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Νίμιτς: Η ελληνική κυβέρνηση δεν αρνείται την 
ταυτότητα του λαού των Σκοπίων

«
Από τότε που θέσατε το θέμα της ταυτότητας, δεν έχω 
ακούσει τίποτε από την ελληνική πλευρά, που θα σή-
μαινε την άρνηση της ταυτότητας του λαού εδώ, και 
πιστεύω ότι η λύση είναι τόσο συνεπής που διατηρεί 

και ακόμη ενισχύει την ταυτότητα (του «Μακεδόνα»). Είμαι 
πολύ αισιόδοξος. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν διαφορές στις 
στάσεις των δύο χωρών στις θέσεις, αλλά στην Αθήνα δεν ά-
κουσα άρνηση, άρνηση της ταυτότητας». 
Αυτό δήλωσε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ για το 
ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, Μάθιου Νίμιτς, σε συνέ-
ντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του, 
στα Σκόπια, με τον υπουργό Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Νικολά 
Ντιμιτρόφ.
Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαπραγματευτική δια-
δικασία για την εξεύρεση λύσης στο θέμα του ονόματος έχει 
αποκτήσει δυναμική και πως έχει διαμορφωθεί μία θετική 
συγκυρία, που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ο κ. Νίμιτς σημείωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην ΠΓΔΜ για την επίλυση του ζητήμα-
τος της ονομασίας και προσέθεσε πως ήρθε πλέον ο καιρός να 
κλείσει οριστικά αυτό το θέμα.
Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα της παρούσας φάσης 
των διαπραγματεύσεων, ανέφερε πως «είναι θέμα μερικών 
εβδομάδων, ή λίγων μηνών και πρέπει να κινηθούμε εμπρός, 
καθώς στις δύο χώρες υπάρχουν αποφασιστικές κυβερνή-
σεις, που θέλουν να βρεθεί λύση».
Εκτίμησε ακόμη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις 
διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των 
δύο χωρών.
Ερωτηθείς, όπως προαναφέραμε, εάν οι προτάσεις του, εκτός 
του ονόματος, αφορούν και το θέμα της εθνικής ταυτότητας 
των πολιτών της ΠΓΔΜ, ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ ανέφερε 
ότι δεν είναι θέμα των Ηνωμένων Εθνών το ζήτημα αυτό και 
συμπλήρωσε ότι στις συναντήσεις που είχε με την ελληνική 
πλευρά, δεν έχει ακούσει κάτι που θα σήμαινε άρνηση της 
ταυτότητας του λαού της ΠΓΔΜ.

Ντιμιτρόφ: Μόνο οι Έλληνες αρνούνται ότι είμα-
στε Μακεδόνες και μιλάμε μακεδονική γλώσσα
Σε μία άκρως προκλητική δήλωση περί δικαιώματος των Σκο-
πιανών να ονομάζονται  Μακεδόνες και να μιλούν τη «μακε-
δονική γλώσσα» ως μέρος μίας ομάδας σλαβικών γλωσσών, 
προχώρησε, από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών 
των Σκοπίων, Νικόλα Ντιμιτρόφ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου 

με τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς.
«Κατανοούμε ότι κάποιοι πολίτες στην Ελλάδα αυτοπροσ-
διορίζονται ως Μακεδόνες, αλλά οι Έλληνες γείτονές μας 
και κανείς άλλος στην Ευρώπη του 21ου αιώνα μπορούν να 
αρνούνται το δικαίωμά μας να είμαστε Μακεδόνες και να 
μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα, ως μέρος μίας σλαβικής ομά-
δας γλωσσών» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σκοπιανός υπουργός. 
«Όσο περισσότερο συζητά κανείς δημοσίως για αυτό το 
θέμα, μειώνονται οι πιθανότητες εξεύρεσης λύσης. Εάν υπάρ-
χει ένας αξιοπρεπής τρόπος που να σέβεται την ταυτότητα και 
των δύο μερών, τότε μπορεί να βρεθεί λύση» συμπλήρωσε.
«Υπάρχει θέληση από την πλευρά μας και ελπίζουμε ότι θα 
υπάρξει αντίστοιχη και από την άλλη πλευρά. Εάν υπάρχει 
λύση που να σέβεται την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια και 
των δύο πλευρών, τότε θα βρεθεί. Μπορεί να μην υπάρξει, 
αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε και να τη 
βρούμε» ανέφερε ο Ντιμιτρόφ, υπογραμμίζοντας ότι οι δια-

πραγματεύσεις επικεντρώνονται στις προτάσεις του Μάθιου 
Νίμιτς.
«Τού είπα ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν είναι κακές 
και άλλες που προκαλούν ανησυχίες. Θα δούμε πώς εξελίσσε-
ται η διαδικασία με βάση την εισήγησή του από την Ελλάδα και 
τις συνομιλίες στα Σκόπια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανέβασε τους τόνους για το Σκοπιανό ο Μητσο-
τάκης
Ο πρόεδρος της ΝΔ, από την Ηλεία όπου περιοδεύει σήμερα, 
αναφέρθηκε στο μείζον θέμα των ημερών, το Σκοπιανό, επα-
ναλαμβάνοντας πως η παράταξη του στηρίζει μία «λύση 
– πακέτο» και όχι μία τμηματική όπως διαπραγματεύεται 
σήμερα η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε πολί-
τες, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα, λέγοντας πως μία λύση 
που δεν θα εστιάζει σε όλα τα προβλήματα δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή, κάνοντας ειδική μνεία στα περί «μακεδονι-
κού έθνους». 
Αναλυτικά οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη στο Σκοπιανό:
«Ο κ. Τσίπρας αντί να βελτιώσει το κεκτημένο του Βουκου-
ρεστίου και να πάει ένα βήμα παραπέρα τις εθνικές επιδιώ-
ξεις, είναι έτοιμος να κάνει βήματα πίσω. Αντί να θέσει πρώτα 
το ζήτημα του αλυτρωτισμού - πριν καν μπει στη συζήτηση 
για το όνομα - το είχε αφήσει εντελώς απ’ έξω. Και το έθεσε 
μόνο όταν εμείς το επισημάναμε, με ένταση. Αντί να απαιτήσει 
δεσμεύσεις στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, για 
να φανεί αν πραγματικά πληρούνται οι προϋποθέσεις λύσης 
από την άλλη πλευρά, είναι έτοιμος να δώσει ανταλλάγματα 
δημιουργώντας τετελεσμένα. Αντί να ξεκόψει εξαρχής κάθε 
αναφορά σε «μακεδονικό έθνος», το οποίο αποτελεί τη βάση 
της αλυτρωτικής προπαγάνδας, το αφήνει να υπάρχει στο 
τραπέζι των συζητήσεων. Και το βασικότερο: Αντί να απαιτή-
σει λύση - πακέτο, φαίνεται έτοιμος να δεχτεί την τμηματική 
επίλυση των διαφορών. Να υποχωρήσει, δηλαδή, από τώρα 
σε αυτά που αποτελούν τα δικά μας διαπραγματευτικά πλεο-
νεκτήματα, όπως η ένταξη στους διεθνείς οργανισμούς, για 
να πάρει ως αντάλλαγμα κάποιες διαβεβαιώσεις, που εύκολα 
μπορούν να αλλάξουν αργότερα. Γι’ αυτό και θέλω σήμερα 
να τονίσω, προς όλες τις πλευρές, εντός και εκτός Ελλάδος: 
Η λύση πρέπει να είναι ενιαία και αδιαίρετη. Λύση σε δόσεις 
με την Ελλάδα να πληρώνει τοις μετρητοίς όχι μόνο δεν θα 
γίνει δεκτή, αλλά είναι επικίνδυνη. Για να πω ακόμη πιο απλά, 
η συμφωνία είτε θα είναι συνολική είτε δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή».

Δεν έχω ακούσει τίποτε από την 

ελληνική πλευρά, που θα σήμαινε 

τ ην  άρνηση της  ταυ τότητας 

του λαού εδώ, είπε ο ειδικός 

διαμεσολαβητής του ΟΗΕ μετά 

τη συνάν τηση με τον Νικολά 

Ντιμιτρόφ
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Μ
ια «αρκετά καθαρή έξοδο» 
περιέγραψε ο υπουργός Οι-
κονομικών Ευκλείδης Τσακα-
λώτος μιλώντας στο δελτίου 

του ALPHA για την περίοδο μετά τον Αύ-
γουστο του 2018. Πιο συγκεκριμένα, εξή-
γησε πως η βασική διαφορά θα είναι η με-
τάβαση από ένα καθεστώς που η επιτή-
ρηση αφορά και τους στόχους αλλά και το 
πως επιτυγχάνονται, το «πως να το κάνε-
τε», σε ένα καθεστώς επιτήρησης που θα 
αφορά στους στόχους και το πως θα επι-
τυγχάνονται θα καθορίζεται με βάση το ελ-
ληνικό πρόγραμμα.
«Δεν θα υπάρχει μια κατάσταση ... που θα 

έχουμε επιτήρηση και μετά δεν θα έχουμε» 
τόνισε και πρόσθεσε ότι «σιγά σιγά θα 
μειώνεται». Σχολιάζοντας τις αναφορές 
Κοστέλο περί δεκαετούς παρακολούθησης 
παραδέχτηκε ότι «υπάρχει αυτό που λέει ο 
Κοστέλο» αλλά ανέφερε πως υπάρχουν και 
πολλές δυνάμεις μέσα στην «Ευρωζώνη 
που λένε αρκετά με λιτότητα». 
Ερωτηθείς για την υπεροφολόγηση ο 
υπουργός ανάφερε ότι τα επόμενα 5 χρό-
νια θα έχουμε 3,5 δισ. μείωση φόρων 
παραπέμποντας στο Μεσοπρόθεσμο και 
στα λεγόμενα αντίμετρα, ή τον «δημοσι-
ονομικό χώρο», που όπως ανέφερε τον 
δημιούργησε η κυβέρνηση. 

επικαιρότητα

Tσακαλώτος: Θα έχουμε «αρκετά 
καθαρή» έξοδο αλλά ισχύει αυτό 
που λέει ο Κοστέλο

Κοτζιάς: Το θέμα με την 
ΠΓΔΜ θα έχει λυθεί μέχρι 
τον Ιούνιο

Ως άλλος... Μέγας Αλέξανδρος, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πρέπει να 
κόψουμε τους γόρδιους δεσμούς και «να τελειώνουμε με τέτοια ζητήματα» - 
Φέρνει προσχέδιο συμφωνίας η Αθήνα μέσα στον Φεβρουάριο

Η 
Ελλάδα θα υποβάλει σύντο-
μα σχέδιο πρότασης για την 
επίλυση της διαμάχης με την 
ΠΓΔΜ για το όνομα, δήλωσε 

ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, 
προσθέτοντας ότι ένας συμβιβασμός 
μπορεί να επιτευχθεί τους ερχόμενους 
μήνες.
«Ο Μέγας Αλέξανδρος απέδειξε πως 
πρέπει να κόβουμε τους γόρδιους 
δεσμούς. Σε κάποιο σημείο πρέπει 
να τελειώνουμε με τέτοια ζητήματα» 
ανέφερε ακόμη ο κ. Κοτζιάς, σε συνέ-
ντευξή του στο διεθνές ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο Reuters.
«Ο Μέγας Αλέξανδρος απέδειξε πως 
πρέπει να κόβουμε τους γόρδιους 
δεσμούς. Σε κάποιο σημείο πρέπει 
να τελειώνουμε με τέτοια ζητήματα» 
ανέφερε ακόμη ο κ. Κοτζιάς, σε συνέ-
ντευξή του στο διεθνές ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο Reuters.
Ερωτώμενος σχετικά με το τι θα συνι-
σ τούσε πρόοδο γ ια την ε λ λην ική 
κυβέρνηση, αν η διέ-
νεξη με τη γειτονική 
χώρα δεν έχει λήξει 
ως τον Ιούνιο, ο Έλλη-
νας ΥΠΕξ απάντησε: 
«Θα έχε ι διευθε τη-
θεί».
Ο κ. Κοτζιάς εκτίμησε 
πως υπάρχει μια νέα 
δυναμική για την επί-
λυση της διέ νεξης, 
μετά την εκλογή μιας πιο μετριοπαθούς 
κυβέρνησης στην ΠΓΔΜ την περασμένη 
χρονιά και έπειτα από τρία χρόνια προ-
σπαθειών για την οικοδόμηση κλίματος 
εμπιστοσύνης.
«Θέλουμε να το λύσουμε. Είναι προς το 
εθνικό μας συμφέρον και προς το συμ-
φέρον της περιοχής, της σταθερότητας, 
της ασφάλειας και της οικονομικής ανά-
πτυξης» επισήμανε.
Ο ίδιος τόνισε πως η ελληνική κυβέρ-
νηση εργάζεται σε ένα προσχέδιο που 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση των 

συνομιλιών. «Δεν θα είναι μόνο ένα 
ελληνικό κείμενο που θα περιλαμβάνει 
τις απόψεις μας, ούτε ένας έτοιμος συμ-
βιβασμός. Θα είναι ένα κείμενο που 
πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση πάνω στην οποία θα μπορού-
σαμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμα-
στε» ανέφερε.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είπε 
ότι ελπίζει το προσχέδιο να είναι έτοιμο 
το Φεβρουάριο.
Όπως σημειώνει το Reuters, η κυβέρ-
νηση δεν έχει καταφέρει να συγκε-
ντρώσει πολιτική στήριξη για τη δια-
πραγματευτική της θέση (ονομασία με 
γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό 
και χρήση έναντι όλων).
«Να σας πω ένα παράδοξο. Ας πούμε 
ότ ι  δε ν  φτάσουμε σ ε  συμφων ία 
σήμερα, τι μένει; Διεθνώς θα μείνουμε 
με το σκέτο «Μακεδονία», οπότε δεν 
θα υπάρξει όφελος, και στις διμερείς 
μας σχέσεις με το «πρώην Γιουγκοσλα-
βική Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

Γραμμα τ ικά  ε ί να ι  έ να 
όνομα που επίσης περι-
λαμβάνει τον όρο «Μακε-
δονία», που είναι σύνθετο 
με χρονολογικό προσδιο-
ρισμό. Έτσι, απλά κοροϊ-
δεύουμε τους εαυτούς μας 
με λεκτικές ακροβασίες» 
τονίζει.
Αναφορικά με τα συλλαλη-
τήρια, ο υπουργός Εξωτε-

ρικών τόνισε: «Οι διαδηλώσεις είναι 
δείγμα δημοκρατ ίας. Και σ τ ις δυο 
χώρες οι πολίτες που δεν συμφωνούν 
με ένα καλό συμβιβασμό... δεν έχουν 
κακές προθέσεις».
«Είναι απλοί πολίτες που βλέπουν το 
πρόβλημα από διαφορετική γωνία, 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το ιστο-
ρικό υπόβαθρο ή τις μελλοντικές προ-
οπτικές συνεργασίας. Πρέπει να σεβα-
στούμε αυτή την ιστορία και να διδα-
χθούμε από αυτή, αλλά όχι να παγιδευ-
τούμε από αυτή» κατέληξε.
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«Με είχε πιάσει δυσφορία και αισθανόμουν ότι έπρεπε να πάω αμέσως στην κλινική» ανέφερε στην 
Εισαγγελία ο γνωστός τραγουδιστής

Α
ρνείται στην προανακριτική του 
απολογία ότι χτύπησε τον αστυ-
νομικό στο κέντρο της Αθήνας, ο 
γνωστός τραγουδιστής Στέλιος 

Διονυσίου, σε βάρος του οποίου η εισαγ-
γελία άσκησε ποινική δίωξη για τρία πλημ-
μελήματα (εξύβριση, επικίνδυνη σωματική 
βλάβη και απείθεια).
Οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθη-
καν στον τραγουδιστή - η δίκη του οποίου 
αναμένεται να γίνει στις 9 Φεβρουαρίου - 
μετά το διαπληκτισμό του με αστυνομικούς 
που είχαν κλείσει το δρόμο στη συμβολή 
της Βασ. Σοφίας με την οδό Δορυλαίου. Ο 
καλλιτέχνης στην προσπάθειά του να περά-
σει με το αυτοκίνητο, φέρεται να χτύπησε 
με τον καθρέφτη του αυτοκινήτου του στο 
χέρι έναν τροχονόμο. Τώρα, στην προανα-
κριτική απολογία αναφέρει ότι για να απο-
δείξει στον αστυνομικό που φέρεται να 
είναι το θύμα ότι δεν τον χτύπησε, του ορκί-
στηκε στην ψυχή του πατέρα του!
Συγκεκριμένα, στην προανακριτική του 
απολογία ο Στέλιος Διονυσίου, δίνει την 
δική του εκδοχή για όσα έγιναν χθες στο 
κέντρο της Αθήνας. Όπως αναφέρει αντιμε-
τώπιζε έντονο πρόβλημα καθώς αισθανό-
ταν δυσφορία και έπρεπε να μεταβεί άμεσα 
σε κλινική. Περιγράφει χαρακτηριστικά: 
«Με είχε πιάσει δυσφορία και αισθανό-
μουν ότι έπρεπε να πάω αμέσως στην κλι-
νική. Ο αστυνομικός αυτός (σ.σ διαφορε-
τικός από τον αστυνομικό θύμα) μου απά-
ντησε ότι δεν μπορούσα να περάσω αν και 
του εξήγησα το πρόβλημα. Μην αντέχο-
ντας όμως το πρόβλημα υγείας που αντι-
μετώπιζα και έχοντας έντονη δυσφορία 
αγνόησα την κορδέλα και πέρασα. Καθώς 
κατευθυνόμουν προς την πλατεία Μαβίλη 
και ενώ βρισκόμουν κάθετα της οδού Β. 
Σοφίας προς Σύνταγμα, άκουσα έναν ήχο. 
Μετά από ένα-δύο μέτρα σταμάτησα να 
δω τι έγινε. Δεν είδα κάτι που μου να μου 
τράβηξε την προσοχή, δηλαδή κάποιο 
αντικείμενο, ούτε φυσικά άνθρωπο. Ακι-
νητοποίησα το όχημα μου, κατέβηκα και 
με πλησίασε ο αστυνομικός ζητώντας 
μου εξηγήσεις. Παραξενεύτηκα γιατί δεν 
τον είχα δει. Ήμουν σε έντονη ψυχολογική 
πίεση λόγω του ότι έπρεπε να φτάσω στο 

νοσοκομείο και η σωματική μου δυσφο-
ρία καθιστούσε αναγκαία την άμεση μετά-
βαση μου στην κλινική. Ο εν λόγω ένστο-
λος αστυνομικός μου απευθύνθηκε με αγέ-
νεια και νεύρα λέγοντας μου «Δεν ξέρεις 
με ποιον τα έβαλες». Ανταλλάξαμε κάποιες 
κουβέντες και εγώ του επεσήμανα ότι πρέ-
πει να μεταβώ άμεσα στην κλινική…»
Ακόμη, ο Στ. Διονυσίου αναφέρει στην 
απολογία ότι πρώτη φορά στη ζωή του 
ήρθε σε αντιπαράθεση με αστυνομικό. «Οι 
αρχές μου είναι να σέβομαι τους θεσμούς, 
ουδέποτε θα προέβαινα σε τέτοια πράξη 
δηλαδή να χτυπήσω αστυνομικό και μάλι-
στα χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο μου, 
όπως εν προκειμένω αναφέρει ψευδέ-
στατα ο εν λόγω αστυνομικός» επισήμανε.
«Στη μεταξύ μας στιχομυθία και για να απο-
δείξω ότι λέει ψέματα, γεγονός ανεπίτρεπτο 
για αστυνομικό, του είπα: «Για να σου απο-
δείξω ότι δε σε χτύπησα θα κάνω κάτι για 

πρώτη φορά στη ζωή μου, σου ορκίζομαι 
στη ψυχή και στα κόκαλα του πατέρα μου, 
εσύ που ορκίζεσαι;». Εισέπραξα την απά-
ντηση : «Τα παιδάκια θα παίζουμε τώρα;». 
Αιτούμαι για να αποδειχθεί η πραγματική 
αλήθεια να ελεγχθούν οι κάμερες διαχείρι-
σης κυκλοφορίας και οι κάμερες από γειτο-
νικά καταστήματα οπότε πάσης αμφιβολίας 
θα αποδειχθεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος 
ψέματα. Άλλωστε υπάρχουν αρκετοί αστυ-
νομικοί οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν 
όλα όσα συνέβησαν».

Αστυνομικός: «Με χτύπησε»
Από την πλευρά του ο αστυνομικός που 
φέρεται να είναι το θύμα, υπογραμμίζει 
στην κατάθεσή του πως ο τραγουδιστής 
μετά από σήμα που του έκανε να σταματή-

σει, τον πλησίασε τον χτύπησε με τον δεξιό 
καθρέφτη στο χέρι του και στη συνέχεια με 
απειλητικό ύψος τον εξύβρισε.
Δίνοντας και εκείνος τη δική του εκδοχή για 
τα όσα συνέβησαν, περιγράφει στην κατά-
θεσή του: «… Είδα να συνομιλεί ο οδηγός 
του οχήματος με τον δόκιμο Αστυφύλακα. 
Από τη συνομιλία τους και επειδή βρισκό-
μουν σε πολύ κοντινό σημείο με αυτούς, 
αντιλήφθηκα πως ζητούσε από τον δόκιμο 
αστυφύλακα να επιτρέψει σε αυτόν να 
περάσει από την αστυνομική κορδέλα και 
να κατευθυνθεί επί της οδού Δορυλαίου. 
Ξαφνικά, φώναξε δυνατά στον δόκιμο 
αστυφύλακα και ξεκίνησε με το όχημα του 
παραβιάζοντας την αστυνομική κορδέλα, 
καθώς και τις εντολές του δόκιμου αστυ-
φύλακα, κατευθυνόμενος προς το μέρος 
μου, επί της οδού Δορυλαίου. Βλέποντας 
αυτή του την ενέργεια προσπάθησα με 
τροχονομικές κινήσεις να αποτρέψω την 
ενέργεια αυτή, καθώς η πομπή του επι-
σήμου ήταν σε απόσταση δευτερολέπτων 
από το σημείο. Περνάει λοιπόν κάθετα τη 
Β. Σοφίας και έρχεται κατά πάνω μου για 
να εισέλθει στην οδό Δορυλαίου. Αφού 
είδα ότι δεν σταματάει, έκανα άμεσα στην 
άκρη, με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήμα-
τος να με χτυπήσει με τον δεξιό καθρέφτη 
στο δεξί χέρι. Του φώναξα έχω την πινα-
κίδα του οχήματος σου και θα υποβάλλω 
μήνυση. Ο οδηγός με άκουσε, κατέβηκε 
από το αμάξι και με απειλητικό τρόπο με 
πλησίασε προς το μέτωπο μου και μου 
είπε : «Τι θες ρε μ…, σας είπα ότι θέλω να 
περάσω». Του απάντησα «Παραμείνετε 
στο σημείο, θα καλέσω περιπολικό, για 
να σας υποβάλλω μήνυση». Στη συνέχεια 
απομακρύνθηκα από εκείνον και πήγα 
μπροστά από το όχημα του καλώντας την 
Άμεση Δράση. Ενώ μιλούσα τηλεφωνικά 
με τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο 
οδηγός του οχήματος με προσέγγισε και 
μου είπε: « Άντε … ρε …» και γενικά για τα 
αστυνομικά μέτρα».
Αντίθετα, ο δεύτερος αστυνομικός που 
βρίσκονταν στο σημείο αναφέρει στην 
κατάθεσή του πως δεν μπόρεσε να δει εάν 
ο γνωστός τραγουδιστής χτύπησε με το 
όχημα του τον συνάδελφο του.

Διονυσίου: Μου είπε δεν ξέρεις με ποιον τα 
έβαλες, δεν τον χτύπησα, ψεύδεται

Πρόστιμο 1.500 ευρώ 
σε... θεριακλήδες 
οδηγούς με παιδιά στο 
αυτοκίνητο

Μια ακόμη άτολμη προσπάθεια κάνει η ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας να... διαλύσει τα πυκνά 
σύννεφα καπνού από τα τσιγάρα, ηλεκτρονικά 
και κάθε άλλου τύπου, μέσα σε καφετέριες, 
εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία, αλλά και σχολεία και 
νοσοκομεία και αυτοκίνητα, όταν στα τελευταία 
δε, υπάρχουν και ανήλικοι. 

Μ
ε μια εγκύκλιο... ρουτίνας ο υπουργός Υγεί-
ας Ανδρέας Ξανθός ζητεί να ενταθούν οι έ-
λεγχοι και τα πρόστιμα σύμφωνα με τον α-
ντικαπνιστικό νόμο, καλώντας τα αρμόδια 

όργανα να επιδεικνύουν αυστηρότητα στην τήρηση της 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας και τους ελεγχόμενους διά-
θεση καλής συνεργασίας. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας καλεί την Αστυνομία, 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δημοτική Αστυνομία και υπη-
ρεσίες της καθε Περιφέρειας), το Λιμενικό Σώμα και τους 
επιθεωρητές Υγείας να προβαίνουν σε ελέγχους και να 
αποστέλλουν στο υπουργείο τον απολογισμό τους. 
Οι συστάσεις του υπουργείου Υγείας προς τις άλλες 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους, πάντως, γεννούν 
εύλογες απορίες σε κάθε κάτοικο της χώρας που έχει 
μάθει να ζει μέσα σε σύννεφα καπνού που του επιβάλ-
λουν οι θεριακλήδες γύρω του, ιδίως στους κλειστούς 
δημόσιους χώρους: Εναπόκειται στη διακριτική ευχέ-
ρεια των υπηρεσιών ή είναι υποχρέωση τους να κάνουν 
ελέγχους;
Κι αν σε κάθε περίπτωση, υποτεθεί πως πράγματι γίνο-
νται αυτοί οι έλεγχοι, ποιος είναι ο απολογισμός; Και 
γιατί δεν αξιοποιείται από τους αρμοδίους ώστε να 
εφαρμοστεί πράγματι ο αντικαπνιστικός νόμος-παρω-
δία που ισχύει στη χώρα μας; 
Αντί των πραγματικών δεδομένων και των ελέγχων που 
θα έπρεπε να επικαλείται και να χρησιμοποιεί η ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας, ώστε να προχωρά έστω και με 
μικρά βήματα η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, 
επιλέγει να... παραθέτει εκθέσεις ιδεών: «Η εφαρμογή 
του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί συλλογικό στόχο, 
που απαιτεί, πέραν του ελέγχου, από όλους ανεξαιρέτως, 
αφοσίωση και επίδειξη αισθήματος ατομικής, κοινωνι-
κής, επαγγελματικής ευθύνης». 
Για παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα αυτο-
κίνητα, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον 
επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, 
ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 
ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημο-
σίας χρήσης.
Στους οδηγούς, επιβάλλεται επιπλέον αφαίρεση της 
άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός μήνα 
για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι 
την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτο-
κίνητο.
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Σε ανάρτησή του στο 
προσωπικό του ιστολόγιο, 
ο Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας 
επιχειρεί να απαντήσει στις 
κατηγορίες που δέχθηκε 
για την φωτογράφιση του 
με τους  βουλευτές της 
Χρυσής Αυγής

Ν
έες αντιδράσεις ανα-
μένεται να προκαλέ-
σουν οι απόψεις που 
διατύπωσε απόψε ο 

Μητροπολίτης Αιγιαλείας, Αμ-
βρόσιος υποστηρίζοντας ότι ο 
ίδιος προτιμά να τον αποκαλούν 
φασίστα παρά κατσαπλιά!
Σε ανάρτησή του στο προσω-
πικό του ιστολόγιο, ο Μητροπο-
λίτης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας 
επιχε ιρεί να απαν τήσει σ τ ις 
κατηγορίες που δέχθηκε για την 
φωτογράφιση του με τους  βου-
λευτές της Χρυσής Αυγής Γιάννη 
Λαγό και Ηλία Παναγιώταρο.
Και υποσ τηρίζ ε ι:  «Εγώ δεν 
δήλωσα ποτέ φασίστας, ούτε 
συμπεριφέρθηκα φασισ τ ικά. 
Είπα πως προτιμώ να με λένε 
φασίστα παρά κατσαπλιά, παρά 
προδότη, παρά άθεο, παρά 

συμμορίτη».
Σημε ιώνε ι  επίσης ότ ι  «σ τη 
Συγκέν τρωση της Φανερω-
μένης οικε ιοθελώς προσήλ-
θαν δύο Βουλευτές της Χρυσής 
Αυγής, οι κ. Παναγιώταρος καί 
Λαγός, επίσης δε καί ο Δικη-
γόρος, τ. Βουλευτης, κ. Αρβα-
νίτης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν 
είναι Μέλη του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου; Δεν έχουν δικαί-
ωμα να συμμετάσχουν; Στο Κοι-
νοβούλιο δεν είναι όλοι μέσα 
και μάλιστα με ίσα δικαιώματα; 
Είναι έγκλημα, ότι πονάνε για 
τα Εθνικά Θέματα; Μήπως είναι 
χειρότερο, όταν εμείς οι εκκλη-
σιαστικοί αποδεχόμεθα στην 
Εκκλησία τον Πρωθυπουργό κ. 
Τσίπρα, που είναι άθεος; Όταν 
του δίνουμε να πε τάξε ι τον 
Τίμιο Σταυρό ή καί κάποιο περι-
σ τέρι σ τη θάλασσα κατά τήν 
εορτή των Θεοφανείων;»...
«Εξ όσων γνωρίζω, στο Δημο-
κρατ ικό Πολίτ ευμα χωράνε 
όλοι! Δεξιοί, Αριστεροί, Ακρο-
δεξιοί, Ακροαριστεροί,  Πράσι-
νοι, Κόκκινοι, Γαλάζιοι, Άσπροι, 
Μαύροι κλπ. αρκεί ο ένας να 
σέβεται τον άλλο! Αντιθέτως 
στα απολυταρχικά Καθεστώτα, 
όπως π.χ. στον Κομμουνισμό, 

ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ! 
Δεκτοί είναι μόνον οι Κομμου-
νιστές, οι Αριστεροί, οι Κόκκι-
νοι, οι Συμμορίτες, οι Αντάρτες 
ή όπως αλλοιώς ονομάζονται!
Γιατ ί,  άραγε, αναφερόμενοι 
στην συγκέντρωση της Φανε-
ρωμένης, ομιλείτε επικριτικά 
για τους «ακροδεξιούς;» Προ-
φανώς σας ενόχλησε το πλή-
θος των διαμαρτυρομένων! 
Ήσαν ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ (800) περί-
που συγκεντρωμένοι, μάλιστα 

δε και υπό βροχήν, ΑΛΛΑ ΣΕΙΣ 
ΟΙ ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ της ΛΑΕ γρά-
ψατε για «το λιγοστό κοινό» της 
συγκεντρώσεως! Σας προκαλώ, 
λοιπόν, να ψάξετε τον εαυτό 
σας: Μήπως σεις είσθε οι αλη-
θινοί Φασίστες;».
Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος 
κα τ ηγορε ί  τ ην  κυβέ ρνησ η 
ότι «παρέχει αφειδώς κοινω-
νικά επιδόματα και χρηματικά 
βοηθήματα σ τους λαθρομε-
τανάστες, ενώ βυθίζει όλο και 

περισσότερο στην φτώχεια τον 
έντιμο Έλληνα πολίτη».
Τέλος,καταλήγει απευθυνόμε-
νος στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Ας παύσει να παριστάνει τον 
άθεο!
Ας επιστρέψει στην Ορθόδοξη 
Πίστη!
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ: ΑΣ ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!»

Αμβρόσιος: «Προτιμώ να με λένε φασίστα παρά κατσαπλιά, 
προδότη, άθεο και συμμορίτη»
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Ειρήνη Λαγούδη: Τα πρώτα 
αποτελέσματα των τοξικολογικών 
ενισχύουν το σενάριο της δολοφονίας

Ο
ι πρώτες πληροφορίες για τα ευρή-
ματα των τοξικολογικών εξετάσε-
ων φαίνεται ότι ενισχύουν το σε-
νάριο της δολοφονίας. 

Όπως μετέδωσε η εκπομπή LiveNews, τα 
πρώτα αποτελέσματα από το ιατροδικαστικό 
εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανα-
φέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για λήψη 
ουσιών που θα επηρέαζαν την αντίληψή της. 
Τη στιγμή της μοιραίας φωτιάς δηλαδή, μέσα 
στο αυτοκίνητο, η γυναίκα είχε πλήρη αντί-
ληψη του τι συνέβαινε και δεν ήταν υπό την 
επήρεια ηρεμιστικών ή άλλων φαρμάκων.
Επίσης, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος φυτοφαρ-
μάκου για το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. 
Όλα αυτά σύμφωνα με την οικογένειά της και 

τους ειδικούς που ασχολούνται με την υπό-
θεση ενισχύουν το σενάριο της δολοφονίας.
Πάντως η καθυστέρηση των επίσημων απο-
τελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων, οι 
οποίες μάλιστα είχαν τον χαρακτήρα του κατε-
πείγοντος, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση 
λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Σύμ-
φωνα με το LiveNews, ο λόγος που καθυστε-
ρούν τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολο-
γικών, είναι γιατί είναι εκτός λειτουργίας το 
μηχάνημα του εργαστηρίου και δε μπορεί 
να «διαβάσει» το μονοξείδιο του άνθρακα! 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντα, οι 
τοξικολογικές εξετάσεις της Ειρήνης Λαγούδη, 
έχουν σταλεί σε άλλη ιατροδικαστική υπηρε-
σία.

επικαιρότητα

Γνωστός για τη σκληρή του στάση 
απέναντι στην Ελλάδα ο Γιγίτ 
Μπουλούτ εκτόξευσε ευθείες απειλές

Η 
Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις 
προς την Ελλάδα και αυτή τη φο-
ρά μέσω του επικεφαλής των συμ-
βούλων του Ταγίπ Ερντογάν, Γιγίτ 

Μπουλούτ, ο οποίος απείλησε ευθέως τον 
πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, 
τους υπουργούς αλλά και κάθε αξιωματού-
χο.
Συγκεκριμένα ο Μπουλούτ εμφανίστηκε σε 
τηλεοπτική εκπομπή και αναφερόμενος στο 
θέμα των Ιμίων είπε: «Η Αθήνα θα νιώσει 
την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή 
στην Αφρίν. Θα σπάσουμε τα χέρια και τα 
πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού 
ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα 
Ίμια στο Αιγαίο».
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή τουρκικά 
πλοία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο να 
προσεγγίσει τα Ίμια.

Η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ
Στην αντεπίθεση πέρασε το ελληνικό υπουρ-

γείο Εξωτερικών μετά τις απίστευτες προ-
κλήσεις του επικεφαλής των συμβούλων 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Γιγίτ Μπουλούτ, 
ο οποίος απείλησε ευθέως την ελληνική 
κυβέρνηση: «Θα σπάσουμε τα χέρια και τα 
πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού 
ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα 
Ίμια στο Αιγαίο».
Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου, σχετικά με αχαρακτήρι-
στες δηλώσεις συμβούλου του Τούρκου 
προέδρου, αναφορικά με τα Ίμια, ο εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλέ-
ξανδρος Γεννηματάς, τόνισε τα εξής:
«Αχαρακτήριστες δηλώσεις, σαν αυτές του 
συμβούλου του Τούρκου προέδρου, είναι 
ξένες προς τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολι-
τισμό και καλό θα ήταν, δεδομένης και της 
θέσης που κατέχει ο συγκεκριμένος αξιω-
ματούχος, να αντιλαμβάνεται ότι ανάλογες 
τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην βελτί-
ωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Το έχουμε ξαναπεί, καθείς και το μέτρο του...
Επιπλέον, του υπενθυμίζουμε ότι το νομικό 
καθεστώς του Αιγαίου είναι σαφές και κατο-
χυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι είναι δύσκολο ο εν λόγω 
κύριος να είναι μελετηρός».

Απίστευτες απειλές από σύμβουλο του 
Ερντογάν: «Θα σπάσουμε τα πόδια 
όποιου Έλληνα ανέβει στα Ίμια»

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο 
στην προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλο-
γές στην ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οι-
κονομικές επιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά 
ασαφείς 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 καλύ-
ψει τα αναγκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

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

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας 
εκτίμησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλι-
σής σας. Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια 
εκτίμηση δεν θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπο-
ρεί 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 πυρκα-
γιές, κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπα-
σμένου 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 ατύ-
χημα στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

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

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, 
ασχέτως 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, ανεμοθύελ-
λες ή χαλάζι.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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επικαιρότητα
«Τσουνάμι» καταγγελιών για οικονομικά 
και σεξουαλικά σκάνδαλα στην 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής

«Στις 4 Φλεβάρη μπορεί να χυθεί αίμα» έγραψε στο Facebook ιδρυτικό 
μέλος του Ρουβίκωνα - Προκαταρκτική έρευνα για την ανάρτηση διέταξε η 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής υποστηρίζει μεταξύ 
άλλων πως καταβλήθηκαν 17 εκατ ευρώ 
για νομικές διευθετήσεις που αφορούσαν 
αγωγές σε βάρος κληρικών που 
κακοποίησαν σεξουαλικά ανήλικα παιδιά 
και γυναίκες

«
Τσουνάμι» αποκαλύψεων και ραγδαίων 
εξελίξεων προιωνίζεται μετά την επιστο-
λή-καταπέλτη του επί 17 και πλέον έτη ε-
κτελεστικού Διευθυντή της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής Αμερικής Τζέρρυ Δημητρίου προς τον 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο με ταυτόχρονη 
κοινοποίησή της προς τον Οικουμενικό Πατριάρ-
χη Βαρθολομαίο και τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής.
Πέντε μήνες μετά την ουσιαστική εκδίωξή του από 
την Αρχιεπισκοπή Αμερικής με προσωπική από-
φαση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημήτριου και 
ουσιαστικά βαρύτατα υπονοούμενα για τις ημέ-
ρες και τα έργα του στη διαχείριση των οικονομι-
κών της εκκλησίας της Αμερικής 
ο Τζέρρυ Δημητρίου σπάει τη 
δέσμευση που είχε αναλάβει με 
την υποτιθέμενη παραίτησή του 
να μη μιλήσει και κυριολεκτικά 
απασφαλίζει.
Στην μακροσκελή τρισέλιδη 
επιστολή του με ημερομηνία 24 
Ιανουαρίου , την οποία όπως 
λέει την γράφει με φόβο, για τον 
ευατό του , την οικογένεια του και για την εκκλησία, 
καθιστά μάλιστα σαφές ότι δεν πρόκειται να γίνει 
Ιφιγένεια κανενός.
Ο κ. Δημητρίου δηλώνει ρητά και κατηγορημα-
τικά ότι είναι απόλυτα έτοιμος στο πλαίσιο μίας 
δίκαιης και αντικειμενικής διαδικασίας που στόχο 
θα έχει την αποκάλυψη της αλήθειας να αναφερθεί 
διεξοδικά σε όλα όσα εκ της θέσεως του και ολο-
κληρωμένα γνωρίζει για τα οικονομικά της Αρχι-
επισκοπής Αμερικής και μάλιστα για αυτά που α 
φορούν την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του 
Αγίου Νικολάου στο σημείο μηδέν στο Μανχάταν.
«Αυτό το οποίο δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω», 
σημειώνει ο κ. Δημητρίου «είναι να παραμείνω 
σιωπηλός και να επιτρέψω να γίνει ο ευατός μου ο 
αποδιοπομπαίος τράγος.
Την στιγμή που ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημή-
τριος εδώ και πολλούς μήνες και μέχρι και σήμερα 
διακηρύττει παντού και φυσικά στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει απολύτως 
τίποτα για την δεινή οικονομική κατάσταση στην 
οποία είχε περιέλθει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, τη 
μαύρη τρύπα των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων και 

τα απίστευτα φαινόμενα κακοδιαχείρισης κάνο-
ντας μάλιστα διαρροές, για τις ευθύνες του ιδίου 
, του πρώην εκτελεστικού διευθυντή της Αρχιεπι-
σκοπής Αμερικής κ. Τζέρρυ Δημητρίου , με σειρά 
αμείλικτων ερωτημάτων του υπενθυμίζει ότι από 
τη θέση του Αρχιεπισκόπου γνώριζε ο ίδιος από 
πρώτο χέρι τα πάντα.
«Δεν είσαστε εσείς ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
κατά τα τελευταία 17 χρόνια . Δεν εργασθήκαμε 
μαζί και με τον αείμνηστο Μάικλ Τζάχαρη, με τον 
Μάνου Δήμο και με πολλούς άλλους για να επιλύ-
σουμε τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στα 
οποία η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είχε βυθισθεί από 
την περίοδο Αρχιεπισκοπείας του προκατόχου του 
Σπυρίδωνα”.
«Δεν δουλέψαμε μαζί προκειμένου να αποπληρώ-
σουμε το ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων τραπε-
ζικό χρέος που κληρονομήσαμε και για να τακτο-
ποιήσουμε το 3 εκατομμυρίων δολαρίων δημοσι-
ονομικό έ́λλειμμα που βρήκαμε όταν εκλεγήκατε 
Αρχιεπίσκοπος « ρωτά ο κ. Δημητρίου ο οποίος 
στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν δέχεται να παιζει 
κανείς με το όνομά του και να αμφισβητεί την εντι-

μότητα και την ακεραιότητά του.
‘’Δεν εργαστήκαμε μαζί”, συνε-
χίζει ο κ. Τζέρρυ Δημητρίου για 
να διευθετήσουμε τις ύψους 
πολλών εκατομμυρίων δολα-
ρίων αγωγές σε βάρος κληρικών 
μας που κακοποίησαν σεξουα-
λικά ανήλικα παιδιά και γυναί-
κες παρά το ότι είχαν ορκισθεί 
να υπηρετούν τον Χριστό”

“Δεν εργαστήκαμε μαζί για να καταβάλουμε περισ-
σότερα από 17 εκατομμύρια δολάρια σε δικηγο-
ρικές δαπάνες και νομικούς διακανονισμούς απο-
ζημιώσεων προκειμένου να απαλλαγεί η Αρχιεπι-
σκοπή Αμερικής από το τεράστιο αυτό φορτίο” Τα 
ερωτήματα του κ. Δημητρίου διαδέχονται το ένα 
το άλλο με καταιγιστική ταχύτητα. Και αφορούν και 
την αναδιοργάνωση των οικονομικών της Αρχι-
επισκοπής Αμερικής και την αλλαγή του τρόπου 
οικονομικής συνεισφοράς των κοινοτήτων και τη 
δημιουργία νέων διακονιών και τμημάτων στην 
Αρχιεπισκοπή προς την κατεύθυνση της διεύρυν-
σης του έργου της και τον τρόπο χρηματοδότη-
σης αυτών των διακονιών μέσω των προυπολογι-
σμών της Αρχιεπισκοπής με πλήρη την γνώση του 
Αρχιεπισκόπου Δημητρίου κάθε χρηματοδότηση, 
κάθε δαπάνης και κάθε κόστους γιατί όπως επι-
σημαίνει ο κ. Δημητρίου δεν ήταν η εκτελεστική 
επιτροπή του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου και οι 
κληρικολαικές συνελεύσεις αυτές που επικύρωναν 
τους οικονομικούς προυπολογισμούς και τη χρη-
ματοδότηση των διακονιών της Αρχιεπισκοπής τα 
τελευταία 17 χρόνια”

Ο Άρειος Πάγος κάνει έρευνα 
για τις απειλές Ρουβίκωνα

Η 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου παρήγγειλε στον 
προϊστάμενο  της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλία Ζαγοραίο 
την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με την ανάρτηση 
ενός από τα ιδρυτικά μέλη του   Ρουβίκωνα στη  προσωπική ιστο-

σελίδα στο Facebook, με την οποία προειδοποιεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 
κατά την διάρκεια του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγ-
μα για το Μακεδονικό «μπορεί να χυθεί αίμα».
Η Ξένη Δημητρίου μαζί με την έγγραφη παραγγελία της προς τον Ηλία Ζαγο-
ραίο διαβίβασε δημοσιεύματα του Τύπου (ηλεκτρονικού και έντυπου) και 
ένα βίντεο.
Ειδικότερα, ένα από τα ιδρυτικά  μέλη του Ρουβίκωνα στη  προσωπική ιστο-
σελίδα στο Facebook, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Στις 4 Φλεβάρη μπορεί να χυθεί αίμα. Κάποιοι θα κρατάνε «σφουγγαρί-
στρες» και κάποιοι άλλοι μαχαίρια. Άλλοι θεωρούν ότι «θα είναι η μέρα 
τους» και κάποιοι άλλοι θέλουν «να περάσει η μέρα χωρίς απώλειες». Θα 
δείξει. Με πολύ θόρυβο και μάλλον με μεγάλο κόστος για όλους».
Λίγο αργότερα κι ενώ η πρώτη επίμαχη ανάρτηση έκανε τον γύρο των ελλη-
νικών μέσων ενημέρωσης, το μέλος του Ρουβίκωνα επανήλθε με δεύτερη 
ανάρτηση, στην   οποία ανέφερε: «Ασφάλισαν τα μίντια με την τελευταία 
ανάρτηση που έκανα. Τι δεν καταλαβαίνετε; Στο συλλαλητήριο στην Θεσσα-
λονίκη φασίστες μπροστά στα ματ που παρακολουθούσαν χωρίς να κάνουν 
τίποτα έκαψαν μια κατάληψη και έκαναν επιθέσεις. Εαν μας έρθουν και εδώ 
δεν θα κάτσουμε να τους κοιτάμε να μας βάζουν φωτιά ούτε θα κάτσουμε να 
μας μαχαιρώσουν.
Κατανοητό;».
Τέλος, επανήλθε και με τρίτη ανάρτηση με την οποία επιτίθεται στον Τύπου 
και με την οποία διευκρινίζει πως δεν κάλεσε σε αιματοκύλισμα την Κυριακή 
και πως δεν απειλεί όλους όσοι κατέβουν σε αυτό, αλλά απλώς η αρχική 
ανάρτηση λέει ότι θα αμυνθούν σε όποιους τους επιτεθούν. 
Παράλληλα επισημαίνει πως -επειδή είναι και Βορειοελλαδίτης - όλη η Β. 
Ελλάδα θα μίλαγε Βουλγαρικά αν δεν ήταν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ.

Μητροπολίτης Κορίνθου: Όλοι στο συλλαλητήριο για τη 
Μακεδονία
Τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Κυριακής για το Σκοπιανό αποφάσισε η 
Μητρόπολη Κορίνθου, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον 
Μητροπολίτη Διονύσιο. 
Σε επίσημη ανακοίνωση, η Μητρόπολη αναφέρει ότι «απεφάσισε την ειρη-
νικήν της συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» την Κυριακή 
4ην Φεβρουαρίου 2018 στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα». 
«Η συμμετοχή του Λαού στο συλλαλητήριο της Κυριακής 4ης Φεβρουα-
ρίου 2018 κρίνεται απαραίτητη για την έκφρασι της ενότητος, του Πατριωτι-
κού σθένους, της ομοψυχίας αλλά και της ευθύνης έναντι των επερχομένων 
γενεών ότι δεν παρεδώσαμε «αμαχητί» ό,τι κληροδότησαν σ’ εμάς με ποτα-
μούς αιμάτων και εκατόμβες θυμάτων οι «ήρωες» Πρόγονοί μας», προσθέ-
τει η ανακοίνωση. 
Ο Μητροπολίτης Διονύσιος, σε δηλώσεις του σ το korinthostv.gr κάλεσε 
τους πολίτες να παραστούν στο συλλαλητήριο δείχνοντας «νηφαλιότητας, 
πατριωτικό συναίσθημα γνήσιο και καθαρό, μακριά από ακρότητες». Ο ίδιος 
κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν με ενότητα και προς το 
συμφέρον της χώρας το ζήτημα.
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εδώ Κύπρος

Τ
ο Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να υπο-
στηρίξει τον Σταύρο Μαλά, δεν μπορεί να υ-
ποστηρίξει τον Νίκο Αναστασιάδη, αναφέρει 
η ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτρο-

πής του ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές.
Σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι η 
Κεντρική Επιτροπή του ΔΗΚΟ, σε συνεδρίαση της, 
την 31η Ιανουαρίου 2018, υιοθέτησε ομόφωνα την 
εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για το δεύτερο 
γύρο των προεδρικών εκλογών.
Αναφέρει ότι το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημο-
κρατικού Κόμματος είχε καταλήξει στην ακόλουθη 
ομόφωνη απόφαση / εισήγηση προς την Κεντρική 
Επιτροπή του Κόμματος: η απόφαση για τη στάση 
του Κόμματος είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, 
κυρίαρχο κριτήριο οφείλει να είναι ο σεβασμός 
στην επιλογή των 100.000 πολιτών που στήριξαν τις 
θέσεις και προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, η 
συνέπεια σε αυτές τις θέσεις, είναι ζήτημα πολιτικής 
αξιοπιστίας και πεποίθησης για την ορθότητα τους.
`Όπως διαπιστώνεται οι θέσεις του δύο υποψηφίων 
του δεύτερου γύρου, κυρίως σε κρίσιμα ζητήματα 

που αφορούν το Κυπριακό, δεν προσεγγίζουν ούτε 
στο ελάχιστο τις θέσεις μας. Ως εκ τούτου οποιαδή-
ποτε συνεργασία προϋποθέτει υποχώρηση από τις 
θέσεις αυτές, γεγονός που θα συνιστούσε ασέβεια 
προς τους πολίτες που μας στήριξαν και θα ακύ-
ρωνε τη συνέπεια και την αξιοπιστία μας. Συνεπώς 
το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει 
τον κ. Σταύρο Μαλά, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον 
κ. Νίκο Αναστασιάδη` καταλήγει το ΔΗΚΟ.

Ψήφο κατά συνείδηση αποφάσισε η 
Συμμαχία Πολιτών
Ψήφο κατά συνείδηση αποφάσισε όπως εισηγηθεί 
στο δεύτερο γύρο των Προεδρικών σε όλους όσοι 
επέλεξαν στον πρώτο γύρο την υποψηφιότητα του 
Προέδρου της Γιώργου Λιλλήκα, η Συμμαχία Πολι-
τών.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Διευθύντρια Επικοινω-
νίας του επιτελείου του κ. Λιλλήκα Ρένα Γιαβάση 
«μετά από συνεδρίαση της Πολιτικής Συγκλή-
του, αποφασίστηκε όπως η Συμμαχία Πολιτών την 
Κυριακή ψηφίσει κατά συνείδηση».

Ούτε Μαλά, ούτε Αναστασιάδη, αποφάσισε 
η Κεντρική Επιτροπή του ΔΗΚΟ 

Αδικία για το κόμμα του θεωρεί ο 
Οζγκιουργκιούν το σχηματισμό 
«κυβέρνησης» από τα τέσσερα κόμματα

Ο 
ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας 
Χουσεΐν Οζγκιουργκιούν θεωρεί ότι ο 
σχηματισμός «κυβέρνησης» από τα τέσ-
σερα κόμματα είναι πράξη ασέβειας προς 

τους «ψηφοφόρους» που στήριξαν το κόμμα του 
κατά τις «εκλογές», δίνοντας του 35,58% και 21 «έ-
δρες» στη «βουλή».
Σε δηλώσεις του μετά από συνεδρία της κεντρικής 
επιτροπής του κόμματος του, ο κ. Οζγκιουργκιούν 
είπε ότι η εντολή του «λαού» είναι όπως το Κόμμα 
Εθνικής Ενότητας αποτελεί μέρος της νέας «κυβέρ-
νησης».
Είπε ακόμα ότι, αμέσως μετά τις «εκλογές» άρχισαν 
οι διεργασίες σχηματισμού «κυβέρνησης» χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτή το ΚΕΕ, σημειώνοντας 
ότι ενώ η δημιουργία συνασπισμού δύο κομμάτων 
είναι δύσκολη, η δημιουργία συνασπισμού τεσσά-
ρων κομμάτων δεν θα είναι θετική για τα κατεχό-
μενα.
Τα τέσσερα κόμματα δεν ακολουθούν την ίδια πολι-

τική στο Κυπριακό, σύμφωνα με τον ηγέτη του ΚΕΕ, 
ο οποίος εκτιμά ότι αυτό θα σχηματίσει αρνητικό 
κλίμα στη «χώρα».
Αναφερόμενος στην επιχείρηση των τουρκικών 
δυνάμεων στο Αφρίν της Συρίας, επανέλαβε τη στή-
ριξη του κόμματός του στις τουρκικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις λέγοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται 
για να υπερασπιστούν τα σύνορα της Τουρκίας.

Υπέβαλε παραίτηση ο Ερχάν Αρικλί
Ο ηγέτης του Κόμματος της Αναγέννησης Ερχάν Αρι-
κλί, κατά τη χθεσινή συνεδρία της κεντρικής επιτρο-
πής του κόμματος του υπέβαλε παραίτηση από την 
ηγεσία του κόμματος λόγω της αποτυχίας του να 
αυξήσει τα ποσοστά του κατά τις πρόωρες «εκλο-
γές» της 7ης Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τη «Χαβαντίς», ο Αρικλί υπέβαλε την 
παραίτηση του στον προεδρεύοντα της συνεδρίας 
και ΓΓ του κόμματος, Μπερτάν Ζάρογλου, ο οποίος 
την απέρριψε αμέσως.

Τ
ο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο έ-
φτασε το 11,3% το Δεκέμβριο του 2017, από 11,1% το Νο-
έμβριο του 2017, αλλά μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 
επίπεδο του 12,8% που ήταν το Δεκέμβριο του 2016, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα από τη Eurostat, 
τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την Eurostat, 49 000 άνδρες και γυναίκες ήταν άνερ-
γοι το Δεκέμβριο του 2017 στην Κύπρο, 1000 περισσότεροι από το 
Νοέμβριο του 2017 (48 000), αλλά 5000 λιγότερο από το Δεκέμ-
βριο του 2016 (54 000). Η ανεργία μεταξύ ανδρών ανήλθε στο 
11,1% και στις γυναίκες στο 11,3%.
Εν τω μεταξύ, στη ζώνη του ευρώ (EA19), το εποχικά διορθωμένο 
ποσοστό ανεργίας ήταν 8,7% το Δεκέμβριο του 2017, σταθερό σε 
σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο από το επίπεδο 
του 9,7% το Δεκέμβριο του 2016. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο 
ποσοστό που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο 
του 2009. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 7,3% το Δεκέμ-
βριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 
και μειωμένο από 8,2% το Δεκέμβριο του 2016. Αυτό παραμένει 
το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από τον Οκτώβριο του 2008.
Η Eurostat υπολογίζει ότι 17 961 000 άνδρες και γυναίκες στην 
ΕΕ28, εκ των οποίων τα 14 137 000 στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνερ-
γοι το Δεκέμβριο του 2017. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, 
ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 165 000 στην ΕΕ28 και 
κατά 134 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 
του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 2 066 000 άτομα στην ΕΕ28 
και κατά 1 536 000 άτομα στη ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 
τον Δεκέμβριο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρα-
τία (2,3%), τη Μάλτα και τη Γερμανία (και τα 3,6%). Τα υψηλό-
τερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (20,7% 
τον Οκτώβριο του 2017) και στην Ισπανία (16,4%). Σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα 
τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την 
πάροδο του χρόνου, εκτός από τη Φινλανδία όπου παρέμεινε στα-
θερή. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 
23,3% σε 20,7% μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτώβριος 2017), 
την Κροατία (από 12,5% έως 10,0%), την Πορτογαλία (από 10,2% 
σε 7,8%) και την Ισπανία (από 18,5% ). Τον Δεκέμβριο του 2017, το 
ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,1%, σταθερό 
σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και από 4,7% το Δεκέμβριο 
του 2016.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το Δεκέμβριο του 2017, 3 654 000 νέοι 
(κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2 574 
000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, 
η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 411 000 στην ΕΕ28 και κατά 
301 000 στη ζώνη του ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό 
ανεργίας των νέων ήταν 16,1% στην ΕΕ28 και 17,9% στη ζώνη του 
ευρώ, έναντι 18,0% και 20,3% αντίστοιχα το Δεκέμβριο του 2016. 
Το Δεκέμβριο του 2017, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθη-
καν στην Τσεχική Δημοκρατία (4,9% ), Τη Γερμανία (6,6%) και την 
Εσθονία (6,8% το Νοέμβριο του 2017), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό καταγράφηκε στην Ελλάδα (40,8% τον Οκτώβριο του 2017), 
στην Ισπανία (36,8%) και στην Ιταλία (32,2%).

Στο 11,3% η εποχικά 
διορθωμένη ανεργία 
στην Κύπρο το Δεκέμβρη
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Στο 48,1% ανέρχε-
ται ο δείκτης «Δια 
Βίου Μάθησης» στην 

Κύπρο, δηλαδή η συμμε-
τοχή του πληθυσμού ηλικίας 
25-64 χρονών σε δραστηρι-
ότητες μάθησης Κανονικής ή 
Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με την «Έρευνα 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 
2016». της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας Κύπρου.
Το ποσοστό συμμετοχής των 
αντρών ανέρχεται στο 56,6% 
και των γυναικών στο 40,4%.
Η συμμετοχή του πληθυ-
σμού ηλικίας 25-64 χρονών 
σε δραστηριότητες μάθη-
σης Κανονικής Εκπαίδευ-
σης ανέρχεται στο 3,0%. Το 
ποσοστό συμμετοχής των 
αντρών ανέρχεται στο 3,1% 
και των γυναικών στο 2,9%.
Η συμμετοχή του πληθυ-
σμού ηλικίας 25-64 χρονών 
σε δραστηριότητες μάθησης 
Μη-Κανονικής Εκπαίδευ-
σης ανέρχεται στο 47,2%. 
Το ποσοστό συμμετοχής των 
αντρών ανέρχεται στο 55,6% 
και των γυναικών στο 39,4%.
Ποσοστό 64,2% του πληθυ-
σμού ηλικίας 25-64 χρονών 
με ανώτατο επίπεδο μόρφω-
σης την Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, συμμετέχει σε δρα-
στηριότητες μάθησης Κανο-
νικής ή Μη-Κανονικής Εκπαί-
δευσης , δείκτης «Δια Βίου 
Μάθησης».
Από τα άτομα που συμμε-
τείχαν σε δραστηριότη-
τες μάθησης Μη-Κανονικής 
Εκπα ίδευσ ης  ποσοσ τό 
50,7% συμμετείχε σε μία 
μόνο δραστηριότητα, 25,7% 
σε δύο, 10,5% σε τρεις και 
13,1% σε τέσσερις ή περισ-
σότερες.
Ποσοστό 70,8% από τα 
άτομα που συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες μάθησης 
Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, 
συμμετείχαν σε τουλάχιστον 
μια δραστηριότητα η οποία 
σχετιζόταν με την εργασία 
τους.

Στο 48,1% ο 
δείκτης «Δια Βίου 
Μάθησης»

Την πεποίθησή του ότι οι 
πολίτες που ψήφισαν τον 
ενδιάμεσο χώρο την Κυριακή 
θα πάνε στις κάλπες και θα 
αποφασίσουν εξέφρασε ο 
υποψήφιος για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας Σταύρος 
Μαλάς, σημειώνοντας ότι 
την Κυριακή δεν θα εκλεγεί ο 
κανένας.

«
Ο κυπριακός λαός την πε-
ρασμένη Κυριακή έδωσε 
μια ισχυρότατη εντολή η 
χώρα μας να αλλάξει πο-

ρεία κυρίως όσον αφορά τα κοινω-
νικοοικονομικά», είπε ο κ. Μαλάς 
προσερχόμενος στο χώρο του ΡΙΚ 
για την αποψινή τηλεμαχία, όπου 
τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του 
ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος και ο Γενικός 
Διευθυντής του ΡΙΚ Μιχάλης Μα-
ραθεύτης.
Έδωσε όμως, πρόσθεσε, «και μια 
ισχυρή εντολή η επόμενη μέρα να 
μας βρει όλους ενωμένους, γιατί 
για να διαχειριστούμε τα τεράστια 
προβλήματα τα οποία θα αντιμε-
τωπίσουμε, να δώσουμε ελπίδα 
για την επανένωση της χώρας μας, 
να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες 
πληγές που αφήνει πίσω της αυτή 
η οικονομική κρίση που θα είναι 
μαζί μας για πολλά χρόνια πρέ-
πει να είμαστε ενωμένοι, να κινη-
θούμε με επιστημοσύνη, με εξω-
στρέφεια, χωρίς ιδεοληψίες και 
πάνω από όλα με επαγγελματισμό 
και σεβασμό προς την κοινωνία».
«Η κοινωνία η ίδια θέλει να δει μια 
διακυβέρνηση η οποία να ενώνει 
πρωτίστως τους πολίτες, να τους 
φέρνει πιο κοντά της, οι πολιτικές 
να βγαίνουν από την ίδια την κοι-
νωνία και όχι μέσα από κλειστές 
πόρτες», ανέφερε ο υποψήφιος 
Πρόεδρος.
Να είναι μια κυβέρνηση, σημεί-
ωσε, «η οποία να μην είναι προϊόν 

πολιτική συνδιαλλαγής και αυτό 
είναι που υπόσχομαι ότι θα πράξω 
αν οι πολίτες με επιλέξουν».
«Την επόμενη Κυριακή δεν θα 
εκλεγεί ο κανένας. Θα εκλεγεί ένας 
εκ των δύο υποψηφίων και θεωρώ 
ότι η Δημοκρατία μας δίνει όλους 
το δικαίωμα να βάζουμε και προ-
τεραιότητες και βεβαίως να επιλέ-
γουμε όταν αυτές οι προτεραιότη-
τες δεν έχουν επιλεγεί», είπε.
Θεωρώ, είπε ο κ. Μαλάς, ότι «η 
αποχή δεν είναι επιλογή». «Η 
αποχή ουσιαστικά είναι αποδοχή 
της παρούσας κατάστασης».
«Οι συμπολίτες μας που ψήφι-
σαν τον ενδιάμεσο χώρο που είναι 
πάντοτε ο ρυθμιστικός πολιτικός 
χώρος θα πάνε στις κάλπες και θα 
αποφασίσουν», ανέφερε.

Δεν υπάρχουν αντίπαλοι ε-
κτός από τα προβλήματα, 
δήλωσε ο Ν. Αναστασιάδης
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. 
Αναστασιάδης είπε ότι εστιάζει 
την προσοχή του σε ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό, λέγοντας ότι 
`δεν διαχωρίζω ούτε Αριστερούς, 
ούτε Κεντρώους, 
ούτε Σοσιαλιστές 
δεν υπάρχει χρώμα 
στα προβλήματα, 
δεν υπάρχουν αντί-
παλοι εκτός από τα 
προβλήματα .̀
Χαίρομαι,  ε ίπε , 
`που έγινε αποδε-
κτή η εισήγησή μου 
να γίνει μια ανοικτού τύπου συζή-
τηση, ένας διάλογος που να επι-
τρέπει στον καθένα να αναπτύξει 
και τις θέσεις και τις προγραμμα-
τικές του αλλά ιδιαίτερα για μια 
κυβέρνηση να παρουσιάσει και τα 
πεπραγμένα όπως βεβαίως και ο κ. 
Μαλάς τους δικούς του προγραμ-
ματισμούς .̀
Ελπίζω και πιστεύω, συνέχισε, ̀ότι 
ο λαός έχει αποτυπώσει κρίση και 

άποψη για το έργο της Κυβέρνη-
σης για το που βρίσκεται σήμερα 
ο τόπος και μπροστά στο δίλημμα 
εάν θα συνεχίσουμε με σταθερά 
βήματα μπροστά ή εάν θα επιτρέ-
ψουμε επανάληψη μιας όχι τόσο 
ικανοποιητικής κατάστασης που 
αντιμετωπίσαμε το 2013 όταν πλη-
σιάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκο-
πίας και μαζικά θα προσέλθει στις 
κάλπες την Κυριακή έτσι ώστε με 
τη δική του βούληση, γιατί είναι 
η δική του ώρα, να αποφασίσει 
ποιος είναι εκείνος που θα πρέπει 
να αναλάβει τα ηνία την επόμενη 
πενταετία .̀

Απόλυτα σεβαστή η από-
φαση των κομμάτων του 
κεντρώου χώρου, δήλωσε 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου δήλωσε ότι είναι από-
λυτα σεβαστή η απόφαση των 
κομμάτων του κεντρώου χώρου, 
που στήριξαν την υποψηφιό-
τητα Νικόλα Παπαδόπουλου, να 
μην ψηφίσουν καμία από τις δύο 
υποψηφιότητες του β’ γύρου την 

ερχόμενη Κυριακή. 
Παράλληλα απευ-
θύ ν θ ηκε  σ τ ους 
απλούς  πολ ί τ ε ς 
ζητώντας ενίσχυση 
της κοινωνικής συμ-
μαχίας.
Στο περιθώριο επί-
σκεψης στο Ινστι-
τούτο Νευρολο -

γίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) 
και κληθείς να σχολιάσει την κοινή 
απόφαση των τεσσάρων κομ-
μάτων, που λήφθηκε σήμερα το 
πρωί, ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε 
«απόλυτο σεβασμό» στις αποφά-
σεις των κομμάτων του κεντρώου 
χώρου.
«Εμείς, τόσο ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, όσο και εγώ προ-
σωπικά, έχουμε επικοινωνήσει με 

όλους τους αρχηγούς των κομμά-
των του ενδιάμεσου χώρου – αντι-
λαμβάνομαι ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα έχει και κάποιες 
συναντήσεις- για να εκφράσουμε 
το σεβασμό μας προς όλες τις πολι-
τικές δυνάμεις, ανεξάρτητα της 
τοποθέτησής τους, και να επαναλά-
βουμε αυτό που ήταν το κεντρικό 
μήνυμα ολόκληρης της προεκλο-
γικής εκστρατείας για το επιτελείο 
Νίκου Αναστασιάδη: είναι απαραί-
τητο για να πάει η χώρα ακόμα πιο 
μπροστά να υπάρχει συνεννόηση, 
συναίνεση και συνεργασία για 
τον τόπο, μακριά από κομματικές 
συναλλαγές και παζαρέματα» είπε.
Πρόσθεσε ότι αυτές τις γέφυρες 
που κτίστηκαν τα τελευταία πέντε 
χρόνια, τόσο για την οικονομία, 
όσο και για το Κυπριακό, θα τις 
κρατήσουν ανεξάρτητα αν διανύ-
ουμε τις τρεις τελευταίες ημέρες 
μιας μακράς προεκλογικής περι-
όδου.
«Ούτε και θα πολώσουμε, ούτε και 
θα πλήξουμε τον οποιονδήποτε. 
Θα επαναλάβουμε ότι όλοι έχουν 
συμβάλει με τον τρόπο τους στο να 
βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση 
και δεν είναι μόνο ο φόβος και η 
αβεβαιότητα του χθες που πρέπει 
να μας ενώνει. Πολύ περισσότερο 
πρέπει να μας ενώνει η ανάγκη για 
συνέχιση της ελπίδας και της προ-
οπτικής της χώρας μας» υπέδειξε.
Σε παρατήρηση ότι για να επανε-
κλεγεί ο Νίκος Αναστασιάδης υπο-
λείπεται ένα ποσοστό 15%, ο κ. 
Νεοφύτου είπε πως και πριν από 
την πρώτη Κυριακή ο ΔΗΣΥ είχε 
απευθυνθεί στο σύνολο της κοινω-
νίας, αριστερούς, δεξιούς, κεντρώ-
ους και σοσιαλιστές, «λέγοντας 
κάτι που το πιστεύουμε ακράδα-
ντα. Δεν έχουμε πολιτικούς αντι-
πάλους, όλοι μας και πολιτικές ηγε-
σίες και κόμματα, έχουμε μόνο ένα 
αντίπαλο, τα προβλήματα του λαού 
μας».

Την Κυριακή δεν θα εκλεγεί ο κανένας, 
δηλώνει ο Σταύρος Μαλάς 
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Ο 
πρόεδρος της Αιγύπτου Ά-
μπντελ Φάταχ αλ Σίσι απηύθυ-
νε χθες Τετάρτη αυστηρή προ-
ειδοποίηση προς οποιονδή-

ποτε προσπαθήσει να αμφισβητήσει την 
ηγεσία του, μία ημέρα αφού προσωπι-
κότητες της αντιπολίτευσης κάλεσαν τους 
πολίτες να μποϊκοτάρουν τις προεδρικές 
εκλογές της 26ης Μαρτίου.
«Αυτό που συνέβη επτά ή οκτώ χρόνια 
πριν δεν θα συμβεί ξανά στην Αίγυπτο», 
τόνισε ο Σίσι αναφερόμενος στις μαζι-
κές διαδηλώσεις του 2011 που οδήγη-
σαν στην πτώση του Χόσνι Μουμπάρακ.
«Ό,τι δεν είχε αποτέλεσμα τότε, δεν θα 
έχει αποτέλεσμα και τώρα. Όχι (…) φαί-
νεται ότι δεν με γνωρίζετε καλά», πρό-
σθεσε στη διάρκεια της ομιλίας που 
εκφώνησε στα εγκαίνια του κολοσσιαίου 
κοιτάσματος φυσικού αερίου Ζορ.

Περισσότεροι από 150 πολιτικοί και 
ακτιβιστές ζήτησαν την Τρίτη από τους 
ψηφοφόρους να μποϊκοτάρουν τις προε-
δρικές εκλογές στις οποίες ο Σίσι και ένας 
άλλος υποψήφιος που ωστόσο στηρίζει 
τον Αιγύπτιο πρόεδρο είναι οι μοναδικές 
επιλογές, αφού πολλοί άλλοι υποψήφιοι 
αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από την 
κούρσα έπειτα από καταγγελίες για πιέ-
σεις που δέχθηκαν, ακόμη και συλλήψεις.
Μεταξύ των προσωπικοτήτων που 
καλούν σε μποϊκοτάζ είναι ο δικηγό-
ρος Χαμντίν Σαμπάχι, που ήταν αντίπα-
λος του Σίσι το 2014, και ο Χέσαμ Γκε-
νένα, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας 
αντιμετώπισης της διαφθοράς που υπο-
στήριζε τον Σάμι Άναν, πρώην επικεφα-
λής του γενικού επιτελείου στρατού της 
Αιγύπτου, που είχε αρχικά θέσει υποψη-
φιότητα.

διεθνή νέα

H 
Τουρκία θεωρεί προσβλητικά τα 
σχόλια της Γαλλίας σχετικά με τις 
επιχειρήσεις του τουρκικού στρα-
τού στη Βόρειο Συρία, απάντησε 

σήμερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, που μιλώντας σε δημοσιογράφους 
στην Αγκυρα εκτίμησε ότι οι ειρηνευτικές 
συνομιλίες στη Γενεύη πρέπει να αρχίσουν 
ξανά.
«Θεωρούμε ότι το να μας δίνει μια χώρα 
σαν τη Γαλλία προειδοποιήσεις   για μια επι-
χείρηση την οποία διεξάγουμε σε πλήρη 
συμφωνία με τους διεθνείς νόμους, συνι-
στά προσβολή», ήταν η φράση του Τσαβού-
σογλου.
Χρησιμοποιούμε το δικαίωμά μας  στην 
αυτοάμυνα και αυτό είναι σε συμφωνία με 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν είναι 
εισβολή. Δεν θά’ πρεπε να είναι διπρόσω-
ποι».
Χθες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν, σε συνέντευξή του στη «Figaro» 
είχε εκφράσει την ανησυχία του για την 
τουρκική εισβολή στη Συρία.
«Αν αποδειχθεί ότι η επιχείρηση αυτή (της 
Τουρκίας) παίρνει άλλη τροπή από την κατα-
πολέμηση μιας εν δυνάμει τρομοκρατικής 
απειλής στα τουρκικά σύνορα και γίνεται 
επιχείρηση εισβολής, τότε καθίσταται πραγ-
ματικό πρόβλημα για εμάς», τόνισε ο Γάλλος 
πρόεδρος.
Η αναφορά αυτή προκάλεσε ενόχληση στην 
Αγκυρα. «Αν η Γαλλία ερμηνεύει αυτό το 
θέμα ως εισβολή, τότε θα πρέπει να αξιο-
λογήσουμε και εμείς τι έχουν κάνει αυτοί 
(οι Γάλλοι) στη Συρία», δήλωσε ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, 
στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου 
με τον Λιβανέζο ομόλογό του Σαάντ αλ 
Χαρίρι, ο οποίος επισκεπτόταν την τουρ-
κική πρωτεύουσα. «Η ιδέα αυτή είναι εξαρ-
χής διαστροφή της πραγματικότητας. Ολος ο 
κόσμος γνωρίζει ότι η Τουρκία δεν λειτουρ-
γεί με προθέσεις εισβολής», προσέθεσε ο 
Μπιναλί Γιλντιρίμ.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Εμα-
νουέλ Μακρόν τόνισε ότι, ανεξάρτητα από 
τις βάσιμες ανησυχίες της Τουρκίας για την 
ασφάλεια των νοτίων συνόρων της, οι κουρ-

δικές οργανώσεις που μάχονται στη Συρία 
«σαφώς δεν είναι Ισλαμικό Κράτος». Ο Γάλ-
λος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα επικοι-
νωνήσει εκ νέου με τον Τούρκο ομόλογό του 
Ταγίπ Ερντογάν, τις επόμενες ημέρες, ενώ 
εξέφρασε τη γνώμη ότι η φύση της τουρκι-
κής επιχείρησης απαιτεί να υπάρξουν δια-
βουλεύσεις σε επίπεδο Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

Για τουρκική «κατοχή» στο Αφρίν 
κάνει λόγο η συριακή κυβέρνηση
Η συριακή κυβέρνηση περιέγραψε την 
τουρκική επίθεση στο Αφρίν της βόρειας 
Συρίας ως «παράνομη» επιθετικότητα, η 
οποία θα «αντιμετωπιστεί» ανάλογα.
«Η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη 
βόρεια Συρία πρόκειται για καταφανή επι-
θετικότητα», σημειώνεται σε ανακοίνωση 
του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, η 
οποία κυκλοφόρησε στα τοπικά μέσα.  Η 
μη εξουσιοδοτημένη παρουσία των ξένων 
δυνάμεων στην περιοχή ισοδυναμεί με 
«κατοχή και θα αντιμετωπιστεί σε αυτή τη 
βάση». 
Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έθεσε σε εφαρ-
μογή στις 20 Ιανουαρίου την - χερσαία και 
αέρος - στρατιωτική επιχείρηση κατά της 
κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προ-
στασίας του Λαού (YPG) της βόρειας Συρίας, 
η οποία έχει υπό έλεγχο την περιοχή του 
Αφρίν που βρίσκεται στα σύνορα με την 
Τουρκία, ανοίγοντας νέο μέτωπο στον πολύ-
πλευρο πόλεμο.

Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο οικονο-
μικών υπηρεσιών στην Άγκυρα
Μια ισχυρή έκρηξη, «τρομακτική» κατά 
την εφημερίδα Hurriyet, ακούστηκε στην 
Άγκυρα και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει 
στο σημείο.
Η έκρηξη συνέβη στο λεβητοστάσιο ενός 
κτιρίου που στεγάζει οικονομικές υπηρε-
σίες στην περιοχή Τσουκουραμπάρ της 
τουρκικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο τοπι-
κός κυβερνήτης στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Εντός του κτιρίου βρισκόταν μόνο προσω-
πικό ασφαλείας, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή 
για θύματα.

Τσαβούσογλου: Να μην είναι 
διπρόσωποι οι Γάλλοι - Προσβολή τα 
σχόλια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
H Τουρκία θεωρεί προσβλητικά τα σχόλια της Γαλλίας σχετικά με τις 
επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στη Βόρειο Συρία, απάντησε σήμερα ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που μιλώντας σε δημοσιογράφους 
στην Αγκυρα εκτίμησε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη πρέπει να 
αρχίσουν ξανά.

Ο πρόεδρος Σίσι απηύθυνε προειδοποίηση 
προς όποιον προσπαθήσει να τον αμφισβητήσει
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Οι Ρεπουμπλικανοί επιστρατεύουν 
έκθεση κατά του FBI που διερευνά 
τη συνέργεια του Τραμπ με τη Ρωσία

Ν
έο επεισόδιο στην κόντρα Τραμπ 
– FBI προκαλεί η εμπιστευτική 
έκθεση του επιτελείου του αμε-
ρικανού προέδρου, που αμφι-

σβητεί την ακεραιότητα της υπηρεσίας. 
Η έκθεση, που συνέταξε ο πρόεδρος της 
επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, Ντέ-
βιν Νούνες, κατηγορεί το FBI για μερολη-
πτική στάση στην έρευνα για την προε-
κλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, 
το 2016. Το κείμενο της έκθεσης βρίσκεται 
στο Λευκό Οίκο, που αναμένεται ότι θα 
δώσει «πράσινο φως» για να δοθεί στη 
δημοσιότητα. 
Η έκθεση, σύμφωνα με μέλη του Κογκρέ-
σου που την έχουν διαβάσει, συμπεραί-
νει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το 
FBI έκαναν κατάχρηση εξουσίας για να 
πάρουν την άδεια να παρακολουθήσουν 
τις επικοινωνίες του διπλωματικού συμ-
βούλου της ομάδας Τραμπ, Κάρτερ Πέιτζ. 
Ο Πέιτζ θεωρήθηκε ύποπτος για κατασκο-
πεία, λόγω των επαφών του με ρώσους 
αξιωματούχους. 
Το FBI εγκατέλειψε τη διακριτική του 
στάση. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ανα-
φέρει ότι λαμβάνει υπ’ όψιν τις υποχρε-
ώσεις του για να πάρει 
άδεια για έρευνα και δεί-
χνει σεβασμό στις διαδι-
κασίες, που εποπτεύο-
νται από  υψηλόβαθμους 
δημόσιους λειτουργούς 
του υπουργείου Δικαιο-
σύνης και του FBI.
«Είμαστε πολύ ανήσυχοι 
ως προς τις ουσιαστικές 
παραλείψεις γεγονότων που επηρεάζουν 
κατά ουσιαστικό τρόπο την ακρίβεια της 
έκθεσης», αναφέρει το FBI, διευκρινίζο-
ντας ότι είχε «περιορισμένη πρόσβαση» 
στο έγγραφο. 

Για κατασκευασμένο μέσο μι-
λούν οι Δημοκρατικοί 
Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η 
έκθεση είναι κατασκευασμένο μέσο. Στό-
χος της είναι να πλήξει την έρευνα, υπό 

τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ, για 
την πιθανή συνέργεια ανάμεσα στη Ρωσία 
και το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, στο 
πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατεία. 
Σύμφωνα με τον Άνταμ Σιφ, επικεφαλής 
των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληρο-
φοριών, ο Νούνες είχε στείλει στο Λευκό 
Οίκο μία εκδοχή της ρεπουμπλικανικής 
έκθεσης με ουσιαστικά αλλαγμένο κεί-
μενο σε σχέση με εκείνο που εγκρίθηκε 
αρχικά από την Επιτροπή της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.
Τη Δευτέρα, η επιτροπή ενέκρινε να δημο-
σιευτεί έγγραφο τεσσάρων σελίδων, 
παρά την αντίθεση στάση του FBI και του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, που επικαλέ-
στηκαν ευαίσθητες πληροφορίες στην 
αντικατασκοπεία. 
Ο ίδιος ο Τραμπ προανήγγειλε ότι η 
έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα, γεγο-
νός που επιβεβαίωσε και ο Τζον Κέλι. 

Τι περιλαμβάνει η έκθεση των 
Ρεπουμπλικανών
Η έκθεση αναφέρει ότι η παρακολούθηση 
στηρίζεται στην έρευνα του Κρίστοφερ 
Στιλ, μια έρευνα που οι Ρεπουμπλικάνοι 
χαρακτηρίζουν μεροληπτική,  διότι χρη-
ματοδοτήθηκε εν μέρει από τους Δημο-
κρατικούς, που βρίσκονταν τότε στην 
εξουσία.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών 

κατέληξαν ομοφώνως στο 
τέλος του 2016 ότι υπήρξε 
ανάμειξη της Μόσχας την 
εκλογική διαδικασία, αλλά 
ο Ντόναλντ Τραμπ εξακο-
λουθεί να αρνείται κάθε 
συνέργεια με το Κρεμλίνο.
Επίσης, το έγγραφο ανα-
φέρει ότι το υπουργείο 
Δικαιοσύνης προσπάθησε 

να πλήξει το κύρος του Τραμπ, λόγω των 
συμπαθειών του FBI με τους δημοκρατι-
κούς. 
Την ίδια ώρα, ο ειδικός ανακριτής Ρόμπερτ 
Μιούλερ, που διερευνά τις σχέσεις Τραμπ 
με τη Ρωσία πλησιάζει επικίνδυνα τον 
αμερικανό πρόεδρο. Ο ανακριτής θέλει να 
πάρει κατάθεση από τον Τραμπ για να δια-
πιστώσει εάν προσπάθησε να παρεμποδί-
σει το έργο της δικαιοσύνης, με την απο-
πομπή του αρχηγού του FBI.

διεθνή νέα

ΗΠΑ: Φουντώνει η κόντρα 
Τραμπ-FBI για τις σχέσεις με 
το Κρεμλίνο

Τ
η λύπη της για το γεγονός ότι δεν απέ-
λυσε πρώην συνεργάτη της, ο οποίος 
είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική πα-
ρενόχληση, εξέφρασε η Χίλαρι Κλί-

ντον. Με εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό 
λογαριασμό της, στο Facebook, η πρώην υ-
πουργός Εξωτερικών προσπάθησε να απαντή-
σει στα ερωτήματα που προκάλεσε το σχετικό 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times, 
το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας την πε-
ρασμένη εβδομάδα.
«Η σύντομη απάντηση είναι η εξής: αν γινό-
ταν ξανά, δεν θα του το επέτρεπα», έγραψε 
για τον πρώην σύμβουλό της σε θρησκευτικά 
θέματα, Μπερνς Στράιντερ, η Χίλαρι Κλίντον. 
Σύμφωνα με τους New York Times, στη διάρ-
κεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2008, 
ο Στράιντερ στερήθηκε του μισθού του από 
το επιτελείο Κλίντον, όταν 30χρονη γυναίκα, 
που εργαζόταν στο ίδιο γραφείο, κατήγγειλε 
ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά με μασάζ 
στους ώμους, φιλιά στο μέτωπο και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γεμάτα ερω-
τικά υπονοούμενα. Δύο σύμβουλοι της Κλί-
ντον, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής 
της εκστρατείας της, πρότειναν την απόλυσή 
του, αλλά η Χίλαρι Κλίντον τον άφησε (αμισθί) 
στη θέση του και ανέθεσε νέα εργασία στην 
30χρονη.
«Πίστευα ότι η απόλυσή του δεν θα ήταν η 
καλύτερη λύση στο πρόβλημα», αναφέρει 
στην απάντησή της, στο Facebook, η ανθυ-
ποψήφια του Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες 
προεδρικές εκλογές. Προσθέτει δε ότι θεώ-
ρησε την απόλυσή του πολύ «αυστηρή» τιμω-
ρία και ότι πάντα πίστευε «ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να έχουν και δεύτερη ευκαιρία».
Η αποκάλυψη των New York Times προκάλεσε 
πολλά ερωτήματα στην αμερικανική κοινή 
γνώμη για την ορθή κρίση της Χίλαρι Κλίντον, 
όπως και για τη δέσμευσή της γύρω από τα 
δικαιώματα των γυναικών, ένα θέμα στο οποίο 
είχε επενδύσει πολλά στον προεκλογικό της 
αγώνα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κλίντον λυπάται που δεν απέλυσε 
πρώην σύμβουλό της

Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από 
τους Ρώσους Ολυμπιονίκες

Ο 
Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγ-
γνώμη από τους Ρώσους Ο-
λυμπιονίκες, επειδή η ρωσι-
κή κυβέρνηση δεν μπόρεσε 

να τους προστατέψει από τις επιθέσεις 
και τις αιτιάσεις που δέχθηκαν από το 
εξωτερικό.
«Συγχωρέστε μας, που δεν μπορέσαμε 
να σας προστατεύσουμε από τέτοιες επι-
θέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σ τη συνά-
ντηση που είχε με τους Ρώσους αθλη-
τές που θα συμμετάσχουν στη Χειμερινή 
Ολυμπιάδα που θα πραγματοποιηθεί 
στην πόλη Πιοντσάν της Νότιας Κορέας.
Ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι 
δεν πρέπει κανείς να αμφιβάλει για το 
ότι η Ρωσία πάντα θα υποστηρίζει «τις 
ιδέες του καθαρού αθλητισμού με όλες 
τις έννοιες» και με την έννοια του καθα-
ρού αθλητισμού του απαλλαγμένου από 
το ντόπινγκ και τις εξωτερικές συγκυρίες.
Παράλληλα, επισήμανε ότι όλοι αντι-
λαμβάνονται πόσο δύσκολες είναι οι 
νίκες στον σύγχρονο κόσμο του αθλη-
τισμού των μεγάλων επιδόσεων, λέγο-
ντας πως «είναι δύο φορές πιο δύσκολο 
όταν ο αθλητισμός αναμειγνύεται με 

κάποια, εμφανώς ξένα και μη ιδιάζο-
ντα στην φύση του γεγονότα και φαινό-
μενα, που σχετίζονται με τις εξωτερικές 
συγκυρίες, την πολιτική και με κάποια 
άλλα ακόμη πράγματα», εκφράζοντας 
την συμπαράσταση όλων προς όλους 
τους Ρώσους αθλητές, οι οποίοι δεν θα 
μπορέσουν να συμμετάσχουν σ τους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη 
Νότια Κορέα.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου 
Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε ότ ι θα 
οργανώσει ξεχωριστούς αγώνες για τους 
Ρώσους αθλητές που δεν θα μπορέσουν 
να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νότια Κορέα.
Απευθυνόμενος στους Ρώσους αθλη-
τές που θα συμμετάσχουν στους Αγώ-
νες, τους είπε να «μην σκέφτονται καθό-
λου όλα αυτά που συνέβησαν με την 
προετοιμασία τους για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες το τελευταίο διάστημα», 
τους κάλεσε «να επικεντρωθούν μόνο 
στα αθλήματα τους και να θυμούνται 
ότι τους παρακολουθούν εκατομμύρια 
φίλαθλοι» και τους ευχήθηκε «νίκες και 
επιτυχίες».
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Ο
ργιάζουν οι φήμες ότι Μελάνια 
και Ντόναλντ Τραμπ είναι στα... 
μαχαίρια με τ ις κακές γλώσ-
σες να επικαλούνται ουκ ολίγα 

στοιχεία: 
Είτε πρόκειται για «fake news» είτε όχι, 
το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ δίνει την 
εικόνα προς τα έξω ότι συμβιώνει για τα 
μάτια του κόσμου...
1. Μελάνια και Τραμπ κοιμούνται σε 
χωριστά κρεβάτια στον Λευκό Οίκο, όπως 
αποκαλύπτει βιβλίο που κυκλοφορεί στις 
ΗΠΑ, υπό τον τίτλο: «Φωτιά και Οργή».
2. Η Μελάνια απέφυγε τις δημόσιες εμφα-
νίσεις όταν έγινε γνωστό ότι ο σύζυγός 
της είχε «ανάρμοστη σχέση» με ξανθιά 
πορνοστάρ, ενώ το ζευγάρι ήταν ήδη 
παντρεμένο. Μάλιστα, η εκπρόσωπός 
της έσπευσε να διαβεβαιώσει τον αμερι-
κανικό λαό ότι δεν τρέχει τίποτα μεταξύ 
τους. 
3. Η Μελάνια δεν συνόδευσε τον σύζυγό 
της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
σ το Νταβός αλλάζον τας 
στο παρά... πέντε το πρό-
γραμμά της. Η δικαιολο-
γία του Λευκού Οίκου για 
την απουσία της «Πρώτης 
Κυρίας» δεν έπεισε τους 
Αμερικανούς καθώς η 
εκπρόσωπός της επικαλέ-
στηκε «οργανωτικά προ-
βλήματα». 
4. Η Σλοβένα τρίτη σύζυγος του Αμερι-
κανού προέδρου μετέβη με άλλο αυτοκί-
νητο στο Καπιτώλιο αντί να τον συνοδεύ-
σει στην ομιλία του για την Κατάσταση 
του Έθνους. Ωστόσο,όταν ο Τραμπ ολο-
κλήρωσε την ομιλία του, το ζευγάρι απο-
χώρησε μαζί. 
«Η Μελάνια επέστρεψε στον Λευκό Οίκο 
με την ίδια λιμουζίνα έχοντας στο πλευρό 
της τον Τραμπ και πήγε μόνη της στο Καπι-
τώλιο επειδή ήθελε να περάσει περισσό-
τερο χρόνο με τους καλεσμένους της», 
όπως έσπευσε να δηλώσει η εκπρόσωπός 
της, Στέφανι Γκρίσαμ.
Η Στέφανι κλήθηκε αρκετές φορές την 
περασμένη εβδομάδα να απαντήσει σε 
επίμονες ερωτήσεις για τα προβλήματα 
στο γάμο του προεδρικού ζεύγους.
5. Την περασμένη Παρασκευή,η βρετα-

νική εφημερίδα «Daily Mail» έγραφε ότι η 
«Πρώτη Κυρία» διανυκτέρευε σε ξενοδο-
χείο της Ουάσιγκτον, αφότου κυκλοφό-
ρησαν τα νέα περί δεσμού του άντρα της 
με την Ντάνιελς το 2006. Η Γκρίσαμ χαρα-
κτήρισε «αναληθή» τα δημοσιεύματα σε 
ανάρτησή της στο Twitter, αλλά δεν απά-
ντησε αν η Μελάνια διανυκτέρευε εκτός 
του Λευκού Οίκου.
Προχθές, οι «New York Times» έγρα-
ψαν ότι η Μελάνια ήταν «έξαλλη» με τον 
σύζυγό της όταν έμαθε για την εξωσυζυ-
γική σχέση με την γαλανομάτα πορνοστάρ.

Το μήνυμα της Μελάνια στον 
Τραμπ πίσω από το λευκό ταγέρ 
Η Μελάνια Τραμπ κάνει την επανάστασή 
της παίρνοντας το «μέρος» των Δημοκρα-
τικών κατά τη χθεσινή ομιλία του προ-
έδρου των ΗΠΑ προς το αμερικανικό 
έθνος.
Από ενδυματολογικής πλευράς η Πρώτη 
Κυρία της Αμερικής επέλεξε να εμφανι-

στεί με ταγέρ-σακάκι και 
παντελόνι στο χρώμα της 
κρέμας -ένα χρώμα που 
είχαν επιλέξει οι γυναί-
κε ς Γερουσ ιασ τέ ς του 
Δημοκρατικού Κόμματος 
τον προηγούμενο χρόνο. 
Ta soc ial  media που 
εντόπισαν την... «ανταρ-
σία» της τρίτης συζύγου 

του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, 
δεν μπόρεσαν να αφήσουν ασχολία-
στο το γεγονός ότι η Σλοβένα «Πρώτη 
Κυρία» τάχθηκε με το μέρος των Δημο-
κρατικών.
Ντυμένη στα λευκά, ένα χρώμα ταυτι-
σμένο με το γυναικείο κίνημα της σου-
φραζέτας, η Μελάνια παρακολουθούσε 
χαμογελαστή την 80λεπτη ομιλία του 
συζύγου της σχετικά με την κατάσταση 
του Έθνους. 
Ήταν η πρώτη της δημόσια εμφάνιση 
μετά την αποκάλυψη ότι ο Τραμπ φέρε-
ται να είχε ανάρμοστη σχέση με πορνο-
στάρ ενώ ήταν ήδη παντρεμένος.  
Η 47χρονη Μελάνια επέλεξε παντε-
λόνι Christian Dior και μπλούζα Dolce 
& Gabbana. Όσο για τις ψηλοτάκουνες 
γόβες ήταν Christian Louboutin.

Χωρίζουν Μελάνια - Τραμπ; Το 
λευκό ταγέρ της Πρώτης Κυρίας 
των ΗΠΑ κάτι θέλει να πει...

Η διάσημη ηθοποιός ήταν 
απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας - 
Νωρίτερα είχε επισκεφθεί καταυλισμό 
Σύρων προσφύγων στην Ιορδανία

Υ
πό την ιδιότητα της ειδικής απεσταλ-
μένης της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Αντζε-
λίνα Τζολί κάλεσε σήμερα το ΝΑΤΟ 

να συμβάλει προκειμένου να μπει ένα τέλος 
στη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο πο-
λέμου, διευρύνοντας με την επίσκεψη αυτή 
στην έδρα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου 
τις προσπάθειές της σε διεθνές επίπεδο για 
την προστασία των δικαιωμάτων των γυναι-
κών.
Η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ, 
που νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα επισκέ-
φθηκε έναν καταυλισμό Σύρων προσφύγων 
στην Ιορδανία, αφού απεύθυνε αυτήν την 
έκκληση ενώπιον της Βορειοατλαντικής Συμ-
φωνίας στις Βρυξέλλες, κατόπιν συναντή-
θηκε με στρατιωτικούς διοικητές του ΝΑΤΟ.
«Η βία εναντίον των γυναικών και των παι-
διών, ειδικά η σεξουαλική βία, είναι ένα ολο-
ένα κι εντεινόμενο χαρακτηριστικό γνώρι-

σμα του πολέμου» επισήμανε η Τζολί κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στα 
κεντρικά του ΝΑΤΟ, όπου είχε στο πλευρό 
της τον γενικό γραμματέα του οργανισμού 
Γενς Στόλτενμπεργκ.
«Ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο ώστε 
να επιτευχθούν στρατιωτικοί και πολιτικοί 
σκοποί. Επηρεάζει τους άνδρες και τα αγό-
ρια όπως επίσης τις γυναίκες και τα κορίτσια» 
πρόσθεσε.
Το ΝΑΤΟ, που απαριθμεί 29 κράτη μέλη και 
έχει αποστολές από το Κόσοβο έως το Αφγα-
νιστάν, συμφώνησε στο να βοηθήσει να 
καταγγέλλονται τα περιστατικά σεξουαλικής 
βίας στις εμπόλεμες ζώνες προκειμένου να 
οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δρά-
στες και να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ιδέα ότι 
ο βιασμός είναι μια αναπόφευκτη όψη μιας 
σύρραξης.
Η Αντζελίνα Τζολί, μητέρα έξι παιδιών, η 
οποία κυκλοφόρησε πέρυσι την ταινία της 
«First They Killed My Father» σχετικά με το 
καθεστώς των Ερυθρών Χμερ της Καμπό-
τζης τη δεκαετία του 1970, σημείωσε επίσης 
ότι έχει συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης σε εμπόλεμες ζώνες και επιδι-
ώκει να είναι η φωνή εκείνων.

Η Αντζελίνα Τζολί στο ΝΑΤΟ: Να 
αντιμετωπιστεί η σεξουαλική βία 
στις εμπόλεμες χώρες

Η γρίπη «θερίζει» στη Βρετανία: 231 
νεκροί ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Τ
ιτάνιες προσπάθειες να ανακόψουν 
την εξάπλωση της εποχικής γρίπης 
στον πληθυσμό, καταβάλουν οι αρ-
χές της Βρετανίας. Η γρίπη έχει χτυ-

πήσει βάναυσα φέτος το «Νησί», καθώς, 
σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό 
του υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των νε-
κρών ανήλθε στους 231.
Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές αντιμετω-
πίζουν με αισιοδοξία την επόμενη μέρα, 
χαρακτηρίζοντας πλέον την κατάσταση 
«σταθεροποιημένη», στηρίζοντας την 
εκτίμησή τους στη μείωση του συνολικού 
αριθμού των πολιτών που έχουν νοσηλευ-
τεί με συμπτώματα γρίπης το τελευταίο 
αυτό διάστημα.
Σύμφωνα με τις λίστες που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα, από τους 231 νεκρούς, οι 
193 καταγράφηκαν στην Αγγλία, οι 26 στη 

Σκωτία και οι 12 στη Βόρεια Ιρλανδία. Από 
την Ουαλία δεν έχουν δοθεί παρόμοια 
στοιχεία.
Ο εκπρόσωπος του βρετανικού υπουρ-
γείου Υγείας, σε μία προσπάθεια να καθη-
συχάσει τον πληθυσμό και να αποφευ-
χθεί ο πανικός, ενημέρωσε ότι τις τελευ-
ταίες εβδομάδες υπάρχουν βεβαίως κρού-
σματα, αλλά είναι πιο ήπιας μορφής και τα 
πιο βαριά έχουν αντιμετωπιστεί. Εντού-
τοις, την τελευταία εβδομάδα έχουν κατα-
γραφεί άλλοι πέντε θάνατοι πολιτών, οι 
οποίοι, ωστόσο, είχαν εισαχθεί στα νοσο-
κομεία πριν από αρκετές ημέρες.
Αυτό που ανησυχεί ωστόσο τις αρχές, 
είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας που ενδέ-
χεται να χτυπήσει το Νησί, ενισχύοντας 
τις πιθανότητες για μία νέα έξαρση των 
συμπτωμάτων γρίπης.
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οικογένεια

Π
ολλοί επιστήμονες που μελετούν 
την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
λένε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
των πράξεων του ανθρώπου υ-

παγορεύεται από τα ένστικτά του και τις συ-
νήθειές του. Αυτά τα δυό μαζί συντελούν ώ-
στε η συμπεριφορά μας να είναι αυτόματη 
και σχεδόν χωρίς καμιά προσπάθεια.
Όλοι μας γεννιόμαστε με κάποια ένστικτα 
που χρειάζονται για να επιβιώσουμε. Οι 
συνήθειες διαφέρουν από τα ένστικτα γιατί 
αυτές τις μαθαίνουμε. Η δακτυλογραφία 
είναι καλό παράδειγμα συνήθειας. Χωρίς 
εξάσκηση, δε θα μπορούσες ποτέ να γρά-
φεις 90 λέξεις το λεπτό. Η εξάσκηση είναι 
αυτή που καταλήγει να γίνει συνήθεια. 
Συνήθεια είναι κάποια συμπεριφορά που 
επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά ώστε να 
γίνεται αυτόματα και σχεδόν χωρίς καμιά 
προσπάθεια.
Κάποιες συμπεριφορές μας είναι αποθηκευ-
μένες μέσα μας ως ένστικτα. Μ’αυτές γεννη-
θήκαμε, ενώ κάποιες άλλες είναι αποθηκευ-
μένες ως συνήθειες. Κάθε φορά που απαι-
τείται κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, 
μπορούμε αυτόματα να επαναλάβουμε αυτό 
που έχουμε ήδη αποθηκευμένο αντί να σκε-
φτούμε εκείνη τη στιγμή κάτι καινούργιο.
Έτσι δε χρειάζεται σκέψη πριν να αντιδρά-
σουμε κάθε φορά κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Απλά επιστρατεύουμε κάποιο ένστικτο 
ή συμπεριφορά που έχουμε ήδη αποθηκευ-
μένη στο μυαλό μας. Κι όσο μεγαλώνουμε, 
τόσο πολύ οι περισσότερες εκφράσεις της 
συμπεριφοράς μας είναι σε μορφή συνη-
θειών που μπορούμε να περάσουμε τη μέρα 
μας με αυτόματο πιλότο. Γι αυτό στα ηλικιω-
μένα άτομα μπορούμε να προβλέψουμε τη 
συμπεριφορά τους και τις αντιδράσεις τους.
Τα ένστικτα πολλές φορές συντελούν να 
αποκτήσουμε κάποιες  συνήθειες. Ένα καλό 
παράδειγμα είναι το ξέσπασμα του θυμού. 
Βλέπουμε ένα μικρό παιδί να θυμώνει, και 
φυσικά ξέρουμε ότι  αυτή είναι μία ενστι-
κτώδης αντίδραση. Καθώς μεγαλώνει όμως, 
ο τρόπος που εκφράζει το θυμό του όλο και 
λιγότερο κατευθύνεται και επηρεάζεται από 
το ένστικτό του. Δε σημαίνει ότι το ένστικτο 
άλλαξε και έγινε πιο εξευγενισμένο, αλλά 

η συνήθεια να θυμώνει βελτιώθηκε με τη 
βοήθεια του ένστικτου. Στο γάμο, μία από τις 
πιο ολέθριες και καταστροφικές μας συμπε-
ριφορές είναι  τα ξεσπάσματα του θυμού, με 
τα οποία συνειδητά και εσκεμμένα πληγώ-
νουμε τον/την σύντροφό μας.
Κάποια ένστικτα και κάποιες συνήθειες, 
όπως τα ξεσπάσματα του θυμού, πολλές 
φορές είναι ανάρμοστα. Μπορεί να δημι-
ουργήθηκαν κάποτε και να ήταν αποτελε-
σματικές λύσεις σε κάποια προβλήματα, 
αλλά πολλά απ’ αυτά δεν είναι κατάλληλα σε 
άλλες περιπτώσεις.
Εδώ χρειάζεται να παρέμβη η λογική μας. 
Οπωσδήποτε μπορούμε να αποβάλουμε 
κάποιες συνήθειες όταν διαπιστώσουμε ότι 
δεν μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα 
στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων, 
μπορούμε  όμως να τις αντικαταστήσουμε 
με άλλες συνήθειες πιο αποτελεσματικές.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ένστικτά 
μας, αλλά μπορούμε να τα εμποδίσουμε 
να μας επηρεάζουν. Αν έχω το ένστικτο του 
θυμού, δε σημαίνει ότι πρέπει οπωσδή-
ποτε να ξεσπώ σε θυμό. Μπορώ να δημι-
ουργήσω καινούργιες συνήθειες που θα με 
βοηθήσουν να ελέγχω το θυμό μου.
Είναι δύσκολο να αντικαταστήσουμε τις 
κακές συνήθειες με καλές, και μάλιστα όταν 
αυτές σχετίζονται με κάποιο ένστικτο. Και 
όμως, μπορεί να γίνει αυτό όταν διαπιστώ-
σουμε ότι αυτές οι κακές συνήθειες έχουν 
αρνητική επίδραση στο γάμο μας. Μπο-
ρεί να γίνει αν πάρουμε την απόφαση να 
μην μας εξουσιάζει πια κάποια συγκεκρι-
μένη κακή συνήθεια. Αν αποφασίσουμε να 
μην αφήσουμε αυτήν την κακή συνήθεια ή 
συμπεριφορά να καταστρέψει τη ζωή μας 
και το γάμο μας. 
Γι αυτό ενθαρρύνω και παροτρύνω τους 
συζύγους να αποκτήσουν τη συνήθεια να 
κάνουν ό,τι χρειάζεται για να κάνουν ευτυ-
χισμένο ο ένας τον άλλον. Η ζωή μας αλλά-
ζει όταν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Αν 
πάρετε την απόφαση να αποκτήσετε και-
νούργιες συνήθειες πιστεύω ότι θα έχετε 
κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά που θα 
σας οδηγήσει στην επιτυχία ώστε ο γάμος 
σας να είναι υγιής.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ
ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

• To παιδί μου και εγώ
Γιατί δεν μπουσουλάει;

Β
λέπετε τους μικρούς αριβίστες, 
οι οποίοι στέκονται στα τέσσε-
ρα και μπουσουλάνε. Όμως, το 
δικό σας τίποτα! Και κάπου εκεί 

αναρωτιέστε... «Γιατί δεν μπουσουλάει;»
Προτιμά να μελετά τον κόσμο... Είναι 
ζήτημα χαρακτήρα;
Είναι αλήθεια ότι από τον όγδοο ή τον 
ένατο μήνα η πλειοψηφία των μωρών 
μαθαίνουν να στέκονται στα τέσσερα και 
να μπουσουλάνε...ενώ το δικό σας παρα-
μένει απελπιστικά ακίνητο, καθισμένο 
στον ποπό του! Είναι στο 15% των παι-
διών -σύμφωνα με τις παρατηρήσεις για-
τρών και ειδικών  επαγγελματιών - που 
δεν περνούν από αυτό το στάδιο (του 
τετράποδου) και προχωρούν κατευθείαν 
στο περπάτημα, χωρίς να περάσει από 
το ενδιάμεσο στάδιο. Γιατί αυτή η ιδιαι-
τερότητα;
-  Εκφράζεται ο χαρακτήρας χωρίς αμφι-
βολία.
Μερικά παιδιά είναι λιγότερο ριψοκίν-
δυνα από τα άλλα, και προτιμούν να 
παρατηρούν παρά να είναι μέσα στην 
δράση. Το να είναι καθισμένα τα βολεύει 
απόλυτα: από τη στιγμή που δείχνουν 
ενδιαφέρον για ό,τι συμβαίνει γύρω τους, 
δεν τους γεννάται η ανάγκη να μετακινη-
θούν αμέσως
-  Μήπως το μωρό σας περνά την φάση 
της αμφιβολίας;
Για να καθίσει στα τέσσερα, πρέπει να 
στηριχθεί στα χέρια του και να τολμήσει 
να χάσει την ισορροπία του. Αυτό είναι 
ένα ρίσκο που δεν τολμούν να το πάρουν 
όλα τα μωρά.
-  Οι συνήθειες της ζωής της οικογένειας 
παίζουν μεγάλο ρόλο.
Όταν ένα μωρό περνά πολλή ώρα στην 
αγκαλίτσα του μπαμπά ή της μαμάς, δεν 
έχει συχνά την ευκαιρία να γυρίσει και 
να είναι μπρούμυτα και πάλι ανάσκελα. 
Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να δοκιμά-
σει και να στηριχτεί στα χέρια και στα 
πόδια του. Μην ξεχνάμε ότι το «περπά-
τημα» στα τέσσερα γίνεται αποκλειστικά 
στο πάτωμα!

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Μην πανικοβληθείτε αν το παιδί σας 
αγνοήσει αυτόν τον τρόπο κίνησης: αυτό 

δεν σημαίνει ότι υπάρχει ιατρικό ούτε 
νευρολογικό πρόβλημα!
Για μια μερίδα ειδικών, αυτό το στάδιο 
δεν είναι απαραίτητο. Και από τη στιγμή 
που το μωρό σας θα περπατήσει, δεν 
κάνει καμία διαφορά το αν θα μπουσου-
λήσει ή όχι.
Αυτός ο τρόπος μετακίνησης γυμνάζει 
την πλάτη και βελτιώνει την κίνηση της 
λεκάνης, και του τραβάει την προσοχή 
μέσα από το περπάτημα. Του δίνει την 
ευκαιρία να εξασκήσει τον συγχρονισμό 
των χεριών και των ποδιών του καθώς και 
την εναλλαγή της κίνησης των ποδιών. 
Τέλος, προτρέπει το παιδί από τον όγδοο 
ή τον ένατο μήνα της ζωής του να υπολο-
γίζει τα εμπόδια, να τα παρακάμπτει, να 
τα ξεπερνά και να καταλαβαίνει ό,τι συμ-
βαίνει στο σώμα του όταν κινείται.

Προτρέψτε το!
Αν το μικρό σας έχει αντίρρηση στο να 
μάθει να κινείται έτσι,  μπορείτε  να το 
προτρέψετε παίζοντας μαζί του
-  Όταν παίζει καθιστό στο πάτωμα, πλη-
σιάστε το μπουσουλώντας. Θα θελήσει 
να σας μιμηθεί. Δείξτε του πόσα ενδια-
φέροντα πράγματα συμβαίνουν όχι μόνο 
ψηλά αλλά και κοντά στο έδαφος!
-  Ξαπλώστε και τεντωθείτε στο πάτωμα 
με την πλάτη προς τα κάτω και βάλτε το 
μωρό σας επάνω σας. Όταν νιώσει ασφα-
λές, θα τολμήσει να πάρει στάσεις που 
δεν έχει συνηθίσει να παίρνει όπως το 
να στηριχτεί με τα τέσσερα πάνω στον 
κορμό σας.
-  Κυλήστε μια μικρή μπάλα για να την 
ακολουθήσει. Προτρέψτε το ακόμα να 
περάσει κάτω από το τραπέζι ή από μια 
καρέκλα. Θα σταθεί στα τέσσερα από 
μόνο του, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου!

Πότε υπάρχει λόγος ανησυχίας;
Ανησυχούμε όταν ένα μωρό δεν κάνει και 
άλλα πράγματα  σύμφωνα με την ηλικία 
του π.χ. να στέκεται όρθιο όταν στηρίζε-
ται σε έπιπλα η κρατιέται από κάποιον. 
Τότε οι γονείς καλό είναι να συμβουλευ-
τούν τον παιδίατρο τους. Οι ειδικοί δεν 
θεωρούν το μπουσούλημα απαραίτητο 
αναπτυξιακό σταθμό στην ψυχοκινητική 
εξέλιξη ενός βρέφους.
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Ο 
ετήσιος γυναικολο-
γικός έλεγχος αποτε-
λείται από μια σειρά 
εξετάσεων πολύ ση-

μαντικών για την υγεία και τη γο-
νιμότητα της γυναίκας. Είναι ένα 
σύνολο από κλινικές παρατηρή-
σεις που έχουν ως πρωταρχικό 
στόχο την προστασία του γυναι-
κείου οργανισμού και τον εντο-
πισμό τυχών παθήσεων, οι οποί-
ες δεν έχουν εμφανίσει συμπτώ-
ματα.
Σε αντίθεση με την κοινή πεποί-
θηση, ο ετήσιος γυναικολογικός 
έλεγχος δεν είναι μόνο το τεστ 
Παπ ή ένας απλός υπέρηχος, 
αλλά περιλαμβάνει ουσιαστικές 
και ολοκληρωμένες εξετάσεις. 
Έτσι, μια φορά το χρόνο, γυναί-
κες που βρίσκονται σε αναπαρα-
γωγική ηλικία επιβάλλεται να 
υποβάλλονται στους εξής 
ελέγχους:

 Ιατρικό ιστορικό
Περιλαμβάνει το παθο-
λογικό και χειρουρ-
γικό ιστορικό της 
γυναίκας και της 
ο ικογ έ ν ε ιά  τ η ς . 
Μελετάται ενδελεχώς 
το μαιευτικό και το φαρ-
μακευτικό παρελθόν της 
γυναίκας καθώς και το 
ιστορικό αντισύλλη-
ψης, συμπτωμάτων 
και εμμήνου ρύσης.

 Τεστ Παπ
Είναι η συλλογή κυττάρων 
από τον τράχηλο προκει-
μένου να διερευνηθούν 
οι πιθανότητες ύπαρ-
ξης καρκίνου του τρα-
χήλου και το ενδεχόμενο 
προσβολής από τον ιό των 
ανθρώπινων θηλωμάτων 
(HPV) και των ποικίλλων 
εκδηλώσεών του (προκαρκινι-
κές αλλοιώσεις, κονδυλώματα). 
Προϋποθέσεις για τη σωστή 
πραγματοποίηση του ελέγχου 
είναι η συμπλήρωση ενός έτους 
από την έναρξη σεξουαλικών 
επαφών, η αποχή από σεξουα-
λική δραστηριότητα για 24 ώρες 

και η απουσία περιόδου.

 Διακολπικό υπερηχο-
γράφημα
Το διακολπικό υπερηχογράφημα 
εξετάζει με ακρίβεια την παθο-
λογία της μήτρας και των ωοθη-
κών. Έτσι, μπορούν να εντοπι-
στούν οι εξής παθήσεις: ινομυ-
ώματα, ενδομητρίωση, κύστες, 
ακόμα και καρκίνος του ενδο-
μητρίου και των ωοθηκών. Με 
τη συγκεκριμένη εξέταση μπο-
ρούμε, επίσης, να δούμε εάν μια 
γυναίκα κινδυνεύει από πρώ-
ιμη ανεπάρκεια των ωοθηκών 
της και να ελέγξουμε τα επίπεδα 
γονιμότητά της.

Ψηλάφηση μαστών – Μα-
στογραφία
Η ψηλάφηση μαστών είναι η 

πρώτη και πιο άμεση ενέρ-
γεια που κάνει ένας γυναι-
κολόγος προκειμένου να 
εντοπίσει ύποπτα μορ-

φώματα του μαστού. 
Η συγκεκριμένη διαδι-
κασία μπορεί να πραγ-

ματοποιηθεί και από την 
ίδια τη γυναίκα, εφόσον 

αυτή έχει εκπαιδευτεί 
σωστά να το πράττει. 
Η μαστογραφία, με τη 

σειρά της, διακρίνεται 
σε κλασική και ψηφιακή.

Αποτελεί μια ακτινολογική 
μέθοδο που απεικονίζει 

την ανατομία του μαστού 
και των πιθανών αλλοι-
ώσεων αυτού. Η μαστο-

γραφία είναι η πιο κατάλ-
ληλη και αποτελεσματική 

εξέταση για τη διάγνωση του 
καρκίνου μαστού.

Συλλογή κολπικού υ-
γρού

Είναι η διαδικασία που περι-
λαμβάνει λήψη υγρού από τον 
τράχηλο και τον κόλπο, έτσι 
ώστε να εντοπιστούν τα ακριβή 
αίτια (βακτήρια, μύκητες, ουρε-
όπλασμα κ.λπ.) ενοχλήσεων στα 
γεννητικά όργανα και να χορη-
γηθεί η κατάλληλη φαρμακευ-
τική αγωγή.

Η 
βιταμίνη C μπορεί να σκοτώσει κύτταρα καρκίνου του εντέρου 
που έχουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις, δείχνει μια 
νέα έρευνα στις ΗΠΑ, με συμμετοχή δύο ελληνικής καταγωγής 
επιστημόνων. Μένει να αποδειχθεί κατά πόσο κάτι ανάλογο 

μπορεί να συμβεί και σε ανθρώπους.         
Οι αντικαρκινικές ιδιότητες της βιταμίνης C αποτελούν πηγή επιστημο-
νικής διαμάχης, καθώς διάφορες μελέτες έχουν καταλήξει σε αντικρου-
όμενα αποτελέσματα, από το 1971 που ο νομπελίστας χημικός Λάϊνους 
Πόλινγκ μίλησε πρώτος για τις θεραπευτικές ιδιότητες αυτής της βιταμί-
νης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές δοκιμές κατά πόσο η ενδοφλέβια ή από το 
στόμα λήψη της βιταμίνης έχει μεγαλύτερη θεραπευτική δράση, ενώ ασα-
φής παραμένει ακόμη ο μηχανισμός μέσω του οποίου η εν λόγω βιταμίνη 
καταστρέφει επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα.
Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science», δοκίμασε 
την αντικαρκινική δράση της βιταμίνης C τόσο σε καλλιέργειες ανθρωπί-
νων κυττάρων από καρκίνους του εντέρου (οι οποίες έφεραν τις συχνές 
μεταλλάξεις στα γονίδια KRAS και BRAF), όσο και σε ποντίκια που είχαν 
στο έντερό τους όγκους με τις ίδιες μεταλλάξεις. Περίπου το 40% των 
ανθρώπων με καρκίνο του εντέρου φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο KRAS.
Διαπιστώθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις η βιταμίνη, χορηγούμενη σε 
μεγάλη δοσολογία (ισοδύναμη με την κατανάλωση 300 πορτοκαλιών), 
ανέστειλε την ανάπτυξη των όγκων, που έγιναν λιγότεροι και μικρότεροι. 
Οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι πλέον μπορούν να αρχίσουν να μελε-
τούν την ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών για ανθρώπους με βάση 
τη βιταμίνη C.

Ο 
χειμώνας φέρνει μαζί 
του και την εύκολη με-
τάδοση των ιών σε κλει-
στούς κυρίως χώρους.

Αυτό που πρέπει να φροντίζουμε 
είναι να έχουμε ένα γερό ανοσο-
ποιητικό που θα μπορεί να τους 
αντιμετωπίσει. 
Ακόμη και αν έρθουμε αντιμέ-
τωποι με ένα κρυολόγημα, μπο-
ρούμε να το αντιμετωπίσουμε και 
να το ξεπεράσουμε πιο εύκολα με 
σωστή διατροφή. Υπάρχουν τρο-
φές που βοηθούν στο να καταπο-
λεμήσουμε πιο γρήγορα το κρυο-
λόγημα.

1. Εσπεριδοειδή
Η βιταμίνη C που υπάρχει σε 
αφθονία στα εσπεριδοειδή, είναι 
ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να 
μειώσει τα συμπτώματα του κρυ-
ολογήματος κατά 23%, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα μελετών. Ανα-
σκόπηση 21 μελετών διαπίστωσε 
ότι 1-8 γραμμάρια βιταμίνης μπο-
ρεί να είναι πολύ αποτελεσματικά. 
Θα τη βρείτε σε όλα τα εσπεριδο-
ειδή (πορτοκάλια, λεμόνια κλπ.), 
τις κόκκινες πιπεριές, το μπρό-
κολο, τις γλυκοπατάτες και τις ντο-
μάτες.

2. Πιπερόριζα
Το τζίντερ περιέχει χημικές ουσίες 
που καταπολεμούν τους ρινοϊούς, 
την πιο κοινή οικογένεια ιών που 
προκαλούν κρυολόγημα, αλλά 
και ουσίες που καταστέλλουν τον 
βήχα. 

3. Μέλι
‘Ίσως μια από τις πιο γνωστές τρο-
φές κατά του κρυολογήματος. Οι 
αντιοξειδωτικές και αντιμικρο-
βιακές ιδιότητες του μελιού βοη-
θούν στην καταπολέμηση των λοι-
μώξεων από ιούς, βακτήρια και 
μύκητες.

4. Γιαούρτι
Έχει βρεθεί ότι χάρη στα βακτήρια 
που περιέχει, μπλοκάρει την ανα-
παραγωγή των ιών που εισβάλ-
λουν στο σώμα κάποιου που 
αρρωσταίνει. Προτιμήστε για-
ούρτι χωρίς πρόσθετα που δεν 
έχει υποστεί επεξεργασία.

Με αυτές τις 
τροφές θα 
ξεπεράσετε το 
κρυολόγημα Η βιταμίνη C κατά 

καρκίνου του εντέρου

Ποιες γυναικολογικές εξετάσεις 
πρέπει να κάνω ετησίως;

υγεία

Ο πονοκέφαλος είναι μια 
πολύ ενοχλητική κατά-
σταση που ταλαιπωρεί 

πολλούς ανθρώπους καθημε-
ρινά.
Οι αιτίες που προκαλούν πονο-
κέφαλο είναι πολλές και διαφο-
ρετικές. Κάποιες όμως σχετίζο-
νται σε μεγαλύτερο βαθμό με 
τον πρωινό πονοκέφαλο. Δείτε 
παρακάτω τρεις λόγους που 
προκαλούν πονοκέφαλο μόλις 
ξυπνάτε...
Κακή ποιότητα ύπνου
Πρόκειται για έναν από τους πιο 
σημαντικούς λόγους. Αν δεν κοι-
μάστε καλά για οποιοδήποτε 
λόγο, το σώμα αντιδρά με πονο-
κέφαλο το πρωί. Ο διακοπτόμε-
νος ύπνος είναι μια κοινή αιτία 
ημικρανίας. Η νευραλγία τρι-
δύμου που προκαλεί πόνο στο 
πρόσωπο, μπορεί να διακό-

ψει τον ύπνο, ξυπνώντας τους 
πάσχοντες κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.
Άγχος
Μια από τις σωματικές επιπτώ-
σεις του άγχους και του στρες 
είναι ο πρωινός πονοκέφαλος. 
Αν ξυπνάτε το πρωί με πονοκε-
φάλους, είναι χρήσιμο να δοκι-
μάσετε πρακτικές αναπνοής ή 
διαλογισμό για τη διαχείριση 
του άγχους.
Ξαφνική διακοπή της καφεϊ-
νής
Η καθημερινή κατανάλωση 
καφεΐνης προκαλεί εθισμό. Αυτό 
σημαίνει πως αν κάποιο άτομο 
αποφασίσει να διακόψει την 
κατανάλωση καφέ, πιθανώς να 
βιώσει στερητικά συμπτώματα. 
Ένα από τα βασικότερα συμπτώ-
ματα της στέρησης του καφέ 
είναι ο πονοκέφαλος. 

Γιατί ξυπνάτε με 
πονοκέφαλο;
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Ο
ταν σκέφτομαι ‘’αποπλάνη-
ση’’ θυμάμαι την ιστορία του 
Μάρκου Αν τώνιου που δεν 
μπόρεσε ν’αν τ ισ ταθεί σ την 

καλλιέργεια και το γόητρο της Κλεοπά-
τρας. Ο Πλούταρχος περιγράφει τη βα-
σίλισσα της Αιγύπτου: ‘’ Η ομορφιά της 
δεν ήταν ασύγκριτη με άλλες, ούτε θα 
καθήλωνε όποιον την κοίταζε, αλλά η 
παρουσία της ήταν ακαταμάχητη. Η γο-
ητεία, ο χαρισματικός της λόγος ήταν 
μαγευτικός. Ο ήχος της φωνής της ήταν 
απολαυστικός’’.
Η αυτοπεποίθηση είναι το κυριότερο 
σημείο του χαρακτήρα που λειτουργεί 
πειστικά όταν πρόκειται να γοητεύσεις. 
Θα πρέπει να αισθάνεσαι καλά με την 
εξωτερική εμφάνιση και τον εαυτό σου. 
Η γλώσσα του σώματος ε ίναι σημα-
ν τ ική. Πλησ ίασε ε λαφρά, χαμήλωσε 
και χαλάρωσε τον τόνο της φωνής σου 
αν θέλεις βέβαιη επιτυχία στο ξελόγια-
σμα!
Η ανάλογη προσοχή προς όποιον επι-
θυμείς να σαγηνεύσεις ε ίναι απαραί-
τητη. Επειδή μπορεί να μην ακούγε-
ται  μεγαλοφυές αλλά η προσοχή στον 
συνομιλητή ε ίνα ι  πολύ σημαν τ ική. 
Πρώτα έν τονα οπτική επαφή και μετά 
επιθε τ ική προσέγγ ιση: Να αισθάνε-
ται σα να μην υπάρχει τίποτα πιο ενδι-
αφέρον σ τον κόσμο από εκε ίνη τη 
στιγμή! Μάθε την άποψή του για διά-
φορα θέματα που θα αποκαλύψουν 
πολλά γ ια τον τρόπο σκέψης και τον 
χαρακτήρα του. Δείξε τον θαυμασμό 
σου για κάποιες ιδέες που εκφράζει και 
φρόντισε την επόμενη φορά να θυμά-
σαι ό,τι είχε πει! Παράλληλα  δίνεις την 
εν τύπωση ότ ι απολαμβάνεις το κάθε 
λεπτό! Χαμογέλα! Χάρισε το χαμόγελό 
σου για αυτόματη γοητεία! Δεν υπάρ-
χει ευχάριστη ατμόσφαιρα με αυστηρά 
πρόσωπα! Δε ίξε αίσθηση χ ιούμορ: 
Αν δεν εισπράξεις γέλιο με τα αστεία 
σου δοκίμασε τον αυτοσαρκασμό που 

δηλώνει έλλειψη ανασφάλειας. Διασκέ-
δασε και μην αφήνεις την προσπάθεια 
να σε αγχώνει.
 Δεν χρε ιάζον ται υποκορισ τ ικά του 
τύπου ‘’καλέ μου’’, ‘’ρε συ’’ ή ...’’παιδί 
μου’’: Οταν χρησ ιμοποιε ίς το όνομα 
είναι πιο ελκυστικό και ίδιαίτερα όταν 
γίνεται με γλυκό τρόπο.
Μην αποκαλύπτε ις τα πάν τα γ ια τον 
εαυτό σου. Το μυστήριο ξετρελλαίνει! 
Θα θέλει να ξετυλίξει το περίβλημα για 
να δει τι κρύβεται. Τα κρυφά σου ταλέ-
ντα, τις ιδιοτροπίες, την ομορφιά και τη 
γοητεία σου... 

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗαποπλανηση  ενηλικου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ηταν ο μοναδικός Ελληνας που του αποδόθηκε 
ο όρος «Ντον» (σ.σ. αρχηγός της μαφίας) που 
μπορούσε να σταθεί απέναντι στους Ιταλούς 
μαφιόζους ως ίσος προς ίσους και να οργανώσει 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο μια μεγάλη επιχείρηση, 
να είναι παντού και πουθενά... 

Τ
η ζωή και τη δράση του από το 1980 συνοδεύουν 
εκατοντάδες ιστορίες. Κάποιες ξεδιπλώνονται ανα-
λυτικά στις ουκ ολίγες δικογραφίες που σχηματί-
στηκαν σε βάρος του, άλλες κυκλοφορούν ως φή-

μες ή μύθοι στα γραφεία των αστυνομικών της Ασφάλει-
ας και της αφρόκρεμας του αθηναϊκού υποκόσμου. Γιατί η 
κινηματογραφική ζωή του Ελληνα capo dei capi ξεπερνά 
πολλές φορές την ίδια την πραγματικότητα και ακροβατεί 
ανάμεσα στον μύθο και την αλήθεια. Το βέβαιο είναι ότι 
κανείς δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει, πολλοί όμως θα 
προσπαθήσουν να τον αντιγράψουν.
Οι αντιφάσεις στη ζωή του Βασίλη Στεφανάκου ήταν πολ-
λές και σε όλα τα επίπεδα. Δηλωμένος αριστερός από 
έντονα πολιτικοποιημένη οικογένεια και «νονός». Ποινικός 
και αντεξουσιαστής μαζί. Πολέμιος του συστήματος που ο 
ίδιος «τάιζε» για να επιβιώνει. Διανοούμενος και λαϊκός 
ταυτόχρονα. Μπορούσε να κινηθεί άνετα και στα σαλόνια 
της καλής κοινωνίας και στα υπόγεια κελιά του Κορυδαλ-
λού. Μια προσωπικότητα πολυδιάστατη που εξαφάνιζε 
όποιον τολμούσε να του σταθεί εμπόδιο ή να τον αμφισβη-
τήσει. Μια ζωή στην κόψη του ξυραφιού, το τέλειο σενά-
ριο για μια γκανγκστερική ταινία με τίτλο «Ντον Στεφανά-
κος». 

Από το Χαϊδάρι στη Σουηδία 
Ο Βασίλης Στεφανάκος γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1961 
στο Χαϊδάρι. Εκεί έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής 
του, εκεί δολοφονήθηκε. Μεγάλωσε την εποχή της χού-
ντας σε μια έντονα πολιτικοποιημένη οικογένεια με αρι-
στερό πρόσημο και εντάχτηκε από πολύ μικρός στο ΚΚΕ 
Εσωτερικού. Με την ενηλικίωσή του φεύγει για τη Σουη-
δία. Θέλει να σπουδάσει κάτι που να διευρύνει το επιχει-
ρηματικό του μυαλό και να καλλιεργήσει το πνεύμα του. 
Αν και η οικογένειά του δεν ήταν εύπορη, κατάφερε να 
εξασφαλίσει τα χρήματα ώστε ο αγαπημένος της γιος να 
πάει στο εξωτερικό για να ανοίξει τον επαγγελματικό του 
κύκλο. Επιστρέφοντας στα πάτρια, ο Βασίλης Στεφανάκος 
καταπιάνεται με τις αντιπροσωπίες μεταχειρισμένων αυτο-
κινήτων. Την πρώτη επιχείρηση την έστησε προτού καλά-
καλά κλείσει τα 23 του χρόνια.
Είναι η εποχή που στην Ελλάδα το χρήμα ρέει άφθονο και 
η απόκτηση καλού αυτοκινήτου είναι κάτι παραπάνω από 
εμμονή για τους Ελληνες, μια μάλλον προέκταση του εγώ 
τους. «Από το 1984 μέχρι το 2002 διατηρούσα επιχειρή-
σεις συσταθείσες υπό εμού και με συμμετοχή μόνο ατό-
μων της οικογένειάς μου. Οι εταιρείες αυτές ήταν επιχει-
ρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευαστικές, νυχτε-
ρινά κέντρα κ.λπ. Ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς μου 
και ουδεμία οφειλή έχουν σε κανέναν. Οι τζίροι ανέρχο-
νταν, ειδικά τα τελευταία έξι χρόνια, δηλαδή από το 1996 
μέχρι και το 2002, σε 5 δισ. δραχμές ετησίως και σε 15 
εκατ. ευρώ τον χρόνο. Το 2002 κατηγορήθηκα για πρώτη 
φορά για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Εκτοτε 
οι επιχειρήσεις μου είναι σχεδόν ανενεργές και έχω υπο-
στεί τουλάχιστον δέκα βομβιστικές επιθέσεις στα μαγαζιά 
μου», υποστήριξε σε μία από τις απολογίες του στον ανα-
κριτή δίνοντας το στίγμα των επαγγελματικών του δραστη-
ριοτήτων. 
Εξυπνος, ψυχρός και δραστήριος δείχνει να μην ικανο-
ποιείται από τον χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων και γρή-
γορα αρχίζει νέες μπίζνες στον χώρο των καυσίμων. Αυτή 
τη φορά βέβαια, όχι και τόσο νόμιμες. Μια ιστορία, που 
την περιγράφουν ως αληθινή άνθρωποι που τον γνώρι-
ζαν εκείνη την εποχή, καταγράφει τις πρώτες κινήσεις του 
στον χώρο του εμπορίου. Εντόπισε, λένε, εκείνα τα χρόνια 

της δεκαετίας του ’80 έναν αγωγό που μετέφερε πετρέ-
λαιο στα διυλιστήρια του Ασπροπύργου και με μια πατέ-
ντα κατάφερε να παραβιάζει τον αγωγό και να ρουφάει 
καύσιμα. Κάθε βράδυ γινόταν αυτή η δουλειά. Τα κέρδη 
σιγά-σιγά αυξάνονταν και το μαύρο χρήμα κυκλοφορούσε 
σε σακούλες. 
«Το 1993 με έφερε σε επαφή μαζί του ένας οικογενειακός 
φίλος. Μου ζήτησε να τον βοηθήσω να αγοράσει ένα πλοίο 
για να κάνει λαθρεμπόριο. Αρνήθηκα και με απείλησε ότι 
θα τα ξαναπούμε», λέει ο επιχειρηματίας που ανοίγει το 
στόμα του υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τρία χρόνια αργό-
τερα, το όνομα του επιχειρηματία ενεπλάκη σε μια υπό-
θεση λαθρεμπορίου. Ετσι, αποφάσισε να μάθει ποιοι του 
την έστησαν. Ο ίδιος περιγράφει: «Εψαξα και έμαθα ποιο 
σκάφος έφερνε πετρέλαιο λαθραία, πού θα το έβγαζαν, 
με ποιο βυτιοφόρο και κάλεσα στο γραφείο μου όσους 

εμπλέκονταν και τον Στεφανάκο. Είπαν πολλά και τους ηχο-
γραφούσα. Πήγα την κασέτα και τα απομαγνητοφωνη-
μένα κείμενα στην ανακρίτρια και σε ανώτατο αξιωματικό 
του Λιμενικού. Οι κασέτες και τα κείμενα εξαφανίστηκαν 
μυστηριωδώς τόσο από το Λιμενικό όσο και από το γρα-
φείο της ανακρίτριας. 
Και όχι μόνο από εκεί… Μασκοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι 
της εν διαστάσει συζύγου μου, την έδεσαν χειροπόδαρα 
και άρπαξαν τα αντίγραφα και όσα άλλα στοιχεία βρήκαν. 
Μου τηλεφωνούσαν μέρα-νύχτα με απόκρυψη ή από τηλε-
φωνικό θάλαμο που βρήκα ότι ήταν έξω από την Εθνική 
Τράπεζα Ελευσίνας. Με απειλούσαν ότι θα με τσιμεντώ-
σουν και άλλα πολλά. Μια φορά με πήραν από ένα κέντρο 
και άκουγα γνωστό τραγουδιστή να κάνει πρόβα! Εψαξα 
πού τραγουδούσε και έμαθα ότι το κέντρο ανήκε στον Στε-
φανάκο. Καθαρά Δευτέρα, στις 9 Μαρτίου 1997, δύο πλοι-
άρια ιδιοκτησίας μου ανατινάχθηκαν στο λιμάνι του Κερα-
τσινίου και βούλιαξαν. Οι δύτες που έκαναν την έρευνα 
ήταν άνθρωποι του Στεφανάκου. Τους χρησιμοποιούσε ως 
φρουρά για να βγάζει λαθραία στην ξηρά πετρέλαιο, τσι-
γάρα και μετανάστες. Οποιον δεν έπαιζε το παιχνίδι τους 
τον μετέθεταν». Η υπόθεση πήγε στη Δικαιοσύνη, αλλά 
δεν κατέληξε πουθενά κι έτσι έμεινε να αιωρείται μεταξύ 

μύθου και πραγματικότητας. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Βασίλης Στεφανάκος 
ξεκινά άλλη μια μεγάλη μπίζνα με τσιγάρα. Αρκετά χρό-
νια μετά οι αστυνομικοί καταφέρνουν να βρουν μια άκρη 
για να βάλουν στο χέρι τον ανερχόμενο -τότε- επιχειρημα-
τία. Ηξεραν ότι ένα πλοίο από την Κύπρο θα έφτανε στον 
Σαρωνικό και λάντζες με τη συνοδεία φουσκωτών στα 
οποία επέβαιναν και επίορκοι λιμενικοί θα άδειαζαν το 
φορτίο και θα το μετέφεραν στις παραλίες των Μεγάρων.
Στήνουν μια ολόκληρη επιχείρηση, εντοπίζουν το πλοίο 
και το σημείο όπου θα ξεφόρτωνε τα λαθραία τσιγάρα και 
ενημερώνουν το Λιμενικό. Και ενώ βρίσκονται έτοιμοι και 
στημένοι με την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική 
Μονάδα (ΕΚΑΜ) για να κάνουν το μεγάλο ντου, το πλοίο 
αλλάζει ρότα και εξαφανίζεται. Ο Στεφανάκος είχε καταφέ-
ρει να αποκτήσει άκρες στην Αστυνομία, στο Λιμενικό και 
τη Δικαιοσύνη και μέσω επίορκων υπαλλήλων να μαθαί-
νει τα πάντα και να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους 
διώκτες του. Μάλιστα, είχε μείνει στην ιστορία το δώρο 
που έκανε σε λιμενικό που χρηματιζόταν: ένα πολυτελές 
κάμπριο αυτοκίνητο που στη συνέχεια ο ίδιος του το αντι-
κατέστησε με ένα πολυτελές τζιπ. Σε αυτόν αποδίδεται 
και μια φράση που φέρεται να είπε στη «φαμίλια» του σε 
περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά και έπεφταν πάνω σε 
μπλόκο: «Ρίξτε στο ψαχνό. Εμείς φυλακή δεν πάμε».
Αλλη μια ιστορία εκείνης της εποχής με πρωταγωνιστή 
τον «Ελληνα Αλ Καπόνε» αφηγούνται άνθρωποι που τον 
γνώριζαν καλά. Νέος τότε, φιλόδοξος και με γεμάτο πορ-
τοφόλι, κυκλοφορούσε στα μπουζουκομάγαζα των δυτι-
κών προαστίων και πάνω του κουβαλούσε μια ακονισμένη 
φαλτσέτα. Οταν λοιπόν χρειαζόταν, λένε οι ίδιοι άνθρωποι, 
την έβγαζε και «έκοβε και μερικά μάγουλα». Ηταν η περί-
οδος που ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος και δεν σήκωνε μύγα 
στο σπαθί του. 
Τα νεύρα του δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει και έχανε 
συχνά τον έλεγχο του εαυτού του. Ωστόσο, ένα περιστα-
τικό που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας τον έκανε να πάρει 
την απόφαση να αλλάξει και να ανακτήσει την ψυχραιμία 
του: ήταν σταματημένος σε φανάρι και από πίσω του ένας 
ανυπόμονος οδηγός, αγνοώντας με ποιον έχει να κάνει, 
άρχισε να κορνάρει προτού καλά-καλά ανάψει πράσινο 
και περνώντας δίπλα του τον προσφώνησε με τον πιο γνω-
στό ελληνικό χαρακτηρισμό. Ο Στεφανάκος, άρπαξε μια 
πένα που είχε δίπλα του βγήκε έξω και άρχισε να τον χτυπά 
τραυματίζοντάς τον όπου έβρισκε. Μόλις ξέσπασε, έβαλε 
τη ματωμένη πένα σε ένα σακουλάκι και την κράτησε. Ηταν 
ένας τρόπος για να θυμάται ότι έπρεπε να συγκρατεί τα 
νεύρα του...

Βασίλης Στεφανάκος: Η ζωή και το τέλος του Έλληνα Αλ Καπόνε
1η συνεχεια

ιστορίες

Ποιος είναι ο αριστερός «Ντον» με τις σπου-
δές στη Σουηδία που ονειρευόταν να γίνει 
το... αφεντικό των αφεντικών, κυκλοφορού-
σε με ασφάλεια πλανητάρχη, είχε χτίσει το 
τέλειο δίκτυο πληροφοριών μέσω του οποί-
ου καθάριζε τον έναν μετά τον άλλον τους α-
ντιπάλους του και μετά γινόταν καπνός

συνεχεια στην επομενη εκδοση
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Η 
Μακεδονία ήταν ένα  ελληνόφωνο 
βασίλειο της Βορείου Ελλάδας, που 
κατοικείτο από ανθρώπους που 
χρησιμοποιούσαν  ελληνικά ονό-

ματα, είχαν την ίδια Ελληνική γλώσσα το ίδιο 
Ελληνικό ημερολόγιο,  την ίδια  λατρεία των 
Θεών των αρχαίων Ελλήνων, και λοιπά. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν χωρίς καμιά αμφι-
βολία Έλληνας, μιλούσε ελληνικά, είχε καθη-
γητή τον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη, αφιέ-
ρωσε λάφυρα των Περσών στο Ελληνικότατο 
μαντείο των Δελφών, και τα λοιπά και τα πασί-
γνωστα λοιπά.
Οι Σκοπιανοί κατέβηκαν και κατοίκησαν στη 
σημερινή πατρίδα τους μόλις τον 6ο αιώνα 
μετά Χριστόν δηλαδή  χίλια χρόνια μετά το 
Μέγα Αλέξανδρο. Κατά συνέπεια δεν είναι 
δυνατόν να είναι απόγονοι του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου εκτός αν και εγώ που ήρθα στο 
Καναδά στα μέσα του 1970  θεωρούμαι από-
γονος του Lester B. Pearson αφού και οι δυο 
κατοικήσαμε στην ίδια χώρα του Καναδά και 
συνεπώς έχω και εγώ κάποιο μερίδιο τιμής 
στο διεθνές αεροδρόμιο Pearson του Τορό-
ντο ! 
Υπάρχει όμως πρόβλημα.   Παίρνουμε μια 
αλήθεια –η Μακεδονία είναι Ελληνική- τη 
κάνουμε χυλό με άλλα πράγματα, βάζουμε για 
μπαχαρικά  άχρηστους πολιτικούς, αναμιγνύ-
ουμε το τι είπε η δεν είπε ο δήμαρχος Θεσσα-

λονίκης , ο πρωθυπουργός ο τάδε υπουργός 
και λοιπά και τελικά  βγάζουμε λάθος συμπε-
ράσματα.  
Πρώτα απ’ όλα  ποιο  κόμμα είναι κυβέρνηση 
και διαπραγματεύεται την ονομασία δεν έχει 
σημασία. Η εθνική πολιτική είναι υπεράνω 
κομμάτων.  Αν τα καταφέρει ο Τσίπρας με γεια 
του με χαρά του, και ας μη το ψηφίζω.  Αν ο 
Καμμένος είναι πιο αποτελεσματικός απ’ τους 
άλλους τους λιγότερο γραφικούς μπράβο και 
σ’ αυτόν. Το γκολ μετράει και χαρίζει τη νίκη 
όχι αν ήταν το καλύτερο και το εντυπωσιακό-
τερο γκολ της χρονιάς και ποιος το έβαλε.

Δυστυχώς οι εθνικοφρουροί του καφενείου 
άθελα τους κάνουν κακό και ζημιά στα συμ-
φέροντα της χώρας που αγαπάνε, την Ελλάδα.  
Μέχρι τώρα όλοι είχαν γίνει οικονομολόγοι 
και μόνο αυτοί ήξεραν ακριβώς πως να βγά-
λουν την Ελλάδα απ’ την οικονομική κρίση. 
Και ο καθένας ατομικά ήταν πεπεισμένος ότι 
είχε τη λύση και ας πρότεινε ο ένας τη δραχμή 
σαν εθνικό νόμισμα και ο άλλος στην άλλη 
άκρη το ευρώ. Τώρα έγιναν όλοι διπλωμά-
τες και ξέρουν ακριβώς τι να πουν και τι να 
κάνουν με τους Σκοπιανούς. Μάλιστα διαλέ-
γουν ονόματα και προτείνουν Βαρντάρσκα 
Παιονία, Απολλωνία,  Ιλλυρία, Σκόπια  λες 
και υπάρχει τέτοια επιλογή στο τραπέζι. Μου 
θυμίζει χρόνια πριν to 1989 τότε που έκαναν 
διαγωνισμό πως  θα ονομαστεί το νέο στάδιο 
στο Tορόντο.  Τελικά το ονόμασαν Skydome 
αλλά το 2005 μετονομάστηκε σε Rogers 
Center και τώρα λένε θα επανέλθει στο αρχικό 
του όνομα Skydome.  Αυτά μπορεί να γίνονται 
με τα ονόματα σταδίων όπου υπάρχουν εκα-
τομμύρια νονοί της βάπτισης αλλά μια χώρα 
δεν χρειάζεται τόσους πολλούς νονούς.  
Το μόνο που καταφέρνουμε έτσι είναι να 
χωριστούμε  ακόμα μια φορά  σε «προδότες» 
που δέχονται ένα σύνθετο όνομα και υπέρ  
«πατριώτες» που δεν δέχονται και δεν ανέ-
χονται  κανένα όνομα που περιέχει τη λέξη 
Μακεδονία.  Μόνο όταν τους υποδείξεις  ότι 
στη πραγματικότητα 25 χρόνια τώρα δέχτη-
καν και ανέχτηκαν να συμπεριλαμβάνει η ονο-
μασία  FYROM τη  λέξη Μακεδονία αντιλαμ-
βάνονται ότι το σύνθετο όνομα δεν είναι τόσο 
τραγικό. Μας φαίνεται ότι κάνουμε πίσω στο 
όνομα αν δεχτούμε σύνθετο όνομα ενώ στην 
ουσία γενικά κερδισμένοι βγαίνουμε  γιατί το 
Μακεδονία που χρησιμοποιούν τώρα μετριά-
ζεται με το σύνθετο όνομα!
Έχουμε τους καταγώμενους απ’ τη Μακεδονία 
που πιστεύουν επειδή κατάγονται από εκεί η 
γνώμη τους μετράει μόνο και όχι των υπολοί-
πων Ελλήνων από άλλα μέρη της Ελλάδος . 
Συγνώμη πατριωτάκια αλλά άμα λέμε η Μακε-
δονία είναι Ελληνική δεν πρέπει να έχουν όλοι 
οι Έλληνες λόγο; 
Μετά είναι οι υπερβολές ξεφτίλα του είδους 
ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα τέσσερα και μάλιστα 
έδωσε στους Σκοπιανούς και τη βαζελίνη να 

μας πηδήσουνε».  Μα είναι σοβαρή «διπλω-
ματία» αυτή η άποψη η κατάντια.  Γουστά-
ρεις δεν γουστάρεις το ΣΥΡΙΖΑ είναι η νόμιμη 
κυβέρνηση της Ελλάδος όχι μονο των ΣΥΡΙ-
Ζαίων,
Είναι επίσης και το γεγονός ότι πιπιλήσαμε τη 
καραμέλα της παραίσθησης 25 χρόνια  ότι 
αυτοί είναι Σκόπια ενώ μόνο εμείς στην ουσία 
τους λέμε Σκόπια και σχεδόν όλοι οι άλλοι 
Μακεδονία . Κάθε φορά που σε διεθνείς 
συναντήσεις αθλητικές και μη η διεθνής κοι-
νότητα την ονομάζουν Μακεδονία κάνουμε 
διαβήματα διαμαρτυρίας και με τα διαβήματα 
έχουμε τη παραίσθηση ότι σώνει και καλά 
είναι Σκόπια . Έτσι κάθε σύνθετο όνομα για 
τους εξωπραγματικούς πατριώτες  απορρίπτε-

ται καθέτως και οριζοντίως.
Διαμάχες μεταξύ Μακεδονικών και άλλων 
οργανώσεων για το Σκοπιανό όνομα δείχνουν 
την έλλειψη Ελληνικής ομοψυχίας και συνεν-
νόησης που γράφει ένα ακόμα  κεφάλαιο ανε-
πιθύμητης ιστορίας.  Ο καθένας οργανισμός 
οπλαρχηγός της αντίρρησης και της προσω-
πικής του ιδεολογίας!  Να πάμε στο συλλαλη-
τήριο ή όχι είναι ακροδεξιοί που οργανώνουν 
το συλλαλητήριο ή όχι συμμετέχει η εκκλησία 
ή συγκεκριμένοι ιεράρχες;  Ανεύθυνες πολιτι-
κές του καφενείου που παίζουν τη κολοκυθιά 
«και γιατί να τη πούμε έτσι και όχι αλλιώς» 
ή «αυτό είναι το καλύτερο όνομα»  δεν είναι 
σοβαρές και δεν έχουν θέση  στην εθνική 

διπλωματία. Δεν είναι μόνο το όνομα είναι 
εφ’ όλης της ύλης η συμφωνία.  Keep calm and 
quiet και για να μη χάσουμε την ευκαιρία για 
μια έντιμη λύση.
Οι συμπατριώτες μας με όλο το σεβασμό και 
αγάπη που τους έχω και  που είναι αδιάλλα-
κτοι στο σύνθετο όνομα δεν είναι περισσό-
τερο πατριώτες η ανοιχτομάτηδες απ’ αυτούς 
που βλέπουν τα πράγματα εφ’ όλης της ύλης.  
Ο Τυφλός «πατριωτισμός» δεν είναι αρετή 
αλλά κατάρα που οδηγεί σε κοντόφθαλμες 
ενέργειες και πιθανόν σε διχασμό. Πάλι θα 
γυρίσουμε στους Βασιλικούς και τους Βενιζε-
λικούς που μας κόστισε τη Μικρά Ασία; Τώρα 
ποιο θα είναι το κόστος;
Πατριωτικές κορόνες βλάπτουν επί της ουσίας 
τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι  Ελληναρά-
δες,οι υπερπατριώτες  και η  πατριδοκαπηλεία 
είναι ασυνχωτητη τη στιγμη που 130 χώρες 
τους ξέρουν με το σκέτο Μακεδονία.
H Ελλάδα, πρεπει να αντιμετωπίσει το θέμα 
των σχέσεων με την ΠΓΔΜ με πνεύμα ενό-
τητας και ορθού λόγου, χωρίς τα λάθη του 
παρελθόντος αλλά λαβαίνοντας υπόξιν τις 
σκέψεις πολιτικών και άλλων φορέων. Πάντως 
η Πολιτεία είναι συνταγματικά υπεύθυνη για 
την διαχείριση των εθνικών θεμάτων και όχι 
ο όχλος. 
Η εθνική ομοψυχία θεμελιώνεται στη σύνεση, 
στον διάλογο, στον σεβασμό των διαφορετι-
κών απόψεων, αλλά και των διακριτών ρόλων 
διοτι  αντιθέτως, υπονομεύεται από κραυγές, 
εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ακρότητες που εν 
ονόματι του έθνους οδήγησαν στο παρελθόν 
σε εθνικές ήττες. 
Ο καλός πολιτικός αρχηγός δεν είναι μόνο ο 
πολεμικός επιθετικός  τύπος αλλά και ο ήρε-
μος,  ο άνετος ο συνεργατικός που επιβιώ-
νει και προκόβει όταν τα πράγματα δεν πάνε 
όπως θα τα ήθελε. 
Ρωτούν πολλοί γιατί τώρα; Διότι η  ευκαιρία 
δεν προγραμματίζεται παρουσιάζεται.
Τι μας βιάζει; Ύστερα από 25 χρόνια προσπά-
θειας εξεύρεσης λύσης το λες  εσύ βιάσιμο;  
Η σύνθετη ονομασία είναι προτιμότερη του 
Μακεδονία σκέτο που χρησιμοποιείται τώρα 
και θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται  αν 
δεν συνφωνήσουμε μεταξύ μας. Δυστυχώς 
ο πλειοδοτικός ανταγωνισμός πατριωτισμού 
που κυριαρχεί στην Ελλάδα σήμερα δεν θα 
αποδώσει καρπούς εκτός απο μια ακόμα διαί-
ρεση. 
Η ευκαιρία δεν προγραμματίζεται, παρουσι-
άζεται και ίσως η χαμένη ευκαιρία σήμερα 
θα αποδειχτεί επίσης να είναι η τελευταία 
μας ευκαιρία οπότε  θα πρέπει να ζήσουμε 
με τις συνέπειες της επιλογής μας.  Τα Σκόπια 
θα είναι πια Μακεδονία.  Όποιος γυρεύει τα 
πολλά (και άδυνατα) χάνει και τα λίγα...

απόψεις

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΑ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ FYROM ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Έλληνες συμπατριώτες 
μας που ειναι 

αδιάλλακτοι στο 
σύνθετο όνομα δεν 
είναι περισσότερο 

πατριώτες η 
ανοιχτομάτηδες απ’ 

αυτούς που βλέπουν τα 
πράγματα εφ’ όλης της 

ύλης

Πατριωτικές κορόνες βλάπτουν επί της ουσίας 
τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι  Ελληναράδες, 

οι υπερπατριώτες  και η  πατριδοκαπηλεία είναι 
ασυνχωρητη τη στιγμή που 130 χώρες τους ξέρουν 

με το σκέτο «Μακεδονία».

Στην ουσία  βγαίνουμε 
κερδισμένοι με το 

σύνθετο όνομα  γιατί 
το Μακεδονία που 

χρησιμοποιούν τώρα 
και θα συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν στο 

μέλλον μετριάζεται με το 
σύνθετο όνομα!
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«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΧΩΡΑ»

…Α
λλά στο Τορόντο μαζευτήκαμε στην 
αίθουσα της Παναρκαδικής καμιά 
50αριά νοματαίοι ελληνικής καταγω-
γής για να μιλήσουμε για ένα πιθανο-

λογούμενο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για το Σκοπιανό και 
τελικά μέσω αντεγκλήσεων και προσωπικών αντιπαραθέσεων 
είπαμε για τα πάντα. Οι μισοί έφυγαν στην μέση και δεν πάρ-
θηκε καμιά απόφαση. Μια από τα ίδια δηλαδή. Χαίρε βάθος 
αμέτρητο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΘΕΜΑ αδέλφια, δεν υπάρχουν 
οργανισμοί για πρωτοκαθεδρίες και μπράβο. Πρέπει να υπάρ-
ξει κοινός πυρήνας από Έλληνες που δεν ανήκουν πουθενά 
και όλοι οι άλλοι (εάν θέλουν) ακολουθούν…
Τα πίτουρα είναι για τις κότες, δεν μπορεί να μας φταίνε διαρ-
κώς οι άλλοι κι εμείς (οι Έλληνες) να είμαστε διαρκώς οι αδι-

κημένοι , όταν δεν μπορούμε να διοργανώσουμε αγαπημέ-
νοι και μονιασμένοι  ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την 
Ελλάδα μας, για την ιστορία μας, για την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά… Μέχρι ότι θα μας την πάρουν και οι Αλβανοί!!! 
Έλεος, βρε αδέλφια. ΒΟΥΛΩΣΤΕ ΤΟ μερικοί γιατί ο καθένας 
δεν αντιπροσωπεύει τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό του, 
τίποτα άλλο κι όλοι μαζί την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (όσοι την θυμού-
νται ακόμη). 
Δεν θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα γιατί δεν το έλυσαν 
τόσα χρόνια οι «φωστήρες» οι πολιτικοί μας, αλλά εμείς ας 
κάνουμε όσο μπορούμε το καθήκον μας και να τους «ξεγελά-
σουμε» ότι είμαστε ενωμένοι… Μέγας είσαι κύριε και θαυμα-
στά τα έργα σου… Βοήθησε μας να κάνουμε ένα ΣΥΛΛΑΛΗ-
ΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ…. ΕΛΕΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…

Η συγκινητική ιστορία μιας άγνωστης Κινέζας

Π
ερισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
στην Κίνα έχουν διαβάσει την ιστορία της 44χρο-
νης Φαν Γιουσού, η ζωή της ο-
ποίας θυμίζει αρκετά εκείνη των 

πρωταγωνιστών των βιβλίων του Καρό-
λου Ντίκενς. Το αναγνωστικό κοινό ταυ-
τίζεται με τις εμπειρίες της, με την ίδια να 
περιγράφει το πως μετανάστευσε από την 
επαρχία σε μια μεγαλούπολη, ελπίζοντας 
να βρει την ευτυχία.

Η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα WeChat 
έχει ήδη διαγραφεί, πιθανότατα λόγω των 
πολιτικών της μηνυμάτων που αντικρού-
ουν εκείνα της κομμουνιστικής κυβέρνη-
σης, όμως δεκάδες δημοσιογράφοι την 
αναζητούν για να πάρουν μια δήλωσή της. 
Ο κινεζικός Τύπος την αποκαλεί την «συγ-
γραφέα της χρονιάς», με την ίδια να αλλά-
ζει σπίτι για να γλιτώσει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ιστορία της Φαν ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κίνας, σε μια περί-
οδο που η Πολιτιστική Επανάσταση του Μάο έρχεται στο 
τέλος της. Η ίδια, ένα από τα πέντε παιδιά μιας φτωχής 
οικογένειας, άρχισε να δουλεύει από τα 12 χρόνια της. 
Όνειρό της ήταν να μετακομίσει στο Πεκίνο και να ανα-

καλύψει έναν άλλο κόσμο, με τα βιβλία να της κρατούν 
συντροφιά.

Όταν έγινε 20 ετών, εγκατέλειψε την ζωή στο χωριό για 
να αναζητήσει την τύχη της στο Πεκίνο. Αντί όμως να βρει 
την επιτυχία, βρέθηκε εγκλωβισμένη σε έναν γάμο με έναν 
βίαιο άνδρα που έμελλε να γίνει ο πατέρας των παιδιών 
της.

«Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για εμένα στο Πεκίνο. Και 

αυτό κυρίως γιατί ήμουν τεμπέλα και χαζή και γιατί τα 
χέρια μου και τα πόδια μου ήταν αδέξια. Αυτά που μπο-

ρούσαν οι άλλοι να κάνουν σε μισή ώρα, 
δεν μπορούσα να το τελειώσει σε τρεις. Τα 
χέρια μου ήταν τόσο αργά, πιο αργά από 
τους περισσότερους ανθρώπους. Εργα-
ζόμουν σαν υπηρέτρια σε ένα εστιατό-
ριο και συχνά μου έπεφτε ο δίσκος και τα 
πιάτα έσπαγαν. Έχασα δύο χρόνια από την 
ζωή μου στο Πεκίνο και δεν μπορούσα 
να δω παραπέρα. Κι έπειτα βιάστηκα να 
παντρευτώ έναν άνδρα από την βόρεια 
Κίνα», γράφει.

Λίγα χρόνια αργότερα, η ίδια εγκατέλειψε 
τον σύζυγό της και γύρισε στο χωριό με τις 
δύο κόρες της, μέχρι που επέστρεψε και 
πάλι στο Πεκίνο για να εργαστεί ως ντα-
ντά. Η Φαν, όπως αποκαλύφθηκε, παρα-

κολουθούσε δωρεάν μαθήματα συγγραφής για μετανά-
στες, χωρίς όμως να περιμένει να επιτύχει χάρη στην πένα 
της.

Η ίδια λέει πως δεν έχει ταλέντο και αποφεύγει την δημο-
σιότητα, όμως, χάρη στον τρόπο με τον οποίο έχει συγκι-
νήσει το αναγνωστικό κοινό της Κίνας, δεν είναι απίθανο 
να δεχτεί σύντομα προτάσεις από εκδοτικούς οίκους.
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Η χοροεσπερίδα της Παvλακωνικής Ομοσπονδίας του 
Οντάριο, με το σύνθημα, «Μια Ενωμένη Λακωνία», 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Parkview Manor 
Banquet Centre στο Τορόντο, την Παρασκευή, 26 Ι-

ανουαρίου 2018, με  σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για τα 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασί-
ας και Σπάρτης, -όπως είναι τα ορφανοτροφεία, γηροκομεία 
και άλλα ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες,- είχε θεαμα-
τική επιτυχία.
Η ανταπόκριση της ομογένειας είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 
πάνω από 100.000 δολαρίων για αυτό τον αξιόλογο σκοπό.
Πάνω από 650 Λάκωνες και φίλοι τους παρακολούθησαν την 
εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν  οι παρακάτω  διακεκριμέ-
νοι φιλοξενούμενοι:
·         Ο Πανοσιολογιότατος π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, 
Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου και Κοσμήτορας της 
Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο.
·         Ο κ. Αντώνης Αρτεμάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας του Τορόντο.
·         η κ.  Σαπφώ Ρασιά, Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τας Καναδά.
·         η κ. Μπέτυ Σκουτάκη, Πρόεδρος των κυριών «Η Πρόνοια», 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
·         Και πολλά εκτελεστικά μέλη από συλλόγους και ενορίες της 
ομογένειας.

*****
Το ακόλουθο προσωπικό της Οργανωτικής Επιτροπής εξασφά-
λισε την άψογη εκτέλεση αυτού του γεγονότος.
Συντονίστρια του προγράμματος της βραδιάς - Βίκυ Ανδρεάκου
Παρουσιαστές της βραδιάς - Στέλλα Δανός-Παπακωνσταντίνου 
& Τάσος Μαστοράκος
Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, κάμερα "ζωντανού οφθαλ-
μού" και μαγνητοσκόπηση βίντεο - Αφροδίτη Μικρογιαννάκη, 
Φωτεινή Μίσσιος & Παναγιώτης Γαλιάτσος.
Πρόεδρος  χορηγίας – Σταύρος Μενεγάκης. 
Ζωντανή δημοπρασία και κλήρωση 50/50 - Πέτρος Ανδρεάκος 
& Παναγιώτης Δάνος, και βοηθοί, Γεωργία Μερκούρη, Καλ-
λιόπη Νικολακάκου, τη Λίντα Σωτηράκου, Γκόλφω Τάσσος και 
Σωτήρης Γιαννόπουλος.
Διακόσμηση αίθουσας & κιβωτίων για δωρεές - Βασιλική 
Σωτηρόπουλος και Αγγελική Κολομβάκος.
Υποδοχή και ρύθμιση τραπεζιών – Μαγδαληνή Ζάϊκος, Γεωρ-
γία Παπανάστος και Γεωργία Σπυράκος.
Συνοδοί - Δημήτρης Κουντούρης, Παναγιώτης Κονίδης, Νίκος 
Βασιλάκος, Γεωργία Μερκούρης, Σωτήρης Γιαννόπουλος, 
Σταύρος Μενεγάκης, Βούλα Καλογερά, Αφροδίτη Μικρογι-
αννάκης.
Λογιστική και αναφορά των χρημάτων - Τασία Μπουτσάλις-
Παπαδόπουλου, Γεωργία Μερκούρη και Δημήτρης Κουντού-
ρης.

*******
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής 
Επιτροπής ευχαριστώ την ομογένεια δια την υποστήριξη αυτής 
της εκδήλωσις. Επιπλέον ευχαριστώ όλους τους δωρητές και 
τους χορηγούς.
Οι ευεργέτες αυτής της εκδήλωσης έχουν την ευγνωμοσύνη και 
την εκτίμησή μου για τη γενναιόδωρη δωρεά του χώρου και 
του γεύματος. Είναι οι ιδιοκτήτες του Parkview Manor Banquet 
Centre.
Το ζεύγος Βασιλική & Χρήστος Χρηστοφί και ιδιαίτερα το ζεύ-
γος,  Μαγδαληνή &  Γιάννης Ζάϊκος. Η κα. και ο κ. Χριστοφί δεν 
μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση. Ο κ. Τζίμης Χρι-
στόπουλος, ο οποίος είναι ο πατέρας της Βασιλικής, δέχτηκε ένα 
μικρό δώρο της εκτίμησής μας εκ μέρος τους.
 
Γιάννης Χριστόπουλος,
Πρόεδρος. 

Η εφημερίδα μας όπως πάντα παρευρίσκεται κι επαινεί τέτοιες 
προσπάθειες που κάνουν οι συμπατριώτες μας βοηθώντας τις 
ρίζες τους και τους συνανθρώπους τους στην γενέτειρα τους. 
Μπράβο στην επιτροπή, στους εθελοντές, στους σπόνσορες που 
πραγματικά χωρίς αυτούς δεν υπήρχε περίπτωση να μαζευτεί 
αυτό το ποσό και σε όσους συνέδραμαν στην επιτυχία αυτής της 
όμορφης παραδοσιακής εκδήλωσης.

«ΜΙΑ ΕΝΩΜΕΝH ΛΑΚΩΝΙΑ»
ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ»
κΕιμΕΝΟ ΤΟΥ πρΟΕδρΟΥ, κ. ΓιΑΝΝΗ ΧριΣΤΟπΟΥλΟΥ/ ΦωΤΟΓρΑΦιΕΣ: ΧριΣΤιΑΝΑ κιΕΣκΟΥ

Όλα τα μέλη του συμβουλίου της Πανλακωνικής Ομοσπονδίας Οντάριο

Ο πρόεδρος της Πανλακωνικής ευχαριστεί για την 
προσφορά τους το ζεύγος Ζάικος και τον κ. Τζίμη 

Χριστόπουλο, πατέρα της κας Βασιλικής Χριστοφί που δεν 
μπόρεσαν με τον σύζυγο της να παρευρεθούν στην 

εκδήλωση παρά την μεγάλη προσφορά του χώρα και του 
γεύματος για την Πανλακωνική εκδήλωση

Ο πρόεδρος της Πανλακωνικής ευχαριστεί για την προσφορά τους 
το ζεύγος Ζάικος και τον κ. Τζίμη Χριστόπουλο, πατέρα της κας 

Βασιλικής Χριστοφί που δεν μπόρεσαν με τον σύζυγο της να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση παρά την μεγάλη προσφορά του χώρα 

και του γεύματος για την Πανλακωνική εκδήλωση

Ο πρόεδρος της Πανλακωνικής, κ. Γιάννης 
Χριστόπουλος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, κ. Αντώνης Αρτεμάκης

Ο κ. Τάσος Μαστοράκος και η κα Στέλλα 
Ντάνος

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Τάσο 
Μαστοράκο

Ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος έδωσε κι εκείνος 
το παρών στην εκδήλωση της 

Πανλακωνικής

Ο πάτερ Αθηναγόρας στην προσευχή
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ $100.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Το τραπέζι του κ. Μενεγάκη και του κ. Τόπος με την κα Πένυ Κόντος

Το τραπέζι του κ. Μενεγάκη και του κ. Τόπος με την κα Πένυ Κόντος

Ο κ. Μενεγάκης χαιρετίζει την κα Σαπφώ Ρασιά και του 
κ. Γιάννη και κα Δώρα Λιαγκάκη

Το τραπέζι με την κα Σαπφώ Ρασιά, κα Δώρα και κ. Γιάννη Λιαγκάκη, αλλά και την κα Ελίζαμπεθ Πασβάντη

Η παρέα του ζεύγους Ζάικος

Η παρέα του κ. Τζίμη Χριστόπουλου

Από το τραπέζι του πάτερ Αθηναγόρα και του κ. Γιάννη Χριστόπουλου

Το τραπέζι του κ. Μενεγάκη και του κ. Τόπος

Το ζεύγος Ζάικος με τους κ. Μενεγάκη και κ. Χριστόπουλο

O κ. Γιάννης και κα Μαγδαλυνή Ζάικου, οι 
ιδιωκτήτες του Parkview Manor και από τους 

μεγαλύτερους δωρητές της βραδιάς

Ο κ. Τάσος Μαστοράκος με την κα Νίτσα Δόνη, τον κ. 
Θανάση Κουρτέση και τον κ. Μενεγάκη
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700 ΛΑΚΩΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ 
ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Μερικά από τα δώρα που είχαν βγει σε πλειστηριασμό

Το τραπέζι από τον Άγιο Παντελεήμονα Άννης και Παρασκευής Η παρέα της κα Βούλας Καλογερά

Η παρέα από τον Σύλλογο Αραχοβιτών

Το τραπέζι από τον Σύλλογο Σικέας Το τραπέζι της κα. Κατερίνα Πάππα

Η παρέα του κ. Νίκου Γιαννόπουλου Η παρέα των κ. Ηλία Μπόνο και κ. Δημήτρη Κονίδη

To τραπέζι από τον Αγ. Νικόλαο Η παρέα του κ. Τάσου Μαστοράκου

Η παρέα της κα Βούλας Καλογερά
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Τ
ήν Κυριακή 28 Ιανουαρίου η Αδελ-
φότητα του Μέγα Αθανασίου έκο-
ψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπι-
τα στην αίθουσα της Αδελφότητος, 

και πραγματοποίησε τον καθιερωμένο Αγια-
σμό.  Στην όμορφη και πνευματική αυτή εκ-
δήλωση συμμετείχαν πολλά μέλη και φίλοι 

της Αδελφότητος, μερικά απο τα οποία προ-
σέφεραν γλυκίσματα και καφέ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της 
Αδελφότητας του Μέγα Αθανασίου εύχο-
νται σε σύσσομο τον Ελληνισμό καλή και 
ευλογημένη χρονιά σε όλους, και καλό Τρι-
ώδιο.

Κοπή της Βασιλόπητας 
της Αδελφότητας του 

Μέγα Αθανασίου
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Τ
ο Σάββατο χειροτονήθηκε σε διά-
κονο και την Κυριακή σε ιερέα ένας 
ξεχωριστός άνθρωπος της παροι-
κίας μας, ο Σπύρος Βούτος . Σε κλί-

μα συγκίνησης και μέσα σε επιφωνήματα 
«Άξιος» ο Σπύρος Βούτος πήρε το δρόμο 
της ιερατικής οδού , αφήνοντας πίσω του 
την κοσμική ζωή.
Ο πατήρ Σπυρίδων Βούτος, λοιπόν,  όπως 
θα αποκαλείται εφεξής στον πατερικό 
λόγο, ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε στην 
εκκλησία του Ευαγγελισμού. Από τα δεκα-
τέσσερά του χρόνια εργάσθηκε ως βοη-
θός, ως ιερόπαις κι αργότερα ως ψάλτης 
και πρόεδρος του ενοριακού συμβου-
λίου του Ευαγγελισμού, ζώντας την ιστο-
ρία του ναού με τον μακαριστό π. Γεώργιο 
Σαϊτάνη.

Η ζωή τον πήγε στα οικονομικά, τον έφερε 
σε άλλους δρόμους κι έτσι στη νεαρή ηλι-
κία δεν ακολούθησε το όνειρό του, να 
αφοσιωθεί δηλαδή στην Εκκλησία. Εκανε 
οικογένεια , έφτιαξε δυό υπέροχους γιούς 
με τη λαμπρή σύζυγό του μα όταν ο χρό-
νος ωρίμασε εκείνος τράβηξε το μονοπάτι 
που είχε μείνει χαραγμένο αλλά άβατο στο 
μυαλό και την ψυχή του.
Η κλίση του ήταν μεγαλύτερη απο την 
κοσμικότητα στην οποία διαβιούσε. Κι 
έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφοσι-
ωθεί στο Θεό μέσα απο την ιερωσύνη. Θα 
έλεγες ότι το «πεπρωμένον φυγείν αδύ-
νατον» για τον π. Σπυρίδωνα που ζει την 
πραγμάτωση του κρυφού του ονείρου 
μερικές δεκαετίες αργότερα.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. 
Σωτήριος που τον χειροτόνησε σε διά-
κονο και σε ιερέα στον Ευαγγελισμό και 
τον καθεδρικό του Αγίου Γεωργίου αντί-
χτοιχα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ήταν 
βαθιά συγκινημένος για την απόφαση του 
Σπύρου Βούτου να αφιερωθεί στα ιερά 
καθήκοντα του ιερωμένου τονίζοντας πως 
αυτή ήταν απόφαση του Θεού.
Κόσμος πολύς, λαός αγαπημένος, η ευρύ-
τερη οικογένειά του και οι γιοί του  στη-
ρίζουν την απόφαση του π. Σπυρίδωνος , 
ο οποίος θα μετακομίσει στο Τορόντο να 
ασκήσει τα νέα του ιερατικά καθήκοντα.

Πατήρ Σπυρίδων Βούτος: Ενας ‘Ωριμος Νέος 
Ιερέας στη Μητρόπολη Τορόντο

της ΙουστΙνησ
Φραγκουλη- αργυρη
πηγη: greekpost.ca
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Μ
ία 26χρονη γυναίκα 
κι ένας 24χρονος άν-
δρας συνελήφθησαν 
στο κατάστημα του 

Tim Hortons στο Richibucto του 
New Brunswick λίγα λεπτά μετά την 
ληστεία που είχαν διαπράξει στην 
τράπεζα Royal Bank Canada της πε-
ριοχής. Η αστυνομία έλαβε σήμα 
για την ληστεία και τα στοιχεία του 
αυτοκινήτου με την οποία οι δρά-
στες προσπάθησαν να διαφύγουν. 
Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο κάτω στα-
μάτησαν για να πάρουν καφέ από 
το γνωστό κατάστημα με αποτέλε-
σμα να εντοπιστούν από τις αρχές 
και να συλληφθούν. Ο 24χρονος 
άνδρας προφυλακίστηκε και θα δι-
καστεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ η 
26χρονη γυναίκα αφέθηκε ελεύθε-
ρη με περιοριστικούς όρους, περι-
μένοντας δίκη για τις 8 Μαΐου.

Ο 
αρχηγός του NDP 
Jagmeet Singh λέει 
ότι ο βουλευτής του 
Saskatchewan, Erin 

Weir, έχει προσωρινά αναστα-
λεί από τα καθήκοντά του εν 
μέσω κατηγοριών περί παρε-
νόχλησης. Όπως ανέφερε ο ι-
σχυρισμός που δεν προέρχε-
ται από το θύμα αλλά από τρίτο 
άτομο, είναι πολύ σοβαρές και 
ο ίδιος της λαβαίνει πολύ σο-
βαρά υπ’ όψιν του. Ακόμη δή-
λωσε πως η υπόθεση ερευνά-
ται όταν έφτασε στο προσωπι-
κό του email η καταγγελία τρί-
του προσώπου για την παρε-
νόχληση του Weir σε γυναίκα 
μέλος του κόμματος. Ο Weir θα 
παραμείνει μέλος της επιτρο-
πής του NDP, τα καθήκοντά του 
ωστόσο θα περιοριστούν εν α-
ναμονή του αποτελέσματος.

Ο 
Bruce McArthur, 66 ετών, συνε-
λήφθη και κατηγορήθηκε ως φε-
ρόμενος δράστης στις 18 Ιανουα-
ρίου για τους θανάτους του Selim 

Esen, 44 ετών, και του Andrew Kinsman, 49 
ετών, οι οποίοι δηλώθηκαν στην αστυνομία 
για εξαφάνιση από το gay village του Τορόντο 
την περασμένη άνοιξη. Τη Δευτέρα, ωστόσο, 
προστέθηκαν άλλα τρία ονόματα στην λίστα 

των θανάτων των δύο αγνοουμένων,  Majeed 
Kayhan 58 ετών, και Soroush Mahmudi 50 
ετών, αλλά καθώς και του Dean Lisowick 47 
ετών, ο οποίος δεν είχε αναφερθεί ποτέ ως 
αγνοούμενος. Παράλληλα, αναμένεται πως 
ο δράστης είχε διαπράξει ακόμη περισσότε-
ρους φόνους και πως έκρυβε τα θύματα του 
σε σπίτια ή οικόπεδα που δούλευε ως αυτοα-
πασχολούμενος καλλιεργητής.

Προσωρινή αναστολή από τα καθήκοντα 
του για τον NDP MP, Erin Weir, μετά από 
καταγγελίες για παρενόχληση

Η αστυνομία του Τορόντο αναζητά τα οικόπεδα 
στα οποία δούλευε ο άνδρας που ευθύνεται για 

τον φόνο τουλάχιστον 5 ανδρών

Στις 10 Μαρτίου η απόφαση για τον νέο 
ηγέτη των Progressive Conservative

Μ
ια ειδική επιτροπή του κόμμα-
τος πέρασε τις τελευταίες ημέ-
ρες την αλλάζοντας μερικώς τους 
κανόνες, βάζοντας ένα χρονοδιά-

γραμμα για τον προεκλογικό αγώνα και  για το 
πόσο θα κοστίσει η υποψηφιότητα κάποιου για 
την ηγεσία του κόμματος, η  οποία ψηφοφορία 
θα διεξαχθεί λίγους μήνες πριν από τις γενικές 
εκλογές. Εκείνοι που επιδιώκουν να ηγηθούν 
του κόμματος ή στο να βοηθήσουν να απο-
φασίσουν ποιος θα είναι, θα πρέπει να εγγρα-
φούν στο κόμμα μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι υποψήφιοι 

για ηγεσία πρέπει να υποβάλουν τα χαρτιά τους 
και τα $100.000 δολάρια σε τέλη και καταθέ-
σεις μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία του 
Φεβρουαρίου, ενώ άλλα $25.000 δολάρια θα 
πρέπει να διατεθούν αργότερα προκειμένου 
να αποκτήσουν πρόσβαση στη λίστα μελών 
του κόμματος. Ακόμη η ανακοίνωση του κόμ-
ματος αναφέρει πως η προεκλογική καμπά-
νια των υποψηφίων δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα $750.000 δολάρια. Οι κάτοικοι του Οντάριο 
που επιθυμούν να βοηθήσουν στην επιλογή 
του νέου ηγέτη πρέπει να γίνουν μέλη του κόμ-
ματος μέχρι την ίδια ημερομηνία. 

Ληστές τραπέζης συνελήφθησαν 
μετά την στάση τους για καφέ στο 
Tim Hortons
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Μ
ία πολύ όμορφη και για καλό σκοπό βραδιά έλα-
βε χώρα την περασμένη Κυριακή στην κατάμεστη 
αίθουσα του Parkview Manor. Το γυναικείο τμή-
μα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας του Οντάριο 

διοργάνωσε τον Αρκαδικό μεζέ με τα έσοδα να παρέχονται για 
τον ιερό σκοπό του Smile for Life - «Χαμόγελο Ζωής». Οι παρευ-
ρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακούς 

και φρεσκότατους μεζέδες υπό τους ρυθμούς της μπάντας «Opa 
Opa». Στην συνέχεια το γυναικείο τμήμα της Παναρκαδικής αλ-
λά και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξέπληξαν ευχάριστα τους 
καλεσμένους με τα δώρα που είχαν ετοιμάσει να κληρώσουν.
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα μέρος των εσόδων παρέχεται 
στο «Χαμόγελο Ζωής» το οποίο για αρκετά χρόνια προσπαθεί 
να εξαλείψει τα εμπόδια που κρατούν τα παιδιά των ευάλω-

των οικογενειών μακριά από την σωστή ιατρική περίθαλψη, ή 
ακόμη κι άλλους ευάλωτους ανθρώπους όπως οι άστεγοι με 
την παροχή γευμάτων. Αυτή την φορά στον ιερό αυτό σκοπό 
προσέφεραν και η Παναρκαδική και το γυναικείο τμήμα της, με 
τα μέλη του «Χαμόγελο Ζωής» να βραβεύουν την πρόεδρο του 
γυναικείου τμήματος, κα Νότα Ηλιοπούλου, για την συνεισφορά 
της. Τους αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια!

Η κα Πένυ Κόντος, με τον γιό της και 
την σύζυγο του

Η αντιπρόεδρος του «Χαμόγελου Ζωής», κα Πένυ Κόντος

Η πρόεδρος του «Χαμόγελου Ζωής», κα Μιχαλίτσα Κατσιλίρα και μέλη του ΔΣ βράβευσαν 
την κα Νότα Ηλιοπούλου, πρόεδρο του γυναικείου τμήματος της Παναρκαδικής

Η πρόεδρος του «Χαμόγελου Ζωής», κα 
Μιχαλίτσα Κατσιλίρα O πάτερ Μιχαήλ στην προσευχή

Η πρόεδρος της Παναρκαδικής, κα 
Γεωργία ΤζιαβάραΟ κ. Γ. Μαντάς

Η πρόεδρος του γυναικείου τμήματος 
της Παναρκαδικής, κα. Νότα 

Ηλιοπούλου

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Η δραστήρια και δημιουργική «Παναρκαδική Ομοσπονδία 
του Οντάριο» και πάλι έδειξε την προσφορά της
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Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με τον 
κ. Τάσο Μιχαλόπουλο

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά, ο κ. Τάσος 
Μιχαλόπουλος, η κα Πέννυ Κόντος, ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 

και ο κ. Στέλιος ΚοντοπίδηςΗ υπερτυχερή που κέρδισε την τηλεόραση Ο κ. Γιώργος Γκέκας με την σύζυγο του

Το τραπέζι του γνωστού κι αγαπητού Τάσου Μιχαλόπουλου
Η κα Πένυ Κόντος και η κα Μαίρη Πάππας, η κα Βασιλική, η κα Ελένη Λεκάκη, η κα Ελένη 

Παπαδοπούλου, η κα Αγάπη Αβραάμ, η κα Άντζελα Γούλος, η κα Αθηνά και η κα Εύα Αβράμης

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο κ. Γιώργος Γκέκας με την σύζυγο του, ο κ. Στέλιος Κοντοπίδης με την 
σύζυγο του, ο κ. Γιώργος Μάνιος, η κα Πένυ Κόντος, η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά, η κα 

Μιχαλίτσα Κατσιλίρα και η Στέλλα ΠαπαδοπούλουΗ παρέα των κ. Μανιάτη και κ. Ανδριόπουλο

Το τραπέζι του κ. Μανδρώνη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την κα Άντζελα 
Σαρδένη

Ο κ. Στέλιος Κοντοπίδης από το East Auto 
Body με την σύζυγο του

Μέρος των χρημάτων της εκδήλωσης για το «Χαμόγελο 
Ζωής» του Τορόντο για αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας
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Το τραπέζι του πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ

Η κα Άντζελα Σαρδένη με την παρέα της

Ο κ. Καλογεράκος, οι κ.κ Νίκος και Στέλιος Χόης με φίλους

Η παρέα της κας Παπαδημητρίου Το τραπέζι του κ. Δημήτρη Μήλιαρη, προέδρου του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας

Το τραπέζι της προέδρου της Παναρκαδικής, κα Γεωργία Τζιαβάρα Το τραπέζι της προέδρου του γυναικείου τμήματος της Παναρκαδικής, κα Νότα Ηλιοπούλου

Το τραπέζι του κ. Γ. Μαντά
Η κα Πέννυ Κόντος και ο πρόεδρος της εκκλησίας Μεταμόρφωση του Σωτήρος, κ. Στέλιος Γεωργίου 

με την σύζυγο του Αθηνά και τους κα Αναστασία, κα Άννα, κα Μαίρη και κ. Αλέξανδρο

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
«Η ομορφιά και η χρησιμότητα του να προσφέρεις»
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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 1950’s

της χριςτιανας κιεςκου

Σε καφενείο του Πειραιά το 1953 ένα βαρύ ζεϊμπέκικο…

Ταξιδιωτικό πρακτορείο στην αρχή της δεκαετίας…

Ο Nόμος 4000 / 1958 ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και ήταν ο 
νόμος που καθόριζε την αντιμετώπιση των νεαρών που ήταν γνωστοί ως τεντιμπόις. Οι 

«τεντιμπόηδες» εθεωρούντο επικίνδυνοι λόγω της συμπεριφοράς τους, που χαρακτηριζόταν αναιδής 
και προκλητική από την τότε κυβέρνηση. Ο Νόμος γνώρισε τις μεγαλύτερες «δόξες» του στην 
επταετία της Χούντας και τελικά καταργήθηκε με απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1983
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ΜΙΑ ΣΠΕΣΙΑΛ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ FONTANA 
PRIMAVERA ΓΙΑ ΤΟΝ MICHAEL TIBOLLO

H 
HELLAS NEWS παρευρέθηκε την Τετάρτη το βράδυ 
προσκαλεσμένη σε μια βραδιά υποστήριξης στον 
αγαπητό υποψήφιο της περιοχής του Vaughan, κ. 
Michael Tibollo, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος στις 

επερχόμενες εκλογές του Ιουνίου για την επαρχία του Οντάριο 
αντιπροσωπεύοντας το κόμμα των Progressive Conservatives.
Στην περιοχή αυτή ψηφίζουν κοντά στους 1500 Ελληνοκανα-
δούς και πράγματι ο κ. Tibollo, γνωστός δικηγόρος και εξαί-
ρετος Ιταλός οικογενειάρχης με δύο παιδιά επίσης δικηγόροι 
που μίλησαν συγκινητικά για τον πατέρα τους, είναι μία εγγύ-
ηση για μια δυνατή φωνή στην Βουλή του Οντάριο. Άκρως 

ενημερωτική ήταν και η ομιλία του γνωστού πολιτικού των 
PC, Hon. Julian Fantino, για την πορεία του κ. Tibollo και για 
το ποιος είναι ο λόγος που ο κόσμος της περιοχής πρέπει να 
τον ψηφίσει.
Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν η 8χρονη Ιταλίδα, 
Roberta Battaglia, που με μια εκπληκτική φωνή τραγούδησε 
αρχικά τον ύμνο του Καναδά και στην συνέχεια διάφορες επι-
τυχίες απογειώνοντας την αίθουσα. Είχαμε, επίσης, την ευκαι-
ρία να γνωριστούμε  με κορυφαίους επιχειρηματίες και προ-
σωπικότητες, όπως θα δείτε και στο φωτορεπορτάζ της συνερ-
γάτιδας μου, Χριστιάνα Κιέσκου. Μεταξύ αυτών ο κ. Γιώργος 

Πολίτης από το C.L.E.A.N. ή κ. Γιάννης Ριζάκος της  OBSIDIAN 
Group Inc. ή ο κ. Donald McKay από το Strategic Alliance ή ο 
Gabe R. Spoletini District Deputy Grand Master και ο κ. Bruno 
Savini από το  FAMOUS JBS Graphic αλλά και ο κ. Neil Silvert 
από to Core Advisory. Όλοι τους υποστηρικτές του Michael 
Tibollo. 
Δεν χρειάζεται  να πούμε για το μπουφέ και το δείπνο του 
FONTANA PRIMAVERA, που φιλοξενεί δεκάδες γάμους και 
ελληνικές εκδηλώσεις. Ήταν… θεϊκό. Μπράβο σε όλους τους 
εθελοντές που διοργάνωσαν αυτή τη βραδιά και καλή επιτυχία 
στον κ. Michael Tibollo από την HELLAS NEWS.

Sponsor της σελίδας αυτής είναι ο γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας
 κ. Γιώργος Πολίτης, με την οικογένειά του

Η 8χρονη Roberta δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τον κ. Michael Tibollo για 

την υποστήριξη που δείχνει στην 
μουσική της

Ο κ. Γ. Πολίτης και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πολιτικό, 
Hon. Julian Fantino

Τα δύο παιδιά του Michael Tibollo, Michael Jr 
και Frances, επίσης δικηγόροι μιλώντας 

γεμάτα συγκίνση για το έργο του πατέρα τουςΟ γνωστός πολιτικός των PC, Hon. Julian Fantino

Ο 12χρονος Mathew Newman που 
κάνει τα πρώτα του βήματα στο 

stand up comedy

Διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξία οι κ. Θανάσης Κουρτέσης, κ. Neil Silvert, κ. Γιώργος Πολίτης,
ο κ.   Mario Cortelucci με τον κ. Τίτο και τον κ. Bruno Savini

Διακρίνονται ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και εκδότης της εφημερίδας 
HELLAS NEWS με τον ιδιoκτήτη του Riviera Event Center κ. Mario 

Cortelucci

Από το OBSIDIAN Group Inc. οι κ. Sideris, κα Tina Karamoutzos, κα Carly Robillad, κα Georgina Weekes, κ. Terry 
Corsianos, κ. George Karamoutzos, κ. Nick Dimitropoulos, κ. Bill Dimitropoulos, κ. Peter Karamoutzos και κ. John Rizakos

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Γιώργο Πολίτη
και τον κ. Gaber R. Spoletini
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ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΓΗ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ;

Έλληνας επιχειρηματίας 
ενδιαφέρεται για χωράφια και 

ελαιώνες στη Σπάρτη
& περίχωρα για ενοικίαση 

προς καλλιέργηση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.238.1730 (Τορόντο)
694.632.8262 (Ελλάδα)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΝΩΣΤΟ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ

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

Τηλ. για πληροφορίες (κα Σία) 

416.247.3969
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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

FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
647.632.3052

EYΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
στο PERFECT LEATHER GooDS LTD.

555 KING STREET WEST

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

PART-TIME φοιτητησ
Για την ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

σιΓουρη δουλεια - καλοσ μισθοσ

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

Αγγελία Πρόσληψης 
Διευθυντή Ελληνικού 

Προγράμματος
 

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

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

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

περιβάλλον μάθησης. 

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

της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Μερική αποσχόληση.

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

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο:

905-313-1000

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ηλικιωμενοσ κυριοσ Ζητει

Για συντροφια 
κυρια ‘η κυριο

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ

κ. ΣΤΗΒ
ΣΤΟ:  416 – 755 - 7816
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Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

Κ
άποιοι από τους γείτονές μας -ευτυχώς όχι όλοι- θεωρούν ότι «δι-

καιούνται» να ονομάζονται «Μακεδόνες», γιατί μεγάλωσαν και έ-

ζησαν με αυτό ως δεδομένο. Όμως, για το λάθος αυτό δεδομένο 

δεν φταίει κανείς -και κυρίως δεν φταίνε οι Έλληνες- ...Δεν είναι ού-

τε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που έζησαν για κάποιο διάστημα μέσα στην 

πλάνη και σε κάποια στιγμή έρχεται η πραγματικότητα να τους διαψεύσει. Το 

γεγονός ότι ένας αγράμματος και ανιστόρητος Σλάβος μπορεί σε όλη του τη 

ζωή να νόμιζε πως είναι Μακεδόνας, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και αληθές 

...Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τις σταθερές τής ιστορικής Επιστήμης, απλά 

και μόνον για να μην τον στεναχωρή¬σουμε ...Και κάποιοι άλλοι μεγάλωσαν 

με την πεποίθηση πως είναι «πρίγκιπες», γιατί έτσι τους αποκαλούσε η για-

γιά τους στα μικράτα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως ενήλικες θα μπουν 

στο libro d’ oro των «γαλαζοαίματων». Μόλις καταλάβουν τη διαφορά μετα-

ξύ πραγματικότητας και φαντασίωσης, θα βγουν από την πλάνη χωρίς καμία 

δεύτερη σκέψη.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους φίλους γείτονές μας. Η ιστορική αλή-

θεια είναι απόλυτη και δυστυχώς για κάποιους δυσάρεστη. Το γεγονός ότι 

απλά κατοικείς σε μια γεωγραφική περιοχή, η οποία ονομάζεται Μακεδο-

νία, αυτό δεν σε καθιστά αυτόματα και Μακεδόνα. Στην ίδια περιοχή κατοι-

κούν κι άλλοι λαοί οι οποίοι δεν έπαθαν «μακεδονίαση» λόγω γεωγραφίας 

...Κατοικούν Βούλγαροι και Αλβανοί και Σέρβοι. Όλοι αυτοί ήρθαν εκ των 

υστέρων στα Βαλκάνια και  δεν έγιναν ποτέ Μακεδόνες, γιατί απλούστατα 

υπήρχαν ήδη Μακεδόνες στην περιοχή ...Μακεδόνες, με τους οποίους δεν 

ήθελαν να «αναμιχθούν» ...Μακεδόνες «διακριτοί», οργανωμένοι και απο-

λύτως συντεταγμένοι. Όλοι αυτοί οι νέοι πληθυσμοί, συνυπάρχοντας για 

πολλούς αιώνες με τον γηγενή μακεδονικό πληθυσμό, διατήρησαν τη δια-

φορετικότητά τους και αυτό ακριβώς περιγράφει η εθνική τους ταυτότητα.

Ανάμεσα σε αυτούς τους νεοεισερχόμενους λαούς ήταν και οι Σλάβοι των 

Σκοπίων. Οι ίδιοι, γνωρίζοντας την ιστορία τους, παραδέχονται ότι κατοί-

κησαν την περιοχή αυτή τον έκτο αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι «βρήκαν» στον 

χώρο αυτόν Μακεδόνες… και δεν ήταν τέτοιοι οι ίδιοι. Όμως, εφόσον προ-

ϋπήρχαν Μακεδόνες στην περιοχή και εξακολουθούν αποδεδειγμένα να 

υπάρχουν και σήμερα, δεν μπορείς να οικειοποιηθείς και -πολύ περισσό-

τερο- να τους αφαιρέσεις τη συλλογική τους ταυτότητα. Ποιοί όμως είναι 

αυτοί οι πραγματικοί Μακεδόνες, οι οποίοι υπήρχαν πριν την εμφάνιση των 

σλαβικών φύλων και εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να υπάρχουν;

...Δεν υπάρχει πιο εύκολη απάντηση πάνω σε αυτήν την ερώτηση. Δεν υπάρ-

χει πιο εύκολη απάντηση, γιατί οι χρόνοι κατά τους οποίους συνέβησαν τα 

«κομβικά» αυτά ιστορικά γεγονότα είναι απόλυτα καταγεγραμμένοι με βάση 

τις αρχές που δέχεται η Επιστήμη τής ιστορίας και αφορούν την περίοδο που 

είχε επιβληθεί στην περιοχή των Βαλκανίων ο Χριστιανισμός. Μακεδόνες 

είναι μόνον το «ποίμνιο» της ελληνορθόδοξης Νέας Ρώμης ...Μόνον αυτοί 

είναι Μακεδόνες και κανένας άλλος ...Είναι αυτοί, τους οποίους «βρήκαν» 

στον συγκεκριμένο χώρο οι Σλάβοι των Σκοπίων και είναι αυτοί, οι οποίοι 

εξακολουθούν να ζουν -μετά από τις ανταλλαγές των πληθυσμών- στη σημε-

ρινή Ελληνική πλευρά της Μακεδονικής γης.

Μόνον οι σημερινοί Έλληνες, κάτοικοι της γεωγραφικής περιοχής που 

ονομάζεται Μακεδονία, έχουν το δικαίωμα να φέρουν τον τίτλο τού 

Μακεδόνα και κανένας άλλος ...Απολύτως ορισμένοι με βάση τα κριτή-

ρια της ιστορίας ...Της Επιστήμης της Ιστορίας και όχι της «μπακαλικής» 

της πολιτικής. Οι Μακεδόνες, ακόμα και στις πιο «ασαφείς» περιόδους 

της ιστορίας, ήταν «διακριτοί» μέσα στη Μακεδονία ...»Διακριτοί» σε 

κάθε πόλη και χωριό της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας. Μακε-

δόνες είναι αυτοί, των οποίων οι εκκλησίες είναι βυζαντινού ρυθμού, και 

κανένας άλλος ...Οι άλλοι είναι Σλάβοι ή Αλβανοί, ΚΑΤΟΙΚΟΙ της Μακε-

δονίας. Ειδικά οι Σλάβοι ήταν επίσης απολύτως «διακριτοί», εφόσον κι 

αυτοί μετά τον εκχριστιανισμό τους συνέθεσαν ειδικό «ποίμνιο» και 

απέκτησαν τις επίσης «διακριτές» εκκλησίες τους στα επίσης «διακριτά» 

χωριά τους.

Επί αιώνες όλα αυτά ήταν διακριτά και ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρό-

βλημα μεταξύ των πληθυσμών. Οι Εκκλησίες «χρωμάτιζαν» τους διαφο-

ρετικούς λαούς και αυτό ήταν αποδεκτό απ’ όλους. Οι Μακεδόνες ήταν 

αυτοί, οι οποίοι «ανήκαν» πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και 

οι Σλάβοι των Νοτίων Βαλκανίων ήταν αυτοί, οι οποίοι «ανήκαν» πνευ-

ματικά στη Βουλγαρική Εξαρχία. Μακεδόνες ήταν αυτοί που προϋπήρ-

χαν στην περιοχή και Σλάβοι ήταν εκείνοι, οι οποίοι ήταν νεοεισελθόντες 

στην περιοχή αυτή. Μακεδόνες ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι 

στα Βαλκάνια και μετά την οθωμανική «κατάρρευση» συγκεντρώ¬θη-

καν στις λεγόμενες «Νέες Χώρες» τού Ελληνικού βορρά και Σλάβοι ήταν 

όσοι εγκατέλειψαν τις ίδιες αυτές περιοχές και μετεγκαταστάθηκαν στις 

γύρω χώρες. Μακεδόνες ήταν όλοι όσοι εγκαταστάθηκαν εντός των 

Ελληνικών συνόρων και Σλάβοι όλοι όσοι εγκαταστάθηκαν εκτός συνό-

ρων ...Τόσο απλά, εφόσον οι ανταλλαγές πληθυσμών με τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν με μοναδικό κριτήριο τη θρησκεία 

και αυτό περιελάμβανε και ομόθρησκους του ιδίου δόγματος, οι οποίοι 

ανήκαν σε διαφορετικές Εκκλησίες.

Κατοχυρωμένος τίτλος τού ελληνοχριστιανικού κόσμου της Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας ήταν και παραμένει ο όρος «Μακεδόνας» ...Ένα 

ακόμα μέλος της οικογένειας των Ρωμιών. Τίτλος όμοιος με τους τίτλους 

των Ποντίων, των Κρητών, των Πελοποννησίων κλπ. ...Τίτλος γεωγραφι-

κής προέλευσης -προερχόμενος από το δικό τους γλωσσικό και ιστορικό 

«ταμείο»-, ο οποίος όμως αφορούσε ένα συγκεκριμένο γένος  ...Το γένος 

των Ελλήνων. Είναι σαν να σε λένε ΚΡΗΤΙΚΟ στο επίθετο, επειδή προφα-

νώς η οικογένειά σου κατάγεται από την Κρήτη, αλλά οι συμπολίτες σου 

στην Κρήτη να είναι επίσης Κρητικοί, χωρίς να είναι ΚΡΗΤΙΚΟΙ. Αυτός 

είναι τίτλος-επίθετο, που, ενώ προκύπτει από γεωγραφική έννοια, δεν 

γενικεύεται με γεωγραφικούς όρους. Μόνον αν δεν υπήρχαν στη Μακε-

δονία αυτοί οι αυθεντικοί και άρα μοναδικοί Μακεδόνες, θα μπορούσε 

-εξαιτίας τής γεωγραφίας- να διεκδικηθεί από τρίτους ένας τέτοιος τίτλος, 

ο οποίος όμως και πάλι θα έπρεπε να «δηλώνει» την ιστορική «ασυνέ-

χεια» σε σχέση με τον Ελληνισμό, για να μην υπάρχει πρόβλημα με την 

κατανόηση της ιστορικής αλήθειας.
«Μέμνησο απιστείν»

Δημήτριος Δ. Γκεκόπουλος

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

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

ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ; 

Από χιλιάδες χρόνια

Αυτή η περιοχή

Με το αίμα των προγόνων μας

Έχει ποτιστεί.

Και δεν θα επιτρέψουμε

Η ιστορία μας ατή

Ποτέ από κανέναν

Να παραταχθεί.

Ακόμα κι οι καταχτητές

Ήταν περαστικοί

Γιατί γρήγορα κατάλαβαν

Αυτή ‘ναι των ΗΡΩΩΝ ΓΗ.

Απ’ τα σπλάχνα της φωνάζει

Η μητέρα γη

Πως η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Είναι Ελληνική.

Τα’ απέδειξαν οι έρευνες

Κι όλες οι ανασκαφές

Όλα τα ευρήματα  είχαν

Ελληνικές επιγραφές.

Για αυτό ας το καταλάβουν

Όλοι πάνω στη γη

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ

ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Joy Corrigan:
ανερχόμενη ομορφιά

Η Joy Corrigan 
είναι διεθνούς 
φήμης μοντέλο και 
ηθοποιός. 

Σήμερα είναι 24 
ετών και ξεκίνησε να 
γίνεται γνωστή όταν 
πριν από τέσσερα 
χρόνια υπέγραψε 
με το πρακτορείο 
μοντέλων «The 
Fashion Agency» 
στο Μιλάνο. 

Από μικρή ήθελε 
να ασχοληθεί με το 
χώρο του θεάματος. 

Ως μοντέλο, έχει ήδη 
φωτογραφηθεί για 
τα γνωστά περιοδικά 
του πλανήτη.



LIFE 2 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com56 GOSSIP

Τ
ο Down Town 
επιστρέφει με 
το καθιερωμέ-
νο «Τhe Naked 

Issue», το οποίο αφιε-
ρωμένο στην εκστρα-
τεία κατά του AIDS 
και φιλοξενεί στις σε-
λίδες του 101 διάση-
μους Έλληνες που... 
βγήκαν από τα ρούχα 
τους. .Ανάμεσα σε αυ-
τούς που... βγήκαν α-
πό τα ρούχα τους είναι 
και ο Νίκος Πολυδερό-
πουλος.Ο ηθοποιός, ο 
οποίος υποδύεται με 
μεγάλη επιτυχία ένα 
ψυχικά άρρωστο δο-
λοφόνο στην επιτυχη-
μένη σειρά του Alpha 
«Το Τατουάζ», πόζαρε 
στον φωτογραφικό φα-
κό του Κωνσταντίνου 
Ρήγου κρατώντας ένα 
πλαστικό όπλο.

διάσημη ελληνίδα μάνα 

με καυτό κορδόνι φέρνει 

καύσωνα!

Είναι από τις γυναίκες που δεν 
χορταίνουμε να την απολαμβά-
νουμε σε αποκαλυπτικές πόζες 
και σε καυτά βίντεο. 

Μάλιστα, αν κάποιος ρίξει 
μία… ματιά στο καυτό βίντεο 
που κυκλοφορεί από το 
«Mykonos Live TV» θα καταλά-
βει γιατί η Ασημίνα Ιγγλέζου, 
περί ης ο λόγος, θεωρείται μία 
από τις πιο καυτές Ελληνίδες.

o νίκος αναδιώτης & οι 

κοιλιακοί του!

Ο Νίκος Αναδιώτης στον 
καινούργιο ρόλο της ζωής 
του πια ,αυτόν του πατέρα 
δεν ξεχνά και την φυσική 
του κατάσταση και συνε-
χίζει να προσέχει το σώμα 
του. Πρίν λίγες μέρες βάφτη-
σαν τον μονάκριβό γίο τους 
μαζί με την γυναίκα του Βασι-
λική όπου δεν μπορούσαν 
να συγκρατήσουν την συγκί-
νηση τους εκμυστηρεύεται ο 
ίδιος στο μυστήριο της βάπτι-
σης που είχαν κοντά τους 
αγαπημένα τους πρόσωπα.

Είναι μία από τις πιο καυτές 
παρουσίες στην Ελλάδα και 
πολλές φορές την έχετε δει 
να… φιλοξενείται σ’ αυτήν 
την στήλη.

Βέβαια, το καλό με την Νάντια 
Δούκα, για την οποία και σας 
γράφουμε, είναι πως διαθέ-
τει τρομερά… προσόντα και 
εμείς είμαστε χαρούμενοι 
που δεν έχει κανένα κόμπλεξ 
με την κορμάρα της.

Νίκος Πολυδερόπουλος: 
Ο Ορφέας του «Τατουάζ» 
φωτογραφίζεται ολόγυμνος!

Έλεος! Η Σάσα Μπάστα μας 
πέταξε τα μάτια έξω με καυτό 
μπικίνι

ελληνίδα 

τραγουδίστρια κολάζει 

με το μπούστο της

Η 
Ελληνίδα τραγουδίστρια αλλά και η-
θοποιός διαθέτει έναν από τους πιο 
καυτούς λογαριασμούς στο γνωστό 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μάλι-

στα, οι φωτογραφίες που ανεβάζει μπορούν να 
προκαλέσουν… εγκεφαλικά, μια και δεν έχει κό-
μπλεξ με την κορμάρα της και μας την αποκαλύ-
πτει συχνά!

Άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος να έχει κανένα 
κόμπλεξ, αφού η Κόνι Μεταξά, περί ης ο λόγος, 
διαθέτει καμπυλάρες και έχει καταφέρει να 
μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες φαντασι-
ώσεις του ανδρικού πληθυσμού. Αυτός είναι και 
ο λόγος που κάθε φορά που η κόρη του Λευτέρη 
Πανταζή ανεβάζει μια καυτή πόζα, τα likes και τα 
σχόλια πέφτουν… βροχή!

Ελληνίδα τραγουδίστρια τα πετάει όλα 
και ποζάρει με καυτά εσώρουχα!

Η 
Ελληνίδα 
τραγουδί-
στρια εί-
ναι μία α-

πό τις μεγαλύτερες 
ανδρικές φαντασι-
ώσεις, όχι μόνο τώ-
ρα που ασχολείται 
με το τραγούδι, αλ-
λά από τα πρώτα της 
βήματα στην ελλη-
νική show biz.
Το ευχάριστο για 
μας τους άνδρες 
είναι πως η Σάσα 
Μπάσ τα γ νωρί-
ζει πώς να μένει… 
ψηλά στις προτιμή-
σεις μας.
Το τελευταίο της… 
χτύπημα ήρθε με 
καυτό μαύρο μπι-
κίνι, όπου μας απο-
καλύπτει τις τέλειες 
αναλογίες της και το 
χυμώδες μπούστο 
της.
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Α
κόμα κι αν δεν έχετε παρακολουθή-
σει, σε μικρή ηλικία, το σίριαλ «Κα-
ρουζέλ» σίγουρα θα γνωρίζετε την 
«Μαρία Χοακίνα». Αλλά θα πάθε-

τε… πλάκα με την «μεταμόρφωσή» της.
Η «πρωταγωνίστρια» ήταν ένα κακομαθη-
μένο κορίτσι, αλλά και παράλληλα το πιο 

όμορφο της τάξης και σίγουρα ο μεγάλος 
έρωτας του «Σιρίλο». Εντάξει δεν κατάφερε 
να κάνει και πολλά αλλά αυτό δεν είναι κάτι 
που μας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή.
Αντίθετα, θα ασχοληθούμε την εξαιρετική… 
εξέλιξη της «Μαρία Χοακίνα» ή της Λου-
ντβίκα Παλέτα, όπως λέγεται η ηθοποιός.

Ά
λλη μια πρωτιά 
για τον Ρονάλ-
ντο, καθώς στην 
λίστα με τους πο-

δοσφαιριστές που έχουν ι-
διωτικά τζετ διαθέτει το α-
κριβότερο. Ο 32χρονος ε-
πιθετικός δαπάνησε 19 ε-
κατομμύρια ευρώ για να 
αγοράσει το Gulfstream 
G200 που είναι δικινη-
τήριο αεροσκάφος, κα-
τασκευασμένο από την ε-
ταιρία Israel Aerospace 
Industries. Το ιδιωτικό τζετ 
του Κριστιάνο Ρονάλντο 
διαθέτει χώρο για 14 άτο-
μα, έχει 19 μέτρα μήκος , 
μπάνιο, γκαρνταρόμπα και 
ίντερνετ. Μπορεί να φτά-
σει τα 900 χιλιόμετρα την 
ώρα και φυσικά έχει τη-
λεοράσεις και εξοπλισμέ-
νη κουζίνα. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, η πρώτη βόλ-
τα του Ρονάλντο με το και-
νούργιο του αεροπλάνο έ-
γινε από τηνΜαδρίτη στο 
Λονδίνο, μαζί με όλη του 
την οικογένεια προκειμέ-
νου να παρακολουθήσουν 
την πρεμιέρα της ταινίας 
του.

Το φοβερό αεροπλάνο του 
Κριστιάνο Ρονάλντο

Κ
άνει θραύ-
σ η  σ τ ο 
Ins t agram 
κι αυτό λόγω 

των πληθωρικών προ-
σόντων της. Η Jessica 
Burciaga μπορεί να εί-
ναι αθλητικογράφος 
αλλά το μόντελινγκ εί-
ναι αυτό που την κέρδι-
σε και με αυτό ασχολεί-
ται. Έχει φωτογραφηθεί 
για γνωστά περιοδικά 
όπως το Playboy και το 
Maxim ενώ οι 1,7 εκα-
τομμύρια followers που 
έχει φαίνεται πως δεν εί-
ναι αρκετοί για την ίδια 
για αυτό και ποζάρει ό-
πως μπορεί για να τους...

Η Μαρία Χοακίνα έχει γίνει το 
απόλυτο… Δεν μπορούν να κρατηθούν 

...με τίποτα

Ζ
αλάδα προκαλούν τα τεράστια 
φυσικά προσόντα της μελαχρι-
νής καλλονής που… διαλύουν 
το Instagram.

Η εκρηκτική Ewa Sonnet μας… έρχεται 
από την Πολωνία, δεν… γνωρίζουμε 
τις ασχολίες της, αλλά όπως τονίζει η 
ίδια, τα… μπαλκόνια της είναι φυσικά. 
Όμως, στην περίπτωσή της δεν μιλάμε 

για… απλά μπαλκόνια, αλλά για… 
μπαλκονάρες, μην πούμε… εξώστες 
και είμαστε υπερβολικοί.

Πάντως, η ίδια σε μερικές περιπτώ-
σεις προσπαθεί να τα ελέγξει, αλλά 
σίγουρα είναι κάτι που δύσκολα μπο-
ρεί να το κάνει, αφού μιλάμε για απί-
στευτα… προσόντα! Πάθαμε την 
πλάκα μας!

Η Jessica Burciaga κάνει 
θραύση
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Από τη γοητευτική Παλιά Πόλη, το 
φημισμένο σαββατιάτικο παζάρι και 
τα υπέροχα γλυκά μέχρι τον Νέστο και 
τις λιμνοθάλασσες με τα φλαμίνγκο.

Τ
ον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ξάνθης 
διαμόρφωσαν αστοί και εργάτες. Οι 
διαφορετικοί πληθυσμοί (Τούρκοι, 
Βούλγαροι, Έλληνες, Αρμένιοι, Ηπει-

ρώτες, άνθρωποι από τη Χαλκιδική, την α-
νατολική Ρωμυλία, τη Μικρά Ασία και τον 
Πόντο) ζούσαν και εργάζονταν μαζί, συμ-
βάλλοντας στην κοινωνική και πολιτιστική 
πολυμορφία της Ξάνθης. Η οικονομική α-
νάπτυξη συνοδεύτηκε από έντονη πνευμα-
τική και καλλιτεχνική κίνηση, παράδοση 
που διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες και εί-
ναι ορατή και σήμερα, με πολλά πολιτιστικά 
δρώμενα και συλλόγους.
Από το 1860 περίπου και μέχρι το 1920 
χτίζονται τα εντυπωσιακά αρχοντικά της 
Παλιάς Πόλης. Αυτά ήταν τα σπίτια των 
καπνεμπόρων. Έξω από τα όρια της Παλιάς 
Πόλης βρίσκονταν οι μεγάλες καπναποθή-
κες και τα σπίτια των εργατών. Η Παλιά Πόλη 
έχει χαρακτηριστεί από το 1977 προστατευ-
όμενος οικισμός, ενώ το 1995 κηρύχθηκαν 
διατηρητέα περίπου 600 κτίρια σε όλη την 
Ξάνθη.

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟ-
ΛΗΣ
1. Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου: Το αρχο-
ντικό των αδερφών καπνεμπόρων Κου-
γιουμτζόγλου χτίστηκε τη δεκαετία του 
1860, με σχέδια από τη Ρωσία. Οι δίδυμες 
κατοικίες μοιράζονται αυλή με χαμάμ, ενώ 
εδώ στεγάζεται το Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο της Ξάνθης (Αντίκα 7, τηλ. 25410-
25421, καθημερινά πλην Δευτέρας 09.00-
14.30, 2 ευρώ).
2. Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ: Ένα από τα κτίρια 
στα οποία στεγάζει τις δραστηριότητές της η 
ΦΕΞ (Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης). Χτίστηκε 
το 1900 σε νεοκλασικό ύφος και είναι διατη-
ρητέο οίκημα. Στη συμβολή των οδών Μαυ-
ρομιχάλη και Παλαιολόγου.
3. Δημοτική Πινακοθήκη: Από τα παλαιό-
τερα κτίσματα της πόλης, η ανέγερσή του 
τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα. 
Κλασικό δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτο-
νικής με ξυλόγλυπτα στοιχεία και τα χαρα-
κτηριστικά εξωτερικά σαχνισιά. Στη συμ-
βολή των οδών Ορφέως και Πινδάρου (τηλ. 
25410-24542, δεν είναι ανοιχτή στο κοινό 
αυτή την περίοδο, αλλά μπορείτε να την 
επισκεφτείτε έπειτα από συνεννόηση με το 
Κέντρο Πολιτισμού του δήμου).
4. Αρχοντικό Καραδήμογλου: Χτίστηκε 
τη δεκαετία του 1920 από καπνέμπορο. 
Χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού του 
Μεσοπολέμου, με πολλά διακοσμητικά 
και γύψινα. Σήμερα στεγάζει την Υπηρεσία 
Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξω-
τερικών. Ορφέως 24.
5. Μητροπολιτικό Μέγαρο Ξάνθης: Χρονο-
λογείται από το 1897. Το διώροφο κτίριο σε 
νεοκλασικό ύφος έχει απόλυτη συμμετρία 
και επιβλητική είσοδο. Απέναντι θα δείτε 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, σε κτίριο 

που χτίστηκε το 1840 από τον καπνέμπορο 
Ματσίνη. Στην πλατεία Μητροπόλεως.

Δείτε ακόμα:
1. Επισκεφτείτε το σπίτι στο οποίο έζησε τα 
πρώτα του παιδικά χρόνια ο Μάνος Χατζι-
δάκις. Το τεράστιο κτίριο λειτουργούσε έως 
και το 2000 ως Φρουραρχείο, σήμερα λει-
τουργεί ως Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης. 
Θα θαυμάσετε τις περίτεχνες σκάλες, τις τοι-
χογραφίες και την υποδειγματική αναστή-
λωση. Οικία Μάνου Χατζιδάκι, Ελ. Βενιζέ-
λου 17, Ξάνθη, τηλ. 25410-99999.
2. Απλά υλικά –όπως αλουμίνιο και υφά-
σματα– χρησιμοποιεί ο Τριαντάφυλλος Βαΐ-
τσης, εκτός από την αστείρευτη φαντασία 
και την εκπληκτική τεχνική του, για να δημι-
ουργήσει σκιές-έργα τέχνης. Οι κατασκευές 
του, που μοιάζουν με ακατανόητα γλυπτά, 
με τον κατάλληλο φωτισμό σχηματίζουν 
σκιές στον τοίχο, που παραπέμπουν σε γνω-
στές προσωπικότητες και ιδιαίτερα τοπία. 
Σπίτι της Σκιάς, Ορφέως 33, Παλιά Πόλη, 
τηλ. 6977-612726, 10.00-14.00 και 18.00-
20.30, με ελεύθερη συνεισφορά.
3. Τα Σάββατα όλη η πόλη είναι στο πόδι. 
Το φημισμένο παζάρι της Ξάνθης προσελ-
κύει κατοίκους απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα, 
αλλά και επισκέπτες από τη Βουλγαρία και 
την Τουρκία. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας, 
πωλητές με προϊόντα κάθε είδους συρρέουν 
στην πόλη – θα βρείτε από ρούχα και χαλιά 
μέχρι μπαχαρικά, φρούτα, ζαρζαβατικά.
4. Ανάμεσα στην Παλιά Πόλη και την παρα-
δοσιακή συνοικία Σαμακώβ ρέει ο ποταμός 
Κόσυνθος και η καινούργια πεζογέφυρα 
είναι το καλύτερο σημείο για να θαυμάσετε 
το τοπίο. Λίγο πιο πάνω ξεκινάει το λεγό-
μενο «Μονοπάτι της Ζωής», μια πεζοπορική 
διαδρομή μήκους περίπου 1 χλμ., η οποία 
ακολουθεί την πορεία του ποταμού και έχει 
παρτέρια φυτεμένα με βότανα και λουλού-
δια. Στα 15 λεπτά περπάτημα θα συναντή-
σετε και ένα εκκλησάκι. Περπατώντας ένα 
χιλιόμετρο ακόμη θα βρεθείτε στο «Κάστρο 
της Ξανθίππης», ένα βυζαντινό κάστρο, το 
οποίο δυστυχώς έχει αφεθεί στην τύχη του.
5. Κάντε μια βόλτα στη μεγάλη κεντρική 
πλατεία της πόλης, η οποία σχεδιάστηκε το 

1870. Εδώ βρίσκεται και το «Ρολόι», ένας 
πύργος ύψους 20 μ., που κατασκευάστηκε 
το 1859, ως μέρος τεμένους. Λίγο πιο κάτω 
θα βρείτε τη σκεπαστή Δημοτική Αγορά, χτι-
σμένη το 1940, η οποία μέχρι και σήμερα 
λειτουργεί καθημερινά.
6. Το καρναβάλι της Ξάνθης είναι το σημα-
ντικότερο της βόρειας Ελλάδας. Πολύ κόσμο 
προσελκύουν και οι Γιορτές της Παλιάς 
Πόλης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου. Και στις δύο περιπτώσεις, να ξέρετε 
ότι οι επισκέπτες είναι πολλοί και θα συνα-
ντήσετε συνωστισμό στα κεντρικά σημεία 
της Ξάνθης.

ΩΡΑ ΓΙΑ... ΝΕΣΤΟ
Η πόλη της Ξάνθης είναι η κατάλληλη βάση 
για να εξερευνήσετε τη γύρω περιοχή. Ο 
Νέστος απέχει περίπου 13 χλμ. και είναι ο 
πέμπτος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, 
φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Μακεδονία 
και τη Θράκη. Πηγάζει από τη Βουλγαρία, 
εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος στα όρια 
της Δράμας, συνεχίζει στον νομό Ξάνθης 
και εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος, όπου 
το δέλτα του ποταμού έχει χαρακτηριστεί 
ως Υδροβιότοπος Διεθνούς Σημασίας. Οι 
δύο κυριότερες «πύλες» του είναι τα χωριά 
Σταυρούπολη και Τοξότες, βόρεια και νότια 
των Στενών του Νέστου. Μπορείτε να επι-
σκεφτείτε την περιοχή όλο τον χρόνο, με 
ιδανικότερες εποχές την άνοιξη και το φθι-
νόπωρο. Και τον χειμώνα, όμως, αν το επι-
τρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορείτε να 
περπατήσετε στα Στενά του Νέστου και να 
κάνετε δραστηριότητες στα νερά του ποτα-
μού.

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΓΙΑ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ
«Τώωωρα, έφυγαν τα φλαμίνγκο, δεν θα 
βρείτε», μας είπε με αυτοπεποίθηση η Ε. 
Και όμως, πολλά φοινικόπτερα ξεχειμω-
νιάζουν στις λιμνοθάλασσες της Θράκης. 
Ο πληθυσμός τους αυξάνεται τον Μάρτιο 
και τον Οκτώβριο, αλλά είναι σίγουρο ότι, 
όποτε και να έρθετε, θα συναντήσετε δεκά-
δες ροζ φλαμίνγκο. Πολλά πουλιά είναι επι-
δημητικά, παραμένουν δηλαδή και τον χει-
μώνα στην ίδια περιοχή, ενώ άλλα του ίδιου 

είδους ταξιδεύουν νοτιότερα ή πιο βόρεια, 
γι’ αυτό και συγκεκριμένες περιόδους τα 
φλαμίνγκο στη Θράκη αυξάνονται. Καλα-
μιώνες, υγρά λιβάδια, ρηχά νερά και δέντρα 
θα δείτε σε όλη την έκταση από το χωριό 
Νέα Κεσσάνη (20 χλμ. από την Ξάνθη) μέχρι 
και το χωριό  Ίμερος της Ροδόπης (53 χλμ. 
από την Ξάνθη). Αρχικά θα έχετε αριστερά 
τη λίμνη Βιστωνίδα και δεξιά τη λιμνοθά-
λασσα του Πόρτο Λάγος. Εκτός από τα φλα-
μίνγκο, υπάρχουν επίσης κορμοράνοι, πελε-
κάνοι και δεκάδες άλλα είδη. Η στιγμή που 
θα δείτε από κοντά να σηκώνεται ένα σμή-
νος από φλαμίνγκο είναι μαγική. «Η σημα-
σία των πουλιών υπάρχει μόνο όταν πετούν 
για να θυμίζουν τον ξεχασμένο μας προορι-
σμό», είχε σημειώσει στα «Σχόλια του Τρί-
του» ο Μάνος Χατζιδάκις.
• Αρχαιολογ ικό Μουσείο Αβδήρων 
(Άβδηρα, τηλ. 25410-51003, Δευτέρα-
Κυριακή 08.00-15.00, 2 ευρώ). Αντικεί-
μενα από τον δημόσιο βίο, τα σπίτια και τους 
τάφους των κατοίκων της αρχαίας πόλης των 
Αβδήρων, πατρίδας του Δημόκριτου, εκτί-
θενται στο καλαίσθητο μουσείο. Εντυπω-
σιακά τα κοσμήματα, τα αγγεία, αλλά και οι 
αναπαραστάσεις τάφων. Απέχει 20 χλμ. από 
την Ξάνθη.
• Εκκλησάκι Αγίου Νικολάου. Σε νησάκι 
μέσα στο νερό είναι χτισμένος ο ναός του 
Αγίου Νικολάου και λίγο πιο μέσα το παρεκ-
κλήσι της Παναγίας Παντάνασσας. Μια 
ξύλινη γέφυρα πεζών τα συνδέει μεταξύ 
τους, αλλά και με τη στεριά. Θα έρθετε εδώ 
για να θαυμάσετε το τοπίο, αλλά και για να 
δείτε πλήθος πουλιών τριγύρω. Απέχει 27 
χλμ. από την Ξάνθη. Στο δεξί σας χέρι, στον 
επαρχιακό δρόμο Ξάνθης-Κομοτήνης, 2 χλμ. 
μετά το Πόρτο Λάγος.
• Φανάρι. Ανήκει στην Κομοτηνή, αλλά είναι 
το λιμάνι της περιοχής και εδώ θα ευχαρι-
στηθείτε φρέσκο ψάρι σε καλές τιμές. Κατευ-
θυνθείτε είτε στο Τουριστικό Περίπτερο 
Φαναρίου (Φανάρι, τηλ. 25350-31202) είτε 
στην ταβέρνα Φάρος (Φανάρι, τηλ. 25350-
31311). Και τα δύο έχουν θέα στη θάλασσα 
και φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τους 
ντόπιους ψαράδες. Απέχει 37 χλμ. από την 
Ξάνθη.

Ξάνθη: ανάμεσα σε ανατολή και δύση
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ΥλικΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 1½ κιλό πράσα, το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος
 ª 400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
 ª 2 κουτ. σούπας σταφίδες ξανθές
 ª 2 κουτ. σούπας κουκουνάρια
 ª 1 δάφνη
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο χυμός + ξύσμα από 1 λεμόνι ακέρωτο
 ª 2 κουτ. σούπας άνηθος, ψιλοκομμένος
 ª αλάτι, πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Κόβουμε τα πράσα σε φέτες περίπου 3 - 4 εκ. Βάζουμε 1 λίτρο νερό και το χυμό 

από το 1/2 λεμόνι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και την τοποθετούμε στη φωτιά. Οταν 
πάρει βράσει το νερό, ρίχνουμε τα πράσα (αν δεν «κολυμπάνε» μέσα στο υγρό, προ-
σθέτουμε λίγο ζεστό επιπλέον) και τα ζεματίζουμε για 5 - 6 λεπτά. Τα σουρώνουμε. 
Ζεσταίνουμε την ίδια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και καβουρδίζουμε τον κιμά με τη 
δάφνη.

 ª Μόλις αρχίζει να «αρπάζει» ο κιμάς, προσθέτουμε το λάδι και σοτάρουμε για 2 - 
3 λεπτά. Προσθέτουμε τα κουκουνάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να χρυ-
σίσουν. Τότε ρίχνουμε τις σταφίδες και αλατοπίπερο, ανακατεύουμε και προσθέτουμε 
τα ζεματισμένα πράσα, τον υπόλοιπο λεμονοχυμό και 300 ml ζεστό νερό. Κάνουμε 
ένα προσεκτικό ανακάτεμα, μετριάζουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για 
περίπου 20 λεπτά ή μέχρι το φαγητό να «πιει» τα υγρά του και να «μελώσει».

 ª Προσοχή: δεν ανακατεύουμε, για να μη διαλυθούν εντελώς τα πράσα, απλώς σεί-
ουμε την κατσαρόλα ανά διαστήματα. Ελέγχουμε και, αν το νερό απορροφηθεί νωρίς, 
προσθέτουμε λίγο, αλλά πάντα ζεστό. Αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με το 
ξύσμα λεμονιού και τον άνηθο και αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για περίπου 
15 λεπτά. Σερβίρουμε ως έχει με ψωμί και γιαούρτι ή συνοδεία ενός απλού πιλαφιού.

Άρωμα Κουζίνας
Μοσχάρι ριγανάτο στην 
κατσαρόλα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Η κυρία στο φούρναρη:
- «Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το 
ψωμί που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιά-
τικο.»
- «Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε 
ψωμί εδώ και 20 χρόνια!»
Και η κυρία:
- «Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!» 

Ήταν ένα αντρόγυνο και μια φορά η 
γυναίκα ρωτάει τον άντρα:
- Τι θα έκανες αν πέθαινα;
- Τι εννοείς τι θα έκανα; απαντά εκείνος.
- Θα ξαναπαντρευόσουν;
- Όχι, βέβαια, λέει εκείνος.
- Μα δεν σ αρέσει να είσαι παντρεμένος;
- Ε, μ αρέσει.
- Τότε γιατί δεν θα ξαναπαντρευόσουν;
- Ε, καλά θα ξαναπαντρευόμουν.
- Και θα κοιμόσουν στο κρεβάτι μας;
- Ε, ναι θα κοιμόμουν νομίζω.
- Αχα, λέει η γυναίκα του. Και θα την άφη-
νες να φοράει τα παλιά μου ρούχα;
- Αν εκείνη το επιθυμούσε, νομίζω πως ναι.
- Αλήθεια; Και θα έπαιρνες όλες τις φωτο-
γραφίες μου και θα τις άλλαζες με δικές 
της;
- Ε, μάλλον έτσι θα έκανα. Αυτό πρέπει να 
είναι και το σωστό.
- Έτσι ε; Και θα την άφηνες να παίζει με τα 
μπαστούνια μου του γκολφ;

- Όχι, βέβαια, απαντά εκείνος. Είναι αρι-
στερόχειρας...

Τρία πιτσιρίκια συζητούν για τα αυτοκί-
νητα του μπαμπά τους. «Το
αυτοκίνητο του μπαμπά μου», λέει ο ένας, 
«είναι φοβερά
γρήγορο και ο ίδιος πολύ καλός οδηγός. 
Να φανταστείτε, δουλεύει στην
Κόρινθο και ενώ σχολάει κάθε μέρα στις 
τέσσερις,
τέσσερις και μισή είναι στο σπίτι μας στο 
Χαϊδάρι...». «Σιγά», λέει ο
άλλος. «Εμένα δουλεύει στην Πάτρα και 
ενώ σχολάει κάθε
μέρα στις τέσσερις, το πολύ στις πέντε είναι 
σπίτι μας στο Θησείο...».
«Εμένα», λέει ο τρίτος, «ο πατέρας μου 
έχει το πιο γρήγορο
απ όλα και είναι και ο καλύτερος οδηγός. 
Αφού να φανταστείτε, είναι
δημόσιος υπάλληλος και ενώ σχολάει κάθε 
μέρα στις
τέσσερις, είναι στο σπίτι μας στο Χαλάν-
δρι... από τις δωδεκάμισι!».

ΑΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΦΑΣΑΡΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ 
ΕΠΙΑΣΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ,ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ 
ΘΑ ΣΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ.ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

FUN

κριΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε το 
άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε κάτι 
που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανικούς που 
σας προκαλούν «τρίτοι» και καλλιεργήστε 
την αισιοδοξία για το οικονομικό σας μέλ-
λον. Πάνω από όλα αρκεί να διαχειρίζεστε 
με σύνεση τα συμφέροντά σας αλλά και τα 
χρήματά σας.

ΤΑΥρΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στόχους 
σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ από τον 
εαυτό σας σε αρκετά θέματα και στο τέλος να 
μην γίνεται απολύτως τίποτα ή να μην γίνεται 
σωστά. Στην πραγματικότητα υπάρχει χρό-
νος για όλα, απλώς πρέπει επειγόντως να 
βάλετε προτεραιότητες.

διδΥμΟι
Οικονομικά, τα πράγματα δεν δείχνουν 
να πηγαίνουν άσχημα σε γενικές γραμμές, 
κάποιοι όμως θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα 
προκειμένου να εντυπωσιάσετε περισσό-
τερο. Αν κινηθείτε μεθοδικά θα μπορέσετε να 
έχετε σημαντικά αποκτήματα. Ο χώρος εργα-
σίας δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος αυτές 
τις μέρες καθώς εσείς έχετε ανάγκη είτε από 
αλλαγή είτε από ξεκούραση. 

κΑρκιΝΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτο-
πεποίθησης, για αυτό 
λοιπόν μέσα στις επό-
μενες μέρες, καλό θα 
ήταν να μην αναλά-
βετε καμία δουλειά, 
αν δεν είστε απόλυτα 
σίγουροι ότι μπορείτε 
να αντεπεξέλθετε. Μπο-
ρεί στην πρόταση μιας 
νέας ιδέας να σας συνεπαίρ-
νει ο ενθουσιασμός, αλλά μην 
τον αφήσετε να καθορίσει την τελική σας 
απόφαση. Φροντίστε να είστε υπεύθυνοι 
όπως συνηθίζετε, γιατί αλλιώς θα εκτε-
θείτε.

λΕωΝ
Στη δουλειά σας θα αναγκαστείτε να αντι-
μετωπίσετε πολλές αλλαγές και θα πρέ-
πει να αναπτύξετε τις προσαρμοστικές σας 
ικανότητες. Επίσης η σχέσεις σας με τους 
συναδέλφους σας θα γίνουν περίπλοκες. Τα 
έσοδά σας θα είναι ασταθή και για αυτό δεν 
θα πρέπει να κάνετε αλόγιστες σπατάλες ή 
να βάλετε κι άλλα χρέη.

πΑρΘΕΝΟΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή 
την εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άνθρωποι και γεγονότα θα σας απασχο-
λήσουν και θα σας απογοητεύσουν (ξενε-
ρώσουν) αρκετές φορές. Τις τυχόν οικονο-
μικές δυσκολίες θα τις αναπληρώσετε με 
τη δημιουργική σας φαντασία. Οι σωστές 
κινήσεις που θα κάνετε θα σας βοηθή-
σουν να πραγματοποιήσετε τα περισσό-
τερα από τα σχέδια που έχετε.

ΖΥΓΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοινω-
νική σχέση σας. Με μια πιο διπλωματική 
συμπεριφορά θα βγείτε περισσότερο κερ-
δισμένοι. Υπάρχει η πιθανότητα, απροσδό-
κητων εξελίξεων, που όπως κι αν εμφανι-
στούν δεν θα καταλήξουν ικανοποιητικά. 
Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθαρισμένοι, 
πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο χρόνο.

ΣκΟρπιΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας προ-
βλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες στιγ-
μές σχετικά με την προσωπική σας ζωή και 
τις γενικότερες διαπροσωπικές σας σχέ-
σεις. Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε τον εαυτό 
σας, καθώς μπορεί να είστε από αυτούς που 
θα βιώσουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου 
ακόμα και διαπραγματεύσεων θετικά ή 
αρνητικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο εύκολα 
τους στόχους σας θα είναι η μεγάλη κοινω-
νικότητά σας, για αυτό θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να εδραιωθείτε στο χώρο σας, ανα-
πτύσσοντας όσο περισσότερο μπορείτε τις 
«δημόσιες σχέσεις σας». Αποδεχθείτε προ-

σκλήσεις γιατί θα σας προσφέρουν 
ώρες χαλάρωσης.

ΑιΓΟκΕρωΣ
Την περίοδο αυτή ευνο-
ούν ται συζητήσεις, 
συμφωνίες και μετα-
κινήσεις. Παρά τ ις 
δυσκολίες που ακόμα 
είναι φανερό ότι υπάρ-

χουν, μπορούν όλα να 
προχωρήσουν αν δεί-

ξετε επιμονή και δεν είστε 
άκαμπτοι στις απαιτήσεις των 

άλλων. Στο στενό περιβάλλον η 
ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι δυσκολίες όμως 
στον επαγγελματικό τομέα παραμένουν.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Στον επαγγελματικό χώρο έχετε δώσει 
αρκετές, ίσως και πολλές υποσχέσεις, που 
κατά πάσα πιθανότητα δε θα μπορέσετε να 
τις πραγματοποιήσετε. Επειδή όμως έχετε 
δεσμευτεί απέναντι σε πολλούς ανθρώ-
πους, καλό θα είναι να βρείτε έναν τρόπο να 
ξεμπλέξετε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να σας παρεξηγήσουν.

ιΧΘΕιΣ
Θα διχαστείτε ανάμεσα σε υποχρεώσεις 
και προβλήματα με αποτέλεσμα να δημι-
ουργηθεί μία κατάσταση όχι και τόσο 
ενθαρρυντική. Η υπευθυνότητα και οι έξυ-
πνες ιδέες σας θα τακτοποιήσουν τις εκκρε-
μότητές σας και θα ηρεμήσετε. Η εποχή 
ευνοεί τη σύναψη συμφωνιών, επαγγελ-
ματικών και μη, αλλά απαιτεί προσεχτικές 
κινήσεις και πολλή ψυχραιμία. Μην είστε 
υπερευαίσθητοι και μην είστε με το παρα-
μικρό ευσυγκίνητοι, γιατί δεν θα ωφελη-
θείτε σε τίποτα.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Από τον βαθύ 19ο αιώνα 
μας έρχεται η «Σύγχρονος 
Ελλάς» του Εδμόνδου 
Αμπού. Αυτή η μαρτυρία 
του ευρυμαθούς και 
οξυδερκούς Γάλλου 
συγγραφέα και 
δημοσιογράφου είναι 
εκ πρώτης όψεως οι 
εντυπώσεις του από 
το «μικρόν βασίλειον» 
στη δεκαετία του 1850, 
εντυπώσεις που εν 
πολλοίς πίκραναν πολλούς 
Ελληνες της εποχής (αλλά 
και αργότερα) για τον 
απλούστατο λόγο ότι ο 
χαρακτήρας του Αμπού 
διακρίνεται για την 
ευθύτητα και τον ρεαλισμό 
του. 

Ε
δωσε, με άλλα λόγια, τη 
δική του ακτινογραφία 
του Ελληνα, της χώρας, 
της πρωτεύουσας, των 

θεσμών, της κοινωνίας, των ε-
θίμων, του τρόπου ζωής. Αν και 
εξαίρει σε πολλά το πνεύμα ε-
λευθερίας των Ελλήνων, εντού-
τοις, ο Αμπού βλέπει όλα όσα 
διαχρονικά συνοδεύουν τον 
«ελληνικό τρόπο».
Η νέα έκδοση αυτών των περι-
ηγητικών εντυπώσεων κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Μεταίχ-
μιο σε μετάφραση της Αριστέας 
Κομνηνέλλη, πρόλογο του Τάκη 
Θεοδωρόπουλου και τίτλο «Η 
Ελλάδα του Οθωνα» (καθώς 
ένας τίτλος πιστός στον πρω-
τότυπο «Η σύγχρονη Ελλάδα» 

θα δημιουργούσε πιθανώς 
σύγχυση). Ο Αμπού, ως από-
γονος των περιηγητών του 
18ου αιώνα αλλά και ως ένας 
Ευρωπαίος της εποχής του, 
έ χε ι πνεύμα διψασμένο γ ια 
γνώση. Μετά τη «Σύγχρονη 
Ελλάδα», το πασίγνωστο μυθι-
στόρημά του «Ο βασιλεύς των 
ορέων» (1857) είχε προκαλέ-
σει την μήνιν πολλών Ελλήνων, 
καθώς ο ήρωας, ένας ληστής, 
έμελλε να διεκδικεί το υπουρ-
γε ίο Δικαιοσύνης. Το σατ ι-
ρικό, σπινθηροβόλο, ε ιρω-
νικό και διεισδυτικό βλέμμα 
του Εδμόνδου Αμπού δεν ήταν 
κατανοητό, ούτε ευπρόσδεκτο. 
Λίγοι είδαν, τότε, τον «ανή-
συχο» Γάλλο που κινήθηκε από 
πηγαίο ενδιαφέρον να «κατα-

νοήσει».
Βρε ί τ ε  τη σε λίδα 69 σ την 
«Ελλάδα του Οθωνα», και θα 
διαπιστώσετε τη διαχρονικό-
τητα της κριτικής του Αμπού. 
Λέει ότι οι Ελληνες «τυφλώνο-
νται κατά τρόπο περίεργο σχε-
τικά με τη σπουδαιότητα της 
Ελλάδας. Κατά τη γνώμη τους 
όλα τα γεγονότα της Ευρώπης 
έχουν για επίκεντρο και σκοπό 
την Ελλάδα. Αν η Αγγλία κάνει 
διεθνή έκθεση, ο λόγος είναι 
για να προβληθούν τα προϊόντα 
της Ελλάδας. Αν η Γαλλία κάνει 
επανάσταση, ο λόγος είναι για 
να τροφοδοτήσει τις αθηναϊ-
κές εφημερίδες με ενδιαφέρο-
ντα άρθρα (...). Ο Σηκουάνας 
και ο Τάμεσης είναι υπόγειοι 
παραπόταμοι του Ιλισού και 

του Κηφισού». Η ειρωνεία του 
«μισέλληνα» (για τους πολλούς 
Ελληνες) Αμπού δεν είναι μονο-
μανής. Βλέπει πολλά θετικά, 
αλλά δεν εθελοτυφλεί.
Προερχόμενος από τη Γαλλία 
που ζει τα πρώτα πομπώδη 
χρόνια της Β΄ Γαλλικής Αυτο-
κρατορίας υπό τον Ναπολέοντα 
Γ΄, ο Αμπού έρχεται στη φτωχή 
Αθήνα του Οθωνα που είναι 
ακόμη περιορισμένη γύρω από 
την Ομόνοια και το Σύνταγμα. 
Για τα ευρωπαϊκά μέτρα, η ζωή 
στην Ελλάδα είναι πρωτόγονη 
αλλά σαφώς γοητευτ ική και 
εξωτική. Το πορτρέτο της Αθή-
νας όπως το δίνει ο Αμπού είναι 
πολύτιμο, διασκεδαστικό και 
με όλη την πρώτη ύλη για αυτο-
γνωσία διαρκώς επίκαιρη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
ρχές δεκαετίας του ’50, και ενώ η Ελλά-
δα προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά 
τον πόλεμο και την Kατοχή, οι ελληνικές 
κοινότητες της Αμερικής, πολυπληθείς, 

δυναμικές και οικονομικά εύρωστες, χτίζουν να-
ούς. Πάνω από 330 ορθόδοξες εκκλησίες αριθ-
μούσαν το 1953 η Bόρεια και η Nότια Αμερική 
και ο Καναδάς, οι 19 από αυτές στη Νέα Υόρκη. 
Τις ιστορούν σπουδαίοι Ελληνες ζωγράφοι και α-
γιογράφοι, τις επενδύουν περίτεχνα μαρμαροτε-
χνίτες και ξυλογλύπτες, που ταξιδεύουν αποκλει-
στικά γι’ αυτό στην Αμερική. Το υπερατλαντικό 
τους ταξίδι διευκολύνει ο εφοπλιστής Ιωάννης Π. 
Γουλανδρής. Τους ναυτολογεί στο πλοίο του «Νέα 
Ελλάς» της «Greek Line», παρακάμπτοντας με αυ-
τόν τον τρόπο τη θεώρηση του διαβατηρίου, κα-
θώς και την αντίδραση της Εκκλησίας της Αμερι-
κής που προτιμούσε ειδικευμένους τεχνίτες από 
τις ελληνικές κοινότητες.
Την ίδια περίοδο, ο Κωνσταντινουπολίτης αρχιτέ-
κτονας Εμμανουήλ Λαζαρίδης αναλαμβάνει την 
εσωτερική διαρρύθμιση του νεοανεγερθέντος 
ναού της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του 
Αγίου Σπυρίδωνος στη Νέα Υόρκη αφιερωμένου 

στον προστάτη της. Αναθέτει την κατασκευή του 
τέμπλου στον Θεοφάνη Νομικό και την αγιογρά-
φησή του στον Νίκο Εγγονόπουλο, μη γνωρίζο-
ντας καν ότι ειδικευόταν στην αγιογραφία. Δύο 
χρόνια αργότερα, και σχεδόν μια δεκαπενταετία 
μετά το εμβληματικό έργο μνημειακής εκκλησι-
αστικής ζωγραφικής στον ναό του Αγίου Διονυ-
σίου Αρεοπαγίτου, ο Σπύρος Βασιλείου αγιογρα-
φεί έντεκα εικόνες για το τέμπλο του ελληνορθό-
δοξου ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Ντιτρόιτ (1953-54).
Οι παραγγελίες στην Ελλάδα για τους ναούς της 
Αμερικής δεν σταματούν: ο Θεοφάνης Νομικός 
σμίλεψε τα τέμπλα του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου στη Νέα Υόρκη, του Αγίου Δημητρίου στο Ιλι-
νόις, του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Τζέρσεϊ και της 
Επισκοπής του Σικάγου, ο Στρατούλης εικονογρά-
φησε τον Αγιο Γεώργιο στη Νέα Υόρκη.
Ενδεικτικά έργα και ντοκουμέντα από τα προανα-
φερθέντα παρουσιάζονται στη μεγάλη έκθεση 
«Τέμπλον. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης. 
20ος και 21ος αιώνας» που φιλοξενεί εδώ και 
τρεις μήνες το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Θεσσαλονίκης , στην αίθουσα περιοδικών εκθέ-

σεων «Κυριάκος Κρόκος», παρουσιάζοντας 
ένα πανόραμα της νεοελληνικής θρησκευτικής 
ζωγραφικής τέχνης. Ενενήντα επτά δημιουργίες 
καταξιωμένων καλλιτεχνών άρρηκτα συνδεδε-
μένες με το Τέμπλο (το συμβολικό σημείο συνά-
ντησης του νοητού και του αισθητού) με αντιπρο-
σωπευτικά έργα της βιβλιοθήκης Βελιμέζη –τα 
82 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό– 
τεκμηριώνoνται με ντοκουμέντα από προσωπικά 
αρχεία των καλλιτεχνών. 

Ο Ιβάν Σαββίδης 
χορηγεί ρωσικό 
ντοκιμαντέρ για 
τον Καποδίστρια

Οι Ρώσοι τον θεωρούσαν 
ένα μεγάλο δάσκαλο της 
εξωτερικής πολιτικής της 

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

ο ελληνας που δεν αλλάζει ποτέ

Υπέροχες εικόνες, μοναδικές
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Η 
έβδομη σερί νίκη του ΠΑΟΚ στο πρωτά-
θλημα (όλες με μηδέν στην εστία του και η 
ενδέκατη μαζί με το κύπελλο) μπορεί και 
να τον κάνει ακλόνητο φαβορί για τον τίτ-

λο, έστω κι αν υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη ως το 
τέλος. Όμως, το πέρασμα από το Αγρίνιο έμοιαζε και 
είναι άκρως καθοριστικό στην κούρσα των «ασπρό-
μαυρων» προς το πρωτάθλημα,
Ο Παναιτωλικός για ένα ημίχρονο ήταν εξαιρετικός 
και έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, που στο β’ μέρος 
μη έχοντας περιθώρια βγήκε στην επίθεση, 
έπαιξε στο μισό γήπεδο τους Αγρινιώ-
τες και λυτρώθηκε από το πέναλτι-γκολ 
του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς.
Ο Τραϊανός Δέλλας επέλεξε για τον 
γηπεδούχο Παναιτωλικό ένα σχήμα 
με διάταξη «4-1-4-1» χωρίς να έχει 
στη διάθεσή του τον τιμωρημένο 
Μπεχαράνο, αλλά και τους τραυμα-
τίες Μπράβο, Ρότσα. Ο Κυριακίδης ήταν 
κάτω από τα γκολπόστ, ο Τσοκάνης αριστερό 
μπακ, οι Ροντρίγκες, Μιχάι στα στόπερ, ο Μαρινά-
κης δεξιός μπακ, ο Μάρκος Πάουλο στον άξονα, οι 
Μάζουρεκ, Ντίας εσωτερικοί, οι Ρόσα, Κλέσιο στα 
άκρα και ο Μοράρ στην κορυφή της επίθεσης. 
Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό 
σχήμα του ΠΑΟΚ έκρυβε μια έκπληξη, με την παρου-
σία του Δημήτρη Λημνιού στην ενδεκάδα αντί του 
Ρόμπερτ Μακ. Από εκεί και πέρα, ο Αντρέ Βιεϊρίνια 
ήταν πάλι στο αριστερό άκρο της αμυντικής τετρά-
δας (με τον Μάρσιο Αζεβέδο να μένει τελικά στον 
πάγκο), ενώ ο Χοσέ Κάνιας ήταν η επιλογή του δίπλα 
στον Μαουρίσιο κι ο Ελ Καντουρί αντί του τραυμα-
τία Δημήτρη Πέλκα.
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν για τον ΠΑΟΚ 
στο 3ο λεπτό, όταν ο Κάμπος μπήκε από τα αριστερά, 
έκανε το σουτ, αλλά ο Κυριακίδης έπεσε στη δεξιά 
γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ. Ο Παναιτωλικός 
απάντησε στο 8’ με το σουτ του Κλέσιο και στο 16’ 
με τον Μάζουρεκ στην πιο καλή στιγμή των γηπε-
δούχων μέχρι εκείνο το λεπτό.
Τα πολλά λάθη των παικτών του «Δικεφάλου» στη 

μεσαία γραμμή, κυρίως από τον Κάνιας, ήταν αυτά 
που έφεραν τους παίκτες του Παναιτωλικού επι-
κίνδυνα μέσα κι έξω από την περιοχή του Πασχα-
λάκη, ενώ στο 20’ ο ΠΑΟΚ έχασε τον Ελ Καντουρί, 
που αποχώρησε τραυματίας, με τον Μπίσεσβαρ να 
παίρνει τη θέση του στην ενδεκάδα. Οι «ασπρόμαυ-
ροι» δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους προς 
την εστία του Κυριακίδη, με τους Κάμπος και Μπίσε-
σβαρ να είναι οι μόνοι που προσπαθούσαν να δια-
σπάσουν την άμυνα, με τους γηπεδούχους να φτά-

νουν πιο κοντά στο 1-0 όταν στο 41’ ο Κλέσιο 
βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Πασχα-

λάκη, αλλά ο Έλληνας γκολκίπερ έπεσε 
σωστά στη γωνία του και με σπουδαία 
επέμβαση κράτησε το μηδέν για την 
εστία του. ́
Το β’ μέρος ανήκε εξολοκλήρου στον 
ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου αποφάσισε 

νωρίς στο β’ μέρος να ξοδέψει και τη δεύ-
τερη αλλαγή του, πέρασε τον Μακ αντί του 

Λημνιού, ο Κάμπος πήγε να παίξει στο δεξιό 
άκρο, με το «Δικέφαλο» να ψάχνει το γκολ, αλλά τους 
γηπεδούχους να κρατούν με κάθε τρόπο το μηδέν.
Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του β’ μέρους (64’) 
ο Κυριακίδης «απογειώθηκε» και είπε «όχι» στον 
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, στο αμέσως επόμενο λεπτό ο 
ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι στο γύρισμα του Κάμπος και 
στο χέρι του Μιχάι, ενώ στο 67’ είχαμε  διπλή ευκαι-
ρία για τον ΠΑΟΚ, πρώτα με την κεφαλιά του Μάτος 
και στη συνέχεια με το πλασέ του Πρίγιοβιτς, που 
απομάκρυνε ο Κυριακίδης.
Στο καλό διάστημα του (50’-70’) ο «Δικέφαλος» δεν 
βρήκε το γκολ που τόσο απεγνωσμένα έψαξε, πετώ-
ντας και στα σκουπίδια την σπουδαία ευκαιρία με 
την κεφαλιά του Μάτος (76’) και τον Ροντρίγκες να 
διώχνει  προ του Πρίγιοβιτς, που ήταν έτοιμος να 
σκοράρει από κοντά.
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι στο 86’! Μετά το κόρνερ 
του Μπίσεσβαρ και την ανατροπή του Βαρέλα από 
τον Μιχάι και τον Πρίγιοβιτς να κερδίζει τον Κυρια-
κίδη από την άσπρη βούλα βάζοντας τους «ασπρό-
μαυρους» μπροστά στο σκορ (0-1).

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Παναιτωλικός «εγκλώβισε» τον ΠΑΟΚ, αλλά στο 87’ ο Πρίγιοβιτς, στο πρώτο του γκολ εκτός 
Τούμπας, από την... βούλα του πέναλτι (πολύ αυστηρή η απόφαση Θάνου) έδωσε την πολύτιμη νίκη 
(0-1) στον Δικέφαλο και τον ξανάστειλε στη κορυφή! 

Τον... λύτρωσε ο 
Πρίγιοβιτς! Μετά την ισοπαλία στη Λάρισα, η επιστροφή στις νίκες ήταν μονό-

δρομος για την ΑΕΚ, η οποία έκανε αυτό που έπρεπε. Με τους Χρι-
στοδουλόπουλο-Λιβάια να σκοράρουν και τον Μπακασέτα να επι-

βεβαιώνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οι Κιτρινόμαυροι δεν χρει-
άστηκε να κάνουν μεγάλο ματς για να επικρατήσουν εύκολα με 2-0 και 
να στρέψουν πλέον την προσοχή τους στα δύο που έρχονται, για πρωτά-
θλημα και κύπελλο, με τον Ολυμπιακό.
Η ΑΕΚ μπήκε όπως έπρεπε στο ματς και θα μπορούσε να είναι μπρο-
στά στο σκορ από νωρίς. Στο 4’, όμως, η μπάλα πήγε στο δοκάρι από 
το πολύ ωραίο πλασέ του Μπακασέτα και στο επόμενο λεπτό ο Πίτκας 
απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μασούντ. Οι Κιτρινόμαυροι 
πίεζαν και είχαν στο μισό γήπεδο την Λαμία, η οποία, όπως αναμενόταν, 
αμυνόταν συνεχώς. Με κάτι τέτοιες άμυνες, άλλωστε, η Ενωση το έχει το 
θέμα της, αν και αυτή τη φορά δεν φάνηκε. 
Με τον Μπακασέτα ορεξάτο και σωστό στις πρωτοβουλίες του, η ομάδα 
του Μανόλο Χιμένεθ είχε συνεχώς την μπάλα και πατούσε στην αντίπαλη 
περιοχή, όπου γινόταν συνήθως λάθος στην τελική πάσα. Οχι και στο 
40’, όμως, όταν οι Μπακασέτας-Λιβάια-Σιμόες συνεργάστηκαν τέλεια 
και ο Πορτογάλος γύρισε για τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος πολύ 
εύκολα έκανε το 1-0 από κοντά και έστειλε την ΑΕΚ στα αποδυτήρια με 
προβάδισμα.
Οταν οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, πάντως, θα μπορού-
σαν να είναι ισόπαλες αλλά ο Τσιντώτας νίκησε τον Αναστασόπουλο στο 
τετ α τετ του 47’, μετά το λάθος του Γκάλο. Αυτή η ευκαιρία υπενθύμισε 
στην Ενωση ότι θα πρέπει να παραμείνει σοβαρή και η ομάδα του Χιμέ-
νεθ αυτό έκανε. Χωρίς να εντυπωσιάζει με την απόδοση της, αφού δεν 
χρειαζόταν και να φορτσάρει για να ελέγξει το ματς, η ΑΕΚ -για την οποία 
ήταν αρκετά καλός ο Λόπες- έψαξε το δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 63’. 
Ο Λιβάια ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την ασταθή επέμβαση του Πίτκα 
στο σουτ του Μπακασέτα, για να γράψει το 2-0 και κάπου εκεί το ματς 
ουσιαστικά τελείωσε. Αυτό φαινόταν άλλωστε και από την αντίδραση 
του Χιμένεθ, ο οποίος έβγαλε τους Χριστοδουλόπουλο και Λιβάια για να 
βάλει τους Κλωναρίδη και Γιακουμάκη, την ίδια ώρα που οι οπαδοί της 
ΑΕΚ ασχολούνταν με τα ντέρμπι που ακολουθούν με τον Ολυμπιακό σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο.
Man of the match: Ο Μπακασέτας. Πήγε να βάλει γκολάρα στο δοκάρι 
του 4ου λεπτού, είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της ΑΕΚ και γενικά ό,τι 
καλό έκανε η Ενωση ξεκινούσε από τα πόδια του.
Αδύναμος κρίκος: Ο Πίτκας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στο 
σουτ του Μπακασέτα και τελικά έγινε το 2-0, ο Ορτέγκα ήταν άφαντος 
επιθετικά. Ας επιλέξει ο καθένας όποιον από τους δύο θέλει.
Στο ύψος του: Οι δύο σκόρερ και ο τερματοφύλακας. Χριστοδουλόπου-
λος και Λιβάια ήταν ούτως ή άλλως καλοί και επιβραβεύτηκαν με τα γκολ 
τους, ενώ ο Τσιντώτας χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές και το έκανε. 
Ειδικά η πρώτη απόκρουση, στο τετ α τετ του 47’, ήταν καθοριστική. 
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Γκάλο, Βράνιες, Λαμπρόπουλος, 
Λόπες, Σιμόες (80’ Αϊντάρεβιτς), Μοράν, Χριστοδουλόπουλος (69’ Κλω-
ναρίδης), Μασούντ, Μπακασέτας, Λιβάια (73’ Γιακουμάκης).
Λαμία (Μπάμπης Τεννές): Πίτκας, Μπουλούλης, Αναστασιάδης, Κου-
κόλης, Παπαργυρίου, Όμο, Αναστασόπουλος, Ορτέγκα (74’ Λινάρδος), 
Ακόστα (57’ Παντελιάδης), Καραγιάννης, Τσούκαλος (62’ Μπούντνικ).

Ξεκούραστα πριν τα ντέρμπι 
και περιμένει...
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Ο 
Παναθηναϊκός είχε δι-
άθεση, είχε φάσεις και 
δοκάρι στο πρώτο ημί-
χρονο στην Ριζούπο-

λη, αλλά του έλειψε το γκολ. Έτσι, 
για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνί-
δι δεν κατάφερε να κερδίσει με το 
0-0 κόντρα στον Απόλλωνα να μην 
αφήνει φυσικά ευχαριστημένο τον 
Ουζουνίδη, τους παίκτες του και 
τον κόσμο του που βρέθηκε και 
πάλι στο πλευρό του.
Ο Γιώργος Παράσχος παρέταξε την 
ομάδα του με 4-3-3. Στο τέρμα βρέ-
θηκε ο Τσόβιτς, στην άμυνα από τα 
δεξιά προς τα αριστερά οι Στάθης, 
Ζησόπουλος, Μπαρτολίνι, Κού-
ρος. Αμυντικός μέσος ο Παπάζο-
γλου, με τους Τσουκαλά και Κονέ 
πιο μπροστά του. Δεξιά βρέθηκε 
ο Ντεβέσα, αριστερά ο Αλμπάνης 
και στην κορυφή της επίθεσης ο 
Ελμπάζ.
Από την άλλη, ο Μαρίνος Ουζουνί-
δης κατέβασε την ομάδα του με 4-2-
3-1. Ο Βλαχοδήμος ήταν στο τέρμα, 
ο Γιόχανσον δεξιά στην άμυνα, ο 
Ινσούα αριστερά και οι Οικονόμου, 
Κολοβέτσιος στα στόπερ. Στα χαφ 
βρέθηκαν οι Κουρμπέλης, Τζανδά-
ρης, δεξί εξτρέμ ήταν ο Χατζηγιοβά-
νης, αριστερό ο Λουντ και δεκάρι ο 
Άλτμαν. Στην κορυφή της επίθεσης 
βρέθηκε ο Δώνης.
Το παιχνίδι στην Ριζούπολη άρχισε 
με τον Απόλλωνα Σμύρνης να πατά 
ελαφρώς καλύτερα και να έχει την 
πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. 
Μόλις στο 9’, μετά από εκτέλεση 
φάουλ του Κούρου ο Αλμπάνης με 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο αρι-
στερό δοκάρι.
Αυτή ήταν η μόνη φάση που απεί-
λησε όμως ο Απόλλων στο πρώτο 
ημίχρονο. Από το δεκάλεπτο κι 
έπειτα ο Παναθηναϊκός είχε την 
μπάλα στα πόδια του και δημιούρ-
γησε τρεις καλές ευκαιρίες απένα-
ντι στην αντίπαλη εστία. Αρχικά 
στο 11’, ο Δώνης με κεφαλιά 
έβγαλε τον Άλτμαν απέναντι στον 
Τσόβιτς, αλλά το πλασέ του ήταν με 
τον Κροάτη γκολκίπερ να σώζει με 
τα πόδια.
Δύο λεπτά αργότερα, οι «πρά-
σινοι» απείλησαν ξανά, όταν ο 

Δώνης πήρε την κεφαλιά μετά από 
φάουλ του Λουντ, αλλά η μπάλα 
έφυγε άουτ. Η τελευταία καλή 
στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν στο 
21ο λεπτό. Τότε, ο Παναθηναϊκός 
ισοφάρισε τα δοκάρια, όταν ο Γιό-
χανσον έκανε την σέντρα σουτ κι 
είδε την μπάλα να σταματάει στο 
οριζόντιο δοκάρι.
Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες 
δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν 
κάποια φάση απέναντι στις δύο 
εστίες, με το 0-0 να μένει μέχρι το 
τέλος του πρώτου 45λεπτου.
Καμία σχέση με το πρώτο ημί-
χρονο δεν είχε η επανάληψη, με 
Απόλλωνα και Παναθηναϊκό να 
μην μπορούν να δημιουργήσουν 
φάσεις. Ελάχιστες ήταν οι καλές 
στιγμές και σε καμία περίπτωση 
δεν θύμισαν τις τέσσερις καλές του 
πρώτου 45λεπτου.
Η πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος 
ήταν στο 66’, όταν ο Ινσούα μετά 
από φάουλ έκανε το σουτ μέσα 
στην περιοχή η μπάλα κόντραρε κι 
απομακρύνθηκε. Στο 73’ η κεφα-
λιά του Άλτμαν δεν ήταν καλή και 
ένα λεπτό αργότερα ο Απόλλων 
έφτασε κοντά στο 1-0.
Στο 74’ λοιπόν, η «Ελαφρά Ταξι-
αρχία» έφτασε μια ανάσα από το 
γκολ που θα της έδινε και τη νίκη. 
Ο Ελμπάζ με τρομερή ενέργεια... 
άδειασε τον Κολοβέτσιο και βρέ-
θηκε απέναντι στον Βλαχοδήμο. 
Το σουτ που επιχείρησε όμως ήταν 
κάκιστο κι έφυγε πολύ ψηλά άουτ.
Αυτή ουσιαστικά ήταν και η τελευ-
ταία καλή στιγμή στο ματς μια και 
στο φινάλε τα νεύρα ήταν τεταμένα. 
Αυτό έφερε την αποβολή του Στάι-
κου, ο οποίος αρχικά πήρε κίτρινη 
κάρτα στο 88’. Στο φάουλ που εκτε-
λέστηκε οι γηπεδούχοι διαμαρτυ-
ρήθηκαν για χέρι του Κολοβέ-
τσιου, αλλά στο ριπλέι φάνηκε ότι 
ο αμυντικός των «πρασίνων» διώ-
χνει με το κεφάλι και μετά η μπάλα  
βρίσκει στο χέρι του, χωρίς να 
υπάρχει πρόθεση. Και στο 92’ είδε 
την δεύτερη κίτρινη επειδή κλό-
τσησε την μπάλα κι αποβλήθηκε, 
με το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος 
και ο Παναθηναϊκός να μην παίρνει 
ούτε στη Ριζούπολη διπλό.

απόλλων σμύρνης - παναθηναϊκός 0-0

Μόνο η διάθεση δεν αρκεί... 

Γκέλα... ολκής στη μάχη για τον τίτλο του 
πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό καθώς 
το 1-1 στη Τρίπολη τον έριξε στη 2η θέση! Για 
πέναλτι του Σισέ στον Μανιά φωνάζουν οι 
Αρκάδες.

Ε
ίχε συμπληρώσει 10 σερί νίκες. Αυτές του έ-
δωσαν πίσω την κορυφή του πρωταθλήματος. 
Και με αυτό το μομέντουμ πήγαινε στην Τρί-
πολη ο Ολυμπιακός. Ομως εκεί τον περίμενε 

ο Αστέρας του Σάββα Παντελίδη. Η ομάδα της Τρίπο-
λης όχι μόνο του στέρησε τη νίκη (1-1) και την κορυ-
φή αλλά εάν στο τέλος του ματς μία ομάδα μπορεί να 
νιώθει αδικημένη από το τελικό σκορ αυτή είναι η γη-
πεδούχος.
Με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα ο 
Αστέρας ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, δημι-
ουργώντας τεράστιο βραχυκύκλωμα στον Ολυμπι-
ακό ο οποίος δεν μπορούσε να απειλήσει την εστία 
του Αθανασιάδη παρά το γεγονός ότι «καιγόταν» για 
τη νίκη. Στο τέλος ωστόσο του 90λεπτου ο Αστέρας 
είναι ο κερδισμένος της βραδιάς (έπιασε στην 5η θέση 
Πανιώνιο και Ξάνθη) και ο Ολυμπιακός ο χαμένος ο 
οποίος πλέον έπεσε στην 2η θέση.
Αν και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που «καιγόταν» 
για τη νίκη, εντούτοις ο Αστέρας ήταν αυτός 
που μπήκε καλύτερα στο ματς. Το 4-2-3-1 
του Παντελίδη με τους Κυριακόπουλο 
και Τσιλιανίδη στα εξτρέμ και τον 
Τόνσο σ’ ελεύθερο ρόλο πίσω από τον 
Μανιά λειτούργησε στην εντέλεια με 
τους Μουνάφο και Ιγκλέσιας να καλύ-
πτουν το κέντρο. Στο πρώτο μισάωρο 
μάλιστα ο Αστέρας είχε τρεις πολύ καλές 
φάσεις και φυσικά το γκολ που άνοιξε το σκορ.
Μετά από στατική φάση, ο Τσιλιανίδης σημάδεψε τον 
μοναδικό άνθρωπο που θα μπορούσε να νικήσει στον 
αέρα τους Σισέ και Ενγκελς και η ομάδα της Τρίπολης 
πήρε το προβάδισμα. Ο Ιγκλέσιας στο 21’ κινήθηκε 
άψογα στο όριο του οφσάιντ πήρε την κεφαλιά στο 
ύψος της μικρής περιοχής και έκανε το 1-0.
Οσο καλά μπήκε ο Αστέρας, τόσο... μπερδεμένο ήταν 
το σύνολο του Οσκαρ Γκαρθία. Μπορεί το σχήμα να 
μην άλλαξε όμως η παρουσία του Μιραλάς πίσω από 
τον Ανσαριφάρντ (Μάριν, Πάρντο στα εξτρέμ) περισ-
σότερο μπέρδεψε τον Ολυμπιακό παρά τον βοήθησε. 
Στο πρώτο μισάωρο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κομπάρ-
σοι στην παράσταση του Αστέρα (απολύτως δίκαιο το 
1-0 μέχρι εκείνη την στιγμή) και εμφανίστηκαν μετά το 
φάουλ του Μιραλάς.

Ο Βέλγος απείλησε στο 29’ με καλή εκτέλεση φάουλ 
(μόλις άουτ) είχε δοκάρι στο 31’ μετά από μακρινή 
εκτέλεση φάουλ (έδιωξε με τ’ ακροδάχτυλα ο Αθα-
νασιάδης πριν βρει στο οριζόντιο) και στο 37’ βρήκε 
τον τρόπο να ισοφαρίσει. Ο Τριανταφυλλόπουλος 
πήγε άγαρμπα πάνω στον Ανσαριφάρντ τον ανέτρεψε 
μέσα στην μικρή περιοχή και ο Ιρανός επιθετικός (στο 
38’) ισοφάρισε το ματς μιας και ευστόχησε από τα 11 
μέτρα...
Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε την ψυχολο-
γία από το γκολ, ο Αστέρας ήταν αυτός που έχασε τη 
μεγαλύτερη φάση πριν πάνε οι δύο ομάδες στ’ αποδυ-
τήρια με τον Προτό να κάνει την καλύτερη απόκρουση 
του αγώνα στο σουτ του Μουνάφο στο 43’.
Ο Οσκαρ Γκαρθία αποφάσισε να... πειράξει το παι-
χνίδι από το 46’. Εξω Μάριν, μέσα Φορτούνης και ο 
Μιραλάς στις πτέρυγες. Το πρώτο πείραμα δεν πέτυχε 
παρά μόνο στη φάση του 53’ όταν μετά από απομά-
κρυνση του Αθανασιάδη σε σέντρα του Φορτούνη 
ο Μιραλάς δεν τελείωσε σωστά την φάση. Στο 70’ 
αποφάσισε να... πειράξει κι άλλο τον Ολυμπιακό ο 
Ισπανός τεχνικός. Ο Οτζίτζα στην θέση του (αρνητι-
κού) Πάρντο με τον Φορτούνη να πηγαίνει αριστερά 
και ο Μιραλάς να παίζει δεξιά (τρίτη αλλαγή θέση για 
τον Βέλγο). Παρά την όρεξη του Οτζίτζα δεν άλλαξε 

κάτι και οι όποιες φάσεις έγιναν από τον Ολυ-
μπιακό ήταν από λάθος απομακρύνσεις 

του Αστέρα (στο 72’ του σουτ του Ζιλέ 
που έδιωξε ο Αθανασιάδης και στο 81’ 
το σουτ του Κούτρη που έφυγε ψηλά 
άουτ). Η τελευταία αλλαγή του Γκαρ-
θία που το πάλεψε πολύ από τον πάγκο 
αλλά δε του βγήκε ήταν η είσοδος του 

Τζούρτζεβιτς (στο 85’) αντί του Σισέ και 
4-2-4 για τα τελευταία λεπτά. Δεν άλλαξε 

κάτι μιας και οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν γκολ 
με βαθιές μπαλιές και στο 94’ ο Καρίμ δεν μπόρεσε 
μέσα στον συνωστισμό να τελειώσει την φάση.
Οσο για τον Αστέρα; Εδωσε μέτρα στον Ολυμπιακό, 
κλείστηκε στο καβούκι του με συγκεκριμένο πλάνο και 
έψαχνε με καλές προϋποθέσεις την κόντρα. Ο Μου-
νάφο δεν τελείωσε σωστά την φάση στο 63’, ο Τόνσο 
έκανε αδύναμο πλασέ στο 67’ και ο Μανιάς διαμαρ-
τυρήθηκε για πέναλτι στο 76’. Στο κακό του ημίχρονο 
ο Αστέρας βρήκε τις φάσεις για να κάνει μεγαλύτερη 
ζημιά στο αντίπαλό του και να μείνει μόνος πέμπτος...
Ουσιαστικά ποδόσφαιρο δεν είδαμε μετά τη φάση 
του Κούτρη (στο 81’) μιας και ο Ολυμπιακός έψαχνε 
γκολ με βαθιές μπαλιές ανάμεσα στα ψηλά κορμιά της 
Τρίπολης και ο Αστέρας δεν είχε τις δυνάμεις για να 
κυνηγήσει το δεύτερο γκολ...

αστέρας τρίπολης-ολυμπιακός 1-1

Φρένο στον Ολυμπιακό
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Τρεις φορές είδε την μπάλα 
να σταματάει στο αντίπαλο 
δοκάρι, έχασε και άλλες μεγάλες 
ευκαιρίες πριν η μπάλα δείξει 
στον ΟΦΗ πόσο δίκιο είχε ο Όσιμ. 
Οι Κρητικοί έχασαν από τον 
Απόλλωνα στην Λάρισα με 1-0 και 
έμειναν 5 βαθμούς πίσω από την 
Παναχαϊκή.

Ν
αι η αλήθεια είναι πως πολλές 
φορές χρησιμοποιείται η φρά-
ση του Ίβιτσα Όσιμ, τις περισ-
σότερες υπερβολικά. Σήμερα 

όμως και όσον αφορά τον αγώνα του 
Απόλλωνα Λάρισας με τον ΟΦΗ ήταν α-
πολύτως δικαιολογημένη. Και ήταν γιατί 
από την μία οι Κρητικοί έχαναν την μία 
τεράστια ευκαιρία μετά την άλλη, έχο-
ντας και τρία δοκάρια και από την άλλη 
οι Λαρισαίοι στην μία και μοναδική τους 
ευκαιρία πέτυχαν το γκολ επικρατώντας 
με 1-0.
Μια νίκη που ανεβάζει τον Απόλλωνα 
σ την 11η θέση και τους 16 βαθμούς, 
δίνοντάς του φιλί ζωής και κρατάει τρί-
τον τον ΟΦΗ, με την διαφορά όμως από 
την δεύτερη Παναχαϊκή να μεγαλώνει 
και να φτάνει στους 5, κάνοντας ακόμα 
πιο δύσκολα τα πράγματα γοα την συνέ-
χεια.
Όσον αφορά το ματς, στο πρώτο ημί-
χρονο δεν είδαμε και το φοβερό θέαμα. 
Οι φιλοξενούμενοι ε ίχαν τον έλεγχο 
αλλά ως εκεί. Στο δεύτερο οι παίκτες 
του Νίκου Παπαδόπουλου μπήκαν 
εν τυπωσιακά και μόλις σ το 47’ είχαν 
το πρώτο τους δοκάρι με τον Πουρτου-
λίδη με εκτέλεση φάουλ. Η πίεση συνε-
χίσ τηκε με τους Κρητικούς να έχουν 
ακόμα δύο και συγκεκριμένα με τους 
Μάνο στο 78’ και Ντίνα στο 86’. Δύο 
λεπτά πριν το τρίτο δοκάρι του ΟΦΗ ο 
Ανδρέου με κεφαλιά στην πρώτη επί-
θεση του Απόλλωνα έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Στρέζου διαμορφώνο-
ντας το τελικό 1-0.
Απόλλων Λάρισας (Θεοδοσιάδης): Παϊ-
τέρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, Παπα-
ζαχαρίας, Ανδρέου Β. (85’ Μαυρίας), 
Αγροδήμος, Χατζής, Μαυριάς, Τσιλού-
λης, Καρακατσάνης (61’ Κάνουλας), Ιβα-
νίδης (79’ Ιβανίδης)
ΟΦΗ (Παπαδόπουλος): Στρέζος, Φαζός 

(46’ Πορτουλίδης), Νάστος (72’ Μαχαί-
ρας), Ντίνας, Μάνος, Παπαστεριανός, 
Κομεσ ίδης, Κοιλιάρας (81’ Αργυρό-
πουλος), Μπολάκης, Κουτσιανικούλης, 
Ποτουρίδης

Παναχαϊκή-Βέροια 2-0
Ηταν το φαβορί και το απέδειξε από το 
πρώτο κιόλας ημίχρονο. Και όχι μόνο 
αυτό. Στο τέλος της μέρας η Παναχα-
ϊκή αύξησε και την διαφορά της από 
τον τρίτο ΟΦΗ ο οποίος γνώρισε την 
ήτ τα από τον Απόλλωνα Λάρισας. Η 
ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 2-0 
της Βέροιας με δύο γκολ μέσα σε εννιά 
λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και «καθά-
ρισε» το τρίποντο από πολύ νωρίς.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μωραΐτης. 
Πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του 
(στο 30’) και κέρδισε το πέναλτι στο 37’ 
από το οποίο προήλθε το 2-0 από τον 
Φωτάκη (στο 38’). Η Παναχαϊκή θα μπο-
ρούσε να είχε πετύχει και τρίτο γκολ 
στο δεύτερο ημίχρονο αλλά το σουτ του 
Βασιλείου στο 75’ έδιωξαν πάνω στη 
γραμμή οι αμυντικοί της Βέροιας.
Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΑ Χ Α ΪΚΗ ( Σωκρά τ ης  Οφρυδό -
πουλος): Σούλης, Ντάσιος, Μπουτζί-
κος, Μακρυδημήτρης, Γκίνο, Αργυρό-
πουλος, Σωτηράκος, Στεργίδης, Φωτά-
κης (60’ Λουμπαρδέας), Ελευθεριάδης 
(64’ Μαστραντωνάκης), Μωραΐτης (74’ 
Βασιλείου)
ΒΕΡΟΙΑ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): 
Γιαγκόζης, Κοζάκης (80’ Ζυγκερίδης), 
Ουνγιαλίδης, Δαμιανάκης, Καψάλης (60’ 
Γιαμόα), Δόρης, Μπλέτσας, Λαζόπουλος 
(70’ Μέξης), Βανκεβάι, Λίταινας, Μπα-
στιανός

(Χ)αμένοι και οι δύο...
Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 
13ης αγωνιστικής της football league 
διεξήχθη σ τα Τρίκαλα με την τοπική 
ομάδα να υποδέχεται την Αναγέννηση 
Καρδίτσας στο ντέρμπι της Θεσσαλίας. 
Οι δύο ομάδες πάλεψαν γ ια τη ν ίκη, 
ωστόσο δεν κατάφεραν να την πάρουν 
με το 1-1 να βρίσκει χαμένες και τις δύο 
ομάδες.
Ο αγώνας ήταν ένα ντέρμπι όπως ανα-
μενόταν με τους φιλοξενούμενους να 
καταφέρνουν να ανοίγουν το σκορ στο 
89’ με σουτ του Κονέ. Εκεί όμως που 

όλα έδειχναν πως θα έπαιρναν τη νίκη, 
ήρθε ο Τόμιτς με εκτέλεση πέναλτι στο 
90’ να διαμορφώσει το τελικό 1-1. Με 
τον βαθμό αυτόν τα Τρίκαλα έφτασαν 
τους 23 και βρίσκονται 4 πίσω από τον 
τρίτο ΟΦΗ που έχει ένα ματς λιγότερο, 
ενώ η Αναγέννηση έφτασε τους 18 και 
είναι στην 8η θέση.
Τρίκαλα (Αν των ίου):  Αποσ τολίδης, 
Πάνος, Χιν τζίδης, Λεάν τρο, Βέρτζος, 
Μάκος (75’ Τζόκ ιτ ς),  Μιλοσάβλιεβ, 
Γροντής (60’ Σαχιν ίδης), Ντακόλ (60’ 
Ζγκούρι), Τόμιτς, Γιαννιτσάνης.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Βαζάκας): Γκέ-
κας,  Καρρίκ,  Κωνσ ταν τ ινόπουλος, 
Ρουσσάκης, Θεοδωράκης, Μπιτέλης, 
Σουντουρά, Σταματάκης (78’ Ντάγκρας), 
Τζέκος (54’ Κονέ), Πλαβούκος, Χαντζά-
ρας (15’ Μπούσδρας).

Κισσαμικός-Αιγινιακός 3-1
Ψεκάσ τε, σκουπίσ τε, τε λε ιώσατε. Ο 
Κισσαμικός «καθάρισε» το ματς με τον 
Αιγινιακό στα πρώτα 27 λεπτά μιας και 
βρέθηκε μπροστά με τρία τέρματα!
Μλις στο 4’ ο Αποστολίδης με κοντινό 
πλασέ (μετά από ασίστ του Χαλκιαδάκη) 
έκανε το 1-0 και στο 10’ ο Ζαν Μπατίστ 
Λέο έκανε το 2-0! Το επιθετικό κρεσέ-
ντο του Κισσαμικού ολοκληρώθηκε στο 
27’ όταν ο Χαλκιαδάκης έκανε το 3-0!
Η μοναδική αντίδραση του Αιγινιακού 
ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερή-
σεων του ημιχρόνου όταν μείωσε με τον 

Παπαδόπουλο αλλα μέχρι εκεί, μιας και 
σ το δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε το 
παραμικρό.

Εκτο ματς χωρίς νίκη για τη 
Δόξα
Ακόμα μία ισοπαλία για την ομάδα της 
Δράμας η οποία δεν μπόρεσε να νικήσει 
ούτε μέσα στην έδρα της ΑΕ Καραϊσκά-
κης. Η ομάδα του Νίκου Κωστενόγλου 
μετράει έξι σερί παιχνίδια χωρίς νίκη 
(5 ισοπαλίες και μία ήττα) με αποτέλε-
σμα να απομακρυνθεί από τις πρώτες 
θέσεις.
Παρόλα αυτά η Δόξα είχε την ευκαιρία 
να πάρει τους τρεις βαθμούς αλλά στο 
65’ ο Κουσκουνάς ο οποίος έφυγε μόνος 
του στην αντεπίθεση δεν μπόρεσε να 
νικήσει τον Μέλκα.

Εργοτέλης – Σπάρτη 0-0
Μια ακόμα απώλεια γ ια τον Εργο-
τέλη με τους Κρητικούς να μην μπο-
ρούν σ το Παγκρήτ ιο να επικρατή-
σουν της Σπάρτης και να μένουν πίσω 
στον βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα 
του Τάκη Γκώνια ήταν αυτή που έχασε 
την μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του 
Μπουρσέλη στο 71’ αλλά το 0-0 ήταν 
το τελικό αποτέλεσμα. Με την ισοπα-
λία αυτή οι Ηρακλειώτες έφτασαν τους 
10 και παραμένουν σ την 16η θέση, 
ενώ οι Σπαρτιάτες τους 21 και βρίσκο-
νται στην 5η.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

απίστευτες ευκαιρίες και οδυνηρή ήττα για οφη
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Η 
19η αγωνιστική έφερε νέα δε-
δομένα στην κορυφή του πρω-
ταθλήματος Super League ΣΟΥ-
ΡΩΤΗ. Η γκέλα του Ολυμπιακού 

στην Τρίπολη σε συνδυασμό με τη νίκη 
του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλι-
κού έφερε τον Δικέφαλο του Βορρά στην 
πρώτη θέση με τους Πειραιώτες να πέ-
φτουν στην δεύτερη θέση, με την ΑΕΚ να 
ακολουθεί τρίτη. Και όλα αυτά με τις τρεις 
ομάδες να τις χωρίζει ένα βαθμός διαφο-
ρά. Καταλαβαίνει κανείς μπαίνοντας στην 
τελική ευθεία του πρωταθλήματος κάθε 
απώλεια βαθμών θα μετράει διπλά στην 
μάχη για το πρωτάθλημα.

ΠΑΟΚ
Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ συνεχίζει τις δύσκο-
λες αποστολές αφού μετά το Αγρίνιο ακο-
λουθεί μια νέα επικίνδυνη έξοδος, αυτή 
την φορά στα Γιάννενα κόντρα στον ΠΑΣ. 
Τα δύσκολα όμως για την ομάδα του Ραζ-
βάν Λουτσέσκου θα έρθουν τον Φεβρου-
άριο όπου θα έχει τέσσερα συνεχόμενα 
ματς όπου θα κριθούν τα πάντα. Αρχικά 
την 23η αγωνιστική όταν ο ΠΑΟΚ θα υπο-
δεχτεί στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, για να 
ακολουθήσει το ταξίδι στην Τρίπολη. Την 
25η αγωνιστική ακολουθεί το ντέρμπι των 
Δικεφάλων, για να ολοκληρωθεί η τετράδα-
φωτιά με το ματς στο Περιστέρι κόντρα 
στον Ατρόμητο. Τελευταία καλή δοκιμασία 
για τους Θεεσαλονικείς είναι το παιχνίδι της 
Λεωφόρου την 29η αγωνιστική και προτε-
λευταία του πρωταθλήματος κόντρα στον 
προβληματικό Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός
Τα δύσκολα για τον Ολυμπιακό ξεκίνη-
σαν από την Τρίπολη όπου η ισοπαλία 1-1 
έφερε την πρώτη απώλεια βαθμών για τον 
Όσκαρ Γκαρθία με τους «ερυθρόλευκους» 
να πέφτουν στην δεύτερη θέση. Τα κρί-
σιμα ματς για τους Πειραιώτες συνεχίζο-
νται αφού στις επόμενες τέσσερις αγωνι-
στικές υπάρχουν τα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ 
(20η αγωνιστική) και ΠΑΟΚ (23η αγωνι-
στική), καθώς και η δοκιμασία στο Περι-
στέρι κόντρα στον Ατρόμητο (21η αγω-
νιστική). Στη συνέχεια υπάρχει το αιώ-
νιο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά με 

την αφαίμαξη που υπάρχει στο έμψυχο 
υλικό των «πρασίνων» και την δεδομένη 
κακή οικονομική κατάσταση του συλ-
λόγου κάνουν τον Ολυμπιακό ξεκάθαρο 
φαβορί. Καταλαβαίνει κανείς ότι στα τρία 
αυτά ματς θα κριθεί κατά πολύ το αν οι 
παίκτες του Γκαρθία θα διατηρήσουν τα 
σκήπτρα τους.

ΑΕΚ
Τέλος, η ΑΕΚ μπορεί αυτή την στιγμή να 
βρίσκεται την τρίτη θέση, αλλά η δια-
φορά της από την κορυφή είναι μόλις δύο 
βαθμούς. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ 
επίσης έχει σημαντικά ματς που θα κρί-
νουν πολλά στις επόμενες τέσσερις αγω-
νιστικές, αρχής γενομένης από το επερ-
χόμενο ντέρμπι στο Καραϊσκάκη κόντρα 
στον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια ακολου-
θούν δύο εντός έδρας ματς με κατώτερους 
αντιπάλους πριν έρθει το εκτός έδρας παι-
χνίδι με τον Ατρόμητο για την 23η αγω-
νιστική, σε μια αγωνιστική που υπάρχει 
και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.  Την 
25η αγωνιστική υπάρχει το ντέρμπι με τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στη συνέχεια ακο-
λουθούν τέσσερα ματς που μπορεί η ΑΕΚ 
να κάνει το απόλυτο. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών διεκδι-
κητών μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος:
20η: ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός 
- ΑΕΚ
21η: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος - 
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
22η: Λαμία - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Ξάνθη, Ολυμπι-
ακός - Πανιώνιος
23η: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, Ατρόμητος - 
ΑΕΚ
24η: Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - 
Πανιώνιος, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
25η: Πλατανιάς - Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
26η: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός - 
Ολυμπιακός, ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
27η: ΠΑΟΚ - Πανιώνιος, Πλατανιάς - ΑΕΚ, 
Ολυμπιακός - Κέρκυρα
28η: ΑΕΚ - Λεβαδειακός, Ολυμπιακός - 
Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ - Ξάνθη
29η: Κέρκυρα - ΑΕΚ, Ολυμπιακός - Παναι-
τωλικός, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
30η: Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ, ΠΑΟΚ - 
Πλατανιάς, ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

το πρόγραμμα και οι 
αγωνιστικές που θα κρίνουν 
το πρωτάθλημα!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Την πρόκριση στην προημιτελική 
φάση του κυπέλλου της 
Δωδεκανήσου εξασφάλισε ο 
Διαγόρας ο οποίος επικράτησε στην 
παράταση με 2-1 του Ιάλυσου.

Τ
ην πρόκριση στην προημιτελική φά-
ση του κυπέλλου της Δωδεκανήσου 
εξασφάλισε ο Διαγόρας ο οποίος ε-
πικράτησε στην παράταση με 2-1 

του Ιάλυσου. Το παιχνίδι έγινε στο Δημοτι-
κό Στάδιο της Ρόδου «Διαγόρας» και το πα-
ρακολούθησε λιγοστός κόσμος που έδωσε 
το παρών.
Το κύριο χαρακτηριστικό της αναμέτρησης 
ήταν η χρησιμοποίηση πολλών νεαρών παι-
κτών από τους δυο προπονητές. Αγωνίστη-
καν πολλά παιδιά που δεν έχουν πολύ χ(ή 
και καθόλου) χρόνο συμμετοχής στο πρω-
τάθλημα. Το παιχνίδι είχε σε γενικές γραμ-
μές καλό ρυθμό σε όλη του τη διάρκεια. 
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ιάλυσος είχε ορι-
σμένα πολύ καλά διαστήματα όπου έδει-
χνε να ελέγχει τον αγώνα αλλά και ο Διαγό-
ρας έβγαλε ορισμένες καλές επιθέσεις. Δεν 
υπήρχαν πάντως πολλές φάσεις μπροστά 
από τις δυο εστίες.
Στην επανάληψη, ο Ιάλυσος μπήκε καλύτερα 
και έδειχνε να πατάει καλύτερα φθάνοντας 
μάλιστα και στην επιτυχία του γκολ. Η είσο-
δος του Σερτζίνιο όμως έδωσε άλλη πνοή 
στον «γηραιό» επιθετικά που πλέον μπο-
ρούσε να αναπτυχθεί καλύτερα. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα να πετύχει την ισοφάριση 
στο 87’ και να στείλει το παιχνίδι στην παρά-
ταση, κατά την διάρκεια της οποίας πέτυχε 
και την πλήρη ανατροπή.
Το σκορ άνοιξε στο 53’ ο Αζεμάϊ με πλασέ 
μέσα από την περιοχή. Ο Καρπαθάκης 
έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 87’ με σουτ 
μέσα από την περιοχή και το τελικό 2 – 1 
πέτυχε ο Χειμωνέττος με πέναλτι στο 101’. Το 
πέναλτι κέρδισε ο Κοντός που γκρεμίστηκε 
από τον Μωυσάκο μέσα στην περιοχή.
Διαιτήτευσε ο Σπάρταλης (Μοσχάτος, Μαυ-
ρουδής)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Μπαμπανιώτης, Χότζα (Παπα-
σταματίου), Προβατίδης, Κωστάκης, Καρα-
μούζης, Κιοσέογλου (Κορνάρος), Βελλίνη 
(Σερτζίνιο), Κρητικός, Ζέελεφ, Κοντός, Καρ-
παθάκης.
ΙΑΛΥΣΟΣ: Ανδρούτσος, Σταθάκης, Αρέτο-
γλου, Μωϋσάκος, Λιαμής, Καραμανώλης, 

Μανικός, Μπεγκλετζής (60’ Φαβάλι), Κόλα, 
Αζεμάϊ, Μαντζάνο (60’ Σπάρταλης).

Με το μυαλό στο πρωτάθλημα η 
Νίκη 3-0 την Ακρόπολη
Η Νίκη με το μυαλό στο πρωτάθλημα επι-
κράτησε με 3-0 της Ακρόπολης στο Παν-
θεσσαλικό σε ματς για τη φάση των οκτώ 
του Κυπέλλου της ΕΠΣΘ και προκρίθηκε στα 
ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον Θησέα 
και πάλι εντός έδρας.
Στο 11’ από τη δεξιά πλευρά και μέσα στην 
περιοχή ο Ματθαίου ξεμαρκαρίστηκε 
ωραία και έκανε το δυνατό σουτ, που απέ-
κρουσε δύσκολα ο Ανατολής. Στο 24’ πάλι ο 
Ματθαίου, αλλά από την  απέναντι αριστερή 
πλευρά έβγαλε τη σέντρα και με κεφαλιά 
στην κίνηση ο Αλέκος Αναστασίου νίκησε 
τον τερματοφύλακα της Ακρόπολης για το 
1-0. Ήταν ένα γκολ με ιδιαίτερη σημασία 
για τον 28χρονο φορ, αφού ήταν το πρώτο 
σε επίσημο παιχνίδι μετά την επιστροφή 
του στους αγωνιστικούς χώρους λόγω της 
ρήξης χιαστών, που είχε υποστεί το περα-
σμένο καλοκαίρι σε τουρνουά 8Χ8. Γι’ αυτό 
και πήγε στον πάγκο και το πανηγύρισε μαζί 
με όλους τους συμπαίκτες του και τους προ-
πονητές του. Επίσης στο 34’ ο Ζιώγας πήγε 
να απειλήσει απευθείας με κόρνερ από τη 
δεξιά πλευρά με το καλό αριστερό του πόδι, 
αλλά έδιωξε ο Ανατολής.
Στο 56’ ο Ζιώγας, που δείχνει ικανότητα στη 
εκτέλεση των στημένων, έφερε την μπάλα 
με φάουλ από τα δεξιά μέσα στη μικρή περι-
οχή, όπου ο Ντινιωτάκης με δυνατό άλμα 
νίκησε τον Ανατολή, ωστόσο η κεφαλιά του 
πέρασε πάνω από την εστία.
Επικίνδυνη κατάσταση για τη Νίκη στο 62’, 
όταν ο Τζήμας βγήκε στα όρια της περιο-
χής, ο Μόσιος του πέρασε την μπάλα και 
βρέθηκε στο έδαφος, με τον διαιτητή Χαλ-
βατζάκο να δείχνει «παίζετε», θεωρώντας 
ότι ο επιθετικός της Ακρόπολης, που δια-
μαρτυρήθηκε, έπεσε μόνος του. Με τον τερ-
ματοφύλακα της Νίκης δεν υπήρξε επαφή, 
ενώ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν προφανώς 
για μαρκάρισμα από πίσω, αλλά ήταν μία 
δύσκολη φάση.
Επτά λεπτά αργότερα, ο Ντινιωτάκης έπιασε 
το βολέ, χωρίς να σκάσει η μπάλα στο έδα-
φος από την αριστερή γωνία της περιοχής, 
αλλά αυτό έφυγε ψηλά άουτ. Τελικά στο 72’ 
ήρθε το δεύτερο γκολ της Νίκης Β. με προ-
βολή στο πρώτο δοκάρι του Αναστασίου, 

τον οποίον μάρκαρε ο Μαυρίδης, μετά από 
σέντρα του Ζιώγα από τα αριστερά, με τον 
Ανατολή να μην μπορεί να απομακρύνει 
στην κλειστή του γωνία.
Κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι, με τη Νίκη 
να πανηγυρίζει και τρίτο γκολ, που ήταν 
το ομορφότερο, στο 83’ με σκαστή κεφα-
λιά-ψαράκι του Ντινιωτάκη από τα όρια της 
μικρής περιοχής μετά τη σέντρα του Γενι-
τσαρίδη από τα δεξιά. Ένα λεπτό πριν είχε 
αποφευχθεί το 3-0 σε δυνατό σουτ του Ιορ-
δανίδη από τον άξονα, με το που πάτησε 
περιοχή, με τον Ανατολή να ενεργεί εντυ-
πωσιακά.

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Με τέσσερις ομίλους να έχουν αγωνιστική 
δράση, συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής την Κυριακή. Δείτε όλα τα αποτε-
λέσματα.

1ος όμιλος – 14η αγωνιστική
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-ΑΕ Διδυμό-
τειχου 0-1 
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Καβάλα 0-2 
Νέστος Χρυσούπολης-Ορφέας Ξάνθης 1-0 
Απόλλων Παραλιμνίου-Ελπίδα Σκουτάρεως 
1-0 
Αετός Ορφανού-Μέγας Αλέξανδρος Ξηρο-
ποτάμου 1-3 
Άρης Αβάτου-Δόξα Προσκυνητών 1-1 

2ος όμιλος – 21η αγωνιστική
Άρης Παλαιοχωρίου-Μακεδονικός 3-1 
Αγροτικός Αστέρας-ΑΕ Καρίτσας 1-2 
Νάουσα-ΑΟ Καρδίας 2-0 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων-Εδεσσαϊκός 
0-2 
Καμπανιακός-Κιλκισιακός 1-2 
Αλμωπός Αριδαίας-Φίλιππος Αλεξάνδρειας 
3-1 
Πιερικός-ΑΠΕ Λαγκαδά 0-0
Ρεπό: Ηρακλής

3ος όμιλος – 17η αγωνιστική
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Καστοριά 3-2 
Μακεδονικός Φούφα-Πανλευκάδιος 2-0 
Δόξα Κρανούλας-Εθνικός Φιλιππιάδας 
1-2 
ΑΕ Λευκίμμης-Αστέρας Παραποτάμου 1-2 
Τηλυκράτης Λευκάδας-Σκουφάς Κομποτίου 
0-0 
Νέος Αμφίλοχος-Ερμής Αμυνταίου  1-0 
Ρεπό: Θεσπρωτός

4ος όμιλος – 17η αγωνιστική
ΝΠΣ Βόλος-Αχιλλέας Φαρσάλων 6-2 
Αμβρυσσέας Διστόμου-ΑΟ Σελλάνων 0-0 
Ρήγας Φεραίος-Ολυμπιακός Βόλου 0-1 
Οπούντιος Μαρτίνου-ΑΠΟΚ Βελούχι 2-1 
Νίκη Βόλου-Θήβα 0-0 
Διγενής Νεοχωρίου-ΓΣ Αλμυρού 1-1 
Ρεπό: Αστέρας Ιτέας

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

«κυανέρυθρη» πρόκριση με ανατροπή!
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O
πως και στο Benito Villamarιn 
η Μπαρτσελόνα ξύπνησε στο 
τελευταίο μισάωρο και με κο-
ρυφαίους τους Μέσι, Σουάρες 

που βρήκαν δίχτυα έκανε την ανατροπή ε-
πικρατώντας 2-1 της Αλαβές. Μαχητική η 
φιλοξενούμενη ομάδα, προηγήθηκε, έκα-
νε φάσεις, ενώ διαμαρτύρεται για οφσά-
ιντ πριν το γκολ του Αργεντίνου, αλλά και 
για πέναλτι που δεν της δόθηκε λίγο πριν 
το τέλος του ματς. Στο +11 η Μπαρτσελόνα 
από την 2η Ατλέτικο, συνέχισε το αήττητο, 
ενώ είναι η μοναδική ομάδα που έχει 12 
κερδισμένους βαθμούς στο πρωτάθλημα 
από... ανατροπές!
Η Αλαβές μπήκε ορεξάτη με το... καλη-
μέρα, πίεσε σε όλο γήπεδο με στόχο να 
αναγκάσει τη Μπαρτσελόνα στο εύκολο 
λάθος. Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν 
δύσκολα στους Καταλανούς και στο 16ο 
λεπτό είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία 
στο ματς, όταν ο Τερ Στέγκεν νίκησε σε 
τετ α τετ τον Γκόμεθ! Η Μπαρτσελόνα είχε 
τον έλεγχο, αλλά όχι τη συγκέντρωση και 
μόνο από στημένα προσπαθούσε να απει-
λήσει. Μάλιστα, στο 21ο λεπτό από φάουλ 
του Μέσι ο Σουάρες λίγο έλειψε να ανοίξει 
το σκορ. Οι Καταλανοί πίεζαν πολύ ψηλά 
και το... πλήρωσαν, αφού στο 23’ η Αλα-
βές με εξαιρετική αντεπίθεση και ιδανικό 
τελείωμα του Γκουιντέτι άνοιξε το σκορ! 
Στο β’ μέρος, ο Βαλβέρδε άλλαξε τα μπακ, 
πέρασε στο ματς τους Αλμπα, Σέρχι 
Ρομπέρτο και η εικόνα της ομάδας βελ-
τιώθηκε αισθητά. Παράλληλα, ο Βάσκος 
ρίσκαρε και με τον Πάκο στη θέση του 
Κουτίνιο, με τους Καταλανούς να χάνουν 
δυο μεγάλες ευκαιρίες με Σουάρες και 
Παουλίνιο! Ωστόσο, στο 72’ ήρθε η ισο-
φάριση, όταν από υπέροχη ασίστ του Ινιέ-
στα, ο Ουρουγουανός με σκαστό σουτ 
πέτυχε το 1-1. Τη σκυτάλη πήρε ο Μέσι 
και στο 84’ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ 
διαμόρφωσε το 2-1 (το 21ο γκολ από 
φάουλ στην Πριμέρα). Η Αλαβές πάντως 
φώναξε για οφσάιντ του Πάκο λίγο πριν το 
φάουλ - γκολ, αλλά και χέρι του Ουμτιτί σε 
σουτ του Μουνίρ.

Ατλέτικο - Λας Πάλμας 3-0
O εύκολος αποκλεισμός από τη Σεβίλλη 
στο κύπελλο, αλλά και οι γκέλες με Εσπα-
νιόλ, Χιρόνα είχαν σκορπίσει την απογο-

ήτευση στις τάξεις των Μαδριλένων. Οι 
Ισπανοί άρχισαν την προπονητολογία και 
η γκρίνια προς το πρόσωπο του Σιμεόνε 
ήταν έντονη. Ωστόσο, η Ατλέτικο αντέ-
δρασε, επικράτησε 3-0 της Λας Πάλμας, κι 
έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάληψη 
της 2ης θέσης. 
Οι Μαδριλένοι μπήκαν πιο δυνατά στο 
ματς, πίεσαν και στα πρώτα 25 λεπτά 
είχαν τρεις εξαιρετικές ευκαιρίες για γκολ. 
Ωστόσο, Γκάμπι και Τόρες έστειλαν τη 
μπάλα άουτ, ενώ στο 25ο λεπτό το πλασέ 
του Γκριζμάν σταμάτησε στο δεξί δοκάρι! 
Η Λας Πάλμας έγινε πιο σφιχτή στα μετό-
πισθεν και κατάφερε για μια ώρα να κρα-
τήσει ανέπαφη την εστία της. Ομως μια 
υπέροχη ασίστ του Χουανφράν στο 61’ 
άλλαξε το σκηνικό, μιας και ο Γκριζμάν με 
υπέροχο πλασέ πέτυχε το 1-0! Οι φιλο-
ξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδρά-
σουν, η άμυνα έγινε πιο χαλαρή και το 
πλήρωσε...Στο 73’ ο Γάλλος έκλεψε, η ανά-
πτυξη ήταν εξαιρετική και από την πάσα 
του Κορέα ο Τόρες σημείωσε το 2-0! Στο 
88ο λεπτό ήρθε και το τρίτο τέρμα για την 
Ατλέτικο, ο Καράσκο έφυγε στον αιφνι-
διασμό, μοίρασε ιδανικό στον Παρτέι που 
διαμόρφωσε το 3-0.

Σεβίλλη – Χετάφε 1-1
Η Σεβίλλη στραβοπάτησε και έχασε πολύ-
τιμο έδαφος στη μάχη της τετράδας. 
Η ομάδα του Μοντέλα είχε την κατοχή, 
ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια, 
αλλά δυσκολεύτηκε επιθετικά και είδε την 
Χετάφε να την ισοφαρίζει στις καθυστε-
ρήσεις, σε μία φάση που οι γηπεδούχοι 
διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ.
Οι γηπεδούχοι ήταν πιο επιθετικοί από το 
ξεκίνημα, είχαν την κατοχή, αλλά δεν μπο-
ρούσαν με τίποτα να σκοράρουν. Κορέα 
(31’) και Βάσκες (41’) έχασαν τις καλύτερες 
ευκαιρίες για την Σεβίλλη, με την Χετάφε 
να δίνει χώρο και το 0-0 να παραμένει. 
Η εικόνα δεν άλλαξε στην επανάληψη, οι 
φιλοξενούμενοι απείλησαν σε μόλις 1-2 
περιπτώσεις και ο Μουριέλ έκανε το 1-0 
για τους Σεβιγιάνους στο 72’ με πλασέ 
στην κίνηση. Η νίκη, όμως, δεν έμελλε να 
έρθει για τους γηπεδούχους, με τον Άνχελ 
να κάνει το 1-1 στο 93’, σε φάση που οι 
Σεβιγιάνοι διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα 
για επιθετικό φάουλ στον κίπερ Ρίκο.

Aνατροπή με Μέσι η 
Μπαρτσελόνα

Η Λεβερκούζεν κέρδισε με 2-0 την 
Μάιντς, με τον Μπέιλι να «λάμπει» 
ξανά και ανέβηκε και πάλι στη 
δεύτερη θέση.

Ο 
Μπέιλι πέτυχε ακόμη μία γκο-
λάρα και άνοιξε το δρόμο για τη 
νίκη της Λεβερκούζεν, που την 
κρατάει στη δεύτερη θέση με 

καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Σάλ-
κε. Οι «ασπιρίνες» είχαν τον έλεγχο, όμως 
δυσκολεύτηκαν να ανοίξουν την άμυνα της 
Μάιντς και όλα έγιναν πιο εύκολα μετά το 
γκολ του Τζαμαϊκανού, πριν ο Γουέντελ κά-
νει με πέναλτι το τελικό 2-0.
Το πρώτο μέρος δεν ήταν καλό, με τους παί-
κτες του Χέρλιχ να προσπαθούν, αλλά να 
ξεμένουν από ιδέες στην επίθεση. Λαρς 
Μπέντερ (16’) και Αλάριο (45+1’) είχαν τις 
καλύτερες στιγμές, με το 0-0 να μένει φυσι-
ολογικά μέχρι το ημίχρονο. Στο 48’ ο 
Μπέιλι με γκολάρα έκανε το 1-0 
και κάπου εκεί τελείωσαν όλα, 
πριν ο Γουέντελ σκοράρει από 
την άσπρη βούλα στο 68’ για 
το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι 
δεν κατάφεραν ποτέ να αντι-
δράσουν και να απειλήσουν 
με αξιώσεις τον Λένο. Ο Πάνος 
Ρέτσος έμεινε στον πάγκο μέχρι 
το τέλος.

Βέρντερ Βρέμης – Χέρτα 0-0
Η Βέρντερ έχασε από τα χέρια της μία υπερ-
πολύτιμη νίκη, καθώς είδε τον 20χρονο 
Τορουναρίγκα, που πέρασε στο 22’ στη 
θέση του τραυματία Λούστενμπεργκερ, να 
κάνει μεγάλη εμφάνιση στο κέντρο της άμυ-
νας και να κρατάει το 0-0 μέχρι το τέλος. 
Οι πράσινοι ήταν ανώτεροι από το πρώτο 
μέχρι και το τελευταίο λεπτό, αλλά σπατάλη-
σαν όλες τις ευκαιρίες τους.
Ο Γκόντορφ είχε δοκάρι μόλις στο 2’, ενώ 
Αουγκούστινσον (23’) και Κρούζε (41’, 
45’) δεν κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. 
Το γκολ ήρθε για την Βέρντερ στο 10΄με τον 
Έγκεσταϊν, αλλά ακυρώθηκε με τη βοήθεια 
του VAR… Η εικόνα δεν άλλαξε στην επα-
νάληψη, με τους γηπεδούχους να πιέζουν, ο 
Γκόντορφ είχε και δεύτερο δοκάρι στο 68’, 
ενώ ο Τορουναρίγκα έσωσε στη γραμμή 
στις καθυστερήσεις την προσπάθεια του 
Έγκεσταϊν.

Αννόβερο - Βόλφσμπουργκ 0-1
Με γκολ του Μάλι η Βόλφσμπουργκ πήρε 

μεγάλη, βαθμολογικά και ψυχολογικά, νίκη 
στο Αννόβερο (0-1).
Το ματς είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα 
του, είχε και κάποιες καλές φάσεις και για τις 
δύο πλευρές αλλά δεν είχε γκολ στο πρώτο 
μέρος. Αυτό, τελικά, θα ερχόταν στην επα-
νάληψη και συγκεκριμένα στο 72’, όταν ο 
Γιουνούς Μάλι έκανε καλή κίνηση και τελεί-
ωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 0-1. Σκορ 
που έμεινε ως το τέλος, αφού στο 86’ ο 
Μπεμπού σημάδεψε το δοκάρι στην καλύ-
τερη ευκαιρία για το Αννόβερο, το οποίο 
έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στο -1 
από την 6η θέση και την έξοδο στο Europa 
League.

Μπάγερν - Χόφενχαϊμ 5-2
Η Χόφενχαϊμ έδειξε ικανή να κάνει την 
έκπληξη στο Μόναχο, όμως η Μπάγερν του 
Χάινκες δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι μπλε 
προηγήθηκαν με 0-2 μόλις στο 12’, αλλά οι 

Βαυαροί έκαναν την ανατροπή, έφτα-
σαν στη νίκη με 5-2 και διατη-

ρούν τη διαφορά στα επίπεδα 
ρεκόρ των 16 βαθμών στην 
κορυφή.
Το ματς ξεκίνησε εντυπωσι-
ακά για τους φιλοξενούμε-
νους, καθώς μόλις στο 3’ ο 

Ουτ πήρε το ριμπάουντ μετά 
το χαμένο πέναλτι του Γκναμπρί 

για το 0-1, πριν ο τελευταίος, που 
είναι δανεικός από την Μπάγερν, κάνει το 
0-2 στο 12’ με ωραίο συρτό σουτ! Μέσα σε 
4’, όμως, τα πάντα άλλαξαν. Στο 21’ ο Λεβα-
ντόφσκι από κοντά έκανε το 1-2, ενώ στο 
25’ ο Μπόατενγκ με κεφαλιά το 2-2! Και 
στην επανάληψη οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν 
την ανατροπή με πολύ καλή εμφάνιση. Ο 
Κομάν με άψογο τελείωμα έκανε το 3-2 στο 
63’, ο Βιδάλ με κεφαλιά το 4-2 στο 66’, ενώ 
μέχρι και ο Σάντρο Βάγκνερ σκόραρε για το 
τελικό 5-2 στο 90’!

Εχασε την ευκαιρία η Κολωνία
Ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με την Αου-
γκσμπουργκ αναδείχθηκε η Κολωνία χάνο-
ντας έτσι την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα 
πιο κοντά τη ζώνη παραμονής. Αήττητη στα 
τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, δείχνει 
ένα καλύτερο πρόσωπο και αφήνει υποσχέ-
σεις παραμονής. Καλύτερη απέναντι στην 
Αουγκσμπουργκ, προηγήθηκε στο 40’ με 
τον Γιόγιτς, είχε φάσεις στη συνέχεια, αλλά 
όχι ουσία. Ωστόσο, το τέρμα του Καϊούμπι 
στο 77’ έφερε την ισοφάριση για την Αου-
γκσμπουργκ!

Κρατάει τη δεύτερη θέση η Λεβερκούζεν
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Η Ομόνοια πήρε άλλη μια νίκη, αυτή την 
φορά κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα με το 
εντυπωσιακό 5-1.

Η 
Ομόνοια μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό 
χώρο και μόλις στο 2’ έχασε την πρώτη της 
ευκαιρία όταν μετά από σέντρα του Τζαΐλ-
σον, ο Ματ έκανε την κεφαλιά αλλά ο Βε-

σελόφσκι απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα όμως ο 
Άγγλος επιθετικός με κεφαλιά έκανε το 1-0 μετά από 
σέντρα του Μαργκάσα.
Στο 15’ οι πράσινοι έφτασαν κοντά στο 2-0 αλλά ο 
Βεσελόφσκι απέκρουσε με τα πόδια το σουτ του 
Μαδούρο. Δύο λεπτά μετά όμως ο Ματ κατάφερε 
να διπλασιάσει τα προσωπικά του γκολ αλλά και της 
ομάδας του. Ο Χριστοφή από δεξιά έκανε την μπα-
λιά στην περιοχή με τον Άγγλο επιθετικό να κάνει την 
προβολή και να γράφει το 2-0 για τους πράσινους.
Η Νέα Σαλαμίνα όμως κατάφερε να αντιδράσει και 
να μειώσει στο 22’ σε 2-1 όταν ο Καρλάο έκανε το 
σουτ, με τον Μιχαΐλοφ να αποκρούει ασταθώς και 
ο Κορέια με σουτ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα.
Η επόμενη ευκαιρία ήταν για τους γηπεδούχους στο 
33’ με τον Ματ Ντάρμπισαϊρ να κάνει το σουτ 
αλλά ο Βεσελόφσκι να αποκρούει την 
μπάλα με γροθιές.
Το συγκρότημα του Πέτεφ όμως κατά-
φερε να φτάσει σε τρίτο γκολ στο 45’ 
όταν ο Χριστοφή έδωσε στον Ράφα 
Λόπες ο οποίος με ωραίο σουτ έγραψε 
το 3-1. Μετά την επίτευξη του τέρματος 
της Ομόνοιας ο Βεσελόφσκι διαμαρτυ-
ρόταν συνεχώς στον διαιτητή με αποτέλε-
σμα να δεχθεί δύο απανωτές κίτρινες και να 
αποβάλλεται από τον αγώνα. Την ίδια ώρα ο  Μιχα-
ΐλοφ έγινε αλλαγή λόγω τραυματισμού και την θέση 
του πήρε ο Χριστοδούλου.
Οι πράσινοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο 
και μόλις στο 47’ έχασαν ευκαιρία με τον Ντάρμπι-
σαϊρ να κάνει ωραίο σουτ αλλά η μπάλα να φεύγει 
έξω.
Τελικά το χατ τρικ για τον Άγγλο στράικερ ήρθε στο 
59’ όταν μετά από σέντρα του Μαργκάσα ο killer της 
Ομόνοιας με ωραίο σουτ στην κίνηση έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα γράφοντας το 4-1. Δύο λεπτά αργό-
τερα η ομάδα της Λευκωσίας έχασε νέα ευκαιρία 
όταν ο Καντέ έκανε την σέντρα στην περιοχή με τον 
Λόπες να κάνει την προβολή αλλά η μπάλα πέρασε 
έξω.
Η επόμενη καλή ευκαιρία ήταν στο 76’ για την Ομό-
νοια όταν ο Μαργκάσα έκανε το δυνατό σουτ αλλά η 
μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Η ομάδα του Πέτεφ έφτασε και σε πέμπτο γκολ στο 
90 με σκόρερ τον Κιπιάνι, ο οποίος μέσα από την 
περιοχή έκανε το σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στον 
Καρώ και να καταλήγει στα δίκτυα. Στις καθυστερή-
σεις του αγώνα ο Μαργκάσα έχασε μεγαλη ευκαιρία 
να σκοράρει αφού το σουτ του κατέληξε και πάλι στο 
δοκάρι και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τους 
πράσινους να παίρνουν ακόμα ένα τρίποντο.

Αλκή-Ερμής 3-4
Σε ένα πλούσιο παιχνίδι με καυτό φινάλε, ο Ερμής 
σημείωσε την 7η του νίκη στο πρωτάθλημα επικρα-
τώντας της Αλκής με 3-4 στο «Αμμόχωστος».
Αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ η ομάδα της Λάρ-
νακας, στη συνέχεια η ομάδα της Αραδίππου ανέ-
τρεψε τα εις βάρος της δεδομένα, ανεβαίνοντας έτσι 
στην 8η θέση της βαθμολογίας.
Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτο δεκά-
λεπτο με τον Ερμή να δείχνει ότι πατά λίγο καλύτρα 
στον αγωνιστικό χώρο από την Αλκή.
Απουσίασε η μεγάλη φάση μπροστά από τα δύο 
καρέ, για να έρθει στο 11’ το πρώτο σουτ στο παι-
χνίδι από τον Τιγκρούτζια που υποχρέωσε σε από-
κρουση τον Αραμπατζή.

Νωρίτερα στο 9’ ο Ερμής ζήτησε πέναλτι για 
χέρι του Ρούγκα εντός περιοχής των γηπε-

δούχων, ωστόσο ο τηλεοπτικός φακός 
δικαίωσε την απόφαση του διαιτητή να 
μην δώσει κάποια παράβαση.
Με την πάροδο του χρόνου ο ρυθμός 
του παιχνιδιού ανέβαινε με τον Ερμή 
να είναι πιο απειλητικός και να ζητά 

περισσότερο το γκολ.
Ωστόσο ο Φαμπρίτσιο στο 37’ είχε άλλη 

άποψη και στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της 
Αλκής με ένα ασύλληπτο σουτ έγραψε το 1-0 για 

τους γηπεδούχους.
Στα τελευταία λεπτά ο Ερμής δεν πρόλαβε να αντι-
δράσει και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτή-
ρια με το 1-0.
Nωρίς στο β’ μέρος του αγώνα ο Ερμής έφερε το παι-
χνίδι στα ίσια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μαρτίνιουκ στο 53’.
Ακολούθως οι «φτεροπόδαροι» έψαξαν και για δεύ-
τερο γκολ, κάτι που πέτυχαν από τα έντεκα βήματα με 
τον Εμεγκάρα σε δεύτερο χρόνο στο 66’.
Η ανατροπή του σκορ και το 1-2 έδωσε νέα ψυχολο-
γική ώθηση στους ποδοσφαιριστές του Ερμή που 
συνέχισαν να είναι κυρίαρχοι στο παιχνίδι.
Οκτώ λεπτά αργότερα ο Μοντέιρο σημείωσε το 1-3 
για να μειώσει σε 2-3 ο Φαμπρίτσιο στο 88’. Την νίκη 
σφράγισε στο 90’ ο Αρτάμπε για να κάνει χατ-τρικ ο 
Φαμπρίτσο στο 90+4’, χωρίς όμως αντίκρυσμα.

αθλητικά

ομόνοια-νέα σαλαμίνα 5-1

Άνετα, όμορφα και ωραία

H AEΛ απέδρασε με το διπλό από το Μακάρειο επικρατώντας με 
1-2 του Ολυμπιακού. Οι Γαλαζοκίτρινοι με δύο γκολ στο πρώτο 

ημίχρονο  πήρε ισχυρό προβάδισμα με τους Μαύρου και Τεξέιρα να 
σκοράρουν, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο τελικό 1-2 με τον Τόρες 
στο 89’, ενώ στις καθυστερήσεις έχασαν ευκαιρίες για την ισοφάριση.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με ξεκάθαρο επιθετικό προσανατολι-
σμό, στόχο να κυριαρχήσουν και απώτερο σκοπό το προβάδισμα στο 
σκορ. Η ομάδα της Λεμεσού είχε τον έλεγχο των κινήσεων και απεί-
λησε την εστία του Χίντι στο 13’ με εκτέλεση φάουλ από τον Μιτρέα 
στο 13’, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να εξουδετερώνει σε 
κόρνερ.
Την εκτέλεση του κόρνερ ανέλαβε ο Μπενίτεθ με τον Μιτρέα να κάνει 
το πλασέ και τον Μαύρου στην επαναφορά να ανοίγει το σκορ.
Οι Μαυροπράσινοι προσπάθησαν να αντιδράσουν όμως ο Βοζίνια 
δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο. Αντίθετα, παρά την διαφοροποί-
ηση που παρατηρήθηκε με την ΑΕΛ να δίνει χώρο στον Ολυμπιακό, η 
ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ κατάφερε να διευρύνει το προβάδι-
σμά της στο 37’.
Ο Μπενίτεθ… σέρβιρε ακόμα ένα γκολ, με τον Τεξέιρα αυτή τη φορά 
να είναι αποδέκτης μετά από γύρισμα του Ισπανού μέσου στην περι-
οχή. Ο Ουρουγουανός επιθετικός έκανε το πλασέ, η μπάλα βρήκε το 
δεξιό δοκάρι με τον Τεξέιρα στην επαναφορά να στέλνει την μπάλα στα 
δίκτυα για το 0-2.
Τα πρώτα στάδια του δεύτερου μέρους κύλησαν με τις δύο ομάδες να 
κυνηγούν το γρήγορο γκολ όμως οι τελικές προσπάθειες δεν βρήκαν 
στόχο. Το παιχνίδι κύλησε με την ΑΕΛ να διαχειρίζεται περισσότερο το 
προβάδισμα όμως δεν απουσίασαν οι ευκαιρίες.
Ο Ολυμπιακός σταδιακά έψαξε την μείωση του σκορ που εντέλει ήρθε 
στο 89’ με τον Τόρες βάζοντας… φωτιά στον αγώνα. Ο ποδοσφαιρι-
στής του Ολυμπιακού υποδέχθηκε υποδειγματικά την μπάλα στην 
περιοχή και με σουτ μείωσε σε 1-2.

ολυμπιακός-αελ 1-2
Δια πυρός και σιδήρου
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αθλητικά
ολυμπιακός - φενέρμπαχτσε 95-70

Ξανά στις... «ράγες» του

Ο Ολυμπιακός (14-7) συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε (14-7) με 95-70 παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ 
υπενθυμίζοντας σε όλους τις αρετές του. 

Ο 
Ολυμπιακός έδειξε στοιχεία κορυφαίας ο-
μάδας της Euroleague μετά από καιρό και 
διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 95-70 σκαρ-
φαλώνοντας ξανά στην 2η θέση. Η αμφι-

σβήτηση των τελευταίων άσχημων αποτελεσμάτων έ-
φερε εκπληκτική επιθυμία για άμυνα, αλλά και μονα-
δική ευστοχία πίσω από τα 6.75 με 13/17. Ο Βασίλης 
Σπανούλης (19π.,3ασ., 1λ.) έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα 
του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Γιάνις Στρέλνιεκς 
(19π., 4ρ., 3ασ.) ήταν αυτός που βλέπαμε 
πριν δύο μήνες και ο Γιώργος Πρίντεζης 
(12π., 7ρ., 3ασ.) πρόσφερε τα μέγιστα 
και στις δύο πλευρές του παρκέ. Για 
την τουρκική ομάδα ξεχώρισε μόνο 
ο Ντίξον (24π.).
Οι Πειραιώτες μπήκαν αποφασισμέ-
νοι να αφήσουν πίσω τους τις κακές 
εμφανίσεις, αλλά δεν έμειναν στα λόγια, 
το απέδειξαν κιόλας. Με μπροστάρηδες 
τους Σπανούλη, Πρίντεζη και Παπανικολάου 
η ομάδα του Σφαιρόπουλου προηγήθηκε με 14-7 
(4’) και στη συνέχεια ανέβασε τη διαφορά στο +18 
(31-13). Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε ό,τι ήθελε 
την άμυνα του Ομπράντοβιτς (14π.), όταν όμως έγινε 
αλλαγή για ξεκούραση, χάλασε ο ρυθμός.
Ο Ντίξον με αντίπαλο τον Ρόμπερτς ευστόχησε σε 10 
σερί πόντους (συνολικά 13 στο δεκάλεπτο) με αποτέ-
λεσμα η Φενέρμπαχτσε να μειώσει σε 45-36 με την 
κόρνα του ημιχρόνου.
Στην τρίτη περίοδο η επιστροφή των βασικών παι-
κτών του Ολυμπιακού έφερε παρόμοιο μπάσκετ με 
αυτό του πρώτου δεκαλέπτου κι έτσι με τρίποντο 
του Σπανούλη το σκορ έγινε 57-43 (25’). Ο Μάντζα-
ρης κάθισε στον πάγκο φορτωμένος με φάουλ και 
στη θέση του πέρασε ο Στρέλνιεκς. Ο Λετονός ταυτό-
χρονα με τον Σπανούλη δημιούργησαν ακόμη περισ-
σότερα προβλήματα και με την ευστοχία πίσω από τα 
6.75 να συνεχίζεται η διαφορά έφτασε στο +19 (67-
48, 27’).
Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να αφήσει το πόδι από το… 
γκάζι και ειδικά στην άμυνα παρέμενε καταπληκτι-
κός. Ο Ντίξον που κρατούσε μόνος του την ομάδα του  
δεν έβρισκε βοήθεια από κανέναν συμπαίκτη του, σε 
αντίθεση με τους «ερυθρόλευκους» που είχαν πλου-
ραλισμό. Ρόμπερτς, ΜακΛιν προστέθηκαν στην εξί-
σωση και  ο χρόνος κυλούσε με τη διαφορά να μην 
πέφτει και με τρίποντο (ω ναι) του ΜακΛιν έγινε 81-59 
(35’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική 
άμυνα και η τεράστια διαφορά ήταν στα τρίποντα 

(13/17 - 9/22). Ανώτερος στα λάθη με 12 αντί 18.
Ο Σφαιρόπουλος κέρδισε κατά κράτος τον Ομπράντο-
βιτς σε θέματα τακτικής.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βασίλης Σπανούλης σε 23:35 
είχε 19 πόντους 3/6δ., 3/3τρ., 4/4β.), 3 ασίστ, ένα 
λάθος κι ένα κλέψιμο.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. 
Ο Ολυμπιακός μπήκε συγκεντρωμένος και φρόντισε 

να ξεφύγει με διαφορά 19 πόντων την οποία 
κράτησε εύκολα.

Τα δεκάλεπτα: 34-18, 45-36, 71-54, 
95-70.

Σφαιρόπουλος: «Να συνε-
χίσουμε με τον ίδιο ζήλο»! 
Ο προπονητής των Πειραιω-
τών είπε αρχικά στην Συνέντευξη 

Τύπου: «Θέλω να συγχαρώ τους παί-
κτες μου, γιατί έπαιξαν με καρδιά. Έδω-

σαν το μάξιμουμ σε κάθε πτυχή του αγώνα. 
Πάλεψαν για κάθε μπάλα σε άμυνα και επίθεση 

και για κάθε ριμπάουντ και για κάθε νεκρή μπάλα. 
Αρχίσαμε καλά το παιχνίδι, είχαμε τον Σπανούλη σε 
εξαιρετική ηγετική κατάσταση, αλλά δεν ήταν μόνο 
αυτός. Όλοι οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι. Δεν 
θέλω να αφήσω κάποιον έξω από το κάδρο. Επέ-
βαλαν τους κανόνες του παιχνιδιού σε άμυνα και 
επίθεση. 
Είχαμε μια εξαιρετική πρώτη περίοδο και ήταν 
προφανές πως η Φενέρμπαχτσε θα αντιδρούσε. 
Άρχισαν να πιέζουν και εμείς καθυστερούσαμε να 
πάρουμε αποφάσεις για να επιτεθούμε. Μάζεψαν 
τη διαφορά, αλλά ακόμα διατηρήσαμε τον έλεγχο 
του ρυθμού. Στο δεύτερο μέρος δείξαμε πολύ καλή 
προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση. Όλοι οι παίκτες 
έπαιξαν ο ένας για τον άλλο, θυσίασαν τους εαυτούς 
τους και τα κορμιά τους και έδωσαν τα πάντα για την 
ομάδα και είμαι χαρούμενος γιατί και οι 12 παίκτες 
βοήθησαν την ομάδα να κερδίσει. Χρειαζόμασταν 
ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως αυτό με την Φενέρ, 
όχι μόνο για τη νίκη, αλλά για να πάρουμε πόντους 
ψυχολογίας. 
Συνεχίζουμε, η Euroleague είναι πολύ δύσκολη και 
όλοι πρέπει να είναι σκληροί πνευματικά. Είναι ο 
ίδιος τρόπος εάν κερδίζεις ή χάνεις, να ξέρεις πώς 
να ελέγχεις την κατάσταση και να δουλεύεις σκληρά 
και να μείνεις ταπεινός. Θέλω να ευχαριστήσω 
τον κόσμο που μας υποστήριξε. Θέλουμε το ΣΕΦ 
γεμάτο στα τελευταία παιχνίδια που έχουμε και η 
φωνή τους να ωθήσει την ομάδα σε νέες νίκες».

παοκ - νεπτούνας 91-70
Σαρωτικός ΠΑΟΚ, κρατάει 
την τύχη στα χέρια του!

Ο 
«Δικέφαλος» κρα-
τάει την τύχη στα χέ-
ρια του σε ό,τι αφορά 
την πρόκριση στους 

«16» του Basketball Champions 
League μετά την αποψινή νί-
κη επί της Νεπτούνας. Η ομά-
δα του Ηλία Παπαθεοδώρου 
κάλυψε το -13 της ήττας στη Λι-
θουανία (82-69) και πλέον θέ-
λει νίκη στο εκτός έδρας ματς 
με τη Βέντσπιλς (6/2, 21:30) για 
να περάσει στην επόμενη φάση 
της διοργάνωσης, περιμένοντας 
παράλληλα ήττα της Σαλόν στην 
αποψινή αναμέτρηση με την Τε-
νερίφη. Επίσης μπορεί να τερ-
ματίσει ακόμα και 3ος αν η Νε-
πτούνας ηττηθεί την τελευταία 
αγωνιστική από την Τενερίφη.
Αν ηττηθεί βγαίνει 6ος, γιατί 
δεν έχει τη διαφορά με τη Σαλόν 
σε περίπτωση που οι Γάλλοι 
κερδίσουν την Γκαζιαντέπ.
Το... εξωφρενικό β’ δεκάλεπτο 
του ΠΑΟΚ στην PAOK Sports 
Arena κόντρα στη Νεπτούνας 
ήταν ό,τι καλύτερο έχει παρου-
σιάσει φέτος σε απόδοση η 
ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώ-
ρου! Οι γηπεδούχοι έκλεισαν 
την πρώτη περίοδο στο υπέρ 
τους 19-16 με μεγάλο πρωτα-
γωνιστή τον Φιλ Γκος (10π. με 
0/1 βολή, 2/2 δίποντα, 2/2 τρί-
ποντα) για να ακολουθήσει το 
ξέσπασμα ως το ημίχρονο! 
Οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν 
ρυθμό στην επίθεση, πήραν 
λύσεις πίσω από τα 6μ.75, 
είχαν καθαρό μυαλό, διάβασαν 
σωστά το παιχνίδι της Νεπτού-
νας κι εκμεταλλεύτηκαν κάθε 
ευκαιρία που τους έδωσαν οι 
Λιθουανοί, σκοράροντας 39 
πόντους σε αυτό το διάστημα με 
5/6 βολές και 15/17 σουτ εντός 
πεδιάς (11/12 δίποντα, 4/5 τρί-
ποντα)!
Ο ΠΑΟΚ σούταρε με το εξω-
πραγματικό 77.7% στο τρίπο-
ντο (7/9), έκανε μόλις 4 λάθη, 
ενώ υποχρέωσε τη Νεπτούνας 

σε 12 και είχε κορυφαίους σκό-
ρερ τους Γκος (19π.), Χαραλα-
μπόπουλο (12π.) που πέτυχαν 
σχεδόν όσους πόντους σημεί-
ωσαν οι Λιθουανοί ως το ημί-
χρονο! Στη συνέχεια οι γηπε-
δούχοι μπλόκαραν επιθετικά 
και πέτυχαν μόνο ένα καλάθι 
με τον Χαραλαμπόπουλο ως 
το 24’58» (60-38) κόντρα στη 
Νεπτούνας που πέρασε την 
μπάλα κοντά στο καλάθι και 
έριξε τη διαφορά κάτω από 
τους 20 πόντους με τον Κισιέ-
λιους (69-50), 71-52. Παρ’ όλα 
αυτά, τα τρία σερί τρίποντα των 
Κατσίβελη, Κόνιαρη έκαναν το 
80-54 για τον ΠΑΟΚ ενώ ο Γκος 
εκτόξευσε τη διαφορά στο +31 
(85-54, 33’46»). Τελικά η ομάδα 
του Ηλία Παπαθεοδώρου επι-
κράτησε με 91-70.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο ΠΑΟΚ έβαλε 
από νωρίς τις βάσεις της σπου-
δαίας νίκης, κάνοντας επιμέ-
ρους σκορ 39-16 στη β’ περί-
οδο. 
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Φιλ 
Γκος μέτρησε 29 πόντους με 4/5 
βολές, 5/7 δίποντα, 5/6 τρίπο-
ντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 
λάθη, 3 κλεψίματα και 29 βαθ-
μούς στο σύστημα αξιολόγη-
σης. Μεγάλη εμφάνιση και από 
τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο 
με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 
2 ασίστ σε 21:02
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Τζάκσον είχε 2 πόντους με 
1/3 σουτ εντός πεδιάς, 1 ριμπά-
ουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 
7:19.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Λίνος 
Χρυσικόπουλος πρόσθεσε 15 
πόντους με 5 ριμπάουντ σε 
24:49.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η απόδοση 
του ΠΑΟΚ στο β’ δεκάλεπτο.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυ-
πωσιακό κάρφωμα του Χαρα-
λαμπόπουλου.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 58-32, 
71-52, 91-70.
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