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Υπόθεση Novartis: Εισαγγελικό αίτημα για άνοιγμα 
λογαριασμών σε Ελβετία και Κύπρο

Α
ιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών σε ελβετικές 
και κυπριακές τράπεζες υπέβαλαν οι εισαγγελι-
κές αρχές, σε μια προσπάθεια να βρεθούν στοι-
χεία για διακίνηση πολιτικού χρήματος, προκει-

μένου να στοιχειοθετηθούν οι καταθέσεις των προστα-
τευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
του ΣΚΑΪ, η Εισαγγελία Διαφθοράς, που χειρίζεται την 
έρευνα, αναζητά, παράλληλα, εξωχώριες εταιρείες και 
προσωπικά περιουσιακά στοιχεία εμπλεκόμενων στην 
υπόθεση.
Δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι, λόγω της παραγραφής των 
αδικημάτων των πολιτικών, η δικογραφία θα επιστραφεί 
στη Δικαιοσύνη.

Δίωρη σύσκεψη στο Μαξίμου
Ολοκληρώθηκε νωρίτερα, έπειτα από δύο και χωρίς 
δηλώσεις, η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΣΥΡΙΖΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα, όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις 
στην υπόθεση της Novartis.
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν το ζήτημα εάν θα προ-
κριθεί ή όχι η σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής και τι 
ακριβώς θα κάνει εκείνη, καθώς, σύμφωνα με τη νομική 
πλευρά, τα αδικήματα που περιγράφονται στον φάκελο 
(δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων, παθητική δωρο-
δοκία, απιστία σχετικά με την υπηρεσία) έχουν παρα-
γραφεί.
Σύμφωνα με κομματικές πηγές, συζητήθηκαν όλα τα 
ενδεχόμενα. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνε-
δριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
Στελέχη της κυβέρνησης τόνιζαν ότι πρέπει να αναζητη-
θεί και να προσδιοριστεί ο νομικός και κοινοβουλευτι-
κός τρόπος, ώστε να επιστραφεί ο φάκελος στην τακτική 
Δικαιοσύνη, η οποία θα συνεχίσει το έργο της, αναζητώ-
ντας τυχόν αδικήματα φυσικών προσώπων, αλλά και αξι-
όποινες πράξεις πολιτικών προσώπων για αδικήματα που 
δεν παραγράφονται, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπό αυτή την έννοια και εφόσον υπερισχύσει αυτή η 
άποψη, δεν έχει νόημα να εργαστεί μία επιτροπή, που θα 
εξετάσει την παραπομπή της υπόθεσης σε ειδικό δικα-
στήριο.
Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση με τη 
δικογραφία και πώς θα διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι πρέπει να αναζητηθεί 
και να προσδιοριστεί ο νομικός και κοινοβουλευτικός 
τρόπος, ώστε να επιστραφεί ο φάκελος στην τακτική 
Δικαιοσύνη, η οποία θα συνεχίσει το έργο της, αναζη-
τώντας τυχόν αδικήματα φυσικών προσώπων, αλλά και 
αξιόποινες πράξεις πολιτικών προσώπων για αδικήματα, 
που δεν παραγράφονται, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος.
Το σενάριο που φαίνεται αρκετά ισχυρό είναι να συστα-
θεί μία προανακριτική επιτροπή, η οποία όμως θα εξετά-
σει αμέσως και στον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο (μία-δύο 
συνεδριάσεις), εάν υπάρχει παραγραφή και, αφού απο-
φανθεί ότι τα αδικήματα όντως έχουν παραγραφεί, να 
επιστρέψει το φάκελο στην τακτική Δικαιοσύνη.
Άλλη ιδέα είναι να αποφανθεί η ίδια η Ολομέλεια της 
Βουλής, όταν το θέμα φτάσει εκεί, για το θέμα της παρα-
γραφής.

Εξετάζεται και η εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής, 
που προβλέπει συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής 
για το θέμα της παραγραφής, που θα κληθεί να συνδρά-
μει το κοινοβούλιο και να βοηθήσει στη λήψη της τελικής 
απόφασης.
Η κυβέρνηση παράλληλα εξετάζει και τον πολιτικό χειρι-
σμό της υπόθεσης, ώστε να απαντήσει στις αιτιάσεις της 
αντιπολίτευσης και να αναδείξει ως κυρίαρχες τις καταθέ-
σεις των προστατευόμενων μαρτύρων για το χρηματισμό 
πολιτικών προσώπων. 
«Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής είναι δεδομένη, 
τώρα όμως έχουμε και πολωνοποίηση» σχολίασε ανώ-
τατη πηγή της ΝΔ, με αφορμή τις εξελίξεις με τη Novartis.
«Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη» 
συνέχισε η ίδια πηγή.
Και κατέληξε: «Όταν δεν έχουμε διάκριση εξουσιών, δεν 
έχουμε κράτος δικαίου».
Ως απόπειρα εκφοβισμού των θεσμών και της Δικαιο-
σύνης «βλέπουν» στο Μαξίμου την αναφορά ανώτατης 
πηγής της Νέας Δημοκρατίας περί «πολωνοποίησης» της 
πολιτικής ζωής.
Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν σχετικά: «Οι αναφορές 
σε «πολωνοποίηση», σχέδια εξόντωσης, σκευωρίες και 
«κουκουλοφόρους» μάρτυρες μοναδικό στόχο έχουν τον 
εκφοβισμό της Δικαιοσύνης και των θεσμών. Το μόνο 
όμως που καταφέρνουν είναι να επιβεβαιώνουν τον 
πανικό τους και να αυτοεξευτελίζονται».
Πάντως,  το σύνολο σχεδόν των καταθέσεων των τριών 
προστατευόμενων μαρτύρων που «βαφτίστηκαν» με τις 
κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης», «Αικατερίνη 
Κελέση» και «Ιωάννης Αναστασίου» περιλαμβάνουν 
σειρά λεπτομερειών για όχι και τόσο ουσιώδη γεγονότα 
όπως ώρα αποστολής email, όροφος και αριθμός γρα-
φείων όπου πραγματοποιούνταν συναντήσεις, προφα-
νώς για να ενισχυθεί η εικόνα προσώπου που γνωρίζει 
πρόσωπα και πράγματα αλλά όταν φθάνει η στιγμή του 
δια ταύτα οι τρείς μάρτυρες στις περισσότερες περιπτώ-
σεις αναφέρουν ότι η δωροδοκία του πολιτικού προ-
σώπου είναι προϊόν προσωπικής τους εκτίμησης. Υπάρ-
χον όμως και περιστατικά κατά τα οποία οι μάρτυρες 
εκφράζουν βεβαιότητα για τον χρηματισμό συγκεκριμέ-
νων πολιτικών προσώπων περιγράφοντας ακόμα και το 
χρώμα του φακέλου που περιείχε δεσμίδες «μαύρων» 
χαρτονομισμάτων.  

Δίωρη σύσκεψη στο Μαξίμου - 

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, 

συζητήθηκαν όλα τα ενδεχόμενα - 

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται 

να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική 

Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
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Τ
ην ικανοποίησή τους για το απο-
τέλεσμα του βιβλίου προσφορών 
εξέφρασαν ανώτατες πηγές του 
υπουργείου Οικονομικών. Μετά 

την συνάντηση του Ευκλείδη Τσακαλώ-
του με τον Επίτροπο Μοσκοβισί, ανώτατη 
πηγή του υπουργείου Οικονομικών δή-
λωσε: «Αποδείξαμε σήμερα που βγήκα-
με στις αγορές ότι όχι μόνο μπορούμε να 
αντλήσουμε νέα χρήματα αλλά μπορού-
με να το κάνουμε και κάτω από συνθήκες 
που δεν είναι ιδανικές, εξηγώντας ότι τις 
τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονη ανατα-

ραχή στις διεθνείς αγορές».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο 
προσφορών έκλε ισε με προσφορές 
κοντά στα 7 δισ. ευρώ και την απόδοση 
του επταετούς να διαμορφώνεται στο 
3,5%. Κατά τ ις ίδιες πληροφορίες το 
δημόσιο θα αντλήσει ποσό κοντά στα 3 
δισ. ευρώ. 
Σε δηλώσεις του ο Πιερ Μοσκοβισί, εξέ-
φρασε αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, 
αν αναλάβουν όλοι τ ις ευθύνες τους, 
συμπληρώνοντας ότι είμαστε όλοι στην 
ίδια πλευρά.

επικαιρότητα

στα 7 δισ. ευρώ οι προσφορές 

Το υπουργείο Οικονομικών θα 
δανειστεί €3 δισ. με επιτόκιο 3,5%

Οριστικό τέλος για το 
MEGA

Αποχωρεί ο όμιλος Βαρδινογιάννη που θα πληρώσει τους εργαζόμενους στο 
ποσοστό που του αναλογεί - Ο Μαρινάκης  έχει ήδη καταβάλει τα χρήματα που 
του αναλογούν  - Ζητούν και από τους άλλους μετόχους να πληρώσουν - Το 
κανάλι θα κλείσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (διαδικασία πτώχευσης) 

Τ
ο χειρότερο σενάριο γ ια το 
MEGA είναι πραγματικότητα. 
Το κανάλι που σημάδεψε την 
εποχή της ελεύθερης τηλεόρα-

σης στη χώρα μας , κλείνει οριστικά, 
παρά τις προσπάθειες των εργαζο-
μένων να το σώσουν, οι οποίοι δού-
λευαν απλήρωτοι πολλούς μήνε ς 
τώρα. Ο σταθμός άρχισε να εκπέμπει 
στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Ήταν ο 
πρώτος ελληνικός ιδιωτικός τηλεοπτι-
κός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας 
και από τη συχνότητά του προβλήθη-
καν εξαιρετικές παραγωγές.
Με ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΤΗΛΕ-
ΤΥΠΟΣ (MEGA), ανακοίνωσε ότι η 
εταιρεία Ascope Trading Ltd, συμφε-
ρόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, 
αποχωρεί από το εταιρικό σχήμα και 
παραθέτει τ ις προ-
σπάθειες που έγιναν 
γ ια τη σωτηρία του 
σ ταθμού, οι οποίες 
όμως δεν έφτασαν 
σε ένα θετικό αποτέ-
λεσμα. Σε ό,τι αφορά 
τους εργαζόμενους,  
ο όμιλος Βαρδινο -
γ ιάννη ε ίπε ότ ι θα 
πληρώσει στο ποσο-
στό που του αναλογεί με βάση τη συμ-
μετοχή του σ τη μετοχική σύνθεση 
της εταιρείας. Το ΔΣ της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  
στην ανακοίνωση του προσθέτει ότι 
ο Ε. Μαρινάκης έχει ήδη καταβάλει τα 
ποσά που του αναλογούν και καλεί και 
τους υπόλοιπους μετόχους να πληρώ-
σουν τα ποσά που τους αναλογούν. 
Τέλος η ανακοίνωση καταλήγει ότι θα 
ακολουθηθεί η κείμενη νομοθεσία για 
το μέλλον του σταθμού. Αυτό σημαί-
νει πτώχευση, ένταξη σε ειδικό καθε-
στώς από τις τράπεζες ώστε να βγουν 
σε πλειστηριασμό το ταχύτερο δυνατό 
το σήμα του σ ταθμού, η πλούσια 
ταινιοθήκη του και ασφαλώς για να 
εισπραχθούν οι απαιτήσεις του κανα-
λιού από τρίτους (διαφημιζόμενους). 
Σε κάθε περίπτωση πάντως στο κανάλι 
θα έπεφτε μαύρο στις 28 Φεβρουα-
ρίου αφού δεν κατέθεσε αίτηση για 

αδειοδότηση τον περασμένο Ιανου-
άριο. 

Ευθύνες για την δυσμενή εξέ-
λιξη
Στην ανακοίνωση καταλογίζονται ευθύ-
νες στους πρώην μετόχους του ΜΕΓΚΑ, 
δηλαδή τον ΔΟΛ και τον «Πήγασο» για 
το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η 
εταιρεία αλλά και στο «Εθνικό Συμβού-
λιο Ραδιοτηλεόρασης» (ΕΣΡ). Συγκεκρι-
μένα αναφέρεται πως εάν είχε ολοκλη-
ρωθεί εγκαίρως η εγκεκριμένη αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των 
15 εκατ. ευρώ, για την οποία υπήρξε 
άρνηση καταβολής των κεφαλαίων που 
αναλογούσαν σε ΔΟΛ και Πήγασο, και 
εάν οι συνδεδεμένες εταιρείες Πήγασος 
και ΔΟΛ εξοφλούσαν τις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τους περί-
που 9,2 εκατ. ευρώ προς 
την Τηλέτυπος ΑΕ,  η εται-
ρία δεν θα είχε οδηγηθεί 
σε οικονομικό  αδιέξοδο.
 Για το «Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης» (ΕΣΡ) 
υπογραμμίζεται η αδυνα-
μία του να τοποθετηθεί επί 
της πρότασης των μετόχων 
της Τηλέτυπος μια νέα εται-

ρεία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό 
για τις νέες τηλεοπτικές άδειες, και μετά 
την επικύρωση της συμφωνίας αναδι-
άρθρωσης της Τηλέτυπος από το δικα-
στήριο η νέα αυτή εταιρεία να απορρο-
φήσει την δραστηριότητα του τηλεοπτι-
κού σταθμού Mega.

Οι εργαζόμενοι
 Από την πλευρά τους οι εργαζόμε-
νοι δήλωσαν αιφνιδιασμένοι από τις 
εξελίξεις, αφού ουδείς τους είχε ενη-
μερώσει και στην παρούσα φάση είπαν 
πως θα προχωρήσουν σε γενική συνέ-
λευση για να αποφασίσουν ποιες θα 
είναι οι επόμενες κινήσεις τους. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως τόνιζαν στις 
μεταξύ τους συζητήσεις ότι ήταν θέμα 
ημερών να σταματήσει να εκπέμπει το 
κανάλι, αφού αυτό λειτουργούσε ορι-
ακά.
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Αύξηση του κατώτατου μισθού μετά το τέλος του μνημονίου προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου μιλώντας στην ίδια εκδήλωση

Η 
Ελλάδα θα γίνει ένα κανονι-
κό μέλος της Ευρωζώνης, με 
πλήρη δικαιώματα, και φυ-
σικά καθήκοντα, με σεβασμό 

στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, 
δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικο-
νομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, 
ωστόσο προειδοποίησε ότι σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν υπάρχει κανένας χώρος 
για εφησυχασμό.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Economist 
στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. 
Μοσκοβισί εμφανίστηκε αρκετά αισι-
όδοξος για την Ελλάδα και σημείωσε 
πως οδηγούμαστε στην ολοκλήρωση 
του ελληνικού προγράμματος το 2018.
Όπως είπε, το 80 με 90% της διαδρο-
μής έχει ήδη διανυθεί, ωστόσο διευ-
κρίνισε ότι η χώρα πρέπει μέχρι το 
τέλος να συνεχίσει να παραδίδει μεταρ-
ρυθμίσεις. Ο Ευρωπαίος επίτροπος 
τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία περί-
πτωση για «κούρεμα» χρέους αλλά 
κατέστησε, επίσης, σαφές ότι δεν μπο-
ρεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στην 
Ελλάδα χωρίς παρεμβάσεις που θα 
ελαφρύνουν το χρέος.
Ο Επίτροπος ανέφερε για τα μελλοντικά 
βήματα της Ελλάδας ότι αυτά αφορούν 
1) μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα 
παρουσιάσει η ελληνική πλευρά 2) τις 
παρεμβάσεις στο χρέος και 3) το πρό-
γραμμα εποπτείας μετά τη λήξη του 
μνημονίου. Όπως επισήμανε, «ευελπι-
στούμε ότι το πρόγραμμα θα λήξει τον 
Αύγουστο του 2018 και μετά δεν υπάρ-
ξει νέο πρόγραμμα αλλά κάποια επιτή-
ρηση η οποία θα είναι ανάλογη με αυτή 
που αντιμετωπίζει η Ιταλία, η Κύπρος 
και η Ιρλανδία».

Αύξηση του κατώτατου μι-
σθού μετά το τέλος του μνη-
μονίου
Στην ίδια εκδήλωση μίλησε και η 
υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου η 
οποία προανήγγειλε αύξηση του κατώ-
τατου μισθού μετά το τέλος του μνη-
μονίου.
«Θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα 

των μισθών στη χώρα. Νομίζω ότι μπο-
ρούμε να εξετάσουμε με έναν προ-
σεκτικό τρόπο μία σταδιακή αύξηση 
του κατώτατου μισθού, ο οποίος είναι 
εξαιρετικά συμπιεσμένος στη χώρα. Η 
Πορτογαλία έχει προχωρήσει σε δεύ-
τερη αύξηση, μετά την έξοδό της από 
τα προγράμματα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής» δήλωσε η κ. Αχτσιόγλου.
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, 
ήδη, η σχετική νομοθεσία, που δεν έχει 
ακόμα εφαρμοστεί στη χώρα μας, προ-
βλέπει μία σειρά από μελέτες οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, «προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε σε αυτό. Τότε, 
θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τέτοια 
βήματα, σε συνεννόηση πάντα με τους 
Ευρωπαίους εταίρους». Στο σημείο 
αυτό, είπε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, 
«όταν συζητάμε για τους μακροοικο-
νομικούς δείκτες, να μπορούμε, ταυτό-

χρονα, να τους συνδέουμε με την πραγ-
ματικότητα για την κοινωνική πλειονό-
τητα».
Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε 
ότι οι βασικοί δείκτες της οικονομικής 
ανάπτυξης δείχνουν πολύ θετικά δεδο-
μένα για την πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας για το 2018, ενώ τόνισε ότι κατα-
γράφεται μία σταθερή απομείωση της 
ανεργίας. Εκτίμησε δε ότι θα συνεχίσει 
να μειώνεται και το 2018. «Η ανεργία 
θα πέσει κάτω από το όριο του 20%» 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, 
όπως σχολίασε, το μεγάλο διακύβευμα 
για την κυβέρνηση είναι να περάσει 
αυτό που αποτυπώνεται στους δείκτες 
και στην καθημερινότητα των πολιτών .

Βίζερ: Σε ενισχυμένη επιτήρη-
ση μέχρι να πληρώσετε το 75% 
του χρέους
Το νέο σχήμα της «ενισχυμένης επιτή-
ρησης» μέχρι να αποπληρωθεί το 75% 
των οφειλών στους Ευρωπαίους εξη-
γεί ο πρόεδρος του Euroworking Group 
Τόμας Βίζερ. 
Ο Αυστριακός οικονομολόγος εξη-
γεί ότι, με βάση την ενισχυμένη επι-
τήρηση, όταν «θα συμβαίνουν πράγ-
ματα τα οποία θα κινούνται εκτός της 
ορθής τροχιάς» θα εξετάζονται από 
«την Κομισιόν ή τους θεσμούς ή το 
Eurogroup» ώστε να συζητείται «τι 
είδους διορθωτικές ενέργειες πρέ-
πει να αναληφθούν και πότε». Η δια-
φορά με το μνημόνιο είναι ότι δεν θα 
υπάρχουν δόσεις που θα συνδέονται 
με συγκεκριμένα μέτρα, εκτός αν συμ-
βεί κάτι τέτοιο με τις «δόσεις» της μεί-
ωσης του χρέους. Ο κ. Βίζερ το αφήνει 
ανοιχτό.  
Το πρόσωπο-κλειδί που σφράγισε τις 
πιο κρίσιμες στιγμές της ελληνικής κρί-
σης εδώ και εννέα έτη αναμένει την 
ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος 
και, όπως πολλές άλλες πηγές, διαπι-
στώνει «όλο και μεγαλύτερη σύγκλιση 
απόψεων με το ΔΝΤ». Ωστόσο, στην 
πορεία προς το καλοκαίρι προειδο-
ποιεί ότι τα χρήματα που θα μπουν στο 
δημοσιονομικό μαξιλάρι για την επό-
μενη μέρα του προγράμματος θα είναι 
λιγότερα αν ανατραπεί το σημερινό 
κλίμα εμπιστοσύνης και εκτιμηθεί από 
το Eurogroup ότι θα δοθούν αμέσως 
«σε προεκλογικά δώρα».
Για την οικονομική πολιτική εκτιμά 
ότι είναι διαφορετικό πράγμα η ενί-
σχυση της παραγωγικής δυνατότη-
τας της χώρας «από το να ενισχύεται 
το εισόδημα βάσει κοινωνικών κριτη-
ρίων», αναφερόμενος έτσι εμμέσως 
στην πολιτική των έκτακτων επιδο-
μάτων της κυβέρνησης. Από την άλλη 
πλευρά, τονίζει ότι δεν έχει δει ακόμη 
την ελληνική πλευρά να ξεδιπλώνει τη 
δική της αναπτυξιακή στρατηγική, κάτι 
που θεωρεί αναγκαίο.  

Μοσκοβισί: Δεν υπάρχει περίπτωση για 
«κούρεμα» στο χρέος - Αναγκαία η ελάφρυνση

Ο Βαρουφάκης πάει για 
πρόεδρος της Κομισιόν 
το 2019 

Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στις Ευρωε-
κλογές του 2019 να ακολουθηθεί για την εκλογή 
του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ε-

κλογή του Ζαν–Κλοντ Γιούνκερ και ήδη έχει ξεκινήσει 
η ονοματολογία για τους υποψήφιους των ευρωπαϊκών 
κομμάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την εφαημερίδα «Τα Νέα» 
ανάμεσα στους πιθανούς υποψήφιους που θα στηρίξει 
το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακούγεται και το όνομα του 
Γιάνη Βαρουφάκη.  Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος των 
Ευρωκλογών του 2015 για την Ευρωπαϊκή Αριστερά ήταν 
ο Αλέξης Τσίπρας. 
Στο χώρο της Κεντροδεξιάς μεγάλες πιθανότητες ανάδει-
ξης έχουν η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Μισέλ Μπαρνιές και 
από τους Σοσιαλιστές  ο Πιερ Μοσκοβισί και η Φεντερίκα 
Μογκερίνι. Στους Φιλελεύθερους επικρατέστερος εμφα-
νίζεται ο Γκι Φέρχοφστατ
Ωστόσο το παζλ θα συμπληρωθεί όταν το κόμμα του 
Εμανουέλ Μακρόν αποφασίσει να ενταχθεί σε κάποια 
από τις υπάρχουσες πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης 
ή αντιθέτως να δημιουργήσει τη δική του, αναφέρει το 
δημοσίευμα. 

Ο Βαρουφάκης ζητάει στήριξη για το νέο 
του κόμμα
Μήνυμα στους πολίτες να ενισχύσουν το κόμμα που ανα-
κοινώνει τον Μάρτιο απευθύνει ο Γιάνης Βαρουφάκης.
Mέσω κειμένου που δημοσιεύει το DiEM25, ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών ζητά από τον κόσμο να ενισχύ-
σει την προσπάθειά του «για μία εποικοδομητική ανυπα-
κοή» όπως λέει χαρακτηριστικά.
«Η ελπίδα, η αξιοπρέπεια, ο ορθολογισμός και η εποικο-
δομητική ανυπακοή ξαναριζώνουν στην Ελλάδα» τονίζει.
«Ενίσχυσέ μας να οργανώσουμε την εποικοδομητική 
ανυπακοή. Το 2015, για πέντε μήνες, η Ευρώπη όλη 
μύρισε Ελληνική Άνοιξη. Η σιδηρόφρακτη ευρωπαϊκή 
και ελληνική ολιγαρχία όμως, όπως αναμενόταν, αντέ-
δρασαν πραξικοπηματικά. Δυστυχώς, η ηγεσία απεδεί-
χθη ανεπαρκής. Η πλειοψηφία των Ελλήνων λοιδορή-
θηκε επειδή τόλμησε να τους πει «Όχι». Η χρεοδουλοπα-
ροικία της χώρας βάθυνε. Ο χειμώνας του εθνικισμού, 
του Brexit, της απολυταρχίας, της ξενοφοβίας, της παρά-
λυσης σκέπασε την Ευρώπη» αναφέρει το κείμενο του 
DiEM25.
Ενώ προσθέτει: «κι όμως, το πνεύμα της Ελληνικής Άνοι-
ξης ζει. Το διατήρησε ζωντανό το DiEM25 μεταλαμπα-
δεύοντάς το σε ολόκληρη την Ευρώπη».
«Τώρα, στις 26 Μαρτίου» συνεχίζει «επιστρέφει στην 
χώρα που το γέννησε ιδρύοντας το κόμμα των υπεύθυνα 
και ρεαλιστικά ανυπάκουων πολιτών. Η ελπίδα, η αξι-
οπρέπεια, ο ορθολογισμός και η εποικοδομητική ανυ-
πακοή ξαναριζώνουν στην Ελλάδα. Το νέο κόμμα του 
DiEM25 στην Ελλάδα ιδρύεται στις 26 Μαρτίου. Ανήκει 
σε όλους μας, σε όλους τους ριζοσπάστες ευρωπαϊστές 
πατριώτες δημοκράτες».
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επικαιρότητα

Αποκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ 
κυβέρνηση μειοψηφίας: 
«Αν η κυβέρνηση διανοηθεί 
να βάλει υπογραφή σε 
ονομασία που θα περιέχει 
τον όρο Μακεδονία, είναι 
υποχρεωμένη να ρωτήσει 
πρώτα τον ελληνικό λαό»

«
Καλοί μου Έλληνες, αδέρ-
φια μου, φασίστες, ρα-
τσιστές, τρομοκράτες, α-
ναρχικοί, τραμπούκοι, θα 

μάθατε ασφαλώς ότι οι πατριώ-
τες που μας κυβερνούν, οι αριστε-
ριστές, μάζευαν υπογραφές και 
χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου 
για να με εμποδίσουν να μιλήσω 
μπροστά σε σένα κυρίαρχε λαέ» 
ήταν τα πρώτα λόγια του Μίκη Θε-
οδωράκη με τα οποία ο διάσημος 
μουσικοσυνθέτης απευθύνθηκε 
στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλλη-
νες που έχουν συγκεντρωθεί στην 
πλατεία Συντάγματος αντιδρώντας 
στην πρόθεση της κυβέρνησης να 
αναγνωρίσει τα Σκόπια με ένα ό-
νομα στο οποίο θα περιλαμβάνε-
ται ο όρος Μακεδονία.
«Για να μιλήσω με λόγια σταράτα, 
πατριωτικά, φλογερά και ασυμβί-
βαστα όπως έμαθα να μιλώ σε όλη 

μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδα-
ξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ» είπε 
ο Μίκης.
«Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιη-
τική συλλογή από τη Θεσσαλονίκη 
και σας διαβάζω ένα σημαδιακό 
απόσπασμα» συνέχισε απευθυ-
νόμενος στους διαδηλωτές που 
φώναζαν ρυθμικά: «Γερά, γερά, 
στα χνάρια του Μελά» και «κάτω 
τα χέρια απ’ τη Μακεδονία».
«Το πνεύμα με το Θαλή του Θου-
κιδίδη τον Πρωταγόρα τους τρα-
γικούς την τόλμη του Θεμιστοκλη 
και του Κολοκοτρώνη».
«Φίλοι και φίλες αφιερώνω την 
ομιλία μου στον Έλληνα που μας 
έβγαλε από τον οθωμανικό ζυγό 
και που έφερνε σαν σήμερα 4 
Φλεβάρη 1843 τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη.
Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνο-
μηδενιστές που μας κυβερνούν 
να παραμένω πιστός στις ιερές 
σκιές των προγόνων μας που 
μας δίδαξαν την αγάπη για την 
πατρίδα και το έθνος.
Μια πατρίδα που σέβεται και 
αγαπά όλες τις πατρίδες του 
κόσμου.
«Είμαι πατριώτης διεθνιστής και 
μάχομαι συνάμα τον φασισμό σε 
όλες τις μορφές και προπαντός 

στην πιο επικίνδυνη μορφή του, 
την αριστερόστροφη» επισήμανε 
ο Μίκης Θεοδωράκης.
Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυ-
τότητά μου μπορώ να αρχίσω την 
ομιλία μου
Σε μια δύσκολη για την πατρίδα 
μας ώρα όπου μαύρα σύννεφα 
φαίνεται να συσσωρεύονται 
γύρω μας απειλητικά εμείς καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε ενω-
μένοι όσο ποτέ τα προβλήματα 
αυτά.

Με όχημα το όνομα Μακεδο-
νία τα Σκόπια και παραποιώντας 
σε βαθμό γελοιότητας τα ιστο-
ρικά δεδομένα για τη δημιουργία 
της λεγόμενης Μακεδονίας του 
Αιγαίου.
Δεν μας επιτρέπεται να συμφωνή-
σουμε με αυτή την παραχάραξη 
της ιστορίας γιατί τότε γινόμαστε 
συνένοχοι με τις δυνάμεις που 
στοχεύουν κατά της εδαφικής μας 
ακεραιότητας.
Νομίζω ότι πρέπει να παραδε-

χθούμε τα λάθη και τις ευθύνες 
μας στον ελληνικό λαό.
Η μόνη λύση κατά την άποψή μου 
είναι να αφήσουμε τους Σκοπια-
νούς να πιστεύουν στον εθνικό 
τους μύθο και εμείς να παραμέ-
νουμε πιστοί στην ελληνικότητα 
της Μακεδονίας.
Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ 
ότι υπάρχει μια νόθα Μακεδο-
νία γιατί αν το κάνουμε είναι σαν 
να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα 
μάτια με τα ίδια μας τα χέρια.»

Μίκης: Δεν θα δώσουμε ποτέ το όνομα Μακεδονία - Μας 
κυβερνούν εθνομηδενιστές



08 9 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Ο Ρουβίκωνας αποκαλεί «πρότυπο» 
τον Κουφοντίνα και του ετοιμάζει 
υποδοχή

«
Υποδοχή» για τον Δημήτρη Κου-
φοντίνα ετοιμάζει ο Ρουβίκωνας.
Υπενθυμίζεται οτι το Συμβούλιο 
Φυλακών ενέκρινε νέα 48ωρη άδεια 

που είχε αιτηθεί ο Δημήτρης Κουφοντίνας.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δημήτρης Κου-
φοντίνας θα εξέλθει των φυλακών το πρωί της 
Παρασκευής στις 9 και θα επιστρέψει μετά 
από 48 ώρες.
Όπως έγραψε στο facebook ο φερόμενος εκ 
των ηγετικών στελεχών του Γιώργος Καλαϊ-
τζίδης: «Αύριο το πρωί στις 9 υποδεχομαστε 
έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού τον αγωνι-
στή ΠΡΟΤΥΠΟ Δημήτρη Κουφοντινα.»

Μπακογιάννη: Οσες φορές κι αν 
βγει ο Κουφοντίνας, η ελληνική 
κοινωνία προσβάλλεται βάναυ-
σα
Οσες φορές κι αν βγει ο Κουφοντί-

νας, η ελληνική κοινωνία προσβάλλεται 
βάναυσα, έγραψε στο λογαριασμό της 
στο Twitter η Ντόρα Μπακογιάννη, σχο-
λιάζοντας το γεγονός πως ο καταδικασμέ-
νος εκτελεστής της «17 Νοέμβρη» βγαίνει 
αύριο Παρασκευή με την δεύτερη διήμερή 
άδειά του από τις φυλακές Κορυδαλλού. 
Ο Κουφοντίνας, βάσει της ομόφωνης από-
φασης του δικαστικού συμβουλίου, ανα-
μένεται να περάσει την πύλη των φυλακών 
στις 9 το πρωί και να επιστρέψει σε ακρι-
βώς 48 ώρες. 
«Οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα ξεχά-
σουμε ποτέ και ξέρουμε ότι δεν είμαστε 
μόνοι», γράφει η κυρία Μπακογιάννη ο 
σύζυγος της οποίας Παύλος δολοφονή-
θηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 
στις 29 Σεπτεμβρίου 1989, έξω από το 
γραφείο του στην Διονυσίου Αρεοπαγί-
του.

επικαιρότητα

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
ΣΚΑΙ μίλησε απόψε ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση 
της Novartis, τονίζοντας: «Είναι 
σκοπός της ζωής μου να πάνε αυτοί οι 
σκευωροί στη φυλακή».

«
Ο κ. Τσίπρας με τον κ. Παπαγγελό-
πουλο ως συγγραφέα των καταθέ-
σεων έστησαν τη συγκεκριμένη ι-
στορία. Υποτίθεται πως πήρα ένα 

δώρο δύο εκατ. ευρώ για διευκόλυνση 65 
εκατ. ευρώ στην Novartis. Σύμφωνα με τα 
αρχεία μου, δεν έχει υπάρξει επί θητείας 
μου ποτέ τέτοιου ύψους πληρωμή προς την 
εταιρεία. Η μεγαλύτερη πληρωμή σε ένα μή-
να είναι 20 εκατ. ευρώ. Με την πρώτη φορά 
αριστερά και τον Πολάκη η Novartis έχει αυ-
ξήσει τα μερίδια αγοράς της. Δεν είναι ικανοί 
ούτε μία σκευωρία να στήσουν».
Όσο για το τι πρόκειται να κάνει ο ίδιος, 
αλλά και η Νέα Δημοκρατία με την εισαγ-

γελέα Τουλουπάκη, ο κ. Γεωργιάδης σημεί-
ωσε: «Η κυρία εισαγγελέας έφερε έναν 
ισχυρισμό τόσο σοβαρό, χωρίς να ψάξει 
τα στοιχεία. Δεν είμαι βέβαιος ποιος είναι 
ο ρόλος της κυρίας Τουλουπάκη. Θα δούμε 
εάν θα προχωρήσουμε σε αίτημα αλλαγής 
της κυρίας Τουλουπάκη. Ποιος έδωσε στην 
κυρία Τουλουπάκη το δικαίωμα να κάνει 
τρεις μήνες έρευνα από τη πρώτη στιγμή 
που αναφέρθηκε το όνομά μου σε δικογρα-
φία; Ο σκοπός της ζωής μου είναι να κλείσω 
στη φυλακή αυτούς τους σκευωρούς και 
από μένα δεν θα γλιτώσουν».
Για τα έγγραφα του FBI, ο κ. Γεωργιάδης 
τόνισε: «Σήμερα έχει γίνει το αμίμητο. Όλη 
η έκθεση του FBI δεν έχει κανένα πολιτικό 
πρόσωπο εντός και η κυρία Τουλουπάκη 
έβαλε μέσα το δικό της αίτημα».
Για το ενδεχόμενο Προανακριτικής στη 
Βουλή ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Προ-
σωπικά επιθυμώ πάρα πολύ εξέταση -και 
σήμερα κιόλας. Αυτό που μένει είναι να 
κάνει το σχετικό αίτημα ο ΣΥΡΙΖΑ και εννο-
είται πως θα το αποδεχθούμε».

Άδωνις για Novartis: Σκοπός της ζωής 
μου να κλείσω στη φυλακή τους 
σκευωρούς

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
υπόθεση Novartis
Γεννηματά: Η κυβέρνηση στήνει νέο 
βρώμικο 89’!

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τους γείτονές της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου 
και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - 
«Αδιανόητο» να υπάρχουν στην Κύπρο εγγυήσεις τρίτων, τόνισε 

Για «σκευωρία» και «αποστολή 
κουκουλοφόρων εναντίων 
της πολιτικής» μίλησε στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΣΥ η 
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

Ε
πίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε 
η Φώφη Γεννηματά μιλώντας στους 
βουλευτές του κόμματός της. Συγκε-
κριμένα, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνι-

σε ότι σκάνδαλο υπάρχει, αλλά θα πρέπει να 
ελεγχθούν όσοι εκτόξευσαν στα ύψη τις φαρ-
μακευτικές δαπάνες. 
Αντίθετα, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
συγκρούστηκαν με τις φαρμακευτικές εται-
ρείες ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε όλους τους 
σχετικούς νόμους. «Στήνουν σκευωρία για 
τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πρόκειται 
για προσπάθεια ενός νέου βρώμικου ΄89» 
είπε χαρακτηριστικά. 
Η κυρία Γεννηματά εστίασε τα πυρά της στον 
πρωθυπουργό, καθώς, όπως είπε, «χρησι-
μοποιεί τη σκανδαλολογία για να επιτεθεί στη 
Δημοκρατία»! 
«Θα υπερασπιστούμε τα στελέχη μας» ξεκα-
θάρισε, «από εκεί και πέρα όλα θα πρέπει να 
βγουν στο φως». «Όχι όμως με κουκουλοφό-
ρους να επιτίθενται στην πολιτική για κομμα-
τικές σκοπιμότητες» σημείωσε. 
Για το Σκοπιανό:
Επισήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποί-
ησε τις πλατείες της οργής για να κερδίσει την 
εξουσία, αλλά με τις πλατείες που δημιουρ-
γούνται όσο διαπραγματεύεται μυστικά κερ-
δισμένη είναι μόνο η ακροδεξιά. Συνολικά 
από την πολιτική του κερδίζουν τα αντισυ-
στημικά κόμματα που έχουν βάλει στο στόχα-

στρό τους την πολιτική, υποστήριξε η κυρία 
Γεννηματά. 
Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ 
είναι υπέρ συνολικής λύσης, που δεν προσφέ-
ρει το πακέτο Νίμιτς, το οποίο θα πρέπει να 
απορριφθεί και ο πρωθυπουργός να συγκα-
λέσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. 

Κυρανάκης: Να απαντήσει ο Πολά-
κης πώς γνώριζε τους μάρτυρες με 
τις κουκούλες
Η εμπλοκή των πολιτικών προσώπων στην 
υπόθεση της Novartis είναι μια στημένη υπό-
θεση από την κυβέρνηση υποστήριξε, μιλώ-
ντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος 
της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι πρέ-
πει να χυθεί άπλετο χωρίς όμως «κουκου-
λοφόρους» και αναρωτήθηκε πως γίνεται 
να γνωρίζει τους προστατευόμενους μάρ-
τυρες ο Παύλος Πολάκης και η εφημερίδα 
Documento να έχει δημοσιεύσει πληροφο-
ρίες από τις καταθέσεις τους πριν καν παρου-
σιαστούν αυτοί στις εισαγγελικές αρχές.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Νέας Δημο-
κρατίας σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιχει-
ρεί να αλλάξει την ατζέντα την ώρα που σεί-
στηκε το Σύνταγμα με τη συμμετοχή των πολι-
τών στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία. 
Όπως είπε καθαρός ουρανός αστραπές δεν 
φοβάται και γι αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει 
ψηφίσει όλες τις εξεταστικές που έχει φέρει 
η κυβέρνηση στη Βουλή, σε αντίθεση με τον 
ΣΥΡΙΖΑ που έχει απορρίψει την πρόταση για 
εξεταστική της αντιπολίτευσης για την περί-
οδο Βαρουφάκη αλλά και αυτήν για τον Πάνο 
Καμμένο και την πώληση όπλων στη Σαου-
δική Αραβία.

Τριπλό μήνυμα Παυλόπουλου 
σε Τουρκία, Σκόπια και Αλβανία

Α
υστηρό ήταν το μήνυμα του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, Προκόπη 
Παυλόπουλου σε Άγκυρα, Σκόπια και 
Τίρανα, κατά την υποδοχή του Γεωργι-

ανού ομολόγου του στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε 
κάθε περίπτωση, ο κ. Παυλόπουλος ξεκαθάρισε 
ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τους γείτονές της στη 
βάση του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου. 
Ο κ. Παυλόπουλος επανέλαβε ότι η Ελλάδα επι-
θυμεί και επιδιώκει δίκαιη και βιώσιμη λύση 
στο Κυπριακό. Όμως κάτι τέτοιο γίνεται μόνο 
στη βάση του σεβασμού των αρχών του ευρω-
παϊκού δικαίου ως προς την κυριαρχία των κρα-
τών-μελών. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε 
«αδιανόητο» να υπάρχουν στην Κύπρο εγγυ-
ήσεις τρίτων και στρατεύ-
ματα Κατοχής, σημειώνοντας 
ότι όσο υπάρχουν τουρκικές 
εμμονές, δεν μπορεί να γίνει 
δεκτή η θέση της Άγκυρας. 
Για την ευρωπαϊκή προοπτική 
της Τουρκίας 
Αναφερόμενος στη συνθήκη 
της Λωζάνης ξεκαθάρισε ότι 
«δεν επιδέχεται αναθεώρηση 
- επικαιροποίηση, δεν υπάρ-
χουν «γκρίζες ζώνες».
Ωστόσο, υποστήριξε ότι  «όταν και εφόσον η 
Τουρκία σέβεται τις θέσεις για το Διεθνές Δίκαιο 
και τη Συνθήκη της Λοζάνης, εδώ είμαστε για 
την ευρωπαϊκή προοπτική της. Διαφορετικά 
είναι εκείνη που παίρνει την ευθύνη, αν θα συμ-
βεί το αντίθετο». 

Για τα Σκόπια 
Αναφερόμενος στα Σκόπια, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα επι-
διώκει την ευρωπαϊκή προοπτική της, θέλει την 
ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αλλά όλα εξαρτώνται από 
την επίλυση του ζητήματος του ονόματος -και 
«το όνομα μπορεί να λυθεί μόνο όταν δεν απο-
πνέει αλυτρωτισμό». Γι’ αυτό κάλεσε την άλλη 
πλευρά να αλλάξει το Σύνταγμα και να δώσει 
λύσεις χωρίς αλυτρωτισμό σε αυτό. 

Για την Αλβανία 
Ο τρίτος αποδέκτης των μηνυμάτων του κ. 
Παυλόπουλου ήταν η Αλβανία, για την οποία 
η Ελλάδα επιθυμεί την ευρωπαϊκή προοπτική. 

Αναγκαίος όμως ο σεβασμός των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, ιδίως των δικαιωμάτων της ιδι-
οκτησίας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
«Κάνει ένα μεγάλο λάθος η πολιτική ηγεσία της 
Αλβανίας υποστηρίζοντας δήθεν δικαιώματα 
κάποιων, που ήταν κατά τη διάρκεια της γερμα-
νική κατοχής, συνεργάτες των Ναζί», είπε και 
πρόσθεσε ότι το να θέλει κάποιος να γίνει μέλος 
της Ε.Ε., και να υποστηρίζει ανύπαρκτα δικαι-
ώματα συνεργατών των Ναζί, «δεν νομίζω ότι 
δείχνει μια σοβαρή ευρωπαϊκή προοπτική», 
ανέφερε.

Τον «αντι-Νίμιτς» αναζητά η κυβέρ-
νηση Ζάεφ
Σε αναζήτηση ενός πολιτικού ή διπλωμάτη διε-
θνούς κύρους φαίνεται ότι βρίσκεται η κυβέρ-

νηση του Ζόραν Ζάεφ, για 
την περίπτωση που οι δια-
πραγματεύσεις για το όνομα 
βρεθούν σε προχωρημένο 
σημείο και χρειαστεί να 
«ξεμπλοκάρουν».
Σύμφωνα με μέσα ενημέρω-
σης της γειτονικής χώρας, οι 
κυβερνήσεις Ελλάδας και 
ΠΓΔΜ δεν έχουν ακόμα 
μπει σε... ονοματολογία για 

τον άνθρωπο που ενδεχομένως θα κληθεί να 
ξεμπλοκάρει το ζήτημα της ονομασίας.
Τα σκοπιανά ΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι «η 
«μακεδονική πλευρά» δήλωσε πως οι δια-
πραγματευτές Αδαμάντιος Βασιλάκης και 
Βάσκο Ναουμόφσκι δεν θα συμμετέχουν 
πλέον στις συνομιλίες για το όνομα, ενώ τη 
θέση του διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς θα 
πάρουν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο 
χωρών, Νίκος Κοτζιάς και Νίκολα Ντιμιτρόφ. 
Ωστόσο, τώρα, πηγές από την (σκοπιανή) 
κυβέρνηση λένε ότι εξετάζεται, αν παραστεί 
ανάγκη, να συμπεριλάβουν κάποιο άτομο, 
όπως λένε «βαρέων βαρών», για να διευκο-
λύνει τη διαδικασία (διαπραγμάτευσης) κοντά 
στην ολοκλήρωσή της».
Πηγές της σκοπιανής κυβέρνησης εξηγούν ότι 
αυτό θα συμβεί, μόνο «εάν η σύγκλιση των δύο 
πλευρών φτάσει σε προχωρημένο σημείο» και 
εάν η διαδικασία «φρενάρει» λόγω ορισμένων 
λεπτομερειών, που θα πρέπει να ξεπεραστούν 
με κάθε κόστος, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
τελική συμφωνία.
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Μ
νημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και Πανεπι-
στημίου Frederick υπογράφτηκε σήμερα, 
σε σεμνή τελετή, στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Το πρωτόκολλο, το οποίο θα έχει ισχύ για τέσσερα χρό-
νια, θα ανανεώνεται αυτόματα και το οποίο εντάσσεται 
στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αμφίπλευρης 
αθλητικής συνεργασίας, υπέγραψαν εκ μέρους της ΚΟΕ 
ο Πρόεδρος της, Ντίνος Μιχαηλίδης και του Πανεπιστη-
μίου Frederick, ο Πρύτανης Γιώργος Δημοσθένους οι 
οποίοι πλαισιώνονταν από την Αντιπρόεδρο του Συμ-
βουλίου του Frederick Νατάσσα Φρειδερίκου και την 
Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ Όλγα Πιπερίδου.
Οι δύο οργανισμοί με την υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας καθόρισαν το πλαίσιο της συνεργασίας, σε 
τομείς επιμόρφωσης έρευνας, ενημέρωσης και ανταλ-
λαγής απόψεων σε θέματα εκπαιδευτικού, αθλητικού και 
γενικότερα κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Σκοπός της συνεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Μνημονίου είναι, μεταξύ άλλων, η συνδιοργάνωση και 
υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών ημερί-
δων ή και συνεδρίων για θέματα εκπαίδευσης αθλητι-

σμού, πολιτισμού και Ολυμπισμού, η συνδιοργάνωση 
διαλέξεων, εργαστηρίων και επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων εκπαιδευτικού και ευρύτερου κοινωνικού περιε-
χομένου για γυμναστές, εκπαιδευτικούς, παράγοντες 
σωματείων, αθλητές, φοιτητές, η προσφορά τεχνογνω-
σίας και επιστημονικής καθοδήγησης για εξειδικευμένα 
θέματα εκ μέρους του Πανεπιστημίου, η συνεργασία, 
στην ανάπτυξη, υποβολή και υλοποίηση προγραμμά-
των αθλητισμού και εκπαίδευσης για την απορρόφηση 
και αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών κονδυλίων στον 
εν λόγω τομέα και η παραχώρηση υποτροφιών και διευ-
κολύνσεων από πλευράς Frederick σε φοιτητές που συμ-
μετέχουν σε Ολυμπιακές ομάδες υπό την αιγίδα της ΚΟΕ.
Η συνεργασία στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης 
του αθλητισμού θα περιλαμβάνει αθλητισμό για όλα τα 
προγράμματα, αθλητισμό για ειδικές ανάγκες, ισότητα 
φύλων στον αθλητισμό, αθλητιατρική, έλεγχο απαγο-
ρευμένων ουσιών, αθλητική ψυχολογία, επαγγελματική 
εκγύμναση σε κλειστούς χώρους, συμπληρώματα και 
υγιεινή διατροφή, διοίκηση εθελοντισμού, διοίκηση 
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, προπονητι-
κές κατασκηνώσεις.

Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ ΚΟΕ και Πανεπιστημίου Frederick 

Τέλη Μαρτίου ολοκληρώνεται 
η ανακαίνιση του Επαρχιακού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας 

Γ
ύρω στα τέλη Μαρτίου ολοκληρώνεται η ανακαί-
νιση του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου 
της Λάρνακας, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις 
πύλες του για τον κόσμο με διάφορα εκθέματα α-

πό την πλούσια ιστορία της πόλης.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας 
Ανδρέας Βύρας «η δυτική πτέρυγα του Μουσείου, στην 
οποία εκτίθεται διάφορα ανυπολόγιστης αξίας ευρή-
ματα από το βασίλειο του αρχαίου Κιτίου, βρίσκεται 
στο επίκεντρο των ανακαινίσεων. Μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η καινούργια αίθουσα 
στην οποία θα εκτίθενται σπάνιες σαρκοφάγοι, που 
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και χρονολο-
γούνται στη Φοινικική και στην Κλασική περίοδο».
Οσον αφορά το ψηφιδωτό που απεικονίζει τους άθλους 
του Ηρακλή, που βρέθηκε στην οδό Αγίου Νεοφύτου, 
κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για το αποχετευτικό 
σύστημα Λάρνακας, ο Δήμαρχος είπε πως «το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της απαλλοτρίωσης της εγκαταλελειμμένης κατοικίας, 

κάτω από την οποία πιστεύεται ότι υπάρχει θαμμένο 
ένα σημαντικό μέρος του ψηφιδωτού».
Πρόσθεσε πως «μόλις εξασφαλιστεί η άδεια απαλλοτρί-
ωσης, η κατοικία θα κατεδαφιστεί για να επεκταθούν οι 
ανασκαφές και οι εργασίες αναμένεται να γίνουν εντός 
του 2018. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η ιδανική επιλογή για την ολο-
κληρωμένη παρουσίαση του μωσαϊκού, είναι η επιτό-
που δημιουργία ειδικού εκθεσιακού χώρου, ωστόσο η 
τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί όταν ολοκληρω-
θούν οι ανασκαφές».
Ερωτηθείς για τις εργασίες για την ανάδειξη του 
αρχαίου λιμανιού του Κιτίου, που βρίσκεται πίσω από 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Αντρέας Βύρας είπε πως 
«σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, οι αρχαιολόγοι είναι έτοιμοι, μαζί 
με τη γαλλική αρχαιολογική αποστολή, να ξεκινήσουν 
άμεσα τις ανασκαφές για την ανάδειξη του αρχαίου 
λιμανιού μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των γηπέ-
δων τένις».

Μ
ε την ολοκλήρωση της κατάθεσης της Σκεύης Πρωτοπαπά, 
γραμματέα της εταιρείας Helector Cyprus, συνεχίστηκε σή-
μερα η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του κακουργιο-
δικείου Λευκωσίας στην υπόθεση ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ 

Πάφου.
Κατά τη σημερινή δικάσιμο την μάρτυρα αντεξέτασε ο συνήγορος υπε-
ράσπισης της εταιρείας Helector, Γιώργος Παπαϊωάννου.
Στην αντεξέταση του ο Γιώργος Παπαϊωάννου αμφισβήτησε την επάρ-
κεια διερεύνησης της υπόθεσης από τις ανακριτικές αρχές.
Ρώτησε την μάρτυρα αν κατά τη διάρκεια των καταθέσεων της στην 
Αστυνομία, οι ανακριτές τις παρουσίαζαν τα διάφορα έγγραφα ζητώντας 
από αυτήν να τα εξηγήσει. Η κ. Πρωτοπαπά ανέφερε ότι δεν είναι αυτή 
που τα περιέγραφε αλλά η Παντελίτσα Μαππούρα η οποία ήταν, όπως 
εξήγησε, υπεύθυνη του Λογιστηρίου και γνώριζε για τα αρχεία.
Όπως είπε, οι περιγραφές στις καταθέσεις της είναι της κ. Μαππούρα η 
οποία ήταν πάντα μαζί της.
Ακολούθησε σειρά ερωτήσεων σε σχέση με το αρχείο που τηρούσε η 
ίδια στο σπίτι της και το οποίο παρέδωσε στην Αστυνομία.
Σε ερώτηση του Γιώργου Παπαϊωάννου κατά πόσο το αρχείο αυτό 
ήταν άτυπο η κ. Πρωτοπαπά απάντησε καταφατικά εξηγώντας πως δεν 
υπήρχε κατάλογος απαρίθμησης των εγγράφων που περιλαμβάνονταν 
στο αρχείο.Σε ερώτηση αν σήμερα λείπουν έγγραφα από το αρχείο αυτό 
η κ. Πρωτοπαπά απάντησε ότι μπορεί να λείπουν έγγραφα και ότι δεν 
γνωρίζει.
Στη συνέχεια ο κ. Παπαΐωάννου ρώτησε την μάρτυρα σε σχέση με υπο-
γεγραμμένα έγγραφα από τον πρώην Διευθυντή της Helector Δημήτρη 
Γιαννακόπουλο και τα οποία αφορούσαν παράδοση διάφορων ποσών 
στον κ. Γιαννακόπουλο από την ίδια. Η μάρτυρας απάντησε ότι για κάθε 
φορά που έδινε κάποιο ποσό στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτός της 
υπέγραφε το σχετικό έγγραφο.
Σε υποβολή τέλος της υπεράσπισης ότι ο Ιωάννης Κοκότσης, ο οποίος 
διαδέχθηκε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη Διεύθυνση της εταιρείας 
δεν υπέγραφε για τα ποσά που του παρέδιδε, η κ. Πρωτοπαπά απάντησε 
«σωστά».
Επανεξεταζόμενη από τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής Νίνο 
Κέκκο και ερωτηθείσα αν όταν παρέδωσε το αρχείο στην Αστυνομία 
προέβη σε αρίθμηση των εγγράφων η κ. Πρωτοπαπά απάντησε κατα-
φατικά.
Σε ερώτηση τέλος αν λείπουν σήμερα σελίδες από το αρχείο αυτό η κ. 
Πρωτοπαπά είπε ότι δεν λείπουν σελίδες αλλά και ότι τα έγγραφα είναι 
ανακατεμένα και δεν είναι στην αρχική τους σειρά.
Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στις 
9:00 το πρωί.
Για την υπόθεση κατηγορούνται οι Δημήτρης Πατσαλίδης (πρώην Οικο-
νομικός Διευθυντής Δήμου Πάφου), Μιχάλης Πάντης (Δημόσιος Υπάλ-
ληλος), Αντώνιος Κουρουζίδης (Συνταξιούχος), Ανδρέας Λουρουτζιά-
της (πρώην Δήμαρχος Λάρνακας), Γεώργιος Κουλλαπής (Συνταξιούχος), 
Νικόλας Κουλλαπής (Ιατρός), Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυ-
ξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε (Ανώνυμος εταιρεία), Θεοφάνης Λώλος 
(Χημικός Μηχανικός), Helector Cyprus Ltd και N.E MIDORIACO LTD, ενώ 
έχουν ήδη καταδικαστεί, μετά από παραδοχή, οι Σάββας Βέργας (διετής 
φυλάκιση), Δημήτρης Γιαννακόπουλος (18 μήνες με αναστολή), Χριστά-
κης Πέτρου (10 μήνες με αναστολή), Ιμάντ Μπακλέ (10 μήνες με ανα-
στολή) και Ευτύχιος Μαληκκίδης (δεκαπεντάμηνη φυλάκιση).

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση 
της Σκεύης Πρωτοπαπά στη 
δίκη ΧΥΤΥ – ΧΥΤΑ 
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Μ
ε τις σημερινές 
συνθήκε ς  δε ν 
σκέφτεται να διο-
ρίσει νέο δια-

πραγματευτή δήλωσε ο Μου-
σταφά Ακιντζί προσθέτοντας 
ότι ο λόγος γι’ αυτό «είναι πολύ 
ξεκάθαρος. Δεν θεωρούμε ότι 
σαν να μην έγινε τίποτα, όλα 
είναι όπως πριν, θα συνεχί-
σουμε για άλλα 50 χρόνια με 
τον ίδιο τρόπο».
Όπως μεταδίδεται στα κατεχό-
μενα, μιλώντας κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψης του Οζντίλ 
Ναμί, ο οποίος επέστρεψε τους 
όρους εντολής του διαπραγ-
ματευτή στον Τ/κ ηγέτη, ο Ακι-
ντζί δήλωσε ότι οι διαπραγμα-
τεύσεις μπορούν να επαναρχί-
σουν σε περίπτωση που η ε/κ 
πλευρά αλλάξει τη νοοτροπία 
της.
Δεν τίθεται θέμα, συνέχισε, 
σήμερα ο Ε/κ και ο Τ/κ δια-
πραγματευτής να διαπραγμα-
τεύονται για μέρες. «Θέλουμε 
μια διαδικασία επικεντρωμένη 
από δω και στο εξής στο απο-
τέλεσμα, με χρονικούς περι-
ορισμούς και όχι ανοικτού 
τέλους».
Εάν, πρόσθεσε, υπάρξε ι 
αλλαγή της νοοτροπίας στην 
ε/κ πλευρά, αποδεχθούν την 
πολιτική ισότητα των Τ/κ, αυτό 
εξηγηθεί στην ε/κ κοινότητα 
και μπορεί να βγει μια στρατη-
γική συμφωνία, τότε μπορεί να 
τεθεί θέμα διαπραγματεύσεων 
και τότε «όλοι, συμπεριλαμβα-
νομένου και του Ναμί θα χρει-
αστεί να επιστρατευτούν» (σσ: 
απαντούσε στη δήλωση ετοι-
μότητας από τον Ναμί να βοη-
θήσει το «προεδρικό» στις δια-
πραγματεύσεις).
Ο Τ/κ ηγέτης συνεχάρη τον 
Νίκο Αναστασιάδη που κέρ-
δισε τις προεδρικές εκλογές 
αλλά και τον αντίπαλό του, 
Σταύρο Μαλά.
Ανέφερε επίσης ότι μετά τις 
προεδρικές θα υπάρξει νέο 
Υπουργικό Συμβούλιο ενώ και 
ο ίδιος θα διαβουλευθεί με 
την νέα «κυβέρνηση» στην τ/κ 
πλευρά και την Τουρκία.

Δεν διορίζει νέο 
διαπραγματευτή 
ο Ακιντζί 

Η επόμενη ημέρα των 
Προεδρικών Εκλογών 
περιέχει πλούσια 
ονοματολογία αναφορικά 
με τα πρόσωπα τα οποία θα 
παραλάβουν τα υπουργικά 
χαρτοφυλάκια.

Σ
ύμφωνα με ρεπορτάζ του 
πολιτικού συντάκτη του 
ΣΙΓΜΑ, Χρίστου Χαραλά-
μπους, από το υφιστάμε-

νο υπουργικό σχήμα αποχωρούν 
σίγουρα οι Ιωάννης Κασουλίδης, 
Γιώργος Παμπορίδης, για προσω-
πικούς λόγους η Ζετά Αιμιλιανίδου 
και ο Κώστας Καδής.
Εκτός υπουργικού, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ, φαίνεται να μένει και ο 
υπουργός Άμυνας Χριστόφορος 
Φωκαΐδης, ο υπουργός Γεωργίας 
Νίκος Κουγιάλης και ο υπουργός 
Συγκοινωνιών και Έργων Μάριος 
Δημητριάδης.
Ερωτηματικό παραμένει αυτή τη 
στιγμή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
ζήτημα το οποίο αφορά προσωπικά 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι 
σχετικές πληροφορίες φέρουν 
τον Ιωνά Νικολάου να φλερτάρει 
έντονα για βοηθός Γενικός Εισαγγε-
λέας. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλεί-
εται μια τέτοια κίνηση να μην γίνει 
άμεσα, δεδομένου ότι ο νυν Γενι-
κός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης 
συνταξιοδοτείται σε διάστημα που 
δεν θεωρείται απαγορευτικό για να 
υπάρξει σχετική αναμονή.
Αυτοί που μένουν σίγουρα στο 
υπουργικό σχήμα, είναι οι Γιώργος 
Λακκοτρύπης, Χάρης Γεωργιάδης, 
Νίκος Χριστοδουλίδης και Κωνστα-
ντίνος Πετρίδης.
Ερωτηματικό, ωστόσο, για τον 
Χάρη Γεωργιάδη, είναι αν τελικά θα 
παραμείνει στο Υπουργείο Οικονο-
μικών. Πληροφορίες τον φέρουν να 
θέλει το Υπουργείο Εξωτερικών, το 
οποίο όμως φαίνεται ότι κλειδώνει 

στον Νίκο Χριστοδούλιδη.
Σε σχέση με τον Κωνσταντίνο 
Πετρίδη, δεν αποκλείεται, αν κενω-
θεί η θέση του υπουργού οικονο-
μικών, να μεταφερθεί σ΄ αυτήν, 
ειδάλλως θα συνεχίσει στο Εσω-
τερικών.

Υπουργοποίηση βουλευ-
τών, μόνο με πράσινο φως 
του «Στρατηγού»
Για τη θέση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου προορίζ ε ται ο 
Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, 
Πρόδρομος Προδρόμου. Παράλ-
ληλα, δεν αποκλείεται το σενάριο 
να βρεθεί στη θέση του Κυβερνη-
τικού Εκπροσώπου ο Βίκτωρας 
Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα 
τελεί χρέη αναπληρωτή εκπροσώ-
που Τύπου.
Την ίδια ώρα, στην ονοματολο-
γία χαρτοφυλακίου ακούγονται οι 
Νίκος Νουρής για το Υπουργείο 
Εργασίας, Στέλλα Κυριακίδου για 
το Υπουργείο Υγείας, καθώς και η 
Αννίτα Δημητρίου, το προεκλογικό 
έργο της οποίας εκτιμήθηκε από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πάντως θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι 
βαρυσήμαντη θα 
είναι και η βούληση 
του «Στρατηγού» 
της μεγάλης εκλο-
γ ικής ν ίκης, που 
ακουει στο όνομα 
Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ, δεν θέλει κατ’ ουδένα λόγο να 
δει την κοινοβουλευτική του ομάδα 
ν’ αναταράσσεται, μ’ ενδεχόμενη 
υπουργοποίηση νυν βουλευτών 
του κόμματος. Ο κ. Νεοφύτου ήταν 
αυτός που με μαεστρία οδήγησε 
ξανά το Νίκο Αναστασιάδη και το 
κόμμα του στην εξουσία και ασφα-
λώς οι όποιεσδήποτε παρεμβάσεις 
του θα παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στο σχηματισμό του Υπουργικού.

Αναφορικά με το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας, το όνομα που επικρα-
τεί είναι αυτό της Φωτεινής Τσιρί-
δου, η οποία ήταν μια εκ των 100 
που υποστήριξαν την υποψηφιό-
τητα Νίκου Αναστασιάδη.

ΑΚΕΛ και Μαλάς σκόπιμα έ-
χασαν τις εκλογές, δηλώνει 
ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ
Η ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο Σταύρος 
Μαλάς δεν ενδιαφέρονταν για την 
εκλογή, αλλά ικανοποιήθηκαν μόνο 
με πέρασμα στο δεύτερο γύρο των 
εκλογών, με την πριμοδότηση την 
οποίαν είχαν, και έχασαν σκόπιμα, 
υποστήριξε σήμερα ο Πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.
Σχολιάζοντας την αναφορά ΑΚΕΛ 
σε δήλωση του στις 28 Δεκεμβρίου 
2017, ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνα-
τόν για να μην επανεκλεγεί ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης, ο κ.Σιζόπου-
λος δήλωσε ότι «η προβολή της 
δήλωσης μου γίνεται από την ηγε-
σία του ΑΚΕΛ, επειδή θεωρεί ότι 
μπορεί να δικαιολογήσει τη στάση 
της που οδήγησε στην απώλεια 
της εκλογικής μάχης και της προε-

δρίας».
Η  π α ρ ο υ σ ί α σ η 
της συγκεκριμέ-
νης δήλωσης ισχυ-
ροποιεί, ωστόσο, 
ακόμα περισσό-
τερο τα όσα η ΕΔΕΚ 
δήλωσε αναφορικά 
με τις εκλογές, είπε 
ο Μαρίνος Σιζόπου-

λος «γιατί από την πλευρά της ΕΔΕΚ 
έγινε πράγματι ό,τι ήταν ανθρωπί-
νως δυνατό και, μάλιστα, εγκατα-
λείποντας βασικές της θέσεις επι-
χείρησε να διερευνήσει τη δυνα-
τότητα συνεργασίας στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών και να εξετάσει 
το ενδεχόμενο συγκλίσεων σε τέσ-
σερα μόνο θέματα που αφορούν το 
Κυπριακό, για να στηρίξει την υπο-
ψηφιότητα Σταύρου Μαλά».

Κάνοντας λόγο για προειλημμένες 
αποφάσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ 
και του υποψηφίου που στήριζε, 
ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε πως 
«δεν ήταν διατεθειμένοι να δια-
φοροποιήσουν τις θέσεις τους» 
και πως «όλα τα στοιχεία οδηγούν 
με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι 
ουσιαστικά η ηγεσία του ΑΚΕΛ και 
ο Σταύρος Μαλάς δεν ενδιαφέρο-
νταν για την εκλογή, ικανοποιήθη-
καν μόνο με το πέρασμα στον δεύ-
τερο γύρο των εκλογών, με την πρι-
μοδότηση την οποία είχαν και που 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί».
Επανέλαβε δε τη θέση ότι «στην 
ουσία δεν είναι ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, που κέρδισε της εκλογές 
αλλά, τις εκλογές τις έχασαν σκό-
πιμα η ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο Σταύ-
ρος Μαλάς».
Διερωτήθηκε ακόμη, τι ανέμεναν 
στο ΑΚΕΛ, «ότι τα κόμματα που 
στήριξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο 
στον δεύτερο γύρο των εκλογών θα 
προσυπόγραφαν την πολιτική τους 
υποταγή αποδεχόμενα πλήρως τις 
θέσεις του υποψηφίου του ΑΚΕΛ 
χωρίς την οποιαδήποτε σύγκλιση 
σε έστω επιμέρους ζητήματα;».
Λέγοντας πως «δεν είναι συνεργα-
σία που ζητούσαν αλλά υποταγή», 
ο κ.Σιζόπουλος τόνισε πως «αυτή 
η υποταγή δεν θα γίνει για κανένα 
κόμμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 
την ΕΔΕΚ».
Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς 
είναι δυνατό να διεκδικείς την 
εκλογή στην προεδρία με τη δια-
φορά ψήφων που υπήρχε στον 
πρώτο γύρο, χωρίς να ενδιαφέρε-
σαι για άνοιγμα συνεργασίας προς 
τα υπόλοιπα κόμματα για να καλύ-
ψεις τη διαφορά, υποδεικνύοντας 
πως, από τα αποτελέσματα του 
πρώτου γύρου ήταν φανερό ότι για 
την εκλογή του Σταύρου Μαλά δεν 
αρκούσαν μόνο οι ψήφοι της ΕΔΕΚ, 
αλλά τουλάχιστον και οι ψήφοι του 
ΔΗΚΟ.

Διάψευση των ψιθύρων για το νέο Υπουργικό 
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Π
ερισσότερα από είκοσι πολυτε-
λή αυτοκίνητα, που είχαν εισαχθεί 
παράνομα στις Φιλιππίνες, κατα-
στράφηκαν παρουσία του προέ-

δρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε την Τρίτη. Ο ί-
διος, ο αμφιλεγόμενος πρόεδρος των Φι-
λιππίνων με στόχο «να στείλει ένα μήνυμα» 
στους εισαγωγείς λαθραίων πολυτελών αυ-
τοκινήτων έδινε οδηγίες στους αρμόδιους 
αξιωματούχους καθώς μπολντόζες και εκ-
σκαφείς ισοπέδωναν και μετέτρεπαν σε συ-
ντρίμμια Πόρσε, Μερσεντές, Τζάγκουαρ και 
άλλα πολυτελή οχήματα.
«Δώστε τα σε αγοραστές μετάλλων. Δεν 
γίνεται να έχουν αυτοκίνητα όπως αυτά. 
Αλλά μπορεί να τα κάνουν κάτι, μπορούν 
να φτιάξουν παιχνίδια με αυτά», ανέφερε 
ο Ντουτέρτε στους αξιωματούχους που τον 

συνόδευαν. 
Η καταστροφή των παράνομων αυτοκι-
νήτων έγινε ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 
χώρο του τελωνείου στη Μανίλα, όπου ήταν 
παρών και ο Ντουτέρτε, αλλά και στην πόλη 
Νταβάο και στην πόλη Σεμπού.
«Θέλετε εισαγόμενα αυτοκίνητα; Πληρώστε 
πρώτα τους δασμούς εισαγωγής», δήλωσε ο 
Ντουτέρτε την περασμένη εβδομάδα, όταν 
ανακοίνωσε την απόφαση για καταστροφή 
των αυτοκινήτων που εισάγονται παράνομα 
στις Φιλιππίνες. 
Οι αρμόδιες αρχές είχαν κατασχέσει πολυ-
τελή αυτοκίνητα αξίας τριών εκατομμυρίων 
δολαρίων περίπου το περασμένο έτος ενώ η 
συνολική αξία των κατασχεμένων εμπορευ-
μάτων στις Φιλιππίνες μέσα στο 2017 ανέρ-
χεται σε 866 εκατ. δολάρια!

διεθνή νέα

Μ
ερικούς μόλις μήνες πριν τις 
ευρωεκλογές του 2019 και 
την έξοδο της Μεγάλης Βρε-
τανίας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι 
ηγέτες των κρατών – μελών λαμβάνουν 
θέσεις μάχης για τις προτεινόμενες ου-
σιαστικές αλλά και τυπικές αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε. Η πρώτη διέ-
νεξη αφορούσε στην σύνθεση του επό-
μενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ο-
ποία θα προκύψει μετά τις εκλογές στα 
27 κράτη -μέλη, καθώς η  αποχώρηση 
της Μεγάλης Βρετανίας θα αφήσει 73 κε-
νές θέσεις. 
Οι δύο βασικές προτάσεις για την «βρε-
τανική απουσία» προέβλεπαν είτε την 
μείωση του αριθμού των Ευρωβουλευ-
τών, είτε την δημιουργία πανευρωπαϊ-
κών ψηφοδελτίων, δηλαδή ψηφοδέλτια 
των οποίων οι υποψήφιοι θα ορίζονταν 
από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και όχι από τα πολι-
τικά κόμματα κάθε κράτους – μέλους. 
Η πρότασή αυτή την οποία υποστήριξε 
ένθερμα ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν, αλλά και αρκετοί Ευρω-
βουλευτές, όπως ο Γκι Φερχόφσταντ, 
καταψηφίστηκε σήμερα 7 Φεβρουαρίου 
κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Μετά την άρνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος (της μεγαλύτερης πολιτι-
κής ομάδας του ΕΚ), το Σώμα απέρριψε 
την πρόταση της επιτροπής Συνταγμα-
τικών Υποθέσεων με ψήφους  368 κατά 
και 274 υπέρ. Ωστόσο ο Πρόεδρος της  
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αμέσως μετά 
την απόρριψη της πρότασής του από 
το ΕΚ εμφανίστηκε έτοιμος να θέσει το 
ζήτημα της δημιουργίας πανευρωπαϊκών 
ψηφοδελτίων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
(αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων) το 
οποίο θα συνεδριάσει μέσα στον μήνα. 
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν δεν 
έχει καμία επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο καθώς το κόμμα του δεν συμ-
μετέχει προς το παρόν σε καμία πολιτική 
ομάδα του ΕΚ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε 

τελικώς ότι ο αριθμός των ευρωβουλευ-
τών μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρε-
τανίας θα μειωθεί από από 751 σε 705. 
Κάποιες από τις κενές έδρες θα δοθούν 
σε κράτη – μέλη που υποεκπροσωπού-
νται στο ΕΚ. 

Η εκλογή του Προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής 
Μία ακόμα «ήτ τα» γ ια τον Πρόεδρο 
Μακρόν, αλλά και αρκετούς άλλους ηγέ-
τες κρατών – μελών αποτέλεσε η από-
φαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
διατηρήσει τον θεσμό του «κορυφαίου 
υποψηφίου» (Spitzenkandidat). Ο συγκε-
κριμένος «θεσμός» που λειτούργησε για 
πρώτη φορά στις ευρωεκλογές του 2014, 
προβλέπει ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής θα είναι ο υποψήφιος της 
πολιτικής ομάδας που θα λάβει τις περισ-
σότερες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Στις προηγούμενες εκλογές υποψή-
φιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
ήταν ο Ζαν – Κλοντ Γιούνκερ, των Σοσιαλ-
δημοκρατών ο Μάρτιν Σουλτς, των Φιλε-
λεύθερων Δημοκρατών ο Γκι Φέρχοφ-
σταντ, των Πρασίνων η Σκα Κέλερ και της 
«Ευρωπαϊκής Αριστεράς» ο Αλέξης Τσί-
πρας.
Α ν  κ α ι  ο  « θ ε σ μ ό ς »  τ ω ν 
«Spitzenkandidaten » δεν ορίζεται στις 
Συνθήκες, η αόριστη πρόβλεψη ότι οι 
αρχηγοί των κρατών – μελών της Ε.Ε πρέ-
πει να λάβουν υπόψη τους το ΕΚ για τον 
επόμενο Πρόεδρο της Κομισιόν αφήνει 
πολλά παράθυρα ανοικτά σχετικά με την 
νομιμοποίηση της διαδικασίας.
Ο Πρόεδρος Μακρόν αλλά και η Καγκε-
λάριος Μέρκελ έχουν ταχθεί  εναντίον 
της επιλογής του «κορυφαίου υποψη-
φίου». θεωρώντας ότι η επιλογή του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
πρέπει να απασχολεί αποκλειστικά  τις 
εθνικές κυβερνήσεις. Οι περισσότερες 
πολιτικές ομάδες του ΕΚ τάσσονται υπέρ 
της διατήρησης του εν λόγω θεσμού, 
προειδοποιώντας τα κράτη – μέλη με ένα 
χρονοβόρο bras de fer σε περίπτωση που 
παρακάμψουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο.

Σε πορεία σύγκρουσης 
Ευρωκοινοβούλιο και αρχηγοί κρατών 
για τις Ευρωεκλογές του 2019
Ο αριθμός των Ευρωβουλευτών μετά το Brexit, τα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια 
και η διαδικασία  εκλογής του Προέδρου της Κομισιόν, τα σημεία τριβής 
ανάμεσα στις δύο πλευρές 

Φιλιππίνες: Ο Ντουτέρτε κατάστρεψε με 
μπουλντόζες πολυτελή αυτοκίνητα
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«Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι 
πολιτικό σφάλμα», δήλωσε ο βουλευτής 
της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης, 
Κρίστιαν φον Στέτεν - Επικρίσεις για 
την «παράδοση» του υπουργείου 
Οικονομικών στο SPD

Η 
συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνη-
σης μεγάλου συνασπισμού με τους σο-
σιαλδημοκράτες έχει προκαλέσει τη δυ-
σαρέσκεια πολλών συντηρητικών που 

προσάπτουν στην Αγγελα Μέρκελ υπερβολικές 
υποχωρήσεις στο όνομα της τέταρτης θητείας της 
στην εξουσία.
«Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι πολιτικό 
σφάλμα», δήλωσε ο βουλευτής της Χριστιανοδη-
μοκρατικής Ενωσης (CDU) Κρίστιαν φον Στέτεν 
στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.
Είναι σπάνιο να ακουστεί μία τόσο σφοδρή επί-
κριση στους κόλπους της Χριστιανοδημοκρατικής 
Ενωσης, όπου η κουλτούρα της δημόσιας αντιπα-
ράθεσης δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο στο SPD.
Ο πρόεδρος του οικονομικού συμβουλίου της 
CDU Βόλφγκανγκ Στάιγκερ κάνει από την πλευρά 
του λόγο για ένα «αξιοθρήνητο αποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων» στην τοπική εφημερίδα 
Neue Osnabrucker Zeitung, ενώ, με περισσότερο 
διπλωματικό τρόπο, ο πρωθυπουργός του Σλέ-
σβιχ-Χολστάιν Ντάνιελ Γκίντερ κάνει λόγο για «ένα 
αποτέλεσμα που δεν μπορεί να ικανοποιεί την 
Ενωση».
Ακούγοντας ορισμένες αντι-
δράσεις στελεχών των συντη-
ρητικών, «είναι ευτυχές γεγονός 
που η CDU δεν έχει συνδέσει 
τον σχηματισμό κυβέρνησης 
με ψήφο των μελών της», σχο-
λιάζει η Suedeutsche Zeitung 
αναφερόμενη στο εσωτερικό 
δημοψήφισμα του SPD.

Το δώρο της Μέρκελ
Αυτό που προκαλεί ταραχή στο στρατόπεδο των 
συντηρητικών είναι η απώλεια του υπουργείου 
Οικονομικών. Ο προηγούμενος υπουργός Οικονο-
μικών, ο αρχιερέας της λιτότητας, ο αξιοσέβαστος 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που προεδρεύει σήμερα 
της γερμανικής Βουλής, κατάφερε να υπερασπι-
σθεί τα συμφέροντα της Γερμανίας στην Ευρώπη, 
γκρινιάζουν ορισμένα στελέχη του συντηρητικού 
στρατοπέδου.
Σήμερα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δούμε «την 

ευρωπαϊκή πολιτική του SPD να θρονιάζεται στο 
υπουργείο Οικονομικών», λέει ο Βόλφγκανγκ Στά-
ιγκερ προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δημοσιο-
νομικών παρεκβάσεων για την αύξηση των επεν-
δύσεων στην Ευρώπη, σε μία χώρα που είναι τόσο 
υπερήφανη για το δημοσιονομικό της πλεόνασμα.
Και επίσης, υπάρχουν εκείνοι η σιωπή των 
οποίων βαραίνει: ο νεαρός και φιλόδοξος Γενς 
Σπαν, ένας από τους υποψήφιους υπουργούς που 
έμεινε μπουκάλα. Το ίδιο και η Άνεγκρετ Κραμπ-
Καρενμπάουερ, η πρωθυπουργός του Σαρ, η 
οποία θεωρείται εκ των υποψηφίων για τη δια-
δοχή της Μέρκελ.
«Η Μέρκελ πρόσφερε την κυβέρνηση στο SPD», 
γράφει η Bild. Το σημαντικότερο για κάποια που 
πέρασε ήδη δώδεκα χρόνια στην εξουσία: να 
παραμείνει καγκελάριος, με οποιοδήποτε τίμημα, 
καταγγέλλει η γερμανική εφημερίδα με την μεγα-
λύτερη κυκλοφορία.

«Τι μένει από την CDU; Η Μέρκελ»
Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, οι συντη-
ρητικοί σημειώνουν επίσης την απουσία του χρι-
στιανοδημοκρατικού αποτυπώματος.
Το SPD κέρδισε κάποιες υποχωρήσεις, κυρίως 
στην υγεία και την απασχόληση, και έξι υπουρ-
γεία, ανάμεσά τους των Οικονομικών και των Εξω-
τερικών. Η CDU πρέπει να αρκεσθεί στα υπουρ-
γεία Οικονομίας και Αμυνας μεταξύ των πρωτο-
κλασσάτων χαρτοφυλακίων.
Και οι χριστινοκοινωνιστές της CSU, που επεδί-
ωκαν τη θέσπιση ετήσιου ορίου στην υποδοχή 

προσφύγων, το πέτυχαν, μαζί με 
τρία υπουργεία. Ο ηγέτης τους, ο 
Χορστ Ζεεχόφερ τίθεται επικε-
φαλής του υπερυπουργείου των 
Εσωτερικών και της Πατρίδας, 
αντικαθιστώντας τον Τόμας ντε 
Μεζιέρ, άνθρωπο της Μέρκελ, 
που αποχωρεί από την κυβέρ-
νηση.
«Η CDU παραχώρησε τα πάντα 

ως προς τη κατανομή των υπουργείων», συνοψί-
ζει ο Ούβε Γιουν, πολιτικός επιστήμονας του πανε-
πιστημίου της Τριρ (Trier), τον οποίος επικαλείται η 
Bild. «Τι μένει από την CDU; Η Μέρκελ», σχολιάζει 
καυστικά η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Η καγκελάριος θα πρέπει αναμφίβολα να παραμεί-
νει υπό πίεση για κάποιο διάστημα, πριν ξαναβρεί 
την αρχική της θέση της αδιαμφισβήτητης ηγέ-
τιδας, σύμφωνα με τον Γιούργκεν Φάλτερ, πολι-
τικό επιστήμονα του πανεπιστημίου του Μάιντς 
(Mainz) στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

διεθνή νέα

Γκρίνια και οργή στο κόμμα 
της Μέρκελ για τη συμφωνία 
της κυβερνητικής συμμαχίας

Ο 
αγαπημένος της νεαρής συμβού-
λου του Τραμπ, Χόουπ Χικς και 
«δεξί χέρι» του Αμερικανού προ-
έδρου στον Λευκό Οίκο,Ρομπ 

Πόρτερ, παραιτήθηκε μετά από σοβαρές κα-
ταγγελίες των δύο πρώην συζύγων του ότι 
της κακοποιούσε.  
«Με τραβούσε γυμνή, με έβαλε κάτω 
από το ντους κι άρχισε να μου φωνά-
ζει»,ισχυρίζεται η δεύτερη πρώην σύζυγός 
του,Τζένιφερ Γιλουγκμπάι . Η ίδια ισχυρί-
ζεται πως, στο «μήνα του μέλιτος»,  την είχε 
αποκαλέσει «f *** ing b *** h» (γαμ...σκ.. 
α). Τότε αυτή ζήτησε αστυνομική προστα-
σία και του είπε να φύγει από το σπίτι, όμως 
αυτός της αρνιόταν...
Με την πρώτη του σύζυγο,ο Πόρτερ χώρισε 
το 2013 και με την δεύτερη τον Απρίλιο του 
2017. Και τώρα ξαφνικά βλέπουν το φως 
δημοσιότητας «κακοήθειες» σε βάρος που 
ακούστηκαν από τα χείλη των δύο πρώην 
συζύγων του.

Την ώρα που δεν έχουν κοπάσει οι φήμες 
για ανάρμοστη σχέση της 29χρονης Χόουπ 
με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποκαλύπτο-
νται δύο πράγματα: Πρώτον, ότι  η Χόουπ 
και ο Πόρτερ είναι ζευγάρι κι δεύτερον, 
ότι το πρωτοκλασάτο στέλεχος του Τραμπ 
κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία από 
τις δύο πρώην συζύγους. 
Ο 40χρονος Πόρτερ και η Χόουπ Χικς έχουν 
ερωτική σχέση με την βρετανική εφημερίδα 
«Daily Mail» να επισημαίνει στο επίμαχο 
άρθρο της ότι το ζευγάρι κυκλοφορεί μαζί 
και δείχνει να μην ενοχλείται από τα φλας 
των φωτογράφων...
Η βρετανική εφημερίδα έχει αναρτήσει 
στην ιστοσελίδα της μία φωτογραφία του 
ζευγαριού που τραβήχτηκε πριν από δέκα 
ημέρες.   
 Την ώρα που η Χόουπ και ο Πόρτερ απο-
λαμβάνουν τον έρωτά τους, βλέπουν στο 
φως της δημοσιότητας καταγγελίες των 
πρώην συζύγων ότι τις ξυλοκοπούσε.

νέο σκάνδαλο
«Ερωτικό... τρίο» στο Λευκό Οίκο;

«Μπάζουν» νερά τα «αρχαιο-
μακεδονικά» μέγαρα του Γκρούεφσκι

Ο
ι φαραωνικές κατασκευές που 
κληροδότησε ο Νίκολα Γκρού-
εφσκι στο κέντρο των Σκοπίων, 
σε μία προσπάθεια το συνδέσει 

τη σλαβική πλειοψηφία με την αρχαία Μα-
κεδονία, φαίνεται πως… «μπάζουν» νερά.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
Μίλε Μποσανόβκσι το 90% των έργων του 
περιβόητου project «ΣΚΟΠΙΑ 2014», είναι 
προβληματικά λόγω κακής κατασκευής. 
Ήδη το μπαρόκ – κτίριο με τους ιωνικούς 
κίονες από… γυψοσανίδα, που στεγάζει 
το Ενικό Ιστορικό Αρχείο, πλημμυρίζει στο 
εσωτερικό του κάθε φορά που βρέχει, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύει να καταστραφεί 
σπάνιο αρχειακό υλικό. Ήδη η κυβέρνηση 
Ζάεφ, αναζητά άμεσα λύση ακόμη και μετε-
γκατάσταση στο χώρο που παλαιότερα στέ-
γαζε τα κρατικά αρχεία.
Ξηλώνονται οι «γαλέρες» από τον Βαρντάρ
Προβλήματα υπάρχουν και με τις βασιλι-
κές «μακεδονικές» γαλέρες – ρεστοράν 
που κατασκευάστηκαν μέσα στην κοίτη του 
ποταμού Αξιού (Βαρντάρ), που διασχίζει 
την πόλη των Σκοπίων, και οι οποίες δημι-
ουργούν σοβαρό πρόβλημα στη ροή των 
υδάτων.  Ήδη οι «γαλέρες» μισοβυθίστη-

καν στο ποτάμι, μετά τα τελευταία έντονα 
καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Ο δήμαρ-
χος Σκοπίων Πέτρε Σιλέγκοφ, ανακοίνωσε 
πως οι «γαλέρες» θα απομακρυνθούν τις 
επόμενες μέρες μέσα από το ποτάμι, προ-
κειμένου να μειωθεί ο  κίνδυνος πλημμύρας 
που θα προκαλέσει σοβαρές καταστροφές 
στην πόλη.
Οι γαλέρες τοποθετήθηκαν μέσα στο 
ποτάμι, στο πλαίσιο του  περίφημου σχε-
δίου εξαρχαϊσμού με την ονομασία «Σκό-
πια 2014», που έχει μετατρέψει την πόλη 
σε μία απέραντη Disneyland με αρχαϊκά 
κτίρια-μπαρόκ και αντίγραφα αγαλμά-
των αρχαίων Μακεδόνων.  Το Project υλο-
ποιήθηκε με γοργούς ρυθμούς, στην προ-
σπάθεια επιβολής του ιδεολογήματος του 
«εξαρχαϊσμού» που ο προηγούμενος πρω-
θυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι, υιοθέτησε 
και έθεσε σ’ εφαρμογή με φανατισμό μετά 
το 2008. Ουσιαστικά, μία ομάδα γύρω από 
τον Γκρούεφσκι, υπουργοί, κρατικοί αξιω-
ματούχοι, πανεπιστημιακοί, εκδότες κ.α. 
επιχείρησαν αρρωστημένα  να επιβάλλουν 
μία νέα ταυτότητα στην σλαβική πλειοψη-
φία των πολιτών με DNA απευθείας από τον 
Μέγα Αλέξανδρο και τον Βουκαφάλα.



18 9 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Τι μηνύματα στέλνει η επιλογή του για 
την Ευρώπη – Θα μπορέσει ο Όλαφ 
Σολτς να ανατρέψει τη λιτότητα ή θα του 
γυρίσει μπούμερανγκ το ευρωπαϊκό 
του όραμα.

Μ
εγάλη επιτυχία αλλά και μεγάλο 
ρίσκο χαρακτηρίζει το γερμανικό 
περιοδικό Der Spiegel την πλην 
απροόπτου επιλογή του Όλαφ 

Σολτς στη θέση του υπουργού Οικονομικών. 
«Ο “Σολτς-αυτόματο” (το παρατσούκλι είχε 
δοθεί από την εφημερίδα Zeit για τις γλωσ-
σοπλασίες του, όταν κατείχε τη θέση του Γενι-
κού Γραμματέα του SPD) πρέπει να εκπληρώ-
σει μεγάλες προσδοκίες, πολλές από τις οποίες 
τέθηκαν από το ίδιο του το κόμμα» αναφέρει 
το περιοδικό. 
Η επιλογή ενός Σοσιαλδημοκράτη για το 
συγκεκριμένο υπουργείο δημουργεί μεγά-
λες προσδοκίες. «Υπό τον Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε η γερμανική οικονομική πολιτική φαι-
νόταν σαν μια σειρά εκκλή-
σεων για λιτότητα και προ-
τροπών για μεταρρυθμίσεις 
προς άλλους. Τώρα η κυβέρ-
νηση στέλνει μήνυμα ότι και 
η ευρωπαϊκή ενότητα αξίζει 
κάτι γι’ αυτήν», σημειώνει το 
δημοσίευμα. 
Ωστόσο, οι εξαγγελίες θα 
ξυπνήσουν επιθυμίες στο 
εξωτερικό, που ο Σολτς δεν θα μπορεί ή δεν 
θα θέλει να υλοποιήσει. Κάτι τέτοιο ισχύει 
ασφαλώς, τη στιγμή που στη γερμανική Βουλή 
στο μέλλον θα βρίσκονται το AfD και το FDP, 
δύο κόμματα της αντιπολίτευσης με επικριτική 
ματιά στην Ευρώπη, τα οποία πιθανότητα θα 
επιτίθενται σε κάθε βήμα προς την κατεύθυνση 
μεγαλύτερης ολοκλήρωσης.
Αλλά κι ένα άλλο εγχείρημα στη διεθνή σκηνή 
θα είναι δύσκολο για τον Σολτς: Η Γερμανία 
και η Γαλλία θέλουν να δώσουν μια «ευρω-
παϊκή απάντηση» στη φορολογική μεταρρύθ-
μιση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ 
και να καθιερώσουν πανευρωπαϊκά κατώτατα 
ποσοστά για τη φορολόγηση των επιχειρή-
σεων. Μέχρι τώρα ωστόσο, η ενιαία ευρωπα-
ϊκή φορολογική πολιτική δεν προχωρεί, όπως 
δείχνουν και οι χρονίζουσες διαπραγματεύ-
σεις για ένα φόρο χρηματιστηριακών συναλ-

λαγών, τον οποίο παρ’ όλα αυτά η Ένωση και το 
SPD συμπεριέλαβαν και πάλι στο κείμενο του 
συμφώνου συνασπισμού.
Στο εσωτερικό τουλάχιστον, ο Σολτς έχει έτοιμη 
ήδη μια μεταρρύθμιση: Η εισφορά αλληλεγ-
γύης αναμένεται να εκλείψει ακόμη και εντός 
της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 
για το 90% περίπου όσων την καταβάλλουν. 
Μ’ αυτό όμως τελειώνουν οι φιλοδοξίες της 
κυβέρνησης συνασπισμού για τη φορολογική 
πολιτική. 
Ο Σολτς έχει να αντιμετωπίσει κι άλλο ένα πρό-
βλημα: Τα χρήματα τελειώνουν. Το κυβερνη-
τικό σύμφωνο προβλέπει πρόσθετες δαπάνες 
ύψους 46 δισ. ευρώ και παρ’ όλα αυτά ανα-
γνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το ‘μαύρο 
μηδέν’ (σ.σ. ο ισοσκελισμένος προϋπολογι-
σμός), που είχε υποστηρίξει τόσο σθεναρά ο 
Σόιμπλε.
Αυτό είναι δυνατό μόνον επειδή το κράτος, 
λόγω της καλής οικονομικής κατάστασης, 
έχει ρεκόρ εσόδων και ταυτόχρονα λόγω των 
χαμηλών επιτοκίων εξοικονομεί πολλά χρή-

ματα. Αλλά είναι εύλογη μια 
στροφή στην πολιτική των 
επιτοκίων και η ανησυχία 
γι’ αυτήν θεωρείται αιτία της 
πρόσφατης «κατρακύλάς» 
του δείκτη των χρηματιστη-
ρίων.
Έτσι, ο Σολτς θα μπορούσε 
σύντομα από τη θέση του 
διαχε ιρισ τή οραμάτων 

ευρωπαϊκής πολιτικής να βρεθεί πάλι να παίζει 
τον ρόλο ενός υπουργού Οικονομικών: Ένας 
«Mister Njet», που θα απορρίπτει με τη σειρά 
τις επιθυμίες των συναδέλφων του υπουργών.
Για τον έμπειρο πολιτικό Σολτς κάτι τέτοιο 
δεν θα αποτελούσε πρόβλημα: «Όποιος μου 
παραγγέλνει ηγεσία, πρέπει να ξέρει ότι θα 
τη λάβει κιόλας», δήλωσε κάποτε. Αντιθέτως, 
μέχρι τώρα ο Σολτς δεν έχει δώσει την εντύ-
πωση ότι είναι ιδιαίτερα δημιουργικός. Όταν 
μετά ο Σολτς τόλμησε να στρέψει το βλέμμα 
του στο μέλλον, είδε μια σύνοδο κορυφής των 
G20, που πολλοί κάτοικοι του Αμβούργου σχε-
δόν δεν θα έπαιρναν είδηση. Ακολούθησε ένα 
Σαββατοκύριακο με μαζικά έκτροπα, τα οποία 
-στο μεταξύ- απασχολούν μια ειδικά συστα-
θείσα επιτροπή. Από τότε το αργότερο ο Σολτς 
ξέρει ότι τα οράματα μπορεί να είναι και επι-
κίνδυνα, καταλήγει το Der Spiegel.-

Der Spiegel: O «Σολτς-αυτόματο» 
στην ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών

Η 
Τουρκία αντέδρασε έντονα σήμε-
ρα στις «άκομψες και αβάσιμες» 
δηλώσεις του Γάλλου υπουργού 
Εξωτερικών ο οποίος προειδοποί-

ησε την Άγκυρα ότι η επίθεσή της στη Συρία 
προκαλεί θανάτους αμάχων.
«Είναι λυπηρό που ο Γάλλος υπουργός Εξω-
τερικών έκανε τόσο άκομψες και αβάσιμες 
δηλώσεις», αναφέρει σε μια ανακοίνωση 
ο εκπρόσωπος της τουρκικής διπλωματίας 
Χαμί Ακσόι.
Ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν προειδοποίησε χθες την 
Τουρκία ότι κατά την επιχείρηση την οποία 
εξαπέλυσε στις 20 Ιανουαρίου εναντίον της 
κουρδικής πολιτοφυλακής YPG στον συρι-
ακό θύλακο Αφρίν προκαλεί θανάτους αμά-
χων και εκτίμησε πως η Άγκυρα, καθώς 
και το καθεστώς της Δαμασκού και ο Ιρα-
νός σύμμαχός του, παραβιάζουν το διεθνές 
δίκαιο στη Συρία.
Ο Λεντριάν κάλεσε επίσης να μην «προ-
στεθεί ένας πόλεμος στον πόλεμο» και εξέ-
φρασε την εκτίμηση πως η τουρκική επί-

θεση θα επιδεινώσει μια σύγκρουση η 
οποία είναι ήδη πολύ πολύπλοκη.
«Η επιχείρηση που πραγματοποιεί η Τουρ-
κία, αντίθετα με τους ισχυρισμούς του Γάλ-
λου υπουργού, εμποδίζει να προστεθεί 
ένας νέος πόλεμος στον πόλεμο που διεξά-
γεται σήμερα στη Συρία», πρόσθεσε ο Τούρ-
κος εκπρόσωπος.
«Αναμένουμε ότι οι σύμμαχοί μας θα μας 
υποστηρίξουν στη μάχη κατά των τρομο-
κρατικών οργανώσεων και δεν θα παίξουν 
το παιχνίδι των οργανώσεων αυτών με τις 
πράξεις και τις δηλώσεις τους», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τουλάχιστον 68 
άμαχοι, μεταξύ των οποίων 21 παιδιά, σκο-
τώθηκαν σε τουρκικούς βομβαρδισμούς 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
επίθεσης αυτής.
Όμως ο Ακσόι επανέλαβε σήμερα απα-
ντώντας στις δηλώσεις του Λεντριάν πως η 
τουρκική επιχείρηση δεν είχε κανένα θύμα 
μεταξύ των αμάχων.

Τουρκία κατά Γάλλου ΥΠΕΞ για 
Αφρίν: Άκομψες και αβάσιμες οι 
δηλώσεις του

Ιταλία: Η Λέγκα του Βορρά 
καταστρώνει σχέδια αποχώρησης 
από την ευρωζώνη

Ο 
ηγέτης της Λέγκας του Βορρά 
δήλωσε την Τετάρτη ότι το κόμ-
μα του προετοιμάζει το έδαφος 
για την αποχώρηση της Ιταλίας 

από την ευρωζώνη, αποκαλώντας το ευρώ 
«γερμανικό νόμισμα» που ζημιώνει την ι-
ταλική οικονομία.
«Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι το ευρώ 
αποτέλεσε ένα λάθος για την οικονομία 
μας», είπε ο Ματέο Σαλβίνι σε δημοσιο-
γράφους στο περιθώριο μιας συγκέντρω-
σης στη Φλωρεντία ενόψει των βουλευτι-
κών εκλογών της 4ης Μαρτίου.
Η ευρωσκεπτικιστική Λέγκα είναι μια 
συνιστώσα-κλειδί της δεξιάς συμμαχίας 
η οποία κατά πρόσφατες δημοσκοπήσεις 
οδεύει να κερδίσει τις περισσότερες κοι-
νοβουλευτικές έδρες στις εκλογές, αλλά 
χωρίς να εξασφαλίσει πλειοψηφία ικανή 
να εξασφαλίσει πως θα κυβερνήσει απρό-

σκοπτα.
Ο Σαλβίνι, ο οποίος τον περασμένο μήνα 
συμπεριέλαβε δύο οικονομολόγους που 
τάσσονται εναντίον του ευρώ στο ψηφο-
δέλτιο της Λέγκας, έκρινε ότι είναι ζήτημα 
χρόνου πριν η οικονομική και νομισματική 
ένωση και το ευρωπαϊκό νόμισμα καταρ-
ρεύσουν και συμπλήρωσε ότι «προετοιμά-
ζει μια επείγουσα έξοδο για τους Ιταλούς».
«Στις τσέπες μας δεν έχουμε ευρώ. Έχουμε 
γερμανικά μάρκα που αποκαλούν ευρώ», 
υποστήριξε ο ηγέτης της Λέγκας.
Κατά δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύ-
θηκαν αυτή την εβδομάδα, η Λέγκα του 
Βορρά συγκεντρώνει περί το 14% της πρό-
θεσης ψήφου, δύο μονάδες πίσω από τον 
μείζονα εταίρο της συμμαχίας της ιταλικής 
δεξιάς, το Φόρτσα Ιτάλια («Εμπρός Ιταλία» 
του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερ-
λουσκόνι.
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οικογένεια

Ό
ταν κάποιος γονιός κατέχε-
ται από ανεγξέλεκτο θυμό, 
τα παιδιά του τα καταλαμβά-
νει φόβος. Συνεπώς, δεν τολ-

μούν να τον πλησιάσουν και να του πουν 
τα θέματα ή τα προβλήματα που τους α-
πασχολούν. Έτσι τα παιδιά κλείνονται 
στον εαυτό τους, και πολλές φορές φρο-
ντίζουν να είναι στο σπίτι όσο γίνεται λι-
γότερο για να αποφύγουν τη σύγκρουση 
με τους γονείς τους. Αυτό βέβαια οδη-
γεί σε μία καθοδική πορεία που τελικά 
καταστρέφει και τη ζωή της οικογένειας 
και την οικογένεια την ίδια. Παραθέτου-
με ορισμένους τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να ελέγξουμε το θυμό μας.
ΔΩΣΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. 
Φρόντισε να βρεις ό,τι καλό και θετικό 
έχει ο άλλος. Έτσι θα έχεις μια πιο ισορ-
ροπημένη άποψη και θα σου ε ίναι 
πιο εύκολο να πεις πράγματα που θα 
δώσουν τη λύση στο θέμα που προέ-
κυψε.
ΒΓΕΣ ΕΞΩ. Φαντάσου ότι παρακολουθείς 
τη σκηνή από κάπου μακρυά. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο θα μπορέσεις να σκεφτείς πιο 
νηφάλια και πιο λογικά.
ΠΕΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ. Ο ψυχία-
τρος δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται 
από αυτά που του λένε. Όταν μάλιστα 
απλά προσποιείσαι πως είσαι ψυχία-
τρος, πολύ περισσότερο δε θα σε πειρά-
ξει ό,τι κι αν ακούσεις.
ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΤΟ 
ΣΤΕΛΝΕΙΣ. Όταν γράφεις αυτά που νιώ-
θεις σε βοηθάει να εκτονωθείς και να 
βγάλεις το θυμό σου χωρίς να βλάψεις 
κανέναν. Απλά να βεβαιωθείς ότι, στη 
συνέχεια, πέταξες το γράμμα στα σκου-
πίδια.   
ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗ-
ΘΟΣ. Μπορείς να φανταστείς ότι υπάρ-
χει ένα πλήθος ανθρώπων που σε ζητω-
κραυγάζουν γ ια τ ί  τα κατάφερε ς να 
συγκρατήσεις το θυμό σου, ή να σε βλέ-
πουν πώς παραφέρεσαι πάνω στα νεύρα 
σου.
ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΕΣΑ Σ’ 
ΕΝΑΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. Ένας τρόπος για να 

συγκρατείς το θυμό σου είναι να βλέπεις 
και ν’ ακούς τον εαυτό σου όπως σε βλέ-
πουν και σε ακούν οι άλλοι όταν είσαι 
θυμωμένος/η. Κοίτα για πολλή ώρα τον 
εαυτό σου μέχρι να ηρεμήσεις.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ. Κάνε 
την εξής ερώτηση σ τον εαυτό σου, 
“Πόση σημασ ία έ χε ι αυτό σ τη ζωή 
μου;” Να έ χε ις  την ολοκληρωμένη 
εικόνα της ζωής σου μπροστά σου και 
να μην βλέπεις ένα συγκεκριμένο περι-
στατικό.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; Είναι πιο εύκολο 
να υποδεικνύουμε στους άλλους και να 
τους λέμε τ ι να κάνουν. Αντιμετώπισε 
την κατάσταση σαν τρίτος/η που θα συμ-
βούλευε και θα υποδείκνυε πώς να αντι-
μετωπίσεις το πρόβλημα.
ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ; 
Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου πώς θα 
αντιδρούσε; Τι θα έλεγε; Σκέψου και να 
αντιδράσεις ή να μιλήσεις ανάλογα.
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ. Αν έχεις σχέση με τον 
Κύριό μας ζήτησέ Του να σου δώσει την 
ειρήνη, τη χάρη και τη σοφία για να διώ-
ξεις το θυμό σου, να δώσεις λύση στο 
πρόβλημα και να ζητήσεις συγνώμη.
Πολλές φορές αφήνουμε τον εαυτό μας 
να θυμώσει γ ια πράγματα που σ την 
πραγματ ικότητα δεν έ χουν και τόση 
σημασία. Αν θέλουμε να γίνουμε καλύ-
τεροι σύζυγοι και καλύτεροι γονείς τότε 
πρέπει να αρχίσουμε να συγκρατούμε 
το θυμό μας. Πρέπει να είμαστε πρόθυ-
μοι να συγχωρούμε τους άλλους και τον 
εαυτό μας. 
Αντί να αφήνουμε το μίσος, τη ζήλεια 
και το θυμό να μας κυριεύουν, θα πρέ-
πει να επιδιώκουμε να γεμίσουμε τη ζωή 
μας με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος 
που είναι Αγάπη, Χαρά, Ειρήνη, Μακρο-
θυμία, Χρηστότητα, Αγαθωσύνη, Πίστη, 
Πραότητα και Εγκράτεια. 
Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι να 
μπορέσουμε με τη βοήθεια του Θεού να 
ξεπεράσουμε το πρόβλημα του θυμού 
μας και να γίνουμε άντρες και γυναίκες 
με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που 
θα φαίνεται μέσα στο σπίτι μας.

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

Πώς να Ξεπεράσουμε 
τον Θυμό

• To παιδί μου και εγώ
Αγκαλιά: την έχει ανάγκη

το μωρό μας

Ν
α το χαϊδεύετε και να το αγκαλιάζετε 
όσο περισσότερο μπορείτε.  Αυτό 
υποστηρίζουν οι ειδικοί.  Γιατί αυτό 
το σφίξιμο έχει την αξία της επιβε-

βαίωσης. Η μυρωδιά σας, ακόμη και η γεύση 
που το μικρό ξαναβρίσκει όταν προσπαθεί αν 
σας δαγκώσει ενώ το κρατάτε αγκαλιά, είναι 
γι’ αυτό «δίαυλοι» επικοινωνίας που του επι-
τρέπουν να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας. 
Ένας σχεδόν μυστικός κώδικας που λέει «Η 
μαμά είναι εδώ και είναι διατεθειμένη να με 
φροντίζει, να συνεχίσει την σχέση αγάπης που 
μας ένωνε επί εννέα μήνες».
Τον πρώτο χρόνο της ζωή του παιδιού και 
ιδίως τους πρώτους 6 μήνες, να το κρατάτε 
ανεπιφύλακτα στην αγκαλιά σας. Μη φοβάστε 
ότι θα το κακομάθετε ή ότι θα του δημιουργή-
σετε εξαρτήσεις από τις οποίες δεν θα μπο-
ρεί μετά να απαλλαγεί. Η εκδήλωση τέτοιων 
«εξαρτήσεων» προϋποθέτουν ένα νοητικό 
μηχανισμό που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί 
τους πρώτους μήνες. Μία από τις πρωταρχικές 
ανάγκες του παιδιού, εκτός από την τροφή, 
είναι να νιώθει ότι το αγγίζει και το περιβάλλει 
το γνώριμο σώμα της μαμάς του, όπως έκανε 
και στην διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι το μωρό έχει περάσει εννέα 
μήνες σ’ ένα πολύ περιορισμένο περιβάλλον, 
για να κουρνιάσει και η αγκαλιά της μαμάς 
αποτελεί γι’ αυτό τον πιο ποθητό προορισμό. 
Τίποτα δεν φοβίζει περισσότερο ένα μωράκι 
σε αυτή την ηλικία από το να βρεθεί σε ένα 
μεγάλο χώρο έχοντας χάσει από τα χεράκια 
και τα ποδαράκια του την επαφή με τα γνωστά 
του σημεία αναφοράς.

To «know how» της αγάπης
Και ναι μεν τον πρώτο καιρό σφίγγετε ενστι-
κτωδώς το μωρό στην αγκαλιά σας μόλις 
φωνάξει, αλλά καθώς ο καιρός περνάει γίνε-
ται όλο και πιο δύσκολο να συντονίσετε τις 
δικές σας ανάγκες με τις δικές του.  Πρέπει κι 
εσείς να ξαναβρείτε την αυτονομία των κινή-
σεων σας και να απαλλαγείτε από το «βάρος» 
του παιδιού, που αυξάνεται συνεχώς. Είναι 
η ώρα που πρέπει, χωρίς κανένα δισταγμό, 
να ζητήσετε βοήθεια. Γιατί αγκαλιά σας πρέ-
πει να του μεταδίδει αγάπη και όχι ανυπομο-
νησία. Όταν λοιπόν αισθάνεστε κουρασμένη 
και κατάκοπη είναι προτιμότερο είτε να χρη-

σιμοποιείτε μάρσιπο, για να μεταφέρετε το 
μωρό χωρίς να κουραστείτε, είτε να το αφή-
σετε στην αγκαλιά του μπαμπά, είτε στην φρο-
ντίδα της γιαγιάς ή του παππού, χαρίζοντας 
στον εαυτό σας λίγες στιγμές χαλάρωσης.  Και 
για να ανακουφιστείτε λιγάκι, να γνωρίζετε ότι 
όσο θα περνάει ο καιρός το  μικρό θα αποζη-
τάει όλο και λιγότερο την φυσική επαφή μαζί 
σας. Αυτό συμβαίνει γιατί στη διάρκεια των 
πρώτων 12 μηνών, το μωρό θα φτάσει σ’ ένα 
εξελικτικό επίπεδο, μοναδικό στην ζωή του, 
κατά το οποίο θα νιώθει ακαταμάχητη ώθηση 
να εξερευνήσει τον κόσμο του το περιβάλλει.

Καρδιά με καρδιά
Μέχρι τον 2ο μήνα, να το χειρίζεστε πολύ 
απαλά κάθε φορά που το παίρνετε στην αγκα-
λιά. Παρ’ ότι είναι πιο γερό απ’ όσο δείχνει, 
δεν έχει αποκτήσει ακόμη σωστό έλεγχο της 
σπονδυλικής στήλης. Όταν λοιπόν, το κρα-
τάτε σφιχτά πάνω σας, να ελέγχετε πάντα με 
το χέρι σας την σπονδυλική στήλη και το λαιμό 
του. Ακουμπισμένο στον ώμο μας, με την καρ-
διά του δίπλα στην δική σας, το μωρό νιώθει 
τυλιγμένο σε μια στέρεη και τρυφερή αγκαλιά.

Σαν σε θρόνο
Από τον 3ο μήνα και μετά, μπορείτε ν’ αρχί-
σετε να κρατάτε το μωρό αγκαλιά γυρισμένο 
προς τα έξω και καθιστό. Η θέση αυτή είναι 
ιδανική για να το τριγυρίζετε στον χώρο. Πρέ-
πει να το κρατάτε γερά με το ένα χέρι σας και 
με την πλάτη του να ακουμπάει γερά στο στή-
θος σας. Σ’ αυτή την θέση, το μωρό θα νιώσει 
ασφαλές και προστατευμένο. Έτσι θα πάρει 
θάρρος και θα αρχίσει να κοιτάει γύρω του 
νιώθοντας σιγουριά μέσα στο χώρο που το 
περιβάλλει.

Ξαπλωμένο μπρούμυτα
Εάν ένα μωράκι λίγων μηνών μείνει αρκετή 
ώρα καθιστό, κουράζεται. Καλό είναι λοιπόν, 
ανά διαστήματα να το ξαπλώνετε μπρούμυτα. 
Κι από κει θα μπορεί να συνεχίσει να κοιτάζει 
τον κόσμο γύρω του, άνετα ξαπλωμένο στην 
αγκαλιά σας ενώ εσείς θα το στηρίζετε από το 
κεφάλι ως τα ποδαράκια και θα το χαϊδεύετε 
γλυκά. Αυτή η θέση ενδείκνυται και για να το 
ηρεμείτε όταν κλαίει ή όταν είναι ταραγμένο ή 
για να το βοηθάτε να αποκοιμηθεί.
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Τ
ην τελευταία φορά που 
αγοράσαμε αθλητικά πα-
πούτσια, μας ταίριαζαν 
σαν …γάντι, ή μήπως ζού-

σαμε το παραμύθι του παπου-
τσωμένου γάτου;
Τα αθλητικά παπούτσια αποτε-
λούν τον σημαντικότερο εξο-
πλισμό, ο οποίος θα υποστηρί-
ξει τα πόδια μας και θα τα κρατή-
σει μακρυα από τραυματισμούς, 
αλλά και παθήσεις, όπως η οσφυ-
αλγία και η τενοντίτιδα.
Tips:

 ª Δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο 
ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών 
για ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τρέ-
ξιμο!

 ª Δένουμε σφιχτά τα κορδό-
νια, ώστε να εφαρμόζει σωστά 
το παπούτσι με το πόδι, να το 
συγκρατεί κατά την κίνηση και 
να μην «κολυμπάει» μέσα σε 
αυτό.

 Παπούτσια για πο-
δόσφαιρο
Ένας αγώνας ποδο-
σφαίρου, έστω και 
σε ερασιτεχνικό επί-
πεδο, είναι ικανός  
να ασκήσει τεράστια 
πίεση στα πόδια μας, ιδιαί-
τερα αν παίζουμε σε σκλη-
ρές επιφάνειες, όπως 
τα τεχνητά γήπεδα. 
Συχνά, οι ποδοσφαι-
ριστές εμφανίζουν 
κάλους και τραυματι-
σμούς ή άλλες ανωμα-
λίες στα δάχτυλα των κάτω 
άκρων. Ένα καλό ζευγάρι 
ποδοσφαρικά παπού-
τσια (ξέρετε, αυτά με τα 
«καρουμπαλάκια») θα 
ταιριάξει απόλυτα στα 
πόδια μας και δεν θα επι-
τρέψει ίχνη τραυματισμών 
μετά από κάποιο παιχνίδι ή 
προπόνηση.

 Παπούτσια για αεροβική
Τα κοινά αθλητικά παπούτσια 
είναι ιδανικά για αεροβικές ασκή-
σεις, καθώς συνδυάζουν ευελι-
ξία, υποστήριξη και κάλυψη, 
απορροφούν τους κραδασμούς 

και μειώνουν την πίεση στα 
πόδια. Αν αντιμετωπίζουμε προ-
βλήματα με τη μέση, ή τα γόνατα, 
επιλέγουμε καλά αντικραδα-
σμικά αθλητικά.

 Παπούτσια για τρέξιμο
Τα παπούτσια για τρέξιμο προ-
ορίζονται μόνο για τρέξιμο! Τα 
ιδανικά αθλητικά παπούτσια 
τρεξίματος πρέπει να είναι πολύ 
ευέλικτα και ελαφρυά, να επιτρέ-
πουν στο πόδι να λυγίζει σε κάθε 
βήμα. Φυσικά, δεν είναι κατάλ-
ληλα για άλλα αθλήματα (π.χ. 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο).

Παπούτσια για περπάτη-
μα ή πεζοπορία
Ο ιδανικός τρόπος για να αυξή-
σουμε τα επίπεδα της καθημερι-
νής μας δραστηριότητας είναι το 

περπάτημα, και για τους λίγο 
πιο τολμηρούς. η πεζοπορία. 
Συμβάλλουν στην καλή λει-
τουργία της καρδιάς και των 

πνευμόνων, ενώ οι πιθα-
νότητες τραυματισμού 
είναι ελάχιστες. Επιλέ-

γουμε άνετα παπούτσια, 
που δε θα μας προκαλέ-

σουν ερεθισμούς και 
φουσκάλες στο δέρμα. 
Φοράμε πιο «σκληρά» 

παπούτσια, στο σωστό 
μέγεθος, που να υποστη-

ρίζουν σωστά την καμάρα 
και με ελαφρώς υψωμένο 

τακούνι, φτιαγμένα από 
υλικά που επιτρέπουν 
τη διέλευση του αέρα. 

Επειδή τα παπούτσια 
πεζοπορίας είναι …παντός 

καιρού, καλύτερα να προτιμή-
σουμε αδιάβροχα αθλητικά.

Παπούτσια για μπά-
σκετ

Τα παπούτσια για αθλήματα 
εσωτερικού χώρου, όπως το 
μπάσκετ, χαρίζουν ένα συν-
δυασμό ευελιξίας και πλάγιας 
υποστήριξης. Είναι πιο σκληρά 
και παρέχουν περισσότερη 
ασφάλεια. Για το συγκεκριμένο 
άθλημα, ψάχνουμε για παπού-
τσια αποκλειστικά για μπάσκετ.

Ό
ταν ο στόχος μας είναι να χάσουμε βάρος, η πρώτη περιοχή που 
μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτή της κοιλιάς. Άλλωστε, δεν υπάρ-
χει καλύτερο κίνητρο από το να χωρέσεις στο αγαπημένο σου jean 
που έχεις να φορέσεις χρόνια.

Υπάρχουν λοιπόν μικρά μυστικά, όπως κάποια είδη προπονήσεων που πρέ-
πει να ενσωματώσεις στη ρουτίνα σου αν θες να αποκτήσεις sexy κοιλιακούς.
1. Χρησιμοποίησε την κλίση στον διάδρομο για να αυξήσεις έως και 50% την 
καύση των θερμίδων. Αν προτιμάς τη γυμναστική στην ύπαιθρο, προτίμησε 
μέρη με ανηφόρες. Κάνε εναλλαγές υψηλής και χαμηλής ταχύτητας για μεγα-
λύτερα αποτελέσματα.
2. Χρησιμοποίησε το μηχάνημα της κωπηλασίας. Έτσι, όχι μόνο θα κάψεις 
θερμίδες, αλλά είναι μία άσκηση που γυμνάζει τους μυς στα πόδια, τα χέρια, 
τους ώμους και τον κορμό.
3. Βάλε το HIIT στη ζωή σου. H υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση 
προάγει τη μέγιστη καύση λίπους. Μετά από 10 λεπτά προθέρμανσης κάνε 
30 δευτερόλεπτα έντονης άσκησης, μετά χαλάρωσε τον ρυθμό σου και μετά 
πάλι πιο έντονα. Στις έντονες ασκήσεις πρέπει να στοχεύεις σε διαφορετικά 
μέρη του σώματος.
4. Ενίσχυσε την άσκηση «σανίδα» χρησιμοποιώντας μία Bosu Ball. Προσπα-
θώντας να κρατήσεις ισορροπία, το σώμα σου ενεργοποιεί όλους τους μυς 
της κοιλιάς, ενδυναμώνεται ο κορμός σου και ενισχύεται ο μεταβολισμός 
σου.
5. Σήκωνε περισσότερα βάρη κάνοντας πιο σύντομα διαλείμματα μεταξύ των 
σετ για να συνεχίσουν οι καύσεις ακόμα και μετά την προπόνησή σου. Μόνο 
φρόντισε να μην το παρακάνεις. Αν δεν αντέχεις προσάρμοσε το βάρος και τα 
διαλείμματα και αν ανήκεις στους αρχάριους συμβουλεύσου τον γυμναστή.

Η 
συχνή κατανάλωση καυ-
τού τσαγιού σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο για εμ-
φάνιση καρκίνου του οι-

σοφάγου, αν συνδυάζεται με αλκοόλ 
και κάπνισμα, σύμφωνα με μια νέα 
κινεζική επιστημονική έρευνα.
Ήταν ήδη γνωστό ότι το πολύ αλκοόλ 
και το συχνό κάπνισμα αποτελούν 
παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο 
του οισοφάγου, αλλά η νέα μελέτη 
δείχνει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται, αν 
προστεθεί σε αυτά και το καυτό τσάι. 
Όμως, από μόνο του το καυτό τσάι 
δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο 
καρκίνου, εφόσον κάποιος ούτε πίνει 
αλκοόλ ούτε καπνίζει.
Οι ερευνητές του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Φυσικών Επιστημών της Κίνας 
και του Κέντρου Υγείας του Πανεπι-
στημίου του Πεκίνου, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο αμερι-
κανικό ιατρικό περιοδικό «Annals of 
Internal Medicine», σύμφωνα με το 
πρακτορείο Reuters, ανέλυσαν στοι-
χεία για περισσότερα από 456.000 
άτομα ηλικίας 30 έως 79 ετών, εκ των 
οποίων 1.731 εκδήλωσαν καρκίνο 
του οισοφάγου στη διάρκεια μίας 
δεκαετίας.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι έπιναν ζεμα-
τιστό τσάι κατανάλωναν πολύ αλκοόλ 
και επίσης κάπνιζαν, είχαν τουλάχι-
στον πενταπλάσια πιθανότητα να 
πάθουν καρκίνο του οισοφάγου, σε 
σχέση με όσους δεν έκαναν τίποτε 
από τα τρία. Οι καπνιστές που έπι-
ναν καθημερινά καυτό τσάι (αλλά όχι 
αλκοόλ) είχαν διπλάσιο κίνδυνο.
Οι Κινέζοι ερευνητές δήλωσαν ότι «η 
αποχή από το καυτό τσάι μπορεί να 
βοηθήσει στην πρόληψη του καρκί-
νου του οισοφάγου σε ανθρώπους 
που πίνουν πολύ αλκοόλ ή καπνί-
ζουν».
Ειδικοί στη Βρετανία, μια χώρα όπου 
παραδοσιακά γίνεται μεγάλη κατα-
νάλωση τσαγιού, επεσήμαναν ότι 
στη Δύση γενικότερα οι άνθρω-
ποι πίνουν συνήθως το τσάι τους σε 
χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι 
στην Ασία, με αποτέλεσμα να κάνουν 
μικρότερη ζημιά στον οισοφάγο 
τους.

Το καυτό τσάι 
αυξάνει τον 
κίνδυνο καρκίνου 
του οισοφάγου 
για όσους πίνουν 
αλκοόλ και 
καπνίζουν

Επίπεδη κοιλιά εύκολα 
και γρήγορα

Πώς να επιλέξουμε τα 
κατάλληλα αθλητικά παπούτσια

υγεία

Θα φανταζόσουν ποτέ ότι 
τα κρεμμύδια θα μπο-
ρούσαν να σε προστα-

τέψουν από σοβαρές ασθένειες 
όπως ο καρκίνος ή τα καρδιακά 
προβλήματα;

Πλούσια σε χημικές ενώσεις 
θείου, που τα μετατρέπουν στο 
απόλυτο αποτοξινωτικό λαχα-
νικό και με πολλές αντιβακτηρι-
ακές και αντιμικροβιακές ιδιό-
τητες, τα κρεμμύδια, φρέσκα ή 
ωμά δεν πρέπει να λείπουν από 
μία υγιεινή διατροφή.

Συγκεκριμένα, τα κρεμμύ-
δια σε συνδυασμό με τον 
κουρκουμά προλαμβάνουν 
την εμφάνιση καρκίνου του 
παχέος εντέρου, σύμφωνα με 

έρευνα που δημοσιεύτηκε στο 
Clinical Gastroenterology and 
Hepatology.

Επίσης, η συστηματική κατανά-
λωση κρεμμυδιών σκοτώνει τις 
καρκινογόνες ουσίες και τα καρ-
κινικά κύτταρα. Η κερσετίνη που 
περιέχουν μειώνει την αρτηρι-
ακή πίεση και τη σκλήρυνση των 
αρτηριών, διατηρώντας την καρ-
διά υγιή για πολλά χρόνια.

Τα κρεμμύδια μειώνουν τα επί-
πεδα γλυκόζης στο αίμα, κάτι 
που τα μετατρέπει σε συμμά-
χους στη μάχη κατά του δια-
βήτη, έχουν αντισταμινικές και 
αντιφλεγμονώδες ιδιότητες και 
προλαμβάνουν την εμφάνιση 
άσθματος.

Ποιες ασθένειες 
προλαμβάνουν τα 
κρεμμύδια
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Κ
λαις σ το τέλος της κινηματο-
γραφικής ταινίας ΄΄Κing Kong`` 
ή παρκάρεις το αυτοκίνητο τέ-
λε ια με την πρώτη προσπά-

θεια. Προτιμάς φτερά κοτόπουλου και η 
όψη σου όταν γλείφεις στα δάχτυλά σου 
την καυτερή σάλτσα, ξεσηκώνει την ό-
ρεξή του για ζωή. Η μεγαλειώδης στιγ-
μή της σχέσης: Το λεπτό που συνειδητο-
ποιεί ότι ενώ μπορεί να ζήσει χωρίς ε-
σένα στην πραγματικότητα δεν θέλει να 
ζήσει χωρίς εσένα. Εχω ακούσει πως ο 
άνδρας σκέπτεται τη γυναίκα ως σύνο-
λο, όμως αυτό είναι αλήθεια μόνο στην 
αρχή. Τελικά, τα βέλη του έρωτα χτυ-
πούν από τ ις λεπτομέρειες. Οι αληθι-
νές στιγμές αλήθειας του είναι εμπνευ-
σμένες από το σύνολό σου: Η αυτoπε-
ποίθησή σου, ο τρόπος που μιλάς και 
τι λες, τα πολύ μικρά φανερώματα, όλα 
όσα εκφράζουν εσένα, την μοναδική! 
Αυτά προκαλούν σ τον άνδρα την επι-
θυμία να πει, να φωνάξει, να ...ουρλιά-
ξει: ΄΄Ω! Θεε μου! Πόσο αγαπώ αυτή τη 
γυναίκα!``
   Επισ τήμονες ασχολήθηκαν με τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο γ ια να ερευνή-
σουν τη χημεία της αγάπης. Χρησιμο-
ποίησαν  μηχάνημα αξονικής τομογρα-
φίας, το οποίο μετρούσε την εγκεφα-
λική δραστηριότητα κάθε λίγα δευτε-
ρόλεπτα, ενώ έδειχναν φωτογραφίες 
των αγαπημένων. Ολοι αντέδρασαν το 
ίδιο: Ο εγκέφαλος δραστηριοποιήθηκε 
σε τέσσερα ΄΄καυτά`` σημεία, σκοτε ί-
νιασε όμως σε τρεις περιοχές. Μία από 
τις περιφέρειες που εγινε σκοτεινή σχε-
τίζεται με την ηθική κρίση. Στην ερώ-
τηση αν θα παραβίαζαν το νόμο γ ια 
να σώσουν τη γυναίκα τους, αυτός ο 
τομέας του εγκεφάλου ανάβει ...σαν 
Χρισ τουγενν ιάτ ικο δέν τρο, μόνο που 
για την αγάπη τα φώτα είναι πιο έντονα, 
μοιάζουν σα να έχουν πεταχτεί προς τα 
έξω! Βέβαια, η αγάπη δεν ε ίναι ανή-
θικη, μάλλον είναι πιο πολύ άσχετη με 
την ηθική. Επίσης, στους ερωτευμένους 
της μελέτης ήταν αρκετά σκοτεινό το 
τμήμα του εγκεφάλου που είναι απο-
δεδειγμένα υπερενεργητικό σε ανθρώ-
πους που υποφέρουν από κατάθλιψη ( 
ποιος τρελός από έρωτα μπορεί να έχει 
κατάθλιψη; ). Ομως γνωρίζουμε τα άκρα 
αντίθετα των ειδυλλίων: ανησυχία και 
ανακούφιση, απελπισία και ευφορία.
   Ο ερωτευμένος άνδρας σκέπτε ται 
πολλά. Αναρωτιέται τι πρέπει να ξέρει 
γ ια την αγαπημένη του πριν παντρευ-
τούν, αν και θέλει να υπάρχει περιθώ-
ριο γ ια περαιτέρω εξερευνήσεις σ τα 
επόμενα 73 χρόνια. Αισθάνεται ενθου-
σ ιασμένος επε ιδή γ ίνε ται μέ λος της 
οικογένειάς και της ζωής της, θέλει να 
είναι μαζί της για πάντα. Σκέπτεται ότι 
θα πεθάνει ( οι γυναίκες επιζούν 15 
χρόνια περισσότερο από τους άνδρες 
) όμως εκείνη θα ζήσει και ...θα ζήσει! 
Αυτό σημαίνει ότι φοβάται πως θα κλη-
ρονομήσει όλα τα πράγματά του και 

θ’ανακαλύψει πράγματα που δεν θα 
ήθελε. Και ίσως διαβάσει όλα τα ημε-
ρολόγια της παιδικής του ηλικίας και 
διηγείται με μεγάλη ευθυμία τις λεπτο-
μέρειες στις φιλενάδες της. Ακόμη σκέ-
πτεται ότι η ψυχή της αγαπημένης του 
ε ίναι ένα μυσ τ ικό σ ιδερέν ιο κιβώτιο 
που δεν θα μπορέσει ν’ανοίξει ποτέ. 
Είναι ταπε ινωτ ικό και αδυναμία γ ια 
τους άνδρες ότ ι οι γυναίκες μπορούν 
να ψυχολογήσουν καλύτερα: Ξέρουμε 
αν είναι αδαής, πότε έχει ελαφρότητα ή 
χονδροειδείς τρόπους  και ότι υποδου-
λώνεται σε χαμηλά πάθη. Αυτό μόνο 
αρκεί για να μη νιώθουν άνετα. Εκείνο 
όμως που τους φέρνει πραγματικά ρίγη 
είναι ότι δεν έχουν ιδέα τ ι είναι αυτό 
που μας χαροποιε ί.  Τι δώρο να μας 
πάρουν στα γενέθλιά μας; Τι είναι αυτό 
που πρέπε ι να πουν την κατάλ ληλη 
στιγμή που θα μας κάνει να γελάσουμε 
αυθόρμητα και να τους κοιτάξουμε με 
ευγνωμοσύνη και αναγνώριση; Ακόμη 
και ο Freud δεν κατάφερε να εξηγήσει 
αυτά τα μυστήρια. 
   Το πιο σημαντικό απ’όλα όσα σκέπτο-
νται είναι ότι μας χρειάζονται και τους 
χρειαζόμαστε κι εμείς. Ο άνδρας θέλει 
από τη γυναίκα μία μητέρα, έναν φίλο, 
έρωτα, κάποιον που είναι πρόθυμος να 
δώσει κατεύθυνση όταν είναι χαμένος. 
Η γυναίκα μπορεί και θα δώσει όλα 
αυτά σ’έναν άνδρα, διότι βασικά θέλει 
τα ίδια πράγματα και για τον εαυτό της. 
Αλλά! Οι γυναίκες χρειάζονται επίσης 
κάτι πολύ σημαντικό ως αν τάλλαγμα: 
Βοήθεια να δημιουργήσουν και ν’ανα-
θρέψουν την επόμενη γενιά του ανθρώ-
πινου ε ίδους. Στ ις  γυναίκε ς αυτή η 
δοσοληψία φαίνεται απόλυτα φυσική 
και λογική. Για τους άνδρες η πατρότητα 
είναι μία σοβαρά τρομακτική πρόταση, 
που περιλαμβάνε ι τ εράσ τ ια χρημα-
τικά ποσά, υπόσχεση ζωής και εξαφά-
νιση του εαυτού για χάρη των αναγκών 
κάποιου άλλου. Ιδέες και σχέδια για τα 
οποία φοβούνται ασυνάρτητα πως είναι 
αναρμόδιοι.
   Βέβαια, υπάρχει η χημεία της αγά-
πης.  Κάθε συναίσ θημα,  σκέψη και 
πράξη ξεκινά από τους νευρομεταβιβα-
στές στους εγκεφάλους μας. Η έρευνα 
όμως δεν μπορεί να εξηγήσει γ ιατί οι 
άνθρωποι ερωτεύον ται – τ ι  έρχε ται 
πρώτο, ένα μεγάλο κύμα της ορμόνης 
που αυξάνει την έλξη ή μια πετυχημένη 
πρώτη συνάν τηση ή μήπως το νόημα 
που παίρνει η σχέση σε σένα, ένα ιδι-
αίτερο πρόσωπο με ιδιαίτερη ιστορία. 
Στον εγκέφαλο υπάρχει ΄΄περιοχή αγά-
πης``που είναι επίσης δραστήρια στην 
εμπάθεια, εμπισ τοσύνη, ενοχή, μνη-
σικακία και ερωτική σκέψη. Ναι, ανά-
βει όταν πρόκειται για αγάπη, αλλά το 
ίδιο συμβαίνει όταν πρόκειται και για 
...λεφτά!

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗαποπλανηση  ενηλικου
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Πλησιάζοντας στο 2000, ο Βασίλης Στεφανάκος είναι 
πλέον εκατομμυριούχος. Μεθυσμένος από τη δύναμη 
της εξουσίας και το χρήμα, αποφασίζει να γίνει ο 
πρώτος των πρώτων και να βάλει χέρι ακόμα και στη 
νύχτα για να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Θέλει να γίνει 
το αδιαμφισβήτητο αφεντικό. Και τα καταφέρνει. 

Ο
ταν τον Φεβρουάριο του 2000 δολοφονείται ο αρ-
χινονός Θεμιστοκλής Παπαμάλης, που στην πιάτσα 
ήξεραν ότι ήταν δικός του άνθρωπος, αποφασίζει να 
πάρει με το έτσι θέλω το δαχτυλίδι της πρωτοκαθε-

δρίας των «νονών». Ως διάδοχος του Παπαμάλη και έχοντας ως 
δεξί του χέρι το μεγάλο όνομα της εποχής τον Αρη Λακιώτη, θέ-
λει να φάει από τη θέση του τον άρχοντα της νύχτας εκείνης της 
εποχής Θέμη Καλαποθαράκο. Στις 25 Ιουλίου του ίδιου έτους 
ο Καλαποθαράκος πέφτει νεκρός μετά από μάχη. Στην πιάτσα 
ακούγεται ότι τα πιστόλια ήταν ο Γιάννης Γαβάκης, άριστος οδη-
γός μοτοσικλέτας, και ο Στέλιος Χατζηδάκης.
Οι αστυνομικοί στο σημείο της μάχης βρίσκουν ένα παπούτσι 
που όλα δείχνουν ότι ανήκει στον Χατζηδάκη, που έκτοτε αγνο-
είται. Οι φήμες λένε ότι βρίσκεται τσιμεντωμένος στον πάτο της 
θάλασσας της Ελευσίνας από αγνώστους που δεν ήθελαν ποτέ 
να ταυτοποιηθεί το DNA του παπουτσιού που βρέθηκε με αυτό 
του εκτελεστή. Ο Γαβάκης δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2006 στο Μοσχάτο. Μέχρι σήμερα από τις δικογραφίες φέρε-
ται ο Βασίλης Στεφανάκος ως ηθικός αυτουργός της ανθρωπο-
κτονίας του Καλαποθαράκου, ο ίδιος όμως τα αρνούνταν όλα, 
με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό και αδιευκρίνιστο. 
Στην αθηναϊκή νύχτα αρχίζουν να γίνονται δραματικές ανα-
κατατάξεις. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, βλέ-
ποντας να εμφανίζεται το ένα πτώμα μετά το άλλο και έχοντας 
πληροφορίες για το τι παίζεται από πίσω, ξεκινά μια προσπά-
θεια παρακολούθησης του Βασίλη Στεφανάκου και του πρωτο-
παλίκαρού του Αρη Λακιώτη. Η συνοδεία, όμως, που διέθετε 
τότε το μεγάλο αφεντικό ήταν επιπέδου Αμερικανού προέδρου 
και η παρακολούθηση αδύνατη. Δεν κατάφεραν να βρουν ούτε 
τα σπίτια που διαμένουν, ούτε καν τα γραφεία τους. Η επιχεί-
ρηση ακυρώνεται και αναλαμβάνει η Δίωξη Εκβιαστών να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι έρευνες ξεκινούν από το μηδέν και 
στήνεται μια ειδική ομάδα που πέφτει πάνω στον Βασίλη Στε-
φανάκο. Οι αναφορές των δέκα ατόμων είναι απόρρητες και 
μπαίνουν καθημερινά σε φάκελο με την ένδειξη «Ειδική», που 
πάει κατευθείαν στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να πλευρίσουν τις γυναίκες 
κάποιων «νονών» και να μάθουν τα στοιχεία που ήθελαν, ενώ 
παράλληλα προσεγγίζουν καταστηματάρχες που έπεφταν 
θύματα της «στρατιωτικοποιημένης» ομάδας των Λακιώτη - 
Στεφανάκου στους οποίους πλήρωναν μηνιάτικο για προστα-
σία. Μάλιστα, ήταν τέτοια η μυστικότητα της έρευνας που οι 
μάρτυρες ανέβαιναν στη ΓΑΔΑ από την πίσω πόρτα προκειμέ-
νου να μην τους δει κανείς από τους υπόλοιπους αστυνομικούς. 
Και όχι τυχαία. Ο Βασίλης Στεφανάκος είχε καταφέρει να δομή-
σει ένα δαιδαλώδες δίκτυο πληροφοριών από ένστολους σε 
όλα τα επίπεδα, τους οποίους είτε τους χαρτζιλίκωνε είτε ήθε-
λαν να πουλήσουν εκδούλευση για να τον ενημερώνουν για 
κάθε ύποπτη κίνηση των διωκτών του.
Οπως προέκυψε, κάθε βράδυ η ομάδα μαζευόταν σε ένα από 
τα δύο νυχτερινά κέντρα που διέθετε τότε ο Βασίλης Στεφανά-
κος: στο «Πλατό», που βρίσκεται στη συμβολή της Πειραιώς με 
την Πέτρου Ράλλη, ένα νυχτερινό μαγαζί από το οποίο πέρα-
σαν μεγάλα ονόματα του τραγουδιού, όπως ο Μάκης Χριστο-
δουλόπουλος και ο Θέμης Αδαμαντίδης, αλλά συνήθως σε ένα 
μικρότερο μαγαζί στο Μπουρνάζι, όπου είχε και το στρατηγείο 
του ο Στεφανάκος. Εκεί μαζεύονταν όλοι γύρω από το μεγάλο 
αφεντικό και κατέστρωναν τα σχέδιά τους. Η έρευνα της ειδικής 
ομάδας της Δίωξης Εκβιαστών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι 
του 2002, όταν στην επικαιρότητα κυριαρχεί η υπόθεση με την 
εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη». Οι αστυνομικοί του Εκβιαστών, 
ξέροντας τις άκρες που διαθέτουν οι «νονοί», πρότειναν να μην 
εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για την ιστορία, αλλά πρώτα να 
κληθούν στην Ασφάλεια για κάποια μικροϋπόθεση τα μεγάλα 
κεφάλια και στη συνέχεια να εκδοθούν τα εντάλματα έτσι ώστε 

να τους έχουν στο χέρι και να μην εξαφανιστούν. Μια πρόταση 
η οποία δεν έγινε δεκτή από τις αρμόδιες αρχές και έτσι βγή-
καν τα εντάλματα σύλληψης. Οι αστυνομικοί του Εκβιαστών σε 
λιγότερο από μία ώρα βρίσκονταν στο γραφείο και το σπίτι του 
Βασίλη Στεφανάκου, όσο όμως και αν έψαξαν, δεν τον βρήκαν 
πουθενά. Ο «Ντον» είχε γίνει καπνός... 

Εξι χρόνια κυνηγημένος 
Από εκείνη την ημέρα ανοίγει ένας νέος κύκλος στη ζωή του 
Βασίλη Στεφανάκου. Επρεπε να μάθει να ζει κυνηγημένος, να 
κινείται σε γρήγορη τροχιά και να καλύπτει τα νώτα του. Οι 
αστυνομικοί που τον κυνηγούσαν δεν είχαν κάτι προσωπικό 
μαζί του. Το ίδιο κι αυτός με εκείνους. Ηταν αυτό που συνήθιζε 
να του λέει το δεξί του χέρι ο Αρης Λακιώτης: «Αυτοί κάνουν τη 
δουλειά τους κι εμείς τη δική μας». 
Σιγά-σιγά μαθαίνει να ζει ως ο Νο 1 καταζητούμενος. Διαθέ-
τει ένα άριστο δίκτυο πληροφοριών μέσα από υπηρεσίες και 
μπόλικο μαύρο χρήμα. Αρχίζει να φτιάχνει έναν νέο κύκλο 
σκληρών κακοποιών για να τον πλαισιώσουν. Ετσι, στις 4 Ιου-
νίου του 2006 στήνει μια επιχείρηση που θα μείνει στην ιστο-
ρία. Την έχει καταστρώσει με κάθε λεπτομέρεια και η εκτέλεσή 

της είναι επιτυχημένη. Ενα ελικόπτερο προσγειώνεται στην Ε’ 
Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού και αρπάζει τον Βασίλη 
Παλαιοκώστα και τον Αλκετ Ριζάι. Λίγες εβδομάδες αργότερα, 
κανονίζει να βγουν από τη μέση δύο άνθρωποι της νύχτας που 
ανήκουν σε άλλες συμμορίες. Στο Περιστέρι πέφτουν νεκροί ο 
Κώστας Κουτελιέρης και ο Γιάννης Κάτσιος. Τα δύο νέα εντάλ-
ματα σύλληψης που εκδίδονται αναφέρουν τον Βασίλη Στεφα-
νάκο ως ηθικό αυτουργό. Η κατάσταση αρχίζει να εκτροχιάζε-
ται. Στο Ανθρωποκτονιών αποφασίζουν να στήσουν μια μεικτή 
ομάδα από επίλεκτους αστυνομικούς όλων των υπηρεσιών με 
μία και μόνο αποστολή: να εντοπίσουν άμεσα και να συλλά-
βουν τον Βασίλη Στεφανάκο. Η νύχτα της Αθήνας βράζει. Εχει 
ξεσπάσει άγριος πόλεμος μεταξύ αντίπαλων συμμοριών όπου 
μιλούν τα όπλα. Αίμα και σφαίρες παντού. Νεκροί πέφτουν 
γνωστοί νονοί της νύχτας όπως ο Αρης Λακιώτης, ο Αλβανός 
Αλεξάντερ Σιμόνι, ο Γιάννης Γαβάκης, ο Σωτήρης Κούσης, ο 
Αριστείδης Γιαγιάς, ο Γιώργος Αρβανιτάκης, ο Γιώργος Αυτιάς, 
ο Γεράσιμος Μαυράκης. Οι φάκελοι των υποθέσεων παραμέ-
νουν στα σκονισμένα συρτάρια της Ασφάλειας με την ένδειξη 

«Ανεξιχνίαστο». 

Η Ferrari του σερβιτόρου 
Η ειδική ομάδα της Ασφάλειας αρχίζει να χαρτογραφεί τις περι-
οχές όπου οι πληροφορίες από τα καρφιά της πιάτσας λένε ότι 
κινείται ο Στεφανάκος. Ξεκινούν περιπολίες, αλλά διαπιστώ-
νουν ότι πάντοτε καταφέρνει να τους ξεγλιστρά. Είναι πολύ 
μπροστά τους και αρκετά μακριά γιατί ξέρει ποιοι και πού τον 
αναζητούν. Το σύστημα το οποίο «ταΐζει» αποδίδει τα μέγι-
στα... 
Στην Ασφάλεια οι αξιωματικοί λένε ότι δεν γίνεται έτσι η δου-
λειά και ότι πρέπει να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο για το 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Διαφορετικά δεν πιάνεται ο Στε-
φανάκος.
Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν τη λεπτομέρεια για να 
τον πιάσουν. Εντοπίζουν ότι ένας από τους σερβιτόρους που 
εργάζονται στα μπουζουκομάγαζα του Βασίλη Στεφανάκου 
έχει στο όνομά του μια πολυτελή Ferrari εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ. Αντιλαμβάνονται πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατον και 
είναι σίγουροι ότι το supercar δεν το απολαμβάνει ο υπάλληλος 
αλλά το αφεντικό του. 
Σιγά-σιγά μαζεύονται και άλλες λεπτομέρειες και αρχίζει μια 
ασφυκτική πρέσα στον Στεφανάκο που αισθάνεται την καυτή 
ανάσα του νόμου στον λαιμό του. Λίγες ημέρες προτού συλλη-
φθεί, τα Χριστούγεννα του 2007, οι μυστικοί αστυνομικοί κατα-
φέρνουν να τον εντοπίσουν και να είναι ένα βήμα από το να 
του περάσουν τις χειροπέδες, όμως και πάλι τελευταία στιγμή 
ξεγλιστρά πριν φτάσουν οι ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, ανήμερα 
τα Χριστούγεννα δύο αστυνομικοί της ειδικής ομάδας αποφα-
σίζουν να πάνε σε ένα από τα σπίτια που διαθέτει ο Στεφανάκος 
στον Λουτρόπυργο. Το ένστικτό τους λέει ότι λόγω της ημέρας 
ο καταζητούμενος θα έχει χαλαρώσει και θα προσπαθήσει να 
δει την οικογένειά του. Και πετυχαίνουν διάνα. Αργά το βράδυ, 
κρυμμένοι πίσω από κάτι ελιές, βλέπουν ένα αυτοκίνητο να 
πλησιάζει με χαμηλή ταχύτητα το σπίτι που παρακολουθούν. 
Μόλις ανοίγει η πόρτα διακρίνουν τη φιγούρα του Στεφανάκου 
με το χαρακτηριστικό βάδισμα. Δύο άτομα τον συνοδεύουν 
στο σπίτι και το αυτοκίνητο απομακρύνεται. Αμέσως ενημερώ-
νουν την υπηρεσία και ζητούν ενισχύσεις για να κάνουν το ντου 
και να τον συλλάβουν. Στην Ασφάλεια σημαίνει συναγερμός. 
Αστυνομικοί σηκώνονται άρον-άρον από το χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι για να μεταβούν στον Λουτρόπυργο, ενώ ενημερώνο-
νται και οι δυνάμεις της Αμεσης Δράσης για να αποκλείσουν 
την περιοχή. Ωστόσο, λίγα λεπτά προτού έρθουν ενισχύσεις, 
έκπληκτοι οι δύο αστυνομικοί βλέπουν να πλησιάζει αθόρυβα 
ένα σκούρο αυτοκίνητο, να παίρνει τον Στεφανάκο και να χάνε-
ται στο σκοτάδι. Κάποιο βαθύ λαρύγγι μέσα στην Ασφάλεια τα 
είχε ξεράσει πάλι όλα.

Βασίλης Στεφανάκος: Η ζωή και το τέλος του Έλληνα Αλ Καπόνε
2η 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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Έρωτά μου, 
μες στα μάτια σου τα μάτια μου κοιτώ, 

έρωτά μου, 
από σένα παίρνω δύναμη να ζω.

Έρωτά μου, 
ψάχνω χρώματα να γράψω σ’ αγαπώ

Έρωτά μου, 
στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ

Όλα για τον έρωτα
για τα βράδια τ’ αξημέρωτα, 

όλα για τον έρωτα
που ομορφαίνει τη ζωή.

Έ
τσι μας τραγουδά εδώ και 30 χρόνια 
ο Γιάννης Πάριος.  
Για  να εξηγηθούμε απ’ την αρχή: 
άλλο ο έρωτας και άλλο το σεξ. Πολ-

λοί μπλέκουν τα δυο και μπλέκουν τα μπού-
τια τους. Ναι ο έρωτας είναι και σεξ  αλλά το 
σεξ δεν είναι έρωτας. Έχω την εντύπωση ότι 
πολλοί μπλέκουν τα δυο επίτηδες όχι πως 
δεν ξέρουν. Απλά νοιώθουν πιο άνετα να 
ντύνουν τη φυσική ανάγκη για σεξ με τον 
έρωτα. 
Είναι ο έρωτας απλά μια έκφραση του σώμα-
τος;
Είναι μια φυσική ανάγκη να αδειάσουμε να 
εκχύσουμε από το σώμα μας κάποια υγρά;
Είναι ένα συναίσθημα βασισμένο στους 
πόσους οργασμούς  την ημέρα, την εβδο-
μάδα η το μήνα απολαμβάνουμε;
Είναι μια ενστικτώδης, φυσική πράξη, ανε-
ξάρτητη αισθημάτων, πνεύματος, και ψυχής;
Εάν η απάντηση σας στις παραπάνω ερω-
τήσεις είναι «ναι», τότε συνεχίζετε το σεξ με 
τον έρωτα
Εάν ο έρωτας γίνει ένα είδος προσχεδιαζό-
μενων, μηχανικών και μελετημένων  κινή-
σεων:  πότε,  πού, και πώς να αγγίξετε, να 
φιλήσετε, τι να κάνετε πρώτα και τι μετα ο 
«έρωτας» μειώνεται σε μια αποκλειστικά 
φυσική πράξη του πώς να χρησιμοποιήσετε 
το σώμα του άλλου. Ο έρωτας υποβιβάζε-
ται σε θέμα τεχνικής για να διεγείρει και να 
ικανοποιεί.
Στη περίπτωση αυτή, ο σεβασμός για τον 
άλλον, η εκτίμηση για την προσωπικό-
τητα και το άτομο, η λεκτική επικοινωνία, η 
ζεστασιά, η στοργή και η τρυφερότητα, όλα 
όσα είναι τα χαρακτηριστικά μιας σχέσης 
αγάπης παραμερίζονται.
Όποια σχέση είναι αποκλειστικά φυσική 
επικοινωνία  χωρίς επικοινωνία  μυαλού και 
ψυχής είναι καταδικασμένη από την αρχή 
σε πρόωρο θάνατο . Είναι θέμα χρόνου 
πότε ο «έρωτας» θα μετατοπισθεί  εκτός της 
παρούσης σχέσης σε μια καινούργια.
Το σεξ έχει πολλές φορές κατηγορηθεί σαν 
ηθική εκτροπή. Αλλά δεν μπορεί να κατη-

γορηθεί ακριβώς όπως δεν μπορεί να κατη-
γορηθεί η πείνα, η δίψα ή ο ύπνος. Όπως 
μπορείς να φας κάτι γρήγορο στο πόδι, γιατί 
πεινάς, έτσι μπορείς και να κάνεις σεξ, για 
να ικανοποιήσεις το σώμα σου (one night 
stand).
Το σεξ δεν είναι παρά μια φυσική ανθρώ-
πινη ανάγκη να συνουσιάζεται και συνεπώς 
δεν είναι  κακό ή λάθος  εφόσον γίνεται με τη 
συναίνεση και των δύο  ανθρώπων. Το σεξ  
βελτιώνει τη σωματική, αλλά και ψυχολο-
γική μας κατάσταση και μετα από μία «πετυ-

χημένη» σεξουαλική πράξη νιώθουμε πιο 
ελκυστικοί, πιο ευτυχείς. 
Σεξ μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι που 
ίσως να γνωρίζονται και πολύ λίγο, οι δυο 
παντρεμένοι  σε ένα πολύχρονο γάμο, χωρίς 
να είναι ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο.
Το σεξ, μπορεί καμιά φορά να σε αφήσει πιο 
μόνο σου, από ό,τι ήσουν πριν. Ενώ ο έρω-
τας, ποτέ! 
Ο αληθινός έρωτας είναι μεν πάθος για ένα 
άλλο άτομο αλλά δεν περιορίζεται  μόνο στο 
πάθος για το σώμα του, αλλά και πάθος για 
το «είναι» του άλλου ατόμου.
Η αληθινός έρωτας επεκτείνεται στη καθη-
μερινότητα της ζωής και δεν έχει σύντομη 
ημερομηνία λήξης όπως ο οργασμός.
Στον αληθινό έρωτα φτάνει  η απόλυτη 
παρουσία αυτού  που αγαπάμε για να μας 
φέρει ευφορία.
Ο  αληθινός έρωτας δεν είναι μόνο οι στιγ-
μές σεξ αλλά οι ώρες, οι μέρες, και τα χρόνια 
ζωής που μοιραζόμαστε με το αγαπημένο 
μας πρόσωπο. 
Ο αληθινός έρωτας δεν είναι αυτό που 
εισέρχεται, πού και πώς εισέρχεται,  ποια 
σωματικά όργανα εμπλέκονται, τι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της εμπει-
ρίας και πώς μπορεί να αποφευχθεί η εγκυ-
μοσύνη.
Ο αληθινός έρωτας περιλαμβάνει τα συναι-
σθήματα και αισθήματα, που άντρες και 
γυναίκες έχουν ανάγκη Ανάγκη για καλο-

σύνη, ζεστασιά, τρυφερότητα, γλυκόλογα, 
και ειρηνική συνύπαρξη. 
Ο Αληθινός έρωτας φτάνει στην ευτυχία 
βλέποντας, ακούγοντας, αγκαλιάζοντας και 
φιλώντας νοερά έναν εραστή έστω και αν 
είναι μακριά μας.
Ο αληθινός έρωτας είναι να αγαπάς ολό-
κληρο το σώμα του εραστή σου όχι μόνο τα 
μέρη του σώματος που χρησιμοποιείς για 
να κάνεις σεξ.
Η αληθινός έρωτας δεν τελειώνει με την 
εκσπερμάτωση η όταν τελειώνει η σεξου-

αλική πράξη, υπάρχει και χωρίς αυτή γιατί 
είναι η αναζήτηση ποιότητας σχέσης ζωής, 
και κοινής ευημερίας. 
Ο αληθινός έρωτας δεν εξαντλείται.
Στον αληθινό έρωτα  θυμόμαστε όχι τις 
στιγμές του οργασμού αλλά τις στιγμές της 
συνάντησης, που πήγαμε, τα λόγια που 
είπαμε, το τι φορούσε. Θυμόμαστε τον ερα-
στή περισσότερο απ’  την ερωτική πράξη.
Ο αληθινός έρωτας δεν κοιτάζει ηλικία, εξω-
τερική ομορφιά, η χρήματα. Είναι η εσω-
τερική, η πραγματική ομορφιά του ατόμου 
που αγαπάμε και είναι αυτή που αντικατο-
πτρίζεται στην εξωτερική  ομορφιά  που μας 
συγκινεί.
Ο αληθινός έρωτας μας κρατάει τη νύχτα 
ξάγρυπνους στη σκέψη του ατόμου που 
αγαπάμε, θυμόμαστε, ξαναζούμε τις στιγ-
μές και ονειρευόμαστε. Ενώ η σεξουαλική 
ανακούφιση μας οδηγεί στον ύπνο!
Ο έρωτας κάνει  το σεξ είναι θεϊκό το σεξ δεν 
σε κάνει ερωτευμένο.
Μια σέξι γυναίκα δεν είναι αναγκαστικά 
ερωτική αλλά μια ερωτική γυναίκα είναι και 
σέξι. Δεν χρειάζεται να είσαι καν σέξι για να 
ερωτευτείς.
Ο έρωτας, είναι μια πράξη μαγική, που σου 
δίνει φτερά να πετάξεις σε άλλη διάσταση να 
φύγεις, από  την πραγματικότητα.  Ο έρωτας 
δεν είναι απλά κάτι  να ικανοποιήσεις την 
πείνα σου. Είναι μια βαθιά εμπειρία παρά-
δοσης στις μυστικές δυνάμεις της ψυχής 

όπου οι δύο σύντροφοι γίνονται ο μόνος 
άντρας και η μόνη γυναίκα στη γη. 
Ο έρωτας είναι τόσο συνταρακτικός, που 
σταματάει την έννοια του χρόνου και πολλές 
φορές δρα σαν  παραισθησιογόνο χωρίς να 
είναι παραίσθηση. 
Είναι μια  λαίλαπα που εισβάλλει ξαφνικά 
στη ζωή του ανθρώπου. Είναι το έντονο 
συναίσθημα της ανάγκης να βρίσκεσαι με το 
άλλο άτομο, να το αγγίζεις, να του μιλάς, να 
το μυρίζεις, να το αισθάνεσαι με όλες σου τις 
αισθήσεις. Στο διάβα του έρωτα καταλύεται 
τη έννοια της λογικής, παίρνεις παρορμητι-
κές αποφάσεις και επιδεικνύεις αλλόκοτες 
συμπεριφορές. 
Υπάρχει φυσική έλξη αλλά επίσης συνυπάρ-
χει διανοητική και ψυχική έλξη, συναισθη-
ματικό ‘δέσιμο’, νοιάξιμο, αφοσίωση και 
αντοχή στο χρόνο.
Για το πραγματικό έρωτα πρέπει πρώτα να 
αποδεχτείς τον εαυτό σου (πράγμα που δεν 
γίνεται εύκολα σε μικρή ηλικία) . Μόνο όταν 
κάποιος  βρει και είναι σε ισορροπία με τον 
εαυτό του μπορεί ερωτευθεί κυριολεκτικά 
ένα άλλο άτομο.

Στο πραγματικό έρωτα 
Βλέπεις μεν τα ελαττώματα του άλλου ατό-
μου, αλλά εξακολουθείς να το αγαπάς, Δίνεις 
το χρόνο που χρειάζεται για να κτιστεί η 
σχέση, Υπάρχει εμπιστοσύνη και κατανό-
ηση, άρα λιγότερη ζήλεια και λιγότεροι καυ-
γάδες, Δεν χρειάζεσαι όλα εκείνα τα ακρο-
βατικά στο σεξ για να εντυπωσιάσεις γιατί 
δεν είναι αυτός ο στόχος σου. Θέλεις να ικα-
νοποιήσεις τις ανάγκες του άλλου ατόμου, 
και  νιώθεις ικανοποιημένος  με την επι-
κοινωνία στο συναισθηματικό επίπεδο. Σε 
νοιάζει τι την ενδιαφέρει και πως πίνει τον 
καφέ στης!

Στο σεξ
Θέλεις να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. 
Δεν σε ενδιαφέρουν τόσο οι ανάγκες του 
άλλου  (δεν σε νοιάζει αν θα έχει οργασμό!), 
Η σχέση έχει μικρή διάρκεια,  Η απόσταση 
ή άλλες δυσκολίες τερματίζουν τη σχέση, 
Ζηλεύεις και υπάρχουν συχνοί και έντονοι 
καυγάδες, Συχνά αποκτάς εξάρτηση από 
το άλλο άτομο, Μόλις τελειώσει η πράξη 
τη βαριέσαι και τη ξεχνάς. Σε ενδιαφέρουν 
νέες τεχνικές και στάσεις. Στο σεξ σκορπιέ-
σαι σεξουαλικά σε όποιο κρεβάτι σύντροφο 
σου τύχει. Το σεξ, από μόνο του, δεν δονεί 
την ψυχή σου μόνο το κρεββάτι σου.

Εγώ πάντα υποστήριζα το κόμμα του 
έρωτα, όχι του σεξ. 
Με εσένα τι γίνεται;

απόψεις

Όλα για τoν έρωτα που ομορφαίνει τη ζωή!
Happy Valentine’s Day σε ερωτευμένους και μη!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι κι αυτήν την εβδομάδα να σας βρίσκω 
όλους καλά με υγεία και χαρά στο σπιτικό σας. Η 
καθημερινότητα μας στο Τορόντο συνεχίζεται κι 

είναι σίγουρο ότι όλοι έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας 
προσπαθώντας να κάνουμε την ζωή τη δική μας και των 
αγαπημένων μας προσώπων όσο μπορούμε καλύτερη και 
πιο εύκολη.
Τις μέρες αυτές όλοι μας ακούμε για τα εθνικά θέματα ή 
διάφορες δολοπλοκίες πολιτικών προσώπων και πράγματι 
διερωτώμαι που έχει πέσει η διεθνής πολιτική σκηνή.  Στην 
Αμερική έπιασαν οι φωτογράφοι μετά από ένα δυνατό αέρα 
να έχει σηκωθεί η περούκα του Τραμπ και να φαίνεται η 
κεφαλή του, κρανίου τόπος. Στον Καναδά ο πρωθυπουργός 
δήλωσε ότι δεν θα ξαναπεί δημόσια αστεία, γιατί λέει είναι 

πολύ «κρύα». Στην Ελλάδα μας η κυβέρνηση κι η αντιπολί-
τευση «βρίζονται» για κάποια 50εκατομμύρια μίζες από την 
εταιρεία Novartis, όπου εμπλέκονται δύο πρωθυπουργοί, 
οκτώ υπουργοί και μερικοί δημοσιογράφοι.  «Χαίρε βάθος 
αμέτρητο…» κι εσύ φουκαρά Έλληνα ξεσκίζεσαι καθημε-
ρινά να τα φέρεις βόλτα (όχι όλοι, αλλά πολλοί).
Αδέλφια, κοιτάτε ο καθένας την καθημερινότητα του, την 
οικογένεια του γιατί, κακά τα ψέματα, καμιά φορά προ-
σπαθώντας να βοηθήσει μπορεί να βρεις και τον μπελά 
σου. Έλληνες, Ελληνίδες περνάμε διεθνώς δύσκολες στιγ-
μές και σε τέτοιες στιγμές πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε 
να λύνουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και όχι να δημιουρ-
γούμε καινούρια. Κι αυτό ισχύει κι ατομικά κι επιχειρημα-
τικά και κοινωνικά. Ας προσπαθούμε να απολαμβάνουμε τις 
χαρούμενες στιγμές που έρχονται στην ζωή μας.

Μια αληθινή ιστορία δύναμης κι αγάπης

Η 
αγαπημένη μου στήλη στα περιοδικά 
ήταν εκείνη που είχε τον τίτλο «αληθι-
νές ιστορίες». Αυτές μ’ άρεσαν πάντα. 
Αυτές που εξιστορούσαν τις ζωές των 

άλλων. Ζωές με βάσανα, πόνο, κλάμα. Άνθρωποι 
που υποφέρουν για τους δικούς τους λόγους και 
θέλουν να μοιράσουν τον πόνο τους για να τον 
μειώσουν.
Ήταν σαν από βίτσιο να θέλω να μπω στη ζωή 
τους για δέκα λεπτά. Να νιώσω τον πόνο τους 
κι ύστερα να φύγω με την ασφάλεια της δικής 
μου ονειρεμένης ύπαρξης. Έκλαψα πολλές φορές 
διαβάζοντάς τες. Έκλαιγα και ταυτόχρονα ένιωθα 
ανακούφιση γιατί όλα αυτά τα ζούσαν άλλοι. Εγώ 
ήμουν ασφαλής.
Τους θαύμαζα ταυτόχρονα που είχαν τη δύναμη 
να ξεπερνούν τα εμπόδια και να πηγαίνουν 
παρακάτω τη ζωή τους. Με τραύματα αλλά και 
μια ακατανόητη αισιοδοξία.
Για ‘μένα ήταν τα παραμύθια μου.
Ξέχασα να συστηθώ. Είμαι η Ρένα εκ του Ειρήνη 
και είμαι πια 42. Παιδί εύπορης οικογένειας με 
πτυχία και μεταπτυχιακά. Τα γαλλικά, το μπαλέτο 
και το πιάνο εννοούνται.
Δεν είχα να νοιαστώ ποτέ για κανέναν, τα πάντα 
μου ερχόντουσαν πριν καλά καλά τα ζητήσω. 
Όλα στο πιάτο. Είχα ξεφύγει και από τον χαρα-
κτηρισμό καλομαθημένη, ήμουν κακομαθη-
μένη. Κι αυτό το ένα γράμμα, πιστέψτε με, κάνει 
μεγάλη διαφορά.
Τα πάντα, όπως σας είπα, σε πλήρη αφθονία. 
Τώρα που το σκέφτομαι και πιο καθαρά νόμιζα 

πως μπορούσα να αγοράσω ό,τι ήθελα, μέχρι και 
ανθρώπους.
Όλα, μάλλον, τα νόμιζα. Νόμιζα ότι ήμουν ευτυ-
χισμένη, ικανοποιημένη, ότι είχα φίλους, δικούς 
μου ανθρώπους. Νόμιζα πολλά.
Μέχρι που έγινε η στροφή πολλών μοιρών και 
κατάλαβα ότι δεν έχω και τόσα πολλά.
Αιτία ο έρωτας. Το όνομα αυτού Κώστας.
Ο Κώστας το αν τ ίθετο από ‘μένα. Ήταν ένας 
άν τρας που εργάζονταν γ ια να ζήσει, τ ίποτα 
δεν του ήρθε έτοιμο και απολάμβανε την κάθε 
στιγμή του με χαρά.
Όταν γνωριστήκαμε αυτός ήταν 33 κι εγώ 31. Με 
ξένιζαν πολλά πράγματα πάνω του αλλά με κέρ-
διζαν άλλα τόσα.
Άρχισα να ξεφεύγω από το μικρόκοσμο μου. 
Έβλεπα και πέρα απ’ αυτόν. Το πιο σπουδαίο 
όλων ήταν ότι δεν δέχτηκε ποτέ χρήματα από 
‘μένα. Ακόμη κι όταν ήξερα ότι τα είχε ανάγκη. 
Μου έβγαλε συναισθήματα που δεν ήξερα μέχρι 
τότε ότι υπάρχουν κι ας μην ήμουν και κορι-
τσάκι.
Για να μη λέω πολλά, παντρευτήκαμε μετά από 
δυο χρόν ια. Με λίγη μουρμούρα από τους 
δικούς μου. Πέρασε, όμως, γρήγορα όταν κατά-
λαβαν πως δεν ε ίχε σκοπό «να μας φάει τα 
λεφτά».
Δε μείναμε στο «παλάτι» μου. Μείναμε σε δια-
μέρισμα και τις δουλειές τις έκανα εγώ πια. Το 
αστείο είναι ότ ι μου άρεσε όλο αυτό. Ήμουν 
ευτυχισμένη.
Η νέα μου ζωή με ικανοποιούσε πλήρως. Για 

άλλη μια φορά είχα ό,τι ήθελα έστω  και με δια-
φορετικό τρόπο.
Σε τέ τοιες καταστάσεις ε ίναι που το «μπαμ» 
κάνει τόσο θόρυβο που σε τσακίζει.
Πριν δυο χρόνια ο Κώστας είχε ένα τροχαίο. 
Τόσο σοβαρό που ξέρω όλα τα νοσοκομεία και 
όλα τα φάρμακα.
Ξέρω, επίσης, πια ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν 
τίποτα. Όσα κι αν μπορούσα να προσφέρω δεν 
ήταν αρκετά. Γιατί δεν μπορούσαν να τον επανα-
φέρουν.
Το χειρότερο μάθημα που έμαθα ποτέ. Κατάλαβα 
τι πάει να πει πόνος, τον ένιωσα τόσο έντονα 
που έγινε ένα μαζί μου.
Όση ώρα σας γράφω τη δική μου αληθινή ιστο-
ρία ο Κώστας με κοιτάει αλλά δεν έχω ιδέα αν 
και τι σκέφτεται. Έχω να ακούσω τη φωνή του 
δυο ολόκληρα χρόνια. Κάποιες στιγμές μου δίνει 
σημάδια πως μ’ ακούει και τότε γεμίζω δύναμη.
Μεγάλο πράγμα η αγάπη, όμως. Κι αυτό είναι το 
καλύτερο μάθημα που μου δίδαξε.
Το πρώτο μάθημα που θα διδάξω με τη σειρά 
μου στο Γιώργο που στα τέσσερα του ξέρει ήδη 
ν’ αγαπάει έναν πατέρα που κάποιος θα ‘λεγε 
πως δεν μπορεί να του προσφέρει τίποτα.
Τα πάντα είναι κύκλος. Αυτό που μ’ άρεσε να 
κάνω , τώρα το κάνω εγώ για ΄σας. Έχω κι εγώ 
πια μια αληθινή ιστορία να μοιραστώ που μπο-
ρεί να έχει πολύ πόνο αλλά έχει και πολλή αγάπη 
και τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί της.
Και μια συμβουλή. Να μη θεωρείτε κανέναν και 
τίποτα δεδομένο.
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Κ
έφι, χορός και πολύ ζεστή ατμόσφαιρα είναι μερικές 
από τις λέξεις που θα μπορούσαν να περιγράψουν το 
βράδυ του Σαββάτου την εκδήλωση στην αίθουσα του 
Crystal Fountain. Για άλλη μία χρονιά η εκκλησία του Α-

γίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής διοργάνωσε με επι-
τυχία τον ετήσιο χορός μοιράζοντας κέφι και χαμόγελα σε όσους 
πραγματικά τους τίμησαν με την παρουσία τους. Το θεάρεστο έρ-
γο της εκκλησίας του Markham συνεχίζεται και μέσα από τέτοιες 

εκδηλώσεις, όπως και με το φέστιβαλ του καλοκαιριού, δίνεται 
η ευκαιρία της υποστήριξης του Ναού αλλά και του έργου που 
προσπαθεί τόσα χρόνια να προσφέρει στην ελληνική παροικία 
και όχι μόνο η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.
Η ορχήστρα «Η ΠΑΡΕΑ» ανέλαβε ξανά και με μεγάλη επιτυ-
χία να κρατήσει το κέφι αμείωτο κι δύο από τα highlights της 
βραδιάς, όπως θα δείτε και στο φωτογραφικό ρεπορτάζ, ήταν 
όταν η ορχήστρα συνέχισε να συνοδεύει το χορευτικό συγκρό-

τημα με τον κόσμο να χειροκροτεί, αλλά και φυσικά ο ποντια-
κός χορός του π. Αθηναγόρα που καταχειροκροτήθηκε. Από την 
HELLAS NEWS ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές, τον πρόε-
δρο κ. Γιάννη Ψύχο, τον π. Οδυσσέα Δρόσσο, την κα Δώρα και 
τον κ. Γιάννη Λιαγκάκη αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εκκλησίας και της Φιλοπτώχου της εκκλησίας του Αγ. Παντε-
λεήμονα για την επιτυχημένη βραδιά και θα τα ξαναπούμε στο 
φέστιβαλ.

Η κα Δώρα και ο κ. Γιάννης Λιαγκάκης

Η κα Μαρία και ο κ. Πέτρος 
Κωνσταντόπουλος

Η ορχήστρα «Η ΠΑΡΕΑ» για άλλη μία φορά κρατούσε το κέφι αμείωτο

Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ψύχος, ο π. Οδυσσέας Δρόσσος, και ο π. Αθηναγόρας μαζί με το χορευτικό συγκρότημα του Αγ. 
Παντελεήμονα και τις δασκάλες τους Τα χορευτικό συγκρότημα των μικρών παιδιών του Αγ. Παντελεήμονα

Ο πρόεδρος του Αγ. Παντελεήμονα, 
Άννης και Παρασκευής, κ. Γιάννης 

Ψύχος Ο π. Αθηναγόρας

Το τραπέζι των επισήμων

Η κα Σαπφώ Ρασσιά, πρόεδρος της 
Γενικής Φιλοπτώχου του ΚαναδάΟ π. Οδυσσέας Δρόσσος Η κα Αθανασούλα

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΒΡΑΔΥΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕς: ΧΡΙςΤΙΑΝΑ ΚΙΕςΚΟΥ
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Ο κ. Λευτέρης Πασβάντης και ο κ. Θοδωρής 
Βελούδος

Ο κ. Γ. Ζάικος με τον πρόεδρο της 
Πανλακωνικής Ομοσπονδίας, κ. Γ. 

Χριστόπουλος

Το ζεύγος Ζάικος
Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με την όμορφη 

οικογένεια του

Η κα Λιαγκάκη και ο κ. Μιρκόπουλος

Η κα Δώρα Λιαγκάκη όπως και όλοι 
όσοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση 

διασκέδασαν με την ψυχή τους
Η κα Ειρήνη Σιδέρη-Κίτσιος με την 

πολύ γλυκιά μητέρα της
Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος και ο π. Μιχαήλ Μιχαήλ με 

τις πρεσβυτέρες τους

O κ. Τομ Κωτσόπουλος, ο πρόεδρος του Αγίου Παντελεήμονα, κ. Γιάννης Ψύχος, ο 
πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος, ο κ. Νίκος Καραγεωργίου και ο πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ

Ο κ. Μιρκόπουλος, ο κ. Λϊαγκάκης, ο π. Αθηναγόρας και ο π. Οδ. 
Δρόσσος στο τραπέζι των επισήμων

ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ,
ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η 
θεσμοθέτηση της Παγκό-
σμιας Ημέρας Ελληνικής 
Γλώσσας δεν μπορεί πα-
ρά να θεωρηθεί ως πρά-

ξη αναγνώρισης της προσφοράς της 
Ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο 
πολιτισμό, της γλώσσας που συνέλα-
βε και προσέφερε τις έννοιες της πό-
λης και της πολιτικής. Το ήθος της ελ-
ληνικής αυτοσυνειδησίας εκφράζεται 
με την  γλώσσα των Ελλήνων, πρώ-
των  στην ιστορία της Οικουμένης, οι 
οποίοι διαμόρφωσαν ήθος πολιτών 
στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοι-
νωνίας.
Ο Αριστοτέλης έγραψε στα «Πολι-
τικά» ότι ο ανθρώπινος λόγος απο-
τελεί την μεγαλύτερη απόδειξη του 
ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση 
του «ζώον πολιτικόν». Ο Σεφέρης 
έγραψε στις «Δοκιμές» του ότι από 
την εποχή του Αγίου Παύλου ως το 
Διονύσιο Σολωμό, ο ελληνικός λαός, 
μέσα από συνθήκες, που εύκολα θα 
καταντούσαν άγλωσσο οποιονδή-
ποτε άλλο λαό, έσωσε τη γλώσσα 
του για να την παραδώσει στις μελ-
λοντικές γενιές. Ο διανοητής Ευάγ-
γελος Παπανούτσος μίλησε για τους 
χυμούς των συμβόλων των λέξεων, 
τις οποίες αποκαλούσε «πλάσματα 
ζωντανά».
Μόνον ένας λαός, που μιλά έτσι για 
τη γλώσσα, θα μπορούσε να γεννή-
σει ένα πολιτισμό, που άσκησε ακα-
τανίκητη έλξη σε όλο τον τότε γνωστό 
κόσμο έως και τα απομακρυσμένα  
οροπέδια της Ασίας. Η πολυκύμαντη 
Ελληνική ιστορία δίδαξε σε όλα τα 
έθνη, και μέσω των «Ιστοριών» του 
Ηρόδοτου, την πολυπλοκότητα της 
«μοίρας», και την ισορροπία μεταξύ 
των κανόνων της γεωγραφίας και 
της δυναμικής ατομικής πρωτοβου-

λίας των Ελλήνων, από την εποχή των 
πρώτων αποικισμών μέχρι την σύγ-
χρονη Διασπορά.  
Ο πολιτισμός μας μιλά για εμάς, εξι-
στορεί και εξηγεί  τη στάση μας στο 
διεθνές γίγνεσθαι κάθε εποχής. 
Είναι το μεγάλο και ειρηνικό όπλο 
μας. Δεν θα μπορούσε να ανήκει σε 
άλλον παρά  στην Ομογένεια η πρώτη 
ιδέα, η αρχική σύλληψη, η σημαί-
νουσα πρωτοβουλία για την καθιέ-
ρωση  Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 
Γλώσσας. Ο Ελληνισμός  της  Ιταλίας 
υπήρξε ο πρώτος που την πρότεινε, 
δραστηριοποιήθηκε και την στήριξε. 
Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
ευαισθητοποιήθηκαν και προώθησαν 
την πρωτοβουλία,  η Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς 
την υιοθέτησε και η Ολομέλεια του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου ομόφωνα 
την αποδέχθηκε και την  θεσμοθέ-
τησε. 
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας υπενθυμίζει στο διηνεκές 
ότι η γλώσσα των Ελλήνων οδήγησε,  
με βάση τα ιστορικά, φιλοσοφικά και 
λογοτεχνικά κείμενα, στην γέννηση 
των οικουμενικών αξιών, οι οποίες 
νοηματοδοτούν τον σύγχρονο πολι-
τισμένο κόσμο, μεταλαμπάδευσε την 
ουσία της  δημοκρατίας, και συνέ-
βαλε ουσιαστικά στην διάδοση του  
Χριστιανισμού.
Η ελληνική γλώσσα έχει τα προ-
νόμια της αόρατης γραμμής, που 
ενώνει τους ανθρώπους,  χωρίς να 
περιορίζεται από σύνορα. Αναρίθ-
μητες είναι οι ελληνικές λέξεις που 
εμπλουτίζουν άλλες γλώσσες με 
αποκορύφωμα  τη διεθνή ιατρική 
ορολογία στην οποία το 80% περί-
που των επιστημονικών όρων έχουν 
ελληνική ρίζα και προέλευση.  Η 
αόρατη αυτή γραμμή της ελληνικής 
γλώσσας έχει παγκόσμια θεσμική 
αναγνώριση προς όφελος όχι μόνον 
των Ελλήνων, αλλά και όλων των 
λαών που επιθυμούν να ζήσουν και 
να προκόψουν ειρηνικά. Εξ άλλου 
οι λέξεις που σε ολόκληρο τον 
κόσμο  δίνουν υπόσταση στη αρμο-
νική συμβίωση, ‘’democracy’’ και 
‘’dialogue’’,  είναι ελληνικές.

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ
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Οι ομογενείς δικαιούνται να ψηφίζουν. 

Οι πολιτικοί υποχρεούνται να σκέφτονται.

Η 
πρώτη μου επαφή με ομογενείς 
του εξωτερικού ήταν περίπου πριν 
πέντε χρόνια στο Düsseldorf της 
Γερμανίας στο πλαίσιο ενός επαγ-

γελματικού ταξιδιού στη Βόρεια Ρηνανία. Η 
Ελληνική κοινότητα στην περιοχή εκτός α-
πό  πολυάριθμη, αποτελεί σημαντικό πνευ-
ματικό και αναπτυξιακό παράγοντα. Στον ε-
λεύθερο χρόνο μου επισκέφθηκα την ενο-
ρία του Αγίου Ανδρέα που είχα την ευκαιρία 
να συνομιλήσω με τον Πανοσιολογιότατο 
Θεοφάνη Λάππα αλλά και μέλη της Ελλη-
νικής κοινότητας. Μία μέρα αργότερα η ε-
παφή μου με μαθητές του δίγλωσσου σχο-
λείου της πόλης με βοήθησαν να καταλήξω  
στο συμπέρασμα που από καιρό έτεινα να 

καταλήξω. Ότι δηλαδή οι ομογενείς του ε-
ξωτερικού δεν είναι οι ‘βολεμένοι πατριώ-
τες’ που ετράπησαν σε φυγή μακριά από 
την δύσκολη καθημερινότητα της πατρίδας 
μας. Αντ’ αυτού, αποτελούν συμπατριώτες 
μας με εντολή πατριωτική συνείδηση, που 
επιλέγουν να μιλούν την Ελληνική γλώσσα 
πλην του εργασιακού τους ωραρίου, τηρούν 
με ευλάβεια τα ήθη και έθιμα της χώρας μας, 
παρακολουθούν  καθημερινά ειδήσεις Ελ-
ληνικών τηλεοπτικών σταθμών, ενημερώ-
νονται από Ελληνικές ιστοσελίδες για τις εγ-
χώριες εξελίξεις και για να μην μακρηγορώ, 
η καθημερινότητα τους δεν διαφέρει σχε-
δόν σε τίποτα από  την δική μας που μένου-
με στην Ελλάδα. Η γνώση τους για τα θέματα 
που αφορούν την Ελλάδα είναι βαθιά και οι 
προτάσεις τους για την άσκηση πολιτικής εί-
ναι σύγχρονες και ριζοσπαστικές. Στο ερώ-
τημα μου εάν θα επέστρεφαν στην πατρίδα, 
αφοπλιστικά απαντούν ότι θα το έκαναν με 
πρώτιστη προϋπόθεση μία αξιοπρεπή ερ-
γασία και δευτερευόντως την εφαρμογή σει-
ράς μεταρρυθμίσεων που και εμείς οι ίδιοι 
θέλουμε με σκοπό την βελτίωση της καθη-
μερινότητας του πολίτη. Προσέξτε, δεν μου 
αναφέρθηκαν σε μισθούς και οικονομικά 
μεγέθη διαβίωσης. Γιατί μη ξεχνάμε ότι οι 
μισθοί που λαμβάνουν στην αλλοδαπή είναι 
μεν διπλάσιοι και τριπλάσιοι, αλλά και το κό-
στος διαβίωσης είναι εξίσου πολλαπλάσιο.

Οι ομογενείς και όσοι μετανάστευσαν κατα-
μεσής της κρίσης είναι Έλληνες γιατί αισθά-
νονται Έλληνες. Η αγάπη τους για την μητέρα 
πατρίδα είναι κάτι παραπάνω από συγκινη-
τική. Προσωπικά δεν θυμάμαι το εαυτό μου 
ποτέ να δακρύζει  μιλώντας για την πατρίδα 
μου. Αυτό είναι αρκετό εύχομαι για όλους 
αυτούς που κρίνουν την επιλογή της μετανά-
στευσης σαν αντιπατριωτική κίνηση.   
Η πρόταση νόμου της ΝΔ για το θέμα της 
ψήφου των ομογενών αλλά και αυτών που 
έφυγαν καταμεσής της κρίσης για χώρα του 
εξωτερικού, αρκεί να είναι εγγεγραμμέ-
νοι στα δημοτολόγια της χώρας μας,  είναι 
ξεκάθαρη. Τόσο ξεκάθαρη που ο σημερι-
νός πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος ως υπουργός της κυβέρνη-
σης Κώστα Καραμανλή τότε, προσπάθησε 
να ψηφιστεί σαν νόμος του κράτους. Δεν τα 
κατάφερε γιατί δεν επετεύχθη η απαραίτητη 
συναίνεση της τότε αντιπολίτευσης. Σήμερα, 
δεκαοκτώ ολόκληρους μήνες παραμένει στο 
συρτάρι του προέδρου της βουλής το νομο-
θετικό πλαίσιο για την ψήφο των ομογενών 
μετά από σχετική πρόταση που κατέθεσε εκ 
νέου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, με πρόεδρο αυτή την φορά τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
Όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά,  
«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιβάλλε-
ται να δώσουμε αυτό το δικαίωμα, όχι μόνο 

στους ομογενείς οι οποίοι έχουν εγκατα-
λείψει τη χώρα εδώ και δεκαετίες αλλά και 
στους νέους ανθρώπους οι οποίοι κατά εκα-
τοντάδες χιλιάδες, έφυγαν από τη χώρα μας 
τα χρόνια της κρίσης. Το αυτονόητο αυτό 
δικαίωμα πρέπει επιτέλους να κατοχυρωθεί 
νομοθετικά, δεν υπάρχει καμία δικαιολο-
γία γιατί η πρόταση νόμου δεν έρχεται προς 
συζήτηση στη Βουλή. Και ελπίζω μετά το 
πρόσφατο ταξίδι του κ. Τσίπρα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες θα έχει και ο ίδιος αντιληφθεί 
πόσο σημαντικό θα είναι να χορηγήσουμε 
αυτό το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες οι 
οποίοι κατοικούν εκτός Ελλάδος».
Ας ευχηθούμε αυτή την φορά να επικρατή-
σει η λογική και το σύνολο του πολιτικού 
κόσμου να σταθεί το ύψος των περιστά-
σεων. Το δίκαιο αίτημα 500.000 μετανα-
στών κατά την τελευταία εξαετία, που συνο-
δεύει το από πολλά χρόνια πίσω ίδιο αίτημα 
των πολλών ομογενών, δεν μπορεί να περ-
νάει σύριζα από τα αυτιά μερίδας πολιτικών. 
Τον ίδιων πολιτικών που κατά σύμπτωση 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα σε δεκαπέ-
ντε χρονών παιδιά να αυτοπροσδιορίζουν 
την ταυτότητα φύλλου και προτίθενται να 
δώσουν δικαίωμα ψήφου σε δεκαεπτά χρο-
νών εφήβους.   

Κωνσταντίνος Εμ. Χαλιορής
www.kchalioris.gr
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ΤΑ ΜΙΚΡΑ «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΕΙΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ… ΝΑΝΣΥ

κειμενο: θανασησ κουρτεσησ/φωτογραφιεσ: χριστιανα κιεσκου

Μ
ε τον  πυλό που πιάνει ένας καλλιτέχνης στα χέρια 
του μπορεί να φτιάξει και να δημιουργήσει διά-
φορα κομψοτεχνήματα που ν’ απεικονίζουν ότι 
παράσταση έχει ο δημιουργός στο μυαλό του. Το 

να παίρνει όμως πιτσιρίκια, 5-6-7-8-9-10 ετών, και να διαπλά-
θει καλλιτέχνη είναι παράτολμο κι επικίνδυνο το αποτέλεσμα. 
Η Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά δεκαετίες τώρα διαπλάθει, 
πλάθει μικρά παιδιά ν’ αγαπούν την ελληνική γλώσσα, τα ήθη 
και τα έθιμα μιας θεατρικής παράστασης.
Αυτή η γυναίκα με την τεράστια υπομονή κι επιμονή διαπλά-
θει παιδικές ψυχούλες και τις έπεισε να ανέβουν σ’ ένα θεα-

τρικό σανίδι να παίξουν θέατρο, να μιλούν και να αισθάνο-
νται Ελληνάκια  100% και να το  φωνάζουν: «Στις φλέβες μας 
κυλάει αίμα ελληνικό…». Έκλαψε πολύς κόσμος με την παρά-
σταση του Αλβανικού έπους, για να ξεσπάσουν σε γέλια λίγο 
αργότερα με το έργο της Βεατρίκης Μούκα Κωχ «Ψηφίζω Προ-
εδρίνα»  με την Ειρήνη Μπίθα-Γεωργαλίδη και στους βασικούς 
ρόλους τους Νικολέτα Παπανικολάου, Αντώνη Σαρρήγιαννη, 
Νίκη Σταθά, Χριστίνα  El Baramawi Lewis, Γιάννη Κουκουβλή, 
Γεράσιμο Παγουλάτο, Αντωνία Πετράκος, Άγγελο Παπαδημη-
τρίου, Μαρία Σιριλλάς, Ευτυχία Ιωαννίδη, Αθήνα Ρόιδη, Ανδρι-
άνα Πετράκη, Ευγενία Νικολάου, Παναγιώτα Lahovich. 

Έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και στην κατάμεστη αίθουσα 
στο τέλος όλοι σηκώθηκαν όρθιοι να  χειροκροτήσουν 
τους συντελεστές αυτής της ανεπανάληπτης επιτυχίας των 
τριών sold out παραστάσεων  στο Armenian Youth Centre 
Hamazkayin Theatre με την απίστευτη ακουστική και φωτισμό. 
Επίσης, μεγάλη η βοήθεια που έδωσε στη Νάνσυ ο Γιώργος 
Σκανδάλης, που έχει τη δική του ιστορία στα θεατρικά δρώ-
μενα της παροικίας μας. Και φυσικά συγχαρητήρια σ’ όλους 
τους εθελοντές, συνεργάτες και τους γονείς που συμμετείχαν 
στην επιτυχία αυτών των όμορφων παραστάσεων. Και του 
χρόνου!!! 
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ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ…
ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!!
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Μ
ία δασκάλα από το 
Καθολικό Γυμνάσιο 
του York κατηγορείται 
για σεξουαλική παρε-

νόχληση και σεξουαλική παρενό-
χληση, αφού φέρεται να διατηρού-
σε σεξουαλική σχέση με έφηβο μα-
θητή. Η Marianna Riossi, 28 ετών 
από το Vaughan, αντιμετωπίζει 
τρεις κατηγορίες για κάθε σεξου-
αλική επίθεση και σεξουαλική εκ-
μετάλλευση. Η αστυνομία ισχυρί-
ζεται ότι είχε σχέση με τον μαθητή 
της μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμ-
βρίου του 2017. Η δασκάλα εργα-
ζόταν στο σχολείο από το 2014 κι 
αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον 
του δικαστηρίου στις 6 Μαρτίου.

Η 
Υπουργός Καναδικής Κλη-
ρονομιάς, Melanie Joly, ανα-
κοίνωσε ότι η αναθεώρηση 
ενός στίχου στον εθνικό ύ-

μνο έγινε νόμος την Τετάρτη, μια μέ-
ρα πριν από την έναρξη των χειμερι-
νών Ολυμπιακών Αγώνων στη Νότια 
Κορέα. Η νέα διατύπωση αλλάζει τη 
δεύτερη γραμμή της αγγλικής έκδοσης 
του ύμνου σε «in all of us command» 
(=σε όλους μας το υποχρεώνει) από 
«in all thy sons command» (=σε όλους 
σου τους γιους το υποχρεώνει).  Οι 
Βουλευτές του Κοινοβουλίου ξέσπα-
σαν σε χειροκροτήματα αμέσως μό-
λις τελείωσε ο ανανεωμένος εθνικός 
ύμνος στην Βουλή των Κοινοτήτων. Η 
αναθεώρηση είναι το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών να κάνει τον ύμνο πιο 
περιεκτικό σε σχέση με τα δύο φύλα 
του πρώην Φιλελεύθερου Βουλευτή, 
Mauril Belanger, ο οποίος απεβίωσε 
πριν από δύο χρόνια.

Τ
ο Ontario College of Pharmacists 
έχει ξεκινήσει μια έρευνα μετά τη 
φεντανύλη  που βρέθηκε σε ένα 
κιτ ναλοξόνης συναρμολογημέ-

νο σε ένα μη δημοσιοποιημένο φαρμα-
κείο κάπου στην επαρχία. Σύμφωνα με 
μια αναφορά στο Toronto Star, το ισχυ-
ρό οπιοειδές ήταν τοποθετημένο σε κιτ 

που δόθηκε σε πελάτη σε Shoppers Drug 
Mart τη Δευτέρα. Η ναλοξόνη χρησιμο-
ποιείται για να αντιστρέψει τις επιδρά-
σεις μιας υπερδοσολογίας οπιοειδών. 
Το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί με έ-
νεση ή ρινικό σπρέι και είναι διαθέσιμο 
δωρεάν στα συμμετέχοντα φαρμακεία 
του Οντάριο.

Οι στίχοι ουδέτερου φύλου στον εθνικό 
ύμνο  του Καναδά είναι πλέον επίσημοι

Ισχυρό οπιοειδές  βρέθηκε σε κιτ 
ναλοξόνης που δόθηκε σε φαρμακείο 

του Οντάριο

Εταιρεία σκύλων με έλκηθρο κοντά στο Barrie 
λέει ότι η OSPCA «παραποιεί» τα στοιχεία για 

τα περιστατικά της σκληρότητας

Μ
ία εταιρεία που αντιμετωπίζει κατη-
γορίες για σκληρή μεταχείριση των 
σκυλιών κατηγορεί την οργάνωση 
καλής διαβίωσης των ζώων του 

Οντάριο ότι διαστρεβλώνει τα γεγονότα της υπό-
θεσης στην έρευνα που διεξάγει. Η έρευνα για 
την κακομεταχείριση των ζώων από την εται-
ρεία Windrift Adventures ξεκίνησε μετά από μια 
καταγγελία από δύο άτομα, ότι τα σκυλιά φέρεται 
υπέστησαν κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια 
της επιχείρησης στο Moonstone, Ont. Την περα-

σμένη εβδομάδα, η OSPCA διέταξε την Windrift 
να βελτιώσει την ευημερία περισσότερων από 
100 σκύλων παρέχοντας μεμονωμένα καταφύ-
για, καθαρό νερό, κατάλληλη τροφή και κτηνια-
τρική φροντίδα στους κυνόδοντες των σκυλιών. 
Η εταιρεία απάντησε ότι παρέχει σωστή φρο-
ντίδα για όλα τα σκυλιά της και ότι ένα σκυλί που 
εμφανίζεται με μια εμφανή πληγή σε ένα βίντεο 
που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά από δύο επι-
σκέπτες λαμβάνει θεραπεία και είναι καλά στην 
υγεία του.

Δασκάλα στην περιοχή του York 
κατηγορείται για σεξουαλική 
επίθεση σε μαθητή



9 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 45Toροντο



9 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια46 Toροντο

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 1960’s

της χριςτιανας κιεςκου

To Παγκράτι στις αρχές της δεκαετίας δεν διαφέρει πολύ στην σημερινή του εικόνα. Πολλές 
καφετέριες κι εστιατόρια έχουν απλά κλείσει το χώρο με τα εξωτερικά τους τραπεζάκια, με 

αποτέλεσμα να έχει στενέψει το πεζοδρόμιο

Η Συγγρού με χαμηλά άσπρα σπίτια και κεραμίδια, στη δεκαετία του 1960

Η Ανδριανού στην Πλάκα στο κέντρο της Αθήνας το 1969
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Από την κοπή της Βασιλόπητας του «Χαμόγελου Ζωής»
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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

Ζητειται ΓΑΖΩΤΗΣ/ΓΑΖΩΤΡΙΑ
δερματινων ρουΧων 

Για ολικη ή μερικη απασΧοληση

ΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

απαραιτητα τα αΓΓλικα
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 συμπαθείς γείτονές μας θεω-

ρούν ότι μιλούν τη «μακεδονική» γλώσσα ...Κα-

νένα πρόβλημα ...Ας πάνε λοιπόν να την κα-

τοχυρώσουν σαν τέτοια. Υπάρχει το τμήμα 

παγκόσμιας γλωσσικής κληρονομιάς τής UNESCO, το 

οποίο εντοπίζει, μελετάει, καταγράφει, κατατάσσει 

και προστατεύει το σύνολο των «ζωντανών» και «νε-

κρών» τύπων τής ανθρώπινης «λαλιάς»...Ουδείς αρμο-

διότερος για να κρίνει την αυθεντικότητα μιας ανθρώπινης 

γλώσσας από αυτό το Παγκόσμιο «Όργανο». Άρα, το τι νο-

μίζει ή δεν νομίζει κάποιος ότι μιλάει, δεν έχει καμία σημα-

σία. Σημασία έχει τι αναγνωρίζει η Επιστήμη τής γλωσσο-

λογίας ως ξεχωριστή γλώσσα ...Και ο οποιοσδήποτε μπορεί 

να νομίζει ότι μιλάει τα «μασλάτια», αλλά η Επιστήμη μάς 

διαβεβαιώνει ότι αυτά είναι ...ΑΠΛΑ Ελληνικά.

Δυστυχώς γι’ αυτούς δεν υπάρχει ούτε ένας επιστήμονας 

της γλωσσολογίας, που να τολμήσει να «υπογράψει» ότι η 

βουλγαρική διάλεκτος -την οποία μιλούν οι Σκοπιανοί- είναι 

μια ξεχωριστή γλώσσα και μάλιστα «μακεδονική». Όπως 

λοιπόν δεν υπάρχει αρχαιολόγος επιστήμονας, ο οποίος να 

«υπογράφει» ότι ο Ερμής τού Πραξιτέλους είναι αιγυπτιακό 

έργο ή η σαρκοφάγος τού Τουταγχαμών περουβιανό, έτσι 

δεν υπάρχει περίπτωση και γλωσσολόγος να «υπογράψει» 

ότι η γλώσσα που μιλούν οι γείτονές μας είναι «μακεδο-

νική». Το γεγονός ότι κάποιος αγράμματος Σλάβος τη θεω-

ρεί «μακεδονική», γιατί αυτή ομιλείται σε κάποιες περιο-

χές τής ευρύτερης Μακεδονίας, έχει τόσο αξία όσο το να 

θεωρεί ένας αγράμματος Γάλλος την Αφροδίτη τής Μήλου 

γαλλική, επειδή αυτή βρίσκεται στη Γαλλία.

Η γλώσσα των συμπαθών γειτόνων μας είναι καθαρά βουλ-

γαρική και  αυτό μπορεί κάποιος να το καταλάβει ακόμα και 

με μια πεντάλεπτη ενασχόλησή του με το Google translator. 

Βάζεις όποια λέξη θέλεις στα βουλγαρικά και τη «συγκρί-

νεις» με τα «μακεδονικά» των Σκοπίων. Ακόμα όμως κι 

αν δεν ήταν αυτή η γλώσσα η βουλγαρική, δεν θα μπο-

ρούσε να είναι «μακεδονική», γιατί απλού¬στατα δεν μπο-

ρεί να «εξηγήσει» τα ονόματα των «πατέρων» τού μακε-

δονισμού. Ονόματα όπως ...»Αλέξανδρος» ...»Φίλιππος» 

...»Ολυμπιάς» ...»Ευρυδίκη» κλπ. ...Ούτε καν το όνομα της 

ίδιας της Μακεδονίας δεν μπορεί να «εξηγήσει» η «μακεδο-

νική» των Σκοπίων. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις! 

(Αντισθένης)

Για ποιον λόγο όμως συμβαίνουν όλα αυτά τα περίεργα τα 

οποία βλέπουμε; Γιατί ζητούν την Ελληνική αναγνώριση της 

γλώσσας τους; ...Αυτό γίνεται εκ του πονηρού. Θέλουν να 

πάνε το θέμα στη διαπραγμάτευση και άρα στο «παζάρι», 

για να πάρουν αυτό το οποίο η Επιστήμη αρνείται να τους 

δώσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα εκτεθεί η ίδια 

ανεπανόρθωτα, καθώς με τους χειρισμούς της θα απει-

λήσει την Παγκόσμια Πολιτισμική Τάξη. Σε έναν κόσμο, 

όπου συνυπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί πολιτισμοί 

-οι οποίοι προστα¬τεύουν με όλα τα μέσα τις «κληρονο-

μιές» τους-, θα ήταν «πραξικοπη¬ματικό» η Επιστήμη να 

«υπογράψει» ιμπεριαλιστικά παιχνίδια και να συνδράμει 

σε «νόμιμες» λεηλασίες. Σε έναν κόσμο, όπου είναι «δια-

κριτά» ακόμα και η «φέτα» σε σχέση με το «ροκφόρ» ή το 

«Λαμπραντόρ» σε σχέση με το «Μπουλντόγκ», δεν μπορείς 

να «παίζεις» με τις «κατοχυρωμένες» έννοιες, οι οποίες για 

το σύστημα αποτελούν την ανώτατη μορφή κεφαλαίου.

Περί αυτού πρόκειται ...Το σύστημα φοβάται να «πριονί-

σει» το «κλαδί» πάνω στο οποίο κάθεται το ίδιο. Όταν γίνε-

ται κανονικός «πόλεμος» για την πιστοποίηση ενός κοινού 

τυριού, είναι δυνατόν να επιτραπεί επισήμως η «παραχά-

ραξη» της ιστορικής αλήθειας; Γι’ αυτόν τον λόγο κάποιοι 

ξένοι, καθοδηγούμενοι από μη ορατά κέντρα εξουσίας, -και 

δυστυχώς με την απαραίτητη βοήθεια Ελλήνων προδοτών- 

προσπαθούν να λεηλατήσουν τον Ελληνισμό, χωρίς όμως 

να έρθουν σε σύγκρουση με την Επιστήμη και άρα χωρίς να 

διαταραχθεί η παγκόσμια τάξη των πολιτισμών, οι οποίοι 

δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσουν σε τέτοιου είδους 

εγκλήματα. Θέλουν να λεηλατήσουν το θύμα τους με την 

άδειά του, ώστε στη χειρότερη περίπτωση να αποτελεί αυτό 

ένα ακόμα ελληνικό σφάλμα μέσα στην Ελληνική ιστορία.

Ερώτηση: ορισμένα μέλη της «Κραταιάς» ομιλούν αυτή την 

γλώσσα. Μπορούν να μας πούνε καθαρά, τι γλώσσα θεω-

ρούν ότι ομιλούν;

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 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ;
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Dajana Gudic:
και… άντε γεια!

Η Νταγιάνα 
Γκούντιτς έχει έναν 
από τους πιο καυτούς 
λογαριασμούς στο 
Instagram.

Η Σερβία βγάζει τα 
καλύτερα κορίτσια. 
Μία ακόμα απόδειξη 
είναι η Νταγιάνα 
Γκούντιτς. Το 
μοντέλο από τη 
Σερβία μέσω του 
λογαριασμού της στο 
Instagram βρίσκει 
τον τρόπο να μας 
αποτελειώνει!
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Ο 
Στέλιος Κρη-
τικός είναι 
η θ ο π ο ι ό ς 
και πολλοί 

τον γνωρίζουν από τη 
συνεργασία του με τον 
Μάρκο Σεφερλή, με 
τον οποίον έχουν μια 
χρόνια φιλία. Ο Στέλι-
ος είναι από τους «ω-
ραίους» της ελληνικής 
showbiz και διαθέτει 
ένα σώμα που πολλές 
γυναίκες θαυμάζουν ε-
νώ είναι τρομερά γοη-
τευτικός.
Γεν νήθηκε σ τ ις 15 
Δεκεμβρίου και είναι 
44 ετών!
Διαθέτει ένα καλογυ-
μνασμένο σώμα που 
πολλοί θα ζήλευαν.
Είχε δεχτεί πρόταση 
στο παρελθόν να συμ-
μετέχει στο reality επι-
βίωσης αλλά αποφά-
σισε να πει το  «ναι» 
στο Survivor 2018.

κολάζει ακόμα και μέσα 

στο… σολάριουμ! 

Η καυτή Ελληνίδα ήθελε να 
μας… κάψει κυριολεκτικά! Και 
τα κατάφερε!
Βλέπετε η Λάουρα Δημητρίου 
πόζαρε ξαπλωμένη, μας… τα 
έδειξε και μας έστειλε αδιάβα-
στους!
Δεν ήταν όμως μια οποιαδή-
ποτε πόζα. Βλέπετε ανέβασε 
φωτογραφία η οποία την απει-
κονίζει γυμνή μέσα από το 
σολάριουμ!

ο πιο καλογυμνασμένος 

άντρας στον κόσμο 

είναι… κύπριος!

Είναι 23 ετών, καλογυμνασμέ-
νος και Κύπριος και μάλιστα 
και με… τη βούλα!  Ο λόγος 
για τον Σωφρόνη Χάρπα, ο 
οποίος αναδείχθηκε ως ο πιο 
καλογυμνασμένος άνδρας 
στον κόσμο για το 2014 στο 
διαγωνισμό «Miami Pro 
Fitness Model UNIVERSE» 
που διεξήχθη την Κυριακή στο 
Wimbledon του Λονδίνου.
Η διάκριση του νεαρού 
Κύπριου δεν είναι τυχαία 
καθώς το σώμα του… ανάβει 
φωτιές!

Η Βάσω Βιλέγκας είναι από 
τις γυναίκες που μπορούν να 
σου προκαλέσουν εγκεφα-
λικά με μια ματιά τους μόνο.
Το μοντέλο στο παρελθόν 
έχει προβεί σε δηλώσεις που 
μας έχουν κάνει να τη σκεφτό-
μαστε συνέχεια.
«Δεν πιστεύω τις γυναίκες 
που λένε ότι δεν έχουν κάνει 
one night stand» έλεγε η 
Βιλέγκας και προκαλούσε τη 
φαντασία μας.

Στέλιος Κρητικός: 
Ο ηθοποιός που 
συμμετέχει στο Survivor

Η Σοφία Χαρμαντά είναι πιο 
«καυτή» Ελληνίδα

το μοντέλο που 

γουστάρει το one night 

stand

Α
ποκαλυπτικές είναι οι πόζες της καυτής 
μελαχρινής στα social media.
Η πανέμορφη Κύπρια είναι μία από 
τις πιο καυτές παρουσίες στη Μεγα-

λόνησο και γνωρίζει πολύ καλά πώς να κάνει 
τους άνδρες να… αναστενάζουν με τις καυτές 
της φωτογραφίες.

Αν κάποιος ρίξει μία ματιά στο Instagram της, 
τότε σίγουρα θα πάθει… ατύχημα! Βάζετε στοί-
χημα; Άλλωστε, η Ραφαέλα Χαραλάμπους, περί 
ης ο λόγος, είναι κουκλάρα και με… δίπλωμα, 
μια και το 2014 είχε αναδειχθεί Miss Cyprus 
και τον επόμενο χρόνο πήρε τον τίτλο της Τηςs 
World Cyprus.

Η Ραφαέλα κολάζει το Instagram

Α
κόμα και 
αν ε ίσαι 
ο π α δ ό ς 
της Μαρί-

ας Κορινθίου ή της 
Νικολέττας Ράλλη, 
έστω ρε παιδί μου 
της Ευαγγελίας Α-
ραβανή, θα συμ-
φωνήσεις ότι η Σο-
φία Χαρμαντά είναι 
πλέον η πιο «καυ-
τή» Ελληνίδα.

Αποτελεί διαφή-
μιση της Ελλάδας 
σ το  εξωτ ε ρικό, 
αφού παίζει μπάλα 
στο Τσάμπιονς Λιγκ 
του μόντελινγκ.

Η Σοφία Χαρμα-
ντά ανήκει πλέον 
στο κορυφαίο επί-
πεδο και σύμφωνα 
με τους ειδικούς (τι 
ποιους ειδικούς;) 
αποτελεί ίσως την 
πιο «καυτή» Ελλη-
νίδα.
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Μ
ε αισθησιασμό που ξεχει-
λίζει και αινιγματικά κατα-
γάλανα μάτια τρελαίνει το 
ανδρικό κοινό με τ ις σέξι 

πόζες της στο instagram.
Το μόλις 21 ετών μοντέλο Yvonne Van 

Cae, κατάγεται από τη Γαλλία και κατοι-
κε ί μόν ιμα σ το Τέξας των ΗΠΑ, ενώ 
όταν δεν φωτογραφίζε ται γ ια διεθνή 
περιοδικά μόδας τη βρίσκε ι  κανε ίς 
σ το πανεπιστήμιο του Χιούστον όπου 
σπουδάζει.

O 
Τζέσε Μέτκαλφ 
έβγαλε τα ρού-
χα του και πό-
ζαρε για το εξώ-

φυλλο του τεύχους Απριλί-
ου του περιοδικού «Menʼs 
Fitness». Ο 32χρονος η-
θοποιός, που έγινε γνω-
στός από τη συμμετοχή 
του στη σειρά «Desperate 
Housewives» μίλησε για 
την καθημερινή προπόνη-
ση που κάνει στο Ντάλας. 
«Ξεκινώ σχεδόν κάθε η-
μέρα με γυμναστική. Η η-
μέρα μου αποκτά θετικό 
προσανατολισμό και όταν 
εκκρίνεις ενδορφίνες, αι-
σθάνεσαι καλά», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Το φοβερό αεροπλάνο του 
Κριστιάνο Ρονάλντο

H 
M a r t h a 
Hunt εί-
να ι  έ να 
α π ό  τ α 

πανέμορφα και σέ-
ξι «αγγελάκια» της 
γνωστής εταιρείας ε-
σωρούχων Victoria’s 
Secret.
Άφησε για λίγο στην 
άκρη τα… φτερά του 
οίκου και πόζαρε 
τόπλες για να προω-
θήσει τη νέα γραμμή 
εσωρούχων της εται-
ρίας.
Το 27χρονο μοντέλο, 
είναι «άγγελος» από 
το 2013 και γεννήθηκε 
στην πόλη Charlotte 
των ΗΠΑ. Η καριέρα 
της ξεκίνησε το 2007 
όταν την ανακάλυψε στο 
δρόμο ένας επαγγελμα-
τίας φωτογράφος και τη 
σύστησε σε ένα από τα 
μεγαλύτερα πρακτορεία 
μοντέλων της Νέας Υόρ-
κης.

Γαλλίδα, φοιτήτρια…και ο Θεός 
βοηθός!! Αυτή είναι «καυτή» Κολομβιανή 

που έχει ξεμυαλίσει τον Νεϊμάρ

Σ
κέτος πειρασμός είναι η Iliana 
Henao, με τον Νεϊμάρ να της κά-
νει… στενό μαρκάρισμα, στέλνο-
ντας της μηνύματα στο instagram. 

Δείτε την «καυτή» Κολομβιανή.
Έχει δεχθεί πολλές φορές το επίμονο 
φλερτ του Νεϊμάρ, όπως δηλώνει η ίδια.
Απολύτως λογικό για τον τίμιο-μερα-
κλή Βραζιλιάνο, που μπορεί να διακρίνει 
από μακριά, τα προσόντα της «καυτής» 

Κολομβιανής.
Σκέτος πειρασμός είναι η Iliana Henao, 
με τον Νεϊμάρ να της κάνει… στενό μαρ-
κάρισμα, στέλνοντας της μηνύματα στο 
instagram. Δείτε την «καυτή» Κολομβιανή.
Έχει δεχθεί πολλές φορές το επίμονο 
φλερτ του Νεϊμάρ, όπως δηλώνει η ίδια.
Απολύτως λογικό για τον τίμιο-μερακλή 
Βραζιλιάνο, που μπορεί να διακρίνει από 
μακριά, τα προσόντα της.

Όλα γίνονται για χάρη της
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Ρακόμελα και πανηγύρια, γαλήνιες 
παραλίες και ανεμοδαρμένα βράχια, 
ζωντανά χωριά και μια Χώρα-
κόσμημα. Η Αμοργός διατηρεί 
ακόμη ατόφια την αιγαιοπελαγίτικη 
παράδοση και ξέρει να μοιράζεται με 
παλιούς και νέους φίλους τα μυστικά 
του αρχιπελάγους.

Η 
πρώτη εικόνα της Αμοργού είναι 
αποκάλυψη• θαρρείς και ξέχασε 
ο Θεός ένα βουνό καταμεσής στο 
πέλαγος. Κατακόρυφοι βράχοι και 

βουνοκορφές δαρμένοι απ’ τους ανέμους, 
σε γοητεύουν με την πρώτη ματιά.
Βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου και αν 
αποφασίσεις να έρθεις έως εδώ έπειτα από 
ένα μακρύ θαλασσινό ταξίδι, η Αμοργός δεν 
θα σε απογοητεύσει, δεν θα σου χαριστεί 
όμως κι εύκολα. Θα χρειαστεί να περπατή-
σεις στα μονοπάτια της κάτω από τον ανε-
λέητο κυκλαδίτικο ήλιο, να σκαρφαλώσεις 
στα γυμνά βράχια, να μάθεις για το παρελ-
θόν της, να μοιραστείς με τους ντόπιους το 
παρόν της, να νιώσεις τον παλμό της... Τότε 
μόνο θα γίνεις πιστός της φίλος.
Το νησί διατηρεί έντονη προσωπικότητα και 
μπορεί να δαμάζει τις εξελίξεις χαράζοντας 
τη δική του μοναχική «ρότα» στον χρόνο, 
κόντρα στο τυπικό μοντέλο τουριστικής ανά-
πτυξης που ακολούθησαν αβίαστα τα περισ-
σότερα από τα γειτονικά νησιά.
Τα Κατάπολα και η Αιγιάλη είναι τα δύο 
λιμάνια του νησιού που μαζί με τη Χώρα 
αποτελούν τα κυριότερα τουριστικά κέντρα. 
Διαθέτουν άφθονα μικρά συγκροτήματα 
ενοικιαζόμενων δωματίων, ταβέρνες και 
καταστήματα.
Ενας ασφαλτοστρωμένος οδικός άξονας δια-
τρέχει το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη συνδέοντας 
την Αιγιάλη (το βορινό λιμάνι) με τη Χώρα 
που δεσπόζει στο κέντρο. Παρακλάδια του 
από το ύψος της Χώρας, με άφθονες όμως 
στροφές, οδηγούν δυτικά προς το κεντρικό 
λιμάνι των Καταπόλων, όσο και ανατολικά 
προς Αγία Αννα και Μονή Χοζοβιώτισσας. 
Ο ίδιος δρόμος συνεχίζει προς Νότο, πάντα 
ασφάλτινος, για τα χωριά της Κάτω Μεριάς 
και για τον όρμο της Καλοταρίτισας.
Στην Αμοργό οι ντόπιοι -προς τιμήν τους- 
έδωσαν έμφαση στην αναπαλαίωση των 
παλιών καλντεριμιών και όχι στη διάνοιξη 
καινούργιων δρόμων. Ετσι αν αγοράσεις ένα 
καλό χάρτη θα δεις ότι υπάρχουν αρκετά 
χιλιόμετρα σημαδεμένων και καθαρισμένων 
μονοπατιών που με χαρά περπατούν εκατο-
ντάδες Ελληνες και ξένοι επισκέπτες.
Οι παραλίες δεν είναι πολλές σε σχέση με 
το μέγεθος του νησιού, ούτε μεγάλες σε 
μήκος, εντυπωσιάζουν όμως με το βαθύ 
μπλε χρώμα και τη διαύγεια των νερών τους. 
Οχι άδικα ο Λικ Μπεσόν επέλεξε αυτό το 
νησί σαν ζωντανό πλατό για να γυρίσει το 
μεγαλύτερο μέρος της ταινίας του «Απέρα-
ντο Γαλάζιο».
Το καλωσόρισμα στην Αμοργό έχουν ανα-
λάβει τα Κατάπολα που μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια θεωρούνταν ένα από τα πιο γραφικά 
λιμάνια των Κυκλάδων. Σήμερα είναι ίσως 

το πιο πολυσύχναστο σημείο του νησιού με 
διαρκή κίνηση και έντονη οικοδομική δρα-
στηριότητα. Ευτυχώς το καλοκαίρι, ο δρό-
μος που τρέχει κατά μήκος της προκυμαίας 
κλείνει κι έτσι μπορείτε ν’ απολαύσετε τη 
βόλτα σας χαζεύοντας τα μικρομάγαζα και 
τα καΐκια. Υπάρχουν καταστήματα, ταβέρ-
νες, καφετέριες και ουζερί παραταγμένα στη 
σειρά, πάνω στην προκυμαία. Λίγο πιο πίσω 
θα δεις τους ναούς του Αγ. Γεωργίου και της 
Παναγίας καθώς και υπολείμματα μυκηναϊ-
κών τάφων.
Βόρεια από το λιμάνι, μπροστά από τον οικι-
σμό Ξυλοκερατίδι ξανοίγεται η ομώνυμη 
παραλία κι αμέσως μετά το ακρογιάλι Τρεις 
Ιεράρχες. Επειτα ο δρόμος καταλήγει σε 
αδιέξοδο, απ’ όπου ξεκινά το μονοπάτι για 
το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα (400 
μέτρα) και για τη γειτονική παραλία Μάρτεζι.
Από τον χώρο στάθμευσης των Καταπό-
λων στενός τσιμεντόδρομος ανηφορίζει στο 
βουνό και καταλήγει στη θέση όπου βρι-
σκόταν η αρχαία πόλη Μινώα (2,5 χλμ.), μια 
από τις τρεις πόλεις της αρχαίας Αμοργού. Ο 
αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος αν 
και πραγματοποιούνται ακόμη ανασκαφές.
Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα οι αρχαιο-
λόγοι διαπιστώνουν ότι η τοποθεσία κατοι-
κούνταν αδιάλειπτα από τη Νεολιθική εποχή 
μέχρι και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Αργότερα οι 
κάτοικοι μετακινήθηκαν προς το λιμάνι.
Λίγο πριν από την είσοδο του αρχαιολογι-
κού χώρου, χωμάτινος δρόμος αριστερά 
συνεχίζει για την απόμερη παραλία Φοινι-
κιές, Αγιοι Σαράντες και τα ξεχασμένα χωριά 
Λεύκες και Αγία Θέκλα που αντικρίζουν αφ’ 
υψηλού το πανόραμα του πελάγους, ανά-
μεσα σε Κουφονήσια και Νάξο.

Χώρα σαν ζωγραφιά
Αν και αθέατη από το λιμάνι των Καταπό-
λων, η Χώρα της Αμοργού σε εντυπωσιά-
ζει με την πρώτη ματιά. Εκκλησίες, ερειπω-
μένοι ανεμόμυλοι, πλακόστρωτες πλατείες 
και δεκάδες μικρά και μεγαλύτερα κυβό-
σχημα σπίτια σχηματίζουν ένα καλαίσθητο 
σύνολο.
Οι ολόλευκες γειτονιές της έχουν υμνη-
θεί από ποιητές και έχουν γίνει πίνα-

κες από πολλούς επώνυμους και ανώνυ-
μους ζωγράφους. Ο οικισμός δημιουργή-
θηκε βαθμηδόν γύρω από τον οχυρωμένο 
βράχο από τους Ενετούς και συγκεκριμένα 
από τη βενετσιάνικη οικογένεια των Γκύζη, 
τον 13ο αιώνα.
Η καρδιά του μεσαιωνικού οικισμού είναι 
άβατο για τα αυτοκίνητα. Ετσι θα πρέπει 
να αφήσεις το όχημά σου σε έναν από τους 
δυο χώρους στάθμευσης οι οποίοι συχνά 
δεν επαρκούν. Ο ένας είναι κοντά στο 
κάστρο και στην αρχή του κεντρικού καλ-
ντεριμιού ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στην 
πίσω είσοδο του οικισμού, κοντά στο κτί-
ριο του ΟΤΕ, κάτω από το ύψωμα με τους 
ανεμόμυλους. Στην αρχή θα βρεθείς ν’ ανη-
φορίζεις το κεντρικό καλντερίμι όπου βρί-
σκονται τα περισσότερα καφέ, τα ταβερνά-
κια και τα μαγαζιά με τα τοπικά είδη.
Στην πορεία σου θα συναντήσεις τις εκκλη-
σίες των Αγ. Πάντων, των Αγίων Αποστό-
λων, τη μικρή αρχαιολογική συλλογή και 
θα περάσεις δίπλα από τους ναούς της 
Ζωοδ. Πηγής και των Τριών Ιεραρχών 
μέχρι να φθάσεις στο μικροσκοπικό Πλα-
τεάκι όπου δεσπόζουν οι Τρεις Εκκλησίες. 
Σε καμία περίπτωση όμως δεν τελειώνει 
εδώ η γνωριμία σου με τη Χώρα.
Οι περίπατοι στα στενά κυκλαδίτικα σοκά-
κια και κάτω από τα αψιδωτά στεγάδια, 
μπορούν να συνεχιστούν με τις ώρες, ανέ-
μελα, δίχως σκοπό.
Από το Πλατεάκι θα βρεθείς εύκολα στη 
Λόζα που σκιάζεται από έναν θεόρατο 
ευκάλυπτο και θεωρείται η κεντρική πλα-
τεία της Χώρας. Εδώ βρίσκεται το Δημαρ-
χείο και ο δισυπόστατος ναός της Μητρό-
πολης με ενσωματωμένα απομεινάρια 
παλιότερου βυζαντινού ναού. Στη συνέ-
χεια θ’ αναζητήσεις την εκκλησία της 
Κυρα-Λεούσας που φωλιάζει στον βράχο 
του κάστρου και θεωρείται ο παλιότερος 
ναός του νησιού.
Η είσοδος του κάστρου είναι από τα 
βόρεια. Αφού ανηφορίσεις τα στενά από-
τομα σκαλιά, μπαίνεις στο εκκλησάκι του 
Αγ. Γεωργίου σκύβοντας για να περάσεις τη 
χαμηλή πορτοπούλα. Σα βρεθείς μπροστά 
στις χορταριασμένες πολεμίστρες, όλη η 

Χώρα παραδίνεται στα πόδια σου.
Οταν επιστρέψεις στο Πλατεάκι, θα συνε-
χίσεις για την Πάνω Γειτονιά (μπορείς να 
έρθεις και με το αυτοκίνητό σου αν παρ-
κάρεις κάπου κοντά στον ΟΤΕ). Φτάνο-
ντας στο εντυπωσιακό κτίριο του Γυμνα-
σίου με την παλιά υπέρθυρη επιγραφή 
στην είσοδο, θ’ ακολουθήσεις το δρομάκι 
που θα σε φέρει στην είσοδο της μονής 
του Φωτοδότη Χριστού με το λεπτοδου-
λεμένο τέμπλο και την εικόνα του Μεγά-
λου Αρχιερέως η οποία χρονολογείται από 
το 1629. Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 
6 Αυγούστου και μαζί με το πανηγύρι της 
Χοζοβιώτισσας θεωρούνται τα μεγαλύτερα 
του νησιού.
Μην παραλείψεις το δειλινό να βρεθείς 
στην πάνω γειτονιά, στο ύψωμα με τους 
δέκα ανεμόμυλους. Στο ύψος του Γυμνα-
σίου, αφού περάσεις τα παλιά λιθόκτι-
στα πηγάδια θα φθάσεις στην κορφή του 
βραχώδους λόφου για ν’ απολαύσεις μια 
πανοραμική άποψη της Χώρας και του 
ανοιχτού πελάγους.
Από το ανεμοδαρμένο αυτό μυλοτόπι της 
Χώρας θα κατηφορίσεις για τη γειτονιά του 
Τρούλου όπου βρίσκονται μερικά από τα 
πιο επιβλητικά σπίτια της Αμοργού, όπως 
αυτό της οικογένειας Πολυχρόνη με νεο-
κλασικές επιρροές.

Τα πανηγύρια της Αμοργού
Μόνο αν παρευρεθείς σε κάποιο τοπικό 
πανηγύρι θα νιώσεις τη ψυχή της Αμορ-
γού. Δεν θα δεις πουθενά παρκαρισμένα 
οχήματα, μόνο το λευκό, σημαιοστολι-
σμένο για την περίσταση ξωκλήσι να στέ-
κει κάπου εκεί στα ανεμοδαρμένα υψώ-
ματα του νησιού περιμένοντας τους εκα-
τοντάδες πεζοπόρους προσκυνητές και 
φυσικά τους μουσικούς που θα δώσουν 
το πρόσταγμα για το χορό. Το φαγητό και 
το κρασί στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων είναι δωρεές των κατοίκων, κυρίως 
του χωριού στο οποίο ανήκει η εκκλησία 
και το γλέντι που ακολουθεί τη Θεία Λει-
τουργία είναι ακατάπαυστο. Ενημερώσου 
από τον δήμο για τα πανηγύρια του καλο-
καιριού.

Αμοργός: βουτιά στο βαθύ μπλέ
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 600 γρ. φιλέτο λευκόσαρκου ψαριού, φρέσκου ή κατεψυγμένου, σε μέτρια κομμά-

τια (μπακαλιάρος, γλώσσα κ.ά.)
 ª 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
 ª 1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
 ª 2 μέτρια παντζάρια, καθαρισμένα και χοντροτριμμένα
 ª 2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και χοντροτριμμένα
 ª 1/2 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
 ª 130 ml λευκό ξηρό κρασί
 ª 300 γρ. κουσκούς (όχι το ζυμαρικό)
 ª 1 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή, τριμμένη
 ª 100 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε 3 κουτ. σούπας από το λάδι σε μέτρια φωτιά 

και σοτάρουμε το ψάρι για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσει. Δεν το 
παραψήνουμε, για να μη στεγνώσει. Αλατοπιπερώνουμε, το βγάζουμε σε ένα σκεύος 
και το κρατάμε ζεστό. 

 ª Στην ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε 
το κρεμμύδι με το σκόρδο, το παντζάρι και το καρότο για περίπου 8 λεπτά, μέχρι να 
μαλακώσουν ελαφρώς. Ρίχνουμε το κρασί, αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ 
και προσθέτουμε το κουσκούς, αλατοπίπερο, τη ρίγανη, τον μαϊντανό και 300 ml ζεστό 
νερό. Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και αποσύρουμε από τη 
φωτιά. Αφήνουμε σκεπασμένο το κουσκούς για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει, 
να φουσκώσει και να απορροφήσει τα υγρά. 

 ª Αφρατεύουμε το κουσκούς με ένα πιρούνι, προσθέτουμε τα κομμάτια ψαριού, 
ξανασκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε για 1-2 λεπτά ακόμη, για να αναμειχθούν 
τα αρώματα και οι γεύσεις.

Άρωμα Κουζίνας

Κουσκούς με παντζάρι & ψάρι

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

Πρωί - πρωί χτυπάει το τηλέφωνο στη 
μοίρα μεταφορών του αεροδρομίου
της πολεμικής
αεροπορίας .Το σηκώνει βαριεστημένα 
ένας σμηνίτης και άκουει μια
βαριά , βλοσυρή φωνή να λεει :
-«Τι όχημα υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη 
στιγμή , σμηνίτη ;»
-«Μόνο το σαράβαλο του κόπανου του 

υποδιοικητή» , απαντάει ο σμηνίτης.
-«Για πρόσεξε πως μιλάς» ! του βάζει τις 
φωνές ο άλλος . «Ξέρεις με ποιόν
μιλάς ;»
-«Όχι , δεν ξέρω» , απαντάει ο σμηνίτης.
-«Είμαι ο υποδιοικητής και το σαράβαλο 
που είπες είναι το τζιπ μου !»
-«Και εσείς ξέρετε ποίος είμαι εγώ» , 
ρωτάει αμέσως ο σμηνίτης.
-«Όχι , άθλιε , δεν ξέρω !»
-«Ε , τότε , καλημέρα κόπανε !» λεει ο σμη-
νίτης και κατεβάζει το
ακουστικό

Ένα παιδί στην παραλία φτιάχνει ανθρω-
πάκια (με την άμμο). Το βλέπει ένας αστυ-
νομικός το παιδάκι, και πηγαίνει κοντά του 
και το ρωτάει:
«Τι φτιάχνεις εδώ;» με ήρεμο τρόπο.
«Φτιάχνω μπάτσους με άμμο, νερό και 
σκατά» λέει το παιδάκι.
«Αααααααααααααα! Μη σε ξανακούσω 
να το λες αυτό θα σε κλείσω μέσα!» νευρί-
ασε ο αστυνομικός.
Την άλλη μέρα, πηγαίνει ο αστυνόμος ξανά 
στο ίδιο μέρος, και βλέπει το παιδί πάλι να 
παίζει με την άμμο, και το ρωτάει:
«Τι φτιάχνεις εδώ παιδί μου;»
«Πυροσβέστες με νερό και άμμο!» απα-
ντάει το παιδί.
«Μπα, και γιατί δε βάζεις και σκατά;» απο-
ρημένος ο αστυνόμος...
«Γιατί μου βγαίνουνε μπάτσοι»!!!

FUN

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

ΤΑΥρΟΣ
Παρά την προοδευτική πορεία στην εργασία 
σας που απαιτεί αρκετό κόπο και υπομονή, 
πρέπει να θυμάστε, πως κάθε μεταβατική 
κατάσταση δεν είναι εύκολη, ούτε σύντομη. 
Οι αλλαγές που θα γίνουν, πρέπει να υπαγο-
ρεύονται από τις δικές σας βαθύτερες ανά-
γκες και να είναι ζυγισμένες με πολλή σκέψη.

διδΥμΟι
Αν κάτι σας έχει σώσει μέχρι τώρα σε ότι 
αφορά την κοινωνική σας ζωή, είναι η θετική 
σας στάση και η ικανότητά σας να μην αγχώ-
νεστε και να παίρνετε τα πράγματα όπως ακρι-
βώς έρχονται. Συνεχίστε να κάνετε ακριβώς 
το ίδιο προσπαθώντας να παρασύρετε και 
τους στενούς φίλους σας στον ίδιο τρόπο σκέ-
ψης. Βοηθήστε τους να σκεφτούν ότι η ζωή 
είναι μικρή και δεν θέλει πανικό, κλάματα και 
κυρίως άγχος.

κΑρκιΝΟΣ
Η εποχή αυτή είναι εποχή 
συζητήσεων για θέματα 
οικονομικής ή επαγγελ-
ματική φύσης. Καλή 
εβδομάδα για να διευ-
θετήσετε τις οικονο-
μικές σας εκκρεμό-
τητες καθώς και για 
να συζητήσετε κάποιο 
μελλοντικό σας θέμα 
που αφορά τη δουλειά 
σας. Αποφύγετε συναλλαγές 
και εξορμήσεις στα καταστήματα 
γιατί θα κάνετε σπάταλες που θα μετανιώ-
σετε.

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

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να 
πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη 
ζωτικότητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός 
αυτή την περίοδο, όλα γύρω σας γίνονται 
γης μαδιάμ. Εσείς όμως έχετε διαπιστώσει 
ότι η ζωή σας έχει πάρει τον καλό δρόμο. 
Συνειδητοποιείτε ότι τα σύννεφα υποχω-
ρούν και ότι οι ευκαιρίες από πλευράς 
συγχρονισμού-τάιμινγκ προσφέρονται 
για να προχωρήσετε κερδίζοντας χρόνο 
και χρήμα. 

ΖΥγΟΣ
Οι άλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι μαζί σας 
γιατί η καριέρα και η δουλειά απαιτεί μεγα-
λύτερη αφοσίωση. Όμως εσείς φαίνεστε 
αποφασισμένοι να εντυπωσιάσετε και να 
κερδίσετε καινούργιο ενδιαφέρον. Η διά-
θεσή σας είναι καλύτερη, ο ρομαντισμός 
σας φτάνει στα άκρα, αλλά, μερικές φορές 
οι απαιτήσεις σας είναι απόλυτες.

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

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

να κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε, 
είτε πρόκειται να σας ακολου-

θήσουν οι άνθρωποι που 
έχετε κοντά σας, είτε όχι.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Αυτή την εποχή πρέ-
πει να έχετε τις κεραίες 
σας ανοιχτές. Τελειώ-
νουν και οι περίεργες 

και άτοπες διαφορές 
σας με πάρα πολύ κόσμο. 

Τελειώνουν γιατί εσείς δεν 
έχετε άλλη υπομονή να ασχο-

ληθείτε και γιατί ξαναβρήκατε 
κάτι από το γνωστό σας παλιό στιλ που δεν 
αφήνει και πολλά περιθώρια.

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

ιΧΘΕιΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο 
και τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους 
συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που 
σας δίνει η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα 
είναι ο βοηθός σας. Οι μέρες αυτές σας 
δίνουν περισσότερη άνεση και μια δόση 
απαραίτητης ψυχαγωγίας. Στα επαγγελμα-
τικά σας όλα συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό. 
Οικονομικά, κινηθείτε στα όρια που σας 
επιτρέπει η κατάσταση και αποφύγετε νέα 
έξοδα, ακόμα και αν σας προσφερθεί βοή-
θεια από τρίτους.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Ενα πρόγραμμα συγκρατημένο 
σε μέγεθος αλλά διανθισμένο 
με ενδιαφέρουσες επιλογές 
παρουσίασε το Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου. 

Μ
ε διάθεση αυτοκριτικής, 
ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής του Φεστιβάλ Βαγ-
γέλης Θεοδωρόπουλος 

στάθηκε στη μείωση του αριθμού 
των παραστάσεων από 127 πέρυσι 
σε 87 φέτος για λόγους οικονομικούς 
και διαχειριστικούς. «Η εμπειρία τού 
προηγούμενου χρόνου και η κριτική 
μάς βοήθησε να οργανώσουμε πιο 
σωστά τη διάχυση των παραστάσε-
ων στους χώρους», σημείωσε, οι ο-
ποίοι και αποκτούν μια πιο σταθερή 
ταυτότητα.
Ετσι, με εξαίρεση την εμφάνιση του 
Στινγκ και των Calexico που αποτελούν 
τα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ που 
θα τραβήξουν το ευρύτερο κοινό, το 
Ηρώδειο αποκτά σταδιακά έναν κλα-
σικό προσανατολισμό με τη βοήθεια 
του Κώστα Πηλαβάκη που έχει αναλά-
βει τον τομέα της μουσικής.
Τις παραστάσεις θα ανοίξει και θα κλεί-
σει η ΕΛΣ με το «Ναμπούκο» και την 
«Κάρμεν», η ΚΟΑ ανανέωσε το ραντε-
βού της με την πιανίστα Μάρτα Αργκε-
ριχ, ενώ παρουσία θα έχουν η ΚΟΘ, 
η ορχήστρα της ΕΡΤ, η Φιλαρμόνια 
Αθηνών και βέβαια η Καμεράτα, που 
θα συμπράξει με τον τενόρο Γιόζεφ 
Καλέγια. Εργα σπουδαίων συνθετών 
θα παρουσιάσουν συμφωνικές ορχή-
στρες από το Λονδίνο και τη Μόσχα, ο 
βιολονίστας Νάιτζελ Κένεντι θα ερμη-
νεύσει Μπαχ και Γκέρσουιν, ο Μπιλ 

Μάρεϊ με τον τσελίστα Γιαν Βόγκλερ 
δημιουργούν μια παράσταση με μου-
σική και λογοτεχνία. Μεταξύ άλλων, 
θα εμφανιστούν η Νάνα Μούσχουρη, 
η Ελευθερία Αρβανιτάκη και θα πραγ-
ματοποιηθεί αφιέρωμα στον Λευτέρη 
Παπαδόπουλο.
Στην Πειραιώς 260 θα πραγματοποι-
ηθεί, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στη 
Λούλα Αναγνωστάκη με παραστάσεις 
της Ρούλας Πατεράκη και του Γιάννη 
Μόσχου, έκθεση και ημερίδα για το 
έργο της. Ενδεικτικά, ο Κωνσταντίνος 
Ρήγος και η Ελενα Πέγκα θα παρου-
σιάσουν την παράσταση «Πορνο-
στάρ - Η αόρατη βιομηχανία του 
σεξ», οι Ανέστης Αζάς και Πρόδρο-
μος Τσινικόρης το «Ελλάς Μονάχου», 
η Αντζελα Μπρούσκου τον «Αγγελο 
Εξολοθρευτή», ο Θωμάς Μοσχόπου-
λος το «Φάρεναιτ 451» και η ομάδα 

Violet Louise τις «Παράξενες ιστορίες» 
του Εντγκαρ Αλαν Πόε. Ο εικαστικός 
Παντελής Μάκκας θα παρουσιάσει 
στην Πειραιώς την «Αντιστολή», μια 
βίντεο εγκατάσταση που θα αναπαρι-
στά τον φόνο του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου, με 60 περφόρμερ.
Ο καταξιωμένος Φλαμανδός σκηνο-
θέτης Ιβο βαν Χόφεν θα παρουσιάσει 
το έργο του «Μετά την πρόβα/Περ-
σόνα» μεταφέροντας στη σκηνή δύο 
ταινίες του Ινγκμαρ Μπέργκμαν, ενώ 
ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού 
Γάλλος Ζουλιέν Γκοσλέν το «1993», μια 
κριτική για το αφήγημα της «ενωμένης 
Ευρώπης». Ο Πολωνός Κριστόφ Βαρ-
λικόφσκι θα παρουσιάσει τη νέα του 
δουλειά «We are leaving», ενώ ο Τιμο-
φέι Κουλιάμπιν, που περιγράφεται ως 
ανερχόμενο αστέρι του ρωσικού θεά-
τρου, θα ανεβάσει στην Πειραιώς τις 

«Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ στη νοη-
ματική γλώσσα.
Παρούσα στο Φεστιβάλ θα είναι και 
η βραβευμένη με τον Χρυσό Λέο-
ντα της Μπιενάλε Βενετίας, χορογρά-
φος Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας που 
πέρυσι παρουσίασε τις «Βάκχες», ενώ 
φέτος θα δείξει στο ελληνικό κοινό 
την περφόρμανς «Of ivory and flesh 
– statues also suffer». Στον τομέα του 
χορού το κοινό θα δει επίσης τη δου-
λειά του Γιάννη Μανταφούνη «Sing 
the positions», το «Rage park» σε σύν-
θεση Σταύρου Γασπαράτου, τη δου-
λειά του Γάλλου Μπορίς Σαρμάτζ για 
την κίνηση με τους χορευτές, ενηλί-
κους και παιδιά, σε ρόλο μηχανής και 
γραναζιών και την παράσταση των 
Jukstapoz «The Art of Dying», εμπνευ-
σμένη από το τρίπτυχο «Ο κήπος των 
επίγειων ηδονών» του Μπος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«
Αν δεν παρουσιάσει κάθε χώρα τον χαρα-
κτήρα της, δεν θα ξεχωρίσει στις μεγά-
λες φουάρ», αφηγείται η ιστορικός τέχνης 
Εμμυ Βαρουξάκη στην «Κ». Εδώ και περί-

που μία δεκαετία επιμελείται το ελληνικό περί-
πτερο στο ιστορικό Σαλόνι των Ανεξαρτήτων στο 
Παρίσι. Το συγκεκριμένο σαλόνι ήρθε το 1887 
ως απάντηση στο Salon Carré που είχε ιδρύσει το 
1661, στο Λούβρο, ο «βασιλιάς ήλιος», ο Λουδο-
βίκος ΙΔ́, ο μαικήνας τεχνών, γραμμάτων και επι-
στημών του χρυσού 17ου αιώνα της Γαλλίας.
Εργο της Κατερίνας Πολυζωίδου-Μαυρολέοντος.
Εκτοτε, και μέχρι σήμερα, η κρεμ-ντε-λα-κρεμ 
της γαλλικής και διεθνούς τέχνης, από τον πρώ-
ιμο μοντερνισμό μέχρι τη εποχή μας του μεταμο-
ντέρνου σκεπτικισμού, είδε τα έργα της να εκτί-
θενται στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων. Η ιδιαιτερό-
τητα, μέχρι το 2006, ήταν ότι η φουάρ, σε κάθε 
διοργάνωση, φιλοξενείτο σε διαφορετικά, καί-
τοι εμβληματικά, κτίρια του Παρισιού, στα οποία 
συνέρρεαν έμποροι και συλλέκτες έργων τέχνης, 
διά των οποίων ο έξαλλος μοντερνισμός του 20ού 

αιώνα κατέκτησε τον κόσμο και την εποχή του. 
Από το 2006, ωστόσο, το Σαλόνι των Ανεξαρτή-
των στεγάζεται στο Grand Palais, υπό την αιγίδα 
του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του 
υπουργού Πολιτισμού και των κρατικών μου-
σείων της χώρας. Η ιστορικός τέχνης Εμμυ Βαρου-
ξάκη παρακολουθεί το συγκεκριμένο σαλόνι εδώ 
και πολλά χρόνια, ενώ, την τελευταία δεκαετία, 
επιλέγει Ελληνες εικαστικούς, σαν μικρή ιεραπο-
στολή, παρουσιάζοντάς τους σε κοινό που... ξέρει 
από τέχνη.
Η συμμετοχή της Ελένης Βαρουξάκη.
Φέτος, από τις 13 έως τις 18 Φεβρουαρίου, στο 
λαμπρό Grand Palais, στα Ηλύσια Πεδία, θα βρε-
θούν δέκα Ελληνες εικαστικοί, με μαέστρο στην 
Εμμυ Βαρουξάκη. Οι Ελένη Βαρουξάκη, Παλίντα 
Γεωργουλάκου, Στάθης Θεοδωρόπουλος, Εβίτα 
Κανέλλου-Δουφεξή, Μαρικίτα Μανωλοπούλου, 
Νίκη Μιχαηλίδου, Παναγιώτης Μπελντέκος, Κατε-
ρίνα Πολυζωίδου-Μαυρολέων, Ειρήνη Πετρο-
πούλου και Μαρία Φιλοπούλου είναι δέκα από 
τους συνολικά 100 εικαστικούς που έχει προσκα-

λέσει η Εμμυ Βαρουξάκη όλα αυτά τα χρόνια. Η 
επιλογή των εικαστικών, κάθε χρόνο, όπως λέει 
η επιμελήτρια, γίνεται «με κριτήριο την άρτια 
τεχνική και το μεσογειακό και ελληνικό πνεύμα 
των έργων, μακριά από το φολκλόρ και τη λαϊκό-
τητα». Οι επισκέπτες του ελληνικού περιπτέρου, 
όπως περιγράφει η επιμελήτρια, είναι συνήθως 
εκείνοι που γνωρίζουν την Ελλάδα και την πολυε-
πίπεδη παράδοσή της.

Εκθεση του 
Ιδρύματος της 
Βουλής για Μανόλη 
Αναγνωστάκη

Eντεκα ενότητες, καθεμία 
από τις οποίες αντιστοι-
χεί σε μία ποιητική συλ-

λογή, κτίζουν την αφήγηση του 
βίου και του έργου του Μανόλη 
Αναγνωστάκη στην έκθεση που 
εγκαινιάζει το Ίδρυμα της Βου-
λής στις 12 Φεβρουαρίου.

Το αφιέρωμα επιχειρεί να ανα-
δείξει το αποτύπωμά του 
Μανόλη Αναγνωστάκη «πρω-
τίστως στο πεδίο της ποίησης 
και του πολιτισμού· συνάμα 
όμως και σε εκείνο της πολιτικής 
συμμετοχής και της κοινωνικής 
παρουσίας. Συστήνουν, με άλλα 
λόγια, την ποιητική και πολιτική 
ηθική του Αναγνωστάκη» υπο-
γραμμίζει το Iδρυμα της Βουλής.

Ποιήματα, κριτικά δοκίμια, 
άρθρα, χειρόγραφα, προσω-
πικά αντικείμενα και οπτικοα-
κουστικά τεκμήρια, τα οποία 
προέρχονται από το προσωπικό 
αρχείο του ποιητή -όπως το ταξι-
νόμησε ο γιος του, ο Ανέστης- 
αλλά και από τις συλλογές του 
Κέντρου Ιστορίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, του Μουσείου 
Μπενάκη, των Αρχείων Σύγχρο-
νης Κοινωνικής Ιστορίας και του 
Αρχείου της ΕΡΤ, μας ταξιδεύουν 
στους σταθμούς της προσωπι-
κής και συλλογικής πορείας του 
Μανόλη Αναγνωστάκη, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε δυνα-
μικά μέσα στις πολιτικές, τις 
κοινωνικές και τις πνευματικές 
συγκρούσεις των χρόνων 1940-
1974, καθώς και στη μεταπολι-
τευτική περίοδο.

Η έκθεση, που θα εγκαινιάσει ο 
πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων Νίκος Βούτσης, θα φιλο-
ξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο 
του Ιδρύματος της Βουλής (Βασ. 
Σοφίας 11, είσοδος από Σέκερη), 
θα διαρκέσει έως τα τέλη Οκτω-
βρίου του 2018 και εντάσσεται 
στο πρόγραμμα της διοργάνω-
σης «Αθήνα Παγκόσμια Πρω-
τεύουσα Βιβλίου 2018» της 
UNESCO.

πυκνότητα και ποιότητα στο φεστιβάλ 
αθηνών και επιδαύρου

Δέκα εικαστικοί, με άρωμα Ελλάδας και Μεσογείου, 
στα Ηλύσια Πεδία
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Ν
ίκησε στο ματς του πρωταθλήματος με α-
νατροπή (το 0-2, έγινε 3-2). Δεν έχασε στο 
πρώτο ματς Κυπέλλου στο «Καραϊσκάκης» 
(0-0). Νίκησε ξανά με ανατροπή στο πρω-

τάθλημα μέσα στο Φάληρο (από 1-0, 1-2). Και μέσα 
σε λίγα 24ωρα νίκησε εκ νέου για το Κύπελλο (2-1). 
Η ΑΕΚ έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού και προ-
κρίθηκε στα ημιτελικά του θεσμού εκμεταλλευόμενη 
το καλό της διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο.
Χριστοδουλόπουλος (57’) και Αραούχο (73’) έβαλαν 
τα γκολ της νίκης για την ΑΕΚ με τον Ολυμπι-
ακό να καταφέρνει μόνο να μειώσει με 
τον Ταχτσίδη (83’) και να ανησυχήσει 
την «Ενωση» στα τελευταία λεπτά του 
αγώνα.
Η «Ενωση» συνεχίζει να είναι μέσα 
και στις τρεις διοργανώσεις (πρω-
τάθλημα 2η, Κύπελλο ημιτελικά και 
Εuropa League στους 32) την ίδια ώρα 
που ο Ολυμπιακός μένει μόνο στο πρω-
τάθλημα στο -4 από την κορυφή και στην 
τρίτη θέση.
Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τις δύο ομάδες 
με βάση τα όσα μας είχαν δείξει στα προηγούμενα 
δύο παιχνίδια. Καμία σπουδαία φάση μπροστά από 
τις δύο εστίες, πολλά φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα 
και καμία διάθεση για δημιουργία. Ούτε από την 
ΑΕΚ ούτε από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» 
έδειξαν μόνο στο πρώτο τέταρτο ότι θα κυνηγήσουν 
το γκολ. Μιραλάς, Μάριν, Ανσαριφάρντ δεν τελείω-
σαν τις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν όπως 
θα έπρεπε και οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν 
ξανά στην περιοχή του Μπάρκα στο 83’.
Η ΑΕΚ ήθελε να κρατήσει σε χαμηλό τέμπο το ματς 
(τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο) και το κατά-
φερε. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, δεν απείλησε 
σημαντικά (μόνο στη φάση του Κονέ στο 19’ με τον 
Ελληνα μέσο να κάνει τσαφ στην καλή σέντρα του 
Λόπες) και το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0.
Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ εμφάνισε 
ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η «Ενωση» κράτησε 
περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, κέρ-

δισε πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και κρά-
τησε πολύ μακριά τον Ολυμπιακό από την περιοχή 
του Μπάρκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ν’ ανοίξει 
το σκορ εκμεταλλευόμενη την τραγική ανασταλτική 
λειτουργία του Ολυμπιακού. Ο Ρομαό έκανε λάθος 
διώξιμο πάνω στον Λιβάια ο οποίος κράτησε την 
μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αυτή έφτασε στ’ αρι-
στερά στον Μπακάκη ο οποίος έβγαλε την σέντρα 
σε μια άδεια περιοχή από παίκτες της ΑΕΚ. Ομως 
οι Ρομαό, Νικολαού και Κούτρης δεν πήγαν στην 

μπάλα με αποτέλεσμα ο Χριστοδουλόπου-
λος στο 57’ ν’ ανοίξει το σκορ με κεφαλιά 

χωρίς να κάνει άλμα!
Η αντίδραση του Ολυμπιακού δεν 
υπήρξε ποτέ. Αντίθετα η ΑΕΚ μυρί-
στηκε... αίμα και έψαξε και δεύτερο 
γκολ. Στο 64’ ο Προτό έδιωξε σε κόρ-
νερ την εξαιρετική κεφαλιά του Κονέ 

και στο ίδιο λεπτό ο Μασούντ αστόχησε 
από την μικρή περιοχή (έστειλε την μπάλα 

άουτ). Οι δύο φάσεις δεν αφύπνισαν ποτέ τον 
Ολυμπιακό και στο 73’ ήρθε το 2-0 για την «Ενωση» 
μ’ ένα εξαιρετικό γκολ του Αραούχο ο οποίος με 
αριστερό δυναμίτη έστειλε την μπάλα στη γωνία 
του Προτό...
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν κάνει φάση στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Ομως την πρώτη φορά που πάτη-
σαν περιοχή βρήκαν και γκολ. Ηταν στο 83’ με τον 
Ταχτσίδη να κερδίζει τον Κονέ στην μονομαχία κι 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Με δέκα 
λεπτά να μένουν (συν τις καθυστερήσεις) η ΑΕΚ 
έδωσε πολλά μέτρα και την μπάλα στον Ολυμπι-
ακό ο οποίος προσπάθησε με σέντρες να βρει ένα 
δεύτερο τέρμα που θα του χάριζε την πρόκριση. 
Και θα το έκανε εάν ο Τζούρτζεβιτς έπιανε καλύ-
τερα την κεφαλιά στο 89’ (σέντρα του Πάρντο) με τον 
Μπάρκα να στέλνει την μπάλα κόρνερ...
Η ΑΕΚ τελικά κράτησε τη νίκη και την πρόκριση που 
την έστειλε (και) στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ο 
Ολυμπιακός μένει με 10 παιχνίδια πρωταθλήματος 
στα οποία θα προσπαθήσει να κάνει την μεγάλη 
ανατροπή...

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο, στο Καραϊσκάκη, στο ΟΑΚΑ! Η ΑΕΚ νικάει παντού τον Ολυμπιακό 
φέτος! Το έκανε άλλη μια φορά και με το 2-1 του Ολυμπιακού Σταδίου πήρε την μεγάλη πρόκριση 
στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος! 

Όπου και να τον βρει Στα ημιτελικά του Κυπέλλου βρίσκεται η Λάρισα, η οποία μετά από 
ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στην παράταση, επικράτησε 
του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-2. Ο οποίος στην κανονική διάρκεια κέρδιζε 

με 2-1, σκορ που είχε χάσει πριν από 15 ημέρες στα Γιάννινα. Στο αποψινό  
παιχνίδι που έσπασαν καρδιές, ο Κόντε παραλίγο να... χαρίσει μόνος την 
πρόκριση στους φιλοξενουμένους, αλλά τελικά οι «βυσσινί, και πάλι με 
σκόρερ τον Μασούρα, πήραν το «εισιτήριο». 
 Η ΑΕΛ ξεκίνησε με τον Μπόζοβιτς κάτω από τα γκολπόστ, τους Μασούρα, 
Γιοβάνοβιτς, Ζίζιτς, Γουάλας στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, 
τους Φατιόν, Λαγό στον άξονα, τους Αγκάνοβιτς, Κριζμάν στα άκρα και τον 
Μιλοσάβλιεβιτς πίσω από τον «φουνταριστό» Ναζλίδη, σε ένα κλασικό 
4-2-3-1. 
Ο ΠΑΣ αντίθετα παρατάχθηκε με 4-4-2 και είχε τον Περιστερίδη κάτω από 
το τέρμα, τους Αποστολόπουλο, Μιχαήλ, Μπέριο και Τσικάρσκι στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, τον Γαρουφαλιά «κόφτη», τους Βιδάλ, Μαν-
θάτη στα άκρα και τον Χαλκιαδάκη πίσω από τους Μπετρά, Κόντε 
 Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν από νωρίς 
τις προθέσεις τους. Πίεση ψηλά και πρεσάρισμα στην πρώτη μπάλα των 
γηπεδούχων. Τα πρώτα λεπτά κύλησαν έξω από τα καρέ των «βυσσινί» 
(χωρίς κάποια ουσιαστική φάση), αλλά εκείνοι ήταν που άνοιξαν το σκορ. 
Οταν στο 11’ ο Μπέριος έκανε «τσαφ» σε εκτέλεση φάουλ του Γουάλας, η 
μπάλα έφτασε στον Γιοβάνοβιτς που έκανε την παράλληλη και ο Κριζμάν  
από κοντά την έστειλε στα δίχτυα του Περιστερίδη. Αυτή η εξέλιξη έδωσε 
ψυχολογία στους παίκτες του Ηλία Φυντάνη, που άρχισαν να  παίρνουν 
μέτρα στο γήπεδο. Αλλά στο 22’ ο Κόντε με απευθείας εκτέλεση φάουλ (ο 
Μπόζοβιτς έκανε κακό υπολογισμό στην πορεία της μπάλας) ισοφάρισε σε 
1-1 και πλέον όλα άρχισαν να κρέμονται σε μία κλωστή. 
Σε εκείνο το σημείο ο ρυθμός του αγώνα «κόπηκε» και οι 2 ομάδες άρχι-
σαν να ρίχνουν βάρος στην ανασταλτική τους λειτουργία. Αλλωστε ήταν 
νωρίς και δεν υπήρχε λόγος το παιχνίδι να γίνει... ροντέο από τη συγκεκρι-
μένη χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά όμως, στο 43’ ο Μανθάτης «άγγιξε» το 
γκολ, που αν πετύχαινε θα έφερνε το ζευγάρι στα... ίσα. 
Στο δεύτερο μισό η ΑΕΛ έδειξε διάθεση να παίξει με το ρολόι και οπισθο-
χώρησε (μετά το 65’ έπαιζε με τριάδα στα στόπερ). Και το «πλήρωσε». 
Από την αρχή ο ΠΑΣ έγινε το «αφεντικό» και μετά την είσοδο του Σολτάνι, 
κυριάρχησε. Στο 56’ απείλησε με τον Κόντε, στο 64’ άγγιξε το γκολ με τον 
Μανθάτη και τελικά, στο 82’ το βρήκε με νέα (ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ) εκτέ-
λεση φάουλ του Ισπανού. Ο οποίος στο 89’ παραλίγο να κάνει χατ τρικ και 
να μην στείλει το ζευγάρι στην παράταση. Σε αυτό το διάστημα οι «βυσ-
σινί» είχαν μόλις 1 τελική με τον Γουάλας και είχαν περιοριστεί σε παθη-
τικό ρόλο. 
Ετσι φτάσαμε στην παράταση. Οπου οι «βυσσινί» επέστρεψαν στην... 
κανονικότητα. Αλλαξαν τη διάταξή τους σε τετράδα και αμέσως φάνηκε η 
αλλαγή. Ισορρόπησαν και στο 99’ ο Μασούρας (από μπακ και μπακ-χαφ, 
πέρασε στην παράταση χαφ), με πλασέ (φέρει ευθύνη ο Περιστερίδης), 
ισοφάρισε. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου αγώνα, έφερε ξανά την 
ΑΕΛ σε τροχιά πρόκρισης και οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να... αδειάζουν 
ψυχολογικά. Αυτό φάνηκε στο 107’, όταν ο Λεοζίνιο βρήκε ωραία τον Κριζ-
μάν, εκείνος μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή, ο Μιχαήλ τον ανέτρεψε και 
λίγο αργότερα ο Φατιόν ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Ετσι οι «βυσ-
σινί» πήραν την πρόκριση με 2 νίκες.

Της ξανάρχονται ένα-ένα 
χρόνια δοξασμένα!
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Μ
ε 2 γκολ του Ντουρ-
μισάι κι από ένα 
των Μασούρα και 
Λάμπρου, ο Πα-

νιώνιος έκανε υγιεινό περίπα-
το στη ρεβάνς της Λαμίας (1-4) 
και περιμένει την κλήρωση της 
Δευτέρας για να μάθει τον αντί-
παλό του στα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου!
Αφού η Λαμία μπήκε δυνατά 
και διεκδίκησε τις πιθανότητές 
της, πιέζοντας για κάποιο γρή-
γορο γκολ, ο Πανιώνιος βγήκε 
μπροστά μετά το πρώτο δεκάλε-
πτο δίχως να κινδυνεύσει. Στην 
πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή 
του αγώνα μάλιστα (17’), είχε την 
τύχη να βρει και δίχτυα για το 
0-1! Ο Βλάχος γύρισε στην περι-
οχή από δεξιά, ο Ντουρμισάι 
κοντρόλαρε μεταξύ Αναστασι-
άδη και Όμο, γύρισε και «εκτέ-
λεσε» τον Μελίσσα στη γωνία 
του! Έκτοτε απέκτησε «αέρα» 
στο παιχνίδι του, ενώ η Λαμία 
προσπάθησε να αντιδράσει, 
αλλά δίχως ουσία.
Φυσική εξέλιξη της ψυχολο-
γικής κατάστασης των δυο 
ομάδων ήταν και το επόμενο 
σημείο-ορόσημο στο παιχνίδι, 
όταν ο Ιστορικός σκόραρε ξανά 
και ουσιαστικά… σχόλασε τον 
γάμο! Ο Ουάσιγκτον έβγαλε τον 
Σπιριντόνοβιτς στην περιοχή, 
ο Μελίσσας βγήκε με τα χέρια, 
αλλά τελείως αναποτελεσματικά, 
«στρώνοντας» στον Μασούρα 
που πλάσαρε σε κενή εστία για 
προβάδισμα πρόκρισης για τους 
«κυανέρυθρους!
Οι Φθιωτοί έπρεπε πλέον να 
ανέβουν «Γολγοθά», αλλά του-
λάχιστον προσπάθησαν. Ο θετι-
κός Βάντερσον «ζωντάνεψε» το 
παιχνίδι της ομάδας του Τεννέ, 
σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ 
στο 40’, γυρίζοντας το σώμα του 
από τη γωνία της μεγάλης περι-
οχής, σουτάροντας στη δεξιά 
γωνία του Κότνικ και στέλνοντας 
την στο δοκάρι και στα δίχτυα.
Το β’ μέρος ξεκίνησε με αλλαγή 
από πλευράς Τεννέ, που έβαλε 
στο παιχνίδι τον Καραγιάννη 

αντί του κακού Τσούκαλου, 
όμως η εικόνα του αγώνα δεν 
άλλαξε. Ο Πανιώνιος έχασε 
μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 49’ 
με τον Ντουρμισάι να κλέβει τη 
μπάλα μετά την κάκιστη πάσα 
του Πριντέτα στον Αναστασι-
άδη και βρέθηκε απέναντι στον 
Μελίσσα, όμως ο Ουκρανός τον 
έκοψε με καθαρό τάκλιν από 
πίσω.
Λίγα λεπτά αργότερα ο Σπιρι-
ντόνοβιτς  ανάγκασε  τον Ελληνα 
κίπερ της Λαμίας να κάνει εντυ-
πωσιακή επέμβαση σε κόρνερ, 
όταν σούταρε από πλάγια αρι-
στερά χαμηλά στη γωνία του. 
Τότε όμως είχε έρθει το «πλή-
ρωμα» για το τρίτο γκολ των 
«κυανέρυθρων» και δεύτερο 
προσωπικό του Ντουρμισάι, 
που σκόραρε μετά το κόρνερ, 
πηδώντας ψηλά και νικώντας με 
δυνατή κεφαλιά τον Μελίσσα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
21χρονος φορ δεν πανηγύρισε 
κανένα από τα δυο γκολ, σεβό-
μενος την πρώην του ομάδα, με 
την οποία πανηγύρισε και την 
άνοδο στη Superleague την περ-
σινή χρονιά και χειροκροτήθηκε 
από το κοινό της στο 65’, όταν 
έδωσε τη θέση του στον αγώνα 
στον Νίλσεν.
Έκτοτε, ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε τελείως, με τους Λαμιώ-
τες να… αποδέχονται τη μοίρα 
τους και τους φιλοξενούμενους 
να έχουν εδραιώσει την κυρι-
αρχία τους στο γήπεδο. Κάπως 
έτσι ήρθε στο 92’ ο Λάμπρου 
να πλασάρει υποδειγματικά τον 
Μελίσσα, ολοκληρώνοντας μια 
πολύ όμορφη προσπάθεια κι 
δίνοντας διαστάσεις θριάμβου 
στη νίκη του Ιστορικού!
Το τελευταίο σφύριγμα του Σιδη-
ρόπουλου βρήκε την ομάδα του 
Τεννέ να χειροκροτείται για την 
υπέρβασή της να φτάσει ως τα 
προημιτελικά, έχοντας μάλιστα 
αποκλείσει και τον Παναθηνα-
ϊκό, αλλά τον Ιστορικό να πανη-
γυρίζει μια… ιστορική πρόκριση 
και να περιμένει με αγωνία την 
κλήρωση της Δευτέρας (12/2)!

λαμία - πανιώνιος 1-4

Και 4άρα και στους «4»!

Ξεκούραστα... Με την πρόκριση να έχει 
κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πρώτο ματς, 
ο φουλ αποτελεσματικός ΠΑΟΚ διπλασίασε 
τις νίκες επί του Ατρομήτου και με το 3-1 την 
Δευτέρα μαθαίνει αντίπαλο στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου!  

Ο
λοκλήρωσε το έργο του ο ΠΑΟΚ, που επι-
κράτησε για δεύτερη φορά του Ατρόμητου 
με 1-3 στο Περιστέρι κι πήρε την πρόκριση 
για τα ημιτελικά του θεσμού. Πολύ καλή 

εμφάνιση από τους Περιστεριώτες, οι οποίοι είδαν 
τους αντιπάλους τους στις τρεις φάσεις που δημιούρ-
γησαν να πετυχαίνουν ισάριθμα τέρματα!
Πλέον, ο «δικέφαλος» την Δευτέρα θα μάθει τον αντί-
παλό του, μπαίνοντας στην κλήρωση μαζί με τους 
Πανιώνιο, ΑΕΛ και ΑΕΚ.
Ο Νταμίρ Κάναντι, παρέταξε την ομάδα του με 4-4-
2. Ο Μίρκοβιτς ήταν στο τέρμα. Στην άμυνα από 
τα δεξιά προς τα αριστερά οι Σάκιτς, Ρισβάνης, 
Καρασαλίδης, Κιβρακίδης. Στα χαφ βρέθηκαν οι 
Μπουσουλάτζιτς, Ούμπιδες. Στις πτέρυγες ήταν οι 
Νάτσος, Μπρούνο και στην κορυφή της επίθεσης ο 
Ντάουντα με τον Ντιγκινί.
Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, κατέ-
βασε την ομάδα του με 4-2-3-1. Στο 
τέρμα βρέθηκε ο Πασχαλάκης, με τους 
Βαρέλα, Μαλεζά στα στόπερ, δεξιά 
τον Μάτος κι αριστερά τον Αζεβέδο. 
Αμυντικοί μέσοι ήταν οι Κάνιας, 
Σάκχοφ, ο Πέλκας σε ρόλο επιτελι-
κού μέσου, στις πτέρυγες οι Μακ και 
Λημνιός, ενώ στην κορυφή της επίθε-
σης βρέθηκε ο Κουλούρης.
Ο Ατρόμητος γνώριζε πριν την σέντρα του 
αγώνα πως είχε να ανεβεί ένα βουνό ώστε να πάρει 
την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο 
Κάναντι είχε παρατάξει την ομάδα του με σκοπό να 
πιέσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό έγινε για περίπου μισή ώρα. 
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, πίεζαν τον «δικέ-
φαλο» ο οποίος δεν μπορούσε να δημιουργήσει 
προς το τέρμα του Μίρκοβιτς.
Αντίθετα οι Περιστεριώτες έχασαν δυο καλές στιγ-
μές. Αρχικά ένα σουτ του Μπουσουλάτζιτς ήταν 
κακό κι έφυγε άουτ, ενώ στο 26’ ο Ντιγκινί έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Ο Μπρούνο έκλεψε από 
τον Αζεβέδο, γύρισε στον Γάλλο κι αυτός από το ημι-
κύκλιο έκανε ωραίο πλασέ στέλνοντας την μπάλα 
ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη.
Ό,τι δεν κατάφερε ο Ντιγκινί, το έκανε ο Σάκ-

χοφ! Στην πρώτη φάση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, ο 
Ουκρανός συνεργάστηκε ωραία με τον Κουλούρη, 
ο οποίος με τακουνάκι τον έφερε φάτσα με τον Μίρ-
κοβιτς τον οποίο και πλάσαρε για το 0-1 στο 30’. 
Κάπου εκεί όλοι γνώριζαν πως η υπόθεση πρό-
κριση είχε τελειώσει... Οι ποδοσφαιριστές του 
Ατρόμητου, ήταν εμφανώς επηρεασμένοι από το 
τέρμα αυτό κι δεν κατάφεραν μέχρι το τέλος του 
πρώτου μέρους να απειλήσουν.
Παρά το γεγονός πως πλέον χρειαζόταν τέσσερα 
τέρματα για να πάρει την πρόκριση, ο Ατρόμητος 
πάλεψε το παιχνίδι. Ο Κάναντι πέρασε στο ματς 
τον Βασιλακάκη, αλλά και τον Κωτσόπουλο με 
την έναρξη τους δεύτερου μέρους κι αυτοί οι δύο 
συνεργάστηκαν κι έφεραν την ισοφάριση.
Συγκεκριμένα, στο 54’ ο Βασιλακάκης πέρασε στον 
Μπουσουλάτζιτς, αυτός πλάσαρε τον Πασχαλάκη ο 
οποίος έσωσε. Η μπάλα έφτασε στον Κωτσόπουλο, 
κι αυτός από αριστερά έκανε την σέντρα με τον 
Βασιλακάκη με κεφαλιά να κάνει το 1-1.
Από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος βγήκε μπροστά και 
συνέχισε να πιέζει μιας και δεν είχε να χάσει τίποτα. 
Έδωσε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι κι 
έφτασε πολύ κοντά στο 2-1. Μετά από μια φάση 
διαρκείας στα καρέ του ΠΑΟΚ, η μπάλα έφτασε 

στον Κωτσόπουλο κι αυτός στο 66’ έκανε το 
σουτ, αλλά είδε τον Μαλεζά πάνω στη 

γραμμή να κρατά το 1-1.
Σαν να μην έφτανε αυτή η ατυχία στον 
Ατρόμητο, στην αμέσως επόμενη 
φάση ήρθε και το 1-2 για τον ΠΑΟΚ! 
Οι ποδοσφαιριστές του «δικέφα-
λου» βγήκαν στην κόντρα, η μπάλα 

έφτασε στον Κάνιας κι αυτός με ένα 
ωραίο... ξερό σουτ έστειλε από το ημι-

κύκλιο την μπάλα στα δίχτυα του Μίρκοβιτς 
για το 1-2.
Η υπόθεση πρόκριση είχε τελειώσει πλέον για τα 
καλά, με τον Ατρόμητο να συνεχίζει να έχει την 
κατοχή και να απειλεί με τον Κωτσόπουλο στο 76’ 
και τον Πασχαλάκη να μπλοκάρει. Δύο λεπτά αργό-
τερα όμως, ο Κουλούρης έδωσε και διαστάσεις 
θριάμβου στο διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Ο Μπίσεσβαρ με εξαιρετική κάθετη, βρήκε τον 
Κουλούρη κι αυτός πλάσαρε τον Μίρκοβιτς δια-
μορφώνοντας το 1-3. Ο Ατρόμητος απείλησε ξανά 
στο 86’, όταν ο Κωτσόπουλος από κοντά πήρε την 
κεφαλιά με τον Πασχαλάκη να αποκρούει εντυπω-
σιακά και να κρατά το 1-3, αλλά και στο 89’! Αυτή 
τη φορά ο Ούμπιδες έκανε το σουτ, αλλά και πάλι ο 
Έλληνας γκολκίπερ κράτησε το σκορ στο 1-3.

ατρόμητος - παοκ 1-3

To... τσίκνησε με τριάρα!
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Ήταν καλύτερη, έχασε ευκαιρίες, 
ωστόσο η Παναχαϊκή δεν μπόρεσε να 
κερδίσει τον ψυχωμένο Πανσερραϊκό 
(1-1) και πλέον βλέπει τον ΟΦΗ να 
βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω.

Δ
εύτερη συνεχόμενη... γκέλα για 
την Παναχαϊκή, σαφώς μεγαλύτε-
ρη από αυτή της προηγούμενης α-
γωνιστικής με την Σπάρτη εκτός έ-

δρας (0-0). Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδό-
πουλου παρότι ήταν καλύτερη δεν μπόρεσε 
να επικρατήσει του Πανσερραϊκού στην Α-
γυιά και το 1-1 φέρνει τον ΟΦΗ να βρίσκε-
ται μόλις έναν βαθμό πίσω (34-33), ενώ ο 
Άρης έχει πλέον 39. Από την άλλη οι Σερ-
ραίοι με τον βαθμό αυτόν έφτασαν τους 13 
και είναι μόλις 3 πίσω από την ζώνη του υ-
ποβιβασμού.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν καλύτε-
ροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, 
ωστόσο αυτοί που άνοιξαν το σκορ ήταν 
οι φιλοξενπύμενοι. Συγκεκριμένα στο 35’ 
ο Ενομό έφυγε από κανονική θέση, πέρασε 
και τον Σούλη και προ κενής εστίας έκανε 
το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το 
πρώτο μέρος.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Παναχαϊκή πίεζε 
συνεχώς από το ξεκίνημα, χάνοντας την 
μία ευκαιρία μετά την άλλη. Το μόνο που 
κατάφερε ήταν τελικά να ισοφαρίσει με 
τον Μωραΐτη στο 66’ και να πάρει τον έναν 
βαθμό.

Αρης-Σπάρτη 1-0
Ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου ήταν μια… 
μπερδεμένη κατάσταση. Είχε μεν την 
κατοχή της μπάλας αλλά και πάλι δεν κατά-
φερε να επιλύσει το βασικό πρόβλημα του, 
αυτό της δημιουργίας. Η παρουσία των 
Χαντί, Μπαστακού στην 11αδα μάλλον 
περιέπλεξε περισσότερο την κατάσταση, 
υπό την έννοια ότι οι «κίτρινοι» πέταξαν 
στο καλάθι των αχρήστων ένα ημίχρονο 
ψάχνοντας το… κεφάλι του Μπαστακού. 
Κι αυτό έγινε επί της ουσίας μία φορά, στο 
45ο λεπτό όταν μετά από σέντρα του Τζανα-
κάκης, ο Μπαστακός με κεφαλιά (εντός της 
μικρής περιοχής) ανάγκασε τον Γιακουμή σε 
εντυπωσιακή απόκρουση.
Ο Άρης δεν είχε τρόπο έκφρασης στην επί-
θεση, ενώ η αρχική τοποθέτηση του Βαγ-
γέλη Πλατέλλα στην αριστερή πλευρά της 
επίθεσης μάλλον αποδείχθηκε ανεπιτυχής 

έμπνευσης καθώς δεν είχε ρόλο στο παι-
χνίδι. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε περι-
φερειακό ρόλο πίσω από τον Μπαστακό, 
σύγκλινε και στη δεξιά πλευρά κι αυτή η 
αλλαγή έδωσε ενέργεια και ταχύτητα στους 
«κίτρινους», όχι όμως και ουσία. Στο 38ο 
λεπτό ο βραχύσωμος επιθετικός σούταρε 
(τουλάχιστον) από τα 20 μέτρα αλλά και 
πάλι ο Γιακουμής ήταν σε κάθε θέση.
Γενικά, ο τερματοφύλακας της Σπάρτης 
χρειάστηκε σε τρεις περιπτώσεις για την 
ομάδα του και ήταν εκεί. Συνολικά όμως ο 
Άρης είχε δυσκολία στο να πατήσει στην 
περιοχή, γι’ αυτό αναλώθηκε σε κάποια 
σουτ όπως αυτά των Μπαστακού, Κάσ-
σου, Χαντί τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Η 
Σπάρτη ουσιαστικά περίμενε τον Άρη και 
κέρδισε κάποια μέτρα στο γήπεδο μετά 
το 15ο λεπτό. Είχε κι αυτή την ευκαιρία της 
και μάλιστα σπουδαία με τον Ράνο στο 13ο 
λεπτό όπου ο Αναγνωστόπουλος ενστι-
κτωδώς απέκρουσε στην κεφαλιά του 
επιθετικού της Σπάρτης εντός της μικρής 
περιοχής. Ο Δημήτρης Σπανός δεν άλλαξε 
κάτι στην ανάπαυλα, διατήρησε ψηλά τις 
γραμμές του αλλά είδε και πάλι την ομάδα 
του να υστερεί σε δημιουργία. Για την 
ακρίβεια, η μοναδική απειλητική στιγμή 
στο πρώτο 10λεπτο ήταν η κεφαλιά του 
Σόουζα (έπειτα από εκτέλεση φάουλ) όπου 
η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό 
κάθετο δοκάρι της εστίας του Γιακουμή. 
Μετά το 55ο λεπτό στην εξίσωση του παι-
χνιδιού μπήκε και η έντονη πίεση αποτελέ-
σματος για τον Άρη.
Οι γηπεδούχοι έγιναν πιο πιεστικοί (σ. 
σ. είναι ενδεικτικό ότι προωθήθηκε και 
ο Ούγκο Σόουζα), επιδιώκοντας τη δημι-
ουργία από τα άκρα με τους Βαλεριά-
νο(αριστερά), Πλατέλλα(δεξιά). Ο πρώτος 
είχε μια καλή στιγμή στο 60ο λεπτό. Στο 
66ο λεπτό ο Άρης, ο Κάσσος σκόραρε για 
τους «κίτρινους» - μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ του Πλατέλλα – αλλά ο διαιτητής Τζου-
μαλάκης το ακύρωσε εκτιμώντας ότι είχε 
προηγηθεί φάουλ επάνω στον τερματο-
φύλακα της Σπάρτης Γιοακουμή. Δύο λεπτά 
αργότερα ο Γιακουμής απέκρουσε εντυ-
πωσιακά σε κεφαλιά του Κάσσου εντός 
της μικρής περιοχής μετά από σέντρα του 
Τζανακάκη. Η λύτρωση για τον Άρη ήρθε 
στο 73ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση 
φάουλ από την αριστερή πλευρά ο Δελη-
ζήσης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0. Η Σπάρτη δεν ήταν απει-

λητική με εξαίρεση ένα σουτ του Βάρντεν 
από το ύψος της περιοχής κι ένα γύρισμα 
του Φουρτάδο στις καθυστερήσεις του 
αγώνα. Στα τελευταία λεπτά ο Σπανός έριξε 
και δεύτερο αμυντικό χαφ στο παιχνίδι 
καθώς απέσυρε τον Βαγγέλη Πλατέλλα και 
χρησιμοποίησε τον Μπράνισλαβ Νίκιτς.

Απόλλων Λάρισας – Απόλλων 
Πόντου 1-0
Σημαντικό άλμα σωτηρίας για τον Απόλ-
λωνα Λάρισας. Οι Θεσσαλοί κατάφεραν 
να επικρατήσουν του Απόλλωνα Πόντου 
με 1-0 και έφτασαν τους 22 βαθμούς, 7 
περισσότερους από τον Αιγινιακό που βρί-
σκεται κάτω από την ζώνη του υποβιβα-
σμού.
Από την άλλη οι Πόντιοι που ξεκίνησαν 
με τόσα όνειρα την φετινή χρονιά, έπε-
σαν στην 10η θέση με 18 βαθμούς συνε-
χίζοντας τις κακές εμφανίσεις. Το γκολ που 
έκρινε την συνάντηση πέτυχε ο Κανούλας 
με σουτ στο 77’.

Εργοτέλης - Αναγέννηση Καρδί-
τσας 1-0
Το σερί του Εργοτέλη συνεχίζεται. Η 
ομάδα του Τάκη Γκώνια πέτυχε την τέταρτη 
νίκη της στα τελευταία πέντε ματς (το άλλο 
ισόπαλο) και μετά το «διπλό» στις Σέρρες 
νίκησε και την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε 
ο Κάιπερς στο 43’. Ο επιθετικός του Εργο-
τέλη εκτέλεσε το πέναλτι, ο Γκέκας απέ-

κρουσε αλλά ο ίδιος πήρε το ριμπάουντ κι 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Με αυτή τη νίκη ο Εργοτέλης για πρώτη 
φορά στη σεζόν ανέβηκε πάνω από την 
ζώνη του υποβιβασμού!

Ο Καραϊσκάκης... έσπρωξε ακό-
μα πιο κάτω τον Παναιγιάλειο
Η 15η αγωνιστική της Football League 
ολοκληρώθηκε την Δευτέρα με τις αναμε-
τρήσεις της ΑΕ Καραϊσκάκη με τον Παναι-
γιάλειο και της Καλλιθέας με τον Αιγινιακό. 
Η ομάδα της Άρτας, επικράτησε 2-0 του 
Παναιγιάλειου και πήρε ακόμα ένα σημα-
ντικό τρίποντο που την κρατά σχετικά 
ψηλά στην βαθμολογία. Αυτή τη φορά 
αντίπαλος ήταν η ομάδα του Παναιγιά-
λειου, η οποία με την ήττα αυτή βρίσκε-
ται ακόμα πιο κοντά στην Γ’ Εθνική, αφού 
απέχει 6 βαθμούς από τις θέσεις της παρα-
μονής.
Το σκορ άνοιξε στο 52’ ο Ευαγγέλου, ενώ 
στο 88’ ο Μπεκατώρος διαμόρφωσε το 
τελικό 2-0.
Στο έτερο ματς της Δευτέρας, η Καλλιθέα 
έμεινε στο 0-0 με τον Αιγινιακό. Οι γηπε-
δούχοι, ήταν καλύτεροι στο παιχνίδι, είχαν 
τις φάσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν 
τον δρόμο για τα δίχτυα μένοντας στο ισό-
παλο 0-0 το οποίο την κρατά κοντά στην 
επικίνδυνη ζώνη, ενώ ο Αιγινιακός παρα-
μένει σε δύσκολη θέση, ωστόσο πήρε 
έναν σημαντικό βαθμό κόντρα σε μια 
ομάδα με τους ίδιους στόχους.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

«πέταξε» και άλλους βαθμούς η παναχαϊκή
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H 
πρωταθλήτρια του αλπικού σκι 
Σοφία Ράλλη θα είναι η Σημαι-
οφόρος της ελληνικής ομάδας, 
στην Τελετή Έναρξης των Χειμερι-

νών Ολυμπιακών Αγώνων “PyeongChang 
2018” την ερχόμενη Παρασκευή, μετά α-
πό απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Ε-
πιτροπής.
«Είναι μεγάλη μου τιμή που η ΕΟΕ επέλεξε 
εμένα να κρατήσω το εθνικό μας σύμβολο 
στο μεγαλύτερο αυτό αθλητικό γεγονός. 
Γνωρίζοντας την ιστορία της χώρας μας 
και με κάθε σεβασμό, την ευχαριστώ που 
με τον τρόπο αυτό αναγνώρισε τις θυσίες 
και τον κόπο που έκανα μέχρι και σήμερα, 

τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου, θέλο-
ντας πάντα να τιμήσουμε τη χώρα μας. Θα 
ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους 
τους αθλητές και τα μέλη της ελληνικής 
αποστολής στην PyeongChang», είπε η 
Σοφία Ράλλη.
Η Σοφία Ράλλη είναι 30 ετών. Γεννήθηκε 
στις 4 Μαρτίου 1988 στη Νάουσα και είναι 
η πιο έμπειρη αθλήτρια της Εθνικής ομά-
δας. Συμμετέχει για τρίτη φορά σε Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, μετά το 2010 στο Βανκού-
βερ και το 2014 στο Σότσι. Είναι αθλήτρια 
του ΕΟΣ Νάουσας και ξεκίνησε το σκι στα 8 
της χρόνια. Έχει τελειώσει τα ΤΕΦΑΑ και ζει 
στη Νάουσα.

η σοφία ράλλη 
σημαιοφόρος για την 
ελλάδα!

Ο 
Κώστας Φιλιππίδης φαίνεται 
πως διανύει μία από τις κα-
λύτερες περιόδους της κα-
ριέρας του, κάτι που αποδει-

κνύει περίτρανα σε κάθε αγώνα του, 
βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ σε 
διοργάνωση στην Γερμανία.
Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο 
επί κοντώ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο 
ξεπέρασε σήμερα τα 5,78 μ. στο Ντί-
σελντορφ και βελτίωσε το φετινό του 
ρεκόρ, το οποίο ήταν 5,73 μ. από το 
μίτινγκ του Κότμπους. Παράλληλα, ο 
αθλητής είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει 
πάνω από τα 5,86 μ., επίδοση που αν ξεπερνούσε θα αποτελούσε πανελλήνιο ρεκόρ 
(5,85 μ.) στον κλειστό. Ο αθλητής του Δημήτρη Κυτέα δεν κατάφερε να νικήσει αυτό το 
ύψος, ωστόσο έδειξε πως σύντομα θα είναι σε θέση να το κάνει. Ο Πιοτρ Λίσεκ έκανε 
5,86 μ. πέτυχε φετινό ρεκόρ και επικράτησε των αντιπάλων του, ενώ ο Σαμ Κέντρικς 
τα 5,78 μ. και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μπροστά από τον Φιλιππίδη. Ο ‘ασημένιος’ 
πρωταθλητής Ευρώπης του 2017 θα συνεχίσει τους αγώνες του, την Πέμπτη (8/7) στη 
Μαδρίτη.
 Στο μίτινγκ του Ντίσελντορφ, το οποίο ανήκει στα IAAF World Indoor Tour, συμμετείχε 
και ο έφηβος αθλητής, Εμμανουήλ Καραλής. Ο νεαρός πραγματοποίησε μία ακόμη 
σταθερή εμφάνιση στη σεζόν, αφού ξεπέρασε τα 5,60 μ., επίδοση που του έδωσε 
την 11η θέση. Ο άλτης του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου στην συνέχεια είχε καλά, αλλά 
άκυρα άλματα στα 5,70 μ., όσο και το ατομικό του και πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στον 
κλειστό. Ο αθλητής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Νέα μεγάλη... πτήση για 
Φιλιππίδη με 5,78

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 
Ρόβα, ο Ηρακλής έκανε... περίπατο 
στο Κιλκίς και το 4-0 κόντρα στον 
Κιλκισιακό προελαύνει προς την 
football league.

T
o εμπόδιο του Κιλκισιακού στάθηκε 
ιδιαίτερα χαμηλό ώστε να σταματή-
σει την ξέφρενη πορεία του Ηρακλή 
προς την άνοδο στη football league. 

O «Γηραιός» έχοντας σε ακόμη ένα ματς ως 
μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόβα που πέ-
τυχε 2 γκολ έφτασε εύκολα στο ευρύ 4-0. 
Μόλις στο 28’ ο Ηρακλής προηγήθηκε με 
τον Παπαδόπουλο, ο Ρόβας... σφράγισε τη 
νίκη κάνοντας το 2-0 και το 3-0 αντίστοιχα 
ενώ την τελική «τεσσάρα» διαμόρφωσε ο 
Πτηνόπουλος!

Εθνικός - Προοδευτική 1-0
Έτοιμος για τα μπαράζ ανόδου στη Football 
League δείχνει ο Εθνικός! Η ομάδα του Πει-
ραιά επικράτησε 1-0 της Προοδευτικής στο 
ντέρμπι κορυφής στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνι-
κής και πήγε την διαφορά από τους «βυσ-
σινί» στο +4.
Ο Εθνικός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι 
κι έχοντας το... αβαντάζ του γηπεδούχου, 
έψαξε το γρήγορο γκολ. Η ομάδα του Νίκου 
Νεντίδη, απείλησε για πρώτη φορά μόλις 
στο 5’ με τον Παυλάκη να πιάνει ωραίο 
φαλτσαριστό σουτ, αλλά την μπάλα να 
καταλήγει άουτ. Ίδια κατάληξη είχε και η 
κεφαλιά του Κωνσταντίνου στο 8’ μετά από 
εκτέλεση κόρνερ. Από εκεί κι έπειτα η Προ-
οδευτική κατάφερε να ισορροπήσει το παι-
χνίδι.
Οι φιλοξενούμενοι, μετά τα πρώτα τους 
νευρικά λεπτά, πήραν την μπάλα στα πόδια 
τους και προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
καταστάσεις προς την εστία του Σικαλιά. 
Τελικά τα κατάφεραν με την συμπλήρωσε 
32 λεπτών στο παιχνίδι. Τότε, ο Κουϊρου-
κίδης με μια πανέμορφη ατομική ενέργεια 
στα αριστερά, απέφυγε τον προσωπικό του 
αντίπαλο και βρέθηκε απέναντι στον γκολ-
κίπερ των γηπεδούχων, αλλά το πλασέ του 
έφυγε άουτ. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε 
και την δεύτερη καλή στιγμή της ομάδας 
του Λουκά Καραδήμου στο παιχνίδι και την 
τελευταία στο πρώτο μέρος. Ένα σουτ από 
το ημικύκλιο στο 45’, το οποίο έφυγε άουτ 
και το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου 

ημιχρόνου.
Ακόμα πιο δυνατά μπήκε στην επανάληψη 
ο Εθνικός με ολοφάνερη την διάθεση να... 
τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται! Στο 
48’, ο Παυλάκης έχασε τεράστια ευκαιρία 
να σκοράρει, όταν βρέθηκε απέναντι στον 
Μπαντίκο αλλά ο αρχηγός της Προοδευτι-
κής έσωσε. Η επόμενη καλή στιγμή ήταν 
και πάλι για τους γηπεδούχους, με τον Κρη-
τικό να σουτάρει μέσα από την περιοχή και 
να στέλνει την μπάλα άουτ.
Η πίεση από τις «πινέζες» συνεχίστηκε 
και τελικά έφερε το γκολ! Συγκεκριμένα, 
στο 70’ ο διαιτητής Φουκάκης, έδειξε την 
άσπρη βούλα σε μαρκάρισμα του Καλαϊ-
τζίδη στον Γκέσιο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Κατσικοκέρης ο οποίος ευστόχησε κι έκανε 
το 1-0.
Κάπου εκεί το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα 
λεπτά, καθώς υπήρξε έναταση στην εξέδρα 
μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και τις 
δυνάμεις της αστυνομίας να κάνουν χρήση 
χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Περίπου 
πέντε λεπτά αργότερα τα πνεύματα ηρέμη-
σαν και το παιχνίδι άρχισε και πάλι.
Το παιχνίδι όμως δεν απέκτησε ποτέ ξανά 
ρυθμό, η διακοπή ευνόησε τους γηπεδού-
χους οι οποίοι είχαν ευτυχήσει να προη-
γηθούν νωρίτερα και δεν ένιωσαν κάποια 
ουσιαστική απειλή. Η μόνη φάση που δημι-
ούργησε η Προοδευτική ήταν αυτή στο 87’, 
με τον Μπέλερι να εκτελεί ένα φάουλ και να 
στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Αυτή ήταν και 
η τελευταία καλή στιγμή στο ματς, με τον 
Εθνικό να παίρνει τη νίκη και να αρχίζει να 
κάνει σκέψεις για την Football League!

Ήττα για Αλεξάνδρεια, ευρεία νί-
κη ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικά-
λων
Ημέρα Κυπέλλου η σημερινή, με δύο ανα-
μετρήσεις για την 1η αγωνιστική της ημι-
τελικής φάσης να διεξάγονται σε Αλεξάν-
δρεια και Αγία Μαρίνα.
Στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, ο ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας πήρε βραχεία κεφαλή επί 
του Φίλιππου Αλεξάνδρειας και…φλερτά-
ρει με την τρίτη παρουσία σε τελικό Κυπέλ-
λου τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η ομάδα του Φερέιρα Κινγκ επικράτησε 
με 1-0 επί του συντοπίτη Φίλιππου, ο 
οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι αγωνίστηκε 
με αρκετές ελλείψεις, έχοντας σήμερα 13 
μόλις παίκτες διαθέσιμους.

Ο «δικέφαλος» είχε πιο μεστή παρουσία 
στο παιχνίδι, πίεσε για το γκολ, το οποίο 
ήρθε στο 72ο λεπτό με «δράστη» τον 
Θανάση Κίτσα, ο οποίος μπήκε κάθετα στη 
μεγάλη περιοχή, πέρασε τον αντίπαλο τερ-
ματοφύλακα και από πλάγια θέση σημεί-
ωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.
Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, ο Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων δεν άφησε περιθώ-
ρια στον συνονόματο του της Αγίας Μαρί-
νας, επικρατώντας στην έδρα των «κυανό-
λευκων» με το ευρύ 4-0.
Η ομάδα του Βασίλη Καστανιώτη (στο ντε-
μπούτο του στον «πράσινο» πάγκο) προ-
ηγήθηκε λίγο πριν την ανάπαυλα και στα-
διακά έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση 
και κατ επέκταση για την πρόκριση στον 
τελικό του Κυπέλλου, μετά από 19 χρόνια.
Τα άλλα τρία τέρματα για τους φιλοξενού-
μενους σημείωσαν οι Δημήτρης Πεκτάκης, 
Αντώνης Παρσόπουλος και Γιώργος Κίτσας.

Δύσκολη πρόκριση για Κηφισιά
Το 1-0 του πρώτου αγώνα ήταν αρκετό για 
να πάρει την πρόκριση στον τελικό του 
κυπέλλου της ΕΠΣΑ η Κηφισιά, που ήρθε 
ισόπαλη 0-0 με τους Αγίους Αναργύρους 
και θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Αγία 
Παρασκευή.
Το παιχνίδι ήταν μέτριο με λίγες φάσεις, 
με την ομάδα των βορείων προαστίων να 

πανηγυρίζει τελικά την πρόκριση.

Στον τελικό Κυπέλλου Πειραιά ο 
Εθνικός!
Την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου 
Πειραιά εξασφάλισε η ομάδα του Εθνικού, 
ύστερα από την ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα 
στον Αμπελακιακό και σε συνδυασμό με το 
1-0 του πρώτου αγώνα στην Καλλιθέα.
Ο Εθνικός όπως και σε όλα τα παιχνίδια 
Κυπέλλου ξεκίνησε με εντελώς διαφορετική 
αρχική 11άδα εν συγκρίσει με τα ματς πρω-
ταθλήματος. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παι-
χνίδι με φάσεις εκατέρωθεν, οι κυανόλευ-
κοι ενω ξεκίνησαν πιο δυναμικά, ήταν αυτοί 
που δέχθηκαν το γκολ από την γηπεδούχο 
ομάδα που ισοφάρισε το σκορ του πρώτου 
αγώνα, δίνοντας τους προσωρινές ελπίδες.
Ο Αμπελακιακός, όπως και στο πρώτο παι-
χνίδι, έδειξε στοιχεία καλοδουλεμένης και 
αξιόμαχης ομάδας, όταν όμως ο Εθνικός 
αποφάσισε να… πατήσει γκάζι τότε φάνηκε 
η διαφορά των δυο ομάδων. Αυτό έγινε 
πασιφανές με την είσοδο των Τεγούση και 
Κωνσταντίνου στο δεύτερο ημίχρονο κι ενώ 
ο Εθνικός αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από 
το 50’ λόγω αποβολής του Μπένα με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα. Το γκολ-πρόκριση ήρθε 
και πάλι – όπως και στον πρώτο ημιτελικό- 
από τα πόδια του Μάναλη χαρίζοντας στον 
Εθνικό το εισιτήριο για τον τελικό!

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

ηρακλής... 4 αστέρων!
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αθλητικά

Π
ρωτάρα στα σαλόνια, όχι μό-
νο δεν θα κινδυνεύσει, αλλά 
η Χιρόνα βάζει ρεαλιστικά 
πλώρη να διεκδικήσει ακό-

μα εισιτήριο για το Europa League. Ο 
Στουάνι με δύο δικά του γκολ (7’ πέ-
ναλτι, 65’ κεφαλιά) χάρισε το τρίποντο 
στους Καταλανούς και το 2-0 κόντρα 
στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία δεν 
κάνει καθόλου καλή σεζόν. Οι δύο ο-
μάδες είχαν από ένα δοκάρι (με ψαλι-
δάκι της Χιρόνα). Οι γηπεδούχοι βρέ-
θηκαν στο -2 από την Ευρώπη, ενώ θα 
παλέψουν και για την 7η θέση που μπο-
ρεί να δώσει εισιτήριο. Για τους Βά-
σκους το σερί χωρίς νίκη έφτασε τα 
τέσσερα παιχνίδια.

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 1-1
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από 
τότε που η Εσπανιόλ τη νίκησε στο 
Κύπελλο και της χάλασε το αήττητο 
σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα απεί-
λησε κι εκείνο του πρωταθλήματος. Στο 
ντέρμπι της Βαρκελώνης προηγήθηκε, 
αλλά η Μπαρτσελόνα το έσωσε (1-1) με 
τον Πικέ, που προκλητικά σήμανε σιγή 
με το δάκτυλο και αφού σε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα είχε ανοικτή δια-
μάχη μόνος του με όλο τον οργανισμό 
του αντίπαλου club.
Το παιχν ίδι είχε ελάχισ τες καλές 
φάσεις, ο Βαλβέρδε έκανε rotation, 
αφήνοντας και τον Μέσι στον πάγκο 
και μόνο το οριζόντιο δοκάρι του 
κακού γενικά Κουτίνιο (22’) είχε να 
παρουσιάσει η ομάδα του. Οι γηπε-
δούχοι είχαν κλείσει τους χώρους, 
ήταν στημένοι καλά, έβγαλαν δύναμη 
και άντεχαν. Στο 66’ βρήκαν και το 
γκολ με την κεφαλιά του Ζεράρ (9 γκολ 
στο πρωτάθλημα). Ο Πικέ όμως (83’) 
απάντησε με τον ίδιο τρόπο και έτσι 
η Μπάρτσα παρέμεινε στο +19 από τη 
Ρεάλ.
Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν έχει 
ήττα από πέρσι για 29 αγωνιστικές στη 
σειρά κι αυτή είναι η τέταρτη καλύ-
τερη επίδοση στην ιστορία του ισπα-
νικού ποδοσφαίρου, πίσω από εκείνες 
των Σοσιεδάδ (38, 1979-1980), Μπαρ-
τσελόνα (31, 2010-2011) και Ρεάλ (30, 
1988-1989), όλες τους σε δύο σεζόν.

Λεβάντε - Ρεάλ 2-2
Ανώμαλη προσγείωση στη Βαλένθια για 
τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού έπειτα από δυο 
μεγάλες νίκες (11 τέρματα) αναδείχθηκε 
ισόπαλη 2-2 με τη Λεβάντε.  Oι Μαδρι-
λένοι ήταν κακοί, ο Χουάν Μουνίθ δε 
ρίσκαρε να παίξει με δυο επιθετικούς 
και δικαιώθηκε στο 89’ με το γκολ του 
Πατσίνι. Ανάσα για τους γηπεδούχους, 
στο -18 από την κορυφή η «Βασίλισσα». 
Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις 
στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Από εκτέ-
λεση κόρνερ, ο Ράμος πήρε την κεφαλιά, 
ο Μπενζεμά... μπέρδεψε τον Οϊερ και 
οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδι-
σμα. Μάλιστα, ο αρχηγός της Βασίλισσας 
έγραψε ιστορία, αφού είναι ο μοναδικός 
αμυντικός που βρίσκει δίχτυα σε 14 δια-
δοχικές σεζόν στη La Liga. Οι Μαδριλέ-
νοι είχαν τον έλεγχο, πίεζαν αλλά τόσο ο 
Ρονάλντο όσο και ο Μπενζεμά δεν κατά-
φεραν να σκοράρουν. Αντίθετα, η Λεβά-
ντε στην πρώτη ευκαιρία της βρήκε 
δίχτυα. Ο Μοράλες έφυγε υπέροχα στην 
πλάτη της άμυνας, ο Νάβας έδιωξε υπέ-
ροχα, ο Βαράν δεν μπόρεσε να πάει άμεσα 
στον Μπόατενγκ, ο οποίος με ψύχραιμο 
πλασέ πέτυχε το 1-1.
Οι γηπεδούχοι το πίστεψαν στην επανά-
ληψη και στο 57’ βρέθηκαν μια ανάσα 
από το γκολ, αλλά ο Νάβας με δόση τύχης 
νίκησε τον Λέρμα! Ο Κριστιάνο ήταν σκιά 
του εαυτού του, ο Μπέιλ ήταν... εκτός, με 
τον Ισκο να παίρνει τη θέση του Ουαλού! 
Οι Μαδριλένοι πίεσαν, αλλά στο 75’ έχα-
σαν μεγάλη ευκαιρία να πάρουν προβά-
δισμα. Ο Μπενζεμά σε πρώτη φάση δεν 
μπόρεσε να πλασάρει σωστά, ενώ την 
κεφαλιά του Ράμος έδιωξε εντυπωσιακά 
ο Οϊερ. Από την άλλη πλευρά, ο Μου-
νίθ ρίσκαρε βλέποντας τη Ρεάλ να βγαί-
νει στην επίθεση χωρίς να καλύπτει την 
άμυνα και πέρασε τον Πατσίνι στο ματς. 
Ωστόσο, στο 81’ η Βασίλισσα πήρε προ-
βάδισμα... χάρη στη γκάφα του Ποστίγο. 
Ασχημο το γύρισμα του Ισπανού, το εκμε-
ταλλεύθηκε ο Μπενζεμά και από την πάσα 
του ο Ισκο πέτυχε το 2-1! Ο Ζιντάν έβγαλε 
από το ματς τον Κριστιάνο, η Λεβάντε τα 
έπαιξε όλα για όλα και στο 89΄ο Μουνίθ 
δικαιώθηκε. Ο Πατσίνι με άψογο πλασέ,  
άνοιξε λογαριασμό διαμορφώνοντας το 
2-2.

Συνεχίζεται το θαύμα της 
Χιρόνα

Δεύτερη διαδοχική συντριβή για 
την Τσέλσι, αυτή τη φορά με 4-1 στο 
«Vicarage Road» από τη Γουότφορντ. 
Βασικοί Καρνέζης, Χολέμπας, με δέκα 
παίκτες από το 30’ οι Μπλε.   

Κ
ατηφόρα για την Τσέλσι και δεύτερη 
διαδοχική συντριβή! Επειτα την εντός 
έδρας ήττα - σοκ με 3-0 από τη Μπόρ-
νμουθ, οι Μπλε διασύρθηκαν και στο 

«Vicarage Road» με 4-1 από την Γουότφορντ. 
Μάλιστα, οι Χόρνετς έσπασαν την κατάρα, α-
φού κέρδισαν την Τσέλσι για πρώτη φορά έπει-
τα από 19 χρόνια! Βασικοί οι Καρνέζης, Χολέ-
μπας, με τον διεθνή γκολκίπερ να έχει δυο ση-
μαντικές επεμβάσεις. Μοναδικό ελαφρυντικό 
για την ομάδα του Κόντε το γεγονός πως η ομά-
δα του έπαιζε με δέκα παίκτες από το 30’ λόγω 
αποβολής του Μπακαγιόκο. Στο +1 από την Τό-
τεναμ και στο +5 από Αρσεναλ οι Μπλε.
Η Γουότφορντ μπήκε πολύ δυνατά στο 
ματς, πίεσε ψηλά τους Μπλε και τους 
ανάγκαζε στο εύκολο λάθος. Ο 
Μπακαγιόκο υπέπεσε σε διαδο-
χικά λάθη, αλλά τόσο ο Ριτσάρ-
λισον όσο και ο Ντίνι δεν κατά-
φεραν να σκοράρουν. Στο 30’ 
οι Μπλε έμειναν με δέκα παί-
κτες, μιας και ο Μπακαγιόκο σε 
πέντε λεπτά... φρόντισε να δεχθεί 
δυο κίτρινες κάρτες. Οι γηπεδούχοι 
πίεσαν στο 41’ κέρδισαν πέναλτι. Ο Γιάνμαατ 
έκανε την πάσα, ο Ντεουλοφέου πρόλαβε τον 
Κουρτουά, ανατράπηκε και ο Ντίνι από την 
άσπρη βούλα πέτυχε το 1-0! Η Γουότφορντ 
πίεσε, είχε ευκαιρίες, αλλά ο Κουρτουά νίκησε 
τόσο τον Ριτσάρλισον όσο και τον Ντίνι. Χαρα-
κτηριστικό είναι το γεγονός πως η Τσέλσι είχε 
το πρώτο σουτ εντός στόχου στο 81’ αλλά το 
πλασέ του Σεσκ μπλόκαρε ο Καρνέζης. Ενα 
λεπτό αργότερα ήρθε η ισοφάριση με υπέροχο 
σουτ του Αζάρ! 
Κι όμως η αντίδραση της Γουότφορντ ήταν 
φανταστική! Στο 84’ Γιάνμαατ και Περέιρα συν-
δυάστηκαν εξαιρετικά και ο Ολλανδός πέτυχε 
το 2-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντίνι άνοιξε 
ωραία τον διάδρομο για τον Ντεουλοφέου και 
ο Ισπανός με άψογο τελείωμα σημείωσε το 3-1! 
Στις καθυστερήσεις ο Περέιρα με ιδανικό σουτ 
διαμόρφωσε το 4-1.

Στο ρελαντί η Τότεναμ (vid)
Η Τότεναμ πέρασε στο... ρελαντί στην επόμενη 
φάση του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικρά-
τησε 2-0 της Νιούπορτ! Οι Σπερς σφράγισαν 
νωρίς το εισιτήριο κι έστρεψαν το βλέμμα τους 

στο σαββατιάτικο ντέρμπι με την Αρσεναλ. Οι 
Λονδρέζοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 23ο 
λεπτό, όταν από τη σέντρα του Σισοκό ο Μπάτ-
λερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας 
του. Το δεύτερο γκολ ήρθε οκτώ λεπτά αργό-
τερα, όταν ο Σον μοίρασε ωραία στον Λαμέλα, 
ο οποίος διαμόρφωσε το 2-0! Ηταν το πρώτο 
του γκολ έπειτα τον Σεπτέμβρη του 2016, ενώ 
ο Ποκετίνο γιόρτασε τα 200 ματς (110 νίκες, 47 
ισοπαλίες και 43 ήττες) του στους Σπερς με τον 
ιδανικότερο τρόπο.

Λίβερπουλ - Τότεναμ 2-2
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να 
φανταστεί η Λίβερπουλ, η οποία μπήκε δυνατά 
και στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ! Γκάφα του 
Ντάιερ που γύρισε λανθασμένα στην άμυνα, ο 
Σανέ δεν έχασε την ευκαιρία και πέτυχε το 1-0. 
Οι Κόκκινοι ήταν καλύτεροι, είχαν την κατοχή, 
πίεσαν και στο 11’ έχασαν ακόμα μια ευκαι-
ρία, αλλά από το κλέψιμο του Σανέ, δεν υπήρξε 

κανείς να τη σπρώξει στα δίχτυα. Η Τότε-
ναμ δεν μπορούσε να κρατήσει τη 

μπάλα και στο 18’ από νέο λάθος 
ο Μίλνερ έχασε την ευκαιρία να 
σκοράρει. Το ίδιο συνέβη και 
στο 22’, με τον Φιρμίνο να βρί-
σκεται σε θέση βολή, αλλά να 
μην εκτελεί ιδανικά. Οι Κόκ-

κινοι αναζήτησαν ένα δεύτερο 
γκολ, αλλά στο 37’ ο Γιορίς έσωσε 

στην κεφαλιά του Φαν Ντάικ. 
Εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι στην επανά-
ληψη! Οι Σπερς είχαν τον απόλυτο έλεγχο, έβα-
λαν πολύ δύσκολα στους γηπεδούχους, αλλά 
ο Σον στο 57’ και ο Κέιν στο 63’ δεν κατάφε-
ραν να σκοράρουν. Η κατοχή για τους Λονδρέ-
ζους έφτασε στο 70%, ο Ποκετίνο πέρασε στο 
ματς Λαμέλα, Γουανιάμα και... δικαιώθηκε. Ο 
Κενυάτης μπήκε στο 79’ και με έναν απίθανο 
κεραυνό στο 80’ έφερε το ματς στα ίσα. Οι 
φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό 
και στο 85’ κέρδισαν πέναλτι, με τον Κέιν να 
πέφτει στο έδαφος προσπαθώντας να περάσει 
τον Κάριους.
Ο Μος πήρε λάθος απόφαση, ωστόσο ακόμα... 
χειρότερη ήταν η εκτέλεση του διεθνή φορ, 
αφού ο Γερμανός έδιωξε εύκολα! Η Λίβερπουλ 
αντέδρασε και στο 91’ ο Σαλάχ το πήρε πάνω 
του. Ο Αιγύπτιος έκανε άνω - κάτω την αντί-
παλη άμυνα (δεν δόθηκε πέναλτι) και με απί-
θανο πλασέ πέτυχε το 2-1. Ηταν το 21ο πρώτο 
του τέρμα σε 35 ματς στην Premier League, 
αλλά όχι αρκετό! Ο Φαν Ντάικ μάρκαρε 
άτσαλα τον Λαμέλα, ο βοηθός είδε την παρά-
βαση και ο Χάρι Κέιν από την άσπρη βούλα 
διαμόρφωσε το 2-2 με το 100ο τέρμα στην PL.

Νέα συντριβή για την Τσέλσι 
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Ένα γκολ του Νταβίδ Τεσέιρα στο 18’ ήταν 
αρκετό για να κερδίσει η ΑΕΛ τον Ερμή και 
να πλησιάσει στο πεντάποντο την τέταρτη 
Ανόρθωση. Από ένα δοκάρι οι δύο ομάδες 
στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο 
Μπρούνο Μπαλταζάρ επέστρεψε στο σχή-
μα με έναν επιθετικό, με τον Τεσέιρα στην 
ενδεκάδα και τον Μαύρου στον πάγκο. Η 
ομάδα του μπήκε πιο δυνατά στο παιχνί-

δι και στα πρώτα 17 λεπτά είχε τρεις ευκαιρίες με τον 
Τεσέιρα.
Οι δύο προήλθαν από εκτελέσεις κόρνερ του Μπε-
νίτεθ και αυτή στο 18’ ήταν η τυχερή για την ΑΕΛ, 
καθώς με γυριστό σουτ ο Ουρουγουανός φορ έβαλε 
την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Η ομάδα της Λεμε-
σού θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 
23’ μετά από νέο επικίνδυνο γύρισμα του Μπενίτεθ 
που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Τεσέιρα.
Μετά το 25άλεπτο ο Ερμής ανέβηκε και ισορρόπησε 
το παιχνίδι, χάνοντας ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. 
Ωστόσο και ο Εμεγκάρα και ο Ψάλτης ήταν άστοχοι 
στις κυριότερες από αυτές στο 27’ και στο 30’.
Λιγότερες οι καλές στιγμές στο δεύτερο ημί-
χρονο, με τον Ερμή να απειλεί στο 50’ με τον 
Εμεγκάρα και την ΑΕΛ να φτάνει κοντά 
στο 2-0 με κεφαλιά του Μιτρέα που 
σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι μετά και 
από απόκρουση του Αραμπατζή (63’).
Δοκάρι είχε και ο Ερμής στο 75’ με τον 
Εμεγκάρα, με τους “φτεροπόδαρους” 
να απειλούν εκ νέου για την ισοφά-
ριση. Η ΑΕΛ δεν μπόρεσε να “κλειδώσει” 
τη νίκη ούτε στο 81’ με τον Αραμπατζή να 
διώχνει το σουτ του Αϊρόσα. Το σκηνικό δεν άλλαξε 
μέχρι το τέλος, με την ΑΕΛ να παίρνει τη νίκη με 1-0 
και τον Ερμή να μένει με τις εντυπώσεις.

Ανόρθωση-Ομόνοια 1-2
Μεγάλο και ανέλπιστο όπως εξελίχθηκε διπλό, πήρε 
απόψε η Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», 
που κέρδισε την Ανόρθωση με 1-2. Οι γηπεδούχοι 
ήταν αυτοί που ήταν καλύτεροι στο παιχνίδι μέχρι το 
85’, προηγήθηκαν στο 53’ με Σισέ ενώ βρήκαν ευκαι-
ρίες για να τελειώσουν το παιχνίδι. Υπολόγισαν όμως 
χωρίς τον Ματ Ντάρμπισάιαρ, με τον Αγγλό επιθε-
τικό με δύο κεφαλιές στο 86’ και στις καθυστερήσεις, 
πέτυχε την ολική ανατροπή.
Η Ανόρθωση ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά 
στο παιχνίδι και επιδίωξε το πρώτο γκολ. Από το 
πρώτο κιόλας λεπτό, οι «κυανόλευκοι» έδειξαν τις 
προθέσεις τους για ένα γρήγορο γκολ, όμως το γύρι-

σμα του Ντουρίς δεν είχε ως αποδέκτη ποδοσφαι-
ριστή της Ανόρθωσης. Μετά την πάροδο των πέντε 
λεπτών, η Ομόνοια άρχισε να αντιδρά και να ισοζυγί-
ζει το παιχνίδι.
Μετά την πάροδο 30 λεπτών, η Ανόρθωση βρήκε 
τις πιο κλασσικές της ευκαιρίες. Αρχικά στο 33’ ο 
Ρούμπεν Ράγιος επιχείρησε την απευθείας εκτέλεση 
φάουλ, με τον Αλμπόγκε να εκτινάσσεται στην αρι-
στερή του γωνία και να γλυτώνει την εστία του από 
παραβίαση. Στην προσπάθεια του, ο τερματοφύλ-
κας της Ομόνοιας τραυματίστηκε και αποχώρησε, για 
να περάσει στη θέση του ο Χριστοδούλου. Στο 38’ ο 
Ντούρις έχασε μοναδική ευκαιρία, όταν βγήκε μόνος 
με τον Χριστοδούλου, πλάσαρε όμως άστοχα.
Καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε η Ομόνοια, 
όμως πρώτη στο γκολ έφθασε η Ανόρθωση. Στο 49’ 
ο Κατελάρης θα χάσει μοναδική ευκαιρία, όταν μετά 
από εκτέλεση κόρνερ, πήρε την κεφαλιά μέσα από την 
καρδιά της περιοχής με την μπάλα όμως να καταλήγει 
ψηλά πάνω από τα δοκάρια.
Στο 63’ η Ανόρθωση έμελλε να πάρει προβάδισμα 
στο σκορ, μετά από πάσα του Ιγκιεμπόρ ο Σισέ από 
αριστερά ελίχθηκε προς το κέντρο, επιχείρησε το δεξί 
ξερό σουτ, στέλνοντας την μπάλα να αναπαυτεί στα 

δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Χριστο-
δούλου και γράφοντας εν μέσω αποθέω-

σης το 1-0.
Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια έψαξε το 
γκολ της ισοφάρισης, ενώ η Ανόρθωση 
το γκολ που θα εδραίωνε το προβάδι-
σμα της. Στο 60’ ο Ντάρμπισάιρ στην 
αντεπίθεση, από πλεονεκτική θέση 

μέσα στην περιοχή, θα επιχειρήσει το 
σουτ στην κλειστή γωνία του Αρούς, με 

τον Ισραηλινο να αποκρούει ασταθώς και 
στην πορεία η μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Στο 73’ η 

Ανόρθωση με δράστη τον Καμαρά, έχασε μοναδική 
ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο επιθετικός 
της Μεγάλης Κυρίας, βρέθηκε σε ανεπανάληπτο τετ-
α-τετ με τον Χριστοδούλου, με το πλασέ του όμως να 
καταλήγει άουτ.
Ενώ όπως κυλούσε το παιχνίδι, έδειχνε πως η Ανόρ-
θωση θα έφευγε νικήτρια, οι γηπεδούχοι υπολόγι-
σαν χωρίς τον Ματ Νταρμπισάιαρ. Ο Άγγλος επιθετι-
κός της Ομόνοιας στο 86’ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα 
από τον Τζάιλσον και με βολίδα κεφαλιά, έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Αρούς, γράφοντας το 1-1. Αυτή 
δεν ήταν όμως η τελευταία λέξη για τον Άγγλο φορ, 
που στις καθυστερήσεις μετά από σέντρα του Χρι-
στοφή, με κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του Αρούς. Γκολ που όπως είναι λογικό πανη-
γυρίστηκε έξαλλα τόσο από τους ποδοσφαιριστές, 
όσο και από την τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας.

αθλητικά

αελ-ερμής 1-0

Πιο κοντά στην Ευρώπη

Η Νέα Σαλαμίνα νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 23ης 
αγωνιστικής και… ξέφυγε στο +4 από τους Μαυροπράσινους. Ο 

Νταμάχου στο 28’ άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Αμμοχώστου, με 
τον Τιάγκο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις 
του αγώνα.
Η Νέα Σαλαμίνα απώλεσε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 18’ όταν 
μετά από εκτέλεση φάουλ από τον Τιάγκο, ο Καρώ έκανε την κεφαλιά 
με τον Χίντι να αποκρούει με διπλή προσπάθεια. Τρία λεπτά αργότερα 
ο Παπαδόπουλος τροφοδότησε τον Ρέινολντς με κάθετη πάσα με τον 
δεύτερο να αξιοποιεί την λανθασμένη απομάκρυνση του Χίντι, όμως ο 
Σεραφείμ έδιωξε προ της τελικής γραμμής.
Αυτό που δεν πέτυχε σε εξέλιξη αγώνα η Νέα Σαλαμίνα το πέτυχε έπειτα 
από στημένη φάση. Στο 28’ ο Νταμάχου με καρφωτή κεφαλιά, μετά από 
εκτέλεση κόρνερ με τον Τιάγκο, άνοιξε το σκορ.
Οι δύο ομάδες… κατέβασαν ταχύτητες στο δεύτερο μέρος, με τον Ολυ-
μπιακό να… ψάχνει την ισοφάριση και η Νέα Σαλαμίνα την ευκαιρία για 
να «σκοτώσει» το ματς.  Οι προσπάθειες των Κάσυτο και Ελουντού δεν… 
απέδωσαν στις πρώτες αξιόλογες φάσεις του δεύτερου μέρους ενώ με 
την πάροδο του χρόνου, απόρροια του σκορ, οι δύο ομάδες προσαρ-
μόστηκαν περισσότερο στα «ζητούμενα» καθώς οι γηπεδούχοι είχαν 
την ευκαιρία να διαχειριστούν το προβάδισμα με τον Ολυμπιακό να έχει 
περισσότερο ανάγκη το γκολ ασκώντας περισσότερη πίεση στους Ερυ-
θρόλευκους.
Δύο κεφαλιές του Πολίτσι δεν βρήκαν στόχο ενώ ο Ελουντού στο 77’ 
απείλησε τους Μαυροπράσινους με… νοκ αουτ με τον Χίντι να εξουδε-
τερώνει.
Στις καθυστερήσεις ο Κίρεφ έσωσε τους γηπεδούχους μετά από σουτ του 
Καπαρτή διατηρώντας την εστία του απαραβίαστη με την Νέα Σαλαμίνα 
να πανηγυρίζει την νίκη επί του Ολυμπιακού με … 2-0 καθώς στο έκτο 
λεπτό των καθυστερήσεων ο Tιάγκο μετά από πάσα του Καρλάο  έβαλε 
το κερασάκι στην… ερυθρόλευκη τούρτα.

νέα σαλαμίνα-ολυμπιακός 2-0
Η Ερυθρόλευκη αντεπίθεση
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αθλητικά
παναθηναϊκός - μπασκόνια 80-76

Όσο έχει το ΟΑΚΑ...

Εν μέσω των... ερχόμενων εξελίξεων, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ με 
80-76 και παρέμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι του αβαντάζ έδρας στα playoffs της EuroLeague. 

Α
ναμφισβήτητα, σ το πίσω μέρος του 
μυαλού υπήρχαν όλα όσα συμβαίνουν 
τα τελευταία 24ωρα με το δημοψήφι-
σμα. Φάνηκε στο ξεκίνημα του ματς με 

την Μπασκόνια, ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Οι 
παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν το καθήκον 
τους απέναντι στην Μπασκόνια (80-76) παρά το 
γεγονός ότι ενδεχομένως να σκέφτονταν 
ότι αυτό ίσως και να ήταν το τελευταίο 
τους ματς στην EuroLeague.
Κάτι που θα φανεί την επόμενη 
εβδομάδα η οποία ε ίναι και η 
πιο κρίσιμη όσον αφορά το μέλ-
λον των «πρασίνων» στη διορ-
γάνωση. Όμως μέσα σ τ ις τ έσ-
σερις γραμμές του παρκέ ήξεραν 
ότ ι έπρεπε να κάνουν αυτό που 
ξέρουν καλύτερα και να διατηρήσουν 
«ζωντανές» τ ις ελπίδες γ ια το πλεονέ-
κτημα της έδρας στα Playoffs. Ασχέτως του τι 
θα επακολουθήσει με το δημοψήφισμα.
Ο Κένι Γκέιμπριελ ήταν εκείνος που έδωσε το 
έναυσμα για την μεγάλη αντεπίθεση στο πρώτο 
όταν και πέτυχε 15 πόντους, ενώ οι Γκιστ και 
Παππάς «καθάρισαν» στο δεύτερο ημίχρονο 
την υπόθεση της νίκης δίχως να... απειληθεί ιδι-
αίτερα ο Παναθηναϊκός. Απλούστατα οι «πρά-
σινοι» ήταν καλά προετοιμασμένοι γι’ αυτό το 
ματς και παρά το αρχικό «μούδιασμα» λόγω 
των τ ε λευταίων γεγονότων, κατάφεραν να 
μπουν στο ματς, να επιστρέψουν από το -7 (23-
30) και να έχουν τον έλεγχο μέχρι και τη λήξη 
του αγώνα.
Η διαφορά έφτασε και τους 18 πόντους στην 
τρίτη περίοδο (67-49) με τον Παναθηναϊκό να 
είναι βελτιωμένος στην άμυνα, να κλέβει μπά-
λες και να ανοίγει το transition. Οι συνεργα-
σίες Καλάθη-Γκιστ έδιναν και έπαιρναν, με τον 
φυσικό ηγέτη των «πρασίνων» να μετράει 11 
ασίστ μέχρι το τέλος της γ’ περιόδου. Μπορεί 
«εκτελεστικά» να μην βοήθησε, αλλά οργανω-
τικά ήταν «όλα τα λεφτά» για την ομάδα του 
Τσάβι Πασκουάλ. Η Μπασκόνια είχε αποδι-
οργανωθεί από την καλή άμυνα της ελληνικής 
ομάδας και το μόνο που κατάφεραν ήταν ένα 
σερί 8-0 με το οποίο μείωσαν στους 4 (80-76) 
στο 1:01 πριν από το τέλος. Αυτό ήταν και το 
σημείο που... αγχώθηκαν κάπως οι γηπεδούχοι, 
αλλά η διαφορά ήταν μεγάλη και δεν υπήρχε ο 

χρόνος για να την ολική ανατροπή.
Στο ξεκίνημα του αγώνα οι παίκτες του Πανα-
θηναϊκού παρουσιάστηκαν επηρεασμένοι από 
τα γεγονότα, το ΟΑΚΑ ήταν κάπως «παγωμένο», 
κάτι που η Μπασκόνια φρόντισε να εκμεταλλευ-
τεί και να επιβάλει τον ρυθμό τους στα πρώτα 
λεπτά. Μάλιστα κατάφερε να πάρει και διαφορά 

επτά πόντων (13-20) δύο λεπτά πριν από 
το τέλος, κάνοντας ό,τι ακριβώς και 

οι υπόλοιπες ομάδες που αν τ ι-
μετωπίζουν τους «πράσινους». 
Συγκεκριμένα «χ τύπησε» σ το 
«ζωγραφιστό» με τους Σενγκέ-
λια και Βόιτμαν, με την άμυνα 
των γηπεδούχων να... μπάζει 
και να μην μπορεί να βρει αγω-

νιστικό ρυθμό.
Άλλωστε γι’ αυτόν τον λόγο αποκτή-

θηκε ο Έντριαν Πέιν (ο οποίος παρε-
μπιπτόν τως αποθεώθηκε από τον κόσμο 

του Παναθηναϊκού), ήτοι να καλύψει το «κενό» 
στην ρακέτα του Παναθηναϊκού. Το ματς άλλαξε 
τελείως μορφή όταν ο Πασκουάλ άρχισε να ανα-
κατεύει την τράπουλα. Ο Κένι Γκέιμπριελ έμελλε 
να συνεχίσει το επιθετικό του κρεσέντο από 
το ματς της Πυλαίας κόντρα στον ΠΑΟΚ και να 
αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί για να επιστρέψει 
ο Παναθηναϊκός στο ματς και να... ξεσηκώσει 
το ΟΑΚΑ.
Με δύο τρίποντα σ το τέλος της α’ περιόδου 
έφερε τον Παναθηναϊκό στο -1 (21-22) ενώ δεν... 
σταμάτησε εκεί. Με την ίδια ευστοχία μπήκε και 
στην δεύτερη περίοδο, έχοντας την αμέριστη 
συμπαράσταση του -επίσης πολύ καλού- Λού-
κας Λεκαβίτσιους.
Αν και η Μπασκόνια προηγήθηκε με 23-30, ο 
Παναθηναϊκός κατάφερε να πραγματοποιή-
σει ένα σερί 10-0 και να πάρει το προβάδισμα 
με 33-30 και να γίνει το αφεντικό του αγώνα. 
Μάλισ τα έφτασε την διαφορά υπέρ του και 
σ τους +6 πόντους, την οποία και διατήρησε 
μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (46-40).
Σε αυτό το διάσ τημα ο Γκέ ιμπριε λ ε ίχε 15 
πόν τους με 1/1 δίπον το, 4 /6 τρίπον τα, 1/2 
βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 19 βαθ-
μούς στο PIR. Ο Γκιστ είχε άλλους 9 πόντους στο 
πρώτο μισό του αγώνα, ενώ ο Καλάθης είχε μοι-
ράσει... 7 ασίστ!
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 46-40, 67-53, 80-76

Βέντσπιλς - παοκ 59-80
«Πάρτι» πρόκρισης ο ΠΑΟΚ 
στην Λετονία!

Σ
υνεχίζει το ταξίδι του 
στο Champions League 
o ΠΑΟΚ. Η ομάδα του 
Παπαθεοδώρου επι-

κράτησε με 80-59 εκτός έδρας 
της Βέντσπιλς σε ένα ματς ζω-
ής και θανάτου και πέρασε ως 
3ος στην φάση των «16» του 
Basketball Champions League, 
αφού η Τενερίφη νίκησε την 
Νεπτούνας. 
Για την ομάδα του Παπαθε-
οδώρου ο Μαργαρίτης ήταν 
πρώτος σκόρερ με 13, ενώ 
double double έκανε ο Κρου-
μπάλι με 12 πόντους και 10 
ριμπάουν τ. Πλέον ο «δικέ-
φαλος του Βορρά» θα περι-
μένει να μάθει τον αντίπαλο 
της σ την κλήρωση της 14 
Φλεβάρη, ο οποίος θα είναι 
κάποιο ς  2ος  των  ομ ί λων 
(επειδή ο ΠΑΟΚ βγήκε 3ος 
στον δικό του).
O ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος 
στο ματς, αφού ο Γκος έκανε 
το 7-15, αναγκάζον τας τον 
προπονητή της Βέντσπιλς να 
πάρει timeout. Οι Λετονοί 
αντέδρασαν γρήγορα και με 
τον Σκέλε μείωσαν σε 16-19 
στο 9’. Τελικά ο Γιάκοβιτς με 
τ ρίπον το διαμόρφωσε το 
αποτέλεσμα της πρώτης περι-
όδου (19-23).
Η ομάδα του Παπαθεοδώρου 
ξεκίνησε με απόλυτη συγκέ-
ν τρωση σ το δεύτερο δεκά-
λεπτο και με το τρίποντο του 
Κρουμπάλι έγινε το 19-31, με 
τον ΠΑΟΚ να τρέχει σερί 0-8. 
Τα δύο τρίποντα του Φρεϊμά-
νις έριξαν την διαφορά στους 
10 (31-41). Οι φιλοξενούμε-
νοι διατήρησαν την διαφορά 
και πήγαν στο ημίχρονο με το 
σκορ στο 36-46. Στα πρώτα 
20 λεπτά ο ΠΑΟΚ μετρούσε 
7/14 (50%) τρίποντα, έχοντας 
7 διαφορετικούς σκόρερ σε 
αυτό τον τομέα.
Οι Λετονοί με ένα 7-0 μεί-
ωσαν σε 43-46 χάρη σ τον 

Γκούλμπις, κάτ ι που έκανε 
τον Παπαθεοδώρου να καλέ-
σει εσπευσμένα timeout. Η 
Βέν τσπιλς έγραψε το 49-51 
με τον Ουμπίγ ια σ το 25’, 
ο οποίος έφτασε τους 14 
πόν τους ,  δημ ιουργών τα ς 
τεράσ τ ια προβλήματα σ την 
ε λ λην ική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ 
έδε ιξε χαρακ τήρα, με τον 
Χαραλαμπόπουλο να σκορά-
ρει για το 52-62 στο 29’.
Η Βέντσπιλς προσπάθησε να 
μειώσει, αλλά ο Χαραλαμπό-
πουλος με τρίποντο έκανε το 
59-74. Ο ΠΑΟΚ έλεγξε το ματς 
σ τη συνέχεια και πήρε μια 
εύκολη νίκη-πρόκριση.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο ΠΑΟΚ εκμε-
ταλλεύτηκε τη διαφορά 10 
πόντων που έχτισε στο τέλος 
της τρίτης περιόδου, είχε 23 
ασίστ εναντι 12 του αντιπά-
λου του, ενώ υποχρεώσε την 
Βέντσπιλς στο 6/22 στα τρί-
ποντα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Κρουμπάλι είχε 12 πόντους 
και  10 ριμπάουν τ ,  ε νώ ο 
Μαργαρίτης μέτρησε 13 με 4 
ασίστ. Οι δύο τους ήταν πρω-
ταγωνιστές.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Χαραλα-
μπόπουλος, Τζόουνς και Γκος 
βοήθησαν πολύ σ το διπλό 
του ΠΑΟΚ με 12, 11 και 10 
πόντους αντίστοιχα
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Ο Χάμιλτον έμεινε 
άποντος με 0/3 σουτ και δεν 
κατάφερε να συνε ισφέρε ι 
στην ομάδα του
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ο Χαρα-
λαμπόπουλος εκ τέ λεσε γ ια 
τρεις (59-74) στο 35’ και στην 
ουσ ία κλε ίδωσε την πρό -
κριση του ΠΑΟΚ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο ΠΑΟΚ τίποτα, 
ε νώ οι ητ τημένοι το 6 /22 
στα τρίποντα και το τραγικό 
τέταρτο δεκάλεπτο.
Τα Δεκάλεπτα: 19-23, 36-46, 
52-62, 59-80
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