτρεψε να δεις τα πράγματα με άλλο 
μάτι να ξαναρχίσεις να το αλέθεις και θα εκπλαγείς από το πόσο 

καλά πήγαν τελικά τα πράγματα.

3. Κάνουν πελώρια όνειρα, χωρίς όριο.
Στην θεωρία: Κάνεις όνειρα,  πολλά και διάφορα. Γιατί να τους 
βάλεις κάγκελα;
Στην πράξη: Υλοποίησε τα, κάνε τη προσπάθεια , ‘»τι έχεις να 
χάσεις;» Να δεις πως τα περισσότερα θα σου βγουν!   

4. Δίνουν τις σωστές διαστάσεις στα πράγματα 
Στην  θεωρία: Έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι πόσο μικρή 
είναι η ζωή για να ασχολούνται με μικρά πράγματα. Αφήνουν τα 
ασήμαντα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους και ασχολούνται 
με τα σημαντικά. Το να μην έχεις το  πιο πρόσφατο τέτοιας τεχνο-
λογίας smartphone η tablet δεν είναι πρόβλημα.
Στην πράξη: Κάθε φορά που κάτι πάει στραβά αναρωτήσου αν 
θα το θυμάσαι σε έναν χρόνο. Με μιας θα δεις ότι το πρόβλημα 
θα μικρύνει τόσο που με το ζόρι το διακρίνεις. Απλοποιώντας 
και ελαχιστοποιώντας τα μικρο-
προβλήματα σου έρχεται το 
χαμόγελο και η αισιοδοξία. Ετσι 
έχεις όλη την άνεση να ασχολη-
θείς με τα πραγματικά σου προ-
βλήματα. 

5. Ζουν για το τώρα
Στην θεωρία: Δεν ανησυχούν 
για το μέλλον.
Στην πράξη: Συγκεντρώνονται 
στη στιγμή που ζουν. Σταμάτα 
να διαβάζεις και απόλαυσε το 
παγωτό που τρως. Απήλαυσε 
τις διακοπές σου και μη σκέ-
πτεσαι πόση δουλειά θα βρεις 
να σε περιμένει όταν γυρίσεις 
πίσω.  

6. Διαλέγουν με σοφία 
τους φίλους τους
Στην θεωρία: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις φίλους. Το ξέρεις από 
τότε που ήσουν μικρό παΐδι που έκλαιγες αν δε σε έπαιζε το γειτο-
νόπουλο η εξαδέλφη σου. Στα 15 σου δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς 
τα φιλαράκια σου και τα προτιμούσες από τους γονείς σου . Στα 25 
σου έχεις βεβαιωθεί ποσά σημαντικό είναι να έχεις κάλους φίλους 
και τώρα τους ξεδιαλέγεις .
Στην πράξη: Εσύ ξέρεις καλύτερα τι θες να πάρεις και τι  να δώσεις 
στη φιλία . Εσύ ξέρεις ποιοι είναι οι ‘’τοξικοί φίλοι’’ και ποιοι είναι 
αληθινοί και απαραίτητοι για να περνάς καλά.

7. Δεν νοιάζονται για την γνώμη των άλλων
Στην θεωρία: Οι χαρούμενοι άνθρωποι δεν ψάχνουν την αποδοχή 
από τους γύρω τους. Είναι χαρούμενοι με τις επιλογές τους και τις 
υποστηρίζουν τελεία
Στην πράξη: Άκου τι έχουν να σου πουν οι άνθρωποι γύρω σου 
αλλά ποτέ μην αφήνεις να σε  επηρεάσει η γνώμη τους παραπάνω 
απ όσο πρέπει . Στο τελος  εμπιστέψου το ένστικτό τους και κάνε 
τη δίκη σου επιλογή.

8. Επικοινωνούν σωστά  με το να ακούν τους άλ-
λους
Στην θεωρία: Μίλα λιγότερο, άκου περισσότερο.
Στην πράξη: Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου τι έχουν να σου 

πουν οι άλλοι. Κρατάει το μυαλό σου ξύπνιο και ενεργό. 
Είσαι ο καλύτερος φίλος όταν δεν βιάζεσαι να δώσεις συμ-
βουλή ή να πεις την εξυπνάδα σου.

9. Είναι ειλικρινείς
Στην θεωρία: Η αλήθεια σε κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. 
Στην πράξη: Αν είσαι ειλικρινείς  όλοι θα σε εμπιστεύονται. 
Να είσαι ειλικρινής χωρίς να απολογείσαι για αυτό αν η αλή-
θεια πειράζει μερικούς..

10. Ενθουσιάζονται και δημιουργούν
Στην θεωρία: Γραπώνουν τις  ευκαιρίες, ενθουσιάζονται, και 
γίνονται πολύ  δημιουργικοί άνθρωποι.
Στην πράξη: Μη διστάζεις μπροστά από καινούργιες και 
κλειστές πόρτες. Κτύπα σωστά, δείξε τον ενθουσιασμό σου 
και τη αισιοδοξία σου  και θα σου ανοίξουν. Βρες την χαρά 
στο να δημιουργείς. 

11. Κοιμούνται καλά και ξυπνούν κάθε μέρα 
την ίδια ώρα
Στην θεωρία: Είναι Ιατρικά αποδεδειγμένο, ο ύπνος σου 
χαρίζει ηρεμία, ρυθμίζει ορμόνες, ξεκουράζει σώμα και 
πνεύμα.
Στην πράξη: Βρες πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι και ξεκου-
ράσου.  Σε πολλούς  λειτουργεί το 8ωρο σε άλλους αρκεί 
λιγότερος ύπνος . Φρόντισε για όλα. Στρώμα, κρεβάτι, 
δωμάτιο, σκοτάδι, παρέα (!). Βάλε ξυπνητήρι, και γρέγου ρα 
θα ξυπνάς μονός σου χωρίς αυτό  και θα σου αρέσει.

12. Τρώνε καλά
Στην θεωρία: Είναι συνήθεια στην ίδια παράταξη με το «κοι-
μήσου καλά». Δεν  χρειάζεται μια επιστημονικά έρευνα γι 
αυτό . Ένα κάλο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό μιλεί από μόνο 
του.
Στην πράξη: Φάε φρούτα, σαλάτες. Πιες χυμούς. Μείωσε τη 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Τι λέω τώρα αφού τα ξέρεις 
όλα αυτά …Γιατί όμως δεν τα κάνεις;

Εγώ πάντως πάω στο ψυγείο για παγωτό .. είναι διαρ-
κώς στο μυαλό μου όσο σας γραφώ. Και παλι ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΙΤΕ!

απόψεις

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ?
ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΤΗΣ “HELLAS NEWS” 
ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ  

ΥΓΕΙΑ, ΚΑΘΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018.  

ΠΑΝΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΝΑ ΑΤΕΝΙΖΟΥΜΕ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΚΑΘΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ  ΤΗ ΝΕΑ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ.
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ΤΟ 2018 ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΟΙΩΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ,

HELLAS NEWS

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Καλή χρονιά και το 2018 να πραγματοποιηθούν όλες οι επι-
θυμίες και τα όνειρα σας, προσωπικά κι οικογενειακά.
Την πρωτοχρονιά το βράδυ στο Metropolitan Center  γρά-

φτηκε άλλη μια μεγάλη επιτυχία στην 40ετή πορεία μου στα καλλι-
τεχνικά δρώμενα της παροικίας μας. Μια βραδιά σε μια κατάμεστη 
αίθουσα από εκλεκτές οικογένειες της παροικίας που υποδέχθηκαν 
τον καινούριο χρόνο με χαρά κι αισιοδοξία τραγουδώντας με τον 
Δημήτρη Κοντολάζο κι όλους εμάς το «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι 
αρχή καλός μας χρόνος…».
Ευχαριστώ όλους, που λίγο πολύ, βοήθησαν ώστε η εκδήλωση μας 
να είναι η καλύτερη που διοργανώθηκε φέτος στο Τορόντο με ένα 
παμφθήνο  εισιτήριο, με ένα υπέροχο γευστικό prime rib, ορεκτικά, 
σαλάτες, βασιλόπιτες κλπ κι ένα άψογο σέρβις από όλου στην κου-
ζίνα μέχρι και τους σερβιτόρους, που έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό.
Εγώ εφέτος έχω αισιοδοξία και κουράγιο να διασκεδάσω τον ελλη-
νισμό του Τορόντο με μεγάλα ονόματα, με μικρό οικογενειακό εισι-

τήριο, να καταλάβουν όλοι ότι με 150, 200 και 250 δολάρια έχουν 
κλείσει τον ελληνισμό στα σπίτια τους, Πρέπει να τερματίσουμε αυτή 
τη ψιλοεκμετάλλευση, γιατί εγώ δεν έχω και δική μου αίθουσα , νοι-
κιάζω και πληρώνω αδρά, πως μπορώ κι ανταπεξέρχομαι εάν μερι-
κοί «ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ» θέλουν να πληρώνουν 60,70 και 80 χιλιά-
δες δολάρια έναν τραγουδιστή για ένα βράδυ. Επειδή είναι άσχε-
τοι δεν θα σταματήσουν τον ελληνισμό να διασκεδάζει. Επειδή δεν 
θέλω να αρχίσω με γκρίνια τον καινούριο χρόνο αλλά στην επόμενη 
έκδοση έχω πολλά να σας γράψω… ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ να λαμ-
βάνω στην εφημερίδα παράπονα ότι τους εκμεταλλεύονται . Ο κάθε 
επιχειρηματίας είναι αναφέρετο δικαίωμα του να χρεώνει και κάνει 
ότι θέλει στην επιχείρηση του, αλλά κι εμένα είναι η δουλειά μου να 
ενημερώνω και ν’ αφήνω τον κόσμο ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, λοιπόν κι ετοιμαστείτε για την Α’ μεγάλη ΛΑΪΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΤΡΟ ΙΜΒΡΙΟ με εισιτήριο από 
55 μέχρι 95, μετά φαγητού. Ήδη έχουμε 150 άτομα που έκλεισαν 
το τραπέζι τους από την πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά και πάμε στην 
όμορφη ιστορία μας…

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, Η ΚΗΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Δ
εν πρέπει να βγάζουμε βιαστικά 
συμπεράσματα!!!
Ένας γιατρός μπαίνει βιαστικός 
στο νοσοκομείο, αφού τον κάλε-

σαν για μια επείγουσα χειρουργική επέμ-
βαση.
Απάν τησε το  συν τομότ ερο δυνα τό, 
άλλαξε ρούχα και πήγε κατευθείαν στην 
αίθουσα του χειρουργείου.
Πηγαίνοντας προς το χειρουργείο βρήκε 
τον πατέρα του παιδιού που θα χειρουρ-
γούσε στην αίθουσα αναμονής.
Μόλις είδε το γιατρό του φώναξε:
-«Γιατί έκανες τόση ώρα να έρθεις; Δεν 
ξέρεις, ότι η ζωή του γιου μου είναι σε κίν-
δυνο; Δεν έχεις καμιά αίσθηση ευθύνης;»
Ο γιατρός χαμογέλασε και είπε:
-«Συγνώμη, που δεν ήμουν στο νοσοκο-
μείο, αλλά ήρθα όσο μπορούσα πιο γρή-
γορα αμέσως, όταν με κάλεσαν. Και τώρα ηρεμήστε 
για να κάνω και εγώ τη δουλειά μου».
- «Να ηρεμήσω; Αν ήταν ο γιος σας τώρα σ' εκείνο 
το δωμάτιο, θα ηρεμούσατε; Αν ο γιος σας πέθαινε 

τώρα, τι θα κάνατε;;», είπε ο πατέρας οργισμένος.
Ο γιατρός χαμογέλασε πάλι και είπε:
- «Θα σας έλεγα, ότι από τη σκόνη ερχόμαστε και στη 
σκόνη καταλήγουμε, ευλογημένο να είναι το όνομα 

του Κυρίου, προσευχηθείτε και θα κάνουμε 
το καλύτερο με τη βοήθεια του Θεού».
- «Να δίνουμε συμβουλές, όταν δεν μας 
αφορά κάτι, είναι εύκολο...», μουρμούρισε 
ο πατέρας.
Το χειρουργείο πήρε κάποιες ώρες. Μετά 
από αυτό, ο γιατρός βγήκε χαρούμενος.
- «Δόξα τω Θεώ, ο γιος σας σώθηκε», και 
χωρίς να περιμένε ι απάν τηση από τον 
πατέρα, συνέχισε να περπατάει σ το διά-
δρομο.
- «Αν έχετε κάποια ερώτηση, ρωτήστε τη 
νοσοκόμα».
- «Γιατί είναι τόσο αλαζόνας; Δεν μπορούσε 
να περιμένει λίγα λεπτά για να τον ρωτήσω 
για την κατάσταση του γιου μου;», ρώτησε 
τη νοσοκόμα λίγα λεπτά αφού έφυγε ο για-
τρός.
Η νοσοκόμα απάντησε με δάκρυα στα μάτια:

- «Ο γιος του πέθανε χτες σε αυτοκινητιστικό ατύ-
χημα. Όταν τον καλέσαμε για το γιο σας, ήταν στην 
κηδεία και τώρα που σώθηκε ο γιος σας έφυγε τρέ-
χοντας για να ολοκληρωθεί η κηδεία!!!»
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Η 
λέξη ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι λίγη για να εκφράσω τα αισθή-
ματα μου σε όσους κι όσες έβαλαν κάθε προσπάθεια 
για την επιτυχία αυτής της βραδιάς, μιας βραδιάς που 
ο αντικειμενικός της σκοπός ήταν η υποστήριξη της 

εφημερίδας HELLAS NEWS για τα 25 χρόνια της.  Ήταν προδι-
αγραμμένη η επιτυχία από εμάς, τον εαυτό μου, την Χριστιάνα 
Κιέσκου, τον Ηλία Μιχαϊλίδη και τον Αλέκο Μανολάκο που εί-
ναι στο γραφείο. Τέσσερα άτομα που για να γίνει μια τέτοια εκ-
δήλωση από οργανισμό ή σύλλογο κλπ χρειάζονται 30 άτομα. 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, την χαρά μας ακούγοντας τον κόσμο 

φεύγοντας να μας λένε «ευχαριστούμε για την αξέχαστη βρα-
διά». Ο στόχος, λοιπόν, επιτεύχθει.
Η βραδιά άρχισε με μουσική DJ από τις 8μμ και στις 10μμ ακρι-
βώς ανέβηκε η ορχήστρα που έπαιξε χωρίς διάλειμμα ως τις 
τρεις το πρωί. Ο Κοντολάζος καταχειροκροτήθηκε με την θαυ-
μάσια ορχήστρα του, η Δήμητρα Κοτζιά και ο Μανώλης Χατζώ-
κος ξεσήκωσαν τον κόσμο στην πίστα με τα πρώτα τους τρα-
γούδια και φυσικά χειροκροτήθηκε και η έκπληξη της βραδιάς, 
ο δικός μας Γιώργος Πολίτης, με τα παλιά και τα ρεμπέτικα.
Οι υπέροχες γυναικείες παρουσίες με τον χορό τους στην πίστα 

κι επάνω στα τραπέζια ανέβασαν το θερμόμετρο…γενικά. 40 
χρόνια διασκεδάζω τον ελληνισμό σε Αμερική και Καναδά και 
πραγματικά είναι ότι καλύτερο μπορείς να αισθανθείς, να βλέ-
πεις τον ελληνισμό ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ από 5 μέχρι 105 να 
ξεφαντώνουν.
Ευχαριστούμε Έλληνες/Ελληνίδες και την Παρασκευή 26 Ιανου-
αρίου το νέο μας ραντεβού με τον μοναδικό ΠΕΤΡΟ ΙΜΒΡΙΟ με 
ορχήστρα και πρόγραμμα όλοι από Ελλάδα θα γίνει της…
Τηλεφωνείστε για εισιτήρια στο 416-421-5562 ή στο 647-718-
8012

Ο κ. Τάσος Μαστοράκος με την σύζυγο του

Ο Γιώργος Βλάχος με τον Τομ 
Μιχαλόπουλο

Οι καλή φίλη Ντενίς Γεωργίου με τον 
σύζυγο της μετά τον γάμο της γιόρτασε 

στον χορό μας

Το τραπέζι του Τάσου Μιχαλόπουλου

Ο Τζιμ και η Στέλλα Αναστασιάδης 

Ο Θανάσης Κουρτέσης με τον πολύ 
καλό του φίλο, Γιώργο Γκέκα

Ο Γιώργος Πολίτης επί σκηνής...  Ο Μανώλης Χατζώκος στην σκηνή...Η Δήμητρα από νωρίς ανάβει το κέφι

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με τον 
σύζυγο της, κ. Χρήστο

«Και περάσαμε όμορφα... όμορφα... ετούτη τη βραδυά...»
κειμενο: θανασησ κουρτεσησ/φωτογραφιεσ: χριστιανα κιεσκου

Πανοραμική άποψη της κατάμεστης αίθουσας

Καλή χρονιά κορίτσια... ...με την κυρία Κουτσουλιανού

Ο κ. Γυμνόπουλος με τη σύζυγό του

Ο κ. Γιώργος Κρέσσος με τη σύζυγό του
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Ο Γιώργος Πολίτης και η σύζυγος τους 
δίπλα στον Δημήτρη Κοντολάζο

Ο πάντα κεφάτος Τομ Μιχαλόπουλος 
ανάμεα από τις Δήμητρα και Μαίρη

Ο Θανάσης Κουρτέσης με τον καλό 
του φίλο Τζιμ Αναστασιάδη

Ο Δημήτρης Κοντολάζος με την Χριστίνα 
Κουτσούγερα

Ο Σπύρος Πλέσσας και η σύζυγος του μας 
τίμησαν κι αυτοί με την παρουσία τους

Η κα Γιώτα από το Hunter’s on the Danforth 
«δίνει ρέστα» στην πίστα

Η κα Δώρα Λιαγκάκη με την αγαπητή της φίλη

Οι Peter και Nick Δεληγιώργης

Ο Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. 
Γυμνόπουλος

Ανοικτός σε όλους ο Δημήτρης Κοντολάζος δεν χάλασε χατίρι 
σε κανένα

Ο Peter Δεληγιώργης με την σύζυγο του
Ο Θανάσης Κουρτέσης με την καλή 

του φίλη, Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη

Ο Θανάσης Κουρτέσης ανάμεσα από τους αγαπητούς 
του φίλους, Αλέκο Μάνο και Γιώργο Καλομοίρη

Ο Θανάσης Κουρτέσης με μία 
από τις καλύτερες του φίλες, 

την κα Ελίζα
Η κα Τασία και η κα Άντζελα από τον Άγιο 

Νικόλαο

Ο Γιώργος Καλομοίρης με την σύζυγο του

«Το καλύτερο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
της παροικίας μας»

Ο κ. Μενελάου με τη σύζυγό του

Ο σχεδιαστής της Hellas News
κ. Ηλίας Μιχαηλίδης

Το «λουλούδι» που πουλούσε 
τα λουλούδια
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Ο Θανάσης Κουρτέσης με την κα Νικολέτα

Η πολύ κεφάτη παρέα με τους αγαπητούς Γιώργο Γκέκα και Γιώργο Κρέσσο Η παρέα του αγαπητού Τομ Μιχαλόπουλου

H κα Γιώτα από το Hunter’s on the Danforth με την παρέα της Από το τραπέζι της κα Γιώτας από το Hunter’s on the Danforth

Η παρέα της Ειρήνης Σιδέρη-Κίτσιος Η παρέα του Τζιμ Αναστασιάδη καλωσόρισε το νέο έτος μαζί μας

Μια κατάμεστη αίθουσα με εκλεκτές παρουσίες 
και φανταστικό φαγητό και σέρβις

Η παρέα της κας Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά

Ο Θανάσης Κουρτέσης με την κα Νάνσυ 
Αθανασοπούλου-Μυλωνά και την κα Δώρα Λιαγκάκη 

με την κόρη της

Άντζελα, Δημήτρης, Πέννυ

Γιώργος & Μαρία Τσαλίκη, Έφφη Τσάτσος και η κα Γκέκα
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Οι πολύ καλοί φίλοι Γιώργος Δεληγιώργης και Στέλιος Κοντοπίδης γιόρτασαν μαζί μας την 
πρωτοχρονιά

Η παρέα του Σάββα Λεβέντη

Το τραπέζι με την παρέα του κ. Γιάννης και Δώρας Λιαγκάκη και του κ. Βασίλη Φάτση

Η παρέα του κ. Μαστοράκου

Η κα Μαρία από το Empire Foods με καλούς φίλους και την όμορφη οικογένεια της

Η παρέα της κα Μαίρη Σαννγκόι

Η παρέα του κ. Γιώργου Πολίτη

Η παρέα της κας Άντζελας από τον Άγιο Νικόλαο

Hellas News... η σταθερή αξία ενημέρωσης
και διασκέδασης...

Η Ντενίς Γεωργίου και ο σύζυγός της γιόρτασαν το γάμο τους με τα παιδιά τους στη χοροεσπερίδα μας
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Συνεχίζουμε στις 26 Ιανουαρίου με τον μοναδικό 

Πέτρο Ίμβριο με πάμφθηνο εισιτήριο

Η παρέα του κ. Γιώργου Βλάχου To τραπέζι του κ. Πετράκου

Το τραπέζι της κα Πελαγίας από το Empire Foods Η παρέα της κα Κουτσουλιανού

H παρέα της αγαπητής φίλης Πένυ Κόντος

Ο Γιώργος Πολίτης με την σύζυγο του και την παρέα τους Η παρέα του κ. Τσακόπουλου

Η παρέα του Γιώργου Καλομοίρη Η παρέα από τον Σύνδεσμο Φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Τορόντο



Toροντο ToροντοToροντο 355 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο36 5 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 375 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο38 5 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



5 ιανουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 39Toροντο

Για άλλη μία χρονιά ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Τορόντο 
πραγματοποίησε με επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο του δείπνο.
Στην εορταστική αίθουσα του Ολυμπιακού μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, ο 
οποίος απόλαυσε άφθονο και καλό φαγητό, για το οποίο είχαν φροντίσει 
ο πρόεδρος, κ. Ανδρέας Παπαδάκος και το επιτελείο του και τους αξίζουν 
συγχαρητήρια.
Φυσικά, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την συμμετοχή του φίλου μας 

και αντιπροέδρου του Τέρυ Παναγιωτόπουλος που χρόνια ολόκληρα έχει 
δώσει τα πάντα για τον Σύνδεσμο.
 Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί πως το «παρών» έδωσαν για τα χρόνια πολ-
λά φίλοι κι άλλων ομάδων ζεσταίνοντας περισσότερο την ήδη ζεστή ατμό-
σφαιρα της αίθουσας. 
Το ραντεβού δόθηκε για την επόμενη χρονιά κι εμείς στην HELLAS NEWS θα 
θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους. χρόνια πολλά κι ευτυχισμένο το νέο έτος.

Από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή του Συνδέσμου Φιλάθλων Ολυμπιακού στο Τορόντο
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Ο
ι ομοσπονδιακές αρχές υγείας έ-
χουν επεκτείνει τις προηγούμε-
νες ανακλήσεις του χαβιαριού για 
να συμπεριλάβουν περισσότερα 

προϊόντα επειδή μπορεί να προκαλέσουν 
αλλαντίαση. Η Καναδική Υπηρεσία Επιθε-
ώρησης Τροφίμων αναφέρει ότι η Imperial 
Caviar & Seafood με έδρα το Μόντρεαλ ανα-
καλεί τώρα το κοκκινόψαρο και το σολωμό 
VIP Caviar Club που πωλείται στο Κεμπέκ 
και στο Οντάριο σε πακέτα των 50 γραμμα-
ρίων. Η CFIA λέει ότι όποιος αισθάνεται άρ-
ρωστος μετά την κατανάλωση του ανακλη-
θέντος χαβιαριού πρέπει να καλέσει το για-
τρό του και όποιος έχει το προϊόν πρέπει να 
το ρίξει ή να το επιστρέψει. Τα συμπτώματα 
του Clostridium botulinum μπορεί να περι-
λαμβάνουν παράλυση του προσώπου, δυ-
σκολία στην κατάποση, πρήξιμο στα μάτια, 
θολή ή διπλή όραση, δυσκολία στην ομιλία 
ή ανεπιθύμητη ομιλία και βραχνάδα. Τέλος, 
CFIA αναφέρει ότι δεν έχουν αναφερθεί α-
σθένειες που συνδέονται με αυτά τα προϊό-
ντα έως τώρα.

Γ
ύρω σ τ ις τρε ις τα ξημε-
ρώματα μία γυναίκα 45 ε-
τών ενώ έμπαινε στο κτί-
ριο που βρίσκεται μεταξύ 

Glamorgan Ave και Kennedy Rd 
σ το Scarborough δέχθηκε επί-
θεση από έναν άνδρα 33 ετών. 
Ο δράστης φέρεται να ακολού-
θησε το θύμα μέσα σ το κτ ίριο 
όπου στην συνέχεια την ακινη-
τοποίησε και την έριξε στο έδα-
φος με σκοπό να την βιάσει. Ω-
στόσο, την γυναίκα κατάφεραν 
να την σώσουν περαστικοί, τους 
οποίους μόλις αν τ ιλήφθηκε ο 
δράστης διέφυγε επιτυχώς προς 
άγνωστη κατεύθυνση. Την επό-
μενη ημέρα οι αρχές συνέλαβαν 
έναν άνδρα χωρίς να γνωστο-
ποιήσουν τα σ τοιχε ία του, ω-
στόσο, η υπόθεση ακόμη ερευ-
νάται.

Η 
πρωθυπουργός Οντάριο, Kathleen 
Wynne, κατηγορεί τα παιδιά του 
δισεκατομμυριούχου των κατα-
στημάτων του Tim Horton για εκ-

φοβισμό μετά την απόφαση τους να μειώ-
σουν τα bonus των υπαλλήλων τους, εξαιτί-
ας της αύξησης του κατώτατου μισθού που 
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου το 
2018. Συγκεκριμένα το Tim Horton ανακοί-
νωσε στους υπαλλήλους πως πλέον δεν θα 
πληρώνονται στις διακοπές τους και θα πρέ-

πει να πληρώνουν ένα μέρος της ιατρικής 
τους περίθαλψης προκειμένου να καλυφθεί 
η διαφορά της αύξησης των $2.40 δολαρίων 
στους μισθούς τους. Μέτα τις κατηγορίες για 
εκφοβισμό, η πρωθυπουργός Οντάριο κάλε-
σε τους μεγιστάνες του Tim Hortons να στεί-
λουν τα παράπονα τους στο γραφείο της αντί 
να βγάζουν τον θυμό τους πάνω στους ερ-
γαζόμενους του. Η πλευρά του Tim Hortons 
προς το παρόν αρνήθηκε να κάνει οποιαδή-
ποτε δήλωσε.

45χρονη δέχθηκε σεξουαλική 
παρενόχληση τα ξημερώματα της 
πρωτοχρονιάς

H Wynne κατηγορεί το Tim Hortons 
για εκφοβισμό υπαλλήλων

Πατέρας δολοφόνησε τα δύο 
μικρά παιδιά του την ημέρα των 

Χριστουγέννων

Έ
νας άνδρας 43 ετών στο Oak Bay 
του British Colombia κατηγορεί-
ται για διπλή δολοφονία εκ προ-
μελέτης. Ο δράστης φέρεται να 

δολοφόνησε κάτω από μέχρι στιγμή αδι-
ευκρίνιστες συνθήκες τα δύο κοριτσά-
κια του, ηλικίας 6 και 4 ετών.  Η μητέρα, 
που έχει πάρει διαζύγιο από τον δρά-
στη, τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν 
ο 43χρονος δεν επέστρεψε τα κορίτσια 

στην καθορισμένη ώρα τους. Η αστυ-
νομία εισέβαλλε στην οικία του δράστη 
τον οποίο βρήκε τραυματισμένο, ενώ 
στην συνέχεια ανακάλυψαν τις σωρούς 
των άτυχων κοριτσιών. Σύμφωνα με τα 
πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως, 
ο δράστης ήθελε ίσα δικαιώματα με την 
μητέρα των κοριτσιών με το δικαστήριο 
να δίνει σχεδόν πλήρη κηδεμονία στην 
μητέρα.

Η CFIA επεκτείνει την ανάκληση 
προϊόντων χαβιαριού στο Κεμπέκ και 
το Οντάριο
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HAPPY
NEW

YEAR!!!
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ

ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΤΗΝ HELLAS NEWS

ΓΥΝΑΙΚΑ ή ΑΝΔΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
+ BONUS

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
416-421-5562 
647-718-8012
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα τα 1910’s

της χριςτιανας κιεςκου

Οι ανασκαφές του 1914 ανέδειξαν το άγαλμα ενός κούρου.

H  Συγγρού στις αρχές της δεκαετίας…

Στην Βαρβάκειο αγορά το 1917 οι πωλητές διακρίνονται να παίρνουν τον υπνάκο τους πάνω στους 
πάγκους τους…
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Τα γνωστά εστιατόρια

GYRO BAR
ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

416.677.7777

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΓΝΩΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139
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FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

το Γνωστο κρεοπωλειο
KOSTAS MEAT MARKET

στο SCARBoRoUGH
259 Ellesmere Rd (δίπλα από Warden)

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-SUPERMARKET
ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

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

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

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

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

Nienna Jade:
τρελαίνει τα social media!

Ασυγκράτητα… είναι 
τα προσόντα της 
ξανθιάς καλλονής.

Η καυτή ηθοποιός 
διαθέτει έναν από 
τους πιο καυτούς 
λογαριασμούς 
στο γνωστό μέσο 
κοινωνικής 
δικτύωσης και κάθε 
πόζα που ανεβάζει 
αποτελεί… χτύπημα 
στον ανδρικό 
πληθυσμό. Βλέπετε, 
η ξανθιά κουκλάρα 
είναι από αυτές που 
δεν μπορείς να την 
ξεχάσεις, καθώς 
οι καμπύλες της 
μπορούν να σε… 
τρελάνουν.

Αυτό το ξέρει πολύ 
καλά και για τον 
λόγο αυτό, κάθε 
της φωτογραφία 
προσφέρει τρελό… 
πόνο στους άνδρες, 
που δεν μπορούν 
να μην κολλήσουν 
με τις απίστευτες 
καμπυλάρες της. 
Η Νιένα Τζέιντ 
δεν είναι απλά ένα 
ακόμα… μοντέλο που 
βρήκαμε. Πλέον θα 
γίνει η… μούσα μας.
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Η 
διατροφή , η 
γυμναστική 
,η εμφάνιση 
και κάποιες 

άλλες δραστηριότητες 
παίζουν σημαντικό ρό-
λο στην ζωή του Κω-
στα Κίσσα, στην καθη-
μερινότητα του  προ-
σπαθεί  παρόλη την 
έλλειψη χρόνου  να γυ-
μνάζεται  ανά τακτικά 
χρονικά διαστήματα. 
« Έχω δεχτεί στον ερ-
γασιακό μου χώρο σε-
ξουαλική παρενόχλη-
ση από μεγαλύτερης 
ηλικίας και κοινωνικής 
θέσης γυναίκα, η οποία 
τύχαινε να είναι κοινού 
γνωστού μου .Κάτι που 
με έφερε σε πολύ  δύ-
σκολη θέση καθημερι-
νά,  διότι δεν ήθελα να 
δημιουργήσω πρόβλη-
μα στην δουλειά μου .»

εσύ πόσα push ups θα 

έπαιρνες με την Έλενα;

Η Έλενα Κοκκίνου είναι από τις 
γυναίκες που δεν μπορείς να 
μην κολλήσεις το βλέμμα σου 
πάνω της, μια και εκτός από 
την απαράμιλλη ομορφιά της, 
διαθέτει τέλειες αναλογίες!

Η Έλενα Κοκκίνου είχε πάρει 
μέρος σε διεθνή διαγωνισμό 
fitness και κατάφερε να πάρει 
την τρίτη θέση στην κατηγορία 
της

Έλληνας ηθοποιός κάνει 

πρόταση γάμου μέσα 

από συνέντευξη

«Είμαι επί χρόνια σε σχέση. 
Είναι σα τη κολόνια που 
κρατά χρόνια. “Πηγαινοερ-
χόμασταν” με τη σύντροφό 
μου στη σχέση μας για καιρό, 
αλλά τώρα πια θεωρώ πως 
πρέπει να προχωρήσουμε 
στο επόμενο βήμα. Σκοπεύω 
να της κάνω πρόταση γάμου 
τις επόμενες μέρες», δήλωσε 
ο Χάρης Γιακουμάτος, πρω-
ταθλητής στο πόλο, μοντέλο, 
επιχειρηματίας και ηθοποιός 
–παίζει στις «Τρίχες»- στο 
Εγώ.

Όλοι όσοι έχετε δει την 
Ελίνα Καντζά στην παραλία 
σίγουρα θα την έχετε φαντα-
σιωθεί χωρίς μαγιό.

Το πρώην μοντέλο, πλέον 
«καυτή» σαραντάρα, χωρίς 
ρούχα, γ ια τα μάτια σας 
μόνο...

Κωνσταντίνος Κίσσας: 
Έχω δεχθεί σεξουαλική 
παρενόχληση!

Το καυτό κορμί της πασίγνωστης 
Ελληνίδας!

το απόλυτο 

ελληνικό στήθος! 

αντέχεις;

Έ
να… κενό έχει δημιουργηθεί από την α-
πόφαση της καυτής ξανθιάς να βάλει… 
τέλος στην καριέρα της στον χορό.
Η εντυπωσιακή κουκλάρα είναι από τις 

γυναίκες που δύσκολα μπορεί κάποιος να ξεχά-
σει εύκολα. Βλέπετε, πέραν από την αδιαμφη-
σβήτητη ομορφιά της, η ξανθιά καλλονή είχε 

καταφέρει να μας… απογειώσει με τις ικανότη-
τες της όταν εργαζόταν ως χορεύτρια σε μαγαζιά 
της Αθήνας.
Πλέον, η Ειρήνη Λαναρά, για την οποία και σας γρά-
φουμε, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί ως make 
up artist, ωστόσο, οι πόζες που ανεβάζει στο 
Instagram δεν μας… αφήνουν να ηρεμήσουμε.

Η Ελληνίδα πρώην χορεύτρια με τις 
καυτές πόζες

Τ
ο μοντέλο τα πέταξε 
όλα στο Instagram 
και μας πέταξε τα 
μάτια έξω! Μιλάμε 

πως το κορίτσι είναι κόλα-
ση!

Η Έλλη Παπαγγελή μάς 
έκανε ένα ακόμα εντυπωσι-
ακό δώρο, καθώς όχι μόνο 
φωτογραφήθηκε χωρίς 
ρούχα για γνωστό περιο-
δικό, αλλά ανέβασε και ένα 
δείγμα της δουλειάς της στο 
Instagram.
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Η 
Daniella Chavez μας… έρχεται α-
πό την Χιλή και όπως κάθε Λατί-
να, ξέρει τι σημαίνει… καμπύλες 
και δεν έχει πρόβλημα να τις πα-

ρουσιάσει στους… φίλους της στα social 
media.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο λογαριασμός 
της στο Instagram έχει περισσότερους από 
2,7 εκατομμύρια ακολούθους. Άλλωστε, 
αυτές οι καμπυλάρες δεν γίνεται να μην 
μαζέψουν… πάνω τους όλο το ενδιαφέρον 
του ανδρικού πληθυσμού.

O 
27χρονος Sean 
κατάγεται από 
την Georgia της 
Αμερικής και 

θεωρείται super model. Έ-
χει συμμετάσχει σε καμπά-
νιες για όλα τα μεγάλα ονό-
ματα της βιομηχανίας, ό-
πως Calvin Klein, Versace, 
Dolce & Cabbana και Louis 
Vuitton. Εάν είσαι μεγάλος 
φαν της Taylor Swift, ίσως 
τον θυμάσαι ως τον ερα-
στή/θύμα της στο βίντεο 
κλιπ του τραγουδιού Blank 
Space.

Sean O’ Pry: Το 27χρονο μοντέλο 
που καίει καρδιές 

Γ
νω σ τ ή  γ ια 
τ ην  α γά π η 
της για τη φύ-
ση και τα «ά-

γρια» τοπία στις φω-
τογραφίες της, η Sara 
Underwood συνηθί-
ζει να ποζάρει με τα... 
απολύτως απαραίτη-
τα φροντίζοντας να ε-
νημερώνει τους ακό-
λουθούς της στα social 
media για τις περιπλα-
νήσεις της σε... βουνά, 
λαγκάδια και θάλασ-
σες. 
Αυτή τη φορά, το 
πρώην «κουνελάκι» 
του Playboy βάλθηκε 
να... ρίξει το facebook με 
το βίντεο που ανέβασε. 
Η Sara, φοράει το πιο 
αποκαλυπτικό ολόσωμο 
μαγιό που θα μπορούσε 
να βρει και μας προσκα-
λεί να βουτήξουμε μαζί 
της στην πισινά.

Αυτό το ξανθό αναστατώνει το 
Instagram! Αυτή η νοσοκόμα θα σε στείλει 

απευθείας στα επείγοντα! 

Α
ναμφίβολα η κατάσ ταση 
που επικρατεί στο Ελληνι-
κό Σύστημα Υγείας δεν εί-
ναι κάτι για το οποίο υπε-

ρηφανευόμαστε, αλλά πάντα υπάρ-
χει η φαντασίωση στους άνδρες να… 
πέσουν πάνω σε μία καυτή νοσοκόμα 
που θα τους… βοηθήσει την δύσκο-
λη εκείνη ώρα. Όμως, μέχρι στιγμής, 
δεν έχει βρεθεί η Ελληνίδα νοσοκό-

μα που θα μας κάνει να χάσουμε το 
μυαλό μας.
Αν τ ίθε τα, σ το εξωτερικό η κατά-
σ ταση είναι τελείως διαφορετ ική, 
καθώς υπάρχουν πολλές καλλονές 
που αποφάσισαν να ακολουθήσουν 
αυτόν τον δρόμο, χωρίς να σημαί-
νει πως χάνουν την θηλυκότητα και 
τον ερωτισμό τους. Όπως είναι και η 
Λόρεν.

Η Sara Underwood σε 
προσκαλεί να βουτήξεις
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Διαδρομές μέσα από αιωνόβιες 
κουκουναριές, ψάρεμα στη 
λιμνοθάλασσα, παρατήρηση σπάνιων 
πουλιών. Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς κρύβει τους 
δικούς του θησαυρούς.

Σ
το βορειοδυτικό άκρο της Πελοπον-
νήσου, από τον Πατραϊκό κόλπο έως 
λίγο πριν από την Κυλλήνη, βρίσκεται 
το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχί-

ου – Στροφυλιάς. Ένα τοπίο μοναδικής φυσι-
κής ομορφιάς, με τις λιμνοθάλασσες Προκό-
που και Αράξου από τη μια, το μεγάλο πευ-
κοδάσος που θυμίζει αφρικανική σαβάνα 
στο κέντρο και τις αμμοθίνες της παραλίας 
Καλογριάς από την άλλη. Φιλοξενεί το μεγα-
λύτερο δάσος κουκουναριάς της Ελλάδας και 
ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη – ένας 
επίγειος παράδεισος 160.000 στρεμμάτων 
που μοιράζεται στους νομούς Αχαΐας και Η-
λείας. Αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για απο-
δημητικά πουλιά, αρκετά από τα οποία θεω-
ρούνται απειλούμενα είδη.

ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
Για να φτάσει κανείς στο δάσος της Στροφυ-
λιάς και στις λιμνοθάλασσες, περνάει από 
το χωριό Λάππας, όπου έχει έδρα ο Φορέας 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Στεγάζε-
ται σε ένα πανέμορφο κτίριο, το οποίο στις 
αρχές του 20ού αιώνα ήταν κυνηγετικό περί-
πτερο της βασιλικής οικογένειας.
Προμηθευόμαστε τους χάρτες μας (διαλέ-
γουμε την εύκολη διαδρομή Π2, μήκους 12 
χλμ.) και αναχωρούμε για την εξερεύνηση 
του δάσους – οδικώς, γιατί ταξιδεύουμε με 
την κόρη μας. Εσείς έχετε δύο ακόμη επι-
λογές: το ποδήλατο και τα πόδια σας. Ακο-
λουθώντας τη σήμανση προς Καλογριά θα 
δείτε ένα γεφυράκι, δίπλα από το οποίο 
ξεκινάει βατός χωματόδρομος που οδηγεί 
στο ακρωτήρι Κουνουπέλι. Η διαδρομή στο 
δάσος της Στροφυλιάς περνά μέσα από τις 
αιωνόβιες κουκουναριές. Θα δείτε επίσης 
χαλέπιο πεύκη, κέδρους, σχίνα, βελανιδιές. 
Εδώ ζουν χελώνες, αλεπούδες, νυφίτσες, 
αλλά και κούκοι, νανόμπουφοι, φυλλοσκό-
ποι. Λίγο πιο κάτω, μέσα στα φυλλώματα του 
καλαμιώνα, κατοικεί κατά τον τοπικό θρύλο 
η Λάμια, η νεράιδα που φυλάει το ομώ-
νυμο έλος από το «κακό μάτι». Μπροστά 
μας ξεπροβάλλει ο όρμος Κουνουπελίου με 
τα εγκαταλελειμμένα κτίρια των ιαματικών 
πηγών. Μερικοί ψαράδες επισκευάζουν τις 
βάρκες τους, δύο νεαροί ρίχνουν δίχτυα στη 
θάλασσα.
Μεγάλα ξέφωτα μας αποκαλύπτουν πελώρι-
ους αμμόλοφους. Από αυτούς τους λόφους 
άμμου, που εμποδίζουν τα νερά των χειμάρ-
ρων να φτάσουν στη θάλασσα, δημιουρ-
γήθηκαν οι γύρω λίμνες. Στην παραλία, το 
καλοκαίρι γεννούν τα αυγά τους οι θαλάσ-
σιες χελώνες Caretta caretta. Επιστρέφουμε 
στο σημείο εκκίνησης, με τα ξύλινα οικοτου-
ριστικά σπιτάκια και το παρατηρητήριο που-
λιών της λιμνοθάλασσας του Πρόκοπου. Τα 
πανύψηλα δέντρα και τα Μαύρα Βουνά με 
τους ασβεστολιθικούς βράχους, που αντανα-
κλώνται στα νερά της, συνθέτουν ένα συναρ-

παστικό σκηνικό, όμως το πιο εντυπωσιακό 
είναι το κόκκινο χαλί που «ντύνει» τις όχθες 
της λιμνοθάλασσας. Πρόκειται για τη σαλι-
κόρνια, ένα αλόφυτο που τους φθινοπω-
ρινούς μήνες λόγω υψηλής συγκέντρωσης 
αλάτων παίρνει ένα χαρακτηριστικό κοραλλί 
χρώμα.

 ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
Σ’ ένα κανάλι κοντά στο διβάρι φωτογρα-
φίζω δύο ψαράδες στη γάιτα (σ.σ. βάρκα) 
τους. Σε αυτό το μεγαλειώδες τοπίο ζουν, 
τρέφονται και φωλιάζουν βουτηχτάρια, 
πάπιες, καλαμόκιρκοι και άλλα πουλιά.
Ο Θανάσης, ψαράς στο επάγγελμα, βγά-
ζει από το νερό λαβράκια και κέφαλους με 
φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου. Από 
τα 442 είδη πτηνών που απαντώνται στην 
Ελλάδα, τα 261 έχουν παρατηρηθεί στην 
περιοχή, που διέπεται από ειδικό καθε-
στώς διαχείρισης (Σύμβαση Ramsar, Natura 
2000, κ.ά.). Την ηρεμία διακόπτουν ντουφε-
κιές λαθροκυνηγών. Αυτό είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο Φορέας Διαχείρισης του υδροβιότοπου: οι 
ελάχιστοι υπάλληλοί του δεν επαρκούν για 
την εποπτεία της περιοχής. Οι πόροι είναι 
περιορισμένοι, ενώ υπάρχει ανάγκη και για 
περισσότερες αρμοδιότητες.

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΔΥΜΑΙΩΝ
Το Τείχος Δυμαίων είναι ένας άγνωστος 
αρχαιολογικός χώρος. Πρόκειται για μια 
μυκηναϊκή ακρόπολη χτισμένη σε μια 
φυσικά οχυρή θέση των Μαύρων Βουνών, 
το απόλυτο σημείο εποπτείας των θαλάσ-
σιων δρόμων μεταξύ Ιονίου πελάγους και 
Πατραϊκού κόλπου. Κατά τον μύθο, δημι-
ουργός του ήταν ο Ηρακλής.
Η πρώτη κατοίκηση χρονολογείται στη Νεο-
λιθική περίοδο (4η χιλιετία π.Χ.), ενώ η ακμή 
της στη Μυκηναϊκή εποχή (1680-1000 π.Χ.). 
Τον 13ο αι. π.Χ. οικοδομήθηκε η κυκλώ-
πεια οχύρωση που βλέπουμε σήμερα, για να 
προστατευτούν οι τρεις πλευρές του λόφου 
εκτός από τη νοτιοδυτική, καθώς η από-
κρημνη πλαγιά  παρείχε φυσική προστα-
σία. Περνώντας την πύλη, ακολουθούμε τον 
φιδογυριστό δρόμο που οδηγεί στην ακρό-

πολη. Tο τείχος έχει μέγιστο ύψος 8,40 μ. – 
κατά τον Πολύβιο κάποτε έφτανε τα 13 μ., 
ενώ το μήκος του ήταν 250 μ. Από ψηλά δια-
κρίνεται ο κάμπος της Αχαγιάς με τις καλλι-
έργειες, απόδειξη του αγώνα του ανθρώπου 
για μια καλύτερη ζωή.

 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Ο αμπελώνας Παρπαρούση (τηλ. 2610-
420334, www.parparoussis.com) μαρτυ-
ρεί την παλιά σχέση της Αχαΐας με το κρασί. 
Καλλιεργούνται τοπικές ποικιλίες –Μαυρο-
δάφνη, Σιδερίτης–, αλλά και Ασύρτικο και 
Αθήρι, όλα με βιολογικές μεθόδους. Τα προ-
ϊόντα εξάγονται στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, 
στην Ιαπωνία. Ο Θανάσης Παρπαρούσης, 
μετά τις σπουδές του στην Ντιζόν, επέστρεψε 
στη γενέτειρά του και δημιούργησε το 1974 
το οικογενειακό οινοποιείο. Οπαδός της 
άποψης ότι η δουλειά γίνεται στο αμπέλι, δεν 
δίστασε τη δεκαετία του 1990 να μειώσει την 
παραγωγή στο 1/5, ώστε να δημιουργήσει 
μοναδικά κρασιά, όπως το Ταώς 2005 (Μαυ-
ροδάφνη 100%) και τα Δώρα του Διονύσου 
2007 (Ασύρτικο, Αθήρι), που το έγκυρο γαλ-
λικό περιοδικό La Revue de Vin de France 
ξεχώρισε μεταξύ των 100 καλύτερων μεσο-
γειακών κρασιών.

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙΟΥ
Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, ένας από τους 11 
προστατευόμενους από τη Σύμβαση Ramsar 
υδροβιότοπους της χώρας μας, αποτελεί το 
νοτιότερο σημείο της μεταναστευτικής δια-
δρομής των ευρωπαϊκών σμηνών. Κατά την 
αποδημία, μπορεί να παρατηρήσει κανείς 
σπάνια είδη, όπως λευκοτσικνιάδες, φαλα-
ρίδες, χαλκόκοτες, φοινικόπτερα.
Η λιμνοθάλασσα είναι επίσης γνωστή για 
την πλούσια ιχθυοπαραγωγή της (λαβράκια, 
κέφαλοι, τσιπούρες, χέλια) και για το αυγο-
τάραχο. Κάποτε το επεξεργάζονταν εδώ, 
σήμερα το δίνουν νωπό στο Μεσολόγγι για 
εξαγωγή. Οι ψαράδες του δημοτικού συνε-
ταιρισμού «Κοτύχι Α.Ε.» μου εξηγούν τον 
τρόπο που λειτουργεί η λιμνοθάλασσα ως 
διβάρι (φυσικό ιχθυοτροφείο). Οι γόνοι των 
ψαριών μπαίνουν μέσω του διαύλου της 
μπούκας στη λιμνοθάλασσα, ακολουθώντας 

την παλίρροια.
Όταν ωριμάσουν, προσπαθώντας να βγουν 
στην ανοιχτή θάλασσα για να γεννήσουν, 
συλλαμβάνονται από τις ιχθυοπαγίδες. Μου 
λένε ότι πρόκειται για μια ανθηρή επιχεί-
ρηση, αφού βγάζει 70 τόνους αλιεύματα ετη-
σίως, μου μιλούν όμως και για τη ζοφερή 
κατάσταση της λιμνοθάλασσας: η αμμονη-
σίδα προστασίας της διαβρώνεται επικίν-
δυνα τα τελευταία χρόνια. Τα σχετικά έργα 
προστασίας και υποδομής εκκρεμούν εδώ 
και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Η λιμνοθά-
λασσα Κοτυχίου εκτεινόταν κάποτε σε επι-
φάνεια 13.500 στρεμμάτων, σήμερα δεν 
υπερβαίνει τα 6.000. Στη δραματική μεί-
ωση συντέλεσαν οι προσχώσεις των τοπι-
κών χειμάρρων, οι οποίοι ρυπαίνουν το νερό 
με υπολείμματα λιπασμάτων και φυτοφαρ-
μάκων. Στον χωματόδρομο που ενώνει τη 
λιμνοθάλασσα με το Ιόνιο, ένα σμήνος φοι-
νικόπτερα πετούν από πάνω μας χαρίζοντάς 
μας ένα μοναδικό θέαμα για αποχαιρετισμό.

Δραστηριότητες
• Το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς βρίσκεται στον 
Λάππα Αχαΐας, σε απόσταση 4 χλμ. από το 
Εθνικό Πάρκο, και μπορεί να οργανώσει 
ξεναγήσεις σε διάφορες φυσιολατρικές ομά-
δες, συλλόγους και μαθητές. Πριν επισκε-
φτείτε το Εθνικό Πάρκο, ενημερωθείτε ποιες 
είναι οι καλύτερες διαδρομές ανάλογα με 
την εποχή και τις επικρατούσες καιρικές συν-
θήκες. Κέντρο Πληροφόρησης, τηλ. 26930-
31939, Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-15.00.
• Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία και ποδη-
λασία στις σηματοδοτημένες διαδρομές 
του δάσους της Στροφυλιάς και στο Κοτύχι, 
ακολουθώντας τις ενημερωτικές πινακίδες. 
Στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης www.
strofylianationalpark.gr θα βρείτε χάρτες σε 
μορφή PDF με τις προτεινόμενες διαδρομές, 
τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε στο 
κινητό σας.
• Ο ΕΟΣ Πάτρας (τηλ. 2610-273912, www.
eospatras.gr) πολύ συχνά οργανώνει πεζο-
πορικές εκδρομές, αλλά και αναρρίχηση –
υπάρχει αναρριχητικό πεδίο– στα Μαύρα 
Βουνά

Κοτύχι-Στροφιλιά: Tα μυστικά των υγρότοπων
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος ή κοτόπουλου (κατά προτίμηση από μπούτι)
 ª 2 πιπεριές Φλωρίνης (από βάζο), ψιλοκομμένες
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες (ή όσο θέλουμε)
 ª 2 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
 ª 2 κουτ. σούπας γιαούρτι
 ª 2 κουτ. σούπας μαϊντανός, ψιλοκομμένος
 ª 4 - 5 κουτ. σούπας φρυγανιά, τριμμένη
 ª 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα, ή 1 μικρό ξερό σε καρεδάκια
 ª 1 κουτ. γλυκού κύμινο, σε σκόνη
 ª 1 κουτ. σούπας κοκκινοπίπερο ή πάπρικα, σε σκόνη
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο μπούκοβο (προαιρετικά)
 ª Για το τηγάνισμα
 ª ελαιόλαδο
 ª περίπου 100 γρ. αλεύρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε ένα βαθύ μπολ βάζουμε τον κιμά μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνουμε 

καλά μέχρι να προκύψει ένα ενιαίο, αφράτο μείγμα. Αν είναι σφιχτό, προσθέτουμε 
λίγο ελαιόλαδο και 1 - 2 κουτ. σούπας κρύο νερό. Πλάθουμε το μείγμα σε μικρά 
κεφτεδάκια, στρογγυλά ή πλακέ. Αλευρώνουμε τα κεφτεδάκια. 

 ª Ζεσταίνουμε 3 εκ. ελαιόλαδο από τον πυθμένα του τηγανιού σε μέτρια φωτιά 
και τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια σε δόσεις μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα απ’ όλες 
τις πλευρές. 

 ª Με τρυπητή κουτάλα τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και τα σερβίρουμε σε 
πιατέλα ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου, συνοδεύοντάς τα, αν θέλουμε, με ντιπ 
γιαουρτιού με πάπρικα και δυόσμο.

Άρωμα Κουζίνας
Κεφτεδάκια με κόκκινο πιπέρι 
και πιπεριά Φλωρίνης

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μου έστειλε μήνυμα μία γυμναστήρια 
για να κάνουμε περσοναλ 50 ευρώ η 
ώρα.
Όχι κουκλίτσα μου, τα λεφτά μου θα μου 
τα φάει άντρας και ας είναι ο σουβλα-
τζής.

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

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

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

FUN

κριΟΣ
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η καλύ-
τερη που θα μπορούσε να δώσει πολύ ευχά-
ριστα μηνύματα. Η καχυποψία και οι κριτικές 
διαθέσεις θα μπορούσαν να σας δημιουρ-
γήσουν πολλά προβλήματα. Να αποφύγετε 
σοβαρές συζητήσεις, ακόμα κι αν η ένταση 
της μέρας σας αφήνει ανεπηρέαστους, επη-
ρεάζει τους συνομιλητές σας.

ΤΑΥρΟΣ
Παρά την προοδευτική πορεία στην εργα-
σία σας που απαιτεί αρκετό κόπο και υπο-
μονή, πρέπει να θυμάστε, πως κάθε μετα-
βατική κατάσταση δεν είναι εύκολη, ούτε 
σύντομη. Οι αλλαγές που θα γίνουν, πρέπει 
να υπαγορεύονται από τις δικές σας βαθύ-
τερες ανάγκες και να είναι ζυγισμένες με 
πολλή σκέψη.

διδΥμΟι
Αν κάτι σας έχει σώσει μέχρι τώρα σε ότι 
αφορά την κοινωνική σας ζωή, είναι η θετική 
σας στάση και η ικανότητά σας να μην αγχώ-
νεστε και να παίρνετε τα πράγματα όπως ακρι-
βώς έρχονται. Συνεχίστε να κάνετε ακριβώς το 
ίδιο προσπαθώντας να παρασύρετε και τους 
στενούς φίλους σας στον ίδιο τρόπο σκέψης.

κΑρκιΝΟΣ
Η εποχή αυτή είναι εποχή συζητή-
σεων για θέματα οικονομικής 
ή επαγγελματική φύσης. 
Καλή εβδομάδα για να 
διευθετήσετε τις οικο-
νομικές σας εκκρεμό-
τητες καθώς και για 
να συζητήσετε κάποιο 
μελλοντικό σας θέμα 
που αφορά τη δου-
λειά σας. Αποφύγετε 
συναλλαγές και εξορ-
μήσεις στα καταστήματα 
γιατί θα κάνετε σπάταλες που 
θα μετανιώσετε.

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

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να 
πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη 
ζωτικότητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός 
αυτή την περίοδο, όλα γύρω σας γίνο-
νται γης μαδιάμ. Εσείς όμως έχετε διαπι-
στώσει ότι η ζωή σας έχει πάρει τον καλό 
δρόμο. Συνειδητοποιείτε ότι τα σύννεφα 
υποχωρούν και ότι οι ευκαιρίες από πλευ-
ράς συγχρονισμού-τάιμινγκ προσφέρο-
νται για να προχωρήσετε κερδίζοντας 
χρόνο και χρήμα. Σιγά σιγά γίνεστε εσείς 
το κέντρο γύρο από το οποίο περιστρέφο-
νται τα γεγονότα

ΖΥγΟΣ
Οι άλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι μαζί σας 
γιατί η καριέρα και η δουλειά απαιτεί μεγα-
λύτερη αφοσίωση. Όμως εσείς φαίνεστε 
αποφασισμένοι να εντυπωσιάσετε και να 
κερδίσετε καινούργιο ενδιαφέρον. Η διά-
θεσή σας είναι καλύτερη, ο ρομαντισμός 
σας φτάνει στα άκρα, αλλά, μερικές φορές 
οι απαιτήσεις σας είναι απόλυτες. Η εβδο-
μάδα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να σκε-
φτείτε και να διορθώσετε τις ατέλειές σας σε 
επαγγελματικά ή σπουδές. 

ΣκΟρΠιΟΣ
Οι εξελίξεις στα οικονομικά ακολουθούν 
αργό αλλά σταθερό δρόμο. Και μολονότι 
η κατάσταση παραμένει ρευστή, μπορείτε 
τελικά να κάνετε δυναμικές επεμβάσεις στο 
στενό σας περιβάλλον και στο χώρο της δου-
λειάς σας. Μέσα στον καταιγισμό των γεγο-
νότων, μην αμελήσετε τους φίλους σας και 
την οικογένειά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάθε αλλαγή που τρέχει τώρα στη ζωή σας, 
στο άμεσο μέλλον θα σας δείξει ότι λει-
τουργεί υπέρ σας, έστω και αν εσείς προς το 
παρόν την φοβάστε. Κάποιοι από σας αυτό 
το διάστημα θα διαφωνήσετε αρκετά με 
τους ανθρώπους που αγαπάτε και όλοι θα 

δείξετε μια διάθεση, μετά από πολύ 
καιρό, να κάνετε αυτό που εσείς 

επιθυμείτε, είτε πρόκειται 
να σας ακολουθήσουν 

οι άνθρωποι που έχετε 
κοντά σας, είτε όχι.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Αυτή την εποχή πρέ-
πει να έχετε τις κεραίες 

σας ανοιχτές. Τελειώ-
νουν και οι περίεργες 

και άτοπες διαφορές σας 
με πάρα πολύ κόσμο. Τελειώ-

νουν γιατί εσείς δεν έχετε άλλη 
υπομονή να ασχοληθείτε και γιατί ξαναβρή-
κατε κάτι από το γνωστό σας παλιό στιλ που 
δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Κλείστε 
το στόμα σας και δεν πρόκειται να σας έρθει 
ούτε ο ουρανός στο κεφάλι για αυτά που 
λέτε ή κάνετε παρουσία άλλων.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. 
Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει από το χέρι 
σας και προτιμάτε να υπομένετε ορισμέ-
νες καταστάσεις παρά να ρισκάρετε, αφού 
φοβάστε ότι θα χάσετε τα κεκτημένα. Στον 
εργασιακό σας χώρο ίσως δεχθείτε κάποια 
ερωτικής μορφής παρενόχληση.

ιΧΘΕιΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο 
και τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους 
συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που 
σας δίνει η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα 
είναι ο βοηθός σας. Οι μέρες αυτές σας 
δίνουν περισσότερη άνεση και μια δόση 
απαραίτητης ψυχαγωγίας. Στα επαγγελμα-
τικά σας όλα συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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 Οι «Αντιθέσεις» του Πειραιά 
από την ίδρυση της πόλης, τον 
5ο αι. π.Χ., μέχρι σήμερα.

Τ
ην πόρτα του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πειραιά (ΑΜΠ) 
τη χρονιά που εκπνέει πέρα-
σαν λίγο περισσότεροι από 

7.000 επισκέπτες. Δύσκολο το ση-
μείο όπου βρίσκεται το μουσείο, 
δεν είναι πολλοί που φτάνουν μέ-
χρι εκεί, εκτός από τους ενημερω-
μένους επισκέπτες και τα σχολεία. 
Ομως το ΑΜΠ έχει απίστευτο πλού-
το στις αίθουσές του. Αυτόν ακρι-
βώς αξιοποιεί η διευθύντρια της Ε-
φορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Ατ-
τικής, Πειραιώς και Νήσων Στέλλα 
Χρυσουλάκη. Οι «Αντιθέσεις», η 
καινούργια περιοδική έκθεση, απο-
τελεί συνέχεια των περυσινών «Α-
νοχύρωτων πόλεων», στο πλαίσιο 
«μιας προσπάθειας να γεφυρώσου-
με την απόσταση ανάμεσα στο μα-
κρινό παρελθόν και το παρόν και να 
δώσουμε στους επισκέπτες τα ερεθί-
σματα για να συνδέσουν την ιστορία 
της πόλης με προσωπικές τους μνή-
μες και βιώματα».
Η νέα έκθεση είναι η αφήγηση της 
πόλης του Πειραιά μέσα από το 
αρχαιολογικό της μουσείο. Μέσα 
από 20 αρχαία αντικείμενα και πλού-
σιο οπτικό υλικό –όλα διάσπαρτα 
στη μόνιμη έκθεση– καθώς και ένα 
πλήθος ετερόκλητων στοιχείων, 
αποκαλύπτονται οι κοινωνικοί μετα-
σχηματισμοί από τη στιγμή της ίδρυ-
σης του Πειραιά τον 5ο αιώνα π.Χ. 
και τη στιγμή της «επανίδρυσης» της 

πόλης, στο τέλος του 19ου αιώνα, 
μέχρι σήμερα. Ο Πειραιάς, άλλω-
στε, δεν είναι μια ακτή, αλλά μια 
ολόκληρη χερσόνησος με πολλα-
πλές ναυτιλιακές και εμπορικές χρή-
σεις, που αυτονομείται κάθε φορά. Η 
πόλη οικοδομήθηκε βάσει της ιδέας 
της δημοκρατίας. Από την αρχή είχε 
υποδομές, μεγάλο λιμάνι, αγορές και 
(αντίστοιχα με τα σημερινά) χρηματι-
στήρια, υπουργεία, σώματα αστυνο-
μικών και αγρονόμων.
Εκθέματα μαρτυρούν πώς ήταν ο 
πληθυσμός και οι ασχολίες του, τα 
μέτρα που έπαιρναν για την αισχρο-
κέρδεια, όπως αποκαλύπτει επι-
γραφή για τους ψαράδες της Ελευ-
σίνας. Η ζωή των φτωχών και των 
πλουσίων καταγράφεται παντού.

Οσοι υπηρετούσαν στις ανώτερες 
στρατιωτικές θέσεις ήταν κάτοχοι 
γης, όμως η οικονομική βάση κάθε 
πόλης ήταν οι ελεύθεροι ή μη πολί-
τες (μέτοικοι) και οι δούλοι, η εργα-
σία των οποίων παρήγε πλούτο. 
Κάθε φορά που κάποιος εκλεγόταν 
δικαστής στην αρχή του έτους παρα-
λάμβανε ένα είδος δικαστικής ταυ-
τότητας, το πινάκιο. Οταν οι διάδι-
κοι τελείωναν τους λόγους τους, 
οι δικαστές καλούνταν να ψηφί-
σουν μυστικά για την ενοχή ή όχι 
του κατηγορουμένου με δύο χάλ-
κινους δίσκους, τις ψήφους. Μάλι-
στα οι ψήφοι τοποθετούνταν σε δύο 
ξεχωριστές κάλπες. «Κάθε πολίτης 
ήταν αστυνόμος του διπλανού και 
του εαυτού του», μας είπε η κ. Χρυ-

σουλάκη, εξηγώντας πως μόνο ένα 
σώμα υπήρχε, κι αυτό για τις γυναί-
κες που ήταν έγκλειστες στο σπίτι: 
σημάδι πλούτου. Οι φτωχές εργάζο-
νταν εκτός σπιτιού.
Η ανοικοδόμηση του νεότερου Πει-
ραιά με σχέδια των Στ. Κλεάνθη και 
Ed. Schaubert και πολλές τροποποι-
ήσεις είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή 
καπιταλιστική πόλη. Το 1875 εγκαι-
νιάστηκε το Χρηματιστήριο Εμπο-
ρευμάτων. Προσέξτε το έκθεμα που 
συνδέεται με το κτίριο-σύμβολο της 
ιστορικής ανάκαμψης μιας νέας επο-
χής για τον Πειραιά του 19ου αιώνα, 
το περίφημο «ρολόι», το οποίο απο-
τέλεσε κέντρο της νέας πόλης μέχρι 
το 1968, οπότε κατεδαφίστηκε μαζί 
με άλλα τοπόσημα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
πορώ να φανταστώ τη σκηνή ό-
που ο Μπομπ Μακέιμπ πρωτοεί-
δε τα αρχαιολογικά μας μνημεία 
μέσα από τον φακό της Ρόλιφλεξ 

μηχανής του. Ηταν το σωτήριο έτος του 1954 
και εκείνος, φοιτητής ακόμα στις ΗΠΑ, πρωτο-
επισκεπτόταν τη χώρα μας, για την οποία δεν 
γνώριζε πολλά. Εκτοτε, η ερωτική του σχέση 
με τον τόπο μας επηρέασε και τη φωτογρα-
φία του.
Επέστρεψε ξανά και ξανά, όργωσε τα νησιά 
και τη στεριά, τράβηξε μερικές από τις ωραι-
ότερες λήψεις τοπίων, ιστορικών καταλοίπων, 
κατοίκων: ναοί, τείχη, τάφοι, με την ανθρώπινη 
παρουσία και με τη θάλασσα ή την ενδοχώρα 
στο φόντο, συνέθεσαν ένα αφήγημα. Δικό του 
και δικό μας. Χαμένο πια. Θολό από το πέρα-
σμα του χρόνου και από τις παρεμβάσεις που 
αλλοίωσαν αυτή την ανέγγιχτη ομορφιά που 
πρωταγωνιστεί στις φωτογραφίες του.
Η δουλειά του Μακέιμπ θα εκτεθεί σε ένα 
ξεχωριστό αφιέρωμα που ετοιμάζει για τις 4 

Ιανουαρίου το Ινστιτούτο στη Βοστώνη για 
την ετήσια πανηγυρική συνεδρίασή του. Με 
αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τα 180 χρόνια της 
δικής μας Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
που πήρε σάρκα και οστά το 1837, λίγα χρόνια 
μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. 
Για την Εταιρεία και τον φωτογράφο θα μιλήσει 
ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Σινσινάτι, 
Αντώνης Κοτσώνας.
Αναδρομή σε μια Ελλάδα όπου το φως ήταν 
πιο διαυγές και έτσι τα μνημεία έμοιαζαν να 
κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στα μάτια 
μας. Να, μια ακριβής περιγραφή για τις ενότη-
τες του Μακέιμπ, που ψηλαφεί μια ιδιαίτερη 
συνθήκη: ο φωτογράφος και το θέμα του ται-
ριάζουν πολύ. Πανάρχαια σπαράγματα, έτοιμα 
να δεχθούν τον θαυμασμό ενός νέου ανθρώ-
που που τα ανακαλύπτει εκείνη τη στιγμή, με 
τη φρεσκάδα ενός βλέμματος που δεν τα έχει 
αντικρίσει ποτέ.
Ο Αμερικανός είχε μια σπάνια τύχη. Από τότε 
που ξεκίνησε να αγαπά την Ελλάδα μέχρι 

σήμερα, έχουν δει το φως εξαιρετικής ομορ-
φιάς ευρήματα από την αρχαιολογική σκα-
πάνη: ο προϊστορικός οικισμός στο Ακρωτήρι 
της Θήρας, οι τάφοι της Βεργίνας ακόμα και ο 
τάφος του Γρύπα Πολεμιστή που πρόσφατα 
εντοπίστηκε στην Πύλο.

Μια 
αποκατάσταση 
οφειλόμενη εδώ 
και δεκαετίες

Ε
ναν ακόμη χώρο για 
μουσική δωματίου απέ-
κτησε η Αθήνα. Επειτα 
από πολλέ ς δεκαε-

τίες ανακαινίσθηκε πλήρως 
η αίθουσα συναυλιών «Αρης 
Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθη-
νών χάρη στη γενναιόδωρη 
υποστήριξη του Ιδρύματος 
Friends of Aliki Vatikioti for 
Music and the Arts, στη μνήμη 
της σπουδαίας πιανίστας και 
παιδαγωγού Αλίκης Βατικιώτη. 
Πάνω απ’ όλα μελετήθηκε η 
ακουστική του χώρου και με 
την κατάλληλη διαμόρφωση 
διορθώθηκαν προβλήματα 
που υπήρχαν λόγω του ελάχι-
στα κατάλληλου αρχικού σχεδι-
ασμού, της απρόσφορης κάτο-
ψης, της ακόμα πιο προβλημα-
τικής δοκού περίπου στο μέσον 
της οροφής και των μεγάλων 
υαλοστασίων σε δύο από τις 
πλευρές κάτω από την οροφή.

Η πρώτη επίσημη δοκιμή 
της ανακαινισμένης αίθου-
σ α ς  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιήθ η κε 
στις 12 Δεκεμβρίου. Δεκαο-
κτώ έγχορδα της Ορχήστρας 
Academica Αθηνών υπό τον 
αρχιμουσικό και διευθυντή του 
Ωδείου Αθηνών Νίκο Αθηναίο 
απέδωσαν έργα Γκριγκ, Λαυ-
ράγκα, Λιάλιου και Σκαλκώτα 
καθώς επίσης το Κοντσέρτο για 
πιάνο αρ. 12 του Μότσαρτ με 
σολίστ την Αλεξάνδρα Παπα-
στεφάνου, μαθήτρια της Βατι-
κιώτη. Σε όλα τα έργα η ακου-
στική με γεμάτη την αίθουσα 
φάνηκε να ενισχύει κυρίως 
τις χαμηλές συχνότητες, ενώ 
ο περιορισμένος χρόνος ανά-
κλασης βοηθούσε έναν ήχο 
καθαρό, διαυγή όσο και 
γεμάτο. Μετά τις απαραίτη-
τες δοκιμαστικές συναυλίες το 
αποτέλεσμα μπορεί να βελτι-
ωθεί περαιτέρω, προκειμένου 
να μαλακώσει τις αιχμές και να 
βοηθήσει κυρίως τα έγχορδα 
να ακούγονται περισσότερο ως 
σύνολο και λιγότερο ως άθροι-
σμα μεμονωμένων οργάνων.

αρχαιολογικό μουσείο πειραιά: από τον 5ο 
αι. π.Χ. στον ντέταρι

Τα μνημεία της Ελλάδος ταξιδεύουν στη Βοστώνη 
με τον φακό του Μακέιμπ
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αθλητικάαθλητικά

Ο
ριστικά παίκτης του Ολυμπιακού ο Χατζι-
σαφί, όπως άλλωστε και αναμενόταν να 
συμβεί καθώς και το προηγούμενο διά-
στημα για τις επαφές που είχαν γίνει. Οι 

πληροφορίες μιλούσαν για 500.000 ευρώ που θα 
πάρει ο Πανιώνιος για 27χρονο διεθνή Ιρανό αρι-
στερό μπακ χαφ (σ.σ. που μπορεί να αγωνιστεί και 
ως αμυντικό χαφ). Ο Εσάν Χατζισαφί - που σύμφω-
να με πληροφορίες ήδη αποχαιρέτησε και τους συ-
μπαίκτες του στον Πανιώνιο και τους ενημέρωσε για 
τον επόμενο σταθμό της καριέρας του - είχε φέτος 
20 ματς με 2 γκολ και 3 ασίστ στον σύλλογο της Νέ-
ας Σμύρνης.
 Την Παρασκευή η μεταγραφή του Χατζι-
σαφί τελείωσε. Οι αρχικές πηγές έκα-
ναν λόγο για συμβόλαιο τριών ετών 
(σ.σ. κατά άλλες πληροφορίες ήταν 
για 3,5 χρόνια). Πιάνει θέση ξένου 
και έτσι πρέπει να φύγει και τυπικά 
πια ο Εμενίκε. Κατά τα λοιπά από 
πλευράς του Ολυμπιακού επιβεβαιώ-
νεται πως αρέσουν για τα καλά οι Πασα-
λίδης και Ιγκόρ Σίλβα, για τους οποίους έχετε 
διαβάσει από το μεσημέρι πως ουσιαστικά είναι 
κλεισμένοι. Υπήρξε δε διάψευση για τον Χουλτ και 
κατηγορηματική από τους Πειραιώτες και διαρροή 
πως όσον αφορά άλλα θέματα τα πιο πολλά είναι 
σενάρια. 

Οι επόμενες «ερυθρόλευκες» ανάγκες 
του Γενάρη και βασικές παράμετροι...
Ο Εσάν Χατζισαφί όχι απλώς έκλεισε αλλά έπιασε 
ήδη και δουλειά στον Ρέντη. Ο Ιρανός αρ. μπακ είναι 
η πρώτη χρονικά προσθήκη του Ολυμπιακού πριν 
καλά καλά μπει ο Γενάρης. Ο διεθνής άσος είναι και... 
μάχιμος και άμεσα διαθέσιμος. Από εκεί και πέρα 
περνάμε στις υπόλοιπες... ανάγκες του Ολυμπιακού 
για τις μεταγραφές. Ο ήδη κλεισμένος Ιγκόρ Σίλβα 
μπορεί να βρεθεί άμεσα Ρέντη διότι το μέλλον του 
Φιγκέιρας παραμένει αβέβαιο. Ο Πασαλίδης αλλά 
και ο Μαυροπάνος πάνε (σ.σ. το πιο πιθανό) για 
καλοκαίρι. Η διαφορά των 2 περιπτώσεων (Πασα-
λίδη - Μαυροπάνου) είναι ότι πρώτος είναι για τα 
καλά κλεισμένος.

 Υπάρχει ακόμα συζήτηση για έναν κίπερ αλλά δεν 
είναι σίγουρο πως θα πάρει παίκτη για εκεί ο Ολυ-
μπιακός. Μία βασική προτεραιότητα παραμένει η 
ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή είτε με έναν 
εξτρέμ και έναν κυνηγό είτε με δύο πλάγιους και 
έναν παίκτη για την γραμμή κρούσης. Θυμίζουμε και 
πάλι τους... φευγάτους Μπεν, Εμενίκε και Καρσελά 
ενώ παραμένει ανοιχτό... παράθυρο αποχώρησης 
για Σεμπά ή ακόμα και τον Πάρντο. Επιπρόσθετα 
στην περίπτωση που φύγει ο Οφόε (σ.σ. και αυτό 
ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο) θα καλύψει και αυτήν 
την θέση ο Ολυμπιακός. Κοινώς ο Ολυμπιακός μπο-

ρεί να πιάσει πέραν του Ιρανού ακόμα και έξι 
προσθήκες: κίπερ, δεξί μπακ, ένας παίκτης 

στον άξονα, δύο εξτρέμ και έναν φορ. 
Όσο για το μίνιμουμ και εφόσον δεν 
του προκύψουν άλλες αποχωρήσεις; 
Θα είναι ακόμα δύο ή τρεις παίκτες. 
Δηλαδή ένας ή δύο εξτρέμ και ένας 
φορ. Και φυσικά ακόμα δεν έχουμε 

μπει καλά καλά στον Γενάρη.

Ο Τραορέ για την γραμμή κρούσης 
του Ολυμπιακού
Πληροφορίες από την Γαλλία εμφανίζουν τον Ιβο-
ριανό φορ της Αμιάν, Λασανά Τραορέ ως στόχο του 
Ολυμπιακού για την τρέχουσα μεταγραφική περί-
οδο. Γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις.
Ο 27χρονος πανύψηλος στράικερ που ανήκει στην 
Μονακό είχε φέτος με την Αμιάν 11 ματς με 2 ασίστ. 
Διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού ο Λασανά Τρα-
ορέ έχει απασχολήσει πάλι στο παρελθόν τον Ολυ-
μπιακό. Οι Γάλλοι υποστηρίζουν πως ο παίκτης που 
έχει agent τον Σέλουκ απασχολεί έντονα τους Πει-
ραιώτες και μπορεί να γίνει κίνηση για να κλείσει. 
Κάποιες πηγές από Γαλλία κάνουν λόγο και για δια-
πραγματεύσεις για να σπάσει ο δανεισμός του και να 
πιάσει Λιμάνι.
Χαρακτηριστικά το Courrier-picard.fr σε ρεπορτάζ 
του εμπλέκει και άλλες ομάδες με τον Τραορέ. Δίνει 
όμως σαφές προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο Τρα-
ορέ έχει 4 γκολ σε 13 ματς με την Εθνική της χώρας 
του και θητεία σε Ρουμανία, Ρωσία, Γαλλία και Ισπα-
νία. 

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός τελείωσε την μεταγραφή του Χατζισαφί και απομένουν πια οι ανακοινώσεις για τον 
Ιρανό αριστερό μπακ. Επιβεβαίωση για Ιγκόρ Σίλβα και Πασαλίδη και διάψευση για Χουλτ! 

Τελείωσε του Χατζισαφί 
στον Ολυμπιακό! O Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε εκ νέου για την ανάγκη κατάκτησης 

του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ και τη δίψα που υπάρχει στις 
τάξεις των οπαδών του «Δικεφάλου». 

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου», σε νέα συνέντευξη που παρα-
χώρησε σε Μέσο της πατρίδας του, αναφέρθηκε στους στόχους του 
ΠΑΟΚ και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την παρουσία των φίλων της 
ομάδας στην ανοικτή προπόνηση της Τούμπας τον περασμένο Οκτώ-
βριο.
Κατά τη διάρκεια της τιμωρία της έδρας μας, σε μια προπόνηση είχαμε 
14.000 θεατές., ήταν απίστευτο. Είναι πολύ φανατισμένοι οι οπαδοί 
στην Ελλάδα, γενικά οι ομάδες έχουν πολύ πάθος», υποστήριξε ο Λου-
τσέσκου.
Μιλώντας για τους στόχος του ΠΑΟΚ είπε:
«Στο Κύπελλο Ελλάδας παίξαμε σοβαρά στους ομίλους και καταφέ-
ραμε να προκριθούμε έχοντας ως στόχο τον τελικό. Στο πρωτάθλημα 
είμαστε σε κρίσιμο σημείο, αφού απέχουμε έναν βαθμό από τον Ολυ-
μπιακό, αλλά η ομάδα παρουσιάζεται ανεβασμένη το τελευταίο διά-
στημα. Έχουμε το πλεονέκτημα να παίζουμε τους δύο αγώνες ενάντια 
στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο γήπεδο μας. Στον πρώτο γύρο παί-
ξαμε 7 εντός έδρας παιχνίδια και 8 εκτός έδρας. Τα 7 ματς στο σπίτι 
μας τα κερδίσαμε όλα. Ο ΠΑΟΚ είναι 32 χρόνια μακριά από ένα πρω-
τάθλημα, είναι μια απελπισμένη επιθυμία να πάρει το πρωτάθλημα, ο 
καθένας μιλά μόνο για αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη, να πάρει τον τίτλο 
ο ΠΑΟΚ»

Ερχεται Παρασκευή ο Αζεβέδο
Ο Μάρσιο Αζεβέδο θα βρίσκεται την Παρασκευή (5/1) στη Θεσσαλο-
νίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ για 
τους επόμενους έξι μήνες.
Ο Βραζιλιάνος αριστερός φουλ-μπακ θα κληθεί να περάσει από εξονυ-
χιστικές ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει, ενώ οι ασπρόμαυροι πέτυ-
χαν την συμφωνία που ήθελαν με την Σαχτάρ σ’ ότι αφορά το οικονο-
μικό σκέλος της μεταγραφής.
Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από τον 
ΠΑΟΚ, που θα κληθεί να καλύψει ένα μέρος του συμβολαίου του με την 
Σαχτάρ καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στις 400.000 ευρώ. 

Ο Πρίγιοβιτς πήρε θέση…
Ο Σέρβος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει δει το όνομά του να συνδέεται με 
αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, οι περισσότερες προέρχονται από τον 
Αγγλία, με τον ίδιο να θεωρεί ως όνειρο το να αγωνιστεί στην Πρέμιερ 
Λιγκ, αλλά όπως εξηγεί πέραν των όποιων σεναρίων και φημών «δεν 
υπάρχει κάτι σίγουρο»!
«Η Αγγλία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Είναι το όνειρο κάθε 
παίκτη να αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ. Ίσως αυτό να συμβεί τον 
Γενάρη, ίσως το καλοκαίρι, θα δούμε. Υπάρχει ενδιαφέρον για εμένα, 
αλλά αυτό που τώρα με ενδιαφέρει είναι να βάζω γκολ με την φανέλα 
του ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα είναι μια πρόκληση για εμένα, να μπορέσω να 
αγωνιστώ σε μια ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, όμως για την ώρα δεν υπάρ-
χει κάτι σίγουρο», υποστήριξε ο Πρίγιοβιτς μιλώντας στην σερβική 
εφημερίδα «kurir».

Λουτσέσκου: «Είναι 
επιτακτική ανάγκη ο τίτλος»
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Θρήνος για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο καθώς 
πέθανε ο σπουδαίος 
Ευγένιος Γκέραρντ σε 
ηλικία 77 ετών!

Ο 
Ολ λανδός,  ε ίνα ι 
ο μακροβιότερος 
προπονητής σε ο-
μάδα της Ελλάδας, 

ήρθε στη χώρα μας το 1985 
για λογαριασμό του ΟΦΗ και 
έγινε... Κρητικός μιας και έ-
μεινε στο Ηράκλειο μέχρι το 
2000, ενώ έχει πάρει και την 
ελληνική υπηκοότητα. Γεννή-
θηκε σ το Μπρούνσουμ της 
Ολλανδίας στις 7 Μαΐου του 
1940 και φοίτησε στη σχολή 
προπονητών της Κολωνίας. 
Ως ποδοσφαιριστής αγωνί-
στηκε στην ολλανδική Φορ-
τούνα Σίταρντ. Σταμάτησε το 
ποδόσφαιρο σε ηλικία 32 
ετών. Το 1974 ανέλαβε βοη-
θός προπονητή της Ρόν τα 
ΤΚΚ και σ τον πάγκο αυτής 
της ομάδας παρέμεινε επί 
11 χρόνια  και μετά, το 1985 
ήρθε σ την Ελλάδα και την 
Κρήτη
Με τον ΟΦΗ κατέκτησε το 
Κύπελλο Ελλάδος το 1987, 
ενώ το 1993 κατάφερε να 
πάρει ιστορική πρόκριση για 
τους 16 του κυπέλλου κυπελ-
λούχων απέναντι στην Ατλέ-
τικο Μαδρίτης με 2-0. Στην 
Κρήτ η  δημ ιούργησ ε  μ ια 
πολύ ισχυρή ομάδα, κάνο-
ν τας τον ΟΦΗ αν ταγων ι-
στικό προς κάθε ομάδα και 
συνέδεσε φυσικά το όνομά 
του με τ ις καλύτερες μέρες 
του συλλόγου, καθώς και με 
την πρώτη του ευρωπαϊκή 
εμφάνιση. Την δεύτερη μόλις 
σεζόν του στο Νησί τερμά-
τ ισε σ τη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας, πέντε πόντους 
πίσω από τον Παναθηναϊκό, 
ενώ την επόμενη βγήκε τρί-
τος.
Ακόμα κα ι  τ ην  επόμε νη 
δεκαετία, ωστόσο, όπου οι 

βαθμολογ ικέ ς θέσε ις δεν 
ήταν αν τ ίσ τοιχες λόγω του 
μεγαλύτερου ανταγωνισμού, 
ο Γκέραρντ κατάφερε ουσι-
αστικά να «βγάλει» παίκτες 
που έγραψαν τη δική τους 
ιστορία στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο, μεγαλούργησαν σε 
Ελλάδα και εξωτερικό και 
κρατούσαν πάντα μια θέση 
σ την καρδιά τους γ ια τον 
τρομερό Ολλανδό. 
Ο Νίκος Μαχλάς, ο Κώστας 
Φραντζέσκος, ο Νίκος Νιό-
πλιας, ο Ηλίας Πουρσαν ί-
δης, ήταν όλοι «παιδιά» του 
Γκέραρντ ενώ ήταν εξαιρε-
τ ική και η δυνατότητά του 
να εντοπίζει καλούς ξένους 
που έδεναν με τον σύλλογο.  
Ίσ ις και ο Βέρας είναι δύο 
πολύ χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα, ενώ ο Τζουγκάνο-
βιτς και ο Γκόμες έκαναν επί-
σης εξαιρετικές εμφανίσεις, 
με τον τ ε λευταίο να ε ίναι 
σχεδόν μόνιμα στα ραντάρ 
«με γαλύ τ ερων» ομάδων. 
Από τα χέρια του πέρασε 
και ο Μοχάμεντ Ντιαρά, που 
έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης!
 Το 2000 ανέλαβε τεχνικός 
σύμβουλος στην ΑΕΚ και το 
2001 πήγε σ την Κύπρο και 
στον ΑΠΟΕΛ. Το 2002 [ανέ-
λαβε τον Ηρακλή. Στ ις 23 
Φεβρουαρίου 2010 ανέλαβε 
ως προπονητής στην Πανα-
χαϊκή, απ’ όπου αποχώρησε 
ύστερα από μόλις δύο μήνες.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε 
σ το χωριό Ελιά της Κρήτης 
μαζί με την σύζυγο του Κατε-
ρίνα και σήμερα έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, 
αρκετά ταλαιπωρημένος από 
την υγεία του.
Πριν από λίγες ημέρες μάλι-
σ τα, ο Ηλίας Πουρσανίδης 
είχε διοργανώσει ένα φιλικό 
προς τιμήν του στην Κρήτη, 
με αρκετά έντονες και φορ-
τισμένες σ τιγμές. από τους 
πρώην παίκ τ ε ς του. Ηταν 
μάλισ τα κα ι  η  τ ε λευ τα ία 
δημόσια εμφάνιση του...

«Εφυγε» ο μεγάλος 
Ευγένιος Γκέραρντ!

Ο Έρικ Μοράν βρίσκεται στην Αθήνα για να 
ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ 

Ο 
26χρονος Βάσκος γενμνήθηκε τον Μάιο 
του 1991 στην Πορτουγαλέτε και όπως 
κάθε Βάσκος που σέβεται τον εαυτό του 
είχε όνειρο κάποια στιγμή να φορέσει την 

φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο. 
Έτσι, σε ηλικία 13 ετών μπήκε στις ακαδημίες της 
ομάδας και ακολούθησε την γνωστή πορεία αγω-
νιζόμενος σε όλες τις μικρές ομάδες της Μπιλμπάο. 
Η μεγάλη στιγμή ήρθε το Νοέμβριο του 2012 με τον 
τότε τεχνικό των Βάσκων, Μαρσέλο Μπιέλσα, να του 
δίνει την ευκαιρία να κάνει το όνειρό του πραγματι-
κότητα.
Ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στο νικηφόρο 
παιχνίδι με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά για το 
Europa League. Την προηγούμενη χρονιά η Μπιλ-
μπάο του Μπιέλσα εντυπωσίαζε με τις εμφανίσεις 
και το ποδόσφαιρό της φτάνοντας μέχρι τον τελικό 
του Βουκουρεστίου κάτι που σήμαινε ότι ο Μοράν 
θα έπρεπε να κάνει υπομονή για να πάρει την πρώτη 
του συμμετοχή και στο πρωτάθλημα. 
Τον Απρίλιο είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και 
ο Αργεντινός τεχνικός αποφασίζει ότι ήρθε 
η ώρα του Μοράν. Στο 80ο λεπτό μπαί-
νει σ την θέση του Μουνιαϊν σ την 
εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Ρεάλ 
Μαδρίτης.  
Η χρονιά αυτή δεν ήταν καλή για την 
Μπιλμπάο με τον Μπιέλσα να απο-
χωρεί και τον Ερνέστο Βαλβέρδε να 
επιστρέφει στο σπίτι του. Αντίθετα, 
για τον Μοράν είναι η ιδανική αν σκε-
φτεί κανείς ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα της 
Μπιλμπάο υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2016, 
έχοντας παράλληλα αρνηθεί τόσο την Ρεάλ όσο και 
την Μπαρτσελόνα που τον ήθελαν για την δεύτερη 
ομάδα.
Ο ίδιος πιστεύει ότι με την έλευση του Ερνέστο Βαλ-
βέρδε, ενός Βάσκου θα πάρει περισσότερο χρόνο 
συμμετοχής με την αγαπημένη του ομάδα. Τον Ιανου-
άριο του 2014 όμως θα έρθει η μέρα που θα σημα-
δέψει το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Μοράν χάνει τον 
στήριγμά του, τον πατέρα του, και μόλις δύο ώρες 
μετά την κηδεία του πατέρα του, αποφασίζει να ενι-
σχύσει την Μπιλμπάο. Μπαίνει στο γήπεδο στο ματς 
με την Βαγιαδολίδ και όπως ήταν λογικό γνωρίζει την 
αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.
Μετά το παιχνίδι, ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποθεώνει 

τον Μοράν για την απόφασή του. «Δεν μπορώ παρά 
να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας σε μια τόσο 
ειδική περίσταση. Η παρουσία του σήμερα απέδειξε 
πολλά για τον χαρακτήρα του. Είπα και στους υπό-
λοιπους παίκτες ότι το παράδειγμα του είναι εξαι-
ρετικό για όλους μας. Ήξερε πως η ομάδα τον χρει-
άζεται και σε μια τόσο ιδιαίτερη προσωπική στιγμή 
ήταν μαζί μας. Είναι ένας πρωταθλητής».
Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται καλά για τον 
Μοράν και μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας και με 
ελάχιστες συμμετοχές αποχωρεί δανεικός για την 
Λεγανές που αγωνίζεται στην Segunda Divisi´n.
Μετά από έξι μήνες παρουσίας μετακομίζει στην 
Σαραγόσα ξανά δανεικός για όλη την σεζόν. Στην 
Σαραγόσα δείχνει δείγματα της αξίας του και από 
την στιγμή που η Μπιλμπάο δεν επιθυμούσε την 
ανανέωση της συνεργασίας τους, αποφασίζει να 
υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την Σαραγόσα 
με στόχο την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.
Βασικός και αναντικατάστατος στο Ρομαρέδα μένει 
για 1,5 χρόνο πριν η Λεγανές την τελευταία ημέρα 
των μεταγραφών του Ιανουαρίου του 2017 ανακοι-
νώσει την απόκτησή του. Με 12 συμμετοχές κι ένα 
γκολ βοηθάει τα μέγιστα στην παραμονή της ομάδας 
στην Primera Division. Φέτος, όμως τα πράγματα 

δεν είναι τόσο καλά για τον ίδιο αφού βρίσκε-
ται μεταξύ πάγκο κι εξέδρας και ο ίδιος 

αποφασίσει να αποχωρήσει. Κάπου εκεί 
εμφανίζεται η ΑΕΚ και ο Μανόλο Χιμέ-
νεθ και ο Βάσκος μεσοαμυντικός ετοι-
μάζεται για τη νέα περιπέτεια στην 
καριέρα του. 

Aνανεώνει η ΑΕΚ με Σιμόες
Μία από τις βασικές προτεραιότητες της 

ΑΕΚ για το 2018 είναι η ανανέωση του συμ-
βολαίου του Σιμόες.
Όπως αναφέρεται στην «Ώρα των Σπορ» αποτελεί 
βασική υπόθεση για το νέος έτος η συγκεκριμένη 
υπόθεση και μάλιστα πρόκειται να γίνει άμεσα επί-
σημη πρόταση. 
Η συνεργασία των δύο πλευρών λήγει το καλοκαίρι 
του 2019 και οι «κιτρινόμαυροι» σκοπεύουν να 
«τρέξουν» τις εξελίξεις, από τη στιγμή μάλιστα που 
ακούγεται ότι ενδιαφέρεται και η Βαλένθια.
 Μάλιστα, έχουν γίνει ήδη οι πρώτες ανεπίσημες 
επαφές εδώ και κάποιες εβδομάδες και φάνηκε ότι 
δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο 
πλευρές. Θεωρείται ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα 
και ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα υπάρξει 
συμφωνία για να πέσουν οι υπογραφές.

Mοράν: Ο Βάσκος που έρχεται να 
κατακτήσει την Ελλάδα με την ΑΕΚ!
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Έξι ποδοσφαιριστές αποτελούν 
παρελθόν από τον Απόλλωνα 
Λάρισας, όπως ανακοίνωσε η 
διοίκηση της ομάδας.   

Π
ρόκειται για τους Πέτρο Κραβαρί-
τη, Πασχάλη Βουτσιά, Χρήστο Τζά-
νη, Πέτρο Διβανέ, Σάκη Σάββα και 
Νίκο Ιορδανίδη, με την ΠΑΕ να α-

νακοινώσει την κοινή συναινέσει λύση της 
συνεργασίας τους την Παρασκευή. 
Ταυτόχρονα η διοίκηση της θεσσαλικής ΠΑΕ 
γνωστοποίησε πως θα κινηθεί για την από-
κτηση 3-4 έμπειρων ποδοσφαιριστών, ενώ 
θα προωθηθούν και παίκτες από την Κ20 
της ομάδας. 
Οι ανακοινώσεις:
«Μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 
(29/12) στα γραφεία της ΠΑΕ αποφασίσθηκε 
με την σύμφωνη γνώμη του τεχνικού του 
Απόλλωνα Λάρισας κ. Νίκου Θεοδοσιάδη, 
ο προγραμματισμός και το πλάνο της ομάδας 
για το 2018. Στην σύσκεψη ήταν παρόντες 
ο μεγαλομέτοχος κ. Παναγιώτης Μαντζα-
νάς και ο τεχνικός διευθυντής κ. Ανδρέας 
Πασπαλιάρης.
Έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση για λύση 
συμβολαίων των ποδοσφαιριστών που η 
παρουσία τους δεν είναι απαραίτητη στον 
σύλλογο (εξ ου και οι συμμετοχές που είχαν). 
Αυτοί είναι οι Πέτρος Κραβαρίτης, Πασχάλης 
Βουτσιάς και Χρήστος Τζάνης που ωστόσο 
η ΠΑΕ τους ευχαριστεί για τις όποιες υπη-
ρεσίες πρόσφεραν. Αποφασίσθηκε όπως 
αποκτηθούν 3-4 έμπειροι παίκτες «πρώ-
της γραμμής» γνώστες της κατηγορίας, 2-3 
αξιόλογοι ποδοσφαιριστές από ομάδες Γ’ 
Εθνικής ενώ θα προωθηθούν στην ανδρική 
ομάδα και 2-3 παίκτες από την Κ-20 που 
ενδεδειγμένα αξίζουν από ότι έδειξαν μέχρι 
τώρα.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Παναγιώτης Μαντζα-
νάς τόνισε προς όλες τις πλευρές ότι ο Απόλ-
λωνας ήταν και παραμένει οικογένεια και 
μέσα από αυτό το πλαίσιο θέλει την όσο το 
δυνατόν καλύτερη διάκριση στο πρωτά-
θλημα. Καίτοι βρισκόμαστε σε δύσκολους 
οικονομικά καιρούς η ΠΑΕ Απόλλων Λάρι-
σας κινείται μεθοδικά και μακριά από τα όσα 
αηθή ακούγονται με γνώμονα το χτίσιμο και 
την δημιουργία μιας ομάδας ικανής να κάνει 
περήφανη από την πλευρά της, την πόλη της 
Λάρισας.

Θέλει αρωγούς τους Λαρισαίους φιλάθλους 
δίπλα της και εύχεται σε όλα τα στελέχη της 
αλλά και σε όλον τον λαρισαϊκό κόσμο χρό-
νια πολλά και ο καινούργιος χρόνος να φέρει 
στον καθένα αυτό που επιθυμεί με υγεία. 
Στην δε ομάδα μας εύχεται την επαγγελμα-
τική της εδραίωση, μέσα και από καλό ποδό-
σφαιρο που είναι η πεμπτουσία του αθλή-
ματος».
«Η διοίκηση της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανα-
κοινώνει την λύση συνεργασίας της με τρεις 
έξοχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βοή-
θησαν τα μέγιστα στην περσινή άνοδο της 
ομάδας στην Football League. Οι στιγμές για 
όλους εμάς στον σύλλογο είναι άκρως συγκι-
νητικές γιατί δεν θα συνεχίσουν κοντά μας, 
οι Πέτρος Διβανές, Σάκης Σάββας και Νίκος 
Ιορδανίδης. Τρεις αδαμάντινοι ανθρώπινοι 
χαρακτήρες, που η παρουσία τους κόσμησε 
την ιστορική ομάδα μας και που έγραψαν με 
ανεξίτηλα γράμματα το όνομα τους στην σύγ-
χρονη ιστορία μας. Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώ-
της Μαντζανάς και όλα τα στελέχη της ΠΑΕ, 
ευχόμαστε τα καλύτερα στην συνέχεια της 
καριέρας τους και να γνωρίζουν ότι ήταν, 
είναι και θα παραμείνουν για πάντα φίλοι 
μας.
 Καλή τύχη όπου και να αποφασίσουν να 
πάνε και πάνω από όλα με υγεία».

«Κλείνει» Βακενβάι ο Άρης
Κοιτάει ήδη στο μέλλον ο Άρης και εκτός από 
έτοιμους παίκτε ςπου θα κάνουν την δια-
φορά, ετοιμάζονται να κλείσουν ποδοσφαι-
ριστές με προοπτική και μέλλον. Ένας τέτοιος 
ποδοσφαιριστής είναι και 21χρονος Καμε-
ρουνέζος επιθετικός, Ρούνεϊ Βανκεβάι.
Ο Βακενβάι ο οποίος αγωνίζεται αυτή την 
στιγμή στην Βέροια, μας συστήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2017 μέσα από τα Χανιά 
έχοντας 4 γκολ σε 21 αγώνες. Φέτος με την 
ομάδα της Βέροιας μετράει 4 γκολ σε εννιά 
παιχνίδια. 
Ο Άρης ετοιμάζεται να τον κλείσει και στη 
συνέχεια ο παίκτης θα παραμείνει στην 
Βέροια μέχρι το καλοκαίρι όταν και θα ενσω-
ματωθεί στον Άρη.

Ανακοίνωσε Αναστασόπουλο ο 
Πανσερραϊκός
Την πρώτη του μεταγραφή την τρέχουσα 
περίοδο πραγματοποίησε ο Πανσερραϊκός, 
που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαγγέλη 
Αναστασόπουλου. Οι δύο πλευρές είχαν 
έρθει σε συμφωνία εδώ και λίγες ημέρες και 

το μόνο που απέμενε ήταν οι επίσημες ανα-
κοινώσεις. 
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση 
του 23χρονου αμυντικού μέσου Βαγγέλη 
Αναστασόπουλου. Ενός ταλαντούχου παί-
χτη που βγήκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟ 
και συνέχισε με πολλές συμμετοχές σε Νίκη 
Βόλου,Λαμία,Σπάρτη και Τρίκαλα».

Τέλος από τον ΟΦΗ ο Κουσκουνάς
Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε 
όποια ομάδα επιθυμεί, είναι από το μεση-
μέρι της Τετάρτης ο Νίκος Κουσκουνάς, που 
έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΟΦΗ.  
Ο 29χρονος επιθετικός βρέθηκε στα γρα-
φεία της ΠΑΕ μαζί με τον δικηγόρο και μετά 
από συνάντηση με τον Φώτη Τσάλο, έλυσαν 
το συμβόλαιό του. Ο Κουσκουνάς έλαβε τα 
δεδουλευμένα του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
και έμεινε ελεύθερος. 
«Ευχαριστώ πολύ τον ΟΦΗ και τον κ. Τσάλο 
που τήρησε αυτά που είπαμε. Εύχομαι ότι 
καλύτερο στην ομάδα και να πετύχει τους 
στόχους της», ήταν η δήλωση του παίκτη 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΦΗ.
Ο Κουσκουνάς μέτρησε 8 συμμετοχές και 3 
γκολ σε Football League και Κύπελλο, με τη 
φανέλα των Κρητικών τη φετινή σεζόν. 

Τέλος οι Παπαχρήστος, Κριστέτο 
από τον Παναιγιάλειο
Αποχωρήσεων συνέχεια στον Παναιγιάλειο, 

καθώς μετά τους Δημήτρη Πολίτη και Κώστα 
Γεωργακόπουλο, η ομάδα του Αιγίου ανακοί-
νωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους 
Τάσο Παπαχρήστο και Κάρλος Κριστέτο. 
Ο Παπαχρήστος μέτρησε 9 συμμετοχές σε 
Football League και Κύπελλο, ενώ ο Κριστέτο 
8 εμφανίσεις και ένα τέρμα. 
Η ανακοίνωση:
«Η «ΠΑΕ Παναιγιάλειος» ανακοινώνει τη λύση 
της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιρι-
στές Τάσο Παπαχρήστο και Κάρλος Κριστέτο. 
Ευχαριστούμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές 
για την προσφορά τους στην ομάδα μας και 
τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στη μετέπειτα 
καριέρα τους».

Παρελθόν από τη Δόξα Δράμας ο 
Πετρόπουλος
Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν από 
και πέρα Δόξα Δράμας και Αντώνης Πετρό-
πουλος, με τους «Μαυρετούς» να ανακοινώ-
νουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 
Έλληνα επιθετικό. Ο Πετρόπουλος, που απο-
κτήθηκε από τους Δραμινούς τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, πρόλαβε να αγωνιστεί σε πέντε 
ματς πρωταθλήματος, σκοράροντας μία φορά. 
Η ανακοίνωση:
«Παρελθόν αποτελεί από την ΠΑΕ Δόξα Δρά-
μας ο ποδοσφαιριστής Αντώνης Πετρόπουλος 
μετά από την σημερινή συνάντηση του με τον 
τεχνικό διευθυντή της ομάδας μας Νίκο Ιωση-
φίδη. Θα θέλαμε να του ευχηθούμε τα καλύ-
τερα για την συνέχεια της ποδοσφαιρικής του 
σταδιοδρομίας».

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

«εκκαθαρίσεις» στον απόλλωνα λάρισας
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Ο 
Χρυσός Ολυμπιονίκης και Πα-
γκόσμιος Πρωταθλητής στους 
κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας, 
αναφέρθηκε στη βράβευση του 

από τον ΠΣΑΤ ως κορυφαίος αθλητής της 
χρονιάς, στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει, αλλά και στους στόχους του εν όψει της 
νέας χρονιάς. 
Το 2017 ολοκληρώθηκε και η λέξη ήττα δεν 
υπήρχε στο λεξιλόγιο του Λευτέρη Πετρού-
νια. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης συνεχίζει να 
έχει... στενή σχέση με την πρωτιά και δεν 
έχει σκοπό να την αφήσει ούτε το 2018. 
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής των κρίκων 
μίλησε για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς, 
παραδέχτηκε ότι το καλεντάρι του 2018 
είναι πολύ μεγάλο, αλλά έθεσε σαν στόχο να 
μην χάσει πουθενά. 

Λευτέρη, συγχαρητήρια για τον τίτλο του 
κορυφαίου. Είσαι ο... διορισμένος αθλητής 
της χρονιάς. Είναι σημαντικό που για μία 
ακόμη φορά οι αθλητικοί συντάκτες σε βρά-
βευσαν;
«Είναι τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα. 
Είναι σημαντική διάκριση και θα κάνω ό,τι 
μπορώ για να φανώ αντάξιος. Όχι μόνο για 
να το ξαναπετύχω, αλλά γιατί προσπαθώ να 
κάνω τους Έλληνες να χαμογελάσουν και να 
φέρω επιτυχίες. Γιατί αγαπάω το άθλημα, 
αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω αυτό που 
κάνω και χαίρομαι με αυτές τις στιγμές».
Για το 2018 ποιοι είναι οι στόχοι σου;
«Ο στόχος μου είναι να πάω σε όλες τις 
διοργανώσεις, γιατί έχουμε ένα πολύ 
μεγάλο καλεντάρι, και να μην χάσω από 
πουθενά».

πετρούνιας: «στόχος μου να μην 
χάσω πουθενά ούτε το 2018»

Μ
ε καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Ανδρών επικράτησε 28-
27 της Ιταλίας στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» στο ΟΑΚΑ, στη δεύτερη φι-
λική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα προκριματικά 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2019.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε πίσω στο σκορ με έξι τέρματα (13-19) 
στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έβγαλε αντίδραση και άλλαξε προς το καλύτερο την εικόνα 
του στο δεύτερο ημίχρονο.
Σε αυτό βοήθησε η είσοδος του Νίκου Λοίζου κάτω από δοκάρια, ο οποίος τελείωσε το 
ματς με 12 επεμβάσεις σε 20 σουτ (60%), αλλά και του δεξιού εξτρέμ Δημήτρη Τζηρά 
που σημείωσε 4 γκολ.
Η Εθνική μείωσε αρχικά σε 19-20 με τον καλό και σήμερα Μυλωνά στο 39’ με επιμέ-
ρους σκορ 6-1, ενώ στην συνέχεια είχε και πάλι τις λύσεις, όταν η Ιταλία ξέφυγε με τέσ-
σερα γκολ (21-25) στο 49’.
Η «Γαλανόλευκη» πήρε κρίσιμα γκολ από τον Κρητικό, «έτρεξε» επιμέρους σκορ 7-2 και 
σερί 3-0 (από 25-27 στο 55’), κάνοντας την ανατροπή που την οδήγησε σε νίκη (28-27) 
με δύο εξαιρετικά γκολ του Μάλλιου από ατομικές ενέργειες στο 57:40 και στο 59:56.
Άσχημη στιγμή στον αγώνα ήταν στο 38’ ο τραυματισμός στο αριστερό γόνατο του 
Γιάννη Μπασμαλή. Ο διεθνής δεξιός ίντερ θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προπονηθεί και αύριο και στην συνέχεια θα 
συνεχίσει την προετοιμασία στις 2 Ιανουαρίου, ενώ την επόμενη ημέρα θα αναχωρή-
σει για την πόλη Λέουβεν, ώστε να αντιμετωπίσει το Βέλγιο (4/1) για τα προκριματικά 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
ΕΛΛΑΔΑ (Νίκος Γραμματικός): Κωστακίδης 5, Μωραΐτης, Μπασμαλής 3, Λαδάκης, 
Μυλωνάς 2, Μάλλιος 6, Λοΐζος, Κρητικός 3, Ανδρέου 2, Δομπρής, Τζηράς 4, Ιωάννου, 
Δέσπος, Παπαδιονυσίου 3, Αραπακόπουλος, Καραμπουρνιώτης, Ζαμπούνης, Κοτανί-
δης, Καλόμοιρος.
ΙΤΑΛΙΑ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ποστόνια, Στάρσεβιτς 1, Βεντούρι, Μαϊόνε, Τούρκοβιτς 5, 
Πιβέτα 1, Ντ’ Αντίνο, Έμπνερ, Σαβίνι 1, Φόβιο, Μπουλτζαμίνι 1, Μορέτι 7, Νταπιράν 1, 
Βόλπι 3, Παρισίνι 2, Σκάταρ 4, Λουτσιάνο 1.

Φιλική νίκη επί της Ιταλίας 
η Εθνική χάντμπολ

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η 
Ατλέτικο νίκησε 0-4 στο Κύ-
πελλο τη Γέιδα, με τον Ντιέ-
γκο Κόστα να κλέβει την πα-
ράσταση με όλους τους τρό-

πους έπειτα από 3,5 χρόνια.
Πέρασαν 3,5 χρόν ια από τότε που 
μετακόμισε στην Τσέλσι. Ο μισός χρό-
νος μάλιστα τον είχε εκτός, να περι-
μένει την επιστροφή του μαζί με το 
τέλος της απαγόρευσης μεταγραφών. 
Ο Ντιέγκο Κόστα ετοιμαζόταν γι’ αυτό 
τον γυρισμό. Μπήκε λοιπόν στο ματς 
Κυπέλλου σ την έδρα της Γέιδα σ το 
64’. Στο 69’ σκόραρε έπειτα από 1.340 
ημέρες και στο 70’ αποχώρησε τραυ-
ματίας. Τελικά η ομάδα του ν ίκησε 
χαλαρά 0-4 με τέρματα των Γκοδίν 
(33’), Τόρες (37’), Γκριεζμάν (92’) και 
δεν χρειάζεται τη ρεβάνς για να περά-
σει στα προημιτελικά.

Χαλαρά στους «4» η Γιουβέ-
ντους
Η Γιουβέ ν τους  υπο δέ χ θηκε  τ ην 
Τορίνο, κέρδισε με 2-0 και θα αντι-
με τωπίσε ι την Αταλάν τα σε διπλό 
αγώνα την Αταλάντα στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου με στόχο την τέταρτη συνε-
χόμενη παρουσία στον τελικό, όπου 
τ ις τρε ις προηγούμενες σεζόν ε ίχε 
απόλυτη επιτυχία.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις καλύτε-
ρες προϋποθέσεις για τους γηπεδού-
χους, που έφτασαν στο γκολ μόλις στο 
15’. Ο Ντάγκλας Κόστα ήταν ο σκό-
ρερ με πολύ ωραίο τελείωμα, όμως 
τις εντυπώσεις έδωσε η... κατά λάθος 
εντυπωσιακή ασίστ του Ντιμπάλα. Η 
μοναδική αξιόλογη ευκαιρία για την 
Τορίνο ήρθε στιγμές αργότερα, όταν 
ο Νιανγκ είδε την μπάλα να βρίσκει 
στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Σέζνι 
και να περνάει άουτ και στη συνέχεια 
οι παίκτες του Αλέγκρι είχαν τον από-
λυτο έλεγχο.
Ο Ντιμπάλα έχασε τις δύο καλύτερες 
ευκαιρίες μέχρι το ημίχρονο, σκό-
ραρε, όμως είδε το γκολ να ακυρώνε-
ται για οφσάιντ και το 1-0 έμεινε μέχρι 
να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Η 
εικόνα δεν άλλαξε στην επανάληψη, με 
τους μπιανκονέρι να έχουν τον έλεγχο 
και να τελειώνουν τα πάντα στο 67’, 
όταν ο Μάντζουκιτς δεν αστόχησε στο 
τετ α τε τ με τον Μιλίνκοβιτ ς-Σάβιτ ς 

για το 2-0. Κάπου εκεί τελείωσαν τα 
πάντα, με την Γιουβέντους να έχει τις 
καλύτερες ευκαιρίες μέχρι το τέλος και 
το 2-0 να παραμένει.

«Χ»άρηκε η Πόρτο
Μεγάλο παιχνίδι στο «Ντα Λουζ» ανά-
μεσα σ την Μπενφίκα και την Σπόρ-
τινγκ με τις δύο ομάδες να παίρνουν 
από έναν βαθμό και να βγαίνει κερ-
δισμένη η Πόρτο που παρέμεινε στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι 
φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που χαμο-
γέλασαν πρώτοι με τον Μάρτινς να 
ανοίγει το σκορ στο 19’ και έδειχναν 
πως θα έπαιρναν τη ν ίκη την οποία 
κρατούσαν ως το 90’. Στο λεπτό αυτό 
οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, το 
εκτέλεσε ο Τζόνας διαμορφώνοντας 
το τελικό 1-1.  
Η Πόρτο βρίσκεται πλέον μόνη στην 
1η θέση με 42 βαθμούς, με την Σπόρ-
τινγκ να ακολουθεί με 40, 3η είναι η 
Μπενφίκα με 37 και 4η η Μπράγκα με 
34. 

Χωρίς νικητή το ντέρμπι της 
Γλασκώβης
Σέλτικ και Ρέιντζερς έμειναν στο 0-0 
σ το μεγάλο ν τέρμπι της Σκοτίας, σε 
ένα παιχν ίδι που είχε φάσεις, αλλά 
καμιά από τ ις δυο δεν ήταν ουσια-
στική. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, 
πίεσαν και στο 45’ ο Σινκλέρ βρέθηκε 
σε κενή εστία, αλλά δεν μπόρεσε να 
σκοράρει. Διαφορετ ικό το σκηνικό 
στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι 
είχαν τον έλεγχο, αλλά στο 48’ το σουτ 
του Μορέλος βρήκε το δοκάρι, ενώ 
στο 65’ ο ίδιος παίκτης νικήθηκε από 
τον Γκόρντον!

Του έριξαν σοκολάτα και 
την... έφαγε!
Mυθική αντίδραση από τον Κύπριο 
ποδοσφαιριστή Στέλιο Δημητρίου της 
Σεντ Μίρεν, όταν άγνωστος του έριξε 
σοκολάτα για να τον χτυπήσει!
Ο Κύπριος αμυντικός πήγε να εκτε-
λέσει ένα πλάγιο σ τον εκτός έδρας 
αγώνα με τη Γκρίνοκ Μόρτον, όταν 
χτυπήθηκε σ το κεφάλι από αντικεί-
μενο που του έριξε άγνωστος.
Ο Δημητρίου, όταν είδε τι είναι, απλώς 
πήρε τη σοκολάτα και τη δάγκωσε...

Ο Ντιέγκο Κόστα γύρισε...

Στη ματσάρα της σεζόν, Αρσεναλ και 
Τσέλσι έχασαν τα... άχαστα, πέτυχαν 
γκολάρες, αλλά το 2-2 δεν ικανοποίησε 
καμία! Τρία χαμένα τετ α τετ ο Μοράτα, 
έσπασε την κατάρα ο Γουίλσιρ. 

Ε
να απίθανο α’ μέρος στο Emirates με 
απίθανες φάσεις, ρυθμό, πάθος, με-
γάλες επεμβάσεις, αλλά χωρίς γκολ! Η 
Αρσεναλ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, 

κυκλοφορούσε καλύτερα τη μπάλα, αλλά η 
πίεση ψηλά λίγο έλειψε να της κοστίσει. Στο 
14’ Μουστάφι και Τσέιμπερς έχασαν τον Μο-
ράτα, αλλά ο Ισπανός... κατάφερε να χάσει 
ένα απίθανο τετ α τετ! Η απάντηση των γη-
πεδούχων ήρθε τρία λεπτά αργότερα, ο Α-
λέξις βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ, 
ο Κουρτουά έστειλε τη μπάλα στο δεξί 
δοκάρι, αυτή χτύπησε και στο αρι-
στερό, αλλά δεν πέρασε ποτέ τη 
γραμμή! Ο ρυθμός ήταν εξαι-
ρετικός και σε ένα πεντάλεπτο 
χάθηκαν ακόμα δυο μεγάλες 
φάσεις. Στο 23’ ο Λακαζέτ νι-
κήθηκε από τον Βέλγο γκολκί-
περ, ενώ στο 27’ ο Τσεχ έδιωξε 
εντυπωσιακά στο σουτ του Μπα-
καγιόκο. Στο 45’ η Τσέλσι θα μπο-
ρούσε να πάει στα αποδυτήρια με γκολ, ο 
Καντέ έκανε σούπερ τάκλιν στον Οζίλ, ο Α-
ζάρ άφησε ιδανικά, αλλά ο Σεσκ έστειλε τη 
μπάλα άουτ. 
Εντυπωσιακός ρυθμός και στην επανάληψη, 
με την Τσέλσι να χάνει την πρώτη μεγάλη 
ευκαιρία, αλλά ο Τσεχ με σούπερ διπλή επέμ-
βαση νίκησε Αζάρ και Αλόνσο. Οι Κανονιέ-
ρηδες απάντησαν στο 52’, αλλά ο Λακαζέτ 
προτίμησε να... σκοτώσει τον Κουρτουά, 
παρά να σκοράρει! Το δεκάλεπτο ήταν απο-
κλειστικά της Αρσεναλ, φουλ πίεση, χαμένη 
ευκαιρία με τον Οζίλ στο 62΄ κι ένα λεπτό 
αργότερα ήρθε το γκολ. Σύγχυση στην άμυνα 
των Μπλε, η μπάλα στήθηκε στον Γουίλσιρ 
κι αυτός με σουτάρα πέτυχε το 1-0! Ηταν το 
πρώτο του γκολ  Premier League έπειτα από 
43 παιχνίδια! 
Η Τσέλσι αντέδρασε και τέσσερα λεπτά αργό-
τερα ήρθε η ισοφάριση. Ο Αζάρ βρέθηκε 
σε θέση βολής, ο Μπεγιερίν τον βρήκε και 
ο Βέλγος από την άσπρη βούλα πέτυχε το 
1-1! Οι Μπλε ήταν κυρίαρχοι, είχαν τον από-
λυτο έλεγχο, με τον Μουστάφι και την άμυνα 
των γηπεδούχων να κάνουν πολλά λάθη! 

Ωστόσο, ο Μοράτα ήταν σε κακό βράδυ και 
στο 70’ έχασε νέο μεγάλο τετ α τετ. Μπορεί 
ο φορ των Μπλε να ήταν... εκτός ρυθμού, 
αλλά ένας συμπατριώτης του ήταν σούπερ σε 
ακόμα ένα ματς. Στο 84’ από ωραία σέντρα 
του Τζαπακόστα, ο Αλόνσο με κίνηση... επι-
θετικού πέτυχε το 2-1. Ο Γουόλκοτ πέρασε 
στη θέση του Τσέιμπερς, οι γηπεδούχοι τα 
έπαιξαν όλα και δικαιώθηκαν στο 92’, με 
υπέροχο σουτ του Μπεγιερίν (2-2)! Πάντως, 
το Emirates θα μπορούσε εύκολα να είχε 
παγώσει στο επόμενο λεπτό, αλλά ο Μοράτα 
έχασε τρίτο (!) μεγάλο τετ α τετ, ενώ το σουτ 
του Τζαπακόστα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι!

Μάντσεστερ Σίτι - Γουότφορντ 3-1
Ο Ντε Μπρόινε αποθεραπεύτηκε σε χρόνο 
ρεκόρ, ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε να ξεκινή-

σει με όλα του τα όπλα και η Μάντσε-
στερ Σίτι επέστρεψε στις νίκες, 

κέρδισε δίκαια με 3-1 την Γου-
ότφορντ και συνεχίζει την αήτ-
τητη πορεία της στην Premier 
League.
Ο Καταλανός έχει πει πολ-
λές φορές πόσο σημαντικό 

είναι η ομάδα του να παίρνει 
το προβάδισμα και οι παίκτες 

του φρόντισαν να κάνουν τα πάντα 
πιο εύκολα, με τον Στέρλινγκ να κάνει το 1-0 
ύστερα από 37 δευτερόλεπτα για το πιο γρή-
γορο γκολ στη σεζόν! Και όπως είναι λογικό 
οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο στη 
συνέχεια. Ο Στόουνς έχασε ευκαιρία στο 
5’, όμως στο 13’ ο Καμπασέλε έστειλε την 
μπάλα σε λάθος εστία μετά τη σέντρα του Ντε 
Μπρόινε για το 2-0. Και κάπου εκεί όλα τελεί-
ωσαν.
Στο 17’ ο Βέλγος είδε την μπάλα να τραντάζει 
το οριζόντιο δοκάρι μετά το φάουλ του, ενώ 
στο 29’ ήρθε η μοναδική ευκαιρία για τους 
φιλοξενούμενους στο πρώτο μέρος και ήταν 
κλασική. Τετ α τετ του Γκρέι, αλλά ο Έντερ-
σον τον νίκησε για να κρατήσει το 2-0, που 
έμεινε μέχρι το ημίχρονο, παρά τις δύο καλές 
ευκαιρίες του Αγουέρο. Ο Αργεντίνος έψαξε 
το γκολ, χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο 48’ 
και το βρήκε στο 63’, στέλνοντας την μπάλα 
από κοντά μετά την ασταθή απόκρουση του 
Γκόμες. Οι πολίτες έψαξαν και τέταρτο γκολ, 
έχασαν κάποιες ευκαιρίες και είδαν την Γου-
ότφορντ να μειώνει στο 82’ με τον Γκρέι από 
κοντά για το τελικό 3-1, όταν είχαν χαλαρώ-
σει.

αρσεναλ - τσέλσι 2-2

«Χ»αμένες στη ντερμπάρα!
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Η ΑΕΚ νίκησε την Νέα Σαλαμίνα με 2-0 στο 
πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στην Αρένα της 
Λάρνακας και συμπλήρωσε 12 νίκες και με 
40 βαθμούς παραμένει στην πρώτη θέση της 
βαθμολογίας. Άνοιξε το σκορ ο Τομάς στο 28’, 
διαμόρφωσε το τελικό σκορ ο Ακοράν στο 54’.

Ο
ι γηπεδούχοι επιδίωξαν από ην αρχή του αγώ-
να έχουν τον έλεγχο των κινήσεων και κατά-
φεραν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις 
για το προβάδισμα. Στο 5’ ο Σόρια με ατομική 

ενέργεια βρήκε χώρο και επιχείρησε το σουτ με την μπά-
λα να καταλήγει σε κόρνερ.
Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ κατάφερε να εξαργυρώσει 
την υπεροχή της στο 27’ όταν ο Τομάς απέφυγε Μιντίκκη 
στην περιοχή μετά από γύρισμα του Σόρια και με σουτ 
άνοιξε το σκορ.
Η Νέα Σαλαμίνα προσπάθησε να αντιδράσει όμως η 
κεφαλιά του Καρώ στο 34’ μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Μπριτζίντο χτύπησε στο αριστερό δοκάρι με τον Πάμπλο 
να μαζεύει την μπάλα στη συνέχεια.
Οι Κιτρινοπράσινοι με πρωταγωνιστές τους 
Σόρια και Φλοριάν δεν κατάφεραν να 
σημειώσουν δεύτερο γκολ για τους γηπε-
δούχους με τον πρώτο να σουτάρει άουτ 
και τον δεύτερο σε τετ α τετ να χάνει την 
ευκαιρία για το 2-0 καθώς ο Βεσελόφσκι 
έπεσε και εξουδετέρωσε.
Tο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την 
ομάδα της Λάρνακας να ψάχνει το δεύτερο 
γκολ που θα αύξανε τις πιθανότητες νίκης και 
στο 54’ κατάφερε να ζευγαρώσει τα τέρματά της. Ο 
Φλοριάν πάσαρε στον Ακοράν στην περιοχή με τον δεύ-
τερο να σουτάρει κάνοντας το 2-0.
Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά με την ΑΕΚ να δια-
χειρίζεται το υπέρ της σκορ κατακτώντας στο τέλος τους 
τρεις βαθμούς της νίκης.

Πάφος-Ολυμπιακός 1-1
Τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν αναγνωριστικά με την 
Πάφο να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 9’ 
ήρθε και η πρώτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους όταν ο 
Γιάνζα έδωσε στον Σικόρσκι ο οποίος έκανε το σουτ αλλά 
η μπάλα έφυγε έξω.
Στην συνέχεια η Πάφος είχε τον έλεγχο του αγώνα χωρίς 
όμως να μπορεί να δημιουργήσει την μεγάλη φάση 
αφού οι μαυροπράσινοι ήταν καλά στημένοι στον αγω-
νιστικό χώρο κλείνοντας τους χώρους.
Μέχρι το 40’ οι γηπεδούχοι γυρόφερναν την εστία του 

Χίντι, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να δημιουργήσουν 
κάτι το αξιόλογο. Στο 44’ ο Ρόγκουλιτς έκανε την σέντρα 
στην περιοχή, όμως ο Σικόρσκι δεν μπόρεσε να βρει την 
μπάλα και έτσι χάθηκε η ευκαιρία.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατό στο δεύτερο ημίχρονο 
και στο 49’ έχασαν ευκαιρία με τον Μπρουλς ο οποίος 
έκανε το σουτ αλλά η μπαλά έφυγε έξω, ενώ τρία λεπτά 
μετά απείλησε και πάλι όταν μετά από σέντρα του Γιάνζα 
ο Ρόγκουλιτς έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε και πάλι 
έξω.
Τελικά η Πάφος κατάφερε να λύσει τον γόρδιο δεσμό στο 
72’ σκόρερ τον Γκουλόν. Ο Γιάνζα έκανε την σέντρα στην 
περιοχή με τον Γκουλόν να πηδά πιο ψηλά από όλους και 
με ωραία κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα τστην ομάδα 
του.
Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 86’ και έφερε το παιχνίδι 
στα ίσα με σκόρερ τον Πουγιούκκα. Ο Σαμάρας εκτέλεσε 
το κόρνερ και ο Πουγιούκκας με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα γράφοντας το 1-1.

Απόλλωνας-ΑΕΛ 1-1
Η τακτική υπερίσχυσε του θεάματος στο πρώτο 

ημίχρονο, με τις φάσεις λιγοστές μπροστά στις 
δύο εστίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο 

το πρώτο 45άλεπτο δεν υπήρχε κλασική 
ευκαιρία για καμία από τις δύο ομάδες. 
Έγιναν ορισμένα σουτ χωρίς να αισθαν-
θούν ιδιαίτερη απειλή Βάλε και Βοζίνια.
Το δεύτερο ημίχρονο, όμως, ξεκίνησε 

με γκολ και το πέτυχε ο Απόλλωνας με 
τον… συνήθη ύποπτο: ο Ζελάγια έφτασε τα 

12 γκολ κάνοντας με κεφαλιά το 1-0 μετά από 
σέντρα του Μαρτίνες. Το γκολ του Απόλλωνα στο 49’ 

έφερε αναπροσαρμογή των πλάνων από τον Μπρούνο 
Μπαλταζάρ, ο οποίος προχώρησε σε διπλή αλλαγή στο 
58’ με Αρουαμπαρένα και Μπενίτεθ στις θέσεις των 
Αλνταΐρ και Σίλβα.
Δεν μεταβλήθηκε, πάντως, η εικόνα του αγώνα και οι 
ευκαιρίες παρέμειναν λιγοστές και μετά το 1-0. Η μεγα-
λύτερη ευκαιρία δημιουργήθηκε στο 81’ με τον Μαύ-
ρου, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, να αστοχεί σε 
κεφαλιά μετά από σέντρα του Σάσι. Η ισοφάριση ήρθε 
λίγο μετά, στο 87’, μετά από νέα σέντρα του Σάσι, κεφα-
λιά του Μαύρου στο δοκάρι, με τον Αρουαμπαρένα να 
σπρώχνει τη μπάλα από κοντά στα δίχτυα στο ριμπά-
ουντ.
Ο Αρουαμπαρένα εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι στο 
94’ του ντέρμπι του πρώτου γύρου (1-1), σώζοντας στο 
τέλος το βαθμό για την ΑΕΛ, με τον Απόλλωνα να μην 
κρατά το προβάδισμα μέχρι τέλους.

αθλητικά

αεκ-νέα σαλαμίνα 2-0

Σαραντάρισε με μια ντουζίνα νίκες…

Σε ένα ματς με σασπένς ο ΑΠΟΕΛ νίκησε 5-2 τον Άρη και μπήκε με 
το δεξί στο νέο έτος. Οι Γαλαζοκίτρινοι με σκόρερ τους Ντε Καμάργκο(29’. 
46’), Μοράις(3’, 69’) και Εμπεσίλιο(83’) έκαμψαν την αντίσταση της Ελα-
φράς Ταξιαρχίας που ισοφάρισε δύο φορές με τους και Ενγκολόκ(24’) και 
Ιονίτα(35’).
Το πρώτο ημίχρονο στο ΓΣΠ είχε απ’ όλα! Γκολ, εναλλαγή συναισθημάτων, 
μοιραία λάθη, δοκάρι, πέναλτι…
Ο ΑΠΟΕΛ στην δεύτερη φάση του αγώνα κατάφερε να σκοράρει. Μετά 
από εκτέλεση κόρνερ του Ορ ο Φράγκος κράτησε τον Σάλαϊ στην περιοχή, 
με τον Μοράις να ευστοχεί από τα 11 βήματα ανοίγοντας το σκορ στο 3’. 
Οι Γαλαζοκίτρινοι στο 7’ έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ όμως η προβολή 
του Ντε Καμάργκο δεν ήταν εύστοχη, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν το 2-0, αντί αυτού όμως ο Άρης 
κόντρα στην ροή του αγώνα ισοφάρισε με δυνατό σουτ εκτός περιοχής 
από τον Ενγκολόκ στο 24’. Ο Ντε Καμάργκο βρήκε το… αντίδοτο στο γκολ 
της Ελαφράς Ταξιαρχίας και στο 29’, μετά από σέντρα του Ορ, έκανε το 2-1 
με κεφαλιά.
Η… μπασκετική ευστοχία του Άρη επιβεβαιώθηκε στο 35’ όταν ο Μουλό-
πουλος έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Ιονίτα αξιοποιώντας την λανθα-
σμένη έξοδο του Πέρεθ ισοφάρισε σε 2-2 στο 35’.
Στη συνέχεια οι δύο ομάδες απώλεσαν ευκαιρίες για το τρίτο γκολ όμως 
οι προσπάθειες των Ντε Καμάργκο και Σάλαϊ δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο 
44’ το δοκάρι στάθηκε σύμμαχος του Πέρεθ μετά από κεφαλιά του Μαρα-
γκουδάκη, με το 2-2 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο 
πρώτο ημίχρονο.
Ο ΑΠΟΕΛ στην πρώτη φάση του δεύτερου μέρους πήρε εκ νέου προβάδι-
σμα με τον Ντε Καμάργκο να κάνει το 3-2 στο 46‘ με πλασέ, μετά από ασίστ 
του Εμπεσίλιο. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη κυνήγησε περισσότερο το γκολ 
που θα χάριζε… μαξιλαράκι ασφαλείας. Στο 69‘ ο Νούνο Μοράις ανέλαβε 
την ευθύνη εκτέλεσης του πέναλτι που κέρδισε ο Σάλαϊ και ευστόχησε για 
το 4-2. Ο δείκτης του σκορ ανέβηκε στο 5-2 με το Εμπεσίλιο να σκοράρει 
στο 83‘ με δυνατό μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

αποελ-Άρης 5-2
Πεντάρα με… σασπένς
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αθλητικά
παναθηναϊκός - αναντολού εφές 90-79

Στο ΟΑΚΑ απλά δεν... χάνει!

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε στο... ρελαντί το αήττητο στο ΟΑΚΑ αφού επικράτησε εύκολα 
της Αναντολού Εφές με 90-79 και έφτασε τις 8 νίκες σε ισάριθμες εντός έδρας αναμετρήσεις 
βάζοντας τα θεμέλια για το πλεονέκτημα της έδρας. 

Α
νεξαρτήτων αποτελεσμάτων εκτός έδρας, 
στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν καλά ότι αν 
διατηρήσουν το απόρθητο στο ΟΑΚΑ θα 
έχουν πολλές πιθανότητες για το πλεονέ-

κτημα της έδρας στα playoffs της EuroLeague. Από 
τη στιγμή που καταφέρνει να διατηρήσει το αήττητο 
στην έδρα του, αυτομάτως αυξάνει και τις πι-
θανότητες να έχει το πάνω χέρι στην δεύ-
τερη φάση της κορυφαίας διασυλλογι-
κής διοργάνωσης.
Απέναντι στην Αναντολού Εφές όχι 
μόνο δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, 
όχι μόνο δεν... ίδρωσε ιδιαίτερα, 
αλλά έφτασε «σβηστά» στην τελική 
επικράτησε με 90-79 και στο 11-5 
ρεκόρ στην EuroLeague. Αυτή ήταν η 8η 
νίκη του σε ισάριθμα ματς στο ΟΑΚΑ και 
ευελπιστεί την επόμενη εβδομάδα να φτάσει 
στο... 9/9 κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Ο Νικ Καλάθης επέστρεψε σε ματς της EuroLeague και 
απέδειξε για ποιον λόγο είναι ο φυσικός ηγέτης της 
ομάδας του. Μπορεί να μην επανέλαβε την «διαστη-
μική» εμφάνιση του α’ γύρου ωστόσο ήταν και πάλι 
ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού έχοντας στο σύνολο 
17 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 0/1 βολή, 9 
ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη στα 
26 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.
Ο Νίκος Παππάς τον ακολούθησε σε απόδοση σημει-
ώνοντας σημαντικά καλάθια όταν η Εφές προσπα-
θούσε να μπει στο παιχνίδι, ο Ντένμον βοήθησε σε 
άμυνα και επίθεση, ο Γκιστ ήταν... σταθερός, ο Λεκα-
βίτσιους κάλυψε τον Καλάθη όσο χρειάστηκε για να 
πάρει τις απαραίτητες ανάσες και όλα αυτά με τον 
Ρίβερς... άποντο και 0/5 σουτ!
Οι «πράσινοι» έστειλαν την διαφορά και στους 19 
πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (70-51), βρίσκοντας 
ρυθμό έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 5/6 τρίπο-
ντα σε εκείνο το διάστημα. Ουσιαστικά δεν έχασαν 
ποτέ τον έλεγχο του αγώνα, η διαφορά ήταν σταθερά 
πάνω από τους 10 πόντους, με τον Καλάθη να τελειώ-
νει το δεκάλεπτο με 17 πόντους, 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ 
και 2 κλεψίματα, εκ των οποίων οι οκτώ πόντοι και 
οι 5 τελικές πάσες στην τρίτη περίοδο. Παρόλα αυτά 
η μπόρεσε να τη «ροκανίσει» χωρίς να πετύχει κάτι 
περισσότερο.
Με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο όπου ο Παναθηναϊ-
κός φάνηκε νωθρός και στατικός στην επίθεση, στη 
συνέχεια άρχισε να παίρνει τα ηνία του αγώνα και 

να δείχνει ποιος θα είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. 
Ο Νικ Καλάθης ήταν εκείνος που ηγήθηκε και έδωσε 
την ώθηση στους «πράσινους» να ανοίξουν την 
«ψαλίδα» στο σκορ και να μετατρέψουν το «ρευστό» 
11-9 σε 21-9 χάρη σε ένα σερί 10-0. Σε αυτό το διά-
στημα το μεγάλο «ατού» της ελληνικής ομάδας ήταν 

η εξαιρετική άμυνα, τόσο στις περιστροφές, 
όσο και στο low post όπου δεν άφηναν 

τους παίκτες της Εφές να βρουν τον 
δρόμο για το εύκολο καλάθι.
Ξεκινώντας από την καλή άμυνα, οι 
γηπεδούχοι βρήκαν και σκορ στην 
επίθεση, αφήνοντας πίσω τους τα 
0/4 σουτ του ξεκινήματος! Το 23-12 
του δεκαλέπτου αποτυπώνει την 

εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού, 
αλλά στη συνέχεια ο Πασκουάλ έπρεπε 

να κάνει το απαραίτητο rotation με αποτέ-
λεσμα να χαθεί ο ρυθμός στις δύο πλευρές του 

παρκέ. Παρόλα αυτά, ο Νίκος Παππάς κατάφερε να 
«καθαρίσει» για λογαριασμό των «πρασίνων» στην 
επίθεση και να καλύψει τις αμυντικές ατασθαλίες και 
το παθητικό των 21 πόντων στο δεύτερο μισό του 
αγώνα. Μπορεί να έλειπε η δημιουργία απόντος του 
Καλάθη, αλλά οι ατομικές ενέργειες του Παππά δεν 
άφησαν την Εφές να μπει στο ματς και να φανεί απει-
λητική.
Αντίθετα η διαφορά έφτασε και τους 14 πόντους (39-
25) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (47-33) και 
όλα αυτά με τα δύο βασικά επιθετικά όπλα όπως 
είναι οι Ρίβερς (0/2τρ.) και Λοτζέσκι (2π., 1/3σ.) να 
έχουν 1/5 σουτ στο σύνολο και μόλις δύο πόντους. Ο 
Καλάθης ήταν η σταθερή αξία στο πρώτο ημίχρονο 
έχοντας 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον 
Παππά να τον ακολουθεί (7π.) και τους Σίνγκλετον 
(6π.), Γκιστ (6π.), Ντένμον (6π.) να κάνουν πολύ καλά 
την δουλειά τους για το +14 του πρώτου μέρους. 
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετικά ποσο-
στά έξω από τα 6.75 μέτρα με 14/26 τρίποντα, μοί-
ρασε 23 ασίστ και δεν άφησε να φανούν τα 13 λιγό-
τερα ριμπάουντ (29-16 η Εφές). Επιπλέον σούταρε 
καλά στα δίποντα (58%) ενώ περιόρισε τα λάθη του 
σε μονοψήφιο αριθμό (9).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ Καλάθης επέστρεψε... 
δριμύτερος στην ενεργό δράση σημειώνοντας 17 
πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 0/1 βολή, 9 
ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη σε 
26 λεπτά. 

Μιλουτίνοφ: «Είμαι έτοιμος 
να βοηθήσω»

Ο 
Νίκολα Μιλουτίνοφ επι-
στρέφει στη δράση και 
τόνισε πως είναι έτοι-
μος να βοηθήσει κόντρα 

στην Αρμάνι Μιλάνο.
Μιλουτίνοφ: «Είμαι έτοιμος να βοη-
θήσω»
Ο Σέρβος θα αγωνιστεί πρώτη 
φορά ύστερα από τον τραυματισμό 
του στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ 
για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναφερόμε-
νος στον αγώνα του Ολυμπιακού 
κόντρα στην Αρμάνι είπε ότι, «Έχουν 
καλό ρόστερ, είναι «γεμάτοι» σε 
κάθε θέση και παίζουν πιο γρήγορα 
και καλά πλέον από τον τότε, οπότε 
θα πρέπει να είμαστε καλοί και να 
τους αντιμετωπίσουμε σωστά» ενώ 
για την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται τόνισε πως, Είμαι έτοιμος, 
όλοι νιώθουν νευρικοί όταν έχουν 
μείνει εκτός αλλά είμαι χαρούμενος 
που επιστρέφω».
Ο Σέρβος ολοκληρώνοντας έδωσε 
τα στοιχεία που θα κρίνουν το απο-
τέλεσμα καθώς επίσης και τι πρέ-
πει να προσέξει ο Ολυμπιακός στον 
δεύτερο γύρο της Euroleague... «Η 
άμυνα θα είναι το κλειδί όπως πάντα 
και τα ριμπάουντ που είναι μέρος της 
άμυνας. Πρέπει να προστατέψουμε 
το καλάθι μας και να ελέγξουμε τον 
ρυθμό του παιχνιδιού για να φτά-
σουμε στη νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι 
να παίζουμε καλά όπως κάναμε στον 
πρώτο γύρο και να βελτιωνόμαστε 
συνεχώς».

Σφαιρόπουλος: «Κάθε αντί-
παλος έχει επιπλέον κίνη-
τρο να μας νικήσει» 
Ο προπονητής του Ολυμπιακού 
αναφέρθηκε στις δυσκολίες της 
αναμέτρησης με την Αρμάνι, στην 
προσθήκη του Κουζμίνσκας καθώς 
επίσης και στο ρόλο που παίζουν 
άμυνα και σταθερότητα στη μέχρι 
τώρα πορεία της ομάδας.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη 
Σφαιρόπουλου...
Για το παιχνίδι με την Αρμάνι: «Καλή 
χρονιά με υγεία. Παίζουμε το πρώτο 
μας παιχνίδι για τη νέα χρονιά και 
για τον δεύτερο γύρο της Ευρωλί-
γκας κόντρα σε μια πολύ καλή ομά-

δας που θέλει να κάνει μια νέα αρχή. 
Το γεγονός αυτό είναι πολύ επικίν-
δυνο και αν δεν προσέξουμε μπο-
ρεί να βρεθούμε προ εκπλήξεως. 
Εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε 
το πλάνο μας. Κάναμε με τους παί-
κτες έναν μίνι απολογισμό της έως 
τώρα παρουσίας μας και είδαμε τί 
μπορούμε να βελτιώσουμε στο παι-
χνίδι μας και αυτό ακριβώς θέλουμε 
να δούμε στο παρκέ. Είναι η στιγμή 
που όλοι πρέπει να καταλάβουν 
πως όποια ομάδα μας αντιμετωπί-
ζει θα είναι υποψιασμένη και θα έχει 
εξτρά κίνητρο να μας κερδίσει λόγω 
της καλής μας πορείας στον πρώτο 
γύρο. Η Αρμάνι ενισχύθηκε με τον 
Κουζμίνσκας και αυτό δείχνει πως 
θα το παλέψει ως το τέλος. Έχει πολύ 
επικίνδυνους παίκτες με ταλέντο 
και έχει χάσει πολλά παιχνίδια στον 
πόντο ακόμη και εκτός. Για αυτό 
θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκε-
ντρωμένοι και με την βοήθεια του 
κόσμου μας να παλέψουμε σε κάθε 
φάση. Όπως είπα και πριν, η αντί-
παλός μας έχει παίκτες με ταλέντο 
που μπορούν να σου δημιουργή-
σουν πρόβλημα. Θα πρέπει να είμα-
στε αποτελεσματικοί και στην προ-
σωπική και στην ομαδική άμυνα. 
Αυτό θα είναι το κλειδί. Η άμυνά 
μας, μας δίνει αυτό που ζητάμε και 
αύριο θα πρέπει να είναι δυναμική 
για να εξουδετερώσουμε τα ατού 
της Αρμάνι».
Για τους τραυματίες: «Ο Χόλις 
Τόμπσον είναι άρρωστος. Δεν θα 
προπονηθεί. Θα δούμε αύριο σε 
τί κατάσταση θα είναι και αν θα 
μπορέσει να παίξει. Ο Ρόμπερτς 
είναι σίγουρα εκτός. Δεν θέλουμε 
να ρισκάρουμε. Θα μπορούσε να 
παίξει, όμως, υπάρχει κίνδυνος το 
σφίξιμο να γίνει θλάση και να τον 
χάσουμε για 1-2 μήνες. Για αυτό 
αποφασίσαμε να τον προφυλά-
ξουμε μέχρι να υποχωρήσει τελείως 
το σφίξιμο. Δεν θα ρισκάρουμε. Οι 
Πρίντεζης, Μάντζαρης και Μιλουτί-
νοφ προπονήθηκαν. Δεν είναι έτοι-
μοι αγωνιστικά στο 100%, αλλά από 
το ιατρικό επιτελείο έχουν πάρει το 
ΟΚ και θα είναι στην 12άδα. Εκτός 
απροόπτου βέβαια γιατί έχουν δει 
πολλά τα μάτια μας».
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