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επικαιρότητα

«Τα Ίμια είναι ελληνικά νησιά» απαντά στην Τουρκία ο 
Καμμένος

Γ
ια προκλήσεις της Τουρκίας που φτάνουν πολύ κο-
ντά σε «ατύχημα» στο Αιγαίο έκανε λόγο ο Πάνος 
Καμμένος σε δήλωσή του από τις Βρυξέλλες και τη 
Σύνοδο των υπουργών Άμυνας των κρατών μελών 

του ΝΑΤΟ.
Ο υπουργός Άμυνας στη δήλωσή του κάνει λόγο για 
«λεονταρισμούς» εκ μέρους της Τουρκίας και για προ-
κλητικές συμπεριφορές που χρεώνονται σε κάποιους 
κυβερνήτες αναφερόμενος στο περιστατικό με το πλοίο 
του πολεμικού ναυτικού του Λιμενικού στα Ίμια.
Ο Πάνος Καμμένος είχε συνομιλίες με τον υπουργό Άμυ-
νας των ΗΠΑ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των 
οποίων τους έδειξε «αποδεικτικό υλικό που καταρρίπτει 
κάθε τουρκικό ισχυρισμό ότι πρόκειται δήθεν για ατύ-
χημα είτε για αιτιάσεις της Ελλάδας».
Η δήλωση του Πάνου Καμμένου έχει ως εξής:
«Σήμερα, νωρίς το πρωί, είχα τη δυνατότητα να συνα-
ντήσω και να συνομιλήσω για αρκετή ώρα με τον 
Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
Στρατηγό Μάτις και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ, στους οποίους εξέθεσα την τελευταία 
προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και 
στην περιοχή των Ιμίων, των ελληνικών νησιών, και εντός 
των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Είχα τη δυνατότητα να τους επιδείξω αποδεικτικό υλικό 
που καταρρίπτει κάθε τουρκικό ισχυρισμό ότι πρόκειται 
δήθεν για ατύχημα είτε για αιτιάσεις της Ελλάδας.
Η Τουρκία προκαλεί, παραβιάζει τα ελληνικά και τα 
ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, προχωρεί σε πράξεις παρα-
βίασης κάθε έννοιας ναυτικού δικαίου και φτάνει πολύ 
κοντά σε ένα «ατύχημα» στο Αιγαίο. Έχει την απόλυτη 
ευθύνη. Δεν μπορεί κανένας μέσα στην ίδια Συμμαχία, 
στο ΝΑΤΟ, να αμφισβητεί την επικράτεια ενός άλλου 
κράτους.
Τα Ίμια είναι ελληνικά νησιά, αυτό είναι ξεκάθαρο από 
όλες τις συνθήκες που και η ίδια η Τουρκία έχει υπογρά-
ψει. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι, 
από τη μία πλευρά των λεονταρισμών, των δηλώσεων 
δήθεν συμβούλων του Ταγίπ Ερντογάν και η προκλητική 
συμπεριφορά στο Αιγαίο που εν συνεχεία χρεώνεται σε 
κάποιους κυβερνήτες πλοίων και από την άλλη πλευρά, 
διπλωματικά, η Τουρκία να λέει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, 
αλλά πρόκειται περί ατυχήματος.
Πρέπει να αναλάβει καθένας την ευθύνη του. Η Ελλάδα 

είναι μία ειρηνική χώρα, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να 
αποδεχθεί την οποιαδήποτε πρόκληση παραβίασης της 
εθνικής κυριαρχίας, ακόμα και λεκτικής αμφισβήτησης 
από επίσημους ή ανεπίσημους συμβούλους από την 
πλευρά της Τουρκίας.
Είναι πλέον ενήμερες, με τα αποδεικτικά στοιχεία, η Συμ-
μαχία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και όλες 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε στη 
σύνοδο του Μονάχου να ενημερώνουμε τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για αυτή ακριβώς τη 
συμπεριφορά.
Θα πρέπει επιτέλους να πάρει απόφαση η Τουρκία ότι 
δεν μπορεί να παίζει παιχνίδια με την Ελλάδα με τέτοιου 
είδους χειρισμούς, από τη μία πλευρά ναυτικούς και 
λεκτικούς και από την άλλη πλευρά διπλωματικών υπα-
ναχωρήσεων.

Δεν πρόκειται να ανεχτούμε περαιτέρω τέτοια συμπερι-
φορά της Τουρκίας».

Κλιμακώνει την κρίση η Άγκυρα: Τα Ίμια είναι 
δικά μας
Την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης στο Αιγαίο, ένα 
24ωρο μετά τον εμβολισμό του ελληνικού λιμενικού σκά-
φους από τουρκικό στην περιοχή των Ιμίων, επιλέγει να 
ακολουθήσει η τουρκική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τα 
Ίμια «τουρκικό έδαφος», με δήλωση που έδωσε στη δημο-
σιότητα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει να προκαλεί ένταση, 
πραγματοποιώντας περιπολίες με ικανό αριθμό σκαφών 
στην περιοχή, τα οποία δεν διστάζουν να προκαλέσουν 
επεισόδιο με ελληνικά σκάφη, με αποκορύφωμα το σοβα-
τότατο επεισόδιο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
Η ελληνική κυβέρνηση, που αντέδρασε με μεγάλη καθυ-
στέρηση, παρακολουθεί τις εξελίξεις και επιχειρεί μέσω 
της διπλωματικής οδού να αποκλιμακώσει την κατάσταση, 
με την τουρκική πλευρά, ωστόσο, να εκτοξεύει απειλές 
και να προχωρά ένα βήμα παραπάνω, χαρακτηρίζοντας 
το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ενέτασσε στις λεγόμε-
νες «γκρίζες ζώνες» - κατά τον τουρκικό χαρακτηρισμό-, 
«τουρκικό έδαφος». 
Οι κινήσεις της Τουρκίας έρχονται σε σύγκρουση τόσο με 
το διεθνές δίκαιο, όσο και με τη συμφωνία του 1996, η 
οποία προέβλεπε ότι στην περιοχή δεν μπορούν να πλέουν 
πολεμικά σκάφη, αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή των Τούρκων αναφέρεται:
«Σε μία δήλωση που έγινε σήμερα από το ελληνικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών, γίνεται ο ισχυρισμός ότι έγινε έντονο 
διάβημα από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εξωτε-
ρικών, αναφορικά με ένα επικίνδυνο περιστατικό στα Καρ-
ντάκ, παρουσία του δικού μας Γενικού Γραμματέα. Δυστυ-
χώς με αυτή τη δήλωση, η ελληνική πλευρά, παραπλανά 
την κοινή γνώμη και παραποιεί τα γεγονότα όπως πάντα».
Η αλήθεια είναι πως ο γ.γ. του υπουργείου μας χθες το 
βράδυ κάλεσε τον γ.γ. του ελληνικού υπουργείου Εξω-
τερικών και τον ενημέρωσε πως στα (Καρντάκ) Ίμια, τα 
οποία ανήκουν στη χώρα μας, υπάρχει έντονη παρου-
σία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον αέρα και στη 
θάλασσα. Του ανέφερε πως δεν θα ανεχθούμε τέτοιες 
συμπεριφορές, πως δεν συμφέρει η ένταση τις δύο χώρες 
και ζήτησε να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη στάση».

«Η Τουρκία προκαλεί, παραβιάζει 

τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά 

χωρικά ύδατα,  προχωρε ί  σε 

πράξεις παραβίασης κάθε έννοιας 

ναυτικού δικαίου και φτάνει πολύ 

κον τά σε ένα «ατύχημα» σ το 

Αιγαίο» ανέφερε σε δήλωσή του ο 

Πάνος Καμμένος
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Σ
ε μια συνεδρίαση που θα ξεκινήσει 
την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το πρωί 
στη Βουλή θα συζητηθεί η πρότα-
ση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων 

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για σύσταση προανακρι-
τικής επιτροπής που θα ερευνήσει την υπό-
θεση Novartis.
Η εισήγηση του προέδρου της Βουλής Νίκου 
Βούτση για μια συνεδρίαση και ψηφοφορία 
με δέκα κάλπες – μια για κάθε πρόσωπο που 
προτείνεται για περαιτέρω έλεγχο – έγινε 
αποδεκτή κατά πλειοψηφία από τα μέλη της 
Διάσκεψης των προέδρων του κοινοβου-
λίου.
Ωστόσο, ο κ. Βούτσης επιφυλάχθηκε να εξε-

τάσει το αίτημα της αντιπολίτευσης για διε-
ξαγωγή ψηφοφορίας με μια κάλπη. Δηλαδή 
να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο με όλα τα φερό-
μενα ως εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα τρία 
αδικήματα ώστε οι βουλευτές να μπορούν 
να επιλέξουν το πρόσωπο που επιθυμούν να 
παραπέμψουν και το αδίκημα για το οποίο 
θέλουν να ελεγχθεί. Το ψηφοδέλτιο θα κατα-
λήγει σε μια κάλπη και με τον τρόπο αυτό θα 
συντομεύσει η διαδικασία της καταμέτρη-
σης. Τις επόμενες ημέρες θα ερωτηθεί το 
επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής εάν η 
διαδικασία με μια κάλπη είναι σύννομη και 
σε περίπτωση θετικής απάντησης το θέμα 
θα τεθεί στην Ολομέλεια.

επικαιρότητα

Την επόμενη Τετάρτη ψηφίζουν 
στη Βουλή προανακριτική για 
τη Novartis

Κοτζιάς: Η Τουρκία έφτασε 
και προσπέρασε την 
κόκκινη γραμμή στα Ίμια

«Τους είπαμε ότι δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια ειρηνική ας το πούμε 
συμπεριφορά από την ελληνική πλευρά», πρόσθεσε ο υπουργός 
Εξωτερικών

Ο 
Νίκος Κοτζιάς είναι ένα από τα 
πρόσωπα της τρέχουσας και κρί-
σιμης επικαιρότητας, καθώς ο ρό-
λος του ως υπουργός Εξωτερικών 

τον κατατάσσει στην πρώτη γραμμή του εν-
διαφέροντος, ειδικότερα μετά τις τελευταί-
ες εντάσεις και τις προκλήσεις της Τουρκίας 
στο Αιγαίο και στα Ίμια, αλλά και λόγω των 
διαπραγματεύσεων για το Σκοπιανό και το 
μείζον ζήτημα του ονόματος της γειτονικής 
χώρας.
Ο υπουργός Εξωτερικών παραχώρησε συνέ-
ντευξη εφ’ όλης της ύλης στον τηλεοπτικό 
σταθμό Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ, μιλώ-
ντας για τα «καυτά» ζητήματα της εξωτερικής 
πολιτικής που αντιμετωπίζει η χώρα.
Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα για την 
αντίδραση της ελληνικής 
πλευράς, ο Νίκος Κοτζιάς 
δήλωσε: 
«Για αυτό τους σημειώ-
σαμε εμείς στην ανακοί-
νωσή μας ότι παραβιά-
ζουν το διεθνές δίκαιο 
και δεν ξέρουν και γεω-
γραφία... Διότι τα Ίμια 
είναι ασφαλώς ελληνικά. 
Το αποδίδει και το διε-
θνές δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις -συν-
θήκες. Νομίζω δεν τίθεται υπό αμφισβή-
τηση και δεν μου αρέσει να ανοίγω τέτοιες 
συζητήσεις, γιατί συμμετέχω σε μία ανοη-
σία τουρκική. Θα έλεγα ότι η Τουρκία έχει 
γίνει πάρα πολύ νευρική.  Στην υπόθεση που 
υπήρξε γύρω από τα νησιά των Ιμίων έφτασε 
στην κόκκινη γραμμή και με κάποια έννοια 
την προσπέρασε…  και τους είπαμε ότι δεν 
θα υπάρξει ξανά τέτοια ειρηνική ας το πούμε 
συμπεριφορά από την ελληνική πλευρά. 
Νομίζω ότι η Τουρκία είναι νευρική, γιατί 
δεν πάει καλά στη Συρία . Έχει το μέτωπο του 
Ιράκ ανοιχτό, με την Αρμενία έχει κλειστά 
τα σύνορα της, με την Κύπρο συμπεριφέρε-
ται ως καουμπόι στα ανατολικά της Μεσο-
γείου Λόγω της ΑΟΖ και από το γεγονός ότι 
έχουνε βρεθεί όπως φαίνεται μεγάλες ποσό-
τητες φυσικού αερίου που αντιλαμβάνε-
ται ότι δεν θα μπορέσει να κάνει το παιχνίδι 
το ενεργειακό που εκείνη ήθελε και όπως 

ήθελε. Και δείχνει  αυτή τη νευρικότητα της, 
αυτή τη γενικευμένη νευρικότητα και επιθε-
τικότητα, που καταδεικνύει δύο πράγματα 
κατά τη γνώμη μου για την εξωτερική πολι-
τική: Το ένα, το θέμα με το οποίο ξεκινή-
σαμε τη συζήτηση μας σήμερα, ότι πρέπει να 
λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με τους 
γείτονες και να συγκεντρωθούμε στο κύριο 
γεωστρατηγικό πολιτικό πρόβλημα που 
έχει η χώρα μας και το δεύτερο ότι πρέπει 
να έχουμε μία εξωτερική πολιτική με αυστη-
ρούς κανόνες και αυστηρές αρχές, η οποία 
όμως ταυτόχρονα να μην αφήνει περιθώρια 
να εκδηλώνεται σε βάρος μας αυτή η νευρι-
κότητα».
Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι δεν είστε, ούτε 
εγώ είμαι, αλλά καλό είναι να θυμίσουμε, 

ότι με κάτι τέτοιες κραυ-
γές πήγαμε στον πόλεμο του 
1897, πήγαμε στον πόλεμο της 
μικρασιατικής καταστροφής, 
με τέτοιες μεγάλες κραυγές 
κενότητας η χούντα μίλαγε για 
τα εθνικά πατριωτικά καθήκο-
ντα και παρέδωσε την Κύπρο 
ουσιαστικά στον Τούρκο 
κατακτητή. Πρέπει να θυμό-
μαστε ότι το θερμόμετρο του 

πατριωτισμού δεν είναι ευθέως ανάλογο με 
τον τόνο της φωνής. Πρέπει να απευθύνεσαι 
στον άλλον με την υπευθυνότητα, τη νηφα-
λιότητα και τη διατύπωση μιας στρατηγικής, 
που πολλές φορές δεν χρειάζεται να λέγεται 
και δημόσια. 
Το διάβημα, αν δείτε νομίζω τις ανακοινώ-
σεις των ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών, 
τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ευρω-
παϊκής επιτροπής ο κύριος Γιούνκερ, θα δείτε 
ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει τον Ευρω-
παϊκό χώρο μαζί της. Και με σαφήνεια ότι 
εδώ δεν παραβιάζονται μόνο τα ελληνικά 
χωρικά σύνορα, αλλά τα σύνορα της Ευρώ-
πης. Έχει μεγάλη σημασία να κατανοηθεί 
αυτό και πρέπει η Ελλάδα να είναι προσε-
κτική σε μία εποχή που η Τουρκία θέλει να 
βγάλει την εσωτερική της κρίση και την ανα-
σφάλεια που την περιγράψαμε προηγούμενα 
και έλλειψη νηφαλιότητας προς την πλευρά 
μας».
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«Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας δεν είναι υπό 
διαπραγμάτευση» το μήνυμά του - Αστείο να μιλά ο Τσίπρας για πατριωτισμό

Κ
ριτική στην κυβέρνηση ότι 
με την ανεύθυνη στάση της 
εμπέδωσε την πεποίθηση 
στην Άγκυρα ότι διολισθαίνει 

από τις πάγιες εθνικές θέσεις άσκησε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 
ΚΟ του κόμματός του.
Με αφορμή,  δε, τη συνομιλία του 
Αλέξη Τσίπρα με τον Μπιναλί Γιλντι-
ρίμ αναρωτήθηκε «του τόνισε ότι δεν 
υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο 
και ότι τα Ίμια ήταν και θα είναι ελλη-
νικό έδαφος; Γιατί ακόμα και αυτές οι 
αυτονόητες επισημάνσεις δεν αναφέρ-
θηκαν στη διαρροή του Μαξίμου».
«Οι πολίτες έχουν γνώση και άποψη 
για του πολιτικούς προισταμένους των 
δύο κρίσιμων υπουργείων, του Εξωτε-
ρικών και της Άμυνας. Κάποιοι έσπει-
ραν ψεύτικο πατριωτισμό και θερί-
ζουν εθνικές υποχωρήσεις» τόνισε ο 
κ. Μητσοτάκης
Τόνισε, ακόμα, ότι «το μήνυμα της 
Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Στο 
Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. 
Τα Ίμια είναι ελληνικά. Τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της πατρίδας δεν είναι υπό 
διαπραγμάτευση».
«Είχα πει εξαρχής ότι ευθύνες της 
κυβέρνησης για τους συνολικούς 
χειρισμούς στα θέματα εξωτερικής 
και άμυνας είναι μεγάλες. Ζητήσαμε 
σύγκληση της επιτροπής εθνικής άμυ-
νας και εξωτερικών κεκλεισμένων των 
θυρών για οικοδόμηση εθνική γραμ-
μής και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. 
Έχει να κρύψει κάτι;» αναρωτήθηκε ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Αστείο να μιλά για πατριωτι-
σμό ο Τσίπρας
Ανεβάζοντας τους τόνους κατά του 
Αλέξη Τσίπρα τον κατηγόρησε ότι 
«αντί να φτιάξει ενιαία γραμμή επέ-
λεξε και το ζήτημα των Σκοπίων για να 
προωθήσει τα στενά του κομματικά 
συμφέροντα» ενώ για όσα συμβαί-
νουν στην εν εξελίξει διαπραγμάτευση 
είπε ότι «είναι αποτέλεσμα πολιτικής 
ανευθυνότητας και διαπραγματευτι-

κής ανικανότητας».
«Συνειδητά επιχείρησε να διχάσει τους 
πολίτες. Αρχικά αποκάλεσε ακροδεξι-
ούς όσους συμμετείχαν στα συλλαλη-
τήρια και στη συνέχεια συνέχισε τις 
προσβολές μιλώντας για ετερόκλητο 
όχλο. Το ανατριχιαστικό είναι η βαθιά 
αντιδημοκρατική περιφρόνηση των 
πατριωτικών συναισθημάτων εκα-
τοντάδων χιλιάδων συμπολιτών» 
συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης.
«Ένας πρωθυπουργός που περιφρο-
νεί την πατριωτική ευαισθησία είναι 
ανίκανος να ηγηθεί μιας εθνικής προ-
σπάθειας, δεν έχει την εμπιστοσύνη 
των Ελλήνων. Όταν ακούω ότι μιλά 
για πατριωτισμό μου φαίνεται αστείο 
γιατί δεν υπάρχει τίποτα πατριωτικό 
στα 100 δισ. με τα οποία χρέωσε τη 
χώρα» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια από 
τις ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξί-
μου για την υπόθεση Novartis λέγο-
ντας ότι «ποτέ δεν θα γίνουμε  σαν 
τους συγγραφείς των υπογείων του 
Μαξίμου με ανακοινώσεις που εκδί-
δονται με το εθνόσημο της ελληνικής 
δημοκρατίας αλλά πρόκειται για το 
πνεύμα των πιο άθλιων τρολς του δια-
δικτύο».
Σε μια σύντομη αναφορά του στην 
οικονομία ο πρόεδρος της ΝΔ έκανε 
λόγο για αποτυχία στο στόχο της ανά-
πτυξης, για μείωση των μισθών και 
των συντάξεων των πολιτών σημει-
ώνοντας με έμφαση ότι «οι ίδιοι οι 
δανειστές περίπου τους γελοιοποιούν 
όταν παραδέχονται ότι με τον Τσίπρα η 

ζωή τους έγινε ευκολότερη». «Τα παλιά 
συνθήματα για κανένα σπίτι στα χέρια 
τραπεζίτη έγιναν χιλιάδες πλειστηρι-
ασμοί και εκατομμύρια κατασχέσεις. 
Επί Τσίπρα οι φτωχοί έγιναν φτωχό-
τεροι και η μεσαία τάξη διαλύεται» 
συμπλήρωσε.  Υπογράμμισε, δε, ότι 
«από παντού έρχονται μηνύματα για 
αυξημένη επιτροπεία. Μέχρι και ο Τσί-
πρας παραδέχθηκε ότι διαπραγματεύ-
εται αυτό το πράγμα και όλοι ξέρουμε 
τι συμβαίνει όταν ο Αλέξης Τσίπρας 
διαπραγματεύεται».
Άθλια μεθόδευση η υπόθεση Novartis
«Έχουν καταρρεύσει όλοι οι πυλώ-
νες του κυβερνητικού success story 
και γι αυτό κατέφυγε στη λάσπη και 
να σέρνει τη χώρα στο βούρκο» συνέ-
χισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-
τίας ξεκινώντας την αναφορά του στην 
υπόθεση Novartis κάνοντας λόγο για 
τον «πιο προβλέψιμο αντιπερισπασμό 
μιας κυβέρνησης που ψυχορραγεί».
«Υπάρχει σκάνδαλο Novartis γιατί 
είναι παγκόσμιο. Δεν αναδείχθηκε 
από κάποιος αριστερούς ατσίδες αλλά 
από το FBI. Παντού αντιμετωπίζεται 
ως οικονομικό σκάνδαλο και όχι ως 
βέλος στην πολιτική φαρέτρα. Πράγ-
ματι υπήρξε υπέρβαση φαρμακευ-
τικής δαπάνης στα χρόνια πριν την 
κρίση και όταν η ΝΔ περιέκοψε τη 
δαπάνη αυτή ο πρώτος που έβγαζε 
πύρηνες ανακοινώσεις ήταν ο Τσί-
πρας. Πάει πολύ τώρα να ενδύεται τον 
μανδύα της κάθαρσης» πρόσθεσε ο κ. 
Μητσοτάκης.
Ξεκαθάρισε, δε, ότι η Νέα Δημοκρα-
τία θα υπερψηφίσει την πρόταση για 
σύσταση προανακριτικής επιτρο-
πής τονίζοντας: Φως στο σκοτάδι, να 
μάθουμε την αλήθεια εκεί όμως που 
πρέπει, να διεκδικήσουμε τη ζημιά 
στον προυπολογισμό, να εγκαταστή-
σουμε τις θεσμικές δικλίδες για να μην 
επαναληφθούν παρόμοαι στο μέλ-
λον και όχι σε μια άθλια σκευωρία της 
κυβέρνησης για να προστατεύσει τους 
δικούς της ανθρώπους και να πλήξει 
τους πολιτικούς της αντιπάλους».

Μητσοτάκης: Κάποιοι έσπειραν ψεύτικο 
πατριωτισμό και θερίζουν εθνικές υποχωρήσεις

Απόλυτη ουδετερότητα 
από το ΝΑΤΟ: Να 
αποφευχθεί κλιμάκωση 
της έντασης στο Αιγαίο, 
λέει ο Στόλτενμπεργκ

«Απευθύνω έκκληση να συνεχιστούν οι 
επαφές έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοια 
περιστατικά στο μέλλον», υπογράμμισε ο γγ 
του ΝΑΤΟ

Έ
κκληση να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έ-
ν τασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που 
προκλήθηκε μετά τα πρόσφατα συμβάντα 
στο Αιγαίο, απηύθυνε ο γενικός γραμματέας 

του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.
Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στις Βρυξέλλες μετά το πέρας της υπουργικής 
Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Γ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι 
το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων που 
είχε με τους υπουργούς Άμυνας της Ελλάδας και της 
Τουρκίας και ότι ενημερώθηκε σχετικά με το περι-
στατικό του εμβολισμού πλοίου του Λιμενικού.
«Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι δύο πρωθυπουργοί 
συνομίλησαν στο τηλέφωνο και απευθύνω έκκληση 
να συνεχιστούν οι επαφές έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον, να μειωθούν 
οι έν τασεις και να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», 
είπε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες είναι «πολύ-
τιμοι σύμμαχοι». «Θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατό προκειμένου να αποφευχθούν πραγματικά 
προβλήματα και η κλιμάκωση της διαμάχης και της 
έντασης μεταξύ τους», υπογράμμισε ο γγ του ΝΑΤΟ.
«Ελπίζω ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν 
σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση» επισήμανε, λέγο-
ντας ότι αυτό το ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο των 
συνομιλιών που είχε με τον πρωθυπουργό Ζ. Ζάεφ 
και την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ κατά τη διάρκεια πρό-
σφατης επίσκεψής του στα Σκόπια. Είπε ακόμη ότι 
δήλωσαν «σαφώς» πως προτίθεν ται να δείξουν 
«ευελιξία» προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Σημεί-
ωσε, ακόμη, ότι μίλησε πρόσφατα για το θέμα και 
με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και ότι υπάρχουν 
πλέον «νέες προτάσεις» των Ηνωμένων Εθνών για 
την επίλυση του ζητήματος.
«Θα ήμουν προσεκτικός στις εικασίες για επίτευξη 
συμφωνίας καθώς το ζήτημα αυτό είναι ανοιχτό 
περισσότερο από 20 χρόνια, από το 1995, και ο 
διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών εργάζε-
ται πολλά χρόνια γι’ αυτό» ανέφερε, εκφράζοντας, 
ωστόσο την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια λύση που θα 
ανοίξει το δρόμο και για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο 
ΝΑΤΟ.
«Γι’ αυτό κάνω έκκληση να επιδείξουν ευελιξία για 
την επίλυση του ζητήματος» επισήμανε ο γγ του 
ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι συζήτησε το εν λόγω θέμα 
και με τον υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο.
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Με πρώτο θέμα την Ελλάδα 
θα συνεδριάσει την Καθαρά 
Δευτέρα το Eurogroup 
σύμφωνα με την επίσημη 
ατζέντα που δόθηκε στη 
δημοσιότητα. Η συνεδρίαση 
θα αρχίσει στις 16.00 ώρα 
Ελλάδας (15.00 Βρυξελλών).

Σ
ύμφωνα με το έγγραφο 
«το Eurogroup θα αποτι-
μήσει εν συντομία την πε-
ραιτέρω πρόοδο στην ε-

φαρμογή των προαπαιτούμενων 
της τρίτης αξιολόγησης που απο-
μένουν. Στην προηγούμενη συ-
νεδρίαση το Eurogroup εξέφρα-
σε ικανοποίηση για την εφαρμο-
γή σχεδόν όλων των συμφωνη-
θέντων προαπαιτούμενων ενερ-
γειών (prior actions) για την τρίτη 
αξιολόγηση του προγράμματος 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ESM)».
Επιπλέον τον ίζε ται ότ ι «το 
Eurogroup έδωσε εντολή στο 
Euro Working Group να επαλη-
θεύσει την πλήρη εφαρμογή των 
εκκρεμών προαπαιτούμενων 
δράσεων βάσει της αξιολόγησης 
από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. 
Μετά την ολοκλήρωση της πλή-
ρους εφαρμογής των προαπαι-
τούμενων ενεργειών και με την 
ολοκλήρωση των εθνικών διαδι-

κασιών (σ.σ.: εννοεί την έγκριση 
από κοινοβούλια όπου απαιτεί-
ται) το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ESM αναμένεται να εγκρίνει την 
εκταμίευση της τέταρτης δόσης 
στο πλαίσιο του προγράμματός 
του».
Παρά τη γκρίνια για την καθυ-
στέρηση των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασμών και των ιδιωτικο-
ποιήσεων την Δευτέρα δεν ανα-
μένονται αρνητικές εκπλήξεις. Ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος είχε χθες επα-
φές με την Rothschild στο Παρίσι 
και σήμερα συνταντάται με επεν-
δυτές και τράπεζες στο Λον-
δίνο. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο 
Eurogroup με στόχο την ομαλή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών 
για την εκταμίευση του πρώτου 
μέρους της δόσης, ύψους 5,7 δισ. 
ευρώ.
Aπό αυτά τα χρήματα, 3,3 δισ. 
ευρώ θα κατευθυνθούν για την 
κάλυψη των δανειακών ανα-
γκών της χώρας για το διάστημα 
Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2018, 
1,9 δισ. ευρώ για τη δημιουρ-
γία ταμειακού αποθέματος (cash 
buffer) και 0,5 δισ. ευρώ για την 
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες.
Το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ από 
τα 6,7 δισ. ευρώ της συνολι-
κής δόσης προγραμματίζεται να 

δοθεί επίσης για ληξιπρόθεσμα 
αλλά θα εγκριθεί τον Απρίλιο ή 
τον Μάιο αν πρώτα το κράτος 
εκκαθαρίσει υποχρεώσεις συνο-
λικού ύψους 1 δισ. ευρώ και εφό-
σον διαπιστωθεί ότι λειτουργεί 
απρόσκοπτα το σύστημα ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών ακι-
νήτων.
Ανώτερος αξιωματούχος της 
Ευρωζώνης μιλώντας υπό το 
καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε 
ενόψει του Εurogroup, πως δεδο-
μένης της πολιτικής συμφωνίας 
που έφτασαν τα τεχνικά κλιμά-
κια για τη τρίτη αξιολόγηση, 

οι Υπουργοί Οικονομικών της 
Ευρωζώνης είναι γενικά ευχα-
ριστημένοι από τη πορεία υλο-
ποίησης των προαπαιτουμέ-
νων από τις Αρχές στην Ελλάδα, 
καθώς λίγα απομένουν. Αναμένε-
ται συνεπώς να υπάρξει σύντομα 
συμφωνία από τους θεσμούς που 
θα οδηγήσει στο πράσινο φως 
για την εκταμίευση.
Παρόλα αυτά ο ίδιος αξιωματού-
χος άφησε ανοιχτό το ζήτημα της 
λήψης απόφασης αυτής για τη 
δόση των 5,7 δισ την ερχόμενη 
Δευτέρα, σημειώνοντας ωστόσο 
ότι η καθυστέρηση δεν θα διαρ-

κέσει πολύ.
Συμπλήρωσε επίσης, πως είναι 
τεχνικής φύσης τα εναπομείνα-
ντα ζητήματα, όπως η προώθηση 
των συζητούμενων ιδιωτικοποι-
ήσεων, αναφέροντας την εκκί-
νηση των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασμών, τη δεσμευτική προ-
σφορά για την ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΣΦΑ και την απόφαση του 
ΣτΕ για την επένδυση στο Ελλη-
νικό. «Οι θεσμοί θα δουν πόσο 
μακριά έχουμε πάει, ενδεχομέ-
νως να είναι έτοιμοι για τη Δευ-
τέρα, ενδεχομένως και όχι», είπε 
χαρακτηριστικά.

Πρώτο θέμα η Ελλάδα στο Eurogroup της Καθαράς Δευτέρας
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Κι άλλος θάνατος από την ιλαρά: 
Κατέληξε 34χρονη Ελληνίδα

Β
αραίνει ο απολογισμός της επιδη-
μίας ιλαράς στη χώρα μας. Ένας α-
κόμη θάνατος, ο τρίτος, και 125 νέα 
κρούσματα είναι η τελευταία, σημε-

ρινή καταγραφή του Κέντρου Ελέγχου Λοι-
μώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων για την 
πορεία της λοιμώδους μεταδοτικής νόσου.
Το τελευταίο θύμα της θεωρούμενης ως 
«παιδικής» ασθένειας, είναι μια 35χρονη 
Ελληνίδα, από τον γενικό πληθυσμό όπως 
την προσδιορίζει η έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
για να τη διαχωρίσει από όσους νόσησαν σε 
κοινότητες Ρομά.
Η άτυχη γυναίκα, κάτοικος Αττικής,  είχε 
εμβολιαστεί με μία δόση του εμβολίου 
όπως μεγάλο μέρος του γενικού πληθυ-
σμού ηλικίας 25 έως 44 χρόνων, και ο ατε-
λής εμβολιασμός την άφησε εκτεθειμένη 
τελικά στην ιλαρά. Μετά τη νόσησή της η 
35χρονη εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και 
κατέληξε από πνευμονία και αναπνευστική 
ανεπάρκεια.

Υπενθυμίζεται πως οι άλλοι δύο θάνατοι 
αφορούν σε άτομα από κοινότητες Ρομά. 
Ο πρώτος αφορούσε σε βρέφος Ρομά 11 
μηνών, ανεμβολίαστο, με υποκείμενη 
δυστροφία, το οποίο κατέληξε με κλινική 
εικόνα σηψαιμίας. Ο δεύτερος αφορούσε σε 
17χρονο Ρομά, ανεμβολίαστο, που κατέληξε 
με κλινική εικόνα εγκεφαλίτιδας.
Μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 1.588 
κρούσματα ιλαράς, με μεγαλύτερη συχνό-
τητα στη Νότιο Ελλάδα. Στη μεγάλη πλειονό-
τητα πρόκειται για άτομα Ελληνικής υπηκο-
ότητας που δεν  έχουν  ανοσία στην  ιλαρά, 
μεταξύ  των  οποίων  και επαγγελματίες  
υγείας  που  ήταν  ανεμβολίαστοι  ή ατελώς  
εμβολιασμένοι.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη του 
εμβολιασμού. Συστήνεται ο εμβολιασμός με 
το μικτό εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτι-
δας των παιδιών, των εφήβων και των ενηλί-
κων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απα-
ραίτητες δόσεις.

επικαιρότητα

«Διεθνές Αεροδρόμιο 
Σκοπίων» και «Φιλία» τα νέα 
ονόματα του αερολιμένα και 
του αυτοκινητοδρόμου των 
Σκοπίων που είχαν βαφτίσει 
«Μεγαλέξανδρος» και «Αλέξανδρος 
ο Μακεδόνας» - Ξεκινά άμεσα η 
αφαίρεση των πινακίδων

Δ
ημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης της ΠΓΔΜ η α-
πόφαση του υπουργικού συμ-
βουλίου από την 6η Φεβρουαρί-

ου για τη μετονομασία του αεροδρομίου 
των Σκοπίων από «Αλέξανδρος ο Μέγας» 
σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων» και 
του αυτοκινητόδρομου της χώρας, που ο-
δηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα, σε αυτο-
κινητόδρομο «Φιλία».
Όπως δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της 
δημόσιας εταιρείας διαχείρισης του οδι-
κού δικτύου της ΠΓΔΜ, Ζόραν Κιτάνοφ, 
με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, 
η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα στην 
αφαίρεση των υπαρχουσών 19 πινακίδων 
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, στις 
οποίες αυτός φέρει την ονομασία «Αλέ-
ξανδρος ο Μακεδόνας», και στην τοποθέ-
τηση νέων με την ονομασία «Φιλία».
Σε ανάλογες ενέργειες αναμένεται να προ-
χωρήσει άμεσα και η διοίκηση της τουρκι-
κής εταιρείας «TAV», η οποία από το 2010 
διαχειρίζεται τον αερολιμένα των Σκο-
πίων, καθώς με τη δημοσίευση της από-
φασης του υπουργικού συμβουλίου της 
ΠΓΔΜ,το αεροδρόμιο των Σκοπίων, από 
«Μέγας Αλέξανδρος», όπως ονομάζε-
ται από το 2006, μετονομάζεται πλέον σε 
«Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων».
Τη μετονομασία του αεροδρομίου και του 
αυτοκινητοδρόμου είχε εξαγγείλει ο πρω-
θυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ αμέσως 
μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 
της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, στις 24 Ιανου-
αρίου, στο περιθώριο του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Τα Σκόπια αλλάζουν όνομα στο 
αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» και 
στον αυτοκινητόδρομο

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

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

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

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

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

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

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

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

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

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

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

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

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

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

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

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

μενα βήματα.

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

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

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

μιλήσει η αστυνομία.

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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επικαιρότητα
δηλώσεις από την καβάλα
Πολάκης: Η Novartis συνέβαλε στη 
χρεοκοπία της χώρας

Με τα ειδοποιητήρια του Ιανουαρίου η νέα αύξηση - Οι επιπλέον εισφορές 
θα καταβληθούν για πέντε μήνες, από Απρίλιο μέχρι Αύγουστο - Ποιοι 
δικαιούνται επιστροφή

Ω
ς την κορυφή ενός μεγάλου πα-
γόβουνου, που συνέβαλε με-
ταξύ πολλών άλλων καταστά-
σεων στη χρεοκοπία της χώ-

ρας, χαρακτήρισε την υπόθεση Novartis 
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος 
Πολάκης από την Καβάλα όπου βρίσκε-
ται και πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη 
στην περιοχή.
Ο κ. Πολάκης, μιλώντας στους δημοσι-
ογράφους και κληθείς να σχολιάσει τα 
όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση, υπο-
γράμμισε ότι «η αμερικανική Δικαιοσύνη 
προχώρησε πάρα πολύ, σε συνεργασία 
με τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για έναν 
από τους τρόπους με τους οποίους χρε-
οκόπησε η χώρα. Τα 85 δισ. ευρώ «μαύ-
ρου» χρήματος, υπερτιμολογήσεων και 
παράνομων αμοιβών από το 1991 μέχρι 
το 2010 αποτελούν το 1/4 του δημόσιου 
χρέους της χώρας και δυστυχώς την περί-
οδο 2010-2015, όταν ο ελληνικός λαός 
στέναζε κάτω από την μπότα των μνημο-
νίων, κάποιοι με συγκεκριμένες κινήσεις, 
διατηρούσαν τα κέρδη, συνεχίζοντας τη 
ροή του «μαύρου» χρήματος».
Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
συνέδεσε την κριτική την οποία άσκησε 
η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των συλ-
λαλητηρίων με το θέμα της ονομασίας 
της πΓΔΜ και στο πώς το αντιμετώπισε 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «κάποιοι πάτησαν 
στον πατριωτισμό του ελληνικού λαού, 
γιατί ήξεραν τι ερχόταν σε σχέση με αυτές 
τις έρευνες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει 
εδώ και καιρό».

Χθες το βράδυ ο κ. Πολάκης παρακολού-
θησε τη λογοδοσία του Διοικητή του Γενι-
κού Νοσοκομείου Καβάλας, Τάσου Καρα-
σαβόγλου, στη διάρκεια της οποίας παρου-
σιάστηκαν οι δράσεις της διοίκησης του 
νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο κ. Πολάκης 
υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου 
είναι η αναβάθμιση και η στελέχωση όλων 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στηρίζοντας 
και ενισχύοντας το εθνικό σύστημα υγείας.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία 
παρακολούθησαν όλοι οι τοπικοί φορείς, 
τέθηκε στον αναπληρωτή υπουργό και 
το θέμα της αξιοποίησης του κτιριακού 
συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου, 
για το οποίο υπάρχει αντιδικία ανάμεσα 
στον Δήμο Καβάλας και το Υπουργείο 
Υγείας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο κ. 
Πολάκης διαβεβαίωσε ότι το Γενικό Νοσο-
κομείο Καβάλας θα αναβαθμιστεί σε κάθε 
επίπεδο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανά-
γκες, απολαμβάνοντας επί της ουσίας τα 
«προνόμια» τα οποία αναλογούν σε ένα 
Περιφερειακό-Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο.
Ωστόσο, δήλωσε έκπληκτος όταν πληρο-
φορήθηκε ότι στην Ογκολογική Μονάδα 
γίνονται κατά μέσο όρο 150 θεραπείες τη 
μέρα - 30 λιγότερες από ό,τι στο Θεαγέ-
νειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσα-
λονίκης γεγονός που όπως είπε, επιβάλλει 
την αναβάθμιση και ενίσχυση της μονάδας 
όπως και άλλων τμημάτων και κλινικών, 
όπου υπάρχει ανάγκη. Σήμερα το μεσημέρι 
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας θα επι-
σκεφθεί το νησί της Θάσου όπου θα εγκαι-
νιάσει το νέο σταθμό του ΕΚΑΒ που λει-
τουργεί στον Πρίνο, πλησίον του Κέντρου 
Υγείας.

Διπλό χαράτσι σε ελεύθερους 
επαγγελματίες και αγρότες για 
τις εισφορές του 2018

Δ
ιπλή επιβάρυνση θα υποστούν 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυ-
τοαπασχολούμενοι και αγρότες 
που δήλωσαν υψηλότερο εισό-

δημα το 2016 έναντι του 2015, καθώς θα  
πρέπει να πληρώσουν τις επιπλέον ει-
σφορές που οφείλουν για το 2017, από 
τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο συγχρό-
νως με τις τρέχουσες, οι οποίες σημειω-
τέον θα είναι «φουσκωμένες» βάσει του 
νέου τρόπου υπολογισμού.
 Με την εγκύκλιο για τη διαδικασία 
εκκαθάρισης των εισφορών που εκδό-
θηκε χθες, το υπουργείο Εργασίας και η 
ΗΔΙΚΑ αναγνωρίζουν ότι 
το σύστημα υπολογισμού 
του εισφορών βάσει του 
εισοδήματος του προ-
προηγούμενου χρόνου 
ε ίναι άδικο και σ τρε-
βλό. Δεσμεύονται ότι για 
τελευταία φορά φέτος θα 
λειτουργήσει με καθυ-
στέρηση η διαδικασία και 
ότι ο συμψηφισμός των 
εισφορών  από το 2018 και στο εξής θα 
ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου 
έτους.
Ωστόσο αυτή η δέσμευση προϋποθέτει 
μια καλολαδομένη κρατική μηχανή που 
θα ξεκινά από την εμπρόθεσμη εκκαθά-
ριση των φορολογικών δηλώσεων.
 Για το επόμενο διάστημα πάντως, προ-
βλέπονται τα εξής:
Οι ασφαλισμένοι με χρεωστικό υπόλοιπο 
θα καταβάλλουν τις επιπλέον εισφορές 
σε πέντε δόσεις, από τον Απρίλιο έως και 
τον Αύγουστο.
Αντίθετα οι ασφαλισμένοι που έχουν 
δηλώσει το 2016 μικρότερο εισόδημα 
από αυτό του 2015 θα λάβουν εφάπαξ 
επιστροφή χρημάτων από τον ΕΦΚΑ στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό μέχρι και τον 
Μάιο.
Κατ’ εξαίρεση για φέτος, αν στο μεταξύ 
έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές από 
εισφορές του 2018, οι επιστροφές τους 
θα συμψηφιστούν. Από το δεύτερο εξά-

μηνο του 2018, ο ΕΦΚΑ θα επιστρέφει 
τυχόν επιπλέον ποσά ακόμη και αν υπάρ-
χει οφειλή για οποιαδήποτε αιτία ή ρύθ-
μιση που τρέχει.
 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν 
για πρώτη φορά με τα ειδοποιητήρια 
του ΕΦΚΑ (μηνός Ιανουαρίου) μετά την 
Καθαρά Δευτέρα, την αύξηση των εισφο-
ρών που προβλέπει το νέο καθεστώς. Οι 
εισφορές του 2018 θα υπολογίζονται επί 
του μικτού εισοδήματος, πριν την αφαί-
ρεση των ασφαλιστικών εισφορών του 
προηγούμενου έτους. 
Το υπουργείο Εργασίας για να χρυσώ-

σει το πικρό «χάπι» 
δίνε ι  έκπτωση 15% 
ε π ί  τ ου  ε ισ ο δήμα -
τος  που θα λαμβάνε-
ται ως βάση υπολογι-
σμού των εισφορών, 
αλλά μόνο για το 2018! 
Αυτό σημαίνει ότι από 
το 2019 και ιδίως από 
το 2022 που τελειώνει 
η ευνοϊκή μεταβατική 

περίοδος για αγρότες και επιστήμονες, 
το ύψος των εισφορών θα τριπλασια-
στεί!
Συνεπώς, φέτος οι εισφορές θα αυξη-
θούν έως 20% και κατά 37% σε περί-
πτωση επικούρησης και εφάπαξ. Ειδικά 
για φέτος θα συνυπολογιστούν μόνο οι 
εισφορές που πληρώθηκαν το 2016 και 
όχι αυτές που οφείλονται για το 2016. 
Επίσης κατ’ εξαίρεση συνυπολογίζο-
νται ποσά που καταβλήθηκαν το 2016 
για εξόφληση οφειλών, για προαιρε-
τική ασφάλιση ή για αναγνώριση χρό-
νου. Έτσι βγαίνουν κερδισμένοι δεκάδες 
χιλιάδες αγρότες και αυτοαπασχολούμε-
νοι που «σέρνουν» από το 2016 εισφο-
ρές οι οποίες θα καταστούν ληξιπρόθε-
σμες στα τέλη του Φλεβάρη.
Προσοχή! Από του χρόνου, εισφορές 
της προηγούμενης χρονιάς, εν προκει-
μένω του 2018 θα συνυπολογίζονται 
ακόμα και αν δεν έχουν πληρωθεί από 
τον ασφαλισμένο.
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Ω
ς τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε να 
αντιμετωπίσει στα τέσσερα χρόνια στο 
τιμόνι του Υπουργείου Μεταφορών, Ε-
πικοινωνιών και Έργων, θεωρεί ο Μά-

ριος Δημητριάδης την εμπορικοποίηση του λιμα-
νιού της Λεμεσού.
Ο κ.Δημητριάδης, ο οποίος αποφάσισε να μην 
συνεχίσει στο νέο Υπουργικό σχήμα, κλήθηκε 
από το ΚΥΠΕ να αναφέρει ποια θεωρεί τη μεγα-
λύτερη πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει ως 
Υπουργός, λέγοντας πως «σίγουρα ήταν η εμπο-
ρικοποίηση του λιμανιού, δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία».
» Μια μεγάλη αναδιάρθρωση της οικονομίας, 
μια μεγάλη αλλαγή η οποία πιστεύω πως, με την 
πάροδο του χρόνου όλοι θα αναγνωρίσουν τα 
οφέλη της», συμπλήρωσε.
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του 2ου Ετή-
σιου Φόρουμ της Capital Link για την Κυπριακή 
Ναυτιλία, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως τα 
συναισθήματα για τον ίδιο είναι ανάμεικτα, έχο-
ντας συμπληρώσει τέσσερα χρόνια ως Υπουρ-

γός, «τέσσερα χρόνια με πολλές προκλήσεις, είτε 
στον τομέα των μεταφορών, είτε στον τομέα των 
λιμανιών, είτε στον τομέα της ναυτιλίας, σε διά-
φορους τομείς».
Η κοινωνία και ο κόσμος, συνέχισε, θα κρίνει 
το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημει-
ώνοντας ωστόσο ότι, σε προσωπικό επίπεδο, ο 
ίδιος νιώθει ικανοποιημένος και περήφανος για 
τα όσα έχει προσφέρει.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για την τιμή που του εμπιστεύθηκε ένα 
σημαν τ ικό Υπουργείο γ ια την οικονομία του 
τόπου, αλλά και την τ ιμή, όπως είπε, να του 
προτείνει όπως παραμείνει στο νέο Υπουργικό 
σχήμα.
Ωστόσο, συμπλήρωσε, «διάλεξα να πάω πίσω 
στον ιδιωτικό τομέα από όπου προέρχομαι».
Χαριτολογώντας και απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, ο κ.Δημητριάδης είπε πως «θα μου λεί-
ψουν πολύ και οι οδηγοί των τρέιλερ και οι δημο-
σιογράφοι με τους οποίους είχα μια πάρα πολύ 
καλή συνεργασία, ιδιαίτερα εδώ στη Λεμεσό».

Δημητριάδης: Τι δηλώνει για 
εμπορικοποίηση λιμανιού Λεμεσού 

Έρχεται η δημοσιοποίηση του «Φακέλου 
της Κύπρου» 

Σ
τα μέσα Απριλίου τοποθετεί ο Πρόεδρος της 
Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, την έναρξη της 
δημοσιοποίησης των δύο πρώτων τόμων του 
«Φακέλου της Κύπρου» με το υλικό που συγκε-

ντρώθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από την Εξεταστική Επι-
τροπή της Βουλής των Ελλήνων.
Μιλώντας σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο δημοσιο-
γραφικής διάσκεψης για τις επαφές του στην Αθήνα, ο κ. 
Συλλούρης είπε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του 
με τον ομόλογό του, Νίκο Βούτση, συμφωνήθηκε ότι θα 
ακολουθήσει η έκδοση των επόμενων τόμων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.
Σύμφωνα με τον κ. Συλλούρη, υπολογίζεται ότι θα 
εκδοθούν συνολικά 12-13 τόμοι και η δημοσιοποί-
ηση του υλικού θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 
2018. Στον πρώτο τόμο θα περιλαμβάνεται το διαδικα-
στικό μέρος του φακέλου.
Όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, η αρχική σκέψη είναι 
το υλικό να εκδίδεται , χωρίς συντακτική ή λεκτική διόρ-
θωση «με όλα τα πιθανά μειονεκτήματα». Πρόσθεσε ότι 
η προσέγγιση των δύο Προέδρων των Βουλών Κύπρου 
και Ελλάδας είναι να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ενώ 
στη δημοσιότητα θα δοθεί αυτούσιο το υλικό, κατά 

πάσα πιθανότητα με βάση τη χρονολογική σειρά.
Πέραν της έκδοσης των τόμων, ο κ. Συλλούρης είπε ότι 
το υλικό θα είναι διαθέσιμο στο κοινό και ηλεκτρονικά, 
μέσω των ιστοσελίδων.
Σύμφωνα με τον κ. Συλλούρη, συμφωνήθηκε να γίνουν 
πιο εντατικές και συχνές οι κοινές συνεδριάσεις των 
επιτροπών εμπειρογνωμόνων Κύπρου και Ελλάδας 
ώστε να αποφασιστούν τα θέματα που αφορούν στην 
έκδοση των τόμων «εφόσον όλοι θεωρούμε ότι είμα-
στε έτοιμοι για έκδοση».
Ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε εξάλλου και στο πρό-
σθετο υλικό που εντοπίστηκε στο Αρχείο της Βου-
λής των Ελλήνων και το οποίο δεν περιέχονταν στον 
φάκελο. Είπε ότι για τον λόγο αυτό υπογράφηκε και 
δεύτερο πρωτόκολλο, ώστε η κυπριακή πλευρά να έχει 
πρόσβαση στο υλικό, με εξαίρεση όσα το Υπουργείο 
Άμυνας της Ελλάδας κρίνει ότι δεν είναι προς δημοσι-
οποίηση.
Υπάρχει και υλικό σε κασέτες το οποίο απομαγνητοφώ-
νησε η υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο, 
σύμφωνα με τον κ. Συλλούρη θα τύχει εκ νέου επεξερ-
γασίας για να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα 
στην κατανόησή του.

Ε
νεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή Α-
ΟΖ, επικοινώνησαν με την κυβέρνηση, εκφράζοντας τη βούλησή 
τους να συνεχίσουν τα γεωτρητικά τους προγράμματα παρά τις 
τουρκικές προκλήσεις, δήλωσε στο «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ ο 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.
Επιπρόσθετα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε το γεγονός ότι υπάρχουν 
προοπτικές στην Ανατολική μεσόγειο, ενώ την ίδια ώρα η κυπριακή κυβέρ-
νηση λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.
Ως εκ τούτου, σημείωσε, η Τουρκία δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της Κύπρου, παρά τις όποιες ενέργειες.
Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι αυτό που χρει-
άζεται είναι ψυχραιμία, τονίζοντας για άλλη μια φορά πως στόχος είναι να 
προχωρήσει το σκάφος και να φτάσει στον προορισμό του.
«Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και ευελπι-
στούμε ότι σύντομά θα υπάρξουν αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.
Ερωτηθείς αν ενδεχόμενη αποχώρηση του γεωτρύπανου από την κυπρι-
ακή ΑΟΖ ανατρέπει τον ενεργειακό μας σχεδιασμό, ο κ. Χριστοδουλίδης 
δήλωσε: «Φυσικά και δεν μπορεί να περιμένει επ΄ άπειρον. Δηλαδή, αν 
κρατήσει αυτή η κατάσταση για έξι μήνες, δεν μπορεί το γεωτρύπανο να 
αναμένει στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Ο ίδιος πρόσθεσε πως αν οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που θα θέλαμε, η 
κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό δράσης.
Στο μεταξύ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Τρίτο πρόγραμμα του 
ΡΙΚ, δήλωσε ότι ο Κλαούντιο Ντεσκάλτζι είχε την Τρίτη το βράδυ (13/2) 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας τού τόνισε ότι αποτελεί κοινό στόχο και επιδί-
ωξη να συνεχιστεί αμέσως η πορεία του γεωτρύπανου «Saipem 12000» 
και η έναρξη της γεώτρησης, όπως είχε σχεδιαστεί.
Δεν είναι αρμοδιότητα της Γραμματείας να λαμβάνει θέση πάνω στα δικαι-
ώματα των κρατών που απορρέουν από συμβάσεις, δήλωσε ο εκπρόσω-
πος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση 
που ετέθη νωρίτερα στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, 
αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε «γνωστή» την προσέγγιση του 
Γενικού Γραμματέα για το θέμα, ενώ εκτίμησε ότι τα επόμενα εικοσιτετρά-
ωρα θα είναι καθοριστικά για αποκλιμάκωση της κρίσης στην κυπριακή 
ΑΟΖ και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έντονο διπλωματικό παρασκή-
νιο, κυρίως με ευρωπαϊκά κράτη.

Ο εκπρόσωπος του ΓΓ για τις παραβιάσεις στην κυπρια-
κή ΑΟΖ
Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, πως 
αντέδρασε ο Αντόνιο Γκουτέρες στην παράνομη πράξη της Τουρκίας να 
παρεμποδίσει το ιταλικό σκάφος εντός της κυπριακής ΑΟΖ κι αν επικοινώ-
νησε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε ότι δεν υπήρξε 
κάποια επικοινωνία μεταξύ του ΓΓ και του Προέδρου της Τουρκίας. Πρό-
σθεσε ότι θα επανέλθει σχετικά με τη συγκεκριμένη αντίδραση του ΓΓ του 
ΟΗΕ στο συμβάν.
Σε ερώτηση πως είναι δυνατόν ο ΓΓ του ΟΗΕ που εκδίδει ανακοινώσεις για 
τα πάντα, να αποφεύγει για την Τουρκία, που σήμερα απείλησε με πόλεμο, 
ο κ. Ντουζαρίκ είπε πως ο ΓΓ εκδίδει ανακοινώσεις για διάφορα θέματα. 
Ενώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα επανέλθει.

Κ.Ε: Δεν μπορεί το 
γεωτρύπανο να περιμένει 
επ’ άπειρον
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Τ
ην εκτίμηση πως και 
το 2018 θα κλείσει με 
θετικό πρόσημο όσον 
αφορά το ρεύμα του-

ριστικών αφίξεων έπειτα από 
τα δύο συνεχόμενα ρεκόρ 
το 2016 και το 2017 εξέφρα-
σαν τόσο ο Υπουργός Τουρι-
σμού Γιώργος Λακκοτρύπης 
και ο Πρόεδρος του Παγκυ-
πρίου Συνδέσμου Ξενοδό-
χων (ΠΑΣΥΞΕ) Χάρης Λοϊζί-
δης από το βήμα του ετησίου 
ξενοδοχειακού συνεδρίου του 
ΠΑΣΥΞΕ.
Χαιρετίζοντας το συνέδριο, 
ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως 
έπειτα από το ρεκόρ των 3,6 
εκατομμυρίων τουριστών το 
2017 με ετήσια αύξηση 15% 
και έσοδα €2,6 δισεκατομ-
μυρίων μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2017, ξεπερνώντας ήδη 
τα έσοδα όλου του 2016, οι 
ενδείξεις για το 2018 παρα-
πέμπουν «σε άλλη μια καλή 
χρονιά για τον τουρισμό της 
Κύπρου».
«Τούτο άλλωστε διαφαίνε-
ται τόσο από την αύξηση των 
διαθέσιμων αεροπορικών 
θέσεων προς την Κύπρο και τις 
συμφωνίες που πετύχαμε με 
ξένους διοργανωτές ταξιδίων 
όσο και από τις πληροφορίες 
που έχουμε για τους αριθμούς 
των κρατήσεων», είπε.
Ο κ. Λακκοτρύπης υπογράμ-
μισε πως η Κύπρος σήμερα 
είναι πολύ περισσότερα από 
ήλιος και θάλασσα και στό-
χος των ενεργειών μας είναι 
ακριβώς να αναβαθμίσουμε 
το τουριστικό μας προϊόν, να 
το εκσυγχρονίσουμε και να 
καταστήσουμε την ανάπτυξή 
του βιώσιμη και αειφόρο.
Ο κ. Λακκοτρύπης υπογράμ-
μισε πως η Κύπρος σήμερα 
είναι πολύ περισσότερα από 
ήλιος και θάλασσα και στόχος 
των ενεργειών μας είναι ακρι-
βώς να αναβαθμίσουμε το 
τουριστικό μας προϊόν.

Ξενοδόχοι: 
Προς νέα 
χρονιά ρεκόρ 
τουριστικών 
αφίξεων 

Η ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη που καταγράφει 
η Κύπρος και η συνέχιση 
της πολιτικής, υπό τον 
πρόσφατα επανεκλεγέντα 
Πρόεδρό της, θα στηρίξουν 
τα υπό βελτίωση 
δημόσια οικονομικά της 
χώρας, τονίζει ο οίκος 
πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Fitch, υπογραμμίζοντας, 
ωστόσο, πως «η πολύ 
αδύναμη ποιότητα του 
ενεργητικού του τραπεζικού 
τομέα εξακολουθεί να 
αποτελεί κίνδυνο για την 
ανάκαμψη».

Τ
αυτόχρονα ο αμερικα-
νικός οίκος αναφέρει σε 
σχόλιο του για την κυπρι-
ακή οικονομία με τίτλο 

«Η ανάπτυξη της Κύπρου παρα-
μένει ισχυρή, οι τράπεζες παρα-
μένουν βασική πρόκληση» ότι έ-
νας μεσοπρόθεσμος ρυθμός α-
νάπτυξης τάξης του 2% είναι δι-
καιολογημένος και ότι το δημό-
σιο χρέος θα μπορούσε να μει-
ωθεί γύρω στο 80% του ΑΕΠ το 
2022, ενώ σε σχέση με το Κυπρι-
ακό τονίζει ότι η παρεμπόδιση 
του γεωτρύπανου καταδεικνύει 
τις προκλήσεις που υπάρχουν για 
επανένωση του νησιού.

Κυπριακό και ενέργεια
Ειδικότερα για το Κυπριακό, ο 
διεθνής οίκος αναφέρει ότι ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει 
δεσμευτεί να επαναρχίσει τις 
συνομιλίες για επανένωση του 
νησιού, παρόλο που δεν είναι 
σαφές, όπως σημειώνει ο οίκος, 
πόσο ουσιαστική πρόοδος είναι 
δυνατό να επιτευχθεί βραχυπρό-
θεσμα.

Η επανένωση, τονίζει ο Fitch, 
«θα δημιουργούσε μακροπρό-
θεσμα οικονομικά οφέλη, αλλά 
επίσης θα συνεπαγόταν βραχυ-
πρόθεσμα κόστη και αβεβαιότη-
τες».
«Η πρόσφατη ένταση μεταξύ της 
Τουρκίας και της Κύπρου σχε-
τικά με την παρεμπόδιση», από 
μέρους της Τουρκίας, «πλοίου 
που διενεργεί γεωτρήσεις νότια 
της Κύπρου καταδεικνύει τις 
προκλήσεις για την επανένωση», 
υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος.

Τα ΜΕΔ παραμένουν ψη-
λά
Στο σχόλιο του για την κυπρι-
ακή οικονομία ο Fitch τονίζει ότι 
βασικός κίνδυνος για την οικο-
νομική ανάκαμψη και κλειδί για 
μια αδύναμη πιστοληπτική αξιο-
λόγηση αποτελεί η πολύ χαμηλή 
ποιότητα του ενεργητικού των 
τραπεζών, ως αποτέλεσμα της 
κρίσης του 2013.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια 
(ΜΕΔ) παραμένουν 
«επίμονα υψηλά 
(43% των συνολι-
κών δανείων στο 
τέλος Οκτωβρίου 
2017) και περιορί-
ζουν τον νέο δανει-
σμό», υπογραμμί-
ζει.
Αναφέρει ότ ι τα 
ΜΕΔ μειώνονται, «αλλά μόνο 
σταδιακά», παρά τη βελτίωση 
της οικονομικής δυνατότητας του 
ιδιωτικού τομέα καθώς αναπτύσ-
σεται η οικονομία και η απασχό-
ληση.
Ο καθαρισμός του ισολογι-
σμού των τραπεζών, όπως τονί-
ζει ο Fitch, «θα χρειαστεί αρκετό 
χρόνο» με τον τρέχοντα ρυθμό 
μείωσης των ΜΕΔ, ενώ οι προ-

σπάθειες για επιτάχυνση της επί-
λυσης του προβλήματος των μη 
εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων θα μπο-
ρούσε να αποδυναμώσει την 
καταναλωτική δύναμη των νοι-
κοκυριών.
Αναφέρει επίσης ότι το υψηλό 
εξωτερικό χρέος είναι μια άλλη 
διαρθρωτική αδυναμία που θα 
χρειαστεί χρόνος για την αντιμε-
τώπιση.
Επικαλούμενος προκαταρκτικές 
εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν 
την Τετάρτη, ο διεθνής οίκος ανα-
φέρει ότι το κυπριακό ΑΕΠ αυξή-
θηκε κατά 1,1% το δ΄ τρίμηνο του 
2017, σε τριμηνιαία βάση, καθι-
στώντας, όπως υπογραμμίζει, 
τον ταχύτερο τριμηνιαίο ρυθμό 
ανάπτυξης στο περσινό έτος.
«Συνολικά, το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 3,9% το 2017 καθώς η 
ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση 
και η σταθερή αύξηση των εξα-
γωγών (συμπεριλαμβανομένων 
των τουριστικών υπηρεσιών) ενί-

σχυσαν την οικο-
νομία», αναφέρει 
και προσθέτει ότι 
οι χειμερινές προ-
βλέψεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής 
που δημοσιεύθη-
καν την περασμένη 
εβδομάδα προ-
βλέπουν ότι η ανά-

πτυξη θα επιβραδυνθεί στο 3,2% 
φέτος και στο 2,8% το 2019.
Αναφέροντας ότι τα αποτελέ-
σματα του 2017 και οι προβλέ-
ψεις της Επιτροπής ευθυγραμ-
μίζονται σε γενικές γραμμές με 
τις παραδοχές ανάπτυξης του, 
ο Fitch σημειώνει ότι η ευρεία 
οικονομική ανάκαμψη και η υπο-
χώρηση του χρέους αποτέλε-
σαν τους βασικούς παράγοντες 

για αναβάθμιση της Κύπρου τον 
περασμένο Οκτώβριο στο «BB» 
από το «BB-«.
Αναφέρει επίσης ότι η ισχυρή 
αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, 
τα πλεονάσματα του προϋπολο-
γισμού και η αποπληρωμή του 
χρέους νωρίτερα έχουν μειώ-
σει το δημόσιο χρέος, το οποίο 
ανερχόταν στο 103% του ΑΕΠ 
στο τέλος του 3ου τριμήνου του 
2017, σημειώνοντας μείωση 
πέρα των 7 ποσοστιαίων μονά-
δων, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat που δημοσιεύθηκαν τον 
περασμένο μήνα.
Ο λόγος χρέους έναντι του ΑΕΠ 
παρέμεινε στο τέλος του 2017 
σε καλό δρόμο και υποχώρησε 
κάτω από το 100%, όπως είχε 
προβλέψει τον Οκτώβριο, προ-
σθέτει ο αμερικανικός οίκος.
Επιπλέον, ο Fitch αναφέρει ότι 
η συνέχιση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής είναι 
πιθανό μετά την επανεκλογή του 
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη 
στις εκλογές της 4ης Φεβρουα-
ρίου.
Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί, σύμφωνα με τον οίκο, 
σε ποιο βαθμό η οικονομική 
ανάκαμψη, μετά την κρίση, είναι 
κυκλική και ο βαθμός στον οποίο 
αυτή υποδηλώνει αλλαγές στην 
εξέλιξη της τάσης, η δύναμη της 
ανάκαμψης και η εμπειρία από 
την Ιρλανδία και την Ισπανία, 
καταδεικνύουν ότι ένας μεσο-
πρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης 
του 2% είναι δικαιολογημένος.
Σε συνδυασμό με τα σταδιακά 
αυξανόμενα αποτελεσματικά επι-
τόκια και τα συνεχιζόμενα πρω-
τογενή πλεονάσματα, το χρέος 
έναντι του ΑΕΠ θα μειωθεί στο 
80% περίπου το 2022, καταλή-
γει ο Fitch.

Fitch: Η ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει 
ισχυρή, οι τράπεζες παραμένουν πρόκληση 
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Ν
έος πρόεδρος της Δημοκρατίας 
της Νότιας Αφρικής ορκίστηκε ο 
65χρονος Σίριλ Ραμαφόζα, που 
διαδέχεται τον Τζέικομπ Ζούμα 

λίγες ώρες μετά την παραίτησή του λόγω 
σκανδάλων διαφθοράς. 
Ο Ραμαφόζα, που εξελέγη ομόφωνα και 
χωρίς αντίπαλο πρόεδρος από τη βουλή 
της χώρας, έχει θέσει στο επίκεντρο της 
πολιτικής του την αντιμετώπιση της δια-
φθοράς και την οικονομική ανάπτυξη. 
Αμέσως μόλις εξελέγη, κατέστησε σαφές 
ότι θέλει να ξεφορτωθεί τα βαρίδια που 
του άφησε ο Ζούμα, ξεκαθαρίζοντας ότι 
στο «ραντάρ» του βρίσκονται θέματα που 
αφορούν τη διαφθορά. 
Ο 65χρονος νέος πρόεδρος αποδέχθηκε 
την εκλογή του ήσυχα, ενώ βουλευτές 

του κυβερνητικού ACN ήταν όρθιοι, χει-
ροκροτούσαν και ξέσπασαν σε πανηγυ-
ρισμούς. 
«Η Νότ ια Αφρική πρέπει να έρχεται 
πάντα πρώτη σε ό,τι κάνουμε» είπε σε μια 
σύντομη ομιλία του στη βουλή, λέγοντας 
ότι «Δεν είπαμε ότι αυτό είναι ελευθερία. 
Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ζωές 
των ανθρώπων σε καθημερινή βάση και 
από το 1994 κάνουμε ακριβώς αυτό», είπε. 
Παρά τα εσωτερικά προβλήματα, το κυβερ-
νών κόμμα, που διαθέτει ευρεία πλειοψη-
φία, συσπειρώθηκε γύρω από τον Ραμα-
φόζα. Αντίθετα, οι βουλευτές  του ριζοσπα-
στικού αριστερού κόμματος της αντιπολί-
τευσης «Μαχητές της οικονομικής ελευθε-
ρίας», αποχώρησαν από τη βουλή, λέγο-
ντας ότι χρειάζονται καινούριες εκλογές. 

διεθνή νέα

Π
ερισσότερα παιδιά παρά ποτέ 
ζουν σήμερα σε εμπόλεμες ζώ-
νες και διατρέχουν κίνδυνο να χά-
σουν τη ζωή τους ή να υποστούν 

ακραία βία, τονίζει σε έκθεσή της που δί-
νει στη δημοσιότητα σήμερα η μη κυβερ-
νητική οργάνωση Σώστε τα Παιδιά (Save 
the Children), που χαρακτηρίζει τη Συρία, 
το Αφγανιστάν και τη Σομαλία τις πιο επικίν-
δυνες χώρες για τους νέους ανθρώπους και 
τα παιδιά.
Στην έκθεσή της, η ΜΚΟ υπογραμμίζει ότι 
τουλάχιστον 357 εκατομμύρια παιδιά –
δηλαδή το ένα στα έξι παγκοσμίως– ζουν σε 
περιοχές όπου μαίνονται ένοπλες συρρά-
ξεις, ένας αριθμός αυξημένος κατά 75% σε 
σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990.
Η εντονότερη αστικοποίηση, το γεγονός ότι 
οι συρράξεις διαρκούν περισσότερο και η 
αύξηση του αριθμού των σχολείων και των 
νοσοκομείων που γίνονται στόχοι αυξάνουν 
πολύ τον κίνδυνο για τα παιδιά, επισημαίνει 
η διεθνής οργάνωση αρωγής.
Τα παιδιά και οι νέοι διατρέχουν κι άλλους 
κινδύνους: μπορεί να απαχθούν ή να υπο-
στούν σεξουαλική βία, μεταξύ άλλων.
«Βλέπουμε μια σοκαριστική αύξηση του 
αριθμού των παιδιών τα οποία μεγαλώ-
νουν σε περιοχές που πλήττονται από συρ-
ράξεις κι εκτίθενται στις χειρότερες μορφές 
της πιο αδιανόητης βίας», υπογραμμίζει η 
Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ, ανώτατο στέλεχος της 
ΜΚΟ, σε ένα δελτίο Τύπου που συνοδεύει 
την έκθεση.
«Τα παιδιά υφίστανται πράγματα που 
κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υφίσταται 
ποτέ· από σεξουαλική βία ως τον εξαναγκα-
σμό τους να γίνουν βομβιστές και βομβί-
στριες καμικάζι. Τα σπίτια τους, τα σχολεία 
τους, οι παιχνιδότοποί τους έχουν μετατρα-
πεί σε πεδία μαχών», συνεχίζει η Τόρνινγκ-
Σμιτ, η πρώην πρωθυπουργός της Δανίας.
Στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι 
πάνω από 73.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί 
ή ακρωτηριαστεί σε 25 ένοπλες συρράξεις 
από το 2005, όταν ο ΟΗΕ άρχισε να συλλέ-
γει, να συγκρίνει και να ταξινομεί τέτοιες 
στατιστικές, σημειώνεται στην έκθεση της 
Σώστε τα Παιδιά.
Από το 2010, ο αριθμός των –επαληθευ-

μένων από τον ΟΗΕ– περιπτώσεων παι-
διών που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί 
αυξήθηκε κατά σχεδόν 300%.
Οργανώσεις αρωγής επισημαίνουν ότι 
ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι 
ακόμη πιο υψηλός, καθώς υπάρχουν τερά-
στιες δυσκολίες ως προς την επαλήθευση 
στοιχείων αυτού του είδους στις εμπόλε-
μες ζώνες.
Για τη Σώστε τα Παιδιά, η επιδείνωση της 
κατάστασης στις εμπόλεμες ζώνες οφείλε-
ται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μαχών 
μέσα σε αστικές περιοχές και στην κλιμά-
κωση της χρήσης βομβών ή αυτοσχέδιων 
εκρηκτικών μηχανισμών σε πυκνοκατοικη-
μένες περιοχές.
Τα παιδιά μπαίνουν στο στόχαστρο όλο 
και πιο βάρβαρων τακτικών: χρησιμοποι-
ούνται ως βομβιστές καμικάζι, ή πέφτουν 
θύματα όπλων όπως οι αυτοσχέδιες βόμ-
βες με βαρέλια ή δοχεία με εκρηκτικές ύλες, 
τονίζει ακόμα η ΜΚΟ.
Για τη Σώστε τα Παιδιά, η επιδείνωση της 
κατάστασης στις εμπόλεμες ζώνες οφείλε-
ται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μαχών 
μέσα σε αστικές περιοχές και στην κλιμά-
κωση της χρήσης βομβών ή αυτοσχέδιων 
εκρηκτικών μηχανισμών σε πυκνοκατοικη-
μένες περιοχές.
Τα παιδιά μπαίνουν στο στόχαστρο όλο 
και πιο βάρβαρων τακτικών: χρησιμοποι-
ούνται ως βομβιστές καμικάζι, ή πέφτουν 
θύματα όπλων όπως οι αυτοσχέδιες βόμ-
βες με βαρέλια ή δοχεία με εκρηκτικές ύλες, 
τονίζει ακόμα η ΜΚΟ.
Τα παιδιά στην περιοχή της Μέσης Ανατο-
λής είναι πολύ πιθανό να ζουν σε εμπόλεμη 
ζώνη (τα δύο πέμπτα) ενώ επόμενη στο επί-
πεδο του κινδύνου είναι η Αφρική, με το 
20% των παιδιών της ηπείρου να ζει σε 
περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συρ-
ράξεις.
«Τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες σε όλο 
τον κόσμο γίνονται στόχος επιθέσεων 
εύρους που προκαλεί σοκ, με τα αντιμαχό-
μενα μέρη να επιδεικνύουν απόλυτη περι-
φρόνηση για το διεθνές δίκαιο», κατά τον 
Μανουέλ Φοντέν, επικεφαλής των προ-
γραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων κατα-
στάσεων του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών 
για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 350 
εκατομμύρια παιδιά βιώνουν σήμερα 
τη φρίκη του πολέμου
Περισσότερα παιδιά παρά ποτέ ζουν σήμερα σε εμπόλεμες ζώνες και 
διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους ή να υποστούν ακραία βία

Νότια Αφρική: Ορκίστηκε o νέος 
πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα
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Ήξερε πώς θα αντιδράσουν οι 
μαθητές σε περίπτωση συναγερμού 
για πυρκαγιά - Πριν αποβληθεί είχαν 
βρεθεί σφαίρες σε τσάντα του - Ηταν 
υιοθετημένος και είχε κακή σχέση με 
τη μητέρα του

Σ
οκαρισμένη παρακολουθεί για άλ-
λη μια φορά η αμερικανική κοινωνία 
άλλη μια αιματηρή επίθεση σε σχο-
λείο με θύματα ανήλικους μαθητές.

Αυτή τη φορά όλα συνέβησαν στη Φλόρι-
ντα. Δράστης ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ, 
ένας πρώην μαθητής του Stoneman Douglas 
High School, ο οποίος μπήκε στο κτήριο 
λίγο πριν το σχόλασμα της Τετάρτης, ενερ-
γοποίησε τον συναγερμό για πυρκαγιά και 
στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε 
17 μαθητές και καθηγητές τραυματίζοντας 
δεκάδες άλλους.
Ανατριχίλα προκαλεί, εντωμεταξύ, η μαρτυ-
ρία ενός συμμαθητή του από μια συνάντηση 
που είχαν στην είσοδο του σχολείου πριν 
από έναν χρόνο. «Τι έχεις;» τον ρώτησε τότε 
και ο Κρουζ απάντησε: «Δεν ξέρω, ορκίζο-
μαι στο Θεό ότι θα αιματοκυλίσω αυτό το 
σχολείο».
Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ ο 
Κρουζ είχε αποβληθεί για «πειθαρχικούς 
λόγους» με το ABC να επικαλείται μαρτυ-
ρία καθηγητή ότι αφορμή 
πιθανότατα είχε αποτελέσει 
το γεγονός ότι στην τσάντα 
του είχαν βρεθεί σφαίρες 
από όπλα.
Το γεγονός, δε, ότι ήταν 
μαθητής του συγκεκριμέ-
νου σχολείου σε αίθουσα 
του  τ ρ ί του  ορό φ ου, 
λένε άλλοι συμμαθητές 
του, φαίνεται ότι αποτέλεσε ένα επιπλέον 
«όπλο» στα χέρια του καθώς γνώριζε πώς 
θα αντιδράσουν όλοι σε περίπτωση ενερ-
γοποίησης του συναγερμού για πυρκαγιά.
Όταν τελείωσε το αμόκ του Κρουζ οι αρχές 
μέτρησαν 17 θύματα. Δώδεκα μέσα στο 
κτήριο, τρεις έξω από αυτό, ένα άτομο που 
έτυχε να βρίσκεται σε μια γωνία του δρόμου 
και δύο άτομα που άφησαν την τελευταία 
τους πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο είχαν 
μεταφερθεί.

Σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης Πάρ-
κλαντ στην οποία βρίσκεται το σχολείο ο 
Κρουζ αφού άνοιξε πυρ στη συνέχεια επι-
χείρησε να διαφύγει μαζί με τους τρομοκρα-
τημένους πρώην συμμαθητές του που ανα-
ζητούσαν καταφύγιο από τον ίδιο.
Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση 
είναι ξεκάθαροι. Ο Νίκολας Κρουζ είχε προ-
ετοιμάσει την επίθεσή του. Φορούσε αντι-
σφυξιογόνα μάσκα, είχε καπνογόνα και 
ενεργοποίησε τον συναγερμό για πυρκαγιά 
ανοίγοντας πυρ αδιακρίτως.
Η μητέρα του 19χρονου είχε πεθάνει την 
1η Νοεμβρίου από γρίπη που εξελίχθηκε 
σε πνευμονία ενώ πριν από αρκετά χρό-
νια ο Κρουζ είχε χάσει και τον πατέρα του. 
Σύμφωνα με την αδερφή της μητέρας του 
ο Νίκολας Κρουζ αντιμετώπιζε ψυχολο-
γικά προβλήματα. Μετά το θάνατό της την 
φροντίδα των αδελφών Κρουζ ανέλαβε 
ένας οικογενειακός φίλος ενώ στη συνέχεια 
μετακόμισε στο σπίτι μιας άλλης φιλικής του 
οικογένειας.
Οι αρχές προσπαθούν να αποκωδικοποι-
ήσουν τα μηνύματα και τις φωτογραφίες 
που είχε αναρτήσει ο 19χρονος μακελά-
ρης στα social media καθώς στο Instagram 
του άρεσε να ποζάρει με όπλα και όπλα. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας  
«New York Post», είχε υποβληθεί σε θερα-
πεία για να απεξαρτηθεί από τον εθισμό του 

στη βία και τα όπλα. Ερευ-
νάται, τέλος, αν ο 19χρονος 
είχε κρύψει και βόμβες στην 
περιοχή του σχολείου.
Οι αστυνομικοί είχαν πάει 
πολλές φορές στο σπίτι 
του μακελάρη ύστερα από 
παράπονα γειτόνων ότι 
έπαιρνε το όπλο στοχεύο-
ντας τις κότες τους.

Το όπλο του Κρουζ με το οποίο έσπειρε το 
θάνατο είχε αγοραστεί με νόμιμο τρόπο,ό-
πως δήλωσε ο δικηγόρος του,Τζιμ Λιούις στην 
εφημερίδα «Sun Sentinel» της Φλόριντα.  
«Ο Κρουζ είχε μαζί του το όπλο όταν μετα-
κόμισε στην οικογένεια του φίλου του την 
Ημέρα των Ευχαριστιών. Ήταν το όπλο του.Η 
οικογένεια το τοποθέτησε σε μία αίθουσα 
με πυροβόλα όπλα που είχε και την κλεί-
δωσε, αλλά ο ίδιος είχε ένα κλειδί», τόνισε 
ο δικηγόρος.

διεθνή νέα
η ανατριχιαστική «υπόσχεση» του μακελάρη της φλόριντα

«Ορκίζομαι στο Θεό, μια μέρα 
θα αιματοκυλίσω το σχολείο» 

Ε
πί δύο δεκαετίες η στρατιωτική θη-
τεία στη Γαλλία δεν είναι υποχρεω-
τική αλλά ο νέος πρόεδρος, Εμανου-
έλ Μακρόν, φαίνεται πως θα τηρή-

σει την προεκλογική του δέσμευση για την 
επαναφορά της. Σε συνέντευξη Τύπου την 
Τρίτη ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε πως 
επιθυμεί η στρατιωτική θητεία να είναι υ-
ποχρεωτική για όλους τους νέους, άνδρες 
και γυναίκες και να έχει διάρκεια από τρεις 
έως έξι μήνες.
«Επιθυμώ μια υποχρεωτική στρατιωτική 
θητεία, ανοιχτή σε γυναίκες και άνδρες, που 
θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τον 
στρατιωτικό τομέα αλλά η μορφή της οποίας 
θα μπορούσε να είναι αστική. Η διάρκειά 
της θα είναι περίπου ένα τρίμηνο αλλά θα 
μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη αν ενσω-
ματώσουμε και πολιτική υπηρεσία», ανέ-
φερε ο Μακρόν και πρόσθεσε ότι η ακρι-
βής διάρκεια της θητείας αναμένεται να είναι 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, αλλά αυτό δεν 

έχει ακόμα καθοριστεί.
Στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρα-
τείας τον περασμένο Μάρτιο, ο Γάλλος πρόε-
δρος είχε δεσμευτεί να επαναφέρει την υπο-
χρεωτική στρατιωτική θητεία για τους νέους 
ηλικίας από 18 έως 21 ετών και είχε αναφέ-
ρει πως «για ένα μήνα, τουλάχιστον, οι νέοι 
θα αποκτήσουν άμεση εμπειρία της στρα-
τιωτικής ζωής με την τεχνογνωσία και τις 
απαιτήσεις της». 
Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέ-
φρασαν την ανησυχία τους για το κόστος 
εκπαίδευσης χιλιάδων νέων ανθρώ-
πων (υπολογίζεται πως θα εκπαιδεύονται 
600.000 με 800.000 νέοι κάθε χρόνο). Ο 
αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας ανα-
μένεται να αυξηθεί κατά 1,7 δισ. ευρώ τον 
χρόνο από το 2019 μέχρι το 2022, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, 
επιβεβαιώνοντας τις σχετικές δεσμεύσεις 
που είχε προαναγγείλει ο Εμανουέλ Μακρόν 
το περασμένο έτος.

Ο Μακρόν κάνει υποχρεωτική τη 
στρατιωτική θητεία για άνδρες και γυναίκες

Συρία: Επτά νοσοκομεία 
βομβαρδίστηκαν μέσα σε δύο 
εβδομάδες στην επαρχία Ιντλίμπ

Έ
να νοσοκομείο μπήκε στο στόχα-
στρο αεροπορικών βομβαρδισμών 
στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυ-
τικής Συρίας, το έβδομο που πλήττε-

ται μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από 
τις αεροπορικές επιχειρήσεις του συριακού 
καθεστώτος ή των Ρώσων συμμάχων του, 
ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική ορ-
γάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων.
Με τη στήριξη της ρωσικής αεροπορίας, 
οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 
στις 25 Δεκεμβρίου επίθεση για την ανακα-
τάληψη του νοτιοανατολικού τμήματος της 
επαρχίας Ιντλίμπ. Η επαρχία αυτή ελέγχε-
ται από την τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ 
Ταχρίρ αλ Σαμ, στην οποία κυριαρχεί το 
πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία.
Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, 
αεροπορικοί βομβαρδισμοί που αποδίδο-
νται στη ρωσική αεροπορία, έπληξαν ένα 
νοσοκομείο στην κοινότητα Χας, με αποτέ-
λεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας, σύμφωνα 
πάντα με το Παρατηρητήριο. Το νοσοκομείο 
αυτό ήταν το τελευταίο που λειτουργούσε 

ακόμη στη νοτιοανατολική Ιντλίμπ, πρό-
σθεσε ο διευθυντής της οργάνωσης Ράμι 
Άμπντελ Ραχμάν.
Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτο-
ρείου είπε ότι είδε ένα μέρος του τοίχου να 
έχει καταρρεύσει στην αίθουσα των ιατρι-
κών εξετάσεων και συντρίμμια έπεσαν 
πάνω σε ένα κρεβάτι και σε ιατρικά μηχα-
νήματα. Στο δωμάτιο όπου φυλάσσονται τα 
φάρμακα, έπεσαν τα μεταλλικά ράφια και 
τα αποθέματα σκορπίστηκαν στο πάτωμα.
«Μέσα σε δύο εβδομάδες επτά νοσοκομεία 
και κλινικές χτυπήθηκαν στην Ιντλίμπ από 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς του καθε-
στώτος ή των Ρώσων συμμάχων του» είπε ο 
Άμπντελ Ραχμάν. Έχει πληγεί επίσης και μια 
τράπεζα αίματος.
«Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά 
και επείγει να σταματήσουν οι βομβαρ-
δισμοί εναντίον αμάχων και νοσοκομει-
ακών υποδομών», τόνισε την περασμένη 
εβδομάδα η οργάνωση Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα, την επομένη μιας παρόμοιας επί-
θεσης εναντίον ενός ιατρικού κέντρου στο 
Μισμισάν.
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Η εκπρόσωπός της δήλωσε 
ότι πλέον δεν αισθάνεται ότι 
την περιορίζει η συμφωνία 
εχεμύθειας, αφού ο δικηγόρος 
προέδρου παραδέχθηκε πως την 
πλήρωσε για να σιωπήσει

Η 
Στόρμι Ντάνιελς, η πορνοστάρ 
που φέρεται να είχε σεξουα-
λικές σχέσεις με τον Ντόναλντ 
Τραμπ το 2006 απείλησε χθες 

Τετάρτη να κάνει αποκαλύψεις στους δη-
μοσιογράφους, εκτιμώντας ότι μετά την 
παραδοχή του δικηγόρου του Αμερικα-
νού Προέδρου ότι της έδωσε χρήματα 
αποδεσμεύεται ντε φάκτο από τη συμ-
φωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπο-
γράψει.
Η Τζίνα Ροντρίγκες, εκπρόσωπος της 
Στόρμι Ντάν ιε λ ς, γ νωσ τοποίησε σε 
πολλά μέσα ενημέρωσης ότι η πελά-
τισσά της πλέον δεν αισθάνεται ότι την 
περιορίζ ε ι  η  συμφω -
νία αυτή μετά τις δηλώ-
σεις του Μάικλ Κόεν, του 
δικηγόρου του Τραμπ.
«Η Στόρμι θα πε ι την 
ισ τορία της», τόν ισε η 
Ροντρίγκες.
Όλα ξεκίνησαν σ τ ις 12 
Ιανουαρίου όταν η Wall 
Street Journal αποκά-
λυψε ότι η 38χρονη Στέφανι Κλόφονρτ, 
γνωστή στη βιομηχανία του πορνό με 
το όνομα Στόρμι Ντάνιελς, είχε σεξουα-
λικές σχέσεις με τον Τραμπ παρότι εκεί-
νος ήταν ήδη παντρεμένος με την νυν 
σύζυγό του Μελάνια. Η σχέση αυτή χρο-
νολογείται το 2006, τέσσερις μήνες μετά 
τη γέννηση του γιου τους Μπάρον.
Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις πληροφο-
ρίες αυτές, τις οποίες χαρακτήρισε «ανα-
κυκλωμένες παλιές πληροφορίες, που 
έχουν δημοσιευθεί και διαψευστεί κατη-
γορηματικά πριν τις εκλογές».
Η υπόθεση έμοιαζε να ξεχνιέται όταν, 
προς έκπληξη όλων, ο προσωπικός δικη-
γόρος του Τραμπ επιβεβαίωσε χθες 
Τετάρτη ότι όταν υπήρχε συμφωνία με 
την Ντάνιελς, αλλά τα χρήματα που της 
έδωσε ήταν δικά του. «Στη διάρκεια της 

προσωπικής συναλλαγής το 2016 χρη-
σιμοποίησα δικά μου χρήματα για να 
καταβάλω 130.000 δολάρια στην κυρία 
Στέφανι Κλίφορντ», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 
από τους New York Times ο Κόεν.
«Ούτε ο Οργανισμός Τραμπ, ούτε η 
εκστρατεία του Τραμπ δεν αποτέλεσαν 
μέρος της συναλλαγής με την κυρία Κλί-
φορντ, και ούτε ο ένας, ούτε η άλλη με 
αποζημίωσαν για αυτή την πληρωμή, 
άμεσα ή έμμεσα», διαβεβαίωσε ο δικη-
γόρος.
Ο Μάικλ Κόεν απαντούσε σε προσφυγή 
της Common Cause, μιας ένωσης παρα-
κολούθησης των χρηστών εκλογικών 
πρακτικών, η οποία εκτιμά ότι ο Τραμπ 
ενδέχεται να παραβίασε τους κανονι-
σμούς που διέπουν τη χρηματοδότηση 
των προεκλογικών εκστρατειών.
Το ποσό, το οποίο καταβλήθηκε στη 
Ντάνιελς ένα μήνα πριν τις προεδρικές 
εκλογές του 2016, θα έπρεπε να είχε 

περιληφθεί στους λογα-
ριασμούς της εκσ τρα-
τείας του Ρεπουμπλικά-
νου υποψήφιου, «διότι οι 
πόροι χρησιμοποιήθη-
καν με στόχο να επηρεα-
στεί» η ψηφοφορία, σύμ-
φωνα με την Common 
Cause.
«Η πληρωμή στην κυρία 

Κλίφορντ ήταν νόμιμη και δεν υπήρξε 
συνεισφορά της εκστρατείας (του Τραμπ) 
ούτε υπήρξε δαπάνη της εκστρατείας 
από οποιονδήποτε» συνεργάτη της, επέ-
μεινε ο Κόεν.
Όμως η εξήγηση αυτή δεν ικανοποιεί την 
Common Cause. «Η ημερομηνία και οι 
συνθήκες» της πληρωμής «δίνουν την 
εντύπωση ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν 
στην κυρία Ντάνιελς σε μια προσπάθεια 
να επηρεαστούν οι εκλογές», τονίζει σε 
ανακοίνωσή του ο Πολ Ράιν στέλεχος της 
ένωσης.
«Τα ερωτήματα για την πληρωμή αυτή 
και οι συνθήκες της πρέπει να απαντη-
θούν και μάλισ τα ενόρκως», τόνισε, 
ζητώντας από την ομοσπονδιακή εκλο-
γική επιτροπή και το υπουργείο Δικαιο-
σύνης να ερευνήσουν την υπόθεση.

Η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς 
απειλεί να τα πει όλα για τη σχέση 
της με τον Τραμπ

Σ
ε τέσσερις μόλις μήνες, μια γυναίκα 
ηλικίας 29 ετών από τον Καναδά που 
δεν έχει κάνει ποτέ σεξ στη ζωή της, 
πρόκειται να φέρει στον κόσμο το 

πρώτο της παιδί.
Η 29χρονη παρθένα μίλησε σε δημοσιο-
γράφο του Vice (φυσικά υπό καθεστώς ανω-
νυμίας) για τους λόγους που την ώθησαν 
να μείνει έγκυος με τεχνητή γονιμοποίηση, 
χρησιμοποιώντας το σπέρμα ενός δωρητή.
Όπως εξήγησε στη ρεπόρτερ η «Lauren» - 
το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε - μεγά-
λωσε στους κόλπους μιας πολύ θρησκευό-
μενης οικογένειας στην επαρχία της Μανιτό-
μπα. Από νωρίς είχε αποφασίσει ότι δεν την 
ενδιέφερε το σεξ και μάλιστα έβρισκε ακόμα 
και το φλερτ «ανούσιο».
«Θυμάμαι παλιά είχα φτιάξει ένα προφίλ σε 
site γνωριμιών και το πρώτο μήνυμα που 
έλαβα ήταν από έναν άνδρα που ήθελε να 
«καθίσω πάνω στο πρόσωπό του». Πείτε 
μου ειλικρινά, υπάρχουν άνθρωποι που 
φτιάχνονται με αυτόν τον τρόπο;», είπε η 

29χρονη, εξηγώντας ότι παρά την αδιαφο-
ρία της για το σεξ, ήθελε από μικρή να γίνει 
μητέρα. 
Παρά τη θρησκευτική της ανατροφή, δεν 
φαίνεται να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα στη 
σκέψη να αποκτήσει παιδί εκτός γάμου. 
«Το επιχείρημα ότι δεν πρέπει μια γυναίκα 
να κάνει μόνη της παιδί αντιτίθεται στην 
έννοια της χριστιανικής αγάπης», επισημαί-
νει η ίδια, συμπληρώνοντας ότι περιμένει με 
ανυπομονησία τη γέννηση του παιδιού της, 
ώστε να του προσφέρει την τρυφερότητα 
που έχει μέσα της.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια μιας κλινικής 
γονιμότητας στον Καναδά, είναι εξαιρετικά 
σπάνιο για μια γυναίκα που δεν έχει κάνει 
σεξ να απευθύνεται σε ειδικούς τεχνητής 
γονιμοποίησης για να κάνει παιδί. Ωστόσο, 
πολλές παρθένες έχουν πάει στην κλινική 
της ζητώντας να καταψυχθούν τα ωάριά 
τους, είτε λόγω κάποιας εκφυλιστικής ασθέ-
νειας που βλάπτει το αναπαραγωγικό τους 
σύστημα είτε απλώς... για σιγουριά.

Παρθένα ετών 29 πρόκειται να 
φέρει σύντομα στον κόσμο το 
πρώτο της παιδί!

Αίγυπτος: Νεκροί 53 ισλαμιστές 
μαχητές μετά από μια εβδομάδα 
επιχειρήσεων

Σ
υνολικά 53 ισλαμιστές μαχητές έ-
χουν σκοτωθεί και 680 ύποπτοι έ-
χουν συλληφθεί έπειτα από μια ε-
βδομάδα επιχειρήσεων που έχουν 

εξαπολύσει οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυ-
νομία της Αιγύπτου, δήλωσε σήμερα ένας 
εκπρόσωπος του στρατού.
Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Αιγύπτιος πρόε-
δρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, που επιδιώκει 
την επανεκλογή του στις εκλογές της 26ης 
Μαρτίου, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να 
συντρίψουν τους μαχητές στη χερσόνησο 
του Σινά, μετά την τρομοκρατική ενέργεια 
με στόχο ένα τέμενος στο βόρειο τμήμα της 
χερσονήσου που είχε αποτέλεσμα τουλάχι-
στον 300 νεκρούς.
Οι επιχειρήσεις «εκκαθάρισης», με την ονο-
μασία «Σινά 2018», στις οποίες συμμετέ-
χουν ο στρατός, το πολεμικό ναυτικό, η 
πολεμική αεροπορία και η αστυνομία της 
Αιγύπτου, ξεκίνησαν την Παρασκευή στο 

Σινά, στο Δέλτα του Νείλου και την έρημο 
στο δυτικό τμήμα της χώρας στη μεθόριο 
με τη Λιβύη.
Στόχος των επιχειρήσεων είναι «τρομοκρα-
τικά και εγκληματικά στοιχεία και οργανι-
σμοί», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσω-
πος, συνταγματάρχης Ταμέρ αλ-Ριφάι, σε 
μια συνέντευξη Τύπου που μετέδωσε η 
κρατική τηλεόραση.
Όπως τόνισε, οι δυνάμεις επιβολής του 
νόμου έχουν καταστρέψει 1000 κιλά εκρη-
κτικών υλών, 378 κρησφύγετα τζιχαντιστών 
και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, 
καθώς και ένα κέντρο ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες μυστικών πλη-
ροφοριών, οι τζιχαντιστές, έπειτα από τις 
ήττες τους στη Συρία και το Ιράκ, σχεδιά-
ζουν «να εγκαθιδρύσουν ένα νέο τρομο-
κρατικό κέντρο σε άλλη τοποθεσία και 
ενδεχομένως αυτή να είναι η χερσόνησος 
Σινά», σημείωσε ο Ριφάι.
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οικογένεια

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για δέκα κανό-
νες που μπορούμε να εφαρμόσουμε 
προκειμένου να έχουμε καλή και α-
ποτελεσματική επικοινωνία με τον/

την σύντροφό μας. Είμαι σίγουρος πως θα 
μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το γάμο 
μας και τη σχέση μας. Όταν δεν υπάρχει κα-
λή επικοινωνία στο γάμο επηρεάζεται η σχέ-
ση αρνητικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
συγκρούσεις, απομόνωση κι ο γάμος να κα-
ταντήσει μια αποτυχία.  
Ο πρώτος κανόνας για την αποτελεσματική 
επικοινωνία είναι πολύ απλός. Βεβαιώσου 
ότι ο άλλος σε ακούει. Αν θέλεις να μιλή-
σεις στον/στην σύντροφό σου για ένα θέμα 
σημαντικό ή πολύ λεπτό, βεβαιώσου ότι δεν 
είναι θυμωμένος/η ούτε απασχολημένος με 
κάτι άλλο.
Ο δεύτερος κανόνας είναι να Αρχίσεις με 
κάτι θετικό. Κάθε φορά που προκειται να 
κάνεις μία σοβαρή συζήτηση με κάποιον, 
είναι σκόπιμο να αρχίζεις πάντοτε με κάτι 
θετικό. Οι άνθρωποι αυτόματα παίρνουν 
αμυντική θέση όταν ακούνε κάποιον να 
αρχίζει με αρνητικά στοιχεία, όπως είναι η 
κριτική ή τα παράπονα.
Ο τρίτος κανόνας που πρέπει να θυμάσαι 
είναι να μην είσαι επιθετικός/ή στο άλλο 
άτομο. Οι επιθέσεις αρχίζουν συνήθως με 
φράσεις όπως, «Είσαι…», ή « Ποτέ σου…», 
ή «Εσύ πάντοτε…».  Φρόντισε ν’ αρχίζεις με 
σένα, «Εγώ…»
Αν θέλεις η επικοινωνία σου να είναι αποτε-
λεσματική, μην είσαι υπερβολικός/ή. Μπο-
ρεί να βρίσκει διέξοδο η εσωτερική μας 
ένταση μ’ αυτόν τον τρόπο αλλά δεν προ-
σφέρει και πολλά στη βελτίωση της συζυ-
γικής αρμονίας. Από τη στιγμή που ο/η 
σύντροφός σου ακούσει την παραμικρή 
υπερβολή, δικαιολογημένα θα απορρίψει 
καθετί που θα πεις. Επομένως, λέξεις όπως, 
«πάντα» και «πάντοτε» δε θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται. 
Ένας άλλος καλός κανόνας που θα σε βοη-
θήσει να έχεις καλή και αποτελεσματική επι-
κοινωνία είναι να μη διαβάζεις το νου του 
άλλου. Να σου γίνει κανόνας να μη συμπε-
ραίνεις αυτά που σκέφτεται ο άλλος. Αντί-
θετα, μάθε να ζητάς από τον άλλον να σου 

λέει τι σκέφτεται ή τι νιώθει. Όταν υπολογί-
ζουμε με το μυαλό μας τα κίνητρα του άλλου 
και πιστεύουμε ότι αυτά είναι και τίποτε 
άλλο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εκενυρί-
σουμε τον άλλον.
Ένας άλλος κανόνας που θα μας βοηθήσει 
να επικοινωνούμε καλύτερα είναι λέμε ποιες 
είναι οι προτιμήσεις μας και όχι ποιες είναι 
οι αρχές μας. Πολύ συχνά, οι σύζυγοι νομί-
ζουν ότι τα αισθήματά τους και οι προτιμή-
σεις τους δεν είναι τόσο σημαντικά όσο οι 
«αρχές» τους. Είναι πολύ πιο εύκολο όμως 
να αμφισβητήσεις τις απόψεις του άλλου 
παρά τα αισθήματά του ή αυτά που του αρέ-
σουν ή δεν του αρέσουν.
Η επικοινωνία είναι καλύτερη όταν εξηγείς 
τι ήταν αυτό που σε έκανε να νιώσεις έτσι.  
Αν δεν εξηγήσεις, με όσο γίνεται πιο απλά 
λόγια, ακριβώς πώς ένιωσες, ο/η σύντρο-
φός σου δε θα καταλάβει τι ήταν αυτό που 
σε πείραξε. 
Αν θέλεις ο/η σύντροφός σου να ξέρει και 
να εκπληρώνει τις ανάγκες σου, τότε πρέπει 
να τις πεις ξεκάθαρα. Δε θα πάρεις αυτό που 
θέλεις αν δεν το διατυπώσεις ξεκάθαρα.
Ένας άλλος κανόνας για την καλή και αποτε-
λεσματική επικοινωνία είναι να περιορίζε-
σαι σε ένα ή το πολύ σε δύο θέματα. Μπορεί 
να σούρχεται να τα μαζέψεις όλα μαζί μια και 
έχεις την ευκαιρία. Ο ακροατής όμως αρχίζει 
και χάνει την υπομονή του με το τρίτο ή το 
τέταρτο και στο τέλος κανένα θέμα δεν εξε-
τάζεται σε βάθος. 
Αποτελεσματική επικοινωνία  έχουμε όταν 
και τα δύο άτομα είναι σίγουρα ότι ο άλλος 
τους κατάλαβε. Όλοι μας νιώθουμε μια ικα-
νοποίηση όταν ξέρουμε ότι ο/η σύντροφός 
μας καταλαβαίνει πώς νιώθουμε και κατα-
λαβαίνει τα κίνητρα πίσω από κάθε ενέργειά 
μας. Και στο τέλος, άφησε χρόνο για τυχόν 
ερωτήσεις για να ξεκαθαριστούν αυτά που 
είπατε.  
Η καλή επικοινωνία αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία του πετυχημένου γάμου. 
Αυτή δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον 
και ενώνει όλα τα μέλη της οικογένειας. Ας 
δώσουμε όλοι μας στην καλή επικοινωνία 
την πρώτη θέση στο γάμο μας και στην οικο-
γένειά 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

Δέκα Κανόνες για 
Αποτελεσματική Επικοινωνία

• To παιδί μου και εγώ
Τι κρύβεται πίσω από τη ζήλια 

του για το μικρότερο αδελφάκι;

Έ
χετε σκεφθεί ποτέ ότι κάθε φορά 
που το παιδί εκφράζει τη ζήλια του 
για το μικρό του αδελφάκι εκφρά-
ζει ταυτόχρονα και την αγάπη του 

προς εσάς; Πριν λοιπόν βιαστείτε να το μα-
λώσετε ή να το κατηγορήσετε ως υπερβο-
λικά ζηλιάρη, φροντίστε να του δώσετε τα 
«εχέγγυα» της δικής σας αγάπης.

Φυσιολογική ζήλια
Η ζήλια που νιώθει το παιδί για το μικρό-
τερο αδελφάκι του είναι μια φυσιολογική 
κατάσταση. Στην πραγματικότητα, αυτό 
που εκφράζεται ως ζήλια δεν είναι τίποτε 
άλλο από τον φόβο του παιδιού ότι με την 
παρουσία του νέου μέλους στην οικογέ-
νεια θα σταματήσετε να το αγαπάτε και να 
το φροντίζετε και ότι όλη η προσοχή σας 
θα είναι στραμμένη στο νεώτερο μέλος.
Το παιδί νιώθει να απειλείται και να χάνει 
την αγάπη του μπαμπά και της μαμάς, για 
αυτό καταφεύγει σε επεισόδια ζήλιας. 
Αρκετά συχνά μάλιστα εμφανίζει μικροε-
πεισόδια παλινδρόμησης σε προηγούμενα 
στάδια ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα 
αρχίζει ξανά να βρέχει το κρεβάτι του, πίνει 
το γάλα από το μπουκάλι, θέλει πάλι την 
πιπίλα. Πρόκειται για παροδικές αντιδρά-
σεις, σχεδόν αναπόφευκτες για πολλά παι-
διά, που δεν πρέπει να ανησυχήσουν τους 
γονείς.   

Δείξτε του ότι δεν το έχετε ξεχά-
σει
Είναι λογικό το νεότερο μέλος της οικογέ-
νειας να σας έχει ενθουσιάσει, μην ξεχνάτε 
όμως ότι και το μεγαλύτερο παιδί αναζητά 
εμπράκτως την δική σας αγάπη. Ό,τι χρειά-
ζεται να κάνετε είναι να σκεφθείτε με ποιόν 
τρόπο θα αμβλύνετε τα συναισθήματά του:
-  Αφιερώστε καθημερινά λίγο χρόνο για 
εκείνο. Το παιχνίδι ή η αφήγηση παραμυ-
θιών αποτελούν έναν άριστο τρόπο εκτό-
νωσης των συναισθημάτων που βιώνει το 
παιδί
-  Όταν ασχολείστε με το μικρότερο, δείξτε 
στο μεγαλύτερο ότι δεν τον έχετε ξεχάσει. 
Μιλήστε μαζί του, ζητήστε του μια μικρή 
βοήθεια, ανταλλάξτε μαζί του τις εντυπώ-
σεις σας

-  Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Αντιδράσεις 
του τύπου «αυτός που είναι τόσο μικρός, 
κοίτα τι καλό παιδί που είναι. Ενώ εσύ που 
είσαι πιο μεγάλος…» δεν βοηθούν καθό-
λου
-  Μην του λέτε ότι είναι κακό παιδί κάθε 
φορά που κάνει πείσματα ή αν συμβεί να 
χτυπήσει το αδελφάκι του. Φροντίστε να 
είστε εσείς σε επαγρύπνηση ώστε να προ-
λάβετε στο μέτρο του δυνατού τέτοιες αντι-
δράσεις
-  Διηγηθείτε του πώς ήταν εκείνο ως μωρό 
και ξεφυλλίστε μαζί του το άλμπουμ των 
πρώτων του φωτογραφιών. Θα καταλάβει 
ότι όταν ήταν μωρό είχε λάβει και αυτό τη 
φροντίδα που εισπράττει σήμερα το μικρό 
από τη μητέρα του

«Ποιον αγαπάς περισσότερο;»
Πριν σπεύσετε βιαστικά να του πείτε «για 
μένα είστε το ίδιο και οι δυο, σας αγαπάω 
το ίδιο», θυμηθείτε ότι αυτό δεν αρκεί για 
να καθησυχάσει το παιδί σας. Το παιδί δεν 
αποζητά την απόλυτη ισότητα αλλά την 
αποκλειστική αγάπη των γονιών του. Μια 
και μοναδική «σωστή» απάντηση στο ερώ-
τημα δεν υπάρχει, υπάρχουν όμως πολλοί 
τρόποι για να κάνετε το παιδί σας να νιώσει 
ότι είναι μοναδικό:
-  «Εκμεταλλευτείτε» την ευκαιρία. Ρωτή-
στε το αν υπάρχει κάτι που το απασχολεί 
και για ποιόν λόγο κάνει αυτή την ερώτηση
-  Αφήστε το να σας εκφράσει τα συναισθή-
ματά του. Προσπαθήστε να καταλάβετε 
ποιο είναι το συναίσθημα εκείνο που οδή-
γησε το παιδί να σας ρωτήσει εάν και πόσο 
το αγαπάτε
-  Κάντε την αυτοκριτική σας. Σκεφθείτε αν 
η δική σας συμπεριφορά είναι διαφορε-
τική στα παιδιά, εάν επαινείτε το ένα περισ-
σότερο από το άλλο, εάν είστε πιο ελαστι-
κοί, κτλ
-  Πείτε του «για μένα είσαι μοναδικός, σε 
αγαπώ όπως δεν θα μπορούσα να αγα-
πήσω κανέναν άλλο». Κάθε γονιός ξέρει 
καλά ότι δεν πρόκειται για περισσότερη 
ή λιγότερη αγάπη, αλλά για αγάπη διαφο-
ρετική. Αφού και τα δυο παιδιά σας είναι 
πολύτιμα, πρέπει και τα ίδια να το γνωρί-
ζουν.
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Έ
ρευνες έχουν δείξει ότι η ά-
σκηση προκαλεί μείωση της 
επιθυμίας για κάπνισμα ή για 
χρήση αλκοόλ και άρα θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως συ-
μπληρωματική στρατηγική, μαζί με 
άλλα θεραπευτικά μοντέλα, στη διαδι-
κασία απεξάρτησης από τις βλαβερές 
για τον οργανισμό αυτές συνήθειες.
Τις πληροφορίες αυτές αναφέρει ο 
καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας Γιάννης Θεοδω-
ράκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος ESCAPEE-ΘΑΛΗΣ, το 
οποίο ανιχνεύει τις σχέσεις της άσκη-
σης με το κάπνισμα και το αλκοόλ, και 
τη διερεύνηση των μηχανισμών μεί-
ωσης ή διακοπής του καπνίσματος και 
της κατάχρησης στο αλκοόλ.
 «Για παράδειγμα, σχετική έρευνα, 
έδειξε ότι ακόμα και πρόγραμμα 
φυσικής δραστηριότητας που περι-
ελάμβανε 15 λεπτά γρήγορο 
περπάτημα, ήταν ικανό να 
προκαλέσει μείωση της έντο-
νης επιθυμίας για κάπνισμα 
και των ανάλογων στε-
ρητικών συνδρόμων 
και κατά τη διάρκεια 
της άσκησης και μετά 
από την άσκηση. Θεω-
ρείται όμως, ότι η προ-
σκόλληση σε προγράμματα 
άσκησης είναι αυτή που έχει 
τη μεγαλύτερη αξία, και θα 
βοηθήσει περισσότερο 
τους καπνιστές να διακό-
ψουν το κάπνισμα», λέει 
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων ο κ. Θεοδωράκης.
Οι μηχανισμοί των κινήτρων 
που οδηγούν τα άτομα στο 
κάπνισμα, επισημαίνει ο 
ίδιος, δεν είναι μόνο κοινω-
νικοί, προσωπικοί και ψυχο-
λογικοί, αλλά σχετίζονται και 
με νευροχημικούς και νευροβι-
ολογικούς μηχανισμούς έκκρι-
σης σχετικών ουσιών. Τις ανθυγι-
εινές συνήθειες, και μεταξύ αυτών 
το κάπνισμα ή το αλκοόλ, δεν τις υιο-
θετούν τα άτομα μόνες τους, αλλά σχε-
τίζονται και με πολλές άλλες ανθυγιει-
νές συνήθειες, και βρίσκονται σε αντί-
θεση με τον αθλητικό τρόπο ζωής.
 Ωστόσο, διευκρινίζει, παρότι υπάρ-
χουν πολλές αποδείξεις για τη θετική 

επίδραση της άσκησης στην υγεία, 
δεν είναι ξεκαθαρισμένη η αιτιολο-
γία και η ερμηνεία των ψυχολογικών 
και φυσιολογικών μηχανισμών που 
συντελούν σ’ αυτό.
Ειδικότερα για τις σχέσεις της άσκη-
σης με την κατανάλωση αλκοόλ, 
ερευνητές καταλήγουν, σύμφωνα 
με τον κ. Θεοδωράκη, ότι δεν αξιο-
ποιείται ακόμα ο ρόλος της άσκησης 
στην υποστήριξη των αλκοολικών, 
ενώ υπάρχουν πολλές ενδείξεις για 
τις ευεργετικές της επιδράσεις. Έτσι, 
προσθέτει, συζητείται σοβαρά πλέον, 
η πρόταση ότι η άσκηση μπορεί να 
λειτουργήσει ως συμπληρωματική 
στρατηγική, μαζί με άλλα θεραπευ-
τικά μοντέλα, να επιδράσει θετικά 
στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπευ-
τική διαδικασία, για την αποχή από το 
αλκοόλ. Η άσκηση, μάλλον, δεν οδη-

γεί τον αλκοολικό στο να μειώσει 
το αλκοόλ, αλλά επηρεάζει ευερ-
γετικά τη ψυχική του διάθεση, 
τη φυσική του κατάσταση, την 

αίσθηση της ικανότητας και 
την αίσθηση ότι το σώμα 
του μπορεί να λειτουργήσει 

καλύτερα.
Οι μηχανισμοί μέσω των 

οποίων η άσκηση και η 
φυσική δραστηριότητα 
μπορεί να επηρεάσει τον 

καπνιστή ώστε να απο-
στραφεί από το κάπνισμα, 

είτε τον αλκοολικό να ξεφύγει 
από την κατάχρησή του, μπο-

ρεί να είναι είτε ψυχολογικοί, 
είτε φυσιολογικοί, ή βιοχημι-
κοί. Η συστηματική φυσική 

δραστηριότητα, επισημαίνει 
ο κ. Θεοδωράκης, μπορεί να 

αυξήσει την αυτοπεποίθηση του 
ατόμου ότι μπορεί να κόψει το 
κάπνισμα, να αντιμετωπίσει 
δυναμικά τα συμπτώματα στέ-

ρησης, που προκαλεί η εξάρτηση 
από την νικοτίνη και που συνοδεύ-

ουν συνήθως το άτομο, όπως είναι 
το στρες, η κατάθλιψη, η οξυθυμία, 
οι ανησυχίες, η κακή συγκέντρωση. 
Η άσκηση, επίσης, βοηθάει μέσω της 
αύξησης κατανάλωσης των θερμί-
δων στην μεταβολική ισορροπία και 
την προστασία του ατόμου από την 
αύξηση του βάρους του σώματος.

Ο
ι άνθρωποι που τρώνε με αργό ρυθμό, που δεν τρώνε μέσα 
στο προηγούμενο δίωρο πριν πέσουν για ύπνο και όσοι κό-
βουν το επιδόρπιο μετά το φαγητό, έχουν μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να μειώσουν το βάρος τους, σύμφωνα με μια νέα ια-

πωνική επιστημονική έρευνα.
Όσοι άνθρωποι κάνουν κάποιο από τα παραπάνω - ακόμη καλύτερα και 
τα τρία- έχουν σε μικρότερο ποσοστό παχυσαρκία, ελέγχουν καλύτερα 
το δείκτη μάζας του σώματός τους και διαθέτουν μικρότερη περιφέρεια 
μέσης.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Χαρουχίσα Φουκούντα της Σχολής 
Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κιούσου, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Open», ανέ-
λυσαν στοιχεία για σχεδόν 60.000 άτομα που έκαναν τακτικά τσεκ-απ.
Από τους ανθρώπους αυτούς, οι 33.455 έτρωγαν με κανονικό ρυθμό, οι 
22.070 το καταβρόχθιζαν στα γρήγορα και οι 4.192 έτρωγαν αργά. Δια-
πιστώθηκε ότι αυτή η τελευταία ομάδα ήσαν πιο υγιείς από τις άλλες 
δύο ομάδες. Σε σχέση με όσους έτρωγαν με...ρυθμό πολυβόλου, όσοι 
έτρωγαν με κανονικό ρυθμό, είχαν 29% μικρότερη πιθανότητα να είναι 
παχύσαρκοι, ενώ όσοι έτρωγαν αργά, είχαν 42% μικρότερη πιθανότητα.
Όσοι έτρωγαν επιδόρπιο μετά το φαγητό, ιδίως το βραδινό, καθώς και 
όσοι δεν έτρωγαν τίποτε το προηγούμενο δίωρο πριν τον ύπνο, είχαν 
επίσης μικρότερες πιθανότητες παχυσαρκίας. Δεν ίσχυε το ίδιο για εκεί-
νους που παρέλειπαν το πρωινό (προηγούμενες μελέτες έχουν πάντως 
δείξει ότι η παράλειψη του πρωινού αυξάνει την πιθανότητα παχυσαρ-
κίας, επειδή μεταθέτει την κατανάλωση φαγητού χρονικά προς το τέλος 
της μέρας).

A
ν σας αρέσουν τα καυτε-
ρά φαγητά με μπόλικη 
κόκκινη πιπεριά, μπορεί 
να ζήσετε περισσότερο. 

Μια νέα αμερικανική επιστημονι-
κή έρευνα συσχετίζει την κατανά-
λωση καυτερής κόκκινης πιπεριάς 
με τη μείωση κατά 13% της θνησι-
μότητας, κυρίως από έμφραγμα ή 
εγκεφαλικό.
Οι ερευνητές του Κολλεγίου Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου του Βερ-
μόντ, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Μπένζαμιν Λίτενμπεργκ, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό PLoS One, ανέλυσαν 
διατροφολογικά στοιχεία για πάνω 
από 16.000 άτομα για μια περίοδο 
έως 23 ετών.
Η μελέτη συσχέτισε τον αριθμό 
θανάτων και το είδος των θανάτων, 
με το είδος της διατροφής. Διαπι-
στώθηκε ότι οι λάτρεις της καυτε-
ρής κόκκινης πιπεριάς τείνουν να 
ζουν παραπάνω.
Βρέθηκε ότι ο μέσος φανατικός 
καταναλωτής των καυτερών πιπε-
ριών είναι νεότερος, άνδρας, λευ-
κός, που καπνίζει, πίνει αλκοόλ, 
έχει χαμηλότερη χοληστερίνη, 
χαμηλότερο εισόδημα και χαμηλό-
τερη μόρφωση, σε σχέση με όσους 
δεν τρώνε καυτερές πιπεριές.
Ασαφής πάντως παραμένει ο βιο-
λογικός μηχανισμός που συνδέει 
τις πιπεριές με την μειωμένη θνη-
σιμότητα. Πιθανώς η καψαϊκίνη, 
το βασικό συστατικό της πιπε-
ριάς που την κάνει τόσο καυτερή, 
βοηθά στην καλύτερη κυκλοφο-
ρία του αίματος στις αρτηρίες και 
επίσης έχει αντιμικροβιακές ιδιό-
τητες, μεταξύ άλλων επιδρώντας 
θετικά στις μικροβιακές κοινότητες 
του εντέρου.
Εδώ και αιώνες, τα καυτερά 
φαγητά και ιδίως οι κόκκινες καυ-
τερές πιπεριές θεωρούνται ωφέ-
λιμες για διάφορες παθήσεις. Μια 
κινεζική μελέτη του 2015 ήταν η 
πρώτη που είχε συσχετίσει τις εν 
λόγω πιπεριές με μειωμένη θνη-
σιμότητα και η νέα αμερικανική 
έρευνα επιβεβαιώνει τα κινεζικά 
ευρήματα.

Πολλές 
καυτές 
πιπεριές 
περισσότερα 
χρόνια ζωής! 

Έρευνα: Όσοι τρώνε με αργό 
ρυθμό χάνουν κιλά πιο εύκολα

Ασκηθείτε για να κόψετε το 
κάπνισμα και το αλκοόλ

υγεία

Ο ανανάς είναι ένα φρούτο 
του καλοκαιριού με την 
εξωτική του μυρωδιά και 

γεύση να φέρνουν στο μυαλό εικό-
νες από παραλίες!
Και ο χυμός, όμως, αυτού του ζου-
μερού φρούτου είναι πλούσιος σε 
βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδω-
τικές ουσίες, επομένως είναι μια 
εξαιρετική επιλογή στο πλαίσιο 
μιας υγιεινής και ισορροπημένης 
διατροφής.
Δείτε παρακάτω τρία σημαντικά 
οφέλη για την υγεία μας...
1. Καλύτερη πέψη
Ο ανανάς περιέχει ένα ένζυμο που 
ονομάζεται βρομελίνη και το οποίο 
διευκολύνει τη διάσπαση και την 
πέψη των πρωτεϊνών. Η βρομελίνη 
σε μορφή κάψουλας δρα επίσης 
ενάντια στο οίδημα, στους μώλω-
πες και στον μετεγχειρητικό πόνο.
2. Πιο νεανικό δέρμα

Ο χυμός ανανά περιέχει βιταμίνη C 
και βήτα καροτένιο, ουσίες με αντι-
οξειδωτική δράση που επιβραδύ-
νουν τον ρυθμό γήρανσης του δέρ-
ματος, καθυστερώντας ρυτίδες και 
χαλάρωση. Η βιταμίνη C συμβάλ-
λει επίσης στη σύνθεση του κολ-
λαγόνου, της πρωτεΐνης που προσ-
δίδει στο δέρμα ελαστικότητα και 
αντοχή.
3. Καλύτερη υγεία των ματιών
Η βιταμίνη C του ανανά μειώ-
νει επίσης τον κίνδυνο εκδήλω-
σης καταρράκτη περίπου κατά 
ένα τρίτο, σύμφωνα με μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Το υγρό που βρί-
σκεται στο εσωτερικό του ματιού 
είναι πλούσιο σε βιταμίνη C κι έτσι 
η πρόσληψή της μέσω της διατρο-
φής είναι απαραίτητη για την πρό-
ληψη της συχνής οφθαλμολογικής 
πάθησης.

Τα οφέλη του ανανά στον 
οργανισμό μας
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Ο
λοι έχουμε  ανάγκη να ερωτευ-
θούμε, όμως συνήθως  υπερι-
σχύει ο φόβος ότι θα πληγω-
θούμε, γι’αυτό θωρακίζουμε 

τον εαυτό μας, ώστε να μην διαπεράσει το 
βέλος του έρωτα την ασπίδα μας και μας 
πληγώσει.
Ο έρωτας μας προσκαλεί να εμπιστευθού-
με τυφλά έναν άλλον άνθρωπο και αυτό εί-
ναι που μας κάνει να νιώθουμε εκτεθειμέ-
νοι και ευάλωτοι. Η καθημερινότητα που 
αφορά την προστασία και προφύλαξη α-
πό τον έξω κόσμο σταδιακά καταρρέει και 
νιώθουμε πιο τρωτοί. Είναι όμως αυτή η α-
ντίδραση φυσιολογική;
Η εγγύτητα που προκαλεί μια ερωτική 
σχέση, συχνά αναβιώνει συναισθήματα 
απώλειας, απόρριψης και πόνου από το 
παρελθόν, ενώ υπάρχει και η θεωρία πως 
η αγάπη είναι συχνά άρρηκτα δεμένη με 
τον ίδιο τον πόνο, καθώς συνδέεται ασυ-
νείδητα με τον πόνο που βιώνουμε όταν 
δεν την έχουμε στη ζωή μας. Οι σχέσεις 
που έχουμε βιώσει, από την παιδική ακόμα 
ηλικία επηρεάζουν δραστικά την αντίληψή 
μας και την προσέγγιση που αναπτύσ-
σουμε στον έρωτα. Θέτουν τις προδιαγρα-
φές για συγκεκριμένες συμπεριφορές και 
ορισμένες αντιλήψεις που ξαφνικά συνει-
δητοποιούμε πως έχουν γίνει δικές μας και 

μας έχουν δομήσει, χωρίς να το έχουμε καν 
καταλάβει. Και τη στιγμή που κάποιος μας 
εκφράσει την αγάπη και την τρυφερότητά 
του τείνουμε να αντιδράσουμε αμυντικά 
και μάλλον αμήχανα ενώ το φυσικό θα ήταν 
το άκρως αντίθετο...
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, στην προ-
σπάθειά μας να προστατευθούμε από τον 
πόνο, να αποκλείουμε από τα συναισθή-
ματα και την ίδια τη χαρά και την ανάγκη 
μας για οικειότητα που για πολλούς σημαί-
νει την ίδια στιγμή βαθύ πόνο ή το φόβο 
πως αργά ή γρήγορα, αυτή η ευτυχία θα 
μετατραπεί σε δυστυχία. Ο φόβος για την 
μελλοντική εξέλιξη των συναισθημάτων 
μας στερεί από το να τα ζήσουμε τώρα και 
να τους δώσουμε την ευκαιρία που χρειά-
ζονται για να διαμορφωθούν.
Ο έρωτας ανακινεί τους υπαρξιακούς μας 
φόβους. Οταν ένας άλλος στηρίζεται πάνω 
μας, η ευθύνη για τη ζωή μας αποκτά άλλες 
διαστάσεις και αυτό τρομοκρατεί πολλούς 
που τελικά  αποζητούν ξανά την ασφάλεια 
της πρότερης ‘’ασημαντότητάς’’ τους. Αντι-
λαμβάνονται τον έρωτα όχι ως ευλογία που 
ουσιαστικά είναι, αλλά σαν αφορμή πανι-
κού για όλα όσα πιθανώς θα χαθούν μαζί 
με αυτόν...

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗκανε ερωτα, οΧι πολεμο!
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Το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τα Φώτα 
του 2008 είναι το τελευταίο που ο Βασίλης 
Στεφανάκος έζησε ως καταζητούμενος. Ο 
κλοιός είχε σφίξει πολύ γύρω του και ο ίδιος 
σκέφτηκε ένα κόλπο που τελικά του γύρισε 
μπούμερανγκ. 

Μ
έσω των γνωστών, διεφθαρμένων διαύ-
λων διέρρευσε στους διώκτες του ότι θα 
μεταβεί σε κηδεία συγγενικού του προ-
σώπου στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός ήταν 

ο ίδιος να παραμείνει στην Αθήνα και να στείλει τους 
κυνηγούς του στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να 
περάσει λίγες ημέρες με την οικογένειά του. Οι αστυ-
νομικοί όμως ψυλλιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Α-
πό τη μία στέλνουν πράγματι κλιμάκιο στη Θεσσαλονί-
κη δήθεν για να εντοπίσουν στη συγκεκριμένη κηδεία 
τον Στεφανάκο, από την άλλη όμως αναθέτουν σε δύο 
αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να πάνε στο σπίτι 
του στο Χαϊδάρι. Πράγματι, ο Βασίλης Στεφανάκος εμ-
φανίζεται σε δρόμο, δύο τετράγωνα από το σπίτι του 
και πέφτει πάνω στους αστυνομικούς. Δεν προβάλλει 
αντίσταση, δεν λέει το παραμικρό. Στα 48 του, και με-
τά από πολλά χρόνια στην παρανομία με καταδίκες και 
εντάλματα, ο Βασίλης Στεφανάκος περνά για πρώτη 
φορά το κατώφλι της φυλακής. 

Οι αστακοί, στη φυλακή και οι «αόρατοι»
Ο Βασίλης Στεφανάκος στη φυλακή δεν προβλημα-
τίζεται ιδιαίτερα. Βρίσκει τον Παναγιώτη Βλαστό και 
τον Γιάννη Σκαφτούρο και στήνουν μια νέα μπίζνα που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απαγωγή του εφο-
πλιστή Παναγόπουλου για την οποία ωστόσο κατα-
φέρνει να «καθαρίσει». 
Οι ιστορίες που λέγονται για τα έργα και τις ημέρες 
του πίσω από τα κάγκελα είναι πολλές. Οσοι γνωρί-
ζουν, λένε πως τα γεγονότα είναι πέρα για πέρα αλη-
θινά, αν και δεν έχει αποδειχτεί τ ίποτα. Για παρά-
δειγμα, είναι γνωστή στους μυημένους η αδυναμία 
που είχε στους αστακούς όσο βρισκόταν στο κελί των 
φυλακών.  
Παράλληλα, στήνει το δικό του blog που ονομάζει «Οι 
αόρατοι» και ανεβάζει σχεδόν καθημερινά άρθρα και 
απόψεις έντονα πολιτικοποιημένες για την κατάσταση 
στην Ελλάδα και τις φυλακές. Με το κινητό τηλέφωνο 
που διαθέτει, μιλά με πολύ κόσμο και δίνει συνε-
ντεύξεις. Είναι πλέον ο πιο διάσημος κρατούμενος με 
άποψη και παρεμβάσεις στα ΜΜΕ. Σε μια από αυτές 
στο «ΘΕΜΑ» μιλά για τη σχέση του με τη «Συνωμο-
σία των Πυρήνων της Φωτιάς» λέγοντας χαρακτηρι-
στικά πως «Αυτοί οι εννιά είναι φίλοι μου και κάναμε 
παρέα. Εχουμε μείνει και μαζί. Ηλικιακά θα μπορού-
σαν να είναι παιδιά μου. Γενικά, τους καμαρώνω. Οσο 
γι’ αυτά στα οποία δεν συμφωνώ μαζί τους, τους τα 
λέω όταν κουβεντιάζουμε, αν και τώρα μας απαγο-
ρεύουν να μιλάμε, εκτός βέβαια των τυχαίων συνα-
ντήσεων. 
Δε χρειάστηκαν ποτέ τη βοήθεια κανενός στις φυλακές. 
Μπήκαν πιτσιρίκια, αλλά ήταν άντρες. Τώρα, όταν απο-
λαμβάνεις έναν καλό καφέ με τον φίλο σου, σημασία 
έχει τι κουβεντιάζεις και όχι ποιος έφτιαξε τον καφέ». 
Ενώ σε μια δεύτερη στο «ΘΕΜΑ», λίγο πριν από τις 
εκλογές του Ιανουαρίου 2015, αναφέρει: «Ψηφίζω από 
το 1981 ΚΚΕ Εσωτερικού. Θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
παραδόξως, από τις ευρωεκλογές θυμήθηκαν τη στέ-
ρηση των πολιτικών δικαιωμάτων μετά από επτά χρό-
νια και δεν μου επιτρέπουν. Δεν έχω πολλές προσδο-
κίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και έχει αρκετά καλά στελέχη. 
Τώρα πού θα καταλήξουν, πώς θα αντισταθούν στη 
δόλια πόρνη την εξουσία με τόσους μύκητες που έχουν 
μαζέψει, μένει να το δούμε». 
Τον χειμώνα του 2010 ο Βασίλης Στεφανάκος και η 

σύντροφος και μητέρα του παιδιού του αποφασίζουν 
μετά από 10 χρόνια γνωριμίας να ενώσουν και επί-
σημα τις ζωές τους. Ο γάμος του σκληρού της νύχτας 
με την αγαπημένη του πρώην καλλιτέχν ιδα έγ ινε 
παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου μέσα στις Φυλα-
κές Λάρισας. «Εχω δύο παιδιά, τον Γιώργο και την 
Μυρσίνη, που μεγαλώνουν ευτυχισμένα σε υγιή περι-
βάλλοντα, γιατί έχουν υπέροχες μανούλες. Ο γάμος 
ήταν μια τυπική διαδικασία. Ηταν ήδη η σύντροφος 
της ζωής μου. Είναι η γυναίκα που επί δέκα χρόνια 
ταλαιπωρείται από τα βάσανά μου αλλά και από τις 
τρέλες μου. Η γυναίκα που ποτέ δεν σταμάτησε να 
με εμπνέει. Η φυλακή για μένα είναι ένα ακόμα φρο-
ν τ ισ τήριο, όψιμο μεν (κον τεύω 50 χρονών), αλλά 
πολύ ενδιαφέρον. Συνειδητοποίησα ότι όταν στη ζωή 
αλλάζεις πεδία, οι προηγούμενες εμπειρίες σου είναι 
εκπαίδευση που σε βοηθάει να μαθαίνεις ευκολό-
τερα», είχε πει τότε σε συνέντευξή του. 
Οι φήμες λένε ότι οι αστυνομικοί χρεώνουν ένα είδος 
βοήθειας του Στεφανάκου σε δύο πρωτοεμφανιζό-
μενες οργανώσεις τ ις «Μαχόμενες Επαναστατικές 

Λαϊκές Δυνάμεις» και στην «Οργάνωση Πολιτοφυ-
λακής Λαϊκής Δικαιοσύνης», που έχουν αναλάβει την 
ευθύνη για τη δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής 
Αυγής την 1η Νοεμβρίου του 2013 έξω από τα γρα-
φεία της οργάνωσης στο Νέο Ηράκλειο και του αρχι-
φύλακα των Φυλακών Δομοκού Σεραφείμ Γκαλιμάνη 
στις 21 Φεβρουαρίου 2015 στη Στυλίδα. Δεν υπάρ-
χουν, όμως, στοιχεία στις συγκεκριμένες δικογραφίες 
και έτσι το ενδεχόμενο της συνδρομής του παραμένει 
ως φήμη. 

Η αποφυλάκιση 
Οι ποινές του αθροιστικά είχαν φτάσει στα 50 χρόνια 
κάθειρξης. Τελικά κάνοντας χρήση των ευνοϊκών δια-
τάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου, αποφυλακί-
ζεται τον Αύγουστο του 2016 μετά από οκτώ χρόνια 
και τέσσερις μήνες στη φυλακή. Βγαίνοντας ανοίγει 
μια εταιρεία πώλησης υγραερίου με έδρα τον Αστακό 
Αιτωλοακαρνανίας και στον ενάμιση χρόνο που έζησε 

ελεύθερος δεν φαίνεται, όπως λένε οι αστυνομικοί, 
να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Εδειχνε 
όμως να φοβάται. Αν και στην τελευταία συνέντευξη 
που έδωσε και ανέβασε στο blog του είχε αναφέρει 
«υπολογίζω τους πάντες αλλά δεν φοβάμαι τίποτα. 
Αλλωστε όποιοι θέλουν να μου κάνουν κακό, ξέρουν 
άλλους τρόπους». 
Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης ήταν το τελευ-
ταίο του. Οι πληρωμένοι εκτελεσ τές άδειασαν το 
καλάσνικοφ πάνω του. Από τις 29 σφαίρες που έπε-
σαν οι 26 τον βρήκαν στο κεφάλι και το σώμα. Ο Στε-
φανάκος έφυγε και έμεινε ο μύθος του «Ελληνα Αλ 
Καπόνε»... 

Το μοιραίο λάθος
Μια λεπτομέρεια που γνώριζαν ελάχιστοι στην πιάτσα 
για την καθημερινότητα του Βασίλη Στεφανάκου στά-
θηκε μοιραία για τη ζωή του. Ο 58χρονος συνήθιζε το 
τελευταίο διάστημα, όταν αποχωρούσε το βράδυ από 
το γραφείο του για να επιστρέψει στο σπίτι του που 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, να μη συνοδεύεται 
από τους δύο σωματοφύλακές του. 
Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, οι δύο Ελλη-
νες bodyguards παρέμειναν στον πρώτο όροφο του 
κτιρίου της λεωφόρου Αθηνών 302 στο Χαϊδάρι και ο 
Στεφανάκος έφυγε παίρνοντας μαζί του μόνο το 38άρι 
περίστροφό του. Οι επαγγελματίες εκτελεστές που τον 
παρακολουθούσαν και γνώριζαν τα πάντα για τις κινή-
σεις και το πρόγραμμά του τού έστησαν ενέδρα θανά-
του και τον αιφνιδίασαν... Με 29 σφαίρες τον εκτέλε-
σαν εν ψυχρώ χωρίς να του αφήσουν το παραμικρό 
περιθώριο αντίδρασης. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης Στεφανάκος τους τελευ-
ταίους μήνες φοβόταν για τη ζωή του. Είχε σταματήσει 
να κάνει αναρτήσεις στο προσωπικό του site, οπλο-
φορούσε, κυκλοφορούσε με θωρακισμένο αυτοκί-
νητο και συνοδεία δύο ανδρών. Ομως κάποιες φορές 
παρέλειπε να εφαρμόζει κατά γράμμα τον αυστηρό 
κώδικα ασφαλείας και έβγαινε πρώτος έξω, αφήνο-
ντας τους σωματοφύλακές του πίσω ή έφευγε μόνος 
του για το σπίτι. Ισως, λένε οι αστυνομικοί, το γεγονός 
ότι κινούνταν στην περιοχή του με ένα γεμάτο 38άρι 
περίστροφο στην τσέπη τον έκανε να νιώθει ασφάλεια 
και σιγουριά. «Τον έφαγε η ρουτίνα... Η απόσταση από 
το γραφείο μέχρι το σπίτι είναι μικρή, την έκανε καθη-
μερινά και ένιωθε άτρωτος και ασφαλής στο δικό του 
πεδίο», αναφέρει χαρακτηριστικά αξιωματικός της 
Ασφάλειας.

Βασίλης Στεφανάκος: Η ζωή και το τέλος του Έλληνα Αλ Καπόνε
3η 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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Σ
ύμφωνα με τη γνωστή κινηματογρα-
φική ταινία του Αλέκου Σακελάριου 
«Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» 
η Αλίκη Βουγιουκλάκη  στο ρόλο της  

κακομαθημένης μαθήτριας Λίζας Παπασταύ-
ρου, τρώει ένα χαστούκι απ’ το νέο και φιλότι-
μο καθηγητή της Πάνο Φλωρά (Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ).  Αυτό  τη κάνει να πείσει το πατέρα 
της να τον απολύσουν.  Με τύψεις όμως αλλά-
ζει γνώμη και βάζει ξανά το πατέρα της να δι-
ορθώσει τα πράγματα. Ο πατέρας της, τάσσε-
ται κι αυτός υπέρ του καθηγητή, λέγοντάς του, 
«να γιάσει το χεράκι σου». Η παιδαγωγική  
μέθοδος του χαστουκιού, εξαπλώνεται στο  
κολλέγιο, και η Παπασταύρου ερωτεύεται το 
τίμιο ανδράκι καθηγητή της. Ενώ απαγγείλει 
στο μάθημα  τον περίφημο στίχο του Σοφο-
κλή Ἔρως Ἔνίκατε μάχαν καταρρεει και αποκα-
λυπτεται.
Δεν είναι μόνο η κλασσική αυτή Ελληνική ται-
νία που συνηγορεί στη φυσική τιμωρία.
Στη Βίβλο και συγκεκριμένα στις παροιμίες 
ο σοφός Σολομώντας λέει: « Ἔς φεἜδεται τἜς 
βακτηρίας μισεἜ τἜν υἜἜν αἜτοἜ, Ἔ δἜ ἜγαπἜν Ἔπι-
μελἜς παιδεἜει». Δηλαδή όποιος λυπάται το 
μπαστούνι δεν αγαπάει το παιδί του.
Επίσης υπάρχει το αρχαίο Ελληνικό ρητό του 
Μενάνδρου «Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παι-
δεύεται». Δεν μορφώνεται αυτός που δεν τις 
έχει φάει!
Επι προσθέτως μια Ελληνική  παροιμία λέει. 
«Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος» 
Ο Κώστας Βίρβος στο τραγούδι του «Μένα 
με λένε Περικλή»  απαθανάτισε ίσως τη λαϊ-
κότερη μορφή του ρητού «γιατί θα πέφτει 
καμουτσί όπου δεν πέφτει λόγος». Η σημασία 
της παροιμίας είναι φανερή: όποιος δεν συνε-
τίζεται με τα λόγια, θα συνετιστεί με τη βία.
Αλλά δεν είναι μόνο τα Ελληνικά ρητά. Η ίδια 
φράση-θεωρεία  πέρασε και σε άλλες γλώσ-
σες. 
Στα λατινικά είναι το ρητό: «post verba 
verbera» που κατά λέξη σημαίνει «Μετά τα 
λόγια, η βέργα». Δηλαδή αν τα λόγια δεν είναι 

αρκετά η βέργα θα έχει το λόγο.
Στα αγγλικα υπαρχουν παρεμφερεις εκφρα-
σεις 
«If the carrot fails, there’s always the stick». 
Δηλαδή αν η μέθοδος του δελεασματος 
(καρότου) δεν δουλέψει κατέφυγε  στην εξα-
ναγκαστική συμπεριφορά (τη βέργα).
Επίσης πρέπει να αναφερθεί και η φράση 
του προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ, ‘Speak 
softly,carry a big stick, and you will go far» 
που συνδυάζεται με την πολιτική της ισχύος 
που υποδηλώνει την ειρηνική εξωτερική 
πολιτική της διαπραγμάτευσης αλλά ταυτό-
χρονα την απειλή για  αποφασιστική δράση 
αν εκδηλωθεί αδιέξοδο και κρίση.
Υπαρχει επισης το ρητο «Those who will not 
be ruled by the rudder must be ruled by the 
rock»  - Αυτοι που δεν υπακοθουν στη λογικη 
πρεπει να αποδεχτουν τις συνεπειες της επι-
βολης.
Από την άλλη μεριά, όσοι πιστεύουν ότι το 
ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, παραλείπουν 
εντελώς τα λόγια: Spare the rod and spoil the 
child. Άσε τη βέργα στην άκρη και ας κακομά-
θει το παιδί.
Αλλά τι είναι σωματική τιμωρία:  Σωματική 
τιμωρία είναι η πράξη επιβολής σωματικής 
δυσφορίας η πόνου με σκοπό τον σωφρονι-
σμό ή τον έλεγχο της συμπεριφοράς. 
Μορφές σωματικής τιμωρίας μπορεί να είναι, 
μεταξύ άλλων, το «ξύλο», (σπρώξιμο, ταρακού-
νημα,  τράβηγμα αυτιού η μαλλιών,  δάγκωμα, 
χαστούκι, χτύπημα με αντικείμενο, κ.α.
Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η σωματική 
τιμωρία του μαθητή απαγορεύεται ρητά.  
Όμως στις επίσημες εκπαιδευτικές εγκυκλί-
ους του προηγούμενου αιώνα αναφέρονται 
κανόνες σχολικής ζωής και σχολικού ποινο-
λογίου, όπως  το γονάτισμα, η ορθοστασία, 
και η δημόσια διαπόμπευση του μαθητή που 
πέφτει σε παράπτωμα προβλεπόμενο απ’ το 
κανονισμό του σχολείου. Οι συνηθισμένες 
θεσπισμένες, ποινές ήταν οι «μπάτσοι», και  ο 
«ραβδισμός». Ο καλός δάσκαλος τότε  ήταν ο 
αυστηρός, που δεν δίσταζε να χρησιμοποιή-
σει το βαρύ του χέρι.
Το ξύλο ήταν στην ημερησία διάταξη προς 
σωφρονισμό των απείθαρχων και αδιάβα-
στων μαθητών.  Βεβαίως οι παιδαγωγοί  αντί 
της βέργας και της τιμωρίας μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα, όπως το 
αυστηρό βλέμμα, και την πειθώ.
Η «Βέργα» του δασκάλου όμως ήταν γεγο-
νός και πολλές φορές  μετά από κάθε ξυλιά, ο 
μαθητής έβαζε τις παλάμες του κάτω από τις 
μασχάλες για να ανακούφιση.  Βέβαια ποτέ 
δεν παραπονιότανε στο σπίτι ότι «τις έφαγα 
«, γιατί σίγουρα θα είσπραττε κι άλλο!.  «Κάτι 
έκανες για να τις φας» έλεγε ο γονιός σε πλήρη 
εμπιστοσύνη με τη σχολική πειθαρχία.  
Η βέργα ήταν κλαδί δένδρου εύκαμπτο και 

άθραυστο. Η  χρήση της δεν 
επέφερε βαριές τραυμα-
τισμούς,  το συνηθέστερο 
ήταν τα μεγάλα κόκκινα 
σημάδια στις παλάμες η στα 
πόδια (μηρούς) του δαρμέ-
νου μαθητή.
Η βέργα η ο χάρακας πάνω 
στο θρανίο ήταν ένα συνη-
θισμένο ακσεσουαρ όπως 
σήμερα ένας στυλος!  Ανά-
γκαζε το μαθητή σε εκφοβι-
σμό ώστε να  διαβάσει και 
να μάθει τα μαθήματά του. 
Ενδιαφέρον είναι ότι οι 
υπόλοιποι μαθητές παρα-
κολουθούσαν τη τιμωρία  
με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο ξύλινο 
θρανίο με ανάμικτα αισθήματα οίκτους για 
το τιμωρημένο συμμαθητή και ανακούφιση 
συνάμα που δεν ήταν αυτοί στη θέση του.
Σπανιότερα έπεφταν και ορισμένες κλωτσιές 
σε μαθητές που τους έβγαζαν για τιμωρία έξω 
απ’ τη τάξη καθώς πέρναγαν το κατώφλι της 
πόρτας! 
Τα τελευταία πενήντα  χρόνια το ξύλο στα σχο-
λεία απαγορεύεται αυστηρά.
Παρότι η φράση «όπου δεν πίπτει λόγος, 
πίπτει ράβδος», δεν με βρίσκει απόλυτα σύμ-
φωνο, εν τούτοις θεωρώ ότι για αρκετά ζητή-
ματα που αφορούν την προστασία του κοι-
νωνικού συνόλου μερικές φορές το ξύλο νου-
θετεί και  δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη 
τιμωρία απ’ την πολιτική –κοινωνική ζωή. 
Παράδειγμα αν σε μια διαδήλωση οι διαδη-
λωτές δεν ακολουθούν τις εκκλήσεις της εξου-
σίας να διαλυθούν ειρηνικά και να μη κάνουν 
καταστροφές δεν θα πρέπει να επέμβουν με 
κάποια βία να τους σταματήσουν?
Η ιδέα ότι οι αστυνομικοί ενεργούν προς το 

συμφέρον της κοινωνίας και αυτών που θίγο-
νται απ’ τη συμπεριφορά των διαδηλωτών, 
δεν τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
Το πρόστιμο που επιβάλλεται για οποιαδή-
ποτε παράβαση λειτουργίας (άσκηση επαγ-
γέλματος χωρίς άδεια), κυκλοφοριακής (δεν 
σταμάτησες στο κόκκινο), ο ντελάλης που 
φορτωμένος με κάθε λογής πραμάτειες, 

φρούτα, ψάρια, με μεγάφωνο τα διαλαλεί 3 
η ώρα το μεσημέρι χρειάζεται μια  τιμωρία.
Σε ένα άνθρωπο που δεν έχει περιουσιακά 
στοιχεία για να του επιβληθεί κάποιο πρό-
στιμο σαν τιμωρία ή δεν μπορεί να μπει στη 
φυλακή επειδή τα συμφέροντα του τιμωρού  
θα υποφέρουν από την απώλεια της υπηρε-
σίας του η φυσική τιμωρία δεν πρέπει να επι-
βληθεί?
Αφού οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν  
«όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος»  
κατά συνέπεια, η ελληνική ποινική νομο-
θεσία διαμορφώθηκε ανάλογα.   όπου δεν 
πιάνει «λόγος», πέφτει ξύλο. Το άτομο που 
δεν υπακούει στη λογική θα υποχωρήσει θα 
κάνει πίσω και θα κοπάσει η παραβατικη του 
συμπεριφορά.
Άλας η σωστή έκφραση είναι «όπου δεν 
τύπτει λόγος, τύπτει ράβδος. που όμως 
σημαίνει σχεδόν το αντίθετο. Τύπτω θα πει 
χτυπάω, από κει προκύπτει η λέξη  τύψεις 
(της συνείδησης).  Ο Αποστολικός λέει : Ον 
ου τύπτει λόγος, ουδέ ράβδος. Και εξηγεί: 
επί των μη πειθομένων τοις εισηγουμένοις 
τα βέλτιστα. Δηλαδή «όποιον δεν τον αγγί-
ζει ο λόγος, ούτε το ραβδί πρόκειται να τον 
αγγίξει» που θέτει σε αμφιβολία  τη σωφρο-
νιστική αξία του ξυλοφορτώματος.   Αν δεν 
καταφέρεις να πείσεις κάποιον με τα λόγια, 
μην ελπίζεις πως θα τον πείσεις με το ξύλο.
Είναι όμως έτσι; 
Πρώτα απ’ όλα  η συγκεκριμένη παροιμία 
δεν είναι αρχαία αλλά πιθανότατα Μεσια-
ονικη-Βυζαντινη έκφραση. Πιθανότατα τον 
19ο αιώνα, η παροιμία παραλλάχτηκε στο  
«όποιον δεν τύπτει λόγος τύπτει ράβδος», 
το «τύπτει» πολύ γρήγορα έγινε «πείθει» και 
εν συνεχεία «πίπτει», και επικράτησε  «όπου 
δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος
Είναι αδιανόητο για πολλούς οι όποιες δια-
φορές να λύνονται με την αντίληψη της 
ράβδου αλλά η ερώτηση πρέπει η όχι κάποτε 
έστω σπάνια να πίπτει η σωφρονιστική 
ράβδος;

απόψεις

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ Η ΟΧΙ?

Αυτοι που δεν 
υπακουουν στη λογική 
πρέπει να αποδεχτούν 

τις συνέπειες της 
επιβολής της. Όποιος δεν 
συνετίζεται με τα λόγια, 
θα συνετιστεί με τη βία

Καποτε ο καλός 
δάσκαλος  ήταν 
ο αυστηρός, που 
δεν δίσταζε να 

χρησιμοποιήσει το βαρύ 
του χέρι. Το ξύλο ήταν 
στην ημερησία διάταξη 

προς σωφρονισμό 
των απείθαρχων και 

αδιάβαστων μαθητών
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«ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ…»

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν την εβδομάδα καλά 
με πολύ-πολύ ΥΓΕΙΑ.
Πραγματικά σας μιλώ μ’ ότι ακούμε και διαβά-

ζουμε τον τελευταίο καιρό δεν ξέρεις που να προφυλαχτείς. 
Μικρόβια και αρρώστιες που σε χρόνο ρεκόρ  εξαφανίζουν 
ανθρώπους. Όπως τους μίλαγες κι ήταν μια χαρά πριν λίγες 
ημέρες. Λοιπόν, τι άλλο να εύχεσαι για όλο τον κόσμο από 
το να προσέχουν τις πιο μικρές λεπτομέρειες της καθημε-
ρινότητας τους, στην διατροφή τους, το ντύσιμο τους και 
περισσότερο σε πολλούς το «εντάξει αδερφέ θα πάω στο 
γιατρό, δεν θα πεθάνω κι αύριο». 
Αδέλφια, μην παραμελείτε την υγεία σας και να προσέχετε, 
να παρακολουθείτε την υγεία σας και των παιδιών σας, τι 
τρώτε, τι πίνεται και πως ντυνόσαστε. Αυτές οι βασικές 
λεπτομέρειες της καθημερινότητας που πολλοί τις ξεπερ-

νάμε και τρέχουμε όταν καμιά φορά είναι πολύ αργά. Η 
πρόληψη σώζει ζωές και κανένας μας, άνδρας, γυναίκα, 
παιδί δεν πρέπει να ολιγωρεί σε ζητήματα υγείας, ακόμα 
και στο πιο ασήμαντα.  Γιατί τα πάντα από κάτι περιστασι-
ακό ξεκινούν. Δόξα τω Θεώ ζούμε σε μία χώρα που μπο-
ρούμε να προσέχουμε την υγεία μας , με ασήμαντα χρη-
ματικά ποσά. Το λέω, λοιπόν, και το τονίζω σε γνωστούς 
και φίλους να μην ολιγωρούν μ’ αυτό το ελληνικό «εντάξει 
αδερφέ».
Σήμερα σας ζάλισα λίγο με ζητήματα υγείας γιατί τις τελευ-
ταίες εβδομάδες χάσαμε αγαπημένους συμπολίτες, συμπα-
τριώτες σε χρόνο ρεκόρ, που βύθισαν σε θλίψη τις οικογέ-
νειες τους και την παροικία. Προσοχή, λοιπόν, κι ο Θεός 
μαζί μας μέχρι την άλλη εβδομάδα να είστε όλοι καλά και 
να επικοινωνήσουμε σε αυτή τη σελίδα όλοι όπως κάθε 
εβδομάδα, γεμάτοι υγεία και χωρίς απώλειες.

“Κράτα την.” (Μία αληθινή ιστορία αγάπης.)

Κ
ατοικίδιο δεν είχα ποτέ μου. Μάλιστα ανήκα σε εκεί-
νη την κατηγορία παιδιών που καθησύχαζε τη μητέρα 
του στο δρόμο όταν έβλεπε εκείνη σκύλο (αν υπάρχει 
τέτοια κατηγορία). Ευτυχώς δε μου μετέδωσε αυτόν το 

φόβο, μάλλον αποτελώ εξαίρεση στον κανόνα, αφού τα παιδιά 
πράττουν υποσυνείδητα όπως τα μάθεις. Η μητέρα μου πλέον 
όμως δε φοβάται τα σκυλιά, δεν τα σιχαίνεται, απολαμβάνει τα 
παιχνιδιάρικα δαγκώματά τους, το γλείψιμό τους, τους χαρίζει 
απλόχερα χάδια και όταν συναντά αδέσποτο σκυλί, του προ-
σφέρει ό,τι της βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, χάδια ή τροφή. Υπεύ-
θυνη γι’ αυτή τη μεταστροφή δεν είναι άλλη από τη Jolene μου. 
Αλλά ας τα βάλουμε σε μία σειρά.
Προσωπικά πάντα συμπαθούσα τα σκυλιά, μεγαλώνοντας όλο 
και περισσότερο. Πάντα όμως έβαζα ένα φρένο στη συμπάθεια, 
για να μη μου μπουν ιδέες για κάτι παραπάνω. Πριν από έναν 
περίπου χρόνο, μία Κυριακή, έκανα έναν περίπατο στο δάσος 
του Πευκιά στο Ξυλόκαστρο. Ήταν Νοέμβρης, είχε αρκετό κρύο 
και ανά διαστήματα έβρεχε. Δεν πρόλαβα να κάνω 10 βήματα 
μέσα στο πάρκο, όταν μία λευκή χνουδόμπαλα ήρθε τρέχοντας 
προς το παπούτσι μου και άρχισε να μου ροκανίζει τα κορδόνια. 
Κοιτώντας λίγο πιο πίσω, είδα την κούτα και το κυπελλάκι με το 
νερό που τη συνόδευε. Από την κούτα άρχισαν να ξεπηδούν κι 
άλλες μικρές χνουδόμπαλες και να γίνεται πανζουρλισμός τρι-
γύρω. Τέσσερις λευκές, δύο δίχρωμες και δύο σκουρόχρωμες. 
Ψυχές. Μόνες στο δάσος μέσα στο κρύο. Ήταν εξάλλου θέμα 
χρόνου να βγουν στην παλιά εθνική οδό, που βρισκόταν σε 
απόσταση αναπνοής, αναζητώντας τροφή ή ζεστασιά και τότε 
πιθανότατα αυτό το κείμενο δε θα είχε γεννηθεί ποτέ.
Χωρίς σκέψη και με την πολύ σημαντική βοήθεια των ανθρώ-

πων που ήταν μαζί μου, γεμίσαμε ένα αυτοκίνητο κουτάβια, 
εφοδιαστήκαμε με ό,τι βρήκαμε για την περίθαλψή τους και 
άρχισε μια περιπέτεια που με μαθαίνει ακόμα καθημερινά νέα 
πράγματα. Στο σπίτι, αφού έφαγαν όλα τα μικρά, αμέσως έπε-
σαν σε λήθαργο, το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας μια 
μεγάλη τριχωτή μάζα από επτά ψυχές. Επτά. Η μία ήρθε να κοι-
μηθεί κάτω από την καρέκλα που καθόμουν. Μόνη της, ανε-
ξάρτητη και παράξενη. Ανατρίχιασα. Της παραχώρησα τη θέση 
μου στην καρέκλα, την ανέβασα πάνω και την άφησα να κοι-
μηθεί στο μαξιλάρι που καθόμουν. Ήταν η ίδια λευκή χνουδό-
μπαλα που μου μασουλούσε τα starάκια νωρίτερα, με το ένα 
μαύρο πατουσάκι λες και μόλις της είχαν πάρει αποτυπώματα 
στο τμήμα και την ολόλευκη γραμμή, σα χωρίστρα, ανάμεσα 
στα μάτια της. Η Jolene.
Από εκείνη τη στιγμή ήξερα πως δε θα μου ήταν εύκολο να 
την αποχωριστώ. Το ίδιο βράδυ την πήρα στο σπίτι μου στην 
Αθήνα. Ήμασταν πλέον οι δυο μας. Της έμαθα μέσα σε μία μέρα 
να μη λερώνει όπου βρει και την έβλεπα να με κοιτά με απορία 
σε κάθε προσπάθειά της για τουαλέτα, όταν την έπιανα και τη 
σήκωνα για να τη βάλω σε συγκεκριμένο μέρος. Αυτή ήταν η 
σχέση μας. Μετά από δύο ημέρες η Jolene έφυγε από το σπίτι 
μου, πήγε στο γιατρό και αμέσως μετά πήγε να μείνει με τα 
αδέλφια της σε ένα φιλικό σπίτι, από όπου ξεκίνησαν και οι υιο-
θεσίες. Το όνομα της το έδωσα αυθόρμητα, εμπνευσμένος από 
το τραγούδι της Dolly Parton που διασκεύασαν άριστα οι White 
Stripes. Οι White Stripes βάφτισαν τη λευκή (white) Jolene μου 
και της έδωσαν το όνομα μιας πολύ όμορφης γυναίκας, όπως 
την περιγράφει το τραγούδι. Νομίζω βέβαια, ότι η δική μου 
Jolene είναι και θα είναι πιο όμορφη από την ηρωίδα του τρα-

γουδιού.
Οι γύρω φωνές μου έδιναν συμβουλές: «θα γίνει πολύ μεγάλη 
σε μέγεθος, ζεις σε μικρό σπίτι, άσε να την υιοθετήσει κάποιος 
άλλος», «δουλεύεις πολλές ώρες και ασχολείσαι με πολλά, άσε 
να την υιοθετήσει κάποιος άλλος», «θα πιεστείς με ένα ζώο 
μέσα στο σπίτι, άσε να την υιοθετήσει κάποιος άλλος». Κάθε 
φορά που προσπαθούσα να σκεφτώ λογικά, έκλαιγα σα μικρό 
παιδί, ακόμα και δημόσια. Δεν ήθελα να τη χάσω. Βρέθηκε, 
καρμικά σχεδόν στο δρόμο μου, την έσωσα και με έσωσε με τη 
σειρά της κι αυτή. Ναι, είναι αλήθεια, με άλλαξε, με έκανε καλύ-
τερο υποθέτω, αλλά με έσωσε κιόλας. Δεν ήθελα να ακούσω τις 
συμβουλές, η φωνή μέσα μου έλεγε κάτι άλλο, κάτι πιο δυνατό.
Όσο περνούσε ο καιρός και τα κουτάβια έβρισκαν σπίτια και 
ασφάλεια, τόσο πιο δύσκολο μου γινόταν να αποχωριστώ τη 
Jolene κι ας γνώριζα ότι δε θα ήταν εύκολη η συμβίωσή μας. 
Ίσως ήταν η τιμωρία μου. Τιμωρία επειδή σε όλη μου τη ζωή 
φοβόμουν τη δέσμευση και έτρεχα πάντα να της ξεφύγω. Και να 
που τώρα είμαι δεσμευμένος μαζί της μέχρι να φύγει εκείνη ή 
να φύγω εγώ από τη ζωή.
Τώρα κοιμάται αποκαμωμένη από τη βόλτα, στη θέση στο 
σαλόνι που της χάρισα πριν από ένα χρόνο. Δίπλα μου σχεδόν 
αυτή τη στιγμή. Νανουρίζεται από τον ήχο των πλήκτρων, χωρίς 
να ξέρει ούτε ότι γράφω για εκείνη, ούτε ότι με έσωσε. Χωρίς να 
γνωρίζει ότι κάποιες μέρες, αν δεν υπήρχε στη ζωή μου η μου-
σούδα της, πιθανώς να μη μπορούσα να τις βγάλω. «Τώρα δε 
θα είσαι ποτέ μόνος, είστε δύο», μου είχε πει κάποιος, σχεδόν 
ειρωνικά, κάποτε. Πόσο δίκιο είχε όμως…
Όσο δίκιο είχε και η φωνή μέσα στο κεφάλι μου, που μου έλεγε: 
«Κράτα την». 
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ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΑΝΑΔΑ ΠΡΟΣΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΝΑΔΑ

Α
γαπητοί συνέλληνες του Καναδά:
Κάποτε ένα «όχι» άλλαξε την ιστορία του 
έθνους μας και γίναμε το καμάρι του κόσμου. 
Αυτό το «όχι» μας κάνει διαχρονικά υπερήφα-

νους. Λοιπόν,Έλληνες...σήμερα ήρθε η ώρα να πούμε κι 
εμείς το όχι!
Οι θέσεις της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά, των 
Καναδικών Μακεδονικών συλλόγων της, και όλων των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου ήταν και θα είναι 
πάντα αταλάντευτα εθνικές, καθαρά πατριωτικές, και 
απόλυτα ακομμάτιστες και σε σύμπνοια με την πλειοψη-
φία του Ελληνικού λαού. Έτσι διακηρύσσουμε ότι:
• δεν δεχόμαστε ο όρος «Μακεδονία» να χρησιμοποι-
ηθεί υπό οποιαδήποτε μορφή στο όνομα του κράτους 
των Σκοπίων...γιατί Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα!
• εάν η Ελληνική κυβέρνηση συμφωνήσει σε όνομα για 

το κράτος τωνΣκοπίων που θα περιέχει τη λέξη «Μακε-
δονία» η παράγωγο της (είτε στα Ελληνικά είτε αμετά-
φραστη στα Σλαβικά), απαιτούμε να ζητηθεί η άδεια από 
τον δημοκρατικό και κυρίαρχο Ελληνικό λαό με δημο-
ψήφισμα με καθαρή ερώτηση. Απόφαση και ψήφισμα 
μόνο από την Βουλή των Ελλήνων είναι αντιδημοκρα-
τική πράξη αφού δεν έρχεται η εντολή από τον λαό.
• ανακοινώνουμε ότι όποιος/όποια πολιτικός πράξει το 
αδιανόητο και υπογράψει ή ψηφίσει να εκχωρήσει το 
όνομα και την ταυτότητα μας σε μη-Ελληνικό λαό, τότε θα 
μας βρει απέναντι του/της. Εάν επιλέξει να αγνοήσει την 
θέληση του Ελληνικού λαού, τότε θεωρούμε την πράξη 
του/της αντιδημοκρατική και θα έρθει σε ρήξη συνεργα-
σίας με την Ελληνική ομογένεια του Καναδά.
Καλούμε όλους τους ομογενείς Έλληνες του Καναδά, όλα 
τα ομογενειακά Κογκρέσα, τα Τμήματα της Οικογένειας 

ΑΧΕΠΑ Καναδά, τις Ελληνοκαναδικές Κοινότητες, και 
όλους τους Ελληνοκαναδικούς οργανισμούς και συλλό-
γους να στηρίξουν και να συνυπογράψουν το κάλεσμα 
της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά (υπό την αιγίδα των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου) σε αυτή την κρίσιμη 
στιγμή της ιστορίας μας. Οι συνέλληνες των ΗΠΑ και της 
Αυστραλίας ήδη στήριξαν παρόμοιο κάλεσμα των Παμ-
μακεδονικών Οργανώσεων τους τις τελευταίες ημέρες. Ο 
Ελληνισμός του Καναδά δεν μπορεί να μείνει βουβός και 
έξω από τον αγώνα.
 Ας μην γίνουμε η ντροπή των προγόνων μας αλλά η 
ελπίδα και το καμάρι των παιδιών μας. Καλή συνέχεια 
στον δίκαιο αγώνα μας! Αντίσταση είναι ο μόνος δρόμος!
Σας ευχαριστούμε!
Δρ. Χρήστος Καράτζιος
Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου οι οικογένειες Αγραπίδης, Αργυρίδης 
και Μαστοράκος συμμετείχαν στο Walk of Memories εναντίον 
του Αλτσχάιμερ του  Alzheimer’s Society of Toronto στο Path του 
Τορόντο . 

Οι οικογένειες περπατούσαν για τα μέλη της οικογένειάς τους που 
υπέφεραν (Νεόφυτος & Μιχάλης Αργυρίδης) και υποφέρουν Μαρία  
Αγραπίδης  από αυτήν την τρομερή ασθένεια. 

Στο  Walk of Memories φέτος, η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω 
από 600,000 $.  Εκτιμάται ότι 48.000 άνθρωποι ζουν με άνοια στην 
περιοχή του Τορόντο και 564.000 Καναδοί που ζουν με άνοια. Μέχρι 
το 2031, ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει σε 937.000, αύξηση 
66%. 

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν! 

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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Ο
ι παραδοσιακοί χοροί κάποτε 
μαθαίνονταν στις πλατείες, στα 
πανηγύρια. Τώρα πια οι παρα-
δοσιακοί χοροί θέλουν δάσκα-

λο, ο οποίος μεταφέρει στην τάξη το κέφι 
που υπάρχει στις πλατείες.
Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευ-
σης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μόντρεαλ χρειάζονται άτομα που γνωρί-
ζουν τα βήματα, τις μελωδίες και ταυτό-
χρονα μπορούν να μεταδώσουν στα παι-
διά το νόημα κάθε χορού, να συνδέσουν τα 
είδη του χορού με γεωγραφικές περιοχές 
και περιστάσεις.
Ιδανικοί δάσκαλοι παραδοσιακών χορών 
είναι άτομα που ήταν μέλη σε συλλόγους 
ή έχουν αποφοιτήσει από σχολή Φυσι-
κής Αγωγής ή έχουν αποκτήσει εμπειρία 
με άλλο τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η άδεια εργασίας για τον Καναδά, καθώς 
προβλέπεται αμοιβή.
Οι σημερινοί χοροί έχουν τις ρίζες τους 
στην αρχαιότητα. Στην Μινωική Κρήτη οι 
νέοι κα οι νέες χόρευαν για να καλωσορί-
σουν την Άνοιξη, στην Κλασική Ελλάδα τα 
κορίτσια χόρευαν στις Καρυές προς τιμήν 
της Αρτέμιδος και στα Παναθήναια προς 

τιμήν της Αθηνάς. Στα χρόνια του Βυζα-
ντίου αλλάζουν οι εορτασμοί λόγω της 
θρησκείας αλλά οι χοροί παραμένουν.
Η πολιτιστική κληρονομιά σώζεται μέσα 
από την επανάληψη των βημάτων.
Κατά την Η Οθωμανική αυτοκρατορία οι 
χοροί διαδίδονται με άλλους συμβολι-
σμούς, στέλνοντας το μήνυμα της ανεξαρ-
τησίας και της περηφάνιας. Είναι οι ίδιοι 
χοροί, από αιώνα σε αιώνα που μεταβάλ-
λονται παραμένοντας ουσιαστικά ίδιοι. 
Όλοι οι παραδοσιακοί χοροί συνδέουν τις 
ψηφίδες της ελληνικής ιστορίας, και παρα-
δίδονται σήμερα στους νεότερους, έχοντας 
άλλο νόημα.Για τον Ελληνισμό της Παροι-
κίας οι παραδοσιακοί χοροί γίνονται σύν-
δεσμος με τις προηγούμενες γενιές.
** Τα άτομα που θέλουν να διδάξουν 
παραδοσιακούς χορούς και τύμπανα, 
παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό στη διεύθυνση kkiryakidis@hcgm.
org ή στα κεντρικά γραφεία της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, 
5777 Wilderton Ave, H3W 2V7 υπ’ όψιν 
κυρίας Καίτης Κυριακίδου. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα: 514-738-2421 εσωτ. 115 
και 116.

Μόντρεαλ: Δασκάλους 
παραδοσιακών χορών ζητά 
η Ελληνική Κοινότητα για 
τα "σαββατιανά" σχολεία
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Ο 
μουσακάς είναι ένα από τα πιο δι-
άσημα ελληνικά φαγητά στον κό-
σμο, αλλά πλέον και το παστίτσιο 
κερδίζει τη διεθνή αναγνώριση 

που του αξίζει. Ένας Έλληνας σεφ έχει κάνει το 
παραδοσιακό φαγητό της… μαμάς μόδα στη 
Νέα Υόρκη. Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μυ-
τιληναίο, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
το Πρακτορείο 104,9 FM για το πώς το παστί-
τσιο έγινε περιζήτητο στην αμερικανική μεγα-
λούπολη.
Η ιστορία του Έλληνα σεφ, που το τελευ-
ταίο διάστημα έχει κάνει viral στα κοινω-
νικά δίκτυα με εικόνες και βίντεο προετοι-
μασίας του πιάτου που προσφέρει στο εστι-
ατόριό του να διαχέονται στις ηλεκτρονι-
κές συσκευές, είναι μια ιστορία επιτυχίας με 
πυρήνα το φαγητό «που φέρνει όλους τους 
ανθρώπους πιο κοντά».
«Για να είμαι ειλικρινής, εμείς κάνουμε αυτό 
που πάντα κάναμε, τώρα έχουμε μια πιο 
έντονη έκθεση, ειδικά από κανάλια όπως 
τα social media, είτε το Facebook, είτε το 
Instagram, ο κόσμος μας δίνει σημασία ιδιαί-
τερη και νομίζω πως ο πραγματικός λόγος που 
γίνεται αυτό είναι το μέγεθος (σ.σ της μερί-
δας που σερβίρεται στους πελάτες). Είναι ένα 
ψηλό, υπερμεγέθες κομμάτι, όπως το έκανε 
πάντα η μητέρα μου», ανέφερε ο Αναστάσιος 
Μυτιληναίος, ενώ περιέγραψε πως οι πελάτες 
και τα ΜΜΕ ενθουσιάζονται και με τον τρόπο 
παρασκευής της μερίδας, που ζυγίζει «περί-

που μιάμιση με δύο λίβρες το κομμάτι!».
Το ξεκίνημα, που οδήγησε στη δημιουργία του 
χώρου, έγινε όταν στην οικογένεια του Ανα-
στάσιου Μυτιληναίου άρχισαν να βλέπουν 
«την ανάγκη που είχε η γειτονιά για κάτι τέτοιο, 
ένα ελληνικό εστιατόριο, καθώς είναι μια τερά-
στια ελληνική κοινότητα αυτή που κατοικεί και 
σήμερα στο Queens της Νέας Υόρκης».
«Σήμερα είναι το μόνο σημείο στη γενική 
περιοχή της Νέας Υόρκης, στο οποίο μπορεί 
κανείς να πάει για να φάει ελληνικό φαγητό. 
Ανάμεσα στη μετακίνηση, την κυκλοφορία, 
χρειάζεται μία ώρα για να έρθει κανείς, μία για 
να επιστρέψει, το εστιατόριό μας είναι το μόνο 
σημείο στο οποίο έρχονται (σ.σ.: οι κάτοικοι 
της Νέας Υόρκης) για ελληνικό φαγητό», ανέ-

φερε ο νεαρός Έλληνας σεφ.
Η τάση στην Αμερική για ποιοτικό φαγητό και 
νέες γεύσεις ευνόησαν την επιτυχία του εστι-
ατορίου του: «Το φαγητό που ζεσταίνεις στα 
μικροκύματα ήταν κάτι που ήθελαν οι Αμε-
ρικανοί και οι Νεοϋορκέζοι πριν από πολλά 
χρόνια, σήμερα είναι διαφορετικά. Ο κόσμος 
πιστεύω πως είναι πολύ πιο ενημερωμένος 
για ό,τι βάζει στο σώμα του, κάτι που είναι 
καταπληκτικό αφού θέλουν να έχουν πολύ 
καλύτερη υγεία» .
Για το πόσο δύσκολο είναι ένας Έλληνας σεφ 
να διαπρέψει στις ΗΠΑ, επισήμανε: «Η δου-
λειά που κάνω είναι κάτι που δεν είχα ονει-
ρευτεί ποτέ πως θα κάνω, ο πατέρας μου 
εργαζόταν στις κατασκευές, ήταν μόνο η 

μητέρα μου εκείνη που εργαζόταν στον χώρο 
της εστίασης για μικρό διάστημα, όταν ήταν 
νεαρή, σε καταστήματα στη Νέα Υόρκη».
Ένα από τα πέντε παιδιά μας οικογένειας, που 
από τα τέλη της δεκαετίας του '60 δίνει μια 
διαρκή μάχη να εξασφαλίζει την επαγγελμα-
τική επιτυχία, ο Αναστάσιος Μυτιληναίος δεν 
εργαζόταν πάντα στην εστίαση. Για την ακρί-
βεια δούλεψε πολλά χρόνια στο χώρο των 
κατασκευών μέχρι που η συγκυρία και μια 
οικογενειακή ιδέα έφερα το Somethingreek 
στη ζωή του.
«Η ελληνική κουζίνα εκ φύσεως είναι ιδιαί-
τερα καθαρή, υγιεινή και "διαίτης", είμαι -κι 
εγώ ακόμη- τυχερός που με αυτήν την κουζίνα 
μεγάλωσα καθημερινά αλλιώς κι εγώ θα είχα 
...πολύ βάρος!» σχολίασε ο, ενώ έκανε λόγο 
για μια οικογένεια που έχει σαν κύριο χαρα-
κτηριστικό ακόμη και σήμερα το συναισθη-
ματικό δέσιμο.
«Κάθε ημέρα είναι όλα λίγο διαφορετικά. 
Ξεκινάω με έναν ελληνικό καφέ, κάθε ημέρα 
έχει κάτι νέο, οι πωλητές, τα υλικά, είναι η 
επιθυμία της μητέρας μου, φτάνω στο χώρο 
γύρω στις 11, καμιά φορά λίγο νωρίτερα και 
πολλές φορές είμαι αυτός που ανοίγω» σημεί-
ωσε ο Αναστάσιος  Μυτιληναίος και εξήγησε 
πως το προσωπικό είναι μεν κυρίως Έλληνες, 
αλλά υπάρχουν πάντα όσοι έρχονται από την 
κοινωνία της Νέας Υόρκης για να σχηματίζουν 
την ομάδα. «Είμαι πολύ τυχερός που κάνω 
αυτό που αγαπώ» κατέληξε.

Το ελληνικό παστίτσιο κατακτά τη Νέα Υόρκη
πηγη: pontos-news.gr
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πηγη: taxydromos.gr

Α
φιερωμένη στον Βολιώτη κα-
θηγητή Νίκο Αλεξίου, τον δια-
κεκριμένο επιστήμονα και ποι-
ητή της διασποράς, που διέσω-

σε και ψηφιοποίησε τις μαρτυρίες πλή-
θους μεταναστών, ήταν η εκδήλωση του 
16ου και του 30ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Βόλου, που πραγματοποιήθηκε με 
αφορμή την παγκόσμια μέρα ελληνικής 
γλώσσας.
Η 9η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε με 
κυβερνητική απόφαση ως Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, και φέτος 
οργανώθηκε μια σειρά εκδηλώσεων σε 
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της 
χώρας, με μεγάλη ποικιλία ως προς το 
περιεχόμενό τους. Στα δύο σχολεία του 
Βόλου, όλο το σχολικό έτος 2017-18 ήταν 
αφιερωμένο στη γνωριμία, μελέτη και 
διάδοση προσωπικοτήτων και δομών 
που προάγουν την ελληνική γλώσσα ανά 
την υφήλιο.
Μια τέτοια προσωπικότητα είναι Βολιώ-
της Νίκος Αλεξίου, ο οποίος για πάρα 
πολλά χρόνια υπήρξε ένα σημείο ανα-
φοράς της ελληνικής μεταναστευτικής 
πορείας προς την άλλη πλευρά του ωκε-
ανού. Οι μαθητές της Στ’ τάξης του 30ού 
Δ. Σχ. Βόλου υλοποίησαν project γνω-
ριμίας με το πολυσχιδές έργο του και 

ε ίχαν τη χαρά να το 
παραδώσουν στον ίδιο 
κατά την επίσκεψή του 
στα δύο σχολεία, την 
Παρασκευή 26 Ιανου-
αρίου.  Στον  ποιητ ή 
που υπήρξε έμπνευση 
γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς 
δόθηκαν αναμνηστικά 
από τη δράση και των 
δύο σ χολε ίων,  ε νώ 
ο ίδιος συγκινήθηκε 
όταν πολλοί από τους 
μαθητές του δήλωσαν 
ότι θα τους ενδιέφερε 
να ασχοληθούν με την 
ποίηση και  τη συγ-
γραφή.
Ο  Ν ί κ ο ς  Α λ ε ξ ί ο υ 
συνεργάστηκε με τους 
διευθυν τέ ς Πασχάλη 
Δήμου και Δ. Οικονόμου για πιθανές 
μελλοντικές συνεργασίες των σχολείων 
με το Queens College του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, όπου 
διδάσκει ως καθηγητής Κοινωνιολογίας, 
ενώ εξήρε την εκπαιδευτικό-συγγραφέα 
Λίνα Φυτιλή για τον ρόλο της στην υλο-
ποίηση του project.
Οι μαθητές των δύο σχολείων, στη συνέ-

χεια έγιναν και στα άλλα τμήματα πολλα-
πλασιαστές του σημαντικού επιστημονι-
κού αλλά και ποιητικού έργου του.
Πυρήνας της δράσης του και ομφάλιος 
λώρος με την πατρίδα είναι η Αστόρια, 
που γ ίνεται σ το έργο του ένα από τα 
σύμβολα της ελληνικής μεταναστευτικής 
εμπειρίας του 20ού αιώνα στη Βόρειο 
Αμερική. Παράλληλα, προχωράει μεθο-

δικά στην υλοποίηση της Βιβλιοθήκης 
Απόδημου Ελ λην ισμού. Το Ηellenic 
American Project σε ειδικό χώρο που 
στεγάζεται σ τη Βιβλιοθήκη Rosenthal 
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με 
σκοπό την προστασία και αξιοποίηση 
της ελληνοαμερικανικής ιστορικής, κοι-
νωνιολογικής, και πολιτιστικής κληρο-
νομιάς.

Γέφυρα σχολείων με την ομογένεια
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Σ
άλος είχε ξεσπάσει πριν από με-
ρικές εβδομάδες με την αποκά-
λυψη της σεξουαλικής παρενό-
χλησης του ηγέτη των Progressive 

Conservatives, Patrick Brown, η οποία 
κόστισε την θέση του.  Ο πρώην ηγέτης 
των PC με την δημοσίευση του ρεπορτάζ 
λίγες ώρες αργότερα υπέβαλε την παραί-
τηση του από το κόμμα. Σε συνέντευξη 
του στο Global News αρχικά αρνήθηκε 
τις κατηγορίες και στην συνέχεια πέρασε 
στην επίθεση  κατηγορώντας το δίκτυο 
CTV NEWS ότι βασίστηκε σε δύο ανώνυ-
μες πηγές χωρίς να έχουν ελεγχθεί από 
το Canadian Press και ότι χρησιμοποιεί 
τακτικές προπαγάνδας. Ακόμη, ανέφερε 
ότι έχει σκεφτεί αρκετές φορές πως πί-
σω από τα γεγονότα κρύβονται πολιτικοί 
του αντίπαλοι, εννοώντας κυρίως το κόμ-
μα των Liberals. Το CTV NEWS απάντη-
σε πως υποστηρίζει τις ιστορίες της και 
δεν ισχύουν οι κατηγορίες περί πολιτικής 
προπαγάνδας, ενώ το κόμμα των Liberals 
χαρακτήρισαν τις δηλώσεις γελοίες και 
πως δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια.

Η 
αστυνομία του Το-
ρόντο εισέβαλλε 
σε κατοικία που 
βρίσκεται στο 33 

Kensington Ave και κατέ-
σχεσε 3.792 γραμμάρια μα-
ριχουάνας, 1.363 λάδι μαρι-
χουάνας αλλά και 300 γρ. δι-
αφορών αιθέρων και λοσι-
ών. Ακόμη, βρήκαν $120 χι-
λιάδες δολάρια καναδικά σε 
μετρητά και άλλες $4.500 με-
τρητά σε Αμερικάνικα δολά-
ρια. Η αστυνομία προχώρη-
σε στην σύλληψη  τριών ατό-
μων, του Darryl Jackson 39 ε-
τών, Navjat Singh 29 ετών και  
Maryna Mushlovina 34 ετών, 
όλοι από το Τορόντο καθώς 
και άλλων δύο των οποίων 
τα στοιχεία δεν έγιναν γνω-
στά, αλλά φέρονται να συν-
δέονται με την υπόθεση.

Η 
αστυνομία ενημερώνει το κοινό 
πως την Τετάρτη απελευθερώνε-
ται ένας δράστης υψηλού κινδύ-
νου για σεξουαλικά παραπτώμα-

τα. Ο 45χρονος Thayakaran Joseph πέρασε 
οκτώ χρόνια και δέκα μήνες σε φυλακή για 
σεξουαλική παρενόχληση. Η αστυνομία α-
νακοίνωσε πως ο δράστης θα παραμείνει 

στο Τορόντο, ωστόσο, οι πιθανότητες για να 
παρατυπήσει ξανά είναι πολύ υψηλές. Αν και 
ο δράστης θα χρειάζεται εβδομαδιαίως να 
δίνει αναφορά  σε αστυνομικό τμήμα της πε-
ριοχής, απαγορεύεται να έχει social media 
και οι πολίτες καλούνται να τον προσέχουν. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε στο 416-808-7474.

5 συλλήψεις για σχέση με ναρκωτικά σε 
επιδρομή της Αστυνομίας

Αφήνεται ελεύθερος από την Τετάρτη 
δράστης υψηλού κινδύνου

Οι πωλήσεις σπιτιών σε ολόκληρο τον 
Καναδά έπεσε στο χαμηλότερο ποσοστό των 

τελευταίων τριών χρόνων

Ο 
Καναδικός Οργανισμός Ακί-
νητης Περιουσίας (CREA) λέει 
ότι οι πωλήσεις κατοικιών 
σε ολόκληρη τη χώρα μειώ-

θηκαν κατά 14,5% μεταξύ Δεκεμβρίου 
2017 και Ιανουαρίου 2018. Η απότομη 
πτώση σημαίνει ότι οι πωλήσεις έφθα-

σαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους σε 
τρία χρόνια παρά το γεγονός ότι ήταν 
στο ίδιο επίπεδο με το μέσο όρο των 10 
ετών. Η CREA αναφέρει ότι οι πωλήσεις 
του έτους ήταν μόλις 2,4%, αλλά η μέση 
τιμή ενός σπιτιού αυξήθηκε κατά 2,3% 
σε σχέση με πέρυσι.

CTV NEWS και Liberals 
καταδικάζουν τις δηλώσεις-
κατηγορίες του Patrick Brown



16 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 41Toροντο



16 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια42 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 1970’s

της χριςτιανας κιεςκου

Το Σύνταγμα από μια άλλη γωνία δείχνει την πυκνοκατοικημένη περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, 
αλλά και το κτίριο της Βουλής στην γωνία γεμάτο αυτοκίνητα, καθώς δεν είχε χτιστεί το υπόγειο 

πάρκινγκ ακόμη

Η οδός Πανδρόσου στα τέλη της δεκαετίας
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πηγη: blueskytv.gr

Μ
ια απόσταση περίπου 4,800 χι-
λιομέτρων την οποία κανείς δεν 
ανακάλυψε ακόμη πώς κατάφε-
ρε να διανύσει χωρίς να τον πάρει 

κανείς χαμπάρι.
Ο 49χρονος Κωνσταντίνος – Danny – Φιλιππί-
δης, πυροσβέστης που ζει στο Τορόντο, βρέ-
θηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη 
με φίλους, για σκι στο Whiteface Mountain.
Τα ίχνη του 49χρονου χάθηκαν την Τετάρτη 
το απόγευμα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν 
εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς 
όμως να μπορούν να βρουν κανένα στοιχείο.
Μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του, η αστυ-
νομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι το ελλεί-
πον πρόσωπο βρέθηκε ζωντανό και καλά στην 
υγεία του, μόνο που αντί στη Νέα Υόρκη που 
τον έψαχναν αυτός ήταν στην Καλιφόρνια.
Όταν οι αρχές παρέλαβαν τον κ. Φιλιππίδη στο 
αεροδρόμιο, αυτός τους ανέφερε πως εξ όσων 
θυμάται είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο 
κεφάλι.
Ο άντρας, σύμφωνα με τις αρχές, εμφανίστηκε 
αποπροσανατολισμένος και ελαφρώς μπερδε-
μένος, ενώ ξακολουθούσε να φοράει τη στολή 
του σκι και να κουβαλάει μαζί το κράνος του.
Ο πυροσβέστης είπε στην αστυνομία ότι ταξί-
δεψε μέχρι την άλλη άκρη της χώρας ως επι-

βάτης ενός φορτηγού, αλλά δεν μπορούσε να 
θυμηθεί τίποτα ούτε για το φορτηγό ούτε για 
τον οδηγό. Ανέφερε μάλιστα, ότι δεν μπορούσε 
να θυμηθεί σχεδόν τίποτα από τις προηγούμε-
νες δύο ημέρες.
Ο αξιωματικός υπηρεσίας σημείωσε ότι ο 
Φιλιππίδης ήταν φρεσκοκουρεμένος και κρα-
τούσε μαζί του και ένα καινούργιο iPhone 
ενόσω βρισκόταν στην Καλιφόρνια.
Παρόλα αυτά, τόνισε ο αξιωματικός υπηρεσίας, 
υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα που 
πρέπει να απαντηθούν άμεσα.   
Μετά την ανεύρεσή του ο κ. Φιλιππίδης μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ομογενής του Τορόντο 
«εξαφανίστηκε» και 

βρέθηκε μετά από 6 μέρες 
5000 χλμ μακριά 
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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

Φύτεψα έξω από την Αθήνα

Έναν κήπο όλο κρίνα

Με σκοπό να βοηθήσω

Ένα πρόβλημα να λύσω.

Με δωρεάν υπηρεσίες

Για τις όμορφες κυρίες.

Για όποια δεν μπορεί και θέλει

Παιδιά για να αποκτήσει

ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ – ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ

Το θαυματουργό το κρίνο

Με εγγύηση το δίνω

Τους κανόνες αν τηρήσει

Σε εννέα μήνες θα γεννήσει.

Μόνο που το πρώτο βράδυ

Στο σπίτι μου πρέπει να μείνει

Για να την κατατοπίσω

Για την εγκυμοσύνη 

Την άλλη μέρα το πρωί

Το κρίνο θα μυρίσει

Και σε εννιά μήνες ακριβώς

Έτοιμη να γεννήσει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

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)

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ 
ΤΟ ΚΡΙΝΟ

ΕΙΡΗΝΗ…

Το λέω και γαλήνη

Απλώνεται παντού.

ΕΙΡΗΝΗ…

Ένας καινούριος κόσμος

Μου έρχεται στο νου

Ένας κόσμος με δίχως κακία

Ένας κόσμος με δίχως εχθρούς

Ένας κόσμος που μόνο φιλία

Θα ενώνει τους λαούς.

ΕΙΡΗΝΗ…

Τ’ όνειρο να γίνει

Πράξη χειροπιαστή.

ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ…

Σ΄όλη τη γη, ο κοσμάκης

Καλύτερα θα ζει.

Με ειρήνη ποτέ δεν θα δούμε

Φτώχεια και κακομοιριά

Με ειρήνη ποτέ δεν θα δούμε

Σκελετωμένα παιδιά.

ΕΙΡΗΝΗ…

Το σύνθημα να γίνει

Κι όλοι μας μαζί

Για ειρήνη… μαζί ν’ αγωνιστούμε

Πιο γρήγορα να ‘ρθει

Δεν θέλουμε πια άλλους πολέμους

Δεν θέλουμε καταστροφές

Δεν θέλουμε άλλη μανούλα στα μαύρα να ντυθεί.

ΕΙΡΗΝΗ…

ΕΙΡΗΝΗ…

ΕΙΡΗΝΗ….

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΙΡΗΝΗ

Όποιος και να σ’ αντικρύσει

Απ’ την πρώτη τη στιγμή

Στο μυαλό μου μια σκέψη 

Μονάχα κυριαρχεί.

Ποιος θα είναι (τρεις) ο τυχερός

Που για χάρη του έχει πλάσει

Τέτοιο πλάσμα (ή κούκλα) ο Θεός

Φλόγες και καημούς ανάβεις

Σ’ όλους όσους θα σε δουν

Οι γυναίκες σε ζηλεύουν

Και οι άντρες σε ποθούν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΣ
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LIFE

Madalina Ghenea:
H νέα Μπελούτσι!

Η Μανταλίνα 
Νταϊάνα Γκενέα 
είναι η νέα Μόνικα 
Μπελούτσι. Κι αν 
δεν το πιστεύετε, 
δείτε και θα 
συμφωνήσετε!

Στα 30 της χρόνια 
η Ρουμάνα κολάζει 
ακόμα και… αγίους. 
Ούτε αυτό σας 
φαίνεται ρεαλιστικό;

Είναι ηθοποιός και 
μοντέλο. Μάλιστα 
μοντέλο είναι μόλις 
από τα 15 χρόνια της.

Ουδεμία έκπληξη!

Επίσης έχει περάσει 
από το κρεβάτι 
του Λεονάρντο 
Ντι Κάπριο. Ο 
τελευταίος ξέρει να 
επιλέγει τις… μούσες 
του!
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Ο 
Κύπριος Μι-
χάλης Ηγου-
μενίδης ξέ-
ρει πολύ κα-

λά τι κάνει.
 
Και δεν είναι καθόλου 
τυχαίο που ασχολείται 
με το χώρο του μόντε-
λινγκ αφού την εξω-
τερική εμφάνιση την 
διαθέτει. Βλέπεις κιό-
λας από την πιο πάνω 
φωτογραφία πως δεν 
επαναπαύεται αφού 
φροντίζει να γυμνάζει 
το σώμα του…
 
Διάβασες το κείμενο 
μέχρι εδώ ή έμεινες να 
χαζεύεις τους κοιλια-
κούς του; Πάντως, δεν 
σε αδικώ καθόλου…! 

αυτή είναι η ελληνίδα 

χορεύτρια που έχει 

κολασει τα βράδια μας!

Είναι κουκλάρα, έχει κορμάρα 
και το κυριότερο… χορεύει 
τόσο αισθησιακά που θέλεις 
να… χαζεύεις με τις ώρες.

Ο λόγος γίνεται για την Κων-
σταντίνα Μαρωνίτη, η οποία 
χορεύει σε πολλά νυχτερινά 
κλαμπς και σίγουρα αν έχετε 
κάνει μία βόλτα, θα την έχετε… 
πετύχει και θα σας έχει πάρει 
το μυαλό!

δήμος 

αναστασιάδης: «είμαι 

αυτοκαταστροφικός»

Μιλώντας σε συνέντευξη στο 
περιοδικό Helloe είπε: ΄ Όταν 
ήρθα στην Αθήνα, ένιωσα ξαφ-
νικά πολύ μόνος. Δεν είχα κανέ-
ναν. Το μόνο που έκανα ήταν να 
ασχολούμαι με την μουσική και 
να τρώω junk food. Είχα αφεθεί 
πάρα πολύ και είχα καταστρέ-
ψει τον οργανισμό μου. Κάποια 
στιγμή είπα δεν πάει άλλο. 
Έπρεπε να με βοηθήσω, χώρια 
που ήθελα να μιλήσω και με 
κάποιον. Δεν είχα κανέναν. Τότε, 
λοιπόν,πήγα σε ψυχίατρο. Και 
είδα αλλαγές στον ευατό μου. 

Η Ειρήνη Παρίση έχει δώσει 
νέο χρώμα στα τραγούδια με 
την απίστευτα καυτή παρου-
σία της στις πίστες.

Ίσως μία από τις πιο καυτές 
τραγουδίστριες στην Ελλάδα 
είναι η Ειρήνη Παρίση. Η 
καυτή μελαχρινή, κάνει… 
πάταγο σ τα μαγαζιά της 
Πάτρας, ενώ έχει τραγου-
δήσει και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Η φαρμακοποιός που θα σε 
κάνει καλά! 

η πιο «καυτή» 

τραγουδίστρια είναι 

πατρινιά

Μ
ικροκαμωμένη αλλά θαυματουργή 
η Ελευθερία Ελευθερίου τραγουδί-
στρια, δεν σταματά να μας εκπλήσ-
σει ευχάριστα με το ταλέντο της. 

Μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision για την 

Ελλάδα το 2012, η Ελευθερία, κράτησε ψηλά το 
ενδιαφέρον μας Κυριακή με τις μεταμφιέσεις 
της στο «Your face sounds familiar». Και μπο-
ρεί να μην μπήκε στο φετινό Survivor, ωστόσο, 
για εμάς πάντα θα ... ελευθερώνει τα πιο τρελά 
γούστα!

Η Ελευθερία Ελευθερίου... 
ελευθερώνει τα πιο άγρια ένστικτα

Η 
νεαρή α-
πό τη Βέ-
ροια έχει 
κα τ α φ έ -

ρει να κερδίσει τον 
θαυμασμό των α-
ντρών της βόρειας 
Ελλάδας με το εκρη-
κτικό της ταμπερα-
μέντο και την μεσο-
γειακή της ομορ-
φιά.

Η Αθηνά Βαφεί-
δου θέλει να γίνει 
διάσημο και επι-
τυχημένο μοντέλο 
και όπως φαίνεται 
και από τις φωτο-
γραφίες της έχει 
όλα τα προσόντα 
για να φτάσει στην 
κορυφή.
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Η 
Βα λ έ ρια  Ορσ ίν ι  γ υμ νάζ ε ι 
καθημερινώς το κορμί της για 
να υπάρξει αυτό το αποτέλε-
σμα.

Λατρεία είναι οι Ιταλίδες καθώς κάθε 

μεσογειακή γυναίκα, μπορεί να μαγέ-
ψει με την παρουσ ία της. Η Βαλέρια 
Ορσίνι σίγουρα το πετυχαίνει αυτό και 
οι καμπύλες της θα μπορούσαν να βρα-
βευτούν σε διαγωνισμό καθώς σαν τις 
δικές της, δεν έχουμε ξαναδεί!

O 
Chris Pratt εί-
ναι ενδεχομέ-
νως ο ιδανικός 
άντρας. Μπο-

ρεί να μετατρέψει σε χρό-
νο dt μια μπιροκοιλιά σε 
six pack κοιλιακούς. Kαι 
του αρέσει οικειοθελώς να 
πλέκει τα μαλλιά της συζύ-
γου του γαλλική πλεξίδα. 
Επίσης, γνωρίζει και το μυ-
στικό τού πώς να ηρεμή-
σεις ένα μωρό που κλαίει. 
Τουλάχιστον έχει ανακα-
λύψει τι λειτουργεί στον 23 
μηνών γιο του, Jack, τον ο-
ποίο έχει αποκτήσει με τη 
σύζυγό του, Anna Farris. 
«Τεράστια φορτηγά» μας 
λέει ο Pratt γελώντας. «Τις 
προάλλες έκλαιγε και τον 
είχα στην αγκαλιά μου. 
Οπότε του έβαλα να δει 
στο Youtube ένα 15λεπτο 
highlight βίντεο του Grave 
Digger (σ.σ. ενός από τα 
πιο διάσημα Monster 
Truck), είχαμε μείνει και οι 
δύο με τα μάτια ορθάνοι-
χτα. Ήταν απίστευτο. 

Chris Pratt: Πώς ο παχουλός 
ηθοποιός έγινε sex symbol!

Η 
Σάρα ε ίναι 
ότι πιο... α-
πολαυστικό 
κυκλοφορεί 

στο Instagram!

Είναι κορίτσι πειρασμός 
και με 1,6 εκατομμύρια 
fans στο Instagram... 
Και φροντίζει διαρκώς 
να τους αυξάνει! Λογικό 
φυσικά μιας και μιλάμε 
για ένα κορμί που σε 
στέλνει αδιάβαστο!

Το πιο καυτό κορίτσι στην 
Ιταλία! Η ξανθιά καλλονή που σε… 

τελειώνει με τις καμπύλες της!

Τ
ην λένε Μπρίτνε ϊ Μπέιλις 

και είναι μοντελάρα με α-

πίσ τευτη κορμάρα. Τι να 

πρωτοκοιτάξεις; Τα υπέρο-

χα… μάτια της; Το σφιχτό της κορ-

μί; Τις ζουμερές καμπύλες της; Την 

ατέλειωτη ομορφιά της; Θα προτι-

μήσουμε να σ ταματήσουμε και να 

δώσουμε πάσα στο πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό που ανεβάζει σ τον 

προσωπικό λογαριασμό της σ το 

instagram.

Η Σάρα με τις καυτές 
καμπύλες είναι ΕΔΩ!



LIFE 16 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com54 ΤΑΞΙΔΙ

Δάση με βελανιδιές, πλακόστρωτα 
μονοπάτια, αιγαιοπελαγίτικο κύμα, 
γαστρονομικές εκπλήξεις, ποιοτικά 
ξενοδοχεία και πισίνες με θέα. Όλα αυτά 
μόλις μία ώρα από το Λαύριο.

Π
ίσω από την κλασική κυκλαδίτικη υ-
ποδοχή, η Τζια επιφυλάσσει ένα πο-
λύ ιδιαίτερο τοπίο: δάση με βελα-
νιδιές, λίγες ελιές, αμυγδαλιές που 

εναλλάσσονται με τις τραχιές γυμνές πλαγιές 
και, διάσπαρτες παντού, εξοχικές κατοικίες. 
Αυτές έχουν χτιστεί από χαρισματικούς αν-
θρώπους που εμπνεύστηκαν από τη λιτή τζιώ-
τικη αγροτική κατοικία από πέτρα, τη λεγόμε-
νη καθοικιά.
Γενικά, το νησί διατηρεί μια απίθανη ισορρο-
πία! Από τη μία παραμένει συνδεδεμένο με τη 
φύση (περίπου το 60% των δασών του ανή-
κει στο δίκτυο Natura), κρατώντας ζωντανή 
την αγροκτηνοτροφική του ταυτότητα, και 
από την άλλη αναπτύσσει ένα εκλεπτυσμένο 
τουριστικό προϊόν, παραμένοντας διακριτικά 
κοσμικό.
Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, επώνυμοι από 
Ελλάδα και εξωτερικό έχουν εξοχικά εδώ και 
επιστρέφουν συχνά. Όπως μας ενημερώ-
νει ο δήμαρχος του νησιού Γιάννης Ευαγγέ-
λου, τις περιόδους αιχμής η Τζια μαζί με τους 
2.500 κατοίκους της ξεπερνά τους 6.500. Δεν 
εκπλήσσει λοιπόν το ότι τα τελευταία τρία χρό-
νια περίπου, περισσότερες από 150 πολυτε-
λείς επαύλεις και άλλες 100 εξοχικές κατοικίες 
έχουν προστεθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες 
όπως η Βooking και η Airbnb, πολλαπλασιά-
ζοντας έτσι το δυναμικό του νησιού σε κλίνες.

Κορησσός
Στο λιμάνι της Κορησσίας (όπως είναι γνωστή 
πλέον) έχει βρεθεί ο περίφημος Κούρος της 
Κέας, που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Σήμερα μας υποδέχονται ταβέρ-
νες και καφέ, mini markets, ATM, φαρμακεία, 
ξυλόφουρνοι και άλλα μικρομάγαζα. Οι πιο 
κοντινές παραλίες, για μια πρώτη βουτιά, είναι 
οι Μαράδες και το Μελισσάκι προς τα νότια. 
Πολύ όμορφα είναι επίσης και στην παραλία 
Ξύλα, η οποία πλέον λειτουργεί οργανωμένα 
με λίγες ξαπλώστρες και μια μικρή καντίνα. Για 
να φτάσετε μέχρι εδώ, θα πρέπει να διασχί-
σετε χωματόδρομο. Λέγεται πως όσοι έχουν 
εξοχικά κοντά σε παραλίες προτιμούν τους 
χωματόδρομους, για να τις προστατεύουν από 
την πολυκοσμία που φέρνει συνήθως μαζί της 
η άσφαλτος.
Προχωρώντας βόρεια του λιμανιού, θα συνα-
ντήσετε το Γιαλισκάρι που προσφέρεται για 
μπάνιο και, αμέσως μετά, το Βουρκάρι, την πιο 
κεφάτη και έτοιμη για ξενύχτι γωνιά της Κέας. 
Καφέ και εστιατόρια σας περιμένουν παρατε-
ταγμένα στη σειρά, ενώ για χορό μέχρι αργά 
προτιμήστε το μπαρ Βινύλιο ή την απολαυ-
στική βεράντα του Zeus Faber, ενός κεφάτου 
dive bar, πιστού υποστηρικτή του φλερτ. Στην 
άλλη πλευρά του κολπίσκου του Βουρκαρίου, 
ο προϊστορικός οικισμός της Αγίας Ειρήνης και 
τα ερείπια από το ιερό και τις οχυρώσεις της 
Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000-1600 π.Χ.) 
μαρτυρούν τα απύθμενα βάθη της ιστορίας 
της Κέας.

Ο κόλπος του Οτζιά, ο βορειότερος του 
νησιού, είναι οργανωμένος και κατακλύζε-
ται από παρέες και οικογένειες, ρακέτες και 
κουβαδάκια – όταν το επιτρέπουν οι άνεμοι 
φυσικά. Αν διατηρείτε άσβεστο το δαιμόνιο 
του μικρού εξερευνητή, μπορείτε να συνε-
χίσετε προς το Μοναστήρι της Παναγιάς της 
Καστριανής κι από εκεί προς Ιουλίδα.

Ιουλίς
Είναι η μοναδική από τις τέσσερις αρχαίες 
πόλεις που βρίσκεται στην ενδοχώρα του 
νησιού και ιδρύθηκε κατά την Αρχαϊκή Περί-
οδο, στη θέση που αργότερα κατέλαβε το 
μεσαιωνικό της κάστρο. Υπέροχη ακόμα και 
σήμερα, η Ιουλίδα είναι δαιδαλώδης και 
σηκώνει πολύ περπάτημα. Συκιές εδώ κι εκεί, 
στεγάδια (σκεπαστές μικρές στοές) που την 
κάνουν ακόμα πιο γοητευτική, κιούπια και 
γλάστρες με ζωηρούς βασιλικούς, παχύφυτα, 
γεράνια, λιγοστές βουκαμβίλιες και πικρο-
δάφνες σε ασπρόσμενες γωνιές.
Περνώντας κάτω από το στεγάδι με την τοιχο-
γραφία του Φασιανού (ο οποίος έχει αφήσει 
το στίγμα του σε πολλά σημεία του νησιού), 
βρίσκεστε αμέσως σε μια πυκνοδομημένη 
κυκλαδίτικη Χώρα. Το μικρό της Αρχαιολο-
γικό Μουσείο κρύβει σημαντικότατα ευρή-
ματα και η ξενάγηση σ’ αυτό ξεκινά χρονολο-
γικά από τον 2ο όροφο, που φιλοξενεί τα εξαι-
ρετικά πήλινα γυναικεία αγάλματα με τα χαρα-
κτηριστικά πλούσια στήθη. Λίγο πριν από το 
μουσείο, το ολοκαίνουργιο εστιατόριο Kylix σε 
όμορφο ταρατσάκι επιδίδεται σε σύγχρονες 
ελληνικές γαστρονομικές δημιουργίες, ενώ 
πιο πάνω, στην πλατεία του παλιού δημαρ-
χείου, κλασικά ταβερνάκια με τραπέζια κάτω 
από μουριές υπόσχονται παραδοσιακή τζιώ-
τικη κουζίνα σε λογικές τιμές.
Η επιλογή για ποτό είναι μία, μοναδική και 
θρυλική. Ακούει στο όνομα Λέων, παίζει 
πάντα ροκιές και ήταν το πρώτο μπαρ της 
Κέας. Πιο πάνω, λαξευμένο σε βράχο, θα 
συναντήσετε και το πέτρινο γλυπτό λιοντάρι 
που χαρίζει στο μπαρ την ονομασία του. 
Μοναδικό έργο πλαστικής, λέγεται πως φιλο-
τεχνήθηκε κατά τους πρώιμους αρχαϊκούς 
χρόνους (τέλη 7ου-αρχές 6ου αι. π.Χ.). Από 
αυτό το σημείο ξεκινά το μονοπάτι που συν-

δέει την Ιουλίδα με τον Οτζιά (που πιθανολο-
γείται πως υπήρξε επίνειό της). Είναι ευκολο-
διάβατο και μπορεί να καταλήξει σε δροσερή 
βουτιά.
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το 
νησί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο – συνο-
λικά 65 χλμ.– καλοδιατηρημένων και πλακό-
στρωτων, συχνά, μονοπατιών. Φέτος μάλιστα, 
με πρωτοβουλία ντόπιων επιχειρηματιών και 
του δήμου, τυπώθηκε χάρτης με πέντε προ-
τεινόμενες διαδρομές-περιπάτους στη Χώρα 
(#ChoraWalks) και ζωγραφιστή σηματοδό-
τηση στα πλακόστρωτα που θα διευκολύνει 
την περιπλάνησή σας σ’ αυτήν. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ολοκαί-
νουργια ιστοσελίδα destinationkea.com.
Από το σταυροδρόμι πάνω από την Ιουλίδα 
πάρτε τον δρόμο για τις παραλίες της ανατο-
λικής ακτής Σπαθί, Καλυδονύχι και τη μονα-
δική Συκαμιά και νοτιότερα για Ψαθί και Όρκο. 
Όλες τους υπέροχες, θα σας κάνουν να ξεχά-
σετε ότι βρίσκεστε μόλις μία ώρα από το Λαύ-
ριο.

Ποιήεσσα
Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε γύρω στα τέλη του 
6ου αιώνα π.Χ. στη δυτική ακτή της Κέας, 
στον λόφο των Φυρών. Στη θέση της σήμερα 
βρίσκεται το χωριό Ποίσσες με την ομώνυμη 
παραλία, αριστερά της οποίας, στον λόφο, 
φαίνονται τα απομεινάρια των αρχαίων τει-
χών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αμμουδιές 
του νησιού, στην οποία βρίσκεται και το μονα-
δικό κάμπινγκ.
Βορειοανατολικά των Ποισσών, ο πενταώρο-
φος Πύργος της Αγίας Μαρίνας, ύψους περί-
που 20 μ. αρχικά (19 μ. πλέον), χτίστηκε κατά 
την Ελληνιστική Περίοδο και αποτελεί ένα από 
τα ψηλότερα σωζόμενα μνημεία της Μεσο-
γείου. Σήμερα, γίνονται εργασίες αποκατά-
στασής του και είναι «κρυμμένος» πίσω από 
σκαλωσιές.
Νότια των Ποισσών βρίσκεται η παραλία 
Κούνδουρος, που τη δεκαετία του ’70 συνδε-
όταν με το Λαύριο και ήταν η πρώτη περιοχή 
που αναπτύχθηκε τουριστικά. Συγκεντρώνει 
τις περισσότερες βίλες, πολλές πισίνες, μύλους 
που έχουν μετατραπεί σε εξοχικά και άλλους 
που έχουν χτιστεί επί τούτω. Είναι προστατευ-

μένος και ιδανικός όταν φυσάει βοριάς, πολύ-
βουος σε περιόδους αιχμής και απολαυστικό-
τατος όταν το νησί δεν έχει πολύ κόσμο. Στον 
διπλανό, μικρότερο, κόλπο που έχει καθιερω-
θεί να λέγεται Κουνδουράκι, θα βρείτε και το 
ομώνυμο μοναδικό beach bar, που αποτελεί 
καλά οργανωμένη βάση για θαλάσσια σπορ 
(www.kwsports.gr, τηλ. 6973-747473). Η δια-
δρομή συνεχίζεται νότια προς το Καμπί και 
την ταβέρνα του Μανούσου. Εδώ, πρόσφατα 
αγόρασε εξοχική κατοικία η πριγκίπισσα Lalla 
Salma, σύζυγος του βασιλιά του Μαρόκου 
Μοχάμετ ΣΤ ,́ και η κοσμική πλευρά της Κέας 
απέκτησε νέα, γαλαζοαίματη αίγλη.

Καρθαία
Αγαπημένη διαδρομή παραμένει εκείνη από 
την Ιουλίδα προς στην ενδοχώρα της Τζιας, 
ανάμεσα σε δάση βελανιδιάς, φάρμες με αγε-
λάδες, ξωκλήσια και απρόσβλητα από τον 
τουρισμό μικρά χωριά, όπως τα Ελληνικά, με 
τελικό προορισμό την αρχαία παραλιακή πόλη 
Καρθαία. Αξιοθέατά της τα ερείπια της ακρό-
πολης, βόρεια της οποίας βρίσκεται ο ναός 
που έχει επικρατήσει να ονομάζεται «της Αθη-
νάς», παρά το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα 
σίγουρο σε ποια θεότητα ήταν αφιερωμένος, 
και το αρχαίο θέατρο της πόλης που έχει απο-
κατασταθεί. Οι κοντινές παραλίες της Καρ-
θαίας έχουν ανοιχτοπράσινα και κρυσταλλέ-
νια νερά. Απαραίτητη μια βουτιά στον όρμο 
Πόλες και στην παραλία Καλησκιά.
Το πιο κοντινό χωριό στην Καρθαία είναι η 
Κάτω Μεριά. Σε αυτό και στα Ελληνικά δημι-
ούργησα τις πιο αυθεντικές αναμνήσεις: στο 
πρώτο, τη γνωριμία με τη συλφίδα Αλεξάνδρα 
από το παντοπωλείο και όλη την παρέα από 
το μεζεδοπωλείο Πουλαράκια και στο δεύ-
τερο τη γνωριμία με τον γεροδεμένο πρασινο-
μάτη Φραγκίσκο, που θυμίζει αρχαιοελληνικό 
κούρο. Δεν ξεχνιούνται επίσης: το τσιπουράκι 
με τα συνοδευτικά του κεράσματα –λόζα, 
ξερικά ντοματάκια, ελιές, τυρί και ψωμί από 
ξυλόφουρνο–, οι συζητήσεις για την καθημε-
ρινότητα και την αγροκτηνοτροφική ζωή της 
Τζιας, το χαμόγελο του μικρού Λευτέρη, που 
ακούγεται περισσότερο ενθουσιασμένος με 
τις αγροτικές ασχολίες παρά με το σχολείο, τα 
γέλια και η ζωντάνια.

Κέα: σε απίθανη ισορροπία!
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ΥλικΑ (γιΑ 2 λΑγΑΝΕΣ)
 ª 2 κούπες νερό χλιαρό
 ª 1 κουτ. σούπας ζάχαρη
 ª 25 γρ. μαγιά νωπή
 ª 4κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις (μπορεί να χρειαστεί λίγο ακόμα)
 ª 3 κουτ. σούπας ταχίνι
 ª 1 κουτ. γλυκού αλάτι
 ª ζαχαρόνερο (3 κουτ. σούπας νερό + 1 κουτ. σούπας ζάχαρη), για άλειμμα
 ª 40-50 γρ. ηλιόσπορος

ΔιΑΔικΑΣιΑ
 ª Ανακατεύουμε σε ένα μπολ 1 κούπα από το χλιαρό νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά 

μέχρι να διαλυθούν. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από το αλεύρι, ανακατεύουμε και αφή-
νουμε το μείγμα να φουσκώσει για περίπου 20 λεπτά.

 ª Σε μια λεκάνη βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Κάνουμε μια λακκουβα στο κέντρο του 
και ρίχνουμε εκεί μέσα το ταχίνι, το υπόλοιπο νερό και το μείγμα της μαγιάς. Αρχίζουμε 
να ζυμώνουμε με τα χέρια και μετά από λίγο προσθέτουμε το αλάτι. Ζυμώνουμε καλά για 
τουλάχιστον 15 λεπτά, μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια μας και να είναι ελαστική. 
Την πλάθουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να διπλασιαστεί 
σε όγκο, για τουλάχιστον 1 ώρα.

 ª Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη και τα ακουμπάμε σε μια μεγάλη λαδόκολλα. Ανοί-
γουμε κάθε κομμάτι ζύμης σε οβάλ λαγάνα πάχους 1-1,5 εκ., απλώνοντάς το με τα χέρια 
μας ή χρησιμοποιώντας έναν πλάστη. Μεταφέρουμε τις λαγάνες μαζί με τη λαδόκολλα 
σε μια μεγάλη λαμαρίνα και τις αφήνουμε να φουσκώσουν για μισή ώρα.

 ª Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200° C. Αλείφουμε τις λαγάνες με το ζαχαρό-
νερο, κάνουμε βαθουλώματα στην επιφάνειά τους με τα δάχτυλά μας και πασπαλίζουμε 
με τον ηλιόσπορο. Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου μισή ώρα.

Άρωμα Κουζίνας

Λαγάνα με ηλιόσπορο

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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Στην κεντρική πλατεία ενός χωριού ήταν 
δύο αγάλματα. Ένα αντρικό και ένα γυναι-
κείο.
Επειδή λοιπόν τα αγάλματα αυτά ήταν πολύ 
αγαθά και θεοσεβούμενα, μια μέρα ο Θεός 
έστειλε έναν άγγελο να τους πραγματοποι-
ήσει μια ευχή. Αυτά απο κοινού αποφα-
σίσαν ότι θα ήθελαν μισή ώρα μόνα τους, 
ύστερα από αιώνες απόλυτης ακινησίας.
Κοιτάχτηκαν ντροπαλά στα μάτια και προ-
χωρήσαν προς κάτι θάμνους.
Μέσα σε δευτερόλεπτα οι θάμνοι εκεί 
άρχισαν να σείονται στο ρυθμό τους.
Μετά από δεκαπέντε λεπτά, τα αγάλματα 
επέστρεψαν μπροστά στον άγγελο.
«Εχετε ακόμη δεκαπέντε λεπτά», τους είπε 
ευγενικά.
Και τότε γυρνάει ο άντρας στη γυναίκα και 
λέει:
«Ωραία, σειρά σου να κρατάς το περιστέρι 
ενώ εγώ θα χέζω πάνω του.»

Αν η συζήτηση τσίπρα ζάεφ έγινε στα 
αγγλικά φοβάμαι πως χάσαμε και τη …
Θεσσαλία.

-Μαμα εγώ έχω προίκα ;
-Φυσικά γιε μου
-Τι ;

-Την μανούλα

-τι λες ρε φιλενάδα?την έχει τόσο μικρή?
-ναι σου λέω!δεν παίζεται!!!

O ψυχολόγος μου μου ειπε οτι πρεπει να 
τελειωνω ο,τι αρχίζω αν θελω να νιωθω 
καλα. Μεχρι τωρα τελειωσα ενα κουτι μπι-
σκοτα, μια fanta 1,5 λιτρο και ενα ταψι 
μπακλαβα που αρχισα χθες, και πραγματι, 
αισθανομαι καλυτερα

- Βγήκε νέο ψηφιακό προφυλακτικό.
- Αληθεια και τι κάνει;
- Όταν σπάσει μιλάει.
- Και τι λέει;
- ΝΑ ΣΑΣ ΖΉΣΕΙ !!!

Η γυναίκα θέλει να χωρίσει από τον άντρα 
της και είναι έτοιμη να του το πει:
- Νίκο, σου έχω ένα δυσάρεστο νέο...
- Τί Αναστασία μου; Εγώ πάλι έχω να σου 
πω ένα πολύ ευχάριστο νέο!
- Ξεκίνα εσύ πρώτος με το ευχάριστο νέο 
σου...
- Κέρδισα στο λαχείο 1.000.000 ευρώ!!! 
Σειρά σου τώρα. Ποιο είναι το δυσάρεστο 
νέο;
- Άστα να πάνε... Έκαψα τα γεμιστά!

FUN

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

ΤΑΥρΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

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

κΑρκιΝΟΣ
Αποφύγε τε με κάθε 
τρόπο οι επαγγελ-
ματικές σας δυσκο-
λίες ή κάποιος άλλος 
π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς 
να χαλάσουν τη διά-
θεσή σας. Η διάθεσή 
σας αναμένεται υπο-
τονική και θέλοντας να 
ξεφύγετε από αυτή την 
κατάσταση, μπορεί να οδη-
γηθείτε σε άσκοπες αγορές. Τα 
αποτελέσματα κάποιας συμφωνίας από 
το παρελθόν αρχίζουν να εμφανίζονται 
σιγά σιγά.

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

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

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

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

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

ψεις και την απαισιόδοξη στάση σας 
και φροντίστε να μην σας επη-

ρεάζουν αρνητικά τα καθη-
μερινά σας ζητήματα.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Να είστε προσεκτικοί 
στις συναλλαγές σας 
και να αποφύγετε κάθε 
βεβιασμένη απόφαση, 

ιδιαίτερα αυτές που 
αφορούν αγορές. Όποιος 

υπερεκτιμά τις δυνατότη-
τές του βγαίνει χαμένος. Προ-

σέξτε λοιπόν και μην ακολουθείτε 
τον ίδιο λανθασμένο δρόμο. Αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε στιγμές άγχους ή μελαγχο-
λίας θα αποδειχθούν εσφαλμένες.

ΥΔρΟΧΟΟΣ
Αυτές τις μέρες οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότητάς 
σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει διε-
ξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα σας 
καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων σας.

ιΧΘΕιΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και 
ρήξεις. Αποφύγετε οποιαδήποτε διευθέ-
τηση επαγγελματικής φύσης και τακτοποι-
ήστε τους λογαριασμούς σας. Η ψυχολο-
γική σας κατάσταση θα είναι καλή όμως 
μπορεί να συναντήσετε μικρά εμπόδια 
από το περιβάλλον σας που όμως θα είναι 
περαστικά. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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 Ο όμιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει 
περί τα 10 εκατ. ευρώ για το 
Cosmote History – εκ των 250 
εκατ. που έχει απαιτήσει η 
υλοποίηση της Cosmote TV.

Π
ερισσότερες από 40 νέ-
ες σειρές ντοκιμαντέρ 
και ταινίες (18 πρωτότυ-
πες παραγωγές και 23 

συμπαραγωγές), νέες συνεργασί-
ες με καταξιωμένους παραγωγούς 
ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, πάνω από 300 ώρες τη-
λεοπτικού προγράμματος αφιερω-
μένου στην Ιστορία, στη λαογρα-
φία, στις τέχνες, στη γαστρονομία, 
σε διακεκριμένες προσωπικότητες, 
στην ακαδημαϊκή γνώση, στην ελ-
ληνική γλώσσα και στη φιλοσοφία, 
αλλά και –από σήμερα 14 Φεβρου-
αρίου– εικόνα υψηλής ευκρίνει-
ας με αναβάθμιση του σήματος σε 
high definition φέρνει το 2018 στο 
Cosmote History.
Το κανάλι ντοκιμαντέρ της Cosmote 
TV συμπλήρωσε ήδη δύο χρόνια 
επιτυχημένης λειτουργίας, κατα-
φέρνοντας να είναι το δημοφιλέ-
στερο κανάλι ντοκιμαντέρ μεταξύ 
των 525.000 συνδρομητών της. 
Υπήρξε «παιδί» και προσωπικό 
στοίχημα του προέδρου και διευ-
θύνοντος συμβούλου του ομί-
λου ΟΤΕ Μιχάλη Τσαμάζ, ο οποίος 
εμφανίστηκε συγκινημένος, υπερή-
φανος και δικαιωμένος στην επε-
τειακή εκδήλωση που οργανώθηκε 
στο Μέγαρο ΟΤΕ. «Το Cosmote 
History είναι η παρακαταθήκη του 
ομίλου ΟΤΕ στα παιδιά μας», τόνισε 

και θυμήθηκε ότι πριν από περί-
που τέσσερα χρόνια κάλεσε τους 
συνεργάτες του και τους είπε ότι 
«θα ήθελα να μας θυμούνται όταν 
φύγουμε από τον ΟΤΕ για τη βοή-
θεια και την ελπίδα που δώσαμε 
στους νέους ανθρώπους, ώστε να 
μη χάνουν την ελπίδα τους, δείχνο-
ντάς τους την ιστορία και τον πολι-
τισμό μας και προβάλλοντας παρα-
δείγματα Ελλήνων που, παρά τις 
αντιξοότητες, έχουν καταφέρει να 
διακριθούν σε διεθνές επίπεδο. Το 
Cosmote History ξεκίνησε να λει-
τουργεί ως αντίδοτο στην απαισι-
οδοξία».
Ο όμιλος ΟΤΕ έχει μέχρι στιγμής 
επενδύσει περί τα 10 εκατ. ευρώ 
για το Cosmote History – εκ των 
250 εκατ. που έχει απαιτήσει η 
υλοποίηση της Cosmote TV συνο-

λικά. Υπήρξε ένα δύσκολο εγχεί-
ρημα, μια μεγάλη επένδυση τόσο 
σε χρήματα όσο και σε ώρες δου-
λειάς, αλλά πεποίθηση όλων των 
στελεχών του ομίλου είναι ότι άξιζε 
τον κόπο. Τα τελευταία δύο χρόνια 
προβλήθηκαν 6.000 ώρες προ-
γράμματος –το 80% του οποίου 
έχει τη σφραγίδα Ελλήνων παρα-
γωγών– αφιερωμένου στην ελλη-
νική ιστορία και στον πολιτισμό, 
υλοποιήθηκαν 24 παραγωγές και 
συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, που 
μεταφράζονται σε περισσότερες 
από 120 ώρες πρωτότυπου προ-
γράμματος, εξασφαλίστηκαν πάνω 
από 1.000 τίτλοι ντοκιμαντέρ Ελλή-
νων και ξένων δημιουργών, διασώ-
θηκαν και προβλήθηκαν σπάνια 
αρχεία και ταινίες μεγάλης ιστορι-
κής αξίας και αποκτήθηκαν δικαι-

ώματα για διεθνείς παραγωγές με 
θέμα την Ελλάδα από ξένα δίκτυα.
Την καινούργια χρονιά θα εντα-
χθούν στο πρόγραμμα, μεταξύ 
άλλων, μια σειρά ντοκιμαντέρ για 
το Αγιον Ορος, η οποία θα κατα-
γράφει το εξαιρετικά σύνθετο έργο 
της ψηφιοποίησης των θησαυρών 
της αθωνικής πολιτείας που έχει 
αναλάβει ο όμιλος ΟΤΕ, η εκπο-
μπή «Οι θρύλοι των γηπέδων», για 
τους παλαίμαχους Ελληνες ποδο-
σφαιριστές, αλλά και «Η κουζίνα 
του Θεού», με αντικείμενο τη μονα-
στηριακή κουζίνα στην Ελλάδα και 
με γυρίσματα σε 12 διαφορετικές 
τοποθεσίες. Τέλος, στα επόμενα 
σχέδια του ομίλου είναι να διαθέσει 
το πρόγραμμα του Cosmote History 
στα ελληνικά σχολεία για τις εκπαι-
δευτικές ανάγκες των μαθητών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
ρεμιέρα στις 22 Φεβρουαρίου θα 
πραγματοποιήσει η πρώτη ελληνική 
διαδικτυακή σειρά τρόμου. Πρόκει-
ται για το Athens Dark, οι συντελε-

στές του οποίου υπόσχονται ότι η Αθήνα «θα 
βυθιστεί στο σκοτάδι»… 
Η σειρά θα μεταδοθεί από το NETWIX, το Νο1 
αυτόνομο διαδικτυακό κανάλι, με 100% αυθε-
ντικό και πρωτότυπο περιεχόμενο.
Πρόκειται για μια πρωτοφανή παραγωγή όχι 
μόνο για το ελληνικό web, αλλά και την TV, 
η οποία αποτελείται από οχτώ 10λεπτα επει-
σόδια, τα οποία βασίζονται σε ένα συναρπα-
στικό σενάριο που «γεννάει» έναν ολόκληρο 
κόσμο με αναφορές από κλασικές ταινίες του 
είδους, μέχρι την αρχαία ελληνική μυθολογία 
και μπλέκει με αριστοτεχνικό τρόπο τα οπτικά 
εφέ, με τις πιο εντυπωσιακές χορογραφίες 
μάχης και εξωτερικά γυρίσματα σε κεντρικά 
σημεία στην πόλη, που κάνουν τον θεατή να 
νιώθει πως αυτά που παρακολουθεί πράγματι 
συμβαίνουν στη σημερινή Αθήνα.

Ο Ορφέας (Σπύρος Χατζηαγγελάκης) είναι 
ένας νεαρός δημοσιογράφος που βλέπει τη 
ζωή και την καριέρα του να βρίσκονται σε 
αδιέξοδο. Όταν του αναθέτουν να καλύψει 
τη συναυλία ενός goth συγκροτήματος, δεν 
φαντάζεται πως μπροστά στα μάτια του θα 
γίνει μια φονική μάχη ανάμεσα σε βαμπίρ και 
Κυνηγούς Βρικολάκων, η οποία θα του απο-
καλύψει τον αθέατο κόσμο που υπάρχει ανά-
μεσά μας εδώ και αιώνες. Σύντομα ο Ορφέας 
θα δει τον Μάξιμο (Αντώνης Τανισκίδης), ένα 
επιθετικό πανάρχαιο βαμπίρ να του προσφέ-
ρει κάτι που ποτέ δεν φανταζόταν: την αιώ-
νια ζωή, αλλά και την ευκαιρία να εκδικηθεί 
αυτούς που σκότωσαν τον καλύτερό του φίλο 
και κρατούν αιχμάλωτη την κοπέλα του...
Το trailer της σειράς δίνει μία δυνατή γεύση 
για το τι θα ακολουθήσει… Οι σκηνές διαδέ-
χονται η μία την άλλη, η δράση κλιμακώνεται 
και το trailer, κλείνει με τη στιχομυθία μεταξύ 
του εγγονού του Σωκράτη (Δημήτρη Πιατά), 
απόκρυφου βιβλιοπώλη και ενός από τους 

ελάχιστους θνητούς που γνωρίζει την ύπαρξη 
των βρικολάκων: «Κινδυνεύουμε από αυτόν 
τον πόλεμο;  Όλοι κινδυνεύουμε αγόρι μου. 
Όλοι.»
Athens Dark: Αποκλειστικά στο NETWIX, σε 
δωρεάν stream, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 
2018, με 8 επεισόδια που θα καθηλώσουν!

Οι Κυκλάδες και η 
Ρώμη ταξιδεύουν 
στη Σπάρτη

Σ
αράντα αρχαία αντικεί-
μενα που χρονολογού-
νται από τους προϊστορι-
κούς έως και τους ρωμα-

ϊκούς χρόνους κι ανάμεσά τους 
κάποια που παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά στο κοινό, όλα από 
τις συλλογές του Εθνικού Αρχαι-
ολογικού Μουσείου, ταξιδεύ-
ουν στο Μουσείο Ελιάς και Ελλη-
νικού Λαδιού, στη Σπάρτη, ένα 
από τα εννέα του Δικτύου Μου-
σείων του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). 
Είναι ο πρώτος σταθμός της περι-
οδεύουσας έκθεσης «Οι αμέ-
τρητες όψεις του ωραίου», του 
πρώτου μουσείου της χώρας, 
η οποία στη συνέχεια θα μετα-
φερθεί στο Μουσείο Αργυρο-
τεχνίας στα Ιωάννινα και έπειτα 
στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
στην Τήνο. Την έκθεση εγκαινιά-
ζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος, το Σάβ-
βατο το πρωί.
Η περιοδεύουσα έκθεση ακο-
λουθεί το σκεπτικό της ομότιτ-
λης μεγάλης περιοδικής έκθεσης 
που θα εγκαινιαστεί τον Μάιο 
στο ΕΑΜ. Η έκθεση «Οι αμέ-
τρητες όψεις του ωραίου» επιδι-
ώκει να καταγράψει τη διαχρο-
νική προσπάθεια του ανθρώ-
που να αναζητήσει το ωραίο και 
να το εντάξει στην καθημερινό-
τητά του, αποτυπώνοντάς το σε 
έργα τέχνης, αντικείμενα καλλω-
πισμού και σκεύη καθημερινής 
χρήσης. Ομως η συνεργασία του 
ΕΑΜ και του ΠΙΟΠ έχει σκοπό να 
«σπάσει» τον αθηνοκεντρισμό 
μας. Η περιοδεύουσα έκθεση 
στην ελληνική περιφέρεια και 
στα τρία μουσεία λειτουργεί ως 
«δορυφόρος», δίνοντας τη δυνα-
τότητα στις τοπικές κοινωνίες να 
απολαύσουν αρχαιότητες από τις 
μοναδικές συλλογές του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, στον 
δικό τους τόπο. Οπως το αγαλμά-
τιο της θεάς Αφροδίτης πλαισι-
ωμένης από φτερωτούς Ερωτες 
που θα δούμε, κυκλαδικά ειδώ-
λια, χρυσά κοσμήματα, κεραμική 
κ.ά. Ο επισκέπτης θα έχει την 
ευκαιρία να γνωρίσει συνταγές 
μυροπωλών της αρχαιότητας.

τριακόσιες ώρες γεμάτες ιστορία

Athens Dark: Έρχεται η πρώτη ελληνική διαδικτυακή 
σειρά τρόμου
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Α
υτή η ΑΕΚ αρνείται να χάσει. Οποια αναπο-
διά κι αν της τύχει. Οποιο λάθος κι αν κάνει 
δεν θα την ρίξει. Η φετινή «Ενωση» βρίσκει 
τον τρόπο αλλά κυρίως τα ψυχικά αποθέ-

ματα για να αναστρέψει τις δύσκολες καταστάσεις. 
Το έκανε και με τη Ντιναμό. Παρά το λάθος του Μπα-
κάκη που την έβαλε πίσω στο σκορ (στο 19’) στη μία 
και μοναδική τελική εντός εστίας των Ουκρανών σε 
όλο το παιχνίδι (!) η ΑΕΚ δεν έχασε ισοφάρισε με τον 
Αϊντάρεβιτς (στο 79’) και θα πάει σε μια εβδομάδα 
στην Ουκρανία για να πάρει αυτό που της α-
ξίζει με βάση την εικόνα της στο παιχνίδι 
στο ΟΑΚΑ. Την πρόκριση...
Ενατο σερί ευρωπαϊκό παιχνίδι για 
την ΑΕΚ που δεν χάνει και συνο-
λικά 23ο σε όλες τις διοργανώσεις. Η 
φετινή ΑΕΚ αρνείται να χάσει...

Ενα λάθος, μία τελική και το 
γκολ
Ετσι είναι η Ευρώπη. Κάθε λάθος τιμωρείται. 
Η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι μπήκε καλά στο παιχνίδι 
με συγκεκριμένο στόχο και πλάνο, εντούτοις βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ στο 19’. Η Ενωση δεν μπόρεσε 
να εκμεταλλευτεί τις όποιες φάσεις είχε κάνει μέχρι 
εκείνο το σημείο (σέντρα σουτ του Γκάλο στο 8’ και 
προσπάθεια από Γκάλο, Γιακουμάκη και Λιβάια που 
δεν υπήρξε τελική στο 18’) και βρέθηκε να κυνηγάει 
την Ντιναμό.
Ο Μπακάκης έκανε μοιραίο λάθος στο 19’ χαρίζο-
ντας την μπάλα στον Γκονζάλες ο οποίος έβγαλε την 
σέντρα στην περιοχή εκεί που είχαν προλάβει να την 
πατήσουν τρεις παίκτες ο Ντιναμό. Ο Τσιγκάνκοβ 
έγινε αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ στη κινήση 
έγραψε το 0-1. Αυτή ήταν και η μοναδική τελική 
εντός εστίας των Ουκρανών σε όλο το παιχνίδι!

Την στρίμωξε στα σχοινιά
Η φετινή ΑΕΚ όμως δεν είναι ομάδα που θα τα 
παρατήσει. Που θα την πάρει από κάτω η όποια 
αναποδιά. Ειδικά φέτος είναι μαθημένη σε τέτοιες. 
Και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη 

να πάρει αυτό που της αξίζει. Και ειδικά μετά την 
είσοδο του Χριστοδουλόπουλου στο παιχνίδι (στο 
52’ αντί του αρνητικού Κλωναρίδη) η ΑΕΚ στρίμωξε 
στα σκοινιά τη Ντιναμό κι άρχισε την μία... γροθιά 
μετά την άλλη.
Στο 57’ το σουτ του Λάζαρου πέρασε λίγο άουτ ο 
Μανόλο Χιμένεθ έριξε και τον Αραούχο στο παι-
χνίδι (αντί του Γιακουμάκη που δεν ήταν κακός 
αλλά δεν ήταν κι απειλητικός) και όσο πέρναγαν τα 
λεπτά η βενζίνη της Ντιναμό τελείωνε και η ΑΕΚ το 

ένιωθε.

Γκολ στη πρώτη επαφή
Μπορεί τελικά να μην την έβγαλε νοκ 
άουτ, αλλα σίγουρα η Ντιναμό έφυγε... 
ζαλισμένη από το ΟΑΚΑ. Από το 70’ 
και μετά η ΑΕΚ όχι μόνο στρίμωξε τους 
Ουκρανούς αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο 

πως η Ενωση θα έβρισκε τουλάχιστον 
ένα γκολ.

Στο 72’ ο Μπόικο έβγαλε το φάουλ του Γκάλο. 
Στο 75’ έβγαλε το σουτ του Λιβάια. Στο 76’ έβγαλε το 
φάουλ του Λάζαρου. Στο 81’ όμως έκανε το λάθος. Σ’ 
ένα ακόμα φάουλ της ΑΕΚ (η Ντιναμό είχε μείνει από 
δυνάμεις κι απλά έκανε το ένα φάουλ μετά το άλλο) ο 
Λάζαρος βρήκε τον Αϊντάρεβιτς στο δεύτερο δοκάρι 
(μετά την λάθος έξοδο του Μπόικο) και η Ενωση ισο-
φάρισε! Ο Αϊντάρεβιτς ο οποίος μπήκε στο 79’ (αντί 
του Γαλανόπουλου) και στην πρώτη του επαφή σκό-
ραρε.
Στο δεκάλεπτο που απέμεινε η ΑΕΚ κυνήγησε κι άλλο 
γκολ. Στο 87’ ο Λάζαρος δεν μπόρεσε να πάρει την 
κεφαλιά όπως θα ήθελε (ψηλά άουτ από καλή θέση) 
και στο 93’ παρά τον πανικό που δημιουργήθηκε 
στην περιοχή της Ντιναμό η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να 
τελειώσει την φάση (ούτε ο Λαμπρόπουλος με το 
γυριστό, ούτε ο Λάζαρος που βγήκε άουτ).
Ωστόσο η ΑΕΚ με την εικόνα που έβγαλε και απένα-
ντι στη Ντιναμό που τώρα επιστρέφει σε επίσημες 
υποχρεώσεις (αυτό ήταν το πρώτο της παιχνίδι μετά 
την διακοπή) δείχνει ότι μπορεί να κάνει μία ακόμη 
υπέρβαση...

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια ΑΕΚ που αρνείται να χάσει! Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ; Πάλεψε, ίδρωσε, μόχθησε και 
ισοφάρισε με τον Αϊντάρεβιτς (στη πρώτη του επαφή με το μπάλα). Το 1-1 με τη Ντιναμό δίνει στην 
Ένωση το δικαίωμα να πιστεύει στην πρόκριση, την ερχόμενη Πέμπτη στο Κίεβο

Όλα θα κριθούν στη 
ρεβάνς Ένας πολύ καλός Ατρόμητος έβαλε για τα καλά δύσκολα στον Ολυ-

μπιακό στο Περιστέρι και θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμα και 
τη νίκη. Το τελικό 2-2 είναι άλλη μία γκέλα των Πειραιωτών σε ένα 

ματς που αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και όπως είναι 
φυσικό περιήλθαν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση στο πρωτάθλημα.
Στο 4ο λεπτό υπήρξε η πρώτη προσπάθεια του Ατρόμητου με απειλή 
από εκτέλεση φάουλ του Ουάρντα και κόψιμο του Ανσαριφάρντ. Στο 
6ο λεπτό ο Γιαννούλης έκανε ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό φάουλ που 
βρήκε στο δοκάρι. Γενικότερα στα πρώτα λεπτά ο Ατρόμητος έδειχνε να 
πατάει πιο καλά στο γήπεδο. Στο 10ό λεπτό ο Ανσαριφάρντ είχε φάση με 
σουτ που δεν δυσκόλεψε τον Γιαννιώτη και αφού βρήκε κόντρα σε δύο 
αντιπάλους. Στο 11’ ο Προτό είχε επέμβαση με τα πόδια σε τετ α τετ του 
Ντάουντα. Στο 16’ ο Ντάουντα είχε ένα σουτ έξω.
Στο 19ο λεπτό ο Ουάρντα από την πλευρά του Ομάρ έβγαλε σέντρα με 
τον Βασιλακάκη να παίρνει κεφαλιά προ του Νικολάου - και με τον Χατζι-
σαφί να είναι δίπλα στην φάση - και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 
21’ ο Ντάουντα έχασε νέα μεγάλη φάση που πάλι βγήκε από την πλευρά 
του Ομάρ και με τον Προτό να προλαβαίνει να μπλοκάρει την μπάλα.
Ο Μάριν ήταν ο παίκτης που έβαλε γρήγορα τον Ολυμπιακό στο παι-
χνίδι με σουτάρα και πολύ ωραίο γκολ στην γωνία του Γιαννιώτη. Ο 
Γερμανός στο 28ο λεπτό βρήκε χώρο και σούταρε για να κάνει το 1-1. 
Ο Μάριν στην φάση αυτή χτύπησε και μάτωσε στην μύτη του ενώ είχε 
τραυματισμό και πριν αλλά συνέχισε. Δύο λεπτά μετά υπήρξε ευκαι-
ρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ομάρ έκανε την σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα 
έφτασε στον Ανσαριφάρντ που προ κενής εστίας δεν κατάφερε να φέρει 
την μπάλα μπροστά του με τους αμυντικούς του Ατρόμητου να απομα-
κρύνουν. Στο 32ο λεπτό ο Βασιλακάκης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής 
για κεφαλιά με τον Προτό να μπλοκάρει. Στο 38’ σουτ του Ουάρντα πήγε 
άουτ. Στο 42’ ο Βασιλακάκης είχε διπλή χαμένη ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός 
από την άλλη στο α’ μέρος είχε τις δύο αναγκαστικές αλλαγές με τους 
Μιραλάς και Φορτούνη να βγαίνουν εκτός.
Στο β’ μέρος ο Ανσαριφάρντ είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία από σέντρα 
του Μάριν. Ο Ιρανός σε θέση βολής έστειλε την μπάλα άουτ στο 62’. 
Πολύ λίγο μετά ήρθε το σοκ με τον τραυματισμό του Ταχτσίδη που χτύ-
πησε στα πλευρά από σύγκρουση με τον Ντάουντα και έχασε τις αισθή-
σεις του. Χάρις στην επέμβαση του Χρήστου Θέου επανήλθε άμεσα και 
ενώ ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει, ωστόσο έγινε αλλαγή. Στο 66’ ήρθε το 
2-1 από τον Ατρόμητο. Ο Ουάρντα πέρασε στον Ντιγκινί, αυτός έκανε 
εξαιρετική προσποίηση στον Μποτία και με ωραίο φαλτσαριστό πλασέ 
έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Προτό για το 2-1. Στο 71’ 
χάθηκε μεγάλη φάση για τον Ατρόμητο. Ο Κιβρακίδης άλλαξε το παι-
χνίδι στον Ουάρντα, αυτός έδωσε τον Ντάουντα ο οποίος είδε τον Προτό 
να αποκρούει το πλασέ του, η μπάλα έφτασε στον Ντιγκινί το σουτ του 
οποίου έφυγε άουτ.
Ο Κόντης επέλεξε να αλλάξει τον σχηματισμό του σε 4-4-2, όμως και σε 
εκείνο το χρονικό σημείο ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος των Πειραιωτών. 
Στο 86’ όμως ο Γιαννιώτης είχε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Πάρντο.
Στο 89’ ο Ζιλέ κέρδισε πέναλτι από χτύπημα από πίσω του Χατζηϊσαια. 
Ένα λεπτό μετά ο Τζούρτζεβιτς έχασε το πέναλτι με τον Γιαννιώτη να απο-
κρούει και τον Χατζισαφί να παίρνει το... ριμπάουντ και να σκοράρει με 
δυνατό σουτ για το 2-2.

ατρόμητος - ολυμπιακός 2-2
Τρίτος και... καταϊδρωμένος! 
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Β
αρύς ο πέλεκυς από 
την Πειθαρχική της 
Super League στον Ο-
λυμπιακό με καμπάνα 

αφαίρεσης τριών βαθμών από 
τον φετινό πίνακα και δύο α-
γωνιστικές δίχως κόσμο για τα 
επεισόδια με ΑΕΚ! Στο Λιμάνι 
ετοιμάζουν έφεση!
Εξαιρετικά βαριά ποινή για 
τον Ολυμπιακό στην δεδο-
μένη χρονική στιγμή καθώς 
του επιβλήθηκε τιμωρία αφαί-
ρεσης τριών βαθμών από τον 
φετινό βαθμολογικό πίνακα 
και επίσης να παίξει χωρίς 
κόσμο γ ια δύο παιχν ίδια. 
Εκτός από αυτά υπάρχει και 
πρόστιμο 90.000 ευρώ. Στον 
Ολυμπιακό είναι έξαλλοι με 
αυτήν την... καμπάνα από την 
Λίγκα και ετοιμάζουν έφεση 
γ ια να πέσει η ποινή. Στο 
Λιμάνι είναι οργισμένοι από 
αυτήν την εξέλιξη που τους 
θέτει εκτός της διεκδίκησης 
του τίτλου και τους υποχρεώ-
νει από την άλλη να αναθεω-
ρήσουν την φετινή χρονιά και 
να πάρουν άμεσα τις επόμε-
νες αποφάσεις για ρόστερ και 
όχι μόνο. Ως προς την έφεση 
πάντως στον Ολυμπιακό δεν 
θα αλλάξουν την υπερασπι-
στική τους γραμμή. Θα στρα-
φούν ξανά εναντίον της Αστυ-
νομίας για τους χειρισμούς 
της, θα εμμείνουν στο ότι είχε 
αποχωρήσει η αποστολή της 
ΑΕΚ από το γήπεδο όταν άρχι-
σαν τα επεισόδια και πως δεν 
έγιναν φθορές και δεν υπήρ-
ξαν τραυματίες ή κίνδυνος για 
σωματική βλάβη του οποιου-
δήποτε. Εφόσον μείνει η τιμω-
ρία αυτή και μετά την εκδί-
καση της έφεσης ο Ολυμπια-
κός θα έχει πάει από τους 43 
βαθμούς στους 40 ενώ όσον 
αφορά στα κεκλεισμένων, τα 
δύο επόμενα ματς στο Καρα-
ϊσκάκη είναι με Πανιώνιο και 
Παναθηναϊκό.
 Πιο αναλυτικά η απόφαση:

 Tο Πρωτοβάθμιο Μονομε-
λές Πειθαρχικό όργανο πήρε 
την παρακάτω απόφαση στο 
πλαίσιο των συναντήσεων της 
20ής αγωνιστικής. Αναλυτικά:
 Α) ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Βάσει 
των αναφερομένων στο από 
04-02-2018 Φύλλο Αγώνα, το 
οποίο σας γνωστοποιήθηκε, 
κατ’ άρθρο 15 του Κανονι-
σμού Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(Κ.Α.Π.), στην από 04-02-2018 
Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, 
και σ την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
2128/18/266225 από 06-02-
2018 αναφορά συμβάντων 
της Αστυνομίας, σε συνδυα-
σμό και με τον οπτικοακου-
στικό υλικό φορέα εγγραφής 
εικόνας και ήχου (DVD), στον 
οποίο αποτυπώνεται ο επί-
μαχος ποδοσφαιρικός αγώ-
νας»: Για τη συμπεριφορά των 
φιλάθλων της: συνολική χρη-
ματική ποινή ενενήντα χιλιά-
δων (90.000,00) ευρώ. Επίσης 
επιβάλει την ποινή της διεξα-
γωγής δύο (2) αγώνων χωρίς 
θεατές, καθώς και την ποινή 
της αφαιρέσεως τριών (3) 
βαθμών από το βαθμολογικό 
πίνακα της τρέχουσας αγωνι-
στικής περιόδου.

To like του Φορτούνη 
που... ενόχλησε
Ο Κώστας Φορτούνης πάτησε 
«like» σε μια φωτογραφία 
του Γιώργου Τζαβέλλα στο 
Instagram, γεγονός που δεν 
άρεσε καθόλου στον κόσμο 
του Ολυμπιακού.
Ο Γιώργος Τζαβέλλας ανέ-
βασε μια φωτογραφία με την 
καλή του στο Instagram κι ο 
Κώστας Φορτούνης πάτησε 
«καρδούλα» στον συμπαίκτη 
του στην Εθνική.
Αυτό προκάλεσε την αν τ ί-
δραση μερίδας οπαδών του 
Ολυμπιακού, σχολιάζοντας 
άσχημα αυτή την κίνηση, με 
τον «Φορτού» στην συνέχεια 
να παίρνει πίσω το Like.

Αφαίρεση 3 βαθμών και 2 
αγωνιστικές κεκλεισμένων 
στον Ολυμπιακό!

Ο ΠΑΟΚ... σκόρπισε την ΑΕΛ. Το 3-0 (που 
τον... αδικεί) τον ξαναστέλνει μόνο πρώτο 
στην κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα 
του μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το σερί με 
την 14η συνεχόμενη νίκη σε πρωτάθλημα και 
Κύπελλο! Στο +2 από την ΑΕΚ, στο +9 από τον 
Ολυμπιακό!  

Ο 
ΠΑΟΚ διεύρυνε το ρεκόρ του και συνεχί-
ζει να γράφει ιστορία! Με το εύκολο, άνετο 
και δικαιότατο 3-0 επί της ΑΕΛ ο «Δικέφα-
λος» επέστρεψε στην κορυφή της βαθμο-

λογίας, κάνοντας τους πάνω από 15.000 φίλους του, 
που βρέθηκαν στις κερκίδες της Τούμπας, να ζητούν 
επιτακτικά «Πρωτάθλημα και Κύπελλο στον Πύργο το 
Λευκό…»!
Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν τις 14 συνεχόμενες 
νίκες, οι 9 εξ αυτών στο πρωτάθλημα (αιρθμός-
ρεκόρ) και έχουν ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά 
που άφησαν βαθμό ή βαθμούς σ’ ένα γήπεδο. Κι αυτό 
γιατί το 2-2 με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη ήταν τον 
περασμένο Νοέμβριο…
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιβράβευσε την πολύ καλή 
και επαγγελματική συμπεριφορά του Ντιέγκο Μπίε-
σεσβαρ δίνοντας του φανέλα βασικού στο απο-
ψινό ματς με την ΑΕΛ και αφήνοντας στον 
πάγκο, τόσο τον Ρόμπερτ Μακ, όσο και 
τον Δημήτρη Λημνιό, από τους οποίους 
δεν πήρε σχεδόν τίποτα στον αγώνα 
κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Στο κέντρο 
της άμυνας επέστρεψε ο Κρέσπο, στα 
χαφ το δίδυμο αποτελούσαν οι Μαου-
ρίσιο και Σάχοφ, ενώ ο Βιεϊρίνια συνέ-
χισε ως ο αριστερός μπακ στην αμυντική 
τετράδα.
Ο Ηλίας Φυντάνης πήρε μαζί του 20 ποδοσφαιριστές 
στην Τούμπα, δεν είχε τους τιμωρημένους Γκρισμάν 
και Ρέντζα, ενώ άφησε εκτός 18αδας τον Λεοζίνιο και 
τον  νεαρό Μπαλλά προσεγγίζοντας κι αυτός την ανα-
μέτρηση μ’ ένα 4-2-3-1 και σαφέστατους αμυντικούς 
προσανατολισμούς.

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος να ψάξει από νωρίς 
το γκολ. Είχε την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα 
απειλώντας με το δυνατό σουτ του Βιεϊρίνια (8’), ενώ 
ένα λεπτό αργότερα στο γύρισμα του Μάτος δεν βρέ-
θηκε κάποιος συμπαίκτης του για να σπρώξει την 
μπάλα. Το γκολ, πάντως, ήρθε για τους «ασπρόμαυ-
ρους» στο 12’ με δημιουργό τον Βιεϊρίνια, τον Πρίγι-

οβιτς να κάνει (με το κεφάλι) την ασίστ και τον Σάχοφ 
από κανονική θέση, σε κενή εστία να ανοίγει το σκορ 
(1-0), με το πρώτο φετινό γκολ του στο πρωτάθλημα!
Ο Βιεϊρίνια συνέχισε να ψάχνει το γκολ, απειλώντας 
με νέο δυνατό σουτ εκτός περιοχής τον Μπόζοβιτς 
(16’), με τον Αγκάνοβιτς στη συνέχεια να κάνει για 
πρώτη φορά αισθητή την παρουσία των «βυσσινί» 
στην άμυνα του «Δικεφάλου».
Οι «ασπρόμαυροι» έριξαν το ρυθμό τους, συνεχίζο-
ντας να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι και φτάνοντας 
με τον Μπίσεσβαρ (37’) πολύ κοντά στο 2-0, το οποίο 
πέτυχε με την κεφαλιά-ψαράκι του Φερνάντο Βαρέλα, 
μετά από το κόρνερ του Πέλκα, με τον σκόρερ να τρέ-
χει και δακρύζοντας να αγκαλιάζει το γιο του, που 
ήταν ακριβώς πίσω από την εστία!

ΠΡΙΓΙΟ…ΓΚΟΛ!
Το β’ μέρος ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να πατάει το γκάζι 
και να φτάνει στο 3-0 με τον μόνιμο σκόρερ του, τον 
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος μετά από την ασίστ 
του Πέλκα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκτελέσει 
τον Μπόζοβιτς και να βάλει φωτιά στην Τούμπα!
Ο Σέρβος «κίλερ» έφτασε τα 13 γκολ στο πρωτά-
θλημα και τα 19 συνολικά στη σεζόν, πιάνοντας τον 
Καρίμ Ανσαριφάρντ στην πρώτη θέση των σκόρερ 

της Σούπερ Λιγκ.
Στα επόμενα λεπτά ο Μπίσεσβαρ και ο Μακ 

σπατάλησαν τις ευκαιρίες που είχαν για 
να βάλουν και τα δικά τους ονόματα στη 
λλιστα των σκόρερ, ενώ ο Λουτσέσκου 
βρήκε την ευκαιρία να διαχειριστεί το 
παιχνίδι και το ρόστερ του, δίνοντας 
ανάσες σε Κάμπος, Βιεϊρίνια και Πέλκα.

MVP: Ο Φερνάντο Βαρέλα δικαιούται τον 
τίτλο του πολυτιμότερου της αποψινής βρα-

διάς, την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε σε εξαιρε-
τική ημέρα την τριάδα Βιεϊρίνια-Πέλκα-Μπίσεσβαρ.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Αντρέ Βιεϊρίνια επιβεβαίωσε και με 
την σημερινή παρουσία του, ότι είναι ο απόλυτος ηγέ-
της του ΠΑΟΚ εντός του αγωνιστικού χώρου, έστω 
κι αν ξεκινάει από τα μετόπισθεν… Ορθια η Τούμπα 
τον αποθέωσε την στιγμή της αλλαγής του με τον Αζε-
βέδο!
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, 
Κρέσπο, Βιεϊρίνια (72’ Αζεβέδο) Μαουρίσιο, Σάχοφ, 
Κάμπος (61’ Μακ), Πέλκας (78’ Κάνιας), Μπίσεσβαρ, 
Πρίγιοβιτς.
ΑΕΛ (Ηλ. Φυντάνης): Μπόζοβιτς, Γκοϊκοβιτς, Γιοβά-
νοβιτς (46’ Μλαντένοβιτς), Ζίζιτς, Γουάλας (82’ Χού-
μπτσεφ), Φατιόν, Λαγός, Μασούρας, Αγκάνοβιτς, 
Μιλοσάβλιεβιτς, Ναζλίδης (65’ Περόνε).

παοκ - αελ 3-0 

Μπαλάρα, τριάρα, κορυφή! 
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Η Παναχαϊκή πέρασε και από την 
έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας με 
2-1, έφτασε τις 11 νίκες στην Football 
League και παρέμεινε σε τροχιά 
ανόδου στα μεγάλα... σαλόνια!  

Α
σταμάτητη παραμένει η ομάδα 
της Παναχαϊκής, που κέρδισε και 
στην έδρα της Καρδίτσας. Απένα-
ντι στην... μαχητική Αναγέννηση 

οι Πατρινοί χωρίς να κυριαρχήσουν από-
λυτα ήταν ανώτεροι και πιο ουσιαστικοί ε-
πιθετικά και νίκησαν με 2-1, έχοντας 11 νί-
κες στην κατηγορία και 37 βαθμούς στην 
2η θέση της Football League. Και όλα αυ-
τά παρότι στο ματς η Παναχαϊκή έχασε δύο 
παίκτες της με τραυματισμό. Σκόρερ στο 9’ 
ο Μωραϊτης με κεφαλιά και στο 27’ ο Μα-
σούρας με σουτ ενώ οι γηπεδούχοι μείω-
σαν το σκορ με τον Κονέ με εξαιρετικό σουτ 
στο 92’.  Στο 9ο λεπτό μετά από φάση διαρ-
κείας στα καρέ της Αναγέννησης Καρδίτσας 
και από σέντρα του Φωτάκη ο Μωραϊτης 
σκόραρε με κεφαλιά. Στο 27’ μετά από κακή 
συνεννόηση του Γκέκα με τον Μπούσδρα ο 
Μασούρας μπήκε ανάμεσά τους, κέρδισε 
την μπάλα και με προβολή σκόραρε σε κενή 
εστία. Στο 92’ ο Κονέ έκανε το 1-2 με σουτά-
ρα έξω από την περιοχή.
Στο 60’ η Αναγέννηση φώναξε για τρά-
βηγμα του Λουμπαρδέα στον Τζέκο και 
πέναλτι. Από πλευράς φάσεων των 2 ομά-
δων στο 23’ ο Σουντουρά μπήκε στην περι-
οχή της Παναχαϊκής και σούταρε με την 
μπάλα να βρίσκει στο κάθετο δοκάρι. Ο 
Μωραϊτης για την Παναχαϊκή είχε μεγάλη 
φάση με χαμένο πλασέ στο 40’. Ο ίδιος παί-
κτης στο 89’ είχε και ένα σουτ άουτ.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Βαζάκας): Γκέκας, 
Καρρίκι, Κωνσταντινόπουλος, Ρουσσάκης, 
Μπούσδρας, Μπιτέλης, Σουντούρα, Στα-
ματάκης (46Ἔ Καραγιάννης), Τζέκος (76Ἔ 
Χαντζάρας), Πλαβούκος και Ντάγκρας (55Ἔ 
Κονέ).
Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Σούλης, 
Μωραΐτης, Γκίνο, Αργυρόπουλος (17Ἔ λ.τρ. 
Μασούρας), Σωτηράκος, Φωτάκης, Ελευ-
θεριάδης, Πολυχρόνης (84Ἔ Μουστακόπου-
λος), Λουμπαρδέας (62Ἔ λ. τρ. Μακρυδημή-
τρης), Ντάσιος και Μπουτζίκος.

Απόλλων Λάρισας - ΑΟΧ Κισσαμι-
κός 2-0
Τέλος στο σερί του ΑΟΧ Κισσαμικού έβαλε 

ο Απόλλων Λάρισας. Η ομάδα των Χανίων, 
είχε πέντε σερί παιχνίδια με νίκες, όμως το 
σερί αυτό έφτασε στο τέλος του στο Αλκα-
ζάρ, όπου ο Απόλλων Λάρισας επικράτησε 
2-0.
Μόλις στο 11’ ο Ανδρέου με κεφαλιά από 
κοντά έκανε το 1-0 κι έδιωξε το άγχος από 
την ομάδα του. Η πίεση των γηπεδούχων 
έγινε μεγαλύτερη στη συνέχεια και τελικά 
στο 40’ ήρθε και το δεύτερο τέρμα... Συγκε-
κριμένα, ο Μαυριάς με σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα κι έγραψε το 2-0.
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι δεν έδω-
σαν δικαιώματα στους αντιπάλους τους 
να μπουν και πάλι στο παιχνίδι και τελικά 
πήραν μια άνετη νίκη, κερδίζοντας κι άλλο 
έδαφος στο πρωτάθλημα...

Τρίκαλα – Καλλιθέα 1-0
Σε ένα παιχνίδι που τα Τρίκαλα ήταν ανώ-
τερα από την αρχή, κι απείλησαν με τον 
Χιντζίδη δυο φορές, δεν μπορούσαν να 
βρουν το γκολ. Τελικά τα κατάφεραν να το 
πετύχουν στο 43’ με τον Ζγκούρι ο οποίος 
έφυγε στην κόντρα και με πλασέ έκανε το 
1-0 στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυ-
τήρια μπροστά στο σκορ.
Στην επανάληψη, η Καλλιθέα πήρε μέτρα 
στο γήπεδο κι έδειξε να ψάχνει την ισο-
φάριση. Οι φάσεις έλειπαν και το 1-0 δεν 
άλλαξε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Αιγινιακός – Εργοτέλης 3-2
Απίθανο παιχνίδι στην Κατερίνη. Ο Αιγινι-
ακός αν και βρέθηκε να χάνει 0-2 στο ημί-
χρονο, τελικά γύρισε την κατάσταση στην 
επανάληψη και πήρε μια ανέλπιστη νίκη με 
3-2.
Ο Εργοτέλης έδειξε να είναι το αφεντικό της 
αναμέτρησης από το πρώτο ημίχρονο! Η 
ομάδα του Τάκη Γκώνια, ευτύχησε να προ-
ηγηθεί στο ματς στο 8’ με τον Μπουρσέλη 
να πλασάρει από κοντά για το 1-0. Οι φιλο-
ξενούμενοι έχασαν δύο καλές ευκαιρίες 
για να βρουν ένα δεύτερο γκολ, κάτι που 
τελικά έγινε στο 28’, όταν ο Κάιπερς μετά 
από πάσα του Μπουρσέλη έκανε το 2-0 κι 
έστειλε με ένα καλό προβάδισμα τον Εργο-
τέλη στα αποδυτήρια.
Στην επανάληψη όμως όλα ήρθαν τούμπα! 
Στο 68’, ο Πέριτς βρήκε τον Παπαδόπουλο 
κι αυτός με πλασέ μείωσε σε 1-2. Δύο λεπτά 
αργότερα, ήρθε και η ισοφάριση. Αυτή την 
φορά ο Πέριτς από κοντά πλάσαρε κι έκανε 
το 2-2. Όμως, η αντεπίθεση του Αιγινιακού 

δεν σταμάτησε εκεί. Στο 75’, η ανατροπή 
ολοκληρώθηκε με τον Τσολακίδη μετά από 
σέντρα του Παπαδόπουλου να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα για το 3-2.

Σπάρτη – Δόξα Δράμας 1-0
 Ένα σουτ του Μουζακίτη που μπήκε γκολ 
στο 74’ έκανε την διαφορά στο ματς της 
Σπάρτης με την Δόξα Δράμας. Η Σπάρτη είχε 
και δοκάρι στο 22’ από σουτ του Ράνου ενώ 
στο ματς υπήρξε και ένταση και αποβολή 
του προπονητώ των γηπεδούχων, Πολυμε-
νέα από τον πάγκο της Σπάρτης για διαμαρ-
τυρία. Αυτό συνέβη μετά από πέναλτι που 
ζήτησε η Σπάρτη στο 65’.

Απόλλων Πόντου – Α.Ε. Καραϊ-
σκάκης 0-0
Σε ένα ματς που είχε την αποβολή του Καλα-
ϊτζίδη του Απόλλωνα Πόντου στο 90’ και σε 
έναν κακό αγωνιστικό χώρο οι φάσεις ήταν 
λίγες μπροστά από τα καρέ των 2 αντιπά-
λων. Το 0-0 μάλλον ήταν αναμενόμενο βάση 
της εικόνας του αγώνα.

ΟΦΗ - Βέροια 3-0
Κανένα περιθώριο δεν άφησε στην 
Βέροια ο ΟΦΗ, που την κέρδισε άνετα 
με 3-0 κι ανέβηκε έστω και προσω-
ρινά στην δεύτερη θέση. Οι γηπεδούχοι 
ήταν ανώτεροι σε όλη την αναμέτρηση 
και στο 7’ είχαν την πρώτη τους καλή 
στιγμή.
Ο Ντίνας με εκτέλεση φάουλ έστειλε την 

μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το ίδιο 
έκανε και ο Μάνος στο 34’ καθώς με 
σουτ έστειλε την μπάλα στο ίδιο δοκάρι! 
Τελικά η υπεροχή των γηπεδούχων 
μετουσιώθηκε σε γκολ στο 40’. Τότε ο 
Κουτσανικούλης με πλασέ έκανε το 1-0 
κι αφού ο Βουό έξυπνα είχε αφήσει την 
μπάλα να περάσει μετά από ασίστ του 
Μάνου. Δύο λεπτά αργότερα η Βέροια 
μείωσε, αλλά το γκολ του Ρούνει σωστά 
ακυρώθηκε καθώς πριν το γύρισμα η 
μπάλα είχε βγει εκτός γηπέδου.
Οι γηπεδούχοι, στις καθυστερήσεις του 
πρώτου ημιχρόνου βρήκαν και δεύτερο 
τέρμα από τα 11 βήματα. Ο Λαζόπουλος 
ανέτρεψε τον Βουό και ο Μάνος ανέλαβε 
να εκτελέσει την ποινή στέλνοντας την 
μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.
Το δεύτερο μέρος άρχισε από εκεί που 
τελείωσε το πρώτο. Δηλαδή, από την 
άσπρη βούλα! Ο Καψάλης ανέτρεψε τον 
Μάνο και ο ρέφερι της αναμέτρησης για 
δεύτερη φορά έδειξε την άσπρη βούλα. 
Το πέναλτι ανέλαβε ο Βουό κι έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας στο 56’ 
το 3-0. Η μόνη αντίδραση της Βέροιας 
ήρθε στο 75’, όταν ο Δανιανάκης έκανε 
την κεφαλιά και ο Στρέζος απέκρουσε 
στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι πριν 
αυτή απομακρυνθεί.
Πλέον ο ΟΦΗ βρίσκεται στη δεύτερη 
θέση της βαθμολογίας και περιμένει το 
αποτέλεσμα της Παναχαϊκής για να δει 
αν θα παραμείνει σε αυτή την θέση.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

ασταμάτητη παναχαϊκή για άνοδο!
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Α
ήττητη για 18η συνεχή εμφάνιση πα-
ρέμεινε η Κατερίνα Στεφανίδη, που 
μπορεί να χρειάστηκε να κάνει περισ-
σότερα άλματα από́τι μας έχει συνη-

θίσει ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να ανέβει 
στα 4,83 μέτρα.
Η 27χρονη αθλήτρια αγωνίστηκε σήμερα σε 
ισόπεδο και όχι υπερυψωμένο διάδρομο και 
αυτός ήταν ένας από τους λόγους που χρειά-
στηκε περισσότερα άλματα για να βρει το 
ρυθμό της.
Η άλτρια του Μίτσελ Κρίερ ξεκίνησε τον αγώνα 
της με χαμένο άλμα στα 4,62 μ. και στη συνέ-
χεια ξεπέρασε με την τρίτη τα 4,72 μέτρα. Έπειτα 
χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια στα 4,83 μ. 

για να βελτιώσει για τρίτο διαδοχικό αγώνα το 
φετινό της ρεκόρ, αλλά και το ρεκόρ διοργάνω-
σης (δύο φορές). Η ολυμπιονίκης του Ρίο, στη 
συνέχεια δοκίμασε ανεπιτυχώς στα 4,91 μέτρα.
Η Στεφανίδη έχει κάνει φέτος τέσσερις αγώνες 
και στους τρεις από αυτούς έχει τελειώσει με 
άλμα πάνω από τα 4,80 μέτρα. Η σταθερότητα 
της σε αυτά τα ύψη την κάνει να ξεχωρίζει από 
τις βασικές της αντιπάλους, καθώς αναμφίβολα 
αυτή τη στιγμή είναι η πιο αξιόπιστη άλτρια 
στον πλανήτη. Η προπόνηση της Στεφανίδη θα 
συνεχιστεί στην Αθήνα, έως τον επόμενο αγώνα 
της στις 25 Φεβρουαρίου στη Γλασκώβη, που 
θα είναι και ο τελευταίος της πριν το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ

Mε άλμα στα 4.83μ. 
έφτασε στην 18η νίκη της η 
στεφανίδη

Σ
ε τ ρομερή 
κα τ άσ τ ασ η 
βρίσκεται ο 
Ε μ μ α ν ο υ ή 

Καραλής. Ο νεαρός 
πρωταθλητής μας 
κατέκτησε με 5.78 το 
χρυσό μετάλλιο στο 
Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα στο άλμα επί 
κοντώ, αλλά αυτό ή-
ταν το λιγότερο, κα-
θώς η συγκεκριμένη 
επίδοση είναι η κο-
ρυφαία στην ιστορία του αθλήματος στους Εφήβους.
Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιάς ξεκίνησε τον αγώνα του με έγκυρο άλμα στα 5,30 μ., συνέ-
χισε με τον ίδιο τρόπο στα 5,45 μ., 5,60 μ. και 5,71 μ. για να βελτιώσει το ατομικό του 
ρεκόρ. Στη συνέχεια επέλεξε να τοποθετήσει τον πήχη στο 5,78 μ. ύψος που ξεπέρασε 
με την πρώτη και του έδωσε το δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
του Μπέρμιγχαμ.
Παράλληλα η επίδοση αυτή αποτελεί απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων, καθώς βελ-
τιώνει και το 5,75 μ. του Κώστα Φιλιππίδη στον ανοιχτό στίβο, αλλά και παγκόσμιο 
ρεκόρ εφήβων στον κλειστό.
Ο Καραλής στη συνέχεια δοκίμασε στα 5,86 μ. όπου είχε πολύ καλά άλματα στην 
πρώτη και τρίτη προσπάθεια, χωρίς επιτυχία.
«Όλη η προπόνηση έπιασε τόπο. Τα πάντα εδώ ήταν πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαρι-
στημένοι, δεν τελειώνουμε εδώ, τώρα όλα αρχίζουν.»

Παγκόσμιο ρεκόρ Εφήβων ο 
Καραλής 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Παρά το μόνο ένα γκολ της διαφοράς 
στο σκορ, ο Ηρακλής με το 2-1 επί του 
ΑΟ Καρδίας, εξασφάλισε μία άνετη 
νίκη και τρεις ακόμη πολύτιμους 
βαθμούς στην πορεία του για την 
κατάκτηση της πρώτης θέσης στη 
βαθμολογία του 2ου Ομίλου.

Ά
νετη, διότι οι φιλοξενούμενοι, α-
κόμη και όταν μείωσαν το σκορ, 
δεν μπόρεσαν να φανούν απει-
λητικοί, καθώς η ποιοτική διαφο-

ρά μεταξύ των δύο ομάδων είναι τεράστια 
και αυτό αποδείχθηκε ξεκάθαρα μέσα στις 
τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
Ο Ημίθεος φάνηκε να διαχειρίζεται τις 
βασικές απουσίες που του παρουσιάστη-
καν (Α. Αθανασίου, Κωστούλας, Κυρια-
κίδης) και ήταν πιεστικός από το πρώτο 
λεπτό, επιτυγχάνοντας προβάδισμα δύο 
τερμάτων με τον… «συνήθη ύποπτο», Χρή-
στο Ρόβα (28΄ και 48΄), χωρίς να… ανησυ-
χήσει από το γεγονός ότι ο αντίπαλος μεί-
ωσε γρήγορα το σκορ. Οι ευκαιρίες για να 
επιτευχθεί άλλο ένα ευρύ εντός Καυτανζο-
γλείου σκορ ήταν πολλές, αλλά άκαρπες, 
με αυτό που μέτρησε στο τέλος να είναι η 
κατάκτηση του «τριπόντου».

Αποκλεισμός – σοκ για Πιερικό!
Την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλ-
λου ΕΠΣ Πιερίας πανηγύρισε ο Εθνι-
κός Νέου Κεραμιδίου ο οποίος έκανε την 
έκπληξη και «πέταξε» εκτός θεσμού τον 
Πιερικό, επικρατώντας στα πέναλτι με 4-3. 
Οι Κατερινιώτες δε μπόρεσαν να αξιο-
ποιήσουν το προβάδισμα που είχαν από 
τον πρώτο αγώνα με την ομάδα του Νέου 
Κεραμιδίου να ανοίγει το σκορ στο 20’ με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Το 1-0 δεν άλλαξε μετά τα ενενήντα λεπτά 
και οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημί-
ωρη παράταση η οποία επίσης ολοκληρώ-
θηκε 1-0.
Έτσι, το «εισιτήριο» του τελικού κρίθηκε 
στη διαδικασία των πέναλτι όπου οι Κερα-
μιδιώτες με 4-3, έστειλαν τον Πιερικό να 
παρακολουθήσει τον τελικό από τις… κερ-
κίδες του Α’ ΔΑΚ.

Πρόκριση για την Καρίτσα!
Το «εισιτήριο» για τον τελικό του Κυπέλλου 
της ΕΠΣ Πιερίας «τσέκαρε» η ΑΕ Καρίτσας 

στο Δίον, επικρατώντας με 2-0 του Δία, 
«ζευγαρώνοντας» τις νίκες της στην ημιτε-
λική φάση, έπειτα από το εντυπωσιακό 7-1 
του πρώτου αγώνα.
Ο Μιχάλης Ζιώγας έδωσε χρόνο συμμε-
τοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν 
αγωνιστεί πάρα πολύ εώς τώρα, ξεκουρά-
ζοντας, παράλληλα, βασικούς παίκτες εν 
όψει του σαββατιάτικου «τελικού» με τον 
Πιερικό.
Ο Δίας από την πλευρά του, μετά τη βαριά 
ήττα του πρώτου αγώνα δεν είχε ελπίδες 
για πρόκριση, ήθελε όμως τη νίκη γοήτρου 
στο τοπικό ντέρμπι, κάτι που δεν κατά-
φερε. Έτσι, η προσοχή της ομάδας του Δίου 
στρέφεται πλέον στο πρωτάθλημα και στην 
προσπάθεια να μειωθεί η διαφορά από τον 
πρωτοπόρο Αχιλλέα Νεοκαισάρειας για να 
έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο 
σε μπαράζ.
Το 0-1 έγινε με σουτ του Τσιώμη στο 60’.
Στο 75’ ο Δαλαμήτρας έπαιξε το ένα-δύο με 
τον Μαυρίδη και με σουτ νίκησε τον Σαρ-
πότα διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.
Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν και δοκάρι με τον 
Σεχολάρι, στο 30.

Μεγάλο “διπλό” μέσα στον Λα-
γκαδά!
Το… θαύμα του έκανε πάλι ο Κιλκισιακός, 
αφού έφυγε με το διπλό από τον Λαγκαδά, 
κερδίζοντας με 1-2 την τοπική ΑΠΕ.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά και 
μόλις στο 5’ είχαν δοκάρι σε προσπάθεια 
του Προβατίδη. Ότι δεν έγινε στην προ-
αναφερθείσα φάση, έγινε στο 36’, εκεί 
όπου ο Παπαδημητρίου έδωσε το προ-
βάδισμα στην ομάδα του, 0-1. Ο ίδιος παί-
κτης χρίστηκε δημιουργός στο 67’, σερ-
βίροντας στον Πιπερτζή που έβαλε γερά 
θεμέλια για το τρίποντο, 0-2. Το τελικό 1-2 
διαμορφώθηκε με αυτογκόλ του Ματε-
ντζίδη στο 80’.

Συνεχίζει να ελπίζει!
Ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου παραμέ-
νει ο Άρης Παλαιοχωρίου, αφού πέτυχε μια 
εύκολη επικράτηση επί του ΦΑΣ Νάουσα 
με σκορ 4-0.
Οι Χαλκιδικιώτες προηγήθηκαν μόλις στο 
4’ με τον Ιγνατίδη, ενώ στο 26’ ο Σιμόνι 
διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, 
2-0.
Στο δεύτερο μέρος και πιο συγκεκριμένα 

στο 67’ ο Σκέμπι έγραψε το 3-0, ενώ το… 
κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μπάλιος 
στο 79’, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 
4-0.

«Διπλάρα» ο Διγενής!
Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον 
τοίχο, ωστόσο ο Διγενής Νεοχωρίου πήρε 
ένα σπουδαίο διπλό.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εκτός έδρας 
νίκη στο Καρπενήσι επικράτησαν σήμερα 
του Οπούντιου Μαρτίνου με 1-2 και δια-
τήρησαν τις όποιες ελπίδες έχουν για την 
παραμονή.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πρέντι 
στο 4΄ωστόσο ο Κατσαμάγκας με δυο γκολ 
στο 23΄και το 65΄έδωσε την σπουδαία νίκη 
στον Διγενή.

Μεγάλη νίκη της ΑΕ Λευκίμμης ε-
πί του Μακεδονικού Φούφα!
Οι Λευκιμμιώτες, πατά τις… άπειρες απου-
σίες τους, επικράτησαν με 2-1 του Μακεδο-
νικού και τον πλησίασαν στους πέντε βαθ-
μούς. Τι κι αν ο Γιάννης Σφακιανάκης είχε 
να αντιμετωπίσει ένα… σωρό απουσίες 
στο ντέρμπι της ΑΕΛ απέναντι στο Μακε-
δονικό Φούφας;
Οι Πρωταθλητές Κέρκυρας έβγαλαν πάθος, 
έβγαλαν ποδοσφαιρικό εγωισμό και τελικά 
κατόρθωσαν να σημειώσουν μια τεράστια 

νίκη απέναντι στον υποψήφιο πρωταθλητή 
του 3ου ομίλου, με τους Λευκιμμιώτες να 
επικρατούν με 2-1.
Όλα κρίθηκαν στα πρώτα λεπτά του δευ-
τέρου ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο, 
ήρθαν και τα τρία τέρματα της αναμέτρη-
σης.
Με τον Βαγγέλη Τσεβανέδη να ανοίγει το 
δρόμο στο 48’, ενώ, παρά την άμεση ισο-
φάριση των φιλοξενουμένων με εύστοχη 
εκτέλεση πέναλτι του Τοπάλη (51’), ο Λάζα-
ρος Φωτιάς έβαλε… φωτιά στην κερκίδα 
του γηπέδου της Λευκίμμης, στο 63’, υπο-
γράφοντας το θρίαμβο των Φαιάκων, που 
πλησίασαν την ομάδα του Μακεδονικού 
στους πέντε βαθμούς.

Έφυγε από τη Χαλάστρα νικητής!
Ένα σημαντικό τρίποντο για τη συνέχεια 
-και μάλιστα εκτός έδρας- πήρε ο Μακε-
δονικός, επικρατώντας του Καμπανιακού 
με 0-2.
Το πρώτο ημίχρονο δεν πρόσφερε ιδιαίτε-
ρες συγκινήσεις, αλλά στο δεύτερο και πιο 
συγκεκριμένα στο 87’ ο νεοαποκτηθέντας 
Λύρας έβαλε τους Νεαπολίτες μπροστά με 
0-1. Στο 72’ η προσπάθεια του Παπαπο-
στόλου συνάντησε το δοκάρι, όμως ο ίδιος 
παίκτης “εξιλεώθηκε” σκοράροντας από τα 
έντεκα βήματα στο 93’, διαμορφώνοντας 
παράλληλα το τελικό 0-2.

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

«ροπαλιές» πρωτιάς ο ηρακλής
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Τ
ο πρώτο κομμάτι του πρώτου μέ-
ρους πέρασε με λιγότερες φάσεις 
και ρυθμό απ’ ότι ίσως περίμεναν 
οι περισσότεροι. Ομως το δεύτε-

ρο είχε να δώσει. Στο 28’ ο Νεϊμάρ είχε 
τη δυνατότητα να εκτελέσει αλλά καθυ-
στέρησε με ντρίμπλες και στην εξέλιξη 
της φάσης ο Μαρσέλο έβγαλε μπαλιά-
όνειρο και τον Ρονάλντο τετ-ε-τετ με τον 
Αρεολά, ο οποίος σταμάτησε τον Πορτο-
γάλο με το πρόσωπο. Στο 32’ η κεφαλιά 
του Ράμος δεν έκανε τη ζημιά αλλά στο 
επόμενο λεπτό την έκανε τη Παρί στην 
Ρεάλ. Ο Μπαπέ έβγαλε τη σέντρα από 
δεξιά, η μπάλα βρήκε στον Νάτσο και 
στρώθηκε τον Ραμπιό και ο Γάλλος πλά-
σαρε σωστά μέσα από την περιοχή για 
το 0-1. Το Bernabeu θα μπορούσε να πα-
γώσει περισσότερο στο 38’ όταν ο Νεϊ-
μάρ βρήκε τον Καβάνι αλλά το σουτ του 
Ουρουγουανού κοντραρίστηκε την τε-
λευταία στιγμή για να κλείσει το πρώτο 
45λεπτο καλά για την Ρεάλ. Στην εκπνοή 
ο Λο Σέλσο τράβηξε από πίσω τον Κροος 
και παραχώρησε πέναλτι με το οποίο ο 
CR7 ισοφάρισε σε 1-1.
Η επανάληψη λίγο έλειψε να ξεκινήσει 
με γκολ για την Παρί, όμως στο 49’ ο 
Νάβας έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ 
του Μπαπέ από κοντά και στο 54’ οι της 
PSG ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Ράμος 
σε σουτ του Ραμπιό. Η Ρεάλ πίεσε στο 
επόμενο κομμάτι, όμως δεν μπορούσε 
να κάνει φάσεις και ίσως η αλλαγή του 
Εμερι να βγάλει τον Καβάνι στο 66’, 
έδιωξε έναν μεγάλο φόβο από τους 
Μαδριλένους, που από το 68’ είχαν στο 
τερέν και τον Μπέιλ (αντί του Μπενζεμά). 
Οι γηπεδούχοι ήταν τυχεροί να μην βρε-
θούν πίσω στο σκορ στο 76’ μετά τη 
σέντρα-σουτ του Γιούρι που πέρασε απ’ 
όλους και στο φινάλε πήραν τα πάνω 
τους και το ματς μετά τη διπλή αλλαγή 
του Ζιζού.
Εκτός από τον Μπέιλ και ο Ασένσιο 
έδωσε μεγάλη ώθηση και ένα ματς στο 
οποίο το 1-1 έμοιαζε πιθανό, η Ρεάλ το 
πήρε καθαρά. Στο 83’ ο Ισπανός μεσοε-
πιθετικός έκανε τη σέντρα από αριστερά, 
ο Αρεολά πετάχτηκε προ του Μαρκίνιος 
λανθασμένα και έστρωσε στον Ρονάλντο 
που έκανε εύκολα το 2-1 και τρία λεπτά 
αργότερα και πάλι ο Ασένσιο γύρισε 

στον Μαρσέλο και ο Βραζιλιάνος με σουτ 
μέσα από την περιοχή το οποίο κόντραρε 
βρήκε δίχτυα. Το 3-1 έμεινε ως το τελικό 
αφού ο Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις δεν 
σούταρε καλά με το αριστερό και έστειλε 
την μπάλα ψηλά από καλή θέση.

Πόρτο - Λίβερπουλ 0-5
Η Πόρτο μπήκε πιο ορεξάτη στο ματς 
και στο 10ο λεπτό είχε την πρώτη καλή 
φάση στο ματς, αλλά το σουτ του Οτά-
βιο κατέληξε σε σώματα. Η Λίβερπουλ 
ισορρόπησε στο 20λεπτο, κυκλοφόρησε 
σωστά τη μπάλα και όταν πίεσε ψηλά την 
αντίπαλο ήρθαν τα γκολ! Ετσι, στο 25ο 
λεπτό οι Κόκκινοι άνοιξαν το σκορ. Το 
πρώτο σουτ του Βαϊνάλντουμ βρήκε σε 
σώματα, στη συνέχεια μοίρασε στον 
Μανέ, το πλασέ του οποίου κατέληξε στα 
δίχτυα, με τον γκολκίπερ της Πόρτο να 
έχει μεγάλη ευθύνη! Οι φιλοξενούμενοι 
δεν έχαναν μονομαχία, πίεζαν διαρκώς 
και στο 29’ καθάρισαν το ματς. Σουτάρα 
του Μίλνερ η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, ο 
Σαλάχ πήρε το ριμπάουντ και με απίθανο 
τρόπο πέτυχε το γκολ, φτάνοντας τα 30 
σε όλες τις φετινές διοργανώσεις. 
Χρειάστηκαν 35 λεπτά για να κάνει ξανά 
φάση η Πόρτο, ο Μπραχίμι μοίρασε 
εξαιρετικά στον Σοάρες, αλλά το πλασέ 
του πέρασε μόλις άουτ. Ιδια συνταγή και 
στην επανάληψη για τους Κόκκινους, οι 
οποίοι ήταν ένα επίπεδο πιο πάνω από 
τους Πορτογάλους! Πίεση, δύναμη, πρώ-
τοι οι κόκκινοι στη μπάλα και η πιο πει-
στική εμφάνιση των τελευταίων μηνών! 
Στο 53ο ήρθε και το τρίτο γκολ για τους 
φιλοξενούμενους! Ο Φιρμίνο με υπέ-
ροχο τακουνάκι έκοψε την Πόρτο στη 
μέση, ο Σαλάχ του έδωσε ξανά, το πλασέ 
του έσωσε ο Σα, αλλά ο Μανέ από κοντά 
πέτυχε το 3-0! Η Λίβερπουλ όταν ήθελε 
ανέβαζε το ρυθμό, η Πόρτο ήταν ανή-
μπορη να αντιδράσει και στο 70’ οι Κόκ-
κινοι πανηγύρισαν το τέταρτο γκολ. Ο 
Μίλνερ έκανε ιδανικό γύρισμα και ο Φιρ-
μίνο με άψογο πλασέ πέτυχε το 4-0! Ηταν 
το 7ο γκολ του Βραζιλιάνου στη σεζόν 
στο Champions League, ισοφαρίζοντας 
έτσι το ρεκόρ του Τζέραρντ. Η Λίβερ-
πουλ δεν σταμάτησε εκεί και στο 85’ από 
πάσα του Ινγκς, ο Μανέ πέτυχε χατ τρικ 
διαμορφώνοντας το 5-0!

ρεάλ μαδρίτης - παρί σεν Ζερμέν 3-1

Από τον CR7 με αγάπη!

Η Γιουβέντους προηγήθηκε με 2-
0 από το 8’ με τον Ιγουαΐν (έχασε 
πέναλτι στο 45+1’), όμως η Τότεναμ 
επέστρεψε και έφυγε με ισοπαλία 2-
2 από το Τορίνο.

Ο
ι γηπεδούχοι ευτύχισαν να πά-
ρουν το προβάδισμα με την 
πρώτη τους ευκαιρία στο ματς. 
Πριν καν συμπληρωθούν 2’ ο 

Πιάνιτς και ο Ιγουαΐν έπιασαν στον ύπνο 
την άμυνα της Τότεναμ, με τον Βόσνιο να 
εκτελεί το φάουλ και τον Αργεντίνο (πι-
θανότατα από θέση οφσάιντ) να τελειώ-
νει εκπληκτικά τη φάση και να κάνει το 
1-0! Δεν πέρασαν παρά 6’ για να φτάσει 
και στο δεύτερο γκολ του ο Ιγουαΐν. Στο 
8’ ο Μπερναρντέσκι πρόλαβε τον Ντέι-
βις στην περιοχή, ο Ουαλός τον ανέτρεψε 
και ο Αργεντίνος έστειλε ξανά την μπάλα 
στα δίχτυα για το 2-0! Οι παίκτες του 
Αλέγκρι έδωσαν χώρο στη συ-
νέχεια, αλλά η αλήθεια είναι 
ότι δεν κατάφεραν να περι-
ορίσουν τους φιλοξενούμε-
νους.
Οι παίκτες του Ποκετίνο 
άρχισαν να πιέζουν, βρή-
καν την αυτοπεποίθησή 
τους, έφτασαν μία ανάσα από 
το γκολ στο 26’, όταν ο Μπουφόν 
έβγαλε την κεφαλιά του Κέιν από κοντά, 
ενώ στη συνέχεια ο Ιγουαΐν είχε δύο 
μεγάλες ευκαιρίες να βάλει ταφόπλακα 
στα όνειρα των Άγγλων. Αρχικά, στο 30’ 
όταν καθυστέρησε να σουτάρει, με την 
μπάλα να περνάει λίγο άουτ και στη συνέ-
χεια στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντάγκλας 
Κόστα κέρδισε πέναλτι από τον Οριέ και ο 
Αργεντίνος έστειλε την μπάλα στο οριζό-
ντιο δοκάρι! Ανάμεσα σε αυτές τις ευκαι-
ρίες ο Κέιν είχε μειώσει σε 2-1 στο 35’ για 
το γκολ που άξιζε η Τότεναμ. Ωραία ασίστ 
του Ντέλε Άλι, με τον Άγγλο επιθετικό να 
περνάει και τον Μπουφόν για να σπάσει 
ακόμη δύο ρεκόρ: με 7 γκολ στη φετινή 
διοργάνωση έπιασε τον Τζέραρντ (2008-
09) για τον κορυφαίο Άγγλο σκόρερ σε 
μία σεζόν, ενώ με 9 γκολ στις 9 πρώτες 
εμφανίσεις στο Champions League ξεπέ-
ρασε τους Ροναλντίνιο, Σιμόνε Ιντσάγκι, 
Ντιέγκο Κόστα, Ντρογκμπά (με 8).
Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος. 
Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούσαν 
καλύτερα την μπάλα, είχαν τον έλεγχο 
της μεσαίας γραμμής και οι γηπεδούχοι 

βασίζονταν απλά στις εμπνεύσεις των 
παικτών τους. Και η αλήθεια είναι ότι 
αυτές δεν ήρθαν σε αφθονία. Στο 57’ ο 
Γιορίς έβγαλε το σουτ του Μπερναρντέ-
σκι, ενώ στο 70’ ο Μπουφόν δυσκολεύ-
τηκε να βγάλει το σουτ του Κέιν. Και 2’ 
αργότερα ήρθε η ισοφάριση. Φάουλ σε 
καλή θέση για την Τότεναμ, έξυπνη εκτέ-
λεση του Έρικσεν και γκολ στην κλειστή 
γωνία του Μπουφόν για το 2-2! Το παι-
χνίδι κύλησε χωρίς κλασικές ευκαιρίες 
μέχρι το τέλος και τα πάντα θα κριθούν 
στο Wembley.

Βασιλεία – Μαν. Σίτι 0-4
Η Σίτι έκανε ρεκόρ εκτός έδρας γκολ μέχρι 
το 23’, πέρασε με 0-4 από τη Βασιλεία και 
αναρωτιέται από τώρα ποιος θα είναι ο 
αντίπαλός της στα προημιτελικά.
Ηταν το απόλυτο φαβορί και φρόντισε όχι 
απλά να το επιβεβαιώσει, αλλά να ανα-

ρωτιέται ήδη από το πρώτο ραντε-
βού με τη Βασιλεία, το ποιος θα 

είναι ο επόμενος αντίπαλός 
της. Η Σίτι ήταν ισοπεδωτική 
στο «Ζανκ Γιάκομπ», διαλύ-
οντας τους Ελβετούς με 0-4 
και έδειξε ότι συνεχίζει να 
είναι υπερταχεία και εκτός 

συνόρων.
Οι Πολίτες είχαν το απόλυτο 

κουμάντο και το ποσοστό κατοχής 
τους έφτασε το 80%. Ειδικά στο α’ μέρος 
έπαιξαν εξαιρετικά και φρόντισαν να μην 
δεχτούν καν φάση. Η πρώτη φορά που 
χρειάστηκε να επέμβει ο Εντερσον, ήταν 
στο 49’. Μέχρι τότε το σκορ ήταν ήδη στο 
0-3. Συγκεκριμένα, καμία ομάδα στην 
ιστορία των νοκ άουτ δεν είχε ξαναβάλει 
τρία γκολ εκτός έδρας στο 23’’.
Ο Γκουν τογκάν άνοιξε το σκορ με 
δύσκολη κεφαλιά από κόρνερ (18’) και 
ακολούθησε το ψηλοκρεμαστό του Μπερ-
νάντο Σίλβα (23’), αλλά και η σουτάρα του 
Αγουέρο από το ημικύκλιο (23’). Ο Αργε-
ντινός έγινε ο δεύτερος παίκτης αγγλικής 
ομάδας που βρίσκει δίχτυα σε τέσσερις 
εξόδους σε μία σεζόν στο θεσμό, μετά τον 
Ντουάιτ Γιορκ (Μαν. Γιουνάιτεντ 1998-
’99).
Ο Γκουντογκάν έβαλε αργότερα και το 
δεύτερο προσωπικό του, ένα φαλτσαρι-
στό (54’) που ήταν και το πιο ωραίο του 
αγώνα. Κάπου εκεί όλα τελείωσαν πρώ-
ιμα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να 
βγάλουν κάποιες φάσεις, αλλά χωρίς 
ουσία και η Σίτι σκέφτεται το μέλλον.

Επιστροφή από την κόλαση! 
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Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, οι ερυθρόλευκοι της 
Αμμοχώστου πήραν δύο φορές κεφάλι στο σκορ 
για να ισοφαρίσουν άλλες τόσες οι μαυροπράσινοι 
της Λευκωσίας.

Π
ολύ δυνατά μπήκε η Νέα Σαλαμίνα στο πρώτο μέ-
ρος, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινή-
σεων και την κατοχή της μπάλας.
Οι ερυθρόλευκοι της Αμμοχώστου δεν άργησαν 

να φτάσουν στο γκολ, αφού μόλις στο 8’ της αναμέτρησης με 
κοντινό πλασέ το Μακρίεφ έκαναν το 0-1.
Το γκολ αυτό έδωσε θετική ψυχολογία στους ερυθρόλεκους 
που δεν κρύφτηκαν στο καβούκι τους, συνέχισαν να πιέζουν 
ψηλά και στο 33’ έφτασαν στο 0-2 με ασύλλυπητο σουτ του 
Πόλιανετς.
Στο τελευταίο τέταρτο ο Ολυμπιακός φανερά επηρεασμέ-
νος από το αποτέλεσμα δεν μπόρεσε να πάρει βήματα στον 
αγωνιστικό χώρο και να απειλήσει ουσιαστικά τους φιλοξε-
νούμενους.
Ακριβώς αντίθετη ήταν η εικόνα με την έναρξη του β΄μέρους, 
με τον Ολυμπιακό μέσα σε ένα δίλεπτο, στο 50’ και στο 52’ 
με δύο δυνατά σουτ του Τριμπό έφερε το παιχνίδι στα ίσα.
Αυτή η εξέλιξη ανάτρεψε άρδην τα δεδομένα του αγώνα και 
έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αφού οι γηπεδού-
χοι επανέκτησαν τον έλεγχο του παιχνιδιού.
Στη συνέχεια οι δύο ομάδες έπαιξαν ανοικτό 
ποδόσφαιρο με την Νέα Σαλαμίνα να εκμε-
ταλλεύται κάποια κενά των γηπεδούχων 
και να παίρνει εκ νέου προβάδισμα με γκολ 
του Καρλάο στο 87’ με απεθείας εκτέλεση 
φάουλ.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του 
λέξη, σημειώνοντας το 3-3 με τον Μιγκελίτο στο 
90’ της αναμέτρησης.

Άρης-ΑΕΚ 1-2
Έχοντας ως ασπίδα το 4-0 του πρώτου αγώνα στην Λάρνακα, 
η ΑΕΚ επικράτησε με 1-2 επί του Άρη στο Τσίρειο και προκρί-
θηκε στους «8» του κυπέλλου.
Αν και πήρε πρώτος κεφάλι στο σκορ με τον Μαραγκουδάκη 
(27’) ο Άρης, στη συνέχεια η ΑΕΚ αντέδρασε και ανέτρεψε τα 
εις βάρος της δεδομένα με Τριτσκόφσκι (32’) και Ρουσιά (82’) 
επιβεβαιώνοντας τη διαφορά δυναμικής των δύο ομάδων.
Ισοζυγισμένο ήταν το πρώτο μέρος του αγώνα με την ΑΕΚ 
να είναι η ομάδα που πρώτη ανέλαβε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και επέβαλε το δικό της ρυθμό.
Ωστόσο, η κατοχή της μπάλας ήταν ανούσια αφού ο Άρης 
ήταν η ομάδα που κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ όταν 
στο 27’ με κοντινό πλασέ ο Μαραγκουδάκης δεν είχε πρό-
βλημα να γράψει το 1-0.
Άμεση ήταν η αντίδραση των φιλοξενούμενων που στο 32’ 
με τον Τριτσκόφσκι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα μετά από 

άψογο συνδασμό με τον Τομάς.
Το 1-1 ανάγκασε τις δύο ομάδες να ανοικτούν και να παίξουν 
πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, με την λήξη του ημιχρόνου να τις 
βρίσκει στο ισόπαλο αποτέλεσμα.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος της αναμέτρησης 
με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη και πιο απειλητική.
Οι κιτρινοπράσινοι έψαξαν για το δεύτερο γκολ και το πέτυ-
χαν στο 82’ με κοντινή προβολή του Ρουσιά.
Ο Άρης έχοντας αποδεχτεί τον αποκλεισμό, χαμήλωσε 
ρυθμό και περίμενε μέχρι τη λήξη του αγώνα.

Ομόνοια-Δόξα 2-3
Το παιχνίδι ξεκίνησε με φάση για την Ομόνοια αφού μόλις 
στο 2ο λεπτό ο Μαργκάσα από πλεονεκτική θέση έκανε το 
σουτ αλλά η μπάλα έφυγε μόλις έξω. Ένα λεπτό αργότερα 
όμως η Δόξα απάντησε με μεγάλη ευκαιρία όταν ο Λουίς 
Κάρλος βρέθηκε απέναντι από τον Χριστοδούλου αλλά το 
σουτ του αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα 
των πρασίνων.
Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα 
χωρίς όμως να μπορέσουν να φτιάξουν την μεγάλη φάση. 
Στο 40’ οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ 
όταν ο Ροντρίγκεζ, έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο 
Κιφουετί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγές για το τρι-
φύλλι αφού πέρασαν  στο γήπεδο οι Χριστοφή 

και Κανού, και εκτός έμειναν οι Κιπιάνι και 
Αντόνια. Στο 53’ οι πράσινοι έχασαν ευκαιρία 
με τον Καντέ να κάνει το δυνατό σουτ αλλά ο 
Χατζηφραγκίσκου απέκρουσε σε κόρνερ. 
Δύο λεπτά αργότερα ο Ντάρμπισαϊρ έστειλε 
την μπάλα στα δίκτυα με κεφαλιά μετά από 

σέντρα του Σοάρες.
Άμεση ήταν όμως η απάντηση της Δόξας, η 

οποία πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 61’ όταν ο 
Λουίς Κάρλος βγήκε φάτσα με τον Χριστοδούλου και έκανε 

το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας απέκρουσε 
αλλά στην επαναφορά η μπάλα κόντραρε στα πόδια του 
Κάρλος και πήγε στα δίκτυα. Ένα λεπτό μετά το συγκρότημα 
του Πέτεφ πήγε να απαντήσει αλλά ο Χατζηφραγκίσκου από-
κρουσε την κεφαλιά του Λόπες.
Στο 75’ η Ομόνοια έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν μετά 
από σέντρα του Χριστοφή ο Λόπες έκανε την κεφαλιά αλλά 
η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά το τριφύλλι έχασε 
νέα ευκαιρία όταν μετά από κόρνερ ο Κανού έπιασε την 
κεφαλιά με τον Χατζηφραγκίσκου να αποκρούει ασταθώς 
με τον Ματ να κάνει νέα κεφαλιά αλλά η μπάλα σταμάτησε 
στο δοκάρι.
Τελικά η Δόξα έφτασε και σε τρίτο τέρμα στο 83’ όταν μετά 
από εκτέλεση φάουλ του Πίκολι ο Ναρ με κεφαλιά έστειλε 
την μπάλα στα δίκτυα.
Η ομάδα του Πέτεφ απάντησε άμεσα αφού στο 85’ ο Ματ 
Ντάρμπισαϊρ έκανε το 2-3 από το σημείο του πέναλτι. 

αθλητικά

ολυμπιακός-νέα σαλαμίνα 3-3

Γκολάρες, ματσάρα και «Χ»

Ο Απόλλωνας είχε την υπεροχή όμως ο Οθέλλος ήταν αποτε-
λεσματικός και με δράστη τον Φοφανά στο 8’1 πήρε την νίκη 

με 1-0 στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πλαίσιο της Β’ 
φάσης  του κυπέλλου και πήρε προβάδισμα πρόκρισης.
Ο Απόλλωνας μπήκε στον αγώνα με γνώμονα να επιβληθεί όμως δεν 
κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του. Οι Γαλάζιοι της Λεμεσού 
επιδίωξαν να σκοράρουν νωρίς με τον Ζελάγια έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ στο 7’ να κάνει την προβολή και τον Κυριάκου να διώχνει την 
μπάλα προ της γραμμής. Οι γηπεδούχοι περιορίστηκαν σε παθητικό 
ρόλο όμως όταν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες απείλησαν με το στοι-
χείο του αιφνιδιασμού.
Στο 27’ ο Χατζηγιαννακού με ατομική ενέργεια ξεπέρασε τον προσω-
πικό του αντίπαλο, μπήκε στην περιοχή από δεξιά και επιχείρησε το 
σουτ, με τον Κίσσα να εξουδετερώνει σε κόρνερ στην σημαντικότερη 
ευκαιρία του Οθέλλου στο πρώτο ημίχρονο. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι 
το τέλος του πρώτου 45λεπτου καθώς οι προσπάθειες του Απόλλωνα 
κυρίως από στημένες φάσεις δεν καρποφόρησαν.
Στην πρώτη αξιόλογη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ο Κούλλη Κυριά-
κου έκανε το διαγώνιο σουτ από αριστερά στην περιοχή με την μπάλα 
να καταλήγει άουτ στο 47’.
Ο Απόλλωνας κυνήγησε το γκολ με οργανωμένες προσπάθειες όμως 
η δυστοκία στην τελική προσπάθεια στέρησε από την ομάδα της 
Λεμεσού που το… πλήρωσε καθώς «εφαρμόστηκε» ο άγραφος 
νόμος του ποδοσφαίρου που λέει ότι όταν  δεν βάζεις γκολ θα το 
δεχθείς…
Στο 81’ ο Φοφανά αξιοποίησε ασυνεννοησία των ποδοσφαιριστών 
του Απόλλωνα στην μεσαία γραμμή και βγήκε στην αντεπίθεση, 
πέρασε και τον τερματοφύλακα και με πλασέ άνοιξε το σκορ!
Με δράση τον Φοφανά ο Οθέλλος κυνήγησε το δεύτερο γκολ όμως 
καθυστέρησε στην περιοχή του Απόλλωνα, έστρωσε την μπάλα στον 
Κατσή που σούταρε πάνω σε σώμα αμυντικού.

οθέλλος-απόλλωνας 1-0
Προβάδισμα με Φοφανά!
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αθλητικά
παναθηναϊκός - Γσλ φάρος 103-70

Προπόνηση, rotation και... αήττητο ρεκόρ!

Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα εύκολο απόγευμα στο κλειστό του ΟΑΚΑ και με τον Τσάβι Πασκουάλ 
να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής σε όλους, οι «πράσινοι» επικράτησαν του ΓΣΛ Φάρου με 103-
70 και ισοφάρισαν το ρεκόρ τους όσον αφορά την καλύτερη εκκίνηση στην στην Basket League! 

Ο 
Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να φορτσά-
ρει ιδιαίτερα στο ματς για την 16η αγωνι-
στική της Basket League. Το αντίθετο θα 
μπορούσε να πει κάποιος. Η αναμέτρηση 

με τον ΓΣΛ Φάρο προσφέρθηκε μόνο για μια καλή 
προπόνηση εν όψει του αγώνα με την Χίμκι στην επα-
νέναρξη της EuroLeague την επόμενη εβδομάδα και 
μια καλή ευκαιρία για τον Τσάβι Πασκουάλ να 
δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους.
Ο Καταλανός προπονητής πραγματο-
ποίησε μεγάλο rotation, πήρε σκορ 
και από τους 12 παίκτες που βρέθη-
καν στο παρκέ ενώ είδε την ομάδα 
του να ισοφαρίζει την καλύτερη επί-
δοση στην ιστορία της όσον αφορά 
την εκκίνηση στην Basket League. 
Συγκεκριμένα έφτασε αισίως στο 16-0, 
το ίδιο ακριβώς ρεκόρ που είχε και τη 
σεζόν 2007-08 μετά το «διπλό» που είχε 
κάνει στο ΣΕΦ με τα αλήστου μνήμης 7/8 τρίποντα 
του Κένεντι Ουίνστον. Τότε το ρεκόρ το είχε «σπάσει» 
ο Άρης στο «Αλεξάνδρειο» ενώ τώρα ο Παναθηνα-
ϊκός έχει να δώσει το ματς στην Πάτρα κόντρα στον 
Προμηθέα για να «σπάσει» το προ 10ετίας ρεκόρ 
του.
Όσον αφορά το παιχνίδι δεν χρίζει ιδιαίτερης κρι-
τικής. Ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό 
του ματς, με έξι παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό 
πόντων, τον Καλαϊτζάκη να αποτελεί το μεγαλύτερο 
κέρδος του Πασκουάλ από τη στιγμή που βρέθηκε 
για αρκετή ώρα στο παρκέ, ενώ κανείς δεν αγωνί-
στηκε περισσότερο από 25 λεπτά. Κι όλα αυτά υπό 
των βλέμμα των Έιντριαν Πέιν και Μάικ Τζέιμς, με τον 
δεύτερο να... βρίσκεται πολλές φορές πίσω από τον 
πάγκο και να ζει το ματς μαζί με τους υπολοίπους!
Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» με την 
υπόθεση της νίκης από το πρώτο δεκάλεπτο. Χωρίς 
να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι, αλλά χάρη στην ευστο-
χία και τον επιθετικό οίστρο του Κένι Γκέιμπριελ, 
μπόρεσε να ανοίξει την «ψαλίδα» της διαφοράς από 
πολύ νωρίς. Το... 15-5 ήρθε με συνοπτικές διαδικα-
σίες για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ η οποία όχι 
μόνο δεν κινδύνευσε, αλλά ούτε και απειλήθηκε από 
τους φιλοξενούμενους.
Μάλιστα στο δεύτερο δεκάλεπτο έφτασε στο +21 
(40-19) ο δείκτης του σκορ και μάλιστα σε ρυθμό... 
ρελαντί. Ο Καταλανός προπονητής είχε χρησιμοποι-
ήσει τους 11 από τους 12 παίκτες που είχε στην διά-
θεσή του, με τον Γκέιμπριελ να ήταν εκείνος που οδη-

γούσε την ομάδα του σκοράρισμα με 10 πόντους 
έχοντας 4/4 σουτ και 6 ριμπάουντ! Πολύ καλή και 
η παρουσία του Ντένμον (7π., 3/5 σουτ) ενώ ο Νικ 
Καλάθης σε λιγότερο από εννέα λεπτά συμμετοχής 
στο πρώτο μισό του αγώνα είχε... 6 ασίστ!
Τα εξαιρετικά ποσοστά ήταν εκείνα που έκαναν την 
διαφορά, αφού ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο 

στο 57-37 έχοντας 7/10 τρίποντα (!) ενώ ο 
ΓΣΛ Φάρος μόλις 15/36 εντός παιδιάς 

(37%)!

Τρίκαλα - Ολυμπιακός 73-98
Τα Τρίκαλα με δεκάδες προβλήματα 
κατέβηκαν με εφτά παίκτες κάτι που 
δημιούργησε λανθασμένη χαλαρό-
τητα στους παίκτες του Ολυμπιακού. 

Για 16 λεπτά το παιχνίδι ήταν ανταγω-
νιστικό, στη συνέχεια όμως οι «ερυθρό-

λευκοι» πάτησαν γκάζι, εκμεταλλεύτηκαν τη 
λειψανδρία των αντιπάλων τους και έφτασαν άνετα 

στη νίκη με 73-98. Εκπληκτικός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ 
με 20 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με αρκετή σοβαρό-
τητα το παιχνίδι και βρέθηκαν να προηγούνται με 
0-7 (2’), ωστόσο τα Τρίκαλα χάρη κυρίως στον Φιλντς 
κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά σε εκείνο το 
επίπεδο (13-19, 7’). Βέβαια σε αυτό έπαιξε ρόλο και 
η αστοχία των Πειραιωτών από τα 6.75 ( ξεκίνησαν 
με 1/13).
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είχε έντονα παράπονα από 
τους παίκτες για τον χαλαρό τρόπο με τον οποίο 
αντιμετώπιζαν τον αντίπαλο κι έτσι μετά το καλάθι 
του Τέιμς (24-29, 14’) κάλεσε τάιμ άουτ. Η χαλαρό-
τητα των φιλοξενούμενων κράτησε για λίγο ακόμα 
ώσπου ο Λούντζης μείωσε σε 31-34 (16’). Σε εκείνο 
το σημείο χάρη κυρίως στον Σπανούλη και τα πολλά 
επιθετικά ριμπάουντ έτρεξαν ένα σερί 0-14 και έτσι 
ξέφυγαν για τα καλά.
Οι γηπεδούχοι δεν είχαν δυνάμεις και ότι λάθος έκα-
ναν, ο Ολυμπιακός το μετέτρεπε σε εύκολο καλάθι 
στον αιφνιδιασμό. Με δύό τέτοια καλάθια του Πρί-
ντεζη η διαφορά πήγε στους 22 πόντους (38-60, 24’). 
Στη συνέχεια το παιχνίδι έχασε το ενδιαφέρον του με 
τους παίκτες να παίζουν λίγο πιο γρήγορα και περισ-
σότερο με το ένστικτό τους.
Οι Αμερικανοί των Τρικάλων έβρισκαν τρόπο να σκο-
ράρουν κυρίως από τα 6.75 ενώ ο Ολυμπιακός παρέ-
μενε κυρίαρχος στη ρακέτα παρά τις πολλές αλλαγές 
του Σφαιρόπουλου.

κύμη - παοκ 88-85
Η Κύμη προσγείωσε τον 
ΠΑΟΚ

Η 
Κύμη (7-9) προηγήθη-
κε ακόμα και με +14 κι 
εν τέλει πέτυχε τερά-
στια νίκη επί του ΠΑΟΚ 

(8-8) με 88-85 σε ένα παιχνίδι με 
συγκλονιστικό φινάλε!
Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη 
προηγήθηκε με 60-46 στο 22’ 
όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα 
με μπροστάρη τον Κόνιαρη. 
Τελικά οι γηπεδούχοι πανηγύρι-
σαν τη νίκη σε ένα παιχνίδι-θρί-
λερ στο τέλος, με πολλές εναλλα-
γές στο προβάδισμα. 

Ο αγώνας 
Το παιχνίδι είχε υψηλό ρυθμό 
κι επίπεδο για την Κύμη και 
τον ΠΑΟΚ που πέτυχαν εύκολα 
καλάθια στην επίθεση, έβαλαν 
τα σουτ κι εναλλάσσονταν στο 
προβάδισμα στο πρώτο ημί-
χρονο της αναμέτρησης στο 
«Τάσος Καμπούρης». Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο «Δικέφαλος» 
έκλεισε το δεκάλεπτο στο υπέρ 
του 24-27 έχοντας 55% στα δίπο-
ντα (5/9), 75% στα τρίποντα (3/4) 
και 9 ασίστ κόντρα στην Κύμη 
που στηρίχθηκε, επιθετικά, στον 
Σμιθ (9π.). Η Κύμη αντέδρασε στη 
συνέχεια, βρήκε λύσεις πίσω από 
τα 6μ.75 (σ.σ. 4/5 τρίποντα στο 
β’ δεκάλεπτο) και ο Σμιθ έστειλε 
τη διαφορά στο +6 (48-42) στα 
1’29» για το ημίχρονο. Τελικά οι 
Κουμιώτες πήγαν στα αποδυτή-
ρια με το υπέρ τους 51-46 έχο-
ντας 10/20 δίποντα, 6/9 τρίπο-
ντα και 18 ριμπάουντ αντί 11 του 
ΠΑΟΚ.
Μάλιστα τα τρία σερί τρίπο-
ντα των Μανωλόπουλου, Μακ-
Φάντεν εκτόξευσαν τη διαφορά 
στο +14 (60-46, 22’20») για την 
Κύμη! Παρ’ όλα αυτά ο ΠΑΟΚ 
αντέδρασε άμεσα. Ο Χρυσικό-
πουλος μείωσε σε 60-51 και ο 
Κόνιαρης πέτυχε τους 12 από 
τους επόμενους 13 πόντους των 
«ασπρόμαυρων» που ισοφάρι-
σαν σε 64-64 και προηγήθηκαν 
με 65-66 στο 30’! Οι δυο ομάδες 

συμβάδιζαν στο σκορ και το παι-
χνίδι είχε συγκλονιστικό φινάλε, 
με τον Οκερέαφορ να διαμορ-
φώνει το 86-82 και τον Τζόουνς 
να σκοράρει για τρεις (86-85)! Ο 
Σμιθ έκανε το 88-85 με 2/2 βολές 
και η Κύμη έμεινε όρθια βλέπο-
ντας τρία σουτ των φιλοξενούμε-
νων στο φινάλε να μην καταλή-
γουν στον στόχο.
Τα δεκάλεπτα: 24-27, 51-46, 
65-66, 88-85.

Καστρίτης: «Η νίκη επί 
του ΠΑΟΚ είναι ξεχωρι-
στή»
Ο Γιάννης Καστρίτης στάθηκε στη 
σημασία της νίκης επί του ΠΑΟΚ 
και μίλησε για τη ψυχολογική 
υπέρβαση που έκαναν οι παίκτες 
του.  
«Κατ’ αρχάς θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε κόουτς Παπαθεοδώ-
ρου για τις ευχές του στην ομάδα 
μας. Με τη σειρά μου θέλω να 
δώσω πολλά συγχαρητήρια και 
στον ίδιο και στην ομάδα του 
ΠΑΟΚ για την πρόκρισή τους στο 
Basketball Champions League, να 
τους ευχηθούμε καλή συνέχεια 
και επίσης πολλά συγχαρητήρια 
και για τη σημερινή πολύ καλή 
εμφάνιση.
Ομολογουμένως ήταν ένα παι-
χνίδι που και οι δύο ομάδες προ-
σπάθησαν από την αρχή και έδω-
σαν το καλύτερο τους εαυτό για 
τη νίκη. Είμαστε πολύ περήφα-
νοι για τους παίκτες μας. Έχουμε 
κάνει και άλλες σημαντικές νίκες, 
αλλά η σημερινή ήταν ξεχωρι-
στή γιατί ήταν απέναντι σε έναν 
πολύ μεγάλο αντίπαλο, που 
έπαιξε πολύ δυνατά, το σκορ είχε 
πολλές εναλλαγές και ίσως για 
πρώτη φορά φέτος καταφέραμε 
να ανταπεξέλθουμε με τόσο καλό 
τρόπο σε ένα σημείο του παιχνι-
διού που είχαμε μεγάλο ντεζα-
βαντάζ πόντων. Αυτό οφείλεται 
στην αντίδραση και στην ψυχή 
των παιδιών και για αυτό είμαστε 
περήφανοι για αυτούς.»



Toροντο ToροντοToροντο 7116 φεβρουαρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου




