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Κομισιόν: Φταίει η... μετάφραση για τις δηλώσεις Γιούνκερ 
αναφορικά με την ΠΓΔΜ

Ω
ς «διπλωματική» και όχι ως «γραφειοκρα-
τική» χαρακτήρισε την ονομασία ΠΓΔΜ ο 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ, από τα Σκόπια, με τον τε-

λευταίο ορισμό να αποδίδεται σε μεταφραστικό λά-
θος. 
Στα γερμανικά, ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε «FYROM, 
wie das im diplomatischen Jargon heißt», που μετα-
φράζεται «στη διπλωματική αργκό λέγεται ΠΓΔΜ». 
Παράλληλα, ο ισ τότοπος της γερμανικής Deutche 
Welle φαίνεται πως άλλαξε τη μετάφραση σε ελλη-
νικά και αγγλικά.
Πηγές της Επιτροπής αναφέρουν πως η θέση της 
Κομισιόν για το ζήτημα δεν έχει αλλάξει, τόσο στο 
θέμα της ονομασίας όσο και στην ανάγκη να βρεθεί 
μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.
Η ίδια πηγή τονίζει πως, σε αυριανή του συνέντευξη, 
ο πρόεδρος της Κομισιόν θα αναφερθεί στη χώρα με 
το όνομα ΠΓΔΜ και πως το όλο ζήτημα που δημιουρ-
γήθηκε από τις δηλώσεις του είναι «ανύπαρκτο».
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Deutsche Welle 
και σε συνέντευξή του μετά την περιοδεία του στα 
Δυτικά Βαλκάνια, ο κ. Γιούνκερ έβαλε... φωτιές στις 
«κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας αναφορικά με την 
ονομασία των Σκοπίων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, 
ότι «οι «Μακεδόνες» σημειώνουν πρόοδο» και η 
ονομασία ΠΓΔΜ είναι η... «γραφειοκρατική ορολο-
γία».
Μετά τον σάλο, φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες επιχει-
ρούν να τα «μαζέψουν», δίχως ωστόσο οι διαρροές 
από πηγές της Επιτροπής να απέχουν ουσιαστικά από 
αυτά που είπε ο κ. Γιούνκερ. Οι ίδιες πηγές, δε, δεν 
αναφέρουν τίποτα περί «Μακεδόνων», όπως αποκά-
λεσε τους γείτονες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής...

Ζάεφ: Αυτές είναι οι τέσσερις προτάσεις 
για την ονομασία των Σκοπίων
Τέσσερις επιλογές για τη διευθέτηση της διένεξης 
με την Ελλάδα για την ονομασία της έχει προτείνει η 
ΠΓΔΜ, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της 
γειτονικής χώρας, Ζόραν Ζάεφ.
«Οι προτάσεις είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακε-
δονίας, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Δημοκρα-

τία της Μακεδονίας του Βαρδάρη και Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (Σκόπια)» δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ προς 
το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σε 
δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Δυτικών 
Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.
Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα θα δεχόταν κάποια απ’ αυτές 
τις επιλογές, ο Ζάεφ προσέθεσε: «Ναι... Έχουν επιλο-
γές που προτιμούν περισσότερο και μερικές που δεν 
προτιμούν και τόσο (όσον αφορά στο όνομα)».
Ο ίδιος δήλωσε πως το ζήτημα που παραμένει είναι 
αν υπάρχει «πραγματ ική ανάγκη» να αλλάξει το 
Σύνταγμα της ΠΓΔΜ, κάτι που η Ελλάδα έχει επίσης 
ζητήσει: «Φυσικά ελπίζουμε ότι θα βρούμε μια λύση 
(στο θέμα του Συντάγματος). Όμως, πρέπει να φρο-
ντίσουμε για την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα και 
των δύο πλευρών, διότι οι φίλοι φροντίζουν ο ένας 
τον άλλο».

«Είμαστε προετοιμασμένοι να προχωρήσουμε σε 
κάποια αλλαγή (του Συντάγματος)» είπε ο Ζάεφ, προ-
σθέτοντας εντούτοις ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη, 
«διότι είναι πολύ δύσκολο».
«Εκείνοι (η Ελλάδα) δεν έχουν μια περιοχή της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας, είναι η Ελληνική Δημοκρα-
τία. Και εντός (της χώρας μας) το πώς θα το χρησιμο-
ποιούμε για να επικοινωνήσουμε, από τα υπουργεία 
στους δήμους και τους άλλους θεσμούς, είναι πραγ-
ματικά δικαίωμά μας και δεν θα έχει επιπτώσεις σε 
κανέναν» υποστήριξε.
«Νομίζω ότι εάν διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια -κι 
αυτό είναι το σημαντικό- φυσικά οι πολίτες θα το 
στηρίξουν αυτό. Γιατί; Διότι (από αυτό) εξαρτάται 
η ενσωμάτωσή μας σ το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση» κατέληξε.
Λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ προ-
χώρησε σε κατηγορηματική διάψευση ότι ο πρωθυ-
πουργός της χώρας, Ζόραν Ζάεφ, στη συνέντευξή του 
στο Reuters, ανέφερε ότι η ΠΓΔΜ είναι έτοιμη να προ-
χωρήσει σε κάποια αλλαγή του Συντάγματός της. Ο 
πρωθυπουργός της γείτονος, όπως διευκρινίζεται και 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για κάποια 
αλλαγή του ονόματος και όχι του Συντάγματος.
Σε σχετική ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ 
σημειώνει συγκεκριμένα ότι ο Ζόραν Ζάεφ, σε ερώ-
τηση του Reuters, απάν τησε πως η χώρα «είναι 
έτοιμη να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή του ονό-
ματός της, όμως δεν μπορεί να πάει περαιτέρω, διότι 
πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ζήτημα».
Ακόμη, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ διαψεύδει πως ο 
Ζόραν Ζάεφ, στην ίδια συνέντευξή του, ανέφερε πως 
η χώρα του έχει προτείνει τέσσερις επιλογές για τη 
διευθέτηση της διαφοράς με την Ελλάδα σχετικά με 
το ζήτημα της ονομασίας της.
Στην ανακοίνωσή σημειώνεται πως η κοινή γνώμη 
στη χώρα και διεθνώς γνωρίζει ότι πρόκειται γ ια 
προτάσεις του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για το ζήτημα 
της ονομασίας, Μάθιου Νίμιτς.
«Αυτό σημαίνει πως οι προτάσεις αυτές υφίστανται, 
όπως είπε και ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, όμως 
δεν πρόκειται για προτάσεις της «Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας»» αναφέρεται στη σχετική διάψευση της 
κυβέρνησης της ΠΓΔΜ.

Ούτε κουβέν τα,  ωσ τόσο, γ ια 

την αναφορά του προέδρου της 

Κομισιόν σ τους κατοίκους της 

γείτονος ως «Μακεδόνες»
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Τ
ην πικρή πραγματικότητα της φυ-
γής των νέων Ελλήνων από τη χώ-
ρα προς αναζήτηση καλύτερης τύ-
χης στο εξωτερικό σχολίασε ο Αρ-

κάς σε ένα από τα τελευταία του σκίτσα 
που αναρτήθηκαν στη σελίδα του στο 
Facebook.

Ο πρωταγωνιστής του σκίτσου αρχικά 
εξομολογείται ότ ι «δούλεψα, κουρά-
στηκα, αλλά κατάφερα να μεγαλώσω και 
να σπουδάσω δύο παιδιά!».
Και στη συνέχεια προσθέτει με νόημα: Και 
τώρα πια μπορώ να τα κοιτάξω στα μάτια! 
Μέσω Skype!

επικαιρότητα

Το «πικρό» σκίτσο του Αρκά για την 
φυγή των νέων από την ΕλλάδαΑμίλητος ο Κουβέλης στη 

«διαβεβαίωση» των νέων 
μελών της κυβέρνησης

Μπήκε και βγήκε σαν τον κλέφτη αποφεύγοντας δημοσιογράφους και κάμερες 
- Χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της Εκκλησίας η ορκωμοσία - Μερόπη 
Τζούφη: Είχα προσπαθήσει να είμαι η καλή μαθήτρια

Ο
λοκληρώθηκε λίγο πριν τη μία 
το μεσημέρι η ορκωμοσία των 
νέων μελών της κυβέρνησης 
στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά 

το μίνι – ανασχηματισμό που ανακοινώ-
θηκε το απόγευμα της Τετάρτης.
«Διαβεβαιώνω στην τιμή και υπόληψή 
μου ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους 
νόμους και ότι θα υπηρετώ το γενικό 
συμφέρον του ελληνικού λαού», ήταν ο 
όρκος που έδωσαν τα έξι νέα μέλη της 
κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, Δημή-
τρης Βίτσας, Φώτης Κουβέλης, Μερόπη 
Τζούφη, Αθανάσιος Ηλιόπουλος και Κων-
σταντίνος Στρατής, ενώπιον του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλου και παρουσία του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα.
Η ορκωμοσία πραγμα-
τοποιήθηκε χωρίς την 
παρουσία εκπροσώ-
που της Εκκλησίας. 
Αμίλητος μπήκε και 
βγήκε σαν τον κλέφτη 
αποφεύγοντας δημοσι-
ογράφους και κάμερες 
ο Φώτης Κουβέλης.
Τη συγκίνησή της για 
την τοποθέτηση της ως υφυπουργός Παι-
δείας εξέφρασε η Μερόπη Τζούφη προ-
σερχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο.
«Συγκινήθηκα αλλά δεν έκλαψα» είπε 
στους δημοσιογράφους που τη ρώτη-
σαν για την αντίδρασή της όταν έμαθε την 
υπουργοποίησή της.
«Γύρισα στην παιδική μου ηλικία. Είχα 
προσπαθήσει να είμαι η καλή μαθήτρια 
και στη συνέχεια να ανταποκριθώ σε 
άλλους ρόλους» είπε η κυρία Τζούφη. 
Λίγα λεπτά αργότερα οι δημοσιογρά-
φοι ρώτησαν και τον συζυγό της Βαγγέλη 
Μακάριο ο οποίος σε μια ασυνήθιστη 
κίνηση απάντησε στα ερωτήματά τους και 
εμφανίστηκε σίγουρος ότι «έχει όλα τα 
προσόντα και θα τα τα καταφέρει πολύ 
καλά».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ήταν πάντοτε στό-
χος αλλά δεν μπορώ να πω ότι το περί-
μενα».

Όσο για το τι είπε στην κυρία Τζούφη 
αποκάλυψε ότι «της είπα ότι δικαιώθηκε 
για όλη την πορεία που έχει ακολουθήσει 
στην πολιτική και προσωπική της πορεία»
Αμέσως μετά την ορκωμοσία των νέων 
μελών της κυβέρνησης ακολούθησε η 
τελετή παράδοσης-παραλαβής της ηγε-
σίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, από τον Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου στον Γιάννη Δραγασάκη. 
Στις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 
θα πραγματοποιηθεί τελικά στο υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η τελετή 
παράδοσης των αρμοδιοτήτων του απερ-
χόμενου υπουργού, Γιάννη Μουζάλα, στο 
νέο υπουργό, Δημήτρη Βίτσα.
Η τελετή είχε προγραμματιστεί αρχικά για 

σήμερα, Πέμπτη ωστόσο 
με ορθή επανάληψή του το 
γραφείο Τύπου του υπουρ-
γείου ενημέρωσε ότι η 
παράδοση-παραλαβή θα 
γίνει αύριο.
«Σημαντικό το έργο που 
επιτελείτε μέσα σε αντί-
ξοες συνθήκες με κυρίαρχη 
αντιξοότητα τις οικονομι-
κές συνθήκες» είπε ο νέος 

αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Φώτης Κουβέλης απευθυνόμενος στους 
στρατιωτικούς.
Ευρισκόμενος για πρώτη φορά μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων του στο 
Πεντάγωνο, ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε 
ότι θέλει να είναι «άξιος συνεχιστής ενός 
άξιου υπουργού» αναφερόμενος στα 
πεπραγμένα του Δημήτρη Βίτσα ο οποίος 
διορίστηκε υπουργός Μετανάστευσης.
«Να σας διαβεβαιώσω ότι τη συνεργα-
σία που έχετε επιτύχει διεκδικώ να επι-
τύχω και εγώ και η συνεργασία είναι 
αυτή που θα αναδείξει και το δικό μου 
έργο αλλά κυρίως το δικό σας έργο» 
τόνισε ο Φώτης Κουβέλης απευθυ-
νόμενος στα μέλη των ενόπλων δυνά-
μεων που παρακολουθούσαν την τελετή 
παράδοσης-παραλαβής των καθηκό-
ντων του αναπληρωτή υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας.



06 2 μαρτίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Σύμφωνα με την Αρχή τα στοιχεία δίνονται στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται στις ΗΠΑ για 
«Την καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή» καθώς και την πιθανή «διάπραξη 
ομοσπονδιακών αδικημάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία»

Η 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, ό-
πως ανακοίνωσε σήμερα, έδω-
σε την άδεια  στην   Novartis Ελ-

λάς για να διαβιβάσει, υπό τέσσερις συ-
γκεκριμένους περιορισμούς, προσωπικά 
δεδομένα προμηθευτών, εργαζομένων 
κλπ προς δημόσιες αρχές των ΗΠΑ ( υ-
πουργείο Δικαιοσύνης και Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς), καθώς έκρινε η Αρχή ότι 
η εν λόγω φαρμακοβιομηχανία  «έχει έν-
νομο συμφέρον συμμόρφωσης προς το 
αίτημα των δημοσίων αρχών των ΗΠΑ, 
διότι καταδεικνύει με τον τρόπο αυτό την 
πρόθεση συνεργασίας για τη διερεύνηση 
της υπόθεσης στο πλαίσιο άσκησης υπε-
ρασπιστικών δικαιωμάτων της».
Παράλληλα, η Αρχή με  τη  χορήγηση της 
άδειας  επέβαλε στην Novartis Ελλάς την 
υποχρέωση ενημέρωσης των πρώην και 
νυν εργαζόμενων, προμηθευτών, ιατρών, 
κ.ά., πριν τη διαβίβαση των προσωπικών 
δεδομένων προς τις αρχές των ΗΠΑ. Η 
ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει είτε  
μέσω γνωστοποίησης δια του Τύπου, 
στην οποία πρέπει να γίνεται μνεία ότι 
«τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν 
το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης 
εφόσον συντρέχουν νόμιμοι λόγοι».
Ειδικότερα, η Αρχή λόγω της υποβολής 
μεγάλου αριθμού σχετικών ερωτημά-
των από δημοσιογράφους και πολίτες σε 
ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:
«Η Novartis Ελλάς ζήτησε από την Αρχή 
τη χορήγηση άδειας διαβίβασης προσω-
πικών δεδομένων προς δημόσιες αρχές 
των ΗΠΑ, δηλαδή το υπουργείο Δικαι-
οσύνης (Department of Justice-DOJ) και 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities 
and Exchange Commission-SEC), οι 
οποίες διενεργούν με βάση την κατά 
νόμο αρμοδιότητά τους έρευνες, αστικής 
και ποινικής φύσης, για τυχόν παραβίαση 
του νόμου για «Την καταπολέμηση των 
πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή» 
(Foreign Corrupt Practices Act-FCPA), 
καθώς και τυχόν διάπραξη ομοσπονδι-
ακών αδικημάτων με βάση την κείμενη 
νομοθεσία. Οι εν λόγω έρευνες στρέφο-

νται σε βάρος της μητρικής Novartis AG 
που εδρεύει στην Ελβετία και θυγατρι-
κών εταιριών όπως η αιτούσα.
§  Στο πλαίσιο της ανωτέρω διερεύνησης 
υποβλήθηκε από τις ανωτέρω δημόσιες 
αρχές των ΗΠΑ αίτημα προς την Novartis 
Ελλάς για την από μέρους της οικειοθελή 
προσκόμιση εγγράφων που βρίσκονται 
στην Ελλάδα.
§  Οι κατά το κρινόμενο αίτημα της εται-
ρίας παραλήπτες των δεδομένων στις 
ΗΠΑ είναι δημόσιες αρχές, οι οποίες διε-
ρευνούν τυχόν παραβίαση της νομοθε-
σίας των ΗΠΑ για τη διαφθορά και άλλα 
ομοσπονδιακά αδικήματα και έχουν 
ερευνητικές αρμοδιότητες, αντίστοιχες 
με τις κατά το ελληνικό δίκαιο, «εισαγγε-
λικές και ανακριτικές» του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας και των ειδικών  ποινικών 
νόμων. Επιπλέον δε, σε περίπτωση διαπί-

στωσης των προαναφερόμενων παρα-
βάσεων, οι ανωτέρω δημόσιες αρχές των 
ΗΠΑ έχουν αρμοδιότητα επιβολής βαρύ-
τατων κυρώσεων, αστικής και ποινικής 
φύσης, καθώς και την παραπομπή προς 
εκδίκαση της υπόθεσης στο αρμόδιο 
δικαστήριο των ΗΠΑ.
§  Η Αρχή έκρινε ότι η αιτούσα έχει 
έννομο συμφέρον συμμόρφωσης προς 
το αίτημα των δημοσίων αρχών των ΗΠΑ, 
διότι καταδεικνύει με τον τρόπο αυτό την 
πρόθεση συνεργασίας για τη διερεύνηση 
της υπόθεσης στο πλαίσιο άσκησης υπε-
ρασπιστικών δικαιωμάτων της.
§  Η Αρχή έκρινε, επίσης, ότι προκειμέ-
νου να διαβιβαστούν τα ατομικά δεδο-
μένα, απαιτείται πάντως η τήρηση 
«σωστής ισορροπίας» μεταξύ αφενός 

του εννόμου συμφέροντος της εταιρίας, 
το οποίο συνίσταται στην αποτροπή κιν-
δύνου επιβολής σε βάρος της κυρώσεων 
από τις Αρχές των ΗΠΑ και αφετέρου 
της ανάγκης προστασίας των δικαιωμά-
των των υποκειμένων των δεδομένων με 
βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της 
προσφορότητας.
§  Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή χορή-
γησε την αιτούμενη άδεια διαβίβασης 
δεδομένων (α/α 2072/2018 – 7/2/2018) 
με τους παρακάτω όρους:
1) Το βάρος απόδειξης της διαβίβασης 
μόνο των αναγκαίων δεδομένων σε 
σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό φέρει 
ως υπεύθυνος επεξεργασίας αποκλει-
στικά η αιτούσα, χωρίς να απαλλάσσεται 
της σχετικής ευθύνης από μόνη τη χορή-
γηση της άδειας.
2) Η αιτούσα φέρει περαιτέρω την 
ευθύνη λήψης των κατάλληλων οργανω-
τικών και τεχνικών μέτρων για την ασφά-
λεια των δεδομένων και ως προς τις επε-
ξεργασίες από δικηγορικές εταιρίες και 
άλλους εκτελούντες στους οποίους έχει 
ανατεθεί από την αιτούσα η συλλογή και 
επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.
3) Η αιτούσα έχει την υποχρέωση να 
συνοδεύει κάθε πληροφορία που θα 
παραδώσει στις αρχές των ΗΠΑ από 
ρητό αίτημα τήρησης του απορρήτου των 
εγγράφων.
4) Επίσης, έχει την υποχρέωση να τηρεί τα 
εν λόγω δεδομένα στις εγκαταστάσεις ή 
στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της εταιρίας 
στην Ελλάδα είτε σε φυσική είτε σε ηλε-
κτρονική μορφή, ενόψει και της εκκρεμού-
σης ποινικής διαδικασίας  στην Ελλάδα.
§  Με την ίδια άδεια η Αρχή επέβαλε την 
υποχρέωση ενημέρωσης των υποκει-
μένων των δεδομένων (πρώην και νυν 
εργαζόμενων, προμηθευτών, ιατρών, 
κ.ά.), πριν τη διαβίβαση προς τις αρχές 
των ΗΠΑ, μέσω γνωστοποίησης δια 
του τύπου, στην οποία πρέπει να γίνε-
ται μνεία ότι τα υποκείμενα των δεδομέ-
νων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
αντίρρησης εφόσον συντρέχουν νόμιμοι 
λόγοι».

Η Novartis Ελλάς πήρε την άδεια να διαβιβάσει 
προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ

Καναδική εταιρεία θέλει 
50.000 στρέμματα στην 
Ξάνθη για επένδυση 
φαρμακευτικής 
κάνναβης

Στέργιος Πιτσιόρλα: «Πρόκειται για 
σοβαρή πρόταση, ελπίζουμε η επένδυση να 
πραγματοποιηθεί»

Μ
ετά τον νομό Ημαθίας μεγάλη μονάδα 
παραγωγής και καλλιέργειας φαρμα-
κευτικής κάνναβης δημιουργείται και 
στην Ξάνθη.

Εκπρόσωποι της ε ταιρε ίας «Aphr ia» από τον 
Καναδά συναντήθηκαν σήμερα με τον υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Οικονομίας Στέργιο Πιτσιόρλα και 
συζήτησαν για μια μεγάλη επένδυση που θα γίνει 
σε έκταση 50.000 στρεμμάτων. Όπως αναφέρει 
ο υφυπουργός σ το protothema.gr, «πρόκειται 
για μια σοβαρή πρόταση για καλλιέργεια 50.000 
σ τρεμμάτων. Μας παρουσίασαν όλο το σχέδιο 
αναλυτικά κι ελπίζουμε η επένδυση να πραγμα-
τοποιηθεί». 
Ήδη, το νομοσχέδιο για την καλλιέργεια ιατρικής 
κάνναβης βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας 
από τα αρμόδια υπουργεία και όπως είναι ανα-
μενόμενο η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναζήτηση 
επενδυτών. Η Aphria έχει έδρα το Οντάριο του 
Καναδά και είναι εισηγμένη στο Χρηματισ τήριο 
ενώ το ενδιαφέρον της έχει να κάνει με το κλίμα 
που επικρατεί στην Ελλάδα, το οποίο ευνοεί την 
καλλιέργεια του φυτού. 
Πρόκειται γ ια μια εξειδικευμένη ε ταιρεία σ την 
παραγωγή βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάν-
ναβης, παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί το 2013 
και διαθέτει ήδη θυγατρικές στις ΗΠΑ. 
Μάλισ τα πριν από περίπου δέκα ημέρες πραγ-
ματοποιήθηκε σ την Ξάνθη συνάν τηση με πρω-
τοβουλία της εταιρείας όπου έδωσαν το παρών 
450 αγρότες, βουλευτές του Νομού, γεωπόνοι, 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, δημοτικοί σύμβουλοι 
οι οποίοι ενημερώθηκαν γ ια τ ις προθέσεις της 
ε ταιρίας από τον διευθυν τή ανάλυσης Stephen 
Murphy ο οποίος τόνισε πως η προσέλευση και το 
ενδιαφέρον στην Ξάνθη, ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία. Όπως είπε, «το ενδιαφέρον είναι άμεσο και η 
εταιρία στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας 
αποζημιώνει με βάση τις καλλιεργούμενες εκτά-
σεις και παρέχει όλα τα εφόδια για την παραγωγή 
του προϊόν τος. Σε πρώτη φάση οι καλλιέργειες 
θα είναι ανοιχτές με ετήσιες συμβάσεις για τους 
αγρότες. Η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης 
είναι απλή και η συγκομιδή θα γίνεται με βιομη-
χανικά μέσα, με επιστημονικό και άρτια καταρτι-
σμένο προσωπικό της εταιρίας, η οποία θα είναι 
παρούσα συμβουλευτικά σε όλα θα στάδια παρα-
γωγής της βιομηχανικής κάνναβης».
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επικαιρότητα

Εντείνει το 
ελληνοαμερικανικό λόμπι 
στην Ουάσινγκτον τις 
προσπάθειες ενημέρωσης της 
αμερικανικής κυβέρνησης για 
την πρόσφατη κλιμάκωση της 
τουρκικής προκλητικότητας 
στο Αιγαίο αλλά και στην 
Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου.

Ο 
πρόεδρος του Ελληνο-
αμερικανικού Ινστιτού-
του (AHI), Νικ Λαριγκά-
κης, έστειλε επιστολή 

στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, 
στην οποία απαριθμεί μεταξύ άλ-
λων τις τελευταίες εξελίξεις στην 
περιοχή και περιγράφει την ένταση 
που επικρατεί.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου υπο-
στηρίζει ότι η στάση της Τουρκίας 
θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά 
συμφέροντα και την ασφάλεια 
στην ευρύτερη περιοχή της νοτι-
οανατολικής Μεσογείου. Παράλ-
ληλα, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να 
καταδικάσει σθεναρά τις τουρκι-
κές προκλήσεις, που τονίζει πως 
στρέφονται εναντίον των ΗΠΑ, της 
Ελλάδας, της Κύπρου και διεθνών 
πετρελαϊκών εταιριών.

«Οι επιθετικές και προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας (...) εναντίον 
των Ηνωμένων Πολιτειών και των 
συμμάχων τους, της Ελλάδας και 
της Κύπρου, είναι εμφανείς, απε-
ρίσκεπτες και επικίνδυνες. Παρο-
τρύνω την (αμερικανική) κυβέρ-
νηση να ενεργήσει για την στήριξη 
του κράτους δικαίου και να καλέσει 
την Τουρκία, που προκαλεί αυτές 
τις εντάσεις, να εγκαταλείψει τις 
επιθετικές ενέργειές που απειλούν 
την ειρήνη και τη σταθερότητα και 
δεν είναι προς το συμφέρον των 
Ηνωμένων Πολιτειών», συμπλη-
ρώνει ο κ. Λαριγκάκης στην επι-
στολή του.

Aναπληρώτρια γ.γ του ΝΑ-
ΤΟ: «Όταν οι γείτονές μας 
δεν είναι σταθεροί, τα απο-
τελέσματα τα νιώθουμε και 
εμείς»
Τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως 
κράτος μέλος της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου ανέπτυξε η ανα-
πληρώτρια γενική γραμματέας του 
ΝΑΤΟ Ρόουζ Γκοτεμίλερ.
Μιλώντας κατά την τελετή της επί-
σημης έναρξης του 3ου Οικονομι-
κού Φόρουμ Δελφών, η κυρία Γκο-
τεμίλερ αναφέρθηκε στην υποστή-

ριξη της Ελλάδας από τη βορειο-
ατλαντική συμμαχία κυρίως στο 
ανατολικό Αιγαίο, καθώς πλοία του 
ΝΑΤΟ συμμετέχουν, μαζί με την 
FRONTEX της Ε.Ε, στην έρευνα, τη 
διάσωση και την καταπολέμηση 
της παράνομης μετανάστευσης. 
«Ο αριθμός των μεταναστών που 
φθάνουν στην Ελλάδα έχει μει-
ωθεί σημαντικά απ’ όταν ανέλα-
βαν δράση τα πλοία του ΝΑΤΟ και 
συνεχίζει να μειώνεται», δήλωσε 
χαρακτηριστική η κυρία Γκότεμί-
λερ. 

Η αναπληρώτρια γενική γραμμα-
τέας του ΝΑΤΟ, παρόλο που απέ-
φυγε να αναφερθεί αμέσως στην 
τουρκική προκλητικότητα, επέ-
λεξε ένα γνωμικό για την αστά-
θεια της γειτονιάς μας. «Όταν οι 
γείτονές μας δεν είναι σταθεροί, 
τα αποτελέσματα τα νιώθουμε και 
εμείς», δήλωσε η κυρία Γκοτεμί-
λερ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες 
της προς την Ελλάδα η οποία παρά 
την οικονομική κρίση εξακολουθεί, 
σε αντίθεση με άλλους συμμάχους, 
να δαπανά το 2% του ΑΕΠ για την 

άμυνα, ακολουθώντας τις συμφω-
νίες του ΝΑΤΟ. 
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγ-
γελος Αποστολάκης χαρακτήρισε 
την ανατολική μεσόγειο ως μια 
από τις πιο προβληματικές περιο-
χές του πλανήτη, τονίζοντας ότι το 
ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν αντιληφθεί 
ότι η αστάθεια της περιοχής έχει 
αντίκτυπο και στην ΕΕ. “Η Ελλάδα 
αποτελεί θεμέλιο ειρήνης και πόλο 
σταθερότητας” δήλωσε ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ. 

Επιστολή του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου στον Τραμπ 
για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο
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Δραγασάκης «αθωώνει» 
Παπαδημητρίου για το επίδομα 
ενοικίου

Τ
ην άποψη ότι ο απερχόμενος πρόε-
δρος Οικονομίας Δημήτρης Παπαδη-
μητρίου δεν ήρθε στην Ελλάδα ούτε 
για χρήματα ούτε για δόξα εξέφρασε 

ο νέος υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγα-
σάκης στη σκιά του σκανδάλου με το επίδο-
μα ενοικίου ύψους 23.000 ευρώ που πήρε η 
σύζυγος του κ. Παπαδημητρίου Ράνια Αντω-
νοπούλου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από 
την πλευρά του υποστήριξε ότι φεύγει από το 
υπουργείο κάτω από «απρόσμενες περιστά-
σεις» στην πιο κρίσιμη φάση, όπως είπε, της 
οικονομίας και χωρίς να έχει ολοκληρώσει 
το έργο του.
Στην ομιλία του ο κ. Δραγασάκης αποκάλυψε 
ότι «ίσως φέρω ένα μέρος της ευθύνης που 
είχε συμβολή σε αυτό το υπουργείο ο Δημή-
τρης Παπαδημητρίου».
Ο νέος υπουργός Οικονομίας αναρωτήθηκε 
αν είχε μεγαλύτερη ευθύνη όταν ήταν βου-
λευτής του Συνασπισμού του 6% ή τώρα ως 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον ίδιο η χώρα δεν βγαίνει μόνο 
από τα μνημόνια αλλά με την κρίση, τονί-
ζοντας ότι «η περίοδος που περνάμε είναι 
κρίσιμη. Αυτά που θα κάνουμε τους επόμε-
νους 6 μήνες θα επηρεάσουν την πορεία των 
πραγμάτων τα επόμενα δέκα χρόνια».
Έθεσε ως κατευθυντήρια γραμμή «να δουλέ-
ψουμε συλλογικά» λέγοντας ότι «έχω μάθει 
να δουλεύω ως μέρος μιας ομάδας ακόμα και 
όταν δεν υπάρχει ομάδα».
«Πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση και όχι μόνο 
ανάπτυξη γιατί έχουμε χάσει πολύ πλούτο» 
συμπλήρωσε ο κ. Δραγασάκης.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου ευχαρίστησε, 
επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα που του επέτρεψε 
να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, ευχή-
θηκε την καλύτερη δυνατή συνέχεια στον 
Γιάννη Δραγασάκη και τόνισε ότι «αξίζει να 
έχει ρόλο στα δημόσια πράγματα ο Αλέξης 
Χαρίτσης».

επικαιρότητα

Ποιος είναι ο Χαράλαμπος 
Πανοτόπουλος - Ένθερμος 
υποστηρικτής του Τσίπρα, του 
Πολάκη και του... Άρη Βελουχιώτη

Π
ρωτομάστορας στο άλλαγμα λα-
διών σε «παπιά» και σκούτερ, τη 
ρύθμιση βαλβίδων, το καθάρισμα 
καρμπιρατέρ και ό,τι άλλο απαιτεί 

το σέρβις των δικύκλων, είναι ο νέος αντι-
πρόεδρος του νοσοκομείου Σαντορίνης και 
στενός συνεργάτης του αναπληρωτή υπουρ-
γού Υγείας, Παύλου Πολάκη. Ο Χαράλαμπος 
Πανοτόπουλος διατηρεί συνεργείο επισκευ-
ής και συντήρησης μοτοσικλετών, ενώ στο 
παρελθόν υπήρξε και κλητήρας στην «Ελευ-
θεροτυπία».
Από τα γράσα και τις ράμπες του συνεργείου 
του, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία που 
παρουσιάζει το protothema.gr, ο κ. Πανο-
τόπουλος είναι σήμερα το «Νο 2» στη διοί-
κηση του Γενικού Νοσοκομείου Σαντορίνης, 
το οποίο μάλιστα έχει χρειαστεί ο ίδιος να 
επισκεφθεί ως ασθενής για εξαγωγή φρονι-
μίτη, όπως ενημέρωνε τους διαδικτυακούς 

του φίλους.
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας και ο νέος 
αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Σαντο-
ρίνης έχουν το ίδιο πάθος, το ψαροντού-
φεκο. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες του 
κ. Πανοτόπουλου να ποζάρει περήφανος 
με το ψαροντούφεκο, όχι όμως μέσα στη 
θάλασσα, αλλά σε κάποιο χώρο του γενικού 
νοσοκομείου Θήρας -ευτυχώς, όχι στο χει-
ρουργείο...
Ο κ. Πανοτόπουλος, εκτός από συνεργάτης 
του κ. Πολάκη, δηλώνει και ένθερμος οπα-
δός του. Στους λογαριασμούς του στα social 
media αποθεώνει τον πολιτικό του προϊστά-
μενο, ενώ ανεβάζει και σκίτσα σοσιαλιστι-
κού ρεαλισμού. Διθυραμβικά σχόλια κάνει 
και για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο τιμονιέρη».
Ένα ακόμη κοινό στοιχείο του κ. Πανοτόπου-
λου με τον κ. Πολάκη είναι η λατρεία του 
στη μορφή του Άρη Βελουχιώτη, πορτρέτο 
του οποίου έχει ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας στο γραφείο του.
Με τέτοια προσόντα, πώς να μην τοποθετη-
θεί σε ανώτατη θέση στη διοίκηση του Γενι-
κού Νοσοκομείου Θήρας...

Όταν ο νέος αντιπρόεδρος του 
νοσοκομείου Σαντορίνης άλλαζε λάδια 
σε μοτοσικλέτες

Πρέπει τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες που σήμερα βιώνουμε να 
τις δούμε σαν παράθυρο ευκαιρίας, τόνισε ο πρώην διοικητής της ΤτΕ 
σημειώνοντας όμως και τον κίνδυνο μεταρρυθμιστικής κόπωσης

Προβόπουλος: Η χώρα 
χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ 
80 δισ. ευρώ

Τ
ην εκτίμηση ότι σήμερα, μετά από 
χρόνια επώδυνων προσαρμογών 
και καθώς η ανάκαμψη σταθερά ε-
ντείνεται, υπάρχει κίνδυνος μεταρ-

ρυθμιστικής κόπωσης, τόσο σε εθνικό ό-
σο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατύπωσε 
από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ 
των Δελφών, ο πρώην διοικητής της Τρα-
πέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιώργος Προβό-
πουλος.
«Η κόπωση αυτή ενδέχεται να μειώσει 
την πολιτική επιθυμία και προθυμία για τη 
συνέχιση διαρθρωτικών αλλαγών και τη 
διόρθωση του οικοδομήματος της ΟΝΕ, 
που είναι ημιτελές ακόμη. Η βελτίωση της 
οικονομικής ανάπτυξης πιθανώς να δημι-
ουργήσει αίσθημα ασφάλειας και να απο-
δυναμώσει την αντίληψη του επείγοντος 
που υπήρχε όσο η κρίση ήταν σε εξέλιξη. 
Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει τις καλύ-
τερες οικονομικές συνθήκες που σήμερα 
βιώνουμε να τις δούμε σαν παράθυρο 
ευκαιρίας, για να κάνουμε τις απαραίτητες 
αλλαγές που δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγ-
μής, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η επόμενη 
κρίση δεν μας πιάσει σε αδύναμη θέση 
όπως στο παρελθόν» σημείωσε ο κ. Προ-
βόπουλος και πρόσθεσε ότι «έχοντας σαν 
οδηγό τα διδάγματα της κρίσης, πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη θα μας 
βρει πιο ανθεκτικούς και θα οδηγήσει σε 
περαιτέρω σύγκλιση των οικονομιών στην 
Ευρώπη».
Ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δας επεσήμανε επίσης την ανάγκη για ένα 
επενδυτικό σοκ 80 δισ. ευρώ στη χώρα 
προκειμένου να επιστρέψει στο μονοπάτι 
της ανάπτυξης. 
Όπως είπε, το 2007 οι επενδύσεις αντι-
προσώπευαν το 24% του ΑΕΠ, ποσο-
στό το οποίο έκλεισε στο περίπου 12% 
το 2016. Το ποσοστό της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης αντίθετα, όχι μόνο δεν κατέ-
βηκε, αλλά έχει φτάσει στο 70%. Μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ, η ελληνική οικονομία 
εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτι-
κής κατανάλωσης επί του ΑΕΠ και το χαμη-
λότερο ποσοστό επενδύσεων.

Μετά το 2010, οι καθαρές επενδύσεις ήταν 
αρνητικές, δηλαδή οι αποσβέσεις ξεπέ-
ρασαν τις ακαθάριστες επενδύσεις. Που 
σημαίνει ότι το φυσικό κεφάλαιο μειώνε-
ται σταθερά. Υπολογίζεται ότι από το 2010 
μέχρι σήμερα το κεφάλαιο της χώρας έχει 
μειωθεί κατά περίπου 80 δισ. ευρώ. Για 
να βρεθεί ξανά η χώρα σε μονοπάτι κανο-
νικότητας και ανάπτυξης, θα πρέπει να 
δεχθεί ένα επενδυτικό σοκ, τουλάχιστον 
τέτοιας τάξης μεγέθους. Παράλληλα, χρει-
άζεται ένας μόνιμος υπερδιπλασιασμός 
του ποσοστού των επενδύσεων. Αυτές, 
σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο πρέπει 
να στραφούν στον τομέα που παράγει τα 
λεγόμενα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά.
Ο πρώην διοικητής της ΤτΕ σημείωσε 
ακόμη ότι η συζήτηση για το πότε θα αρχί-
σει η αλλαγή της τάσης της νομισματικής 
πολιτικής επί το αυστηρότερο στην ΕΕ 
έχει ήδη ανοίξει. «Βεβαίως όταν αυτή η 
αλλαγή γίνει, θα πρέπει να γίνει με πολύ 
μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να δημι-
ουργήσει τεράστιες αναταράξεις, κάποιες 
από τις οποίες βλέπουμε τις τελευταίες 
εβδομάδες να εκτυλίσσονται στις ΗΠΑ» 
είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Προβόπουλος επισήμανε ακόμη ότι 
10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης 
εξακολουθούν να απαιτούνται προσπά-
θειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ευρω-
παϊκή οικονομία ενισχύεται, η απασχό-
ληση αυξάνεται, το Brexit δεν έχει προ-
καλέσει ανήκεστο βλάβη στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα και στο πολιτικό επίπεδο 
απομένουν μόνο οι ιταλικές εκλογές για να 
ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία επι-
σήμανε ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται 
σταθερά τα τελευταία 19 τρίμηνα κι ότι 
με βάση τα πρώτα στοιχεία, η οικονομία 
κινείται στον ίδιο ρυθμό και φέτος.
Πρόσθεσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα 
τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα τεράστιο 
βήμα, σε σχέση με τη μεταφορά της ευθύ-
νης της τραπεζικής εποπτείας και εξυγίαν-
σης από το εθνικό επίπεδο στον ευρωπα-
ϊκό εποπτικό μηχανισμό.
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επικαιρότητα
Αστυνομικοί κατά Τόσκα για τα 
«σπασμένα» των αναρχικών: Ο 
υπουργός στέλνει μήνυμα ανοχής

«Είναι άδικο να τα ρίχνουμε στους 
αστυνομικούς και ο υπουργός το 
έκανε πράξη» δηλώνει στο ΘΕΜΑ 
104,6 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, Γρηγόρης Γερακαράκος 
- Τεντόμας: Να αποζημιωθούν οι 
καταστηματάρχες

Σ
τον αναπληρωτή υπουργό προ-
στασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, 
έστρεψε τα βέλη του ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Α-

στυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Γρη-
γόρης Γερακαράκος, μιλώντας για τις κα-
ταδρομικές επιθέσεις των αλληλέγγυων 
και τη στάση της Αστυνομίας τις τελευταί-
ες ημέρες
Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 με αφορμή 
την επίσκεψη του κ. Τόσκα στη ΓΑΔΑ και 
την κριτική που άσκησε στους αξιωματι-
κούς της αστυνομίας για μειωμένα αντα-
νακλαστικά στις επιθέσεις με χειροβομ-
βίδα στο Α.Τ. Καισαριανής και στις κατα-
στροφές καταστημάτων στην Ερμού και 
αλλού, ο κ. Γερακαράκος είπε ότι «είναι 
άδικο να τα ρίχνουμε στους αστυνομι-
κούς και ο υπουργός το έκανε πράξη. Ο 
κ. Τόσκας στέλνει το μήνυμα της ανοχής. 
Ξέρει το ρόλο του. Όμως, πρέπει να ανα-
λογίζεται τι έχει δείξει το προηγούμενο 
διάστημα».
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από ένα 
μήνα έγιναν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και 
τοποθετήθηκαν οι νέοι αξιωματικοί, τους 

οποίους επέλεξε ο κ. Τόσκας. 
Ο Γρηγόρης Γερακαράκος δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί και στο ρόλο της Πολιτείας 
μετά τη σύλληψη, κάποιες φορές, των 
λεγόμενων «μπαχαλάκηδων».
«Δεν πάει το κράτος ως πολιτικός ενά-
γων στη δίκη -δηλαδή κάποιος από το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να υπε-
ρασπιστεί τη δημόσια περιουσία που 
έχει καταστρέψει ο κατηγορούμενος- με 
αποτέλεσμα να μην καταδικάζονται. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που καταστρέφουν. 
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν δείξει ανοχή. 
Με αυτό τον τρόπο, είτε με δόλο είτε 
όχι, υπερασπίζονται αυτούς τους κυρί-
ους» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ στην 
εκπομπή «Εντός ΘΕΜΑτος» με τον Γιώργο 
Λαμπράκο και τον Παναγιώτη Σουρέλη. 

Πρόταση Τεντόμα για αποζημί-
ωση των καταστηματαρχών
Τους καταστηματάρχες της Ερμού που 
επλήγησαν από τους βανδαλισμούς επι-
σκέφθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
Θανάσης Πλεύρης, Δημήτρης Κωνστα-
ντάρας, Χρήστος Τεντόμας και ο Σύμβου-
λος της 1ης κοινότητας Σάκης Αθανασά-
κης με μέλη του εμπορικού συλλόγου 
Αθηνών.
Συζήτησαν μαζί τους και πέρα από την 
στηρίζει τους, τους παρουσίασαν πρό-
ταση που θα καταθέσουν σήμερα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθη-
ναίων για οικονομική τους ενίσχυση σύμ-
φωνα με το αρ. 20 του Ν. 3775/09 και με 
μείωση των δημοτικών τελών.
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Τ
ο ψηλότερο πλεόνασμα των τελευταίων εν-
νέα χρόνων κατέγραψαν οι λογαριασμοί της 
γενικής κυβέρνησης το 2017 με το ισοζύγιο 
να καταγράφει πλεόνασμα €360,7 εκατομ-

μυρίων που αντιστοιχεί στο 1,9% του ΑΕΠ.
Πρόκειται για το ψηλότερο πλεόνασμα μετά το 
2007 όταν αυτό ανερχόταν στα €505 εκατ.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ετήσια στοιχεία 
που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρε-
σία, οι συνολικές δαπάνες για το 2017 σημείωσαν 
αύξηση κατά €311,6 εκ., ή 4,5%, σε σύγκριση με το 
2016 και ανήλθαν στα €7.257,6 εκ. από €6.946,0 
εκ.
Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων 
τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων 
δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €90,2 
εκ., ήτοι 4,0%, και ανήλθαν στα €2.346,2 εκ. 
(από €2.256,0 εκ. το 2016). Οι κοινωνικές παρο-
χές αυξήθηκαν κατά €54,4 εκ. (2,1%) και ανήλ-
θαν στα €2.618,3 εκ. (από €2.563,9 εκ. το 2016), 
ενώ αύξηση παρατηρείται και στους πληρωθέντες 
τόκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €15,0 εκ. και 
ανήλθαν στα €479,9 εκ. σε σύγκριση με €464,9 εκ. 
τον προηγούμενο χρόνο.
Σημαντική αύξηση που φτάνει τα 17,2% παρουσία-
σαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες σε από-
λυτους αριθμούς αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ. φτάνο-

ντας στα €487,9 εκ. (από €416,4 εκ. το 2016).
Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 
€8,1 εκ. και ανήλθαν στα €95,7 εκ. (από €103,8 
εκ. το 2016) ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξή-
θηκαν κατά €64,0 εκ. και ανήλθαν στα €461.8 εκ. 
το 2017 σε σύγκριση με €397,8 εκ. το 2016 (16,1% 
αύξηση). Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά €42,1 
εκ. (μείωση 43,3%) και ανήλθαν στα €55,1 εκ. από 
€97,2 εκ. το 2016.
Αύξηση 8,4% ή €590 εκατ. παρουσίασαν τα συνο-
λικά έσοδα αυξήθηκαν και ανήλθαν στα €7.618,3 
εκ. το 2017 (από €7.028,4 εκ. το 2016).
Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες κατηγορίες 
εσόδων.
Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 
11,0% (ή €299,4 εκ.), φτάνοντας στα €3,032 δισ, 
εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την 
αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση 
της τάξης του 11,1%, και ανήλθαν στα €1.85 δισ.
Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το 2017 
αυξήθηκαν κατά 10,5% (ή €162,5 εκ.) και ανήλ-
θαν στα €1,70 δισ. Τα έσοδα από τη φορολογία 
στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά 
€81,3 εκ. ή 4,6% και ανήλθαν στα €1.83 δισ, ενώ 
τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
€52,4 εκ. (ή 9,9%) και ανήλθαν στα €579,4 εκ.

Ρεκόρ εννιαετίας το πλεόνασμα 

Μονοψήφια η ανεργία τον 
Ιανουάριο με 9,8% 

Τ
ο ποσοστό ανεργίας της Κύπρου μειώθη-
κε στο 9,8% τον Ιανουάριο του 2018, σύμ-
φωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Eurostat, από 10,3% το 

Δεκέμβριο του 2017 και 12,6% τον Ιανουάριο του 
2017. Τον Ιανουάριο του 2018, 42 000 άτομα ήταν 
άνεργοι στην Κύπρο, από 44 000 τον Δεκέμβριο 
του 2017 και 53 000 τον Ιανουάριο του 2017. Η α-
νεργία έφτασε το 9,9% μεταξύ των ανδρών και το 
9,8% μεταξύ των γυναικών.
Ως εκ τούτου, η Κύπρος σημείωσε τη μεγαλύτερη 
μείωση που κατέγραψε η Eurostat, από 12,6% 
σε 9,8%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα (από 
23,3% σε 20,9% μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και 
Νοεμβρίου 2017), την Κροατία (από 12,2% στο 
9,8%), την Πορτογαλία (από 10,1% στο 7,9%) και 
στην Ισπανία (από 18,4% σε 16,3%).
Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσο-
στό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 8,6% 
τον Ιανουάριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με 

το Δεκέμβριο του 2017 και μειωμένο από 9,6% τον 
Ιανουάριο του 2017. Πρόκειται για το χαμηλότερο 
ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από 
τον Δεκέμβριο του 2008.
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 7,3% τον 
Ιανουάριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2017 και μειωμένο από 8,1% τον 
Ιανουάριο του 2017. Αυτό παραμένει το χαμηλό-
τερο ποσοστό που διαπιστώθηκε στην ΕΕ28 από 
τον Οκτώβριο του 2008.
Η Eurostat εκτιμά ότι 17,931 εκατομμύρια άνδρες 
και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 14,111 εκα-
τομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον 
Ιανουάριο του 2018. Σε σύγκριση με τον Δεκέμ-
βριο του 2017, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 
κατά 19 000 στην ΕΕ28 και κατά 10 000 ζώνη του 
ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017, η 
ανεργία μειώθηκε κατά 1,867 εκατομμύρια στην 
ΕΕ28 και κατά 1.429 εκατομμύρια στη ζώνη του 
ευρώ.

Μ
ε πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζει 
ακόμα η Κύπρος, αλλά και των θετικών προοπτικών που 
διαθέτει, δήλωσε ότι αναλαμβάνει εκ νέου από σήμερα τη 
θέση του Υπουργού Οικονομικών ο Χάρης Γεωργιάδης, 

τονίζοντας την ετοιμότητα του ιδίου και των συνεργατών του να κρατή-
σουν σταθερή την πορεία του τόπου.
Σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Οικονομικών, με την ευκαιρία της ανά-
ληψης εκ νέου των καθηκόντων του, παρουσία των συνεργατών του 
και του προσωπικού του Υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στο προσωπικό του Υπουργείου, ευχαριστώντας τους για την 
προσπάθειά τους, τη δουλειά τους, καθώς και για τη συνέπεια και τη 
συνεργασία που είχαν τα τελευταία πέντε χρόνια.
Σημείωσε πως όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2013, η οικονομία ήταν υπό 
κατάρρευση, ωστόσο από νωρίς διαπίστωσε ότι σε αυτό το Υπουργείο 
και τις υπηρεσίες του υπήρχαν άνθρωποι πάνω στους οποίους θα μπο-
ρούσε να βασιστεί.
«Περάσαμε και έπρεπε να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις. 
Είχαμε μια δύσκολη αποστολή. Αλλά μέσα κι από τη δική σας προσπά-
θεια, μέσα από τη δική σας συμβολή έχουμε πετύχει πολλά. Η χώρα 
μας στέκεται στα πόδια της. Δημιουργήσαμε συνθήκες σταθερότητας 
και εμπιστοσύνης που επέτρεψαν στις παραγωγικές δυνάμεις της οικο-
νομίας μας να μας οδηγήσουν σε έξοδο από την πιο βαθιά ύφεση που 
αντιμετώπισε η χώρα μας μετά το 1974», είπε.
«Είμαστε σε θέση, μπορούμε σήμερα με μεγαλύτερη άνεση να διαχει-
ριστούμε τις προκλήσεις που παραμένουν, και δεν υπάρχει αμφιβολία, 
βεβαίως και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και πολ-
λές φορές έχω αναφέρει ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε ακόμη, κι 
είναι ακριβώς με πλήρη συναίσθηση και των δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζουμε ακόμη, αλλά και των θετικών προοπτικών που η πατρίδα 
μας διαθέτει, που αναλαμβάνω σήμερα εκ νέου την ευθύνη του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», σημείωσε.
«Το Υπουργείο Οικονομικών είναι πράγματι και δύσκολο και απαιτη-
τικό, αλλά είναι και το καλύτερο Υπουργείο επειδή έχει όλους εσάς», 
είπε ο Χάρης Γεωργιάδης απευθυνόμενος στο προσωπικό του Υπουρ-
γείου.
Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, συνέχισε, «αλλά είμαστε πανέτοιμοι να 
τις διαχειριστούμε, όπως είμαστε και πανέτοιμοι να δουλέψουμε για να 
εδραιώσουμε και να ενδυναμώσουμε και τις θετικές προοπτικές που η 
χώρα μας διαθέτει».
«Είμαι βέβαιος, το ξέρω, ότι και για το επόμενο διάστημα θα μπορώ 
να βασιστώ πάνω σας, ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, ότι θα 
συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια, ότι θα κρατήσουμε σταθερή την 
πορεία για το καλό του τόπου μας, για το καλό των συμπολιτών μας», 
κατέληξε ο Υπουργός.
Απευθυνόμενος στον Υπουργό Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Χρήστος Πατσαλίδης, ανέφερε πως ο επαναδιορισμός του 
είναι αποτέλεσμα της καθολικής αναγνώρισης και της καθοριστικής 
συμβολής του στο χειρισμό της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που 
αντιμετώπισε η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το 1974, της επιτυχούς εξό-
δου από το μνημόνιο και της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, σε δημοσιονομικό πλεόνασμα και σε μείωση της 
ανεργίας.
«Η συνέχιση της παρουσίας σας στο πηδάλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών διατηρεί και ενισχύει τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και 
ασφάλεια, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και τους διεθνείς 
οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε» είπε.

Αναλαμβάνει πάλι το Υπ. 
Οικονομικών ο Χάρης 
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εδώ Κύπρος

Σ
τόχος η έκδοση των 
τριών τόμων του υλι-
κού του Φακέλου της 
Κύπρου εντός του πρώ-

του εξαμήνου του 2018
Κοινός στόχος της Διευρυμέ-
νης Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων και Υπηρεσιακών Παρα-
γόντων της Βουλής των Αντι-
προσώπων για τον Φάκελο της 
Κύπρου με την αντίστοιχη επι-
τροπή της Βουλής των Ελλήνων 
είναι η έκδοση των πρώτων 
τριών τόμων του υλικού του 
Φακέλου της Κύπρου, αν είναι 
δυνατό, εντός του πρώτου εξα-
μήνου του 2018.
Ανακοίνωση της Βουλής ανα-
φέρει ότι ολοκληρώθηκαν 
χθες οι διήμερες εργασίες 
των κοινών συνεδριάσεων της 
Διευρυμένης Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων και Υπηρεσιακών 
Παραγόντων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για το Φάκελο 
της Κύπρου με την αντίστοιχη 
επιτροπή της Βουλής των Ελλή-
νων, με αποκλειστικό θέμα 
την από κοινού προγραμμα-
τιζόμενη έκδοση του υλικού 
του Φακέλου της Κύπρου, σε 
πρώτο στάδιο των πρώτων 
τριών τόμων. Οι δύο επιτροπές 
εξέτασαν θέματα τόσο ουσίας 
όσο και διαδικαστικού και 
τεχνικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τη Βουλή, η εν 
λόγω έκδοση αποτελεί υλο-
ποίηση της εξαγγελθείσας 
δέσμευσης των Προέδρων 
των δύο Κοινοβουλίων όπως 
το υλικό του Φακέλου της 
Κύπρου έρθει στο φως και 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
για κοινοβουλευτικούς ή επι-
στημονικούς/ιστορικούς σκο-
πούς, με την έγκριση των εκά-
στοτε Προέδρων των δύο Κοι-
νοβουλίων, ώστε να παραδο-
θεί στην κοινωνία των πολι-
τών η ιστορική αλήθεια γύρω 
από την τραγωδία του 1974, 
και να τερματισθεί με ιστορική 
εκκρεμότητα.

Φάκελος 
Κύπρου: Οι 3 
πρώτοι τόμοι 
στο 1ο εξάμηνο 
2018 

Την πρώτη του συνεδρία, 
πραγματοποίησε μετά την 
τελετή διαβεβαίωσης στο 
Προεδρικό Μέγαρο, το 
νέο Υπουργικό Συμβούλιο 
υπό τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη.

Μ
ετά τη λήξη της τελε-
τής διαβεβαίωσης 
των μελών του νέου 
Υπουργικού Συμβου-

λίου και διορισμού κυβερνητικών 
αξιωματούχων, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, συνοδευόμενος από 
τα μέλη του Υπουργικού Συμβου-
λίου και τους Επιτρόπους, μετέβη-
σαν στον ανδριάντα του Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ΄ που βρίσκεται στον 
προαύλιο χώρο του Προεδρικού 
Μεγάρου, όπου ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και οι 
Υπουργοί επέστρεψαν στην είσοδο 
του Προεδρικού Μεγάρου για τη 
λήψη οικογενειακής φωτογρα-
φίας, ενώ αμέσως μετά, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης προέδρευσε 
της πρώτης συνεδρίας του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου.
Μετά τη λήξη της συνεδρίας του 
Υπουργικού Συμβουλίου, οι νέοι 
Υπουργοί αναχώρησαν για τα 
Υπουργεία για τις τελετές παράδο-
σης-παραλαβής.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την 
ολοκλήρωση του Υπουργικού, 
ο νέος Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος Πρόδρομος Προδρόμου είπε 
πως είναι μεγάλη ευθύνη αλλά και 
τιμή που του δίνεται από τον Πρό-
εδρο για να αναλάβει τη θέση του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
«Ευθύνη να είμαι η φωνή μιας δια-
κυβέρνησης η οποία έχει πετύχει 
το να επανεκλεγεί ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας με ισχυρή εντολή 
από τους Κύπριους πολίτες», είπε.
Ο Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
ζήτησε, μεταξύ άλλων, από τους 
Υπουργούς του τείνουν ευήκοον 
ους στις συστάσεις του Γενικού 
Ελεγκτή ως προς τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται 
και βεβαίως ως προς τους κανό-
νες της χρηστής διοίκησης, επανέ-
λαβε την πρόθεσή του για μηδε-
νική ανοχή έναντι φαινομένων δια-
φθοράς σημειώνοντας ότι θα πρέ-
πει να γίνει πράξη σε συνεργασία 
και με τα πολιτικά κόμματα και ανα-
κοίνωσε περιοδεία τις επόμενες 
εβδομάδες για παρακολούθηση 
της προόδου που επιτελείται στα 
έργα που έχουν εξαγγελθεί.
Επισήμανε επίσης ότι επικοινωνι-
ακά «στόχος δεν είναι η όξυνση 
του πολιτικού κλίματος, είναι η με 
ήπιους τόνους και με επιχειρήματα 
αντιμετώπιση της όποιας καλοδε-
χούμενης κριτικής, που καθηκό-
ντως η αντιπολίτευση θα ασκεί».
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην 
υπογραφή από 
τους Υπουργούς 
του Κώδικα Δεο-
ντολογίας, ο οποίος 
θ εσ μο θ ε τ ήθ ηκε 
από την πρώτη του 
διακυβέρνηση το 
2018.
Ο Κώδικας θέτει, 
όπως είπε, τα πλαί-
σια μέσα στα οποία πρέπει να 
κινείται ο κάθε Υπουργός «ιδιαί-
τερα έχοντας κατά νου, πριν και 
πάνω από όλα, την ανάγκη να 
τηρούνται οι κανόνες της αξιοκρα-
τίας, της ευθυκρισίας, πάντοτε της 
χρηστής διοίκησης και βεβαίως 
η αποφυγή της οποιασδήποτε 
εμπλοκής ή συναλλαγής με οποιον-
δήποτε ο οποίος ενδεχόμενα να 
έχει συμφέρον από το Υπουργείο 

από το οποίο υπηρετείτε».
Αναφερόμενος στον προγραμμα-
τισμό δράσεων που έχουν γίνει 
από πλευράς Κυβέρνησης σημεί-
ωσε ότι αυτό που ο ίδιος αναμένει 
σε συνεννόηση και με τον Γραμμα-
τέα του Υπουργικού Συμβουλίου 
να καταρτιστεί και ο κατάλογος των 
έργων που έχουν εξαγγελθεί «γιατί 
τις επόμενες των εβδομάδων θα 
περιοδεύσουμε κατά επαρχία για 
να δούμε που βρίσκονται τα έργα 
τα οποία έχουν εξαγγελθεί αλλά 
και πως μεθοδεύουμε έτσι ώστε 
αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί να 
γίνουν πραγματικότητα».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέ-
φερε ακόμη ότι σε κάθε Υπουργείο 
υπάρχουν οι Επιτροπές Ελέγχου 
«οι οποίες πέραν από το να παρα-
κολουθούν την νομότυπη αλλά και 
την ορθή λειτουργία των Υπουρ-
γείων, στόχο έχουν να παρακο-
λουθούν τις εκθέσεις του Γενικού 
Ελεγκτή, ο οποίος είναι ένας εκ 
των συνεργατών μας και προς τον 
οποίο θα πρέπει να τείνουν ευή-

κοον ους, όχι ως 
προς τις πολιτικές 
αποφάσεις αυτές 
ε ίναι θέμα του 
Υπουργικού Συμ-
βουλίου, αλλά ως 
προς τις διαδικα-
σίες που πρέπει να 
ακολουθούνται και 
βεβαίως ως προς 

τους κανόνες της χρηστής διοίκη-
σης, που είναι ένα θέμα σημαντικό 
και εκ των προτεραιοτήτων της 
κυβερνήσεων».
Παρακάλεσε επίσης τους Υπουρ-
γούς να γίνεται διαβούλευση με 
τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη 
Γεωργιάδη για τις προτάσεις τους 
προτού παρουσιαστούν ενώπιον 
του Υπουργικού «έτσι ώστε να 
είναι δικαιολογημένη από πλευ-

ράς οικονομικών δυνατοτήτων του 
κράτους η πρόταση».
Μέχρι σήμερα, επισήμανε ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης, «λειτουρ-
γήσαμε σαν μια οικογένεια, το 
Υπουργικό Συμβούλιο, με από-
λυτη συνεργασία, χωρίς ποτέ 
να παρατηρηθούν διαφωνίες 
ουσίας». Μπορεί, πρόσθεσε, να 
γίνεται και θα γίνεται ο διάλογος, 
αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα 
από μια αυστηρή διαδικασία που 
ακολουθούσαμε και ιδιαίτερα με 
τις οδηγίες του Υπουργού Οικονο-
μικών, «κατορθώσαμε να επιτύ-
χουμε τα αποτελέσματα που επι-
τύχαμε».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επα-
νέλαβε ότι οι πολιτικές της Κυβέρ-
νησης θα πρέπει να υλοποιήσουν 
ένα όραμα: «πρώτον να μετατρέ-
ψουμε αυτό το κράτος σε ένα σύγ-
χρονο, που να είναι υπηρέτης του 
λαού και όχι ο λαός να υπηρετεί 
τους λειτουργούς».
«Ένα δεύτερο είναι ένα κράτος 
πρόνοιας, ένα τρίτο είναι ο εκσυγ-
χρονισμός, όπως είχα πει απαρχής 
βεβαίως, της δημόσιας υπηρεσίας 
έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσμα-
τική, να γίνει πιο δημιουργική, να 
καταστήσει την οικονομία μας πιο 
ανταγωνιστική».
Όπως έχω πει ένα κράτος πρόνοιας 
μέσα από τις πολιτικές που ακο-
λουθήσαμε τα προηγούμενα χρό-
νια έχει πλέον στοχευμένη στρατη-
γική προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα των ευάλω-
των, αλλά και  όσων με βάση κριτή-
ρια έχουν ανάγκη.
«Ταυτόχρονα, υποχρέωσή μας 
είναι να υλοποιήσουμε το ΓεΣΥ 
κάτι το οποίο δυστυχώς στιγματί-
ζει την χώρα μας αφού είναι η μόνη 
από τις ευρωπαϊκές χώρες και πολ-
λές άλλες που δεν έχει ένα ανάλογο 
σύστημα», τόνισε.

Τι ζήτησε ο Πρόεδρος από τους Υπουργούς 
του στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο
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Ε
λεύθερη θεωρείται στην Αυστρία η 
χρήση της φράσης «άντε γ…σου» σε 
οποιονδήποτε πολιτικό, με τη μόνη 
προϋπόθεση να στηρίζεται σε επι-

χείρημα. Η φράση μπορεί να απευθύνεται 
σε οποιονδήποτε πολιτικό, ακόμη και στον 
αντικαγκελάριο, σύμφωνα με το εφετείο της 
Βιέννης, επικαλούμενο την ελευθερία της 
έκφρασης. 
Όλα ξεκίνησαν όταν στο δικαστήριο προσέ-
φυγε ο ηγέτης της ακροδεξιάς και αντικα-
γκελάριος Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε, μετά από 
φραστική επίθεση που δέχθηκε στη διάρ-
κεια διαδήλωσης από ομάδα ακροαριστε-
ρών και είχε προσφύγει εναντίον του κατη-
γορώντας το για «δημόσια εξύβριση».
Το εφετείο χθες Τετάρτη επικύρωσε την από-
φαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Οι 
δικαστές υποστήριξαν ότι «η απόρριψη ενός 

πολιτικού» μπορεί «να εκφραστεί με προ-
κλητικό και σοκαριστικό τρόπο» και αυτό 
αποτελεί «θεμελιώδες στοιχείο της ελευθε-
ρίας έκφρασης».
Σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε ιστότο-
πους κοινωνικής δικτύωσης και τραβήχτηκε 
στη διάρκεια διαδήλωσης τον Οκτώβριο, 
υποστηρικτές του ακροαριστερού κινήμα-
τος Linkswende jetzt (Αριστερή στροφή 
τώρα) παρουσίασαν τους λόγους για τους 
οποίους οι Αυστριακοί πρέπει να πουν 
«άντε γ…σου στον Στράχε», ενώ έκαναν και 
την αντίστοιχη άσεμνη χειρονομία.
Σήμερα το κίνημα χαιρέτισε «τη νίκη της 
ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθε-
ρίας του Τύπου», ενώ εκτίμησε ότι πλέον σε 
κάθε πολιτική ομιλία θα μπορεί να περιλαμ-
βάνεται η φράση «λέω “άντε γ…σου στον 
Στράχε, διότι…”».

διεθνή νέα

Ο
ι βρετανικές αντιρρήσεις εστιάζο-
νται στην πρόταση για παραμο-
νή της Βόρειας Ιρλανδίας στην τε-
λωνειακή ένωση, ακόμη και χω-

ρίς την υπόλοιπη Βρετανία, κάτι για το οποίο 
«ουδείς πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βα-
σιλείου θα συμφωνούσε ποτέ», όπως δήλω-
σε στη Βουλή των Κοινοτήτων η Τερέζα Μέι.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Λονδίνο και 
οι «27» είχαν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμ-
φωνία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «τομή» 
από την Ντάουνινγκ Στριτ. Ωστόσο, η εν λόγω 
συμφωνία εμπεριείχε αρκετές αοριστίες, 
αφήνοντας καίρια ζητήματα προς μελλοντική 
ρύθμιση. Καθώς απομένουν μόνο 13 μήνες 
μέχρι την 29η Μαρτίου, ημερομηνία κατά 
την οποία η Βρετανία θα αποχωρήσει επι-
σήμως από την Ε.Ε., όπως έχει δεσμευτεί η 
Τερέζα Μέι, οι Βρυξέλλες προχώρησαν μονο-
μερώς στη δημοσιοποίηση σχεδίου νομικής 
συμφωνίας, ασκώντας πίεση στο Λονδίνο να 
αποσαφηνίσει τις θέσεις του.
Το εν λόγω κείμενο, που εκτείνεται σε 120 
σελίδες, παρουσίασε χθες στη βελγική πρω-
τεύουσα ο Μισέλ Μπαρνιέ. Το κείμενο καλύ-
πτει όλα τα ζητήματα που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέχρι σήμερα, 
από τις χρηματικές οφειλές της Βρετανίας 
μέχρι τα δικαιώματα των πολιτών. Ωστόσο, 
ως πλέον ακανθώδες πρόβλημα, δυνητική 
νάρκη στις διαπραγματεύσεις, αναδεικνύεται 
το πρόβλημα του συνόρου μεταξύ Βρετανίας 
και Ιρλανδίας – του μόνου χερσαίου συνό-
ρου μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ε.Ε. μετά το Brexit.
Στην προκαταρκτική συμφωνία του Δεκεμ-
βρίου, η κ. Μέι είχε δεσμευτεί ότι δεν θα 
υπάρξει «σκληρό σύνορο» μεταξύ του 
ανεξάρτητου ιρλανδικού κράτους και της 
Βόρειας Ιρλανδίας, που ανήκει στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει 
πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αφού η χώρα 
της οδεύει προς την έξοδο και από την τελω-
νειακή ένωση. Στο κείμενο που παρουσί-
ασε χθες ο κ. Μπαρνιέ αναφέρεται ότι, αν 
δεν υπάρξει συμφωνημένη λύση, τότε η 
Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει στην τελω-
νειακή ένωση, κάτι που ουσιαστικά θα δημι-
ουργούσε άτυπο ενδοβρετανικό σύνορο στη 
Θάλασσα της Ιρλανδίας, με τελωνειακούς 
ελέγχους ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και 
στην υπόλοιπη Βρετανία.
«Το σχέδιο νομικής συμφωνίας που δημοσι-
οποίησε η Κομισιόν θα υπονόμευε, αν εφαρ-
μοζόταν, την ενιαία αγορά του Ηνωμένου 

Βασιλείου και θα απειλούσε τη συνταγματική 
ακεραιότητα της χώρας», δήλωσε η Τερέζα 
Μέι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο 
Κοινοβούλιο. Νωρίτερα, ο Νάιτζελ Ντοντς, 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμμα-
τος DUP, από τη Βόρεια Ιρλανδία, που στη-
ρίζει την κυβέρνηση των Συντηρητικών, είχε 
δηλώσει: «Δεν φεύγουμε από την Ε.Ε. για να 
διασπάσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο», προ-
σθέτοντας ότι θα ήταν οικονομικά και πολι-
τικά καταστροφικό για τη Βόρεια Ιρλανδία να 
αποκοπεί από τη βρετανική αγορά. Από την 
πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερι-
κών Μπόρις Τζόνσον εκτίμησε ότι το σχέδιο 
Μπαρνιέ εξυπηρετεί την άσκηση πίεσης στη 
Βρετανία για την παραμονή της στην τελω-
νειακή ένωση, κάτι που υποστηρίζει τελευ-
ταία και το Εργατικό Κόμμα υπό τον Τζέρεμι 
Κόρμπιν.

Ο Τουσκ προειδοποιεί για το ενδε-
χόμενο «σκληρών συνόρων» στην 
Ιρλανδία
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε σήμερα τη 
Βρετανία ότι το σχέδιό της να αποχωρήσει με 
το Brexit από την τελωνειακή ένωση και την 
ενιαία αγορά της ΕΕ θα μπορούσε να σημαί-
νει την επιστροφή ενός «σκληρού συνόρου» 
στην ιρλανδική νήσο.
Μιλώντας σε επιχειρηματικό συνέδριο στις 
Βρυξέλλες πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, 
όπου θα έχει γεύμα με την πρωθυπουργό 
Τερέζα Μέι, ο Τουσκ δήλωσε ότι η χθεσινή 
πρόταση της ΕΕ να ενσωματωθεί η Βόρεια 
Ιρλανδία εντός «μιας κοινής ρυθμιστικής 
περιοχής» με την ΕΕ είναι η καλύτερη επιλογή 
για να αποφευχθούν οι συνοριακές προστρι-
βές - αλλά ότι θα ρωτήσει το Λονδίνο εάν η 
Βρετανία έχει να προτείνει κάτι καλύτερο.
«Έως τώρα, κανείς δεν έχει σκεφθεί κάτι πιο 
φρόνιμο από αυτό», δήλωσε ο Τουσκ στην 
εκδήλωση της Business Europe. «Σε μερικές 
ώρες, θα ρωτήσω το Λονδίνο εάν η βρετα-
νική κυβέρνηση έχει κάποια άλλη ιδέα που 
θα είναι εξίσου αποτελεσματική στο να απο-
τρέψει ένα σκληρό σύνορο μεταξύ της Ιρλαν-
δίας και της Βόρειας Ιρλανδίας».
Ο Τουσκ επιβεβαίωσε επίσης ότι θα παρου-
σιάσει την επόμενη εβδομάδα τις διαπραγ-
ματευτικές προτάσεις για μια μελλοντική 
εμπορική σχέση με τη Βρετανία. Αυτό θα 
γίνει μετά την ανακοίνωση των προτάσεων 
της Μέι, που είναι προγραμματισμένη για 
αύριο.

Μύδροι Μέι κατά Μπαρνιέ
Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Λονδίνο η δημοσιοποίηση σχεδίου 
νομικής συμφωνίας για τους όρους του Brexit από τον Ευρωπαίο 
διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ

Αυστρία: Επιτρέπεται το «άντε γ...σου» 
σε πολιτικό, αρκεί να στηρίζεται σε 
επιχείρημα
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Η δοκιμή έγινε το περασμένο 
φθινόπωρο - Ο πύραυλος έχει 
απεριόριστη εμβέλεια και τέτοια 
υψηλή ταχύτητα που του επιτρέπει να 
διαπερνάει οποιαδήποτε πυραυλική 
άμυνα

Σ
την ανακοίνωση ότι η Ρωσία έχει 
προχωρήσει στη δοκιμή νέων πυ-
ρηνικών όπλων, ανάμεσα στα οποία 
και ένας πυρηνοκίνητος πύραυλος  

και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο drone, 
τα οποία δεν μπορεί να αναχαιτήσει κανείς 
προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το βή-
μα της ετήσιας ομιλίας του σε Ρώσους βου-
λευτές.
Οπως διευκρίνισε η δοκιμή έγινε το περα-
σμένο φθινόπωρο με τον πύραυλο να έχει 
απεριόριστη εμβέλεια και τέτοια υψηλή 
ταχύτητα που να του επιτρέπει να διαπερ-
νάει οποιαδήποτε πυραυ-
λική άμυνα.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνά-
μεις έχουν επίσης δοκιμά-
σει έναν νέο ισχυρότερο 
διηπειρωτικό βαλλιστικό 
πύραυλο, με την ονομασία 
Sarmat, που έχει μεγαλύ-
τερη εμβέλεια από τον προ-
κάτοχό του.
Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκα-
θάρισε επίσης ότι κάθε χρήση πυρηνικού 
όπλου κατά της Ρωσίας ή συμμάχου της 
θα προκαλέσει την άμεση απάντηση της 
Μόσχας.
Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι οι κινήσεις 
ενίσχυσης της άμυνάς της Ρωσίας πραγμα-
τοποιούνται εντός του πλαισίου που ορί-
ζουν οι διεθνείς συμφωνίες.

Στόχος να αυξηθεί το προσδόκι-
μο ζωής
Ο Ρώσος πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης να 
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ρώσων 
και να μειώσει στο μισό το «απαράδεκτο» 
επίπεδο της φτώχειας κατά την εξαετή προ-
εδρική θητεία που αναμένεται ότι θα κερδί-
σει στις εκλογές της 18ης Μαρτίου.
Ο Ρώσος πρόεδρος υποσχέθηκε επί-
σης να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των 
Ρώσων και να μειώσει στο μισό το «απα-

ράδεκτο» επίπεδο της φτώχειας κατά την 
εξαετή προεδρική θητεία που αναμένε-
ται ότι θα κερδίσει στις εκλογές της 18ης 
Μαρτίου.
Ενώ απομένουν κάτι περισσότερο από 
δύο εβδομάδες για τις ρωσικές προεδρι-
κές εκλογές ο Πούτιν άρχισε την ετήσια 
ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου επι-
μένοντας στην ανάγκη να βελτιωθεί «η 
ευημερία» του πληθυσμού και να γίνουν 
επενδύσεις στις υποδομές και στην υγεία 
για να αποφευχθεί μια «καθυστέρηση» 
της Ρωσίας στους τομείς αυτούς, κάτι που 
είπε πως θεωρεί τον «κύριο εχθρό» του.
«Τα επόμενα χρόνια θα είναι αποφασιστι-
κής σημασίας για τη ζωή της χώρας», επέ-
μεινε ο Ρώσος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι 
«η ανάπτυξη της ευημερίας έχει ουσιαστική 
σημασία».
«Οφείλουμε να φέρουμε σε πέρας έναν από 
τους στόχους κλειδιά της επόμενης δεκα-

ετίας: να παράσχουμε μια 
βέβαιη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση του πραγματικού 
εισοδήματος των πολιτών 
και να μειώσουμε μέσα σε 
έξι χρόνια τουλάχιστον στο 
μισό το ποσοστό της φτώ-
χειας», δήλωσε ο Πούτιν.
Ο ίδιος υπογράμμισε πως 
ο αριθμός των φτωχών στη 
χώρα μειώθηκε από 42 

εκατομμύρια το 2000 σε περίπου 20 εκα-
τομμύρια σήμερα.
Το επίπεδο αυτό αυξήθηκε ωστόσο ξανά 
στη διάρκεια της τελευταίας προεδρικής 
θητείας του Βλαντίμιρ Πούτιν (2012-2018) 
που σηματοδοτήθηκε από οικονομική 
ύφεση.
«Η καθυστέρηση, ιδού ο εχθρός μας», είπε 
ο ρώσος πρόεδρος υπογραμμίζοντας τη 
σημασία της τεχνολογικής προόδου ώστε 
η Ρωσία, το «κολοσσιαίο δυναμικό» της 
οποίας στην τεχνολογία εγκωμίασε, να μην 
μείνει στο περιθώριο της «τεχνολογικής 
επανάστασης».
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ηγείται της 
Ρωσίας εδώ και περισσότερο από 18 χρό-
νια, είναι υποψήφιος για μια τέταρτη εξαετή 
θητεία στις προεδρικές εκλογές της 18ης 
Μαρτίου, τις οποίες αναμένεται ευρέως ότι 
θα κερδίσει.

διεθνή νέα

Πούτιν: Δοκιμάσαμε πυρηνικό 
πύραυλο που δεν μπορεί να 
αναχαιτίσει κανείς

Η 
ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία 
(Eurostat) δημοσίευσε έναν συ-
γκριτικό πίνακα με τους επίσημα 
καθιερωμένους κατώτατους μι-

σθούς στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Στον πίνακα αυτό έχουν αναρτηθεί 
οι επίσημα κατώτατες απολαβές και όχι αυ-
τό το οποίο συμβαίνει πραγματικά στην α-
γορά εργασίας.
Η παραπάνω παρατήρηση σημαίνει ότι μπο-
ρεί μεν στην Ελλάδα να θεωρείται κατώτα-
τος μισθός τα 684 ευρώ ανά μήνα αλλά στην 
πραγματικότητα η αγορά εργασίας να κινεί-
ται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα λόγω υψη-
λής ζήτησης ή λόγω ενδημικής και μονίμου 
μεγάλης ανεργίας.
Πάντως από τον πίνακα αυτό διεξάγεται το 
συμπέρασμα πως η Ελλάδα βρίσκεται στο 
μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που έχουν καθιερώσει κατώτατο μισθό. 
Επισημαίνεται πως χώρες όπως η Φινλαν-
δία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Δανία, δεν έχουν 
θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό.

Στην πρώτη θέση με τον υψηλότερο κατώ-
τατο μισθό βρίσκεται το Λουξεμβούργο 
με 1.999 ευρώ τον μήνα και στην τελευ-
ταία θέση η Βουλγαρία με 261 ευρώ. Στις 
τελευταίες θέσεις βρίσκονται επίσης, εκτός 
από την Πολωνία, οι υπόλοιπες χώρες του 
πρώην ανατολικού μπλοκ.
Συγκεκριμένα:
Λιθουανία (€400), Ρουμανία (€408), Λετο-
νία (€430), Ουγγαρία (€445), Κροατία 
(€462), Τσεχία (€478), Σλοβακία (€480), 
Εσθονία (€500) και Πολωνία (€503).
Σε άλλα πέντε κράτη μέλη, στα νότια της 
Ευρώπης, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνε-
ται μεταξύ €600 και €900 το μήνα: Πορτο-
γαλία (€677), Ελλάδα (€684), Μάλτα (€748), 
Σλοβενία (€843) και Ισπανία (€859).
Στα υπόλοιπα 11 κράτη μέλη, στα δυτικά και 
βόρεια της Ευρώπης, ο κατώτατος μισθός 
ξεπερνά τα €1.400: Ηνωμένο Βασίλειο 
(€1.401), Γερμανία και Γαλλία (€1.498), Βέλ-
γιο (€1.563), Ολλανδία (€1.578), Ιρλανδία 
(€1.614) και Λουξεμβούργο (€1.999).

Σύγκριση κατώτατων μισθών στην 
Ε.Ε.

Φλόριντα: 26χρονη καθηγήτρια 
έστελνε γυμνές φωτογραφίες της σε 
14χρονο μαθητή

Σ
ε «επιδημία» τείνει να εξελιχθεί 
το φαινόμενο των σεξουαλικών 
σχέσεων μεταξύ νεαρών -ως επί 
το πλείστον- καθηγητριών με ανή-

λικους μαθητές τους στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Το νέο «επεισόδιο» έχει πρωταγω-
νιστές μία 26χρονη καθηγήτρια φυσικών 
επιστημών και έναν 14χρονο μαθητή.
Όπως προκύπτει και από τις καταθέ-
σεις των εμπλεκομένων, η 26χρονη είχε 
συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με τον 
έφηβο μαθητή της, γεγονός που καθό-
ριζε εν πολλοίς και τις επιδόσεις του στα 
μαθήματα και βέβαια τη βαθμολογία 
του.
Η Στέφανι Πέτερσον συνελήφθη την 
Τετάρτη με δύο σοβαρότατες κατηγορίες, 
καθώς εκτός των σεξουαλικών σχέσεων 
που είχε αναπτύξει με το νεαρό μαθητή, 
έστελνε στον τελευταίο, σχεδόν σε καθη-
μερινή βάση, φωτογραφίες και βίντεο με 
σέξι γυμνές πόζες της ή ακόμα και σεξου-
αλικές πράξεις.
Όπως κατέθεσε στην αστυνομία ο μαθη-

τής του New Smyrna Beach Middle 
School, η σχέση του με την 26χρονη 
καθηγήτρια ξεκίνησε το Νοέμβριο, όταν 
εκείνη, ξεκίνησε να του στέλνει γυμνές 
φωτογραφίες της.
Ο 14χρονος δήλωσε στην αστυνομία ότι 
πολλές φορές, η 26χρονη καθηγήτρια 
εμφανιζόταν με το αυτοκίνητό της στο 
σπίτι του μετά τις 11 το βράδυ και τον 
αποσπούσε από την οικογένειά του, με τη 
δικαιολογία ότι χρειάζεται «ενισχυτική 
διδασκαλία» και τον επέστρεφε περίπου 
στις 2 τα ξημερώματα. Ο μαθητής πρό-
σθεσε δε, ότι του έδινε να καπνίζει μαρι-
χουάνα.
Η υπόθεση βγήκε στην επιφάνεια όταν ο 
14χρονος ομολόγησε τη σχέση του με τη 
Στέφανι Πέτερσον στους γονείς του.
Η 26χρονη συνελήφθη και αφέθηκε 
ελεύθερη μετά την καταβολή 25.000 
δολαρίων ως εγγύηση. Ο δε εκπρόσωπος 
του σχολείου, ανακοίνωσε ότι η νεαρή 
δασκάλα φυσικών επιστημών παραιτή-
θηκε από τη θέση της.
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Ο
ι Ιταλοί ψηφίζουν στις 4 Μαρτίου 
για να εκλέξουν βουλευτές και γε-
ρουσιαστές σε ένα κατακερματι-
σμένο πολιτικό τοπίο και με ένα 

πολύπλοκο εκλογικό σύστημα που αφήνει 
το περιθώριο για τη διαμόρφωση πολλών 
μετεκλογικών σεναρίων:

Νίκη του κεντροδεξιού συνασπι-
σμού
«Δεν είναι και πολύ πιθανόν μία πολιτική 
δύναμη να εξασφαλίσει απόλυτη κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία, αλλά εδώ και έναν 
χρόνο υπήρχε μία που θα μπορούσε να το 
καταφέρει. Η δεξιά», είχε δηλώσει πρό-
σφατα ο Ρομπέρτο Ντ’ Αλιμόντε, διευθυ-
ντής του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Luiss της Ρώμης.
Ο συνασπισμός απαρτίζεται από τέσσερα 
κόμματα, με κυριότερα το Forza Italia 
(κεντροδεξιά) του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και 
τη Λέγκα (άκρα δεξιά) του Ματέο Σαλβίνι. 
Η μεταξύ τους συμφωνία προβλέπει ότι το 
κόμμα που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 
ποσοστό θα ηγηθεί της κυβέρνησης.
Εάν το Forza Italia είναι πρώτο, ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, ο οποίος δεν έχει το δικαί-
ωμα του εκλέγεσθαι έπειτα από καταδίκη 
για φορολογική απάτη, έχει δηλώσει ότι 
επιθυμία του είναι την πρωθυπουργία να 
αναλάβει ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος δεν 
έχει δηλώσει ακόμη έτοιμος να εγκαταλεί-
ψει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου.
Εάν η Λέγκα έλθει πρώτη, 
τότε ο Ματέο Σαλβίνι θα 
γίνει πρωθυπουργός...υπό 
τον όρο ότι ο Μπερλου-
σκόνι θα κρατήσει τον λόγο 
του και θα τον υποστηρίξει.

Μεγάλος συνασπι-
σμός
Οι Βρυξέλλες ποντάρουν 
ήδη στο σενάριο του σχηματισμού ενός 
μεγάλου συνασπισμού αλά γερμανικά ανά-
μεσα στη Forza Italia και το Δημοκρατικό 
Κόμμα, δύο φιλοευρωπαϊκά κόμματα.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-
τείας, ούτε ο Μπερλουσκόνι, ούτε ο Ματέο 
Ρέντσι, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος, δεν αναφέρθηκαν σε τέτοιο ενδεχό-
μενο. Αλλά αυτό είναι το σενάριο που υλο-
ποιήθηκε μετά τις τελευταίες βουλευτικές 
εκλογές το 2013.
Σύμφωνα με τη ιστοσελίδα Votewatch 

Europe, οι βουλευτές του Forza Italia στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 74% των περι-
πτώσεων ψήφισαν όπως ακριβώς και οι 
ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος και μόνο στο 36% όπως ψήφισαν οι βου-
λευτές της Λέγκα.
Ομως τίποτε δεν εγγυάται ότι το Δημοκρα-
τικό Κόμμα, το Forza Italia και οι φιλοευρω-
παίοι σύμμαχοί τους, ενισχυμένοι ενδεχο-
μένως από κάποια πρόσωπα από τη Λέγκα 
που δεν είναι και πολύ ικανοποιημένα από 
την πρόσφατη εθνικιστική της στροφή, θα 
εξασφαλίσουν αρκετές έδρες για να έχουν 
την πλειοψηφία στα δύο σώματα του ιταλι-
κού Κοινοβουλίου.
Ενας άλλος υποθετικός συνασπισμός, που 
διαψεύδεται όμως από τις ενδιαφερόμενες 
πλευρές με μεγάλη κατηγορηματικότητα, 
θα μπορούσε να ενώσει τους ευρωσκεπτι-
κιστές της Λέγκα και του Κινήματος των 5 
Αστέρων. Αλλά αυτή συμμαχία μάλλον δεν 
θα διαθέτει αρκετές έδρες στο κοινοβού-
λιο, ενώ ισχυρές θα είναι οι αντιστάσεις στο 
εσωτερικό των δύο παρατάξεων.

Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πιστώνουν 
τη δεξιά συμμαχία με το 38% των ψήφων 
(17% Forza Italia, 13% Λέγκα), με 28% 
το Κίνημα των 5 Αστέρων και με 26% την 
κεντροαριστερή συμμαχία. Ομως οι ανα-
ποφάσιστοι ανέρχονται σε εκατομμύρια.
Εάν δεν υπάρξει κυβερνητική πλειο-

ψηφία, ο πρόεδρος της 
Δημοκρα τ ία ς  Σ έ ρτ ζ ιο 
Ματαρέ λα θα αφήσε ι 
στη θέση της τη σημερινή 
κυβέρνηση του Πάολο 
Τζεντιλόνι, που δεν έχει 
ανάγκη από την εμπιστο-
σύνη της βουλής, για τη 
διαχείριση των τρεχου-
σών υποθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία σχη-
ματισμού κυβέρνησης θα είναι χρονο-
βόρα. Τα δύο σώματα του κοινοβουλίου 
θα συνεδριάσουν στις 23 Μαρτίου για να 
εκλέξουν τους προέδρους τους και για να 
σχηματίσουν τις κοινοβουλευτικές τους 
ομάδες. Τότε μόνο ο Σέρτζιο Ματαρέλα 
θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις.
Ομως, η Ιταλία έχει μάθει να ζει στην 
αβεβαιότητα καθώς έχει γνωρίσει 60 
κυβερνήσεις από την ίδρυση της Ιταλικής 
Δημοκρατίας το 1946.

Τα μετεκλογικά σενάρια στην Ιταλία

Η 
είδηση της παραίτησης ενός ακόμα 
στενού συνεργάτη του Ντόναλντ 
Τραμπ, της εντυπωσιακής Χόουπ 
Χικς, έπεσε σαν «βόμβα» στον 

Λευκό Οίκο και αναμένεται να προκαλέσει 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον στενό κύκλο 
με τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του Αμερικα-
νού προέδρου.
Λίγες ώρες μετά το ρεπορτάζ των New York 
Times που έκανε λόγο για επικείμενη παραί-
τηση της διευθύντριας επικοινωνιών του 
Λευκού Οίκου, η ίδια η καλλονή - που μέχρι 
στιγμής πιστευόταν ότι είχε άψογη σχέση με 
τον Τραμπ - επιβεβαίωσε ότι είναι αλήθεια.
Στο ίδιο «πολιτισμένο» κλίμα, ο Τραμπ επαί-
νεσε την νεαρή γυναίκα, που υπήρξε το δεξί 
του χέρι στις επιχειρήσεις του και κατόπιν 
στη διακυβέρνηση της χώρας εκφράζοντας 
τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι τους θα συνα-
ντηθούν ξανά στο μέλλον. «Η Χόουπ είναι 
μια εξαιρετική γυναίκα και έκανε πολύ καλή 
δουλειά την τελευταία τριετία. Είναι πανέξυ-
πνη, προνοητική, ένας πραγματικά υπέροχος 
άνθρωπος. Θα μου λείψει η παρουσία της 
στο πλευρό μου αλλά όταν με προσέγγισε και 

μου εξέφρασε την επιθυμία να εκμεταλλευ-
τεί κάποιες άλλες ευκαιρίες, έδειξα απόλυτη 
κατανόηση. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργα-
στούμε ξανά στο μέλλον», αναφέρει ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος σε σχετική δήλωσή του. 
Τη θλίψη τους για την παράιτηση της Χικς εξέ-
φρασαν επίσης η Ιβάνκα Τραμπ και η έμπι-
στη σύμβουλος του Τραμπ, Κελιάν Κόνγουεϊ. 
Η πρώτη έγραψε στο Twitter ότι «με βαριά 
καρδιά αλλά απίστευτη ευγνωμοσύνη» της 
εύχεται επιτυχία στα επόμενα βήματα, ενώ η 
δεύτερη - σε πιο προσωπικό τόνο - της υπεν-
θύμισε ότι την αγαπάει και ότι θα της λείψει.
Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η υπόθεση 
της αποχώρησης της Χικς μπορεί να μην είναι 
τόσο «αθώα» όσο παρουσιάζεται από τα 
στελέχη του Λευκού Οίκου.
Μια πηγή δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο 
ότι λίγες ώρες πριν την παραίτησή της, ο 
Τραμπ κατσάδιασε άσχημα την διευθύντρια 
επικοινωνίας του επειδή παραδέχτηκε κατά 
τη διάρκεια κατάθεσής της στο πλαίσιο της 
έρευνας για την εμπλοκή της Ρωσίας στις 
εκλογές ότι, ορισμένες φορές, λέει «αθώα 
ψεματάκια» για τον πρόεδρο.

Παραιτήθηκε η καλλονή 
διευθύντρια του Τραμπ

O Ερντογάν «τα βάζει» και με τη 
μουσική - Απαγορεύτηκαν 208 ποπ 
τραγούδια!

Έ
ντονη διαμάχη πυροδότησε η δημο-
σιοποίηση χθες ενός καταλόγου με 
περισσότερα από 200 τραγούδια τα 
οποία απαγορεύτηκαν από το κρατι-

κό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.
Η αντιπολίτευση και ΜΜΕ κατήγγειλαν χθες 
ότι το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT 
παρέδωσε στο κοινοβούλιο έναν κατάλογο 
με 208 τραγούδια η μετάδοση των οποίων 
είχε απαγορευτεί το 2016, εκ των οποίων 142 
στην τουρκική γλώσσα και 66 στην κουρ-
δική.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που επηρεάστη-
καν από την απόφαση αυτή είναι οι τραγου-
δίστριες Ντεμέτ Ακαλίν, Σιλά και Μπενγκιού.
Ωστόσο το TRT αντέδρασε και σε ένα δελτίο 
τύπου που εξέδωσε αργότερα διαβεβαίωσε 
ότι αυτές οι πληροφορίες «δεν αντικατοπτρί-
ζουν την αλήθεια» και ότι «δεν ισχύει ότι το 
TRT απαγορεύει καλλιτέχνες», όμως απλά 
τηρεί το νόμο που απαγορεύει τη μετάδοση 

περιεχομένων που ενθαρρύνουν το κάπνι-
σμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή που προκρί-
νουν την «τρομοκρατική προπαγάνδα.
«Εκ των 32.848 προγραμμάτων του TRT 
που αξιολογήθηκαν από ειδικούς το 2016, 
μονάχα δύο τηλεοπτικά προγράμματα, 30 
διαφημιστικά σποτ, 8 ραδιοφωνικά σποτ και 
208 μουσικά κομμάτια δεν μεταδόθηκαν ή 
προβλήθηκαν κι αυτό για νομικούς λόγους» 
συμπλήρωσε ο ραδιοτηλεοπτικός όμιλος.
Ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης, 
Μπεκίρ Μποζντάγ, υπεραμύνθηκε σήμερα 
των ενεργειών του TRT διαβεβαιώνοντας ότι 
κάνει το «καθήκον του».
«Το να παρουσιάζεται στο κοινό κάτι που το 
TRT κάνει όλα τα χρόνια σαν να πρόκειται 
για πρώτη φορά (…) σαν να πρόκειται για 
ενός είδους παράνομη λογοκρισία, αποτελεί 
μεγάλη ανηθικότητα» επισήμανε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος σε μια τηλεοπτική παρέμ-
βαση.
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οικογένεια

Α
ν ρωτούσαμε ποιο είναι το βασικό 
συστατικό του πετυχημένου γάμου 
η απάντηση που θα παίρναμε θα 
ήταν , “Μα, είναι πολύ απλό. Το 

βασικό συστατικό του πετυχημένου γάμου 
είναι η Αγάπη.”  
Χρειάζεται πολλή δουλειά για να διαρκέσει 
ένας γάμος και να υπάρχει αγάπη.
Αν θέλεις να απολαύσεις τα καλά μιας 
βαθειάς και πραγματικής σχέσης, τότε θα 
πρέπει να είσαι έτοιμος/η να καταβάλλεις 
πολλές προσπάθειες. Πρέπει να μάθουμε να 
αγαπούμε με μια αγάπη που καταφέρνει να 
ρίχνει τα τείχη που υψώνει ο εγωισμός, ώστε  
οι δύο σύζυγοι να έρθουν πιο κοντά ο ένας 
στον άλλον και να δημιουργηθεί ανάμεσά 
τους μια στενή κι ειλικρινής σχέση.
Αγάπη σημαίνει να θέλεις συνέχεια να δίνεις 
στον άλλον. Η αγάπη είναι συνώνυμη με την 
προσφορά. Δεν την νιώθεις’ την καλλιεργείς. 
Ό,τι κάνεις το κάνεις με αγάπη για τον/την 
σύντροφό σου. Κι όσο πιο πολύ δίνεις τον 
εαυτό σου στον άλλον, τόσο πιο πολύ νιώθεις 
να προσκολλάσαι σ’ αυτό το άτομο. 
Οι περισσότεροι από μας περιμένουμε παθη-
τικά να ενεργήσει η αγάπη επάνω μας. Πολ-
λές φορές, για να εκτιμήσουμε μία σχέση, 
υπολογίζουμε  τα οφέλη που μπορούμε να 
αποκομίσουμε απ’ αυτήν, περιμένοντας από 
τον/την σύντροφό μας να μας δώσει όσο 
γίνεται περισσότερα. Όχι, αυτή δεν είναι 
αγάπη. Αγάπη είναι να κάνεις ένα μεγάλο 
πήδημα και να μεταφερθείς από τον εγωκε-
ντρικό σου κόσμο στον κόσμο που έχει για 
επίκεντρό του τον άλλον.
Κάνε στον εαυτό σου την εξής ερώτηση: «Έχει 
λόγους ο/η σύντροφός μου να με αγαπάει; « 
Με άλλα λόγια, κάνεις κάτι γι αυτόν /γι αυτήν 
για να σε αγαπάει; Για να την απαντήσεις 
αυτήν την ερώτηση, πρέπει να ξέρεις ποιες 
είναι οι πιο σημαντικές συναισθηματικές του/
της ανάγκες και πώς θέλει να εκπληρωθούν.
Θα πρέπει να καταφέρνεις και να φροντίζεις 
να καλλιεργείς διαρκώς τις ικανότητές σου για 
να εκπληρώνεις τις ανάγκες του/της συντρό-
φου σου κι ακόμη, να μπορείς και να προ-
σπαθείς να τον/την προστατέψεις από τον 
εαυτό σου. Αν δεν μπορέσεις να δώσεις στον/
στην σύντροφό σου κάποιον λόγο για να σε 

αγαπάει, τότε μην περιμένεις κι από κείνον ή 
από κείνην να σε αγαπήσει.
Το αίσθημα της αγάπης μας παροτρύνει να 
αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στο πρό-
σωπο που μας φροντίζει και μας περιποιείται 
– στο πρόσωπο που προσπαθεί να μας κάνει 
ευτυχισμένους, κι ακόμα που φροντίζει να 
μη μας στενοχωρεί. Τελικά διαπιστώνουμε 
ότι όχι μόνο θέλουμε να είμαστε   μ’ αυτό το 
άτομο, αλλά το λαχταράμε. Όταν είμαστε μαζί 
νιώθουμε ικανοποιημένοι και ολοκληρωμέ-
νοι. 
Όταν κι ο άντρας και η γυναίκα αγαπάνε, τότε 
η αγάπη τους τους κάνει να θέλουν να κάνουν 
ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο για πάντα.
Νομίζουν ότι πλάστηκαν για να είναι μαζί 
αιώνια. Στην ουσία επέλεξαν να αγαπούν ο 
ένας τον άλλον και να δείχνουν την αγάπη 
τους καθημερινά.
Ό,τι όμως αναπτύσσεται, μπορεί και να δια-
λυθεί. Όπως έχει διαπιστώσει σχεδόν κάθε 
ζευγάρι, το αίσθημα της ρομαντικής αγάπης 
είναι πολύ πιο εύθραυστο απ’ ό,τι νόμιζαν 
στην αρχή. Το ζευγάρι όχι μόνο μπορεί να 
χάσει εκείνο το πάθος που ένιωθε ο ένας για 
τον άλλον στην αρχή, αλλά μπορεί να χάσουν 
την ενστικτώδη επιθυμία να κάνει ο ένας τον 
άλλον ευτυχισμένο.
Αν δεν υπάρχει αγάπη, οι σύζυγοι δεν έχουν 
κίνητρα να θέλουν να είναι για πάντα μαζί, 
ενώ, αν ξαναζωντανέψει η πρώτη αγάπη που 
τη συνοδεύει η επιθυμία να ζήσουν μαζί, τότε 
η απειλή του διαζυγίου παύει να υπάρχει. Ο 
γάμος σώζεται όταν αποκαθίσταται η αγάπη.
Ο άντρας κι η γυναίκα πρέπει να μάθουν να 
κάνουν πράγματα που θα κάνουν τον άλλον 
ευτυχισμένο, και να σταματήσουν να κάνουν 
εκείνα που λυπούν τον άλλον. Μην ξεχνάτε 
πως είναι στο χέρι σας να διαλέξετε και να 
πάρετε την απόφαση να αγαπήσετε.
Μην ξεχνάτε να λέτε κάθε μέρα, Σ’ αγαπώ. 
Δεν είναι βαρετό να το λέμε ή να το ακούμε. 
Πρέπει να το λέμε για να δείχνουμε ότι το 
πρόσωπο αυτό μας ενδιαφέρει, και να το 
ακούμε για να νιώθουμε τη χαρά και την ικα-
νοποίηση της στενής μας σχέσης. Κι αν το 
κάνετε, θα έχετε κάνει άλλο ένα βήμα μπρο-
στά στο δρόμο για έναν υγιή γάμο και μια 
ευτυχισμένη οικογένεια.

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

Βασικό Συστατικό του Γάμου—
Η Αγάπη

• To παιδί μου και εγώ
Μητρικές ενοχές: Η 
σιωπηλή επιδημία

Δ
εν υπάρχει κανείς πάνω σε αυ-
τή τη γη που να προσπαθεί τό-
σο σκληρά, όσο μια μαμά.. Πα-
ρόλη όμως τη σκληρή προσπά-

θεια δεν υπάρχει και καμία μαμά που να 
μην υποφέρει από το γνωστό μητρικό ε-
νοχικό σύνδρομο, ευρύτερα γνωστό και 
ως GΜS (guilty mom syndrome). Και αν 
πιστέψουμε τους ψυχολόγους, το σύν-
δρομο αυτό  οφείλεται στις εξιδανικευ-
μένες εικόνες που έχουμε στο μυαλό μας, 
για το τι σημαίνει να είναι μια γυναίκα κα-
λή μητέρα.
Οι κοινωνιολόγοι πάλι θεωρούν  τις 
μητρικές ενοχές «μολυσμένο» χρόνο. 
Θεωρούν ότι οι ενοχές λειτουργούν  
ως «συναισθηματική φορολογία» που 
πληρώνει κάθε μητέρα όταν φεύγει για 
την δουλειά ή επιβάλλει στα παιδιά να 
κάτσουν μπροστά στην τηλεόραση. Με 
άλλα λόγια, οι ενοχές λειτουργούν σαν 
μια πληρωμή τελών που τους δίνει το εξι-
τήριο για τις δικές τους δραστηριότητες.
Μητρικές ενοχές. Μια απόλυτα σύγχρονη 
ασθένεια.
Ε, ναι οι μητρικές ενοχές αποτελούν την 
απόλυτα μοντέρνα «ασθένεια», αν μπο-
ρεί κανείς να τη χαρακτηρίσει έτσι. Και 
αυτό, σύμφωνα με τον διακεκριμένο 
ψυχολόγο και συγγραφέα Robin Grille, 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι 
πλέον έχουμε περάσει ώρες διαβάζοντας 
σωρούς βιβλίων αυτοβοήθειας.
Στο βιβλίο του Parenting for a Peaceful 
World, ο δόκτωρ Grille, μας υπενθυμί-
ζει ότι είμαστε η πρώτη γενιά που γνω-
ρίζουμε «τι να μην κάνουμε ως γονείς, 
επειδή το έκαναν οι γονείς μας». Βέβαια 
κάποια στιγμή και ενώ πιστεύουμε ότι τα 
κάνουμε όλα σωστά, σίγουρα θα ανα-
ρωτηθούμε τι θα πει αύριο το παιδί μας 
στον δικό του ψυχοθεραπευτή!!!
Έχω τύψεις ή ενοχές επειδή είμαι κακή 
μαμά;
Σύμφωνα με τον δόκτωρ Robin Grille,  
οι ενοχές και οι τύψεις  είναι δύο πολύ 
διαφορετικά πράγματα. Οι τύψεις είναι 
η συναισθηματική κατάσταση που βιώ-
νουμε όταν έχουμε κάνει κακό και έχουμε 
βλάψει με τα λόγια ή τις ενέργειές μας 

έναν ή άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για 
ένα κακό το οποίο υφίσταται, είναι γεγο-
νός αληθινό και έχει προκαλέσει αρνητι-
κές συνέπειες.
Τύψεις μπορεί να νοιώθει εκείνος που 
έδωσε μία ψευδή κατάθεση και καταδί-
κασε έναν αθώο, ή εκείνος που χτύπησε 
με το αυτοκίνητό του κάποιον και τον 
παράτησε αβοήθητο. Οι τύψεις αφορούν 
ένα πραγματικό κακό για το οποίο ευθυ-
νόμαστε απόλυτα.
Οι ενοχές από την άλλη, δεν υπονοούν 
ότι το άτομο που τις νοιώθει, έχει φταίξει 
και εκείνο υποχρεωτικά, ούτε ότι αυτό 
που έχει πράξει κάποιος είναι κακό. Η 
ενοχή δε συνδέεται πάντα με τη δική 
μας υπαιτιότητα, αλλά με τη χαμηλή μας 
αυτοεκτίμηση. Αυτό δηλαδή το συναί-
σθημα που  πολλές φορές διακατέχει το 
ενοχικό άτομο, αλλά και από το σύστημα 
αξιών που έχουμε και το οποίο συνδέε-
ται με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει  
αλλά και πόσο υγιής και συναισθηματικά 
επαρκής ήταν η σχέση με τους γονείς μας. 
Ενοχή μπορεί να νοιώσει μια μαμά γιατί 
ξέχασε να πάρει το βιβλίο που της είχε 
ζητήσει η μικρή της κόρη για το σχολείο, 
ή γιατί έκαψε το φαγητό, αλλά τύψεις, 
όχι δα! Η ενοχή συνήθως απορρέει από 
την πεποίθηση μας, ότι πάντα πρέπει 
να είμαστε διαθέσιμες  και να δίνουμε 
τα πάντα στα παιδιά μας! Αυτή η στάση 
ζωής οφείλεται στην ανάγκη του ενο-
χικού ατόμου να νοιώσει και να δεχτεί 
αγάπη, επειδή πιστεύει ότι μόνο έτσι θα 
την αξίζει.
 Πηγή της ενοχικής αυτής στάσης είναι 
τα πρώιμα παιδικά βιώματα όταν το 
παιδί ένοιωθε ότι έπαιρνε αγάπη μόνο 
όταν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες 
των γονιών. Αυτό καλλιέργησε μέσα του 
την πεποίθηση ότι η αξία δεν είναι κάτι 
που υπάρχει μέσα του, αλλά βρίσκεται 
στην εμφάνιση, στις επιτυχίες, στην ικα-
νότητα εκπλήρωσης των προσδοκιών 
των άλλων. Η νοσηρά ενοχική συμπερι-
φορά καλλιεργείται από το φόβο του ότι 
θα πάψουν οι άλλοι να αγαπούν και μας 
οδηγεί στην υιοθέτηση λανθασμένων 
συμπεριφορών και αντιλήψεων. 
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Η 
γήρανση είναι μια φυσι-
ολογική διαδικασία η ο-
ποία συνδέεται με μια 
σειρά παραγόντων που 

αφορούν τον τρόπο ζωής μας. Αυ-
τοί επηρεάζουν την ταχύτητα, αλ-
λά και τη βαρύτητα των παθήσεων 
που εμφανίζονται κατά την πάροδο 
των ετών. Υπάρχει μια σειρά μηχα-
νισμών της γήρανσης, όπως η γονι-
διακή μετάλλαξη, η μειωμένη κυτ-
ταρική λειτουργία και η οξειδωτική 
δράση των ελευθέρων ριζών.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συνδέ-
εται με αυτούς τους παράγοντες 
με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η 
διαδικασία της γήρανσης, με σημα-
ντικές επιπτώσεις στην εξωτερική 
εμφάνιση και την υγεία. Οι ελεύθε-
ρες ρίζες είναι πολύ επιθετικές και 
αντιδρούν με οποιοδήποτε 
οργανικό μόριο δημιουργώ-
ντας βλάβες, οι οποίες συχνά 
είναι καταστροφικές για το 
κύτταρο και οδηγούν σε 
ασθένειες και επιτά-
χυνση της φυσικής 
γήρανσης του οργα-
νισμού.
Για αυτό θα δούμε στη 
συνέχεια μερικές διατροφι-
κές συνήθειες και τροφές οι 
οποίες μπορεί να συμβάλ-
λουν στο να δείχνουμε 
πιο γερασμένοι:
Αλάτι: Μπορεί να είναι 
κρυμμένο σε πολλές τρο-
φές, εκτός από εκείνο που 
προσθέτουμε εμείς οι ίδιοι με 
τη χούφτα μας στη σαλάτα 
ή στο φαγητό μας. Παρότι 
δεν μας παχαίνει, προκα-
λεί έντονη κατακράτηση 
υγρών στο σώμα μας και 
κατά συνέπεια αφυδάτωση, 
μια κατάσταση η οποία σχε-
τίζεται με τη γήρανση του δέρ-
ματος μας. Μελέτες υποστηρί-
ζουν ότι μια διατροφή με χαμηλή 
πρόσληψη αλατιού μπορεί να επι-
βραδύνει τη διαδικασία της γήραν-
σης και για το λόγο αυτό αξίζει τον 
κόπο να το περιορίσουμε.
Νερό: Με την ίδια σχεδόν λογική 
που δρα το αλάτι, μπορεί να δρά-

σει και η έλλειψη νερού, δηλαδή η 
αφυδάτωση. Χάρη στο νερό η επι-
δερμίδα μας διατηρείται λαμπερή, 
υγιής και ελαστική, ενώ παράλ-
ληλα το νερό αποτελεί και ένα μέσο 
απομάκρυνσης άχρηστων και τοξι-
κών ουσιών από τα κύτταρα. Για 
το λόγο αυτό φροντίστε να κατα-
ναλώνετε επαρκείς ποσότητες και 
να διατηρείστε ενυδατωμένοι, αν 
θέλετε να συνεχίσετε να έχετε μια 
όμορφη και λαμπερή επιδερμίδα.
Αλκοόλ: Το αλκοόλ (όπως και το 
κάπνισμα) οι ερευνητές υποστη-
ρίζουν ότι συμβάλλει στη μείωση 
των χρόνων ζωής για κάθε ποτό 
που καταναλώνεται! Για το λόγο 
αυτό η κατανάλωσή του πρέπει να 
γίνεται με προσοχή και σύμφωνα 
με τις συστάσεις και να προτιμώ-

νται αλκοολούχα ποτά που 
δρουν λόγω των αντιοξειδω-
τικών που περιέχουν προ-
στατευτικά για τα αγγεία, 

όπως είναι η μπύρα και 
το κρασί, αντί για τα λεγό-
μενα «σκληρά ποτά».

Ζάχαρη: Η ζάχαρη συμβάλλει 
στην πρόωρη γήρανση, 

διότι διαδραματίζει τον 
σπουδαιότερο λόγο σε 
μια διαδικασία που ονο-

μάζεται γλυκοζυλίωση. 
Όταν η ζάχαρη περάσει 

στην κυκλοφορία του αίμα-
τος προσκολλάται στις πρω-

τεΐνες και αρχίζει να σχη-
ματίζει μόρια γνωστά 
ως τελικά προϊόντα γλυ-

κοζυλίωσης (ή εύστοχα 
AGEs: Advanced Glycation 

End Products). Αυτά τα μόρια 
καταστρέφουν τις δυο πρω-
τεΐνες που είναι κύρια υπεύ-
θυνες για τη διατήρηση της 

ελαστικότητας και σταθερό-
τητας του δέρματος: το κολλα-

γόνο και την ελαστίνη. Για το λόγο 
αυτό καλό είναι να περιορίζουμε 
την κατανάλωση επεξεργασμένων 
τροφίμων και έτοιμων σνακς που 
έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη αν θέλουμε να καθυστερή-
σουμε την πρόωρη γήρανση στο 
δέρμα μας.

Ο
ι άνθρωποι μπορούν να μάθουν τεχνικές για την αντιμετώπιση της 
αντίδραση στο στρες. Ο Δρ. Herbert Benson, ομότιμος διευθυντής 
του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο 
της Μασαχουσέτης, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας του 

στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση στο στρες, 
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό προσεγγίσεων που προκαλούν την αντί-
δραση χαλάρωσης.
Αυτές περιλαμβάνουν βαθιές κοιλιακές αναπνοές, εστίαση σε μια χαλαρωτική 
λέξη (όπως η ειρήνη και η ηρεμία), απεικόνιση ήρεμων σκηνών, επαναλαμβα-
νόμενη προσευχή, γιόγκα και τάι τσι.

Άσκηση
Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν και την άσκηση για να καταπνίξουν 
συσσώρευση το στρες. Η απλή άσκηση, όπως το περπάτημα, όχι μόνο βαθαί-
νει την αναπνοή αλλά βοηθά στην ανακούφιση από την ένταση των μυών.
Θεραπείες όπως η γιόγκα και το τάι τσι συνδυάζουν κινήσεις με βαθιές ανα-
πνοές και ψυχική εστίαση, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ηρεμία.

Κοινωνικός Περίγυρος
Η κοινωνική στήριξη σε έμπιστους, φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, συγγε-
νείς, συζύγους και συντρόφους ενισχύει την ημερία μας και μπορεί να αυξή-
σει τη μακροζωία.
Δεν είναι σαφής ο λόγος, αλλά η ρυθμιστική θεωρία υποστηρίζει ότι οι 
άνθρωποι που απολαμβάνουν στενές σχέσεις με την οικογένεια και τους 
φίλους τους λαμβάνουν συναισθηματική υποστήριξη που βοηθά έμμεσα σε 
στιγμές άγχους και κρίσης.

Τ
ο φασκόμηλο είναι πολύ δη-
μοφιλές στη χώρα μας, ιδίως 
ως αφέψημα το χειμώνα, και 
πολλοί άνθρωποι το πίνουν 

συστηματικά, επειδή το θεωρούν την 
«πανάκεια» της ελληνικής χλωρίδας 
για διάφορες παθήσεις.
Όμως ερευνητές του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προ-
ειδοποιούν ότι πρέπει κανείς να είναι 
προσεκτικός και να μην κάνει κατά-
χρηση του φασκόμηλου, επειδή 
αυτό κρύβει τοξικούς κινδύνους.
Η επιστημονική ονομασία του 
φασκόμηλου είναι «Σάλβια η φαρ-
μακευτική» και προέρχεται από το 
λατινικό ρήμα «salvo» (σώζω-θερα-
πεύω), ενδεικτικό ότι από την αρχαιό-
τητα είχαν γίνει αντιληπτές οι φαρμα-
κευτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τές του. Σήμερα το αιθέριο έλαιο του 
φασκόμηλου χρησιμοποιείται κατά 
της χοληστερίνης, των μικροβίων, 
του άγχους, των φλεγμονών, ακόμη 
και του καρκίνου.
Το φασκόμηλο αξιοποιείται, επίσης, 
ως αρωματικό στη μαγειρική και στα 
καλλυντικά, αλλά και ως συντηρη-
τικό από τις βιομηχανίες τροφίμων 
και ποτών. Εξίσου δημοφιλές είναι το 
αφέψημα του φασκόμηλου, που χρη-
σιμοποιείται ως ανθιδρωτικό, αντι-
σηπτικό, σπασμολυτικό, καρδιοτο-
νωτικό, αποχρεμπτικό, εμμηναγωγό, 
υπογλυκαιμικό, για τη χώνεψη κ.α.
Όμως, όπως επισημαίνουν οι Έλλη-
νες μελετητές, στο φασκόμηλο υπάρ-
χει η θουγιόνη, γνωστή ήδη από τα 
μέσα του 19ου αιώνα, η οποία στη 
δεκαετία του 1970 ανακαλύφθηκε 
ότι δρα όπως τα κανναβινοειδή και 
σήμερα πλέον θεωρείται μια ψυχο-
τροπική νευροτοξίνη, που πρέπει να 
καταναλώνεται με προσοχή.
Η θουγιόνη εμφανίζεται στη φύση σε 
δύο μορφές, την α-θουγθιόνη και τη 
β-θουγιόνη. Και οι δύο εμφανίζουν 
τοξικότητα πάνω από κάποια συγκέ-
ντρωση στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ-
μάκων (ΕΜΑ) ορίζει ως ημερήσια 
αποδεκτή πρόσληψη της α- και της 
β-θουγιόνης από το φασκόμηλο τα 
πέντε μιλιγκράμ ανά άτομο για διάρ-
κεια χρήσης δύο εβδομάδων.

Το πολύ 
φασκόμηλο 
μπορεί να 
κάνει κακό 
στην υγεία

Πώς να αντιμετωπίσεις 
το στρες

Αυτές είναι οι τροφές που 
προκαλούν την πρόωρη 
γήρανση του δέρματος

υγεία

Μ
έχρι σήμερα η 
μοναδική θερα-
πεία για την κατά-
θλιψη ήταν τα 

αντικαταθλιπτικά που μοιράζο-
νται σωρηδόν στους πάσχοντες 
και η ψυχολογική υποστήριξη.
Τα χάπια όμως μπορεί να έφερ-
ναν άμεσα αποτελέσματα, μπο-
ρεί να μην έφερναν και καθό-
λου. Μπορεί βραχυπρόθεσμα 
να ήταν καλά, αλλά σε μεσομα-
κροπρόθεσμο χρόνο να προκα-
λούσαν παρενέργειες και άλλου 
είδους προβλήματα.
Ένα νέο όπλο απέναντι στην 
κατάθλιψη φαίνεται πως είναι 
το μαγνήσιο. Σε έρευνα που 
έγινε από την Έμιλι Τάρλετον 
στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ 
κατέστη αρκετά σαφές ότι το 
μαγνήσιο έχει έναν ανεξήγητο 
τρόπο να βοηθάει στην ψυχο-

λογική κατάπτωση. Στο πεί-
ραμα συμμετείχαν 126 άτομα 
με μέσο όρο ηλικίας τα 52. Το 
61% των συμμετεχόντων στο 
πείραμα της Τάρλετον χρησι-
μοποιούσαν σκευάσματα με 
μαγνήσιο και έπιναν εμφιαλω-
μένο νερό.
Η μεγαλύτερη δουλειά βέβαια 
γινόταν από ταμπλέτες μαγνη-
σίου, οι οποίες προκαλούσαν 
μια ανάταση 2 βδομάδες μετά 
την κατανάλωση τους, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και φύλου. Ένα 
τέτοιο αποτέλεσμα αποτελεί μια 
νέα σημαντική κατεύθυνση για 
την επιστημονική κοινότητα και 
η εξήγηση γι΄ αυτή την δράση 
λέει ότι το μαγνήσιο καταπο-
λεμά τις φλεγμονές που συνδέ-
ονται με τις ψυχικές ασθένειες, 
άρα μπαλώνει τα κενά που 
δημιουργεί η κατάθλιψη.

Το μαγνήσιο σύμμαχος 
κατά της κατάθλιψης 
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Α
ναφέρομαι στη φιλοδοξία ως υ-
ψηλή ιδέα όχι ως απόκτηση ενός  
σπιτιού η ανώτερου εισοδήματος. 
Το θέμα είναι τι γίνεται όταν μία 

σύζυγος  - μητέρα αλλά και φιλόδοξη γυναί-
κα βρίσκεται σε δίλημμα: Να  ακολουθήσει 
αποκλειστικά την ζωή που της προορίζει η 
οικογένεια η να  συνεχίσει με πάθος και την 
εκπλήρωση της φιλοδοξίας της. Η φιλοδο-
ξία  βρίσκεται στα γονίδια και ...ευτυχώς δεν 
φεύγει εύκολα. Είναι η κινητήριος  δύναμη, 
είναι φλόγα που καίει και παρακινεί για με-
γαλεπίβολα σχέδια. Εξ’  άλλου ποιος νοιάζε-
ται στη νεότητα για ήσυχο σπίτι στην εξοχή 
πάνω από  τρεις μέρες; Ναι, είναι ιδανικό για 
μεγάλωμα παιδιών, για ηλικιωμένους που 
αναζητούν την ηρεμία μετά την πολυτάραχη 
ζωή τους η έστω για  άρρωστους που επι-
θυμούν ν’αναρρώσουν. Ομως τις φιλόδοξες 
γυναίκες η  ησυχία τις σκοτώνει. Αφαιρεί την 
ενεργητικότητα και τη λάμψη και τις  κάνει 
να σέρνονται εξαντλημένες απο την έλλει-
ψη. Είσαι πεπεισμένη ότι  αξίζεις απολύτως 
ν’αποκτήσεις ότι θέλεις. Είναι αυτό που οι 
ειδικοί ονομάζουν ‘’υγιή αίσθηση δικαιω-
ματικής εξουσίας’’. Αρνείσαι να δεχτείς ότι 
δεν μπορείς ν’αλλάξεις τη ζωή σου. Δεν εί-
ναι ναρκισσισμός, δηλαδή αγαπώ μόνο τον 
εαυτό μου και κάθε επιθυμία μου είναι δια-
ταγή προς τους άλλους.
Είναι η βάση για καλή πνευματική υγεία: 
Πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ο συγγραφέας 
του σεναρίου της ζωής σου – ότι μπορείς να 
κάνεις κάτι για έναν αποτυχημένο γάμο, ότι 
υπάρχει κάποια άλλη δουλειά εκεί έξω αν 
η δουλειά που κάνεις δεν αποδίδει όπως 
θέλεις. Αν αξιολογείς διαφορετικά είναι σα 
να υπονομεύεις την ευκαιρία ν’αποκτήσεις 
κάποτε ότι χρειάζεσαι. Αν είσαι πολύ 
βέβαιη και με σφοδρή επιθυμία ν’ανέβεις 
στην ανώτερη βαθμίδα της καριέρας σου, 
σε κάποιο σημείο διατρέχεις τον  κίνδυνο να 

χαρακτηρισθείς ‘’σκύλα’’. Δεν αφήνεις όμως 
τη λέξη ‘’σκύλα’’ να σε βγάλει απ’την πορεία 
σου. Η φιλοδοξία σε συνυφασμό με σκληρή  
δουλειά και ταλέντο, πάντοτε ανταμοίβε-
ται. Οταν πετυχαίνεις με κόπο, τότε μετά 
επιμένεις ακόμα περισσότερο. Με αυτο-
πεποίθηση αισθάνεσαι ότι αξίζεις ότι έχεις 
αποκτήσει και νιώθεις εμπιστοσύνη στον 
εαυτό σου πως μπορείς να προχωρήσεις. 
Είναι δύσκολο ν’ακολουθήσεις τα όνειρά 
σου όμως αυτό δεν απέτρεψε κανέναν απο 
την προσπάθεια. Απαιτείς ό,τι θέλεις επειδή 
ποτέ δεν αμφιβάλλεις ότι το αξίζεις.
Φυσικά δεν αρνούμαι ότι πολλές φορές η 
ζωή είναι σκληρή και συμβαίνουν κατα-
στάσεις που δεν μπορούμε ν’αποφύγουμε. 
Απόλυση, διαζύγιο ή θάνατος μέλους της 
οικογένειας είναι τραυματικά γεγονότα 
που δεν μπορείς να πεις απλά ότι τα ξεπερ-
νάς. Eίναι δύσκολο να ξαναρχίσεις με ανα-
νεωμένη διάθεση. Ομως όταν θέσεις στό-
χους και οδηγήσεις τον εαυτό σου κατευ-
θείαν προς την πραγματοποίησή τους ειναι 
ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσεις μία απο-
τυχία. Αντιστέκεσαι και θριαμβεύεις ενά-
ντια σ’όλες τις δυσκολίες όπως οι ήρωες των 
μύθων ! 
Τι εμποδίζει τόσες έξυπνες, χαριτωμένες, 
ταλαντούχες γυναίκες να επιδιώξουν τα 
όνειρά τους ; Γιατί επαναπαύονται με την 
χαμηλότερη προσφορά; Δεν αντιπροσω-
πεύουν τον εαυτό τους όπως πρέπει επειδή 
φοβούνται μήπως δεν αρέσουν, μήπως 
δεν φαίνονται ‘’λογικές’’ και το χειρότερο 
: υπάρχουν εκείνες που δεν πιστεύουν ότι 
με τις ικανότητές τους πετυχαίνουν αλλά 
ότι πρόκειται για σύμπτωση ή ευλογημένη 
τύχη. Οταν μιλάμε για τον εαυτό μας με υπε-
ρηφάνεια και πάθος εμπνέουμε κι άλλους 
ανθρώπους. Αν δεν τιμήσουμε εμείς οι ίδιοι 
τα ταλέντα μας δεν θα το κάνουν ούτε οι 
άλλοι !

Βλέπουμε γυναίκες οριοθετημένες, ποτέ δεν 
βάζουν πρώτο τον εαυτό τους. Δεν ζητούν 
την προαγωγή γιατί μπορεί να στεναχωρη-

θεί ο συνάδελφος, παρέχουν όλη την ενερ-
γητικότητά τους στον σύζυγο και στα παιδιά 
αντί ν’αξιοποιούν ορισμένο χρόνο και για τα 
όνειρά τους.Φυσικά  θέλεις να έχεις και παι-
διά! Οι άνθρωποι επιπληττουν και λενε: ‘’Τα 
παιδιά  χρειάζονται τη μαμά τους στο σπίτι’’ 
ή ‘’πως μπορείς κι’αφήνεις αυτά τα  μικρά 
προσωπάκια και φεύγεις;’’. Το πρόβλημα 
είναι οτι ένα μέγεθος δεν  χωράει όλους και 
όχι ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αντί 
να δίνουμε στις γυναίκες θλίψη για τις επιλο-
γές που κάνουν, καλύτερα να υπήρχε  κατά-
λογος επιλογών - ευπροσάρμοστος  χρόνος 
και αργίες - για τις  εργαζόμενες μητέρες. 
Αντί ν’αναρωτιομαστε για τις επιλογές των 
γυναικών  που εργάζονται σκληρα και ταυ-
τόχρονα μεγαλωνουν παιδιά, ας αρχίσουμε  
ν’αναρωτιόμαστε για τις επιλογές των νομο-
θετών μας. Η δική μου επιλογή  έγινε ευκο-
λότερη επειδή η γιαγιά, όπως συμβαίνει και 
σε άλλες τυχερές, με  υποστηρίζει με στέρεη 
φροντίδα των παιδιών.
 Η Madonna,η οποία είναι κλασσική περί-
πτωση ξέφρενης φιλοδοξίας, είπε :’’Είμαι 
σκληρή, είμαι φιλόδοξη και ξέρω ακριβώς 
τι θέλω. Αν αυτό με  κάνει να είμαι ‘’σκύλα’’, 
τότε εντάξει!’’.  

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗασυΓκρατητη    φιλοδοΞια
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Χ
ρόνια μετά το θάνατό του και 
οι αποκαλύψεις για τη ζωή του 
Στέλιου Καζαντζίδη συνεχίζο-
ν ται. Η Καίτη Γκρέυ σε πρό-

σφατη συνέν τευξή της σ την Espresso 
προέβη σε αποκαλύψεις γ ια τη σχέση 
τους, την μητέρα του αείμνηστου λαϊ-
κού βάρδου, μίλησε για την αλανιάρα 
Ελένη που τα είχε με τον Στέλιο και διέ-
ψευσε πράγματα και καταστάσεις.  
Η λαϊκή τραγουδίστρια στην αφήγησή 
της μίλησε γ ια το πρόσωπο που τους 
έφερε κοντά και δεν ήταν άλλο από την 
μητέρα του Στέ λιου Καζαν τζ ίδη, την 
κυρα-Γεσθημανή γτην οποία ο τραγου-
διστής λάτρευε. Είπε λοιπόν:
«Δούλευα στον Ζέφυρο, στο Νέο Ηρά-
κλειο, και ήμουν ήδη μεγάλη φίρμα, με 
δισκογραφικές επιτυχ ίε ς. Εκε ί ερχό-
ταν η μάνα του Καζαντζίδη και έβλεπα 
τον μαέστρο και συνθέτη, τον Γεράσιμο 
Κλουβάτο, που της έδινε λεφτά. Τον 
ρώτησα “ποια είναι” και μου είπε “μια 
φτωχιά γυναίκα και της δίνω λεφτά για 

να πάει τσιγάρα στον γιο της, που είναι 
σ τη Μακρόνησο”. Ετσ ι κ ι ε γώ κάθε 
φορά που την έβλεπα, συνήθως ερχό-
ταν το Σάββατο, την κέρναγα έναν μεζέ 
σ το μαγαζί και της έδινα και κάποια 
χρήματα για να πάει τσιγάρα στον γιο 
της την Κυριακή σ το επισκεπτήριο. Η 
κυρα-Γεσθημανή πήγαινε στον γιο της 
και του έλεγε “αυτή η κοπέλα που τρα-
γουδάει το “Τσιγάρο” και το “Βουνό” 
είναι πάρα πολύ όμορφη, γιε μου, και 
μου δίνει λεφτά να σου πάρω τσιγάρα”. 
Εγώ τότε δεν ήξερα καν ποιος είναι ο 
γ ιος της, μέχρι που ένα βράδυ ο Στέ-
λιος, αφού ε ίχε βγει από τη Μακρό-
νησο, ήρθε στο μαγαζί μαζί με τη μάνα 
του και κάτ ι  ξαδέρφια του, και τον 
γνώρισα. Αφού με ευχαρίστησε για τη 
βοήθεια που προσέφερα σ τη μητέρα 
του και σ' εκείνον, μου ζήτησε κάποια 
σ τ ιγμή να χορέψουμε ένα ταγκό που 
έπαιζε η ορχήστρα στο μαγαζί...» θυμά-
ται η Καίτη Γκρέυ και ξεκαθαρίζει ότι 
είναι ψέμα πως εκείνη του πρότεινε να 

χορέψουν, όπως αναφέρεται στη βιο-
γραφία του Καζαν τζ ίδη,  την οποία 
έχουν γράψει φίλοι του.
Υσ τερα από αυτήν την πρώτη επαφή 
τους ο Καζαν τζίδης προσκάλεσε την 
Γκρέυ για φαγητό στο σπίτι του, παρου-
σ ία της μητέρας του. Εκε ί,  η κυρία 
Γεσθημανή παρακάλεσε την τραγουδί-
στρια να προτρέψει τον γιο της να μην 
αργήσει να πάει στο στρατόπεδο, όπου 
υπηρετούσε τη θητεία του, σ τον Διό-
νυσο. Ετσ ι και έγ ινε. Μάλισ τα, μέσα 
στο ταξί που τον συνόδευε για το στρα-
τόπεδο «τα φτιάξανε», θυμάται η ίδια 
και συνεχίζε ι την γλαφυρή της αφή-
γηση:
 «Οταν φτάσαμε σ τον Διόνυσο, τον 
περίμενε απέξω από το σ τρατόπεδο 
μια γκόμενα που είχε, μια Ελένη αλα-
ν ιάρα. Της λέει “τ ι θέλεις εδώ;”. Και 
χωρίς ε γώ να έ χω ιδέα, τη διώχνε ι 
λέγον τάς της ότ ι την Κυριακή αρρα-
βωνιάζεται μαζί μου. Με αποκάλεσε 
αρραβωνιαστικιά, ενώ μου είχε δώσει 
μόνο ένα φιλί στον δρόμο!».

Η άσεμνη χειρονομία
Στη συνέχεια αποκάλυψε και την άσε-
μνη χειρονομία που είχε κάνει ο Στέ-
λιος απέναντί της και τον έδιωξε: «Τον 

άφησα και έφυγα, και γ ια δυόμισ ι 
μήνες τον επισκεπτόμουν τακτικά στο 
στρατόπεδο μαζί με τον τραγουδιστή 
Χρήστο Κολοκοτρώνη και όχι με μια 
ξαδέρφη μου, όπως λένε επίσης λαν-
θασμένα κάποιοι άσχετοι... Ο Κολο-
κοτρώνης ήταν πάν τα μαζί σε αυτέ ς 
τ ις συναντήσεις μας. Μέχρι και άδεια 
του πήρα, λέγοντας ψέματα στον διοι-
κητή του, που ήταν θαυμασ τής μου, 
ότι είχα συναυλία μαζί του. Μάλιστα, 
την πρώτη βραδιά που ήταν αδειού-
χος σ την Αθήνα βγήκαμε έξω σε μια 
ταβέρνα, πάλι παρέα με τον Κολοκο-
τρώνη. Στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι, 
όπου μου έκανε μια άσχημη χειρονο-
μία και τον έδιωξα. Ημουν πολύ πουρι-
τανή τότε. “Εξω από το σπίτι μου” του 
φώναξα... Την επόμενη μέρα, όμως, 
ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη και τα 
ξαναφτ ιάξαμε. Οταν πήρε με τάθεση 
γ ια να πάει να υπηρετήσει σ τα Τρί-
καλα, μου είπε: “Απαιτώ να μείνεις με 
τη μάνα μου”. Και είπε στη μάνα του: 
“Δεν θα την αφήσεις να πάει στη δου-
λειά μόνη της. Θα τη συνοδεύεις κάθε 
βράδυ”. Ετσι κι έγινε. Της έραψα ρούχα 
και ερχόταν κάθε βράδυ στο κέντρο η 
κυρα-Γεσθημανή...», λέει η ίδια μεταξύ 
άλλων.

ιστορίες

Η λαϊκή τραγουδίστρια σε μια συνέντευξη ποταμό μιλάει για τη 
σχέση της με τον Καζαντζίδη, την μητέρα του που τους έφερε κοντά, 

τον πρώτο τους χορό και πολλά άλλα

Καίτη Γκρέυ: Εδινα λεφτά στην κυρα-Γεσθημανή 
για να αγοράζει τσιγάρα στον Στέλιο
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Μ
ήπως  είστε κι εσείς από αυτούς που 
πάνε μόνο Χριστούγεννα και Πά-
σχα στην εκκλησία? Μη συμπερι-
λαμβάνετε τους γάμους, τις βαφτί-

σεις, και τις κηδείες, που βασικά είναι κοινωνικές 
υποχρεώσεις στην εκκλησία και δεν μετράνε σ’ 
αυτή τη περίπτωση.
Μήπως τα  ενήλικα παιδιά σας και εγγόνια σας 
πηγαίνουν  στην εκκλησία πολύ λιγότερο από 
‘σας? 
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι Ελληνοκανα-
δοί σήμερα πιστεύουν στον Θεό και παραμέ-
νουν Ελληνοορθόδοξοι.  Ωστόσο, είναι εξίσου 
γεγονός ότι  ο αριθμός των πιστών που συμμε-
τέχουν στην Κυριακάτικη  λειτουργία συνεχώς 
μειώνεται. 
Το φαινόμενο των λιγότερων πιστών  δεν περιο-
ρίζεται μόνο στην Ελληνοορθόδοξη εκκλησία. Ο 
Χριστιανισμός εν γένει στη Βόρειο Αμερική έχει 
χάσει σημαντικό αριθμό μελών, επειδή οι νέοι 
δεν πάνε πια στην εκκλησία.
Οι Χριστιανοί, ως ποσοστό του συνολικού πλη-
θυσμού, έπεσαν από περίπου 79% το 2007 σε 
περίπου 71% το 2015. Ταυτόχρονα, ο αθεϊσμός, 
και οι θρησκείες που συνδέονται με τους πρό-
σφατους μετανάστες κυρίως από την νοτιοανα-
τολική Ασία  (ο Ινδουισμός, και το Ισλάμ)  σημεί-
ωσαν σημαντικές αυξήσεις στα μέλη τους.
Οι διαφορές μεταξύ γενεών είναι εντυπωσιακές. 
Ενώ το 85% των γεννηθέντων πριν από το 1945 
αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί, μόνο το 55%  
από τους ενήλικες που γεννήθηκαν μεταξύ 1990 
και 1996  αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί παρ’ 
όλο του ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους γεννήθηκε 
και μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον! Μάλι-
στα, κάθε διαδοχική γενιά περιλαμβάνει και λιγό-
τερους χριστιανούς και  κάποια  απομάκρυνση 
από τη Χριστιανική θρησκεία και εκκλησία.
Ας συγκεντρωθούμε όμως στους Ορθόδοξους  
Ελληνοκαναδούς Χριστιανούς.  Μπορείτε και 
μόνοι σας να διαπιστώσετε μια οποιαδήποτε 
Κυριακή σε οποιαδήποτε εκκλησία ότι το πλή-
θος κατά κανόνα απαρτίζεται από πρόσωπα της 
τρίτης ηλικίας.
Ποια είναι άραγε τα «πρακτικά ζητήματα» που  
κρατούν πολλούς Ορθόδοξους μακριά από την 
Ελληνοορθόδοξη εκκλησία? 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι απασχολημένοι. 
Έχουν ένα τρελό ωράριο  εργασίας που συχνά 
συμπεριλαμβάνει και τη Κυριακή. 
Για άλλους απλά η Κυριακάτικη λειτουργία δεν 
τους ενδιαφέρει όσο άλλες δραστηριότητες το 
πρωί της Κυριακής.
Άλλοι πάλι  είναι «πολύ τεμπέληδες» για να πάνε 
εκκλησία την ημέρα που θεωρούν ημέρα ξεκού-
ρασης και ανάπαυσης. 
Είναι ταλαιπωρία ισχυρίζονται να προσπαθείς 
να ξυπνήσεις και να ετοιμάσεις  τα παιδιά για να 

πάνε στην εκκλησία το πρωί της Κυριακής.
Η οδήγηση για να φτάσει κανείς στην εκκλησία  
και να βρει χώρο στάθμευσης είναι ένας εφιάλ-
της.
Η διάρκεια της λειτουργίας είναι εξαιρετικά 
μεγάλη ένας σκέτος μαραθώνιος.
Είναι δύσκολο να κάθεται κανείς όρθιος και ακί-
νητος για ώρες στην εκκλησία Κυριακή πρωί.
Όλες αυτές οι εξηγήσεις είναι ενδιαφέρου-
σες, αποδεκτές από μερικούς  απορριπτέες 
από άλλους, αλλά έχουν ένα κοινό παρανομα-
στή:  Υποδηλώνουν ότι πολλοί Ορθόδοξοι βλέ-
πουν τη Κυριακάτικη λειτουργία σαν προαιρε-
τική.   Αυτό δεν συνέβαινε  στο παρελθόν που ο 
εκκλησιασμός ήταν «υποχρεωτικός» και δεδο-
μένος. Πριν από 50 ή 60 χρόνια, οι Ελληνοορ-
θόδοξες εκκλησίες αποτελούσαν το κέντρο της 
ελληνικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στο 
Καναδά. Οι παραδόσεις (όπως, το κατηχητικό της 
Κυριακής, το μνημόσυνο συγγενών και φίλων, να  
συναντήσουν κάποιους συμπατριώτες τους στον 
καφέ που σερβίρεται μετά τη Λειτουργία ήταν 
λόγοι πάνω απ’ τη πνευματικότητα να εκκλησι-
αστούν. Για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα ηλι-
κιωμένους, αυτοί εξακολουθούν να είναι λόγοι 
εκκλησιασμού, αλλά πολλοί (νεότεροι) κυρίως 
Καναδογεννημένοι Ορθόδοξοι δημιουργούν την 
επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή εκτός του 
θρησκευτικού πλαισίου και δεν νοιώθουν επιτα-
κτική την ανάγκη να πάνε στην εκκλησία, διότι οι 
συναναστροφές τους είναι εκτός εκκλησίας.
Επίσης, ενώ πολλοί  μεγάλωσαν σαν παιδιά 
στην Ελληνική εκκλησία  βρέθηκαν  μακριά της 
σαν ενήλικες διότι σταμάτησαν να πιστεύουν 
σε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες με τους 
οποίους είχαν ανατραφεί. Για παράδειγμα, λιγό-
τεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν 
παραδοσιακούς κανόνες σχετικά με την αυστηρή 
νηστεία, σεξουαλική ηθική, προγαμιαίο σεξ, τον 
έλεγχο των γεννήσεων, (έκτρωση), τον γάμο ομο-
φυλοφίλων, και τα παρόμοια.
Για να το πούμε, διαφορετικά  οι νέοι ενήλικες 
της παροικίας  απλά αποδύονται ένα κομμάτι της 
Ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς τους όσον αφορά 
τον εκκλησιασμό πιο εύκολα από άλλα στοιχεία 
της Ελληνικής τους κληρονομιάς (Ελληνική κου-
ζίνα, μουσική, χορό, έθιμα κλπ) αλλά εξακολου-
θούν να λένε ότι είναι ορθόδοξοι. Η μη προσέλ-
κυση νέων μελών στην εκκλησία σημαίνει άδειες 
εκκλησίες, ή τουλάχιστον άδειες από νεαρά  πρό-

σωπα και γρήγορο μαρασμό. 
Οι ηλικιωμένοι κι η ελληνική παροικία γενικά  
γερνά γρήγορα. Ο παππούς και η γιαγιά ίσως 
συνειδητοποιήσουν ότι είναι πιο κοντά στο 
μεγάλο ταξίδι, και σε συνδιασμό με το πρόσθετο 
ελεύθερο χρόνο που έχουν στα χέρια τους σαν 
συνταξιούχοι έρχονται πιο εύκολα στην εκκλη-
σία. Ποιος, όμως, θα τους αντικαταστήσει όταν 
φύγουν απ’ τη ζωή; Οι νέοι, όμως, επιλέγουν να 
μην πάνε στην εκκλησία συχνά. Μόνο τα παιδιά 
κάτω των 18 που οι γονείς τους τα εξουσιάζουν 
κατά κάποιο τρόπο πάνε στην εκκλησία.
Ο γενικός πληθυσμός, όχι μόνο οι Ελληνοκανα-
δοί, παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία ίσως 
με πολιτικό γάμο, και όλο και περισσότερο με 
συζύγους που δεν μοιράζονται την Ελληνορθό-
δοξη κουλτούρα και πίστη. Επίσης, κάνουν πολύ 
λιγότερα παιδιά. Έτσι, οι γάμοι και οι βαφτίσεις σε 
Ελληνοορθόδοξες εκκλησίες λιγοστεύουν. Καμιά 
απ’ αυτές τις κοινωνικές εξελίξεις δεν βοηθά τον 
εκκλησιασμό.
Ένας από τους πλέον εξέχοντες λόγους αποχής 
είναι η μακρά διάρκεια της ελληνορθόδοξης Λει-
τουργίας.
Είναι δύσκολο και κουραστικό για τις οικογένειες 
με μικρά παιδιά καθώς και για ηλικιωμένους να 
βρίσκονται στη  εκκλησία τόσες ώρες.
Για  πολλούς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα όπου  
η Κυριακή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον  
εκκλησιασμό, είτε διότι ήταν υποχρεωτική απ’ το 
σχολείο η το επέβαλαν οι γονείς, συνεχίζουν και 
σήμερα στον Καναδά να πηγαίνουν  στην εκκλη-
σία ανεξάρτητα από το μήκος της λειτουργίας 
έστω και μουρμουρίζοντας  για τα μακρόσυρτα 
του ιερέα και του ψάλτη που δεν έχουν τελειωμό. 
Παρ’ όλο που η Ορθοδοξία είναι στο DNA του 
Έλληνα μετανάστη είναι προφανές το ερώτημα 
γιατί οι ιερείς και η ηγεσία της Εκκλησίας αγνο-
ούν τα αλάνθαστα σημάδια παρακμής και δεν 
κάνουν τίποτα να την αναχαιτίσουν. 
Ζούμε σε μια τεχνολογική εποχή που οι υπολο-
γιστές μας θεωρούνται  «αργοί» για λίγα δέκατα 
του δευτερόλεπτου, και πληρώνουμε «τα μαλ-
λιά της κεφαλής μας» για πιο γρήγορη σύνδεση 
ίντερνετ. Η εκκλησία, όμως, φαίνεται να έχει 
μείνει στην εποχή των τριών  πατριαρχών και 
φαίνεται να αγνοεί την αξία του χρόνου. Μερι-
κές φορές αναρωτιέται κανείς αν όλοι οι ιερείς 
μας ξέρουν να διαβάζουν το ρολόι. Πραγματικά 
έχετε δει ποτέ ρολόι μέσα σε Ελληνική εκκλησία; 

Φαίνεται να μην έχουν την αντίληψη του χρόνου 
παρά μόνο στη σημασία του στο «και στον αιώνα 
του αιώνος αμήν»
Κλασσικό παράδειγμα, η λειτουργία της Ανά-
στασης. Το πλήθος μετά το  «Χριστός Ανέστη» 
τα μεσάνυχτα αναχωρεί για το σπίτι και την οικο-
γενειακή μαγειρίτσα. Ο ιερέας για να αναχαιτίσει 
την έξοδο ανακοινώνει  «Καθίστε! Αυτό είναι το 
ωραιότερο μέρος της αναστάσιμης Λειτουργίας 
σε μια ώρα τελειώνουμε». Αν πιστεύετε ότι ζει ο 
Βασιλιάς Αλέξανδρος τότε πιστέψτε το κι αυτό. Η 
μια ώρα είναι απλά μιας καλής πρόθεσης ψέμα 
ή  παραπλάνηση.  Οι ιερείς μας ξέρουν πόσες 
φορές ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη» τη νύχτα 
της Ανάστασης; Αμφιβάλλω.
Ίσως εδώ πρέπει να πω κάτι για τις «τριάδες». 
Στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού η ιδέα της 
Αγίας Τριάδος δεν ήταν τόσο αντιλήψιμη ή απο-
δεκτή κι ήταν η αφορμή για αιρέσεις. Η επανά-
ληψη τρεις φορές  ορισμένων  ψαλμών ήταν ένα 
είδος έμφασης της Αγίας Τριάδος. Οι ζηλωτές 
έκαναν τις «τριάδες» τρεις φορές  και καταλή-
ξαμε σε «εννιάδες».   Φυσικά, αυτή η επανάληψη 
της «τριάδος» η «εννιάδος» δεν χρειάζεται πια 
2.000 χρόνια μετά όπου το δόγμα της Αγίας Τριά-
δος είναι πια κατανοητό και  το «φείδου χρόνου»  
είναι απόλυτα αποδεκτό. Δεν υπάρχει κάποιο 
οφέλιμα από την επανάληψη της «τριάδας» και 
πολύ περισσότερο της «εννιάρας».     
Η Λειτουργία  της Μεγάλης Πέμπτης κατά τη 
διάρκεια της μεγάλης  εβδομάδας φαντάζει η 
μεγαλύτερη, αν όχι της χρονιάς τουλάχιστον της 
εβδομάδος. Πολλοί πιστοί ήταν στην εκκλησία 
για τρεις ή τέσσερις νύχτες πριν και σχεδιάζουν 
να είναι εκεί τις επόμενες δύο για τον Επιτάφιο και 
την Ανάσταση. Τι νόημα έχει, λοιπόν, ένα μακρό-
χρονο κήρυγμα τη Μεγάλη Πέμπτη, περίπου 
δέκα- δέκα και μισή το βράδυ, όταν όλοι περι-
μένουν πως και πως να  φιλήσουν το σταυρό του 
εσταυρωμένου Ιησού και να πάνε σπίτι τους; Το 
κήρυγμα τότε είναι εντελώς εκτός τόπου και χρό-
νου.
Ο έμπειρος ιερέας που έχει κατανόηση γενικά 
αντιλαμβάνεται πότε το εκκλησίασμα είναι κου-
ρασμένο κι απολογητικά ανακοινώνει προς 
το τέλος της λειτουργίας όποτε γίνεται και το 
κήρυγμα «Δεν θα σας κρατήσω πολύ, δυο λόγια 
μόνο να σας πω για...»  και μετά ξεχνιέται και λέει 
και λέει και το εκκλησίασμα βαρυγκωμεί και 
αμαρτάνει...
Ακόμη και οι  ιερείς των πόλεων που είναι γνω-
στές για τους γρηγορότερους  ρυθμούς τους 
απ’ την επαρχία, οι ιερείς φαντάζονται ότι ζουν 
σε βουκολικούς χρόνους που η εργασία και ο 
χρόνος σταματούσε κάθε Κυριακή. Ίσως την 
εποχή που γράφτηκαν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι 

απόψεις

ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ»
ΤΟ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Χρειάζονται στιβαροί αρχιερατικοί ώμοι 
να πάρουν τη πρωτοβουλία να μειώσουν 
το μήκος της Θείας  Λειτουργίας χωρίς να 

θίξουμε δογματικά απολύτως τίποτα.  

συνεχεια στη σελ. 39
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Η συγκινητική ιστορία πίσω 
από τον 8χρονο μετανάστη που 

βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Σ
την καταβολή προστίμου κα-
ταδικάστηκε από το δικαστή-
ριο ο πατέρας ενός 8χρονου 
μετανάστη που βρέθηκε το 

2015 κρυμμένο σε μια βαλίτσα για 
να μπορέσει να περάσει τα νότια σύ-
νορα της Ευρώπης, ωστόσο η ακρο-
αματική διαδικασία αποκάλυψε το 
δράμα της οικογένειας πίσω από το 
συμβάν. Στις 7 Μαΐου 2015, η βαλί-
τσα που μετέφερε μια νεαρή Μαρο-
κινή πέρασε από το σκάνερ μεθορι-
ακού σημείου ελέγχου στη Θέουτα 
και οι φρουροί είδαν έκπληκτοι την 
σιλουέτα ενός παιδιού κουλουρια-
σμένου σε εμβρυακή στάση. Βάλα-
νε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού, το 
οποίο βρέθηκε στριμωγμένο απάν-
θρωπα μέσα σε μια πολύ μικρή βα-
λίτσα, χωρίς εξαερισμό, είπε σήμερα 
κατά την έναρξη της δίκης ο πρόε-
δρος του δικαστηρίου Φερνάντο Τε-
σόν, συνοψίζοντας τα επιχειρήματα 
της διώκουσας αρχής. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με το AFP, στο πέρας της ακρο-
αματικής διαδικασίας ο εισαγγελέας 
ζήτησε τελικά να επιδικαστεί ένα μι-
κρό πρόστιμο σε βάρος του πατέρα, 
επειδή δεν αποδείχθηκε ότι γνώριζε 
με ποιον τρόπο θα έβαζαν στη χώ-
ρα τον γιο του. Το δικαστήριο κατα-
δίκασε εν τέλει τον πατέρα στην κα-
ταβολή προστίμου μόνον 92 ευρώ, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε ήδη τε-
θεί υπό προσωρινή κράτηση για έ-
ναν μήνα. Η συγκλονιστική ιστορία 
πίσω από την «βαλίτσα» Την τελική 
του απόφαση την έλαβε το δικαστή-
ριο αφού άκουσε την μαρτυρία του 
παιδιού, του 10χρονου πλέον Αντού. 
Μολονότι ανέπνεε με δυσκολία μέ-
σα στην βαλίτσα, στην οποία τον έ-
βαλε μια νεαρή Μαροκινή, όπως εί-
πε, ο Αντού αθώωσε τον πατέρα του, 
διηγούμενος ότι, πριν από το ταξίδι 
του, του είχε εξηγήσει ότι θα περά-
σει στην Ευρώπη οδικώς και δεν του 
είχε πει ποτέ για βαλίτσα. Μιλώντας 
προς το δικαστήριο, ο πατέρας είπε 
προηγουμένως ότι τότε ζούσε για 8 
χρόνια στην Ισπανία με άδεια διαμο-
νής, σταθερή δουλειά, κατοικία και 

ότι είχε καταφέρει να φέρει εκεί την 
γυναίκα του και την κόρη του, αλλά 
όχι και τον μικρότερο γιο του, καθώς 
οι αρχές αρνούνταν να σμίξει όλη η 
οικογένεια με το επιχείρημα ότι τα 
1.300 ευρώ που έβγαζε από τη δου-
λειά του δεν ήταν αρκετά. Ο Αλί είπε 
ακόμη ότι είχε πληρώσει 5.000 ευρώ 
σε ένα δίκτυο διακινητών, το οποίο 
άλλαζε συνέχεια στρατηγική, κοροϊ-
δεύοντάς τον. Ένας άνδρας στην Α-
κτή Ελεφαντοστού από το Καμερούν 
μας είπε ότι μπορούσε να καταφέρει 
να έρθει ο γιος μου με προσωρινή 
βίζα ως τη Μαδρίτη, αλλά πήγα στη 
Μαδρίτη και το παιδί δεν ήρθε. Με-
τά μου είπαν ότι θα έρθει στην Κα-
ζαμπλάνκα, πήγα εκεί, και μου είπαν 
ότι ο Αντού θα περάσει τα σύνορα 

στην Θέουτα. Το καταλαβαίνω αυτό, 
θέλατε να φέρετε τον γιο σας, είπε 
ο εισαγγελέας. Όμως δεν νοιαστή-
κατε να μάθετε υπό ποιες συνθήκες 
και δεν σκεφτήκατε ότι αυτό μπορεί 
να οδηγούσε σε μια κάποιου είδους 
παρανομία. Ο πατέρας απάντησε ότι 
δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μεταφέ-
ρουν τον γιο του μέσα σε μια βαλί-
τσα. Ο πρώην καθηγητής φιλοσοφίας 
και γαλλικών στο Αμπιτζάν είχε φτά-
σει το 2006 στην Ισπανία, λαθραία 
από την θάλασσα, όπως κάνουν χι-
λιάδες Αφρικανοί κάθε χρόνο με αυ-
τοσχέδια σκάφη. Θα ξαναρχίσουμε 
να ζούμε, είπε, όλοι μαζί, η γυναίκα 
μου, η κόρη μου, ο γιος μου και ε-
γώ στο Μπιλμπάο στη Χώρα των Βά-
σκων, στην Ισπανία. 
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ RC SHOW ΣΤΟ CNE

ΓΙΑ 37η ΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ MAGIC WHITE

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Ε
ίναι πράγματι εντυπωσιακό να βλέ-
πεις για 37 συναπτά έτη το ελληνικό 
περίπτερο του αγαπητού Έλληνα ε-
πιχειρηματία, κ. Τζιμ Αναστασιάδη, 

να εντυπωσιάζει τους χιλιάδες των επισκε-
πτών του μεγαλύτερου restaurant show του 
Καναδά. Ο κ. Τζιμ με τους εκλεκτούς συ-

νεργάτες του προσπαθούσαν να δώσουν 
όσες περισσότερες πληροφορίες μπορού-
σαν στις εκατοντάδες των επισκεπτών που 
σταματούσαν στο περίπτερο του MAGIC 
WHITE. Μπράβο, λοιπόν, και να είμαστε ό-
λοι καλά ώστε κάθε χρόνο να μεταφέρουμε 
τα νέα από το RC Show.

Το περίπτερο της Jastex του γνωστού και αγαπητού κ. Παπαδημητρίου
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TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΟΥ ΛΑΟΦΙΛΟΥΣ 
PANTHEON RESTAURANT

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Π
ραγματικά αισθανόμαστε υπερήφανοι όταν βλέπουμε πετυχημένους Έλλη-
νες να συμμετέχουν σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, βοη-
θώντας συνανθρώπους τους σε εποχές που πραγματικά η κοινωνία αδιαφο-
ρεί, ακόμη και σε καταστάσεις που τυγχάνουν άμεσης βοήθειας. Η HELLAS 

NEWS πάντα θέλει μα προβάλλει φιλανθρωπικές ενέργειες που συμβάλλουν στην κα-
λυτέρευση της καθημερινότητας μας και πάντα ελπίζοντας ότι θα υπάρχουν μιμητές. 
Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες του PANTHEON RESTAURANT.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεχιζόμενη προσφορά σας και την πρόσφατη δωρεά 
σας του ποσού των $24.167,32 προς υποστήριξη των προσαρμοστικών προγραμμάτων 
μας για τη νεολαία.
Η συνεχιζόμενη γενναιοδωρία σας μας επιτρέπει να προσφέρουμε κρίσιμα προγράμματα 
σε μέχρι 250 νέους καθημερινώς. Η στέγαση είναι το κύριο σημείο στην προσπάθειά μας 
να προσφέρουμε περισσότερες παραδοσιακές επιλογές στέγασης. Αυτές περιλαμβάνουν 
την ίδρυση νέας κατοικίας για θύματα εμπορίου σαρκός και τη προσφορά σταθερής και 
οικονομικά προσιτής στέγασης στη περιοχή για μεγαλύτερο αριθμό νέων που είναι έτοι-
μοι για περισσότερη ανεξαρτησία.
Η προσφορά σας μας έχει επίσης επιτρέψει να βελτιώσουμε την προσφορά εκπαίδευσης 
στην κοινωνική ένταξη και να προσθέσουμε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
βοηθώντας στην επιτυχία της νεολαίας μας.
Επίσης, μπορούμε να προετοιμάσουμε τους νέους καλύτερα για την είσοδο στην εργα-
σία και να βοηθήσουμε περισσότερο αυτούς με προβλήματα υγείας και εξάρτισης μέσω 
εργασιακής εκπαίδευσης και ατομικής συμβούλευσης.
Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την προσφορά σας. Βασιζόμαστε στην γενναιοδωρία των 
δωρητών για πάνω από 80 τις εκατό του συνολικού ύψους $27εκ. προϋπολογισμό μας. 
Από την ίδρυσή μας το 1982, το Covenant House έχει βοηθήσει πάνω από 95,000 νέους.
Και πάλι, ευχαριστώ πολύ για τη γενναιόδωρη προσφορά σας.
Bruce Rivers
Executive Director
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Τ
ο απόγευμα της Τετάρτης η HELLAS NEWS είχε την χαρά και 
την τιμή να βρεθεί στην αίθουσα του «The Burroughes» και να 
παρακολουθήσει το τρέιλερ του ανερχόμενου φιλμ «Freedom 
Besieged».  Το «παρών» έδωσαν επίσης, ο κ. Robert Peck, 

πρώην πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα και γνωστός φιλέλληνας 
που συμμετέχει και στην παραγωγή, ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, 
κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Κα-
ρύγιαννης, αλλά και ο Dannis Koromilas, γνωστός σκηνοθέτης. Πρό-
κειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πραγματεύεται την οικονομική και 
πολιτική κατάσταση της χώρας μέσα από την νεολαία της. Πρόκειται 
για κάτι εντελώς διαφορετικό από τα πρότυπα τέτοιων ντοκιμαντέρ, 
καθώς σε αντίθεση με τα άλλα αυτό προσπαθεί να εξηγήσει πως η Ελ-
λάδα μέσα στους χαλεπούς καιρούς που βρίσκεται  έχει ακόμη ελπίδα 
για ανάπτυξη και πως μπορεί να ανταπεξέλθει μέσω της καινοτομίας.
Η ιδέα του Ελληνοκαναδού σκηνοθέτη, Παναγιώτη Γιαννίτσου, ξεκί-
νησε όταν στο χωριό του, στο Κιβέρι Αργολίδας, γνώρισε από κοντά 
τον Γιάννη Καρκαλάτο, έναν αγρότη ο οποίος μέσω του camp για μπά-

σκετ που έχει, δίνει μαθήματα σε τουλάχιστον 300 παιδιά για την αξία 
της εκτίμησης στον εαυτό τους. Συγκινημένος θέλησε να αφοσιωθεί 
στην ζωή του συγκεκριμένου άνδρα, ωστόσο, πολύ γρήγορα μέσα 
από τα παιδιά και τους νέους που συνομίλησε κατάλαβε πως υπάρ-
χει ένα γενικό πρόβλημα: επικρατεί μία αρνητική ατμόσφαιρα πως 
δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής και πολιτι-
κής κατάστασης της χώρας με αποτέλεσμα πολλοί να προτιμούν την 
μετανάστευση. Έτσι, ο κ. Γιαννίτσος προσπάθησε να βρει ανθρώπους 
που παρά τις αντίξοες συνθήκες μπορούν μέσω καινοτόμων ιδεών να 
αναστήσουν την ελπίδα πως υπάρχει κάτι για τους νέους στην Ελλάδα.  
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Γιαννίτσος συνομίλησε με καταξιωμέ-
νους Έλληνες και μη σε πέντε χώρες και 10 πόλεις, αλλά και με ανθρώ-
πους στην Ελλάδα όπως ο 15χρονος Κωνσταντίνος Παπαχρήστου 
από την Θεσσαλονίκη που έφτιαξε το πρώτο think tank για εφήβους. 
Ακόμη στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν  ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέλη 
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραγκούνης,  ο Πύρρος 
Δήμας, Μαργαρίτης Σχοινάς, o Michael Dukakis ή o Noam Chomsky 

και πολλοί άλλοι. 
Το φιλμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε post-production στο Βανκού-
βερ κι αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον Απρίλιο του 2018. Εχθές, 
έγινε η παρουσίαση του τρέιλερ, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας στο www.hellasnews-radio.com. Έως τώρα η παρα-
γωγή έχει χρηματοδοτηθεί από όσους συμμετείχαν σε αυτήν, αλλά 
και από άτομα που θέλησαν να βοηθήσουν κάνοντας κάποια δωρεά. 
Εάν θέλετε κι εσείς με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε στην ολοκλήρωση 
του ντοκιμαντέρ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
freedombesieged.com και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν 
πληροφορίες για το τι μπορείτε να κάνετε. 
Ένα μικρό σχόλιο που θα θέλαμε να κάνουμε σαν HELLAS NEWS είναι 
ότι η προσπάθεια του κ. Γιαννίτσου αλλά και οποιουδήποτε προσπα-
θεί να δώσει ελπίδα ή να αναδείξει τα θετικά της χώρας μας, ειδικά 
στους δύσκολους καιρούς που περνάει τα τελευταία χρόνια, είναι 
άξια συγχαρητηρίων και αξίζει πραγματικά την βοήθεια όλων μας, με 
οποιονδήποτε μέσο διαθέτει ο καθένας. 

«Freedom Besieged»
Μια θετική οπτική γωνία για τη νεολαία της κρίσης

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου
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από αγαθές, ασκητικές ψυχές αφιερωμένες στη 
λατρεία του Χριστού ο εκκλησιασμός ήταν  το 
«μόνο παιχνίδι στην πόλη» χωρίς άλλες δραστη-
ριότητες  πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Λει-
τουργία.  Σήμερα οι δραστηριότητες συνεχίζο-
νται 24/7 και οι ρυθμοί κίνησης επιταχύνθηκαν. 
Μήπως θα έπρεπε και οι  ιερείς να προσπαθή-
σουν να μην επιμηκύνουν άσκοπα τις ήδη πολύ-
ωρες λειτουργίες;
Μια ελληνική παροιμία λέει: «το πολύ το κυρ Ελέ-
ησον το βαριέται και ο Θεός». Είμαι βέβαιος ότι 
οι σεβαστοί μας ιερείς γνωρίζουν τη παροιμία 
πολύ καλά. Γιατί όμως δεν τη λαμβάνουν υπόψιν;  
Είναι ο άραγε ο εθελοτυφλισμός και ο θρησκευτι-
κούς ζήλος; Είναι η έλλειψη  ρεαλισμού ή η λανθα-
σμένη νοοτροπία ότι πρέπει να τιμωρούνται και 
να υποφέρουν και οι εκκλησιαζόμενοι όπως υπέ-
φερε και ο Χριστός για μας;  
Δεν βλέπουν ότι οι πιστοί σκαρφίζονται οτιδή-
ποτε να «περικόψουν», το μήκος της Λειτουργίας. 
Πως;  Οι περισσότεροι αποφεύγουν να παρα-
κολουθήσουν την Λειτουργία από την αρχή. Αν 
υπάρχουν άτομα στην αρχή του ορθού μετρι-
ώνται στα δάκτυλα. Πολλοί φροντίζουν να αφι-
χθούν πριν διαβάσει ο ιερέας το Ευαγγέλιο.  Πολ-
λοί περισσότεροι έρχονται όποτε τους καπνίσει . 
Mέχρι τον 10ο περίπου αιώνα όταν ο Ιερέας έλεγε 
«τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν» έμε-
ναν μέσα στον Ναό μόνον οι  πιστοί χριστιανοί 
και ετελείτο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 
Σήμερα υποτίθεται ότι οι αργοπορημένοι πρέ-
πει να είναι στην Εκκλησία το αργότερο μέχρι 
εκείνο το σημείο. Πολλοί λοιπόν καταστρατηγούν 
τη κατάσταση και φροντίζουν να φτάσουν στην 
εκκλησία λίγο πριν «τας θύρας τας θύρας...». Πολ-
λές φορές όμως ο υπολογισμός άφιξης δεν δου-
λεύει όπως έπρεπε γιατί ανάλογα με τον ιερέα η 
Λειτουργία αρχίζει νωρίτερα ή προχωρά  πιο γρή-
γορα και σαν αποτέλεσμα μερικοί φτάνουν στη 
Λειτουργία λίγο πριν την απόλυση. 
Η  Θεία Λειτουργία είναι στη πραγματικότητα 
διπλάσια απ’ ότι υπολογίζεται ότι είναι. Υπάρ-
χουν βλέπετε τα «πρόσθετα» κομμάτια. Μνημό-
συνα, αρτοκλασίες, δοξολογίες, μνημονεύσεις 
που διαβάζει ο ιερέας φωναχτά, ανακοινώσεις 
και εγκύκλιοι επιπλέον της Λειτουργίας.  Επίσης, 
ο χρόνος που παίρνει να μεταλάβουν οι εκκλησι-
αζόμενοι είναι αρκετός έστω ο χρόνος της Θείας 
Λειτουργίας επιμηκύνεται και πολλές φορές με 
όλα τα πρόσθετα κομμάτια διπλασιάζεται. Έχω 
τύχει σε λειτουργία που η Θεία κοινωνία πήρε 35 
λεπτά με το ρολόι. 
Και θα μου πείτε ναι έτσι είναι αλλά τι μπορεί να 
γίνει;
Υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις 
που δεν προσβάλουν το ορθόδοξο δόγμα αλλά 
μεταβάλουν μόνο αναχρονιστικές πρακτικές.
1. Η Θεια Κοινωνία να γίνεται μετά την από-
λυση. Τη Κυριακή της οροθοδοξίας στον Άγιο 
Γεώργιο της Λευκωσίας όπου βρίσκομαι τώρα 
έτσι έγινε. Οι εκκλησιαζόμενοι πήραν μόνοι τους 
αντίδωρο από τους δίσκους τοποθετημένους 
στο κεντρικό διάδρομο και οι ιερείς μετάλαβαν 
αυτούς που ήθελαν να κοινωνήσουν μετά την 
απόλυση.  Είναι λιγότερο Ορθόδοξοι οι Κύπριοι 
της Κύπρου από μας που μεταλαβαίνουμε κατά 
τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας? Δεν νομίζω.
2. Τα μνημόσυνα, και αρτοκλασίες να γίνο-
νται μετά την απόλυση και Θεία Κοινωνία όπως 
οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Μια φορά και ένα καιρό 

σε ένα μικρό χωριό που ο καθένας ήξερε το κάθε 
συγχωριανό του, είχε κάποιο νόημα να παρευ-
ρεθεί ας πούμε στο 10ετές μνημόσυνο ενός συγ-
χωριανού.   Σε μια μεγάλη Καναδική πόλη, όμως, 
ένα μνημόσυνο για κάποιον  που απεβίωσε στην 
Ελλάδα 10 χρόνια πριν δεν έχει την ίδια σημα-
σία για κάποιον που πάει να εκκλησιαστεί.  Πόσο 
λογικό είναι, λοιπόν, εκτός από την ήδη μακριά  
Λειτουργία να παρακολουθήσει κανείς και τα 
μνημόσυνα  αγνώστων ατόμων, αρτοκλασίες 
αγνώστων εορταζόντων πριν πάρει το αντίδωρο 
και  πάει σπίτι του;
3. Η αποφυγή επανάληψης μέρους της λει-
τουργίας και στις δύο γλώσσες Ελληνικά και 
Αγγλικά που είναι χρονοβόρα. Η εναλλάξ χρήση 
και των δυο γλωσσών ίσως είναι η πιο ενδεικτική 
λύση.
4. Η αυτοπειθαρχία των ιερέων ώστε να περι-
ορίζουν το κήρυγμα στα 10 λεπτά.  Είναι γνωστό 
άλλωστε ότι το μυστικό ενός αποτελεσματικού 
κηρύγματος είναι να έχει μια εντυπωσιακή αρχή, 
ένα εντυπωσιακό τέλος και τα δυο αρχή και τέλος 
να είναι όσο πιο κοντά το ένα στο άλλο όσο είναι 
δυνατόν, σύντομο δηλαδή γιατί τα πολλά λόγια 
είναι φτώχια.
5. Βασικό είναι η αποφυγή της μη αναγκαίας 
επανάληψης -και οι επαναλήψεις είναι αρκετές 
στη Κυριακάτικη Λειτουργία. Παραδείγματος 
χάριν επαναλαμβάνονται τα εξής:
32 φορές το -«Αμήν», 26 φορές το -«Κύριε, ελέ-
ησον», 26- «τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» , 6- «και 
εις τον αιώνα των αιώνων...»,  6- «Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ...», 5- «Τῆς παναγίας, ἀχράντου....»,3- 
«Παρασχου Κύριε», 5- «Πρόσχομεν», 5- «Σοί, 
Κύριε»,8  «Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον...», 3-  
«Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνα-
τος, ἐλέησον ἡμας», 3 «Ειρήνη πασσι», 3- «Ὅτι 
πρέπει σοι πᾶσα δόξά ...», 2- «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ 
Θεοῦ...», 3-«Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι...», 4-»Ἔπιδεόμεθα υπερ...» 5. «Ἔτι καὶ ἔτι 
ἐν εἰρήνῃ»,   3 «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι»,  2 
«Εὐλόγησον, Δέσποτα» κλπ.
Μπορεί να έχω παραμετρήσει κάτι απ’ τα παρα-
πάνω αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει επανάληψη 
και αν μειώναμε την  επανάληψη θα μπορούσαμε 
να συντομεύσουμε τη διάρκεια της λειτουργίας.
Για τη πτώση του αριθμού των εκκλησιαζομένων 
δεν μπορεί να κατηγορηθεί αποκλειστικά η εκκλη-
σία μας και η ηγεσία της. Οι θρησκευτικοί μας 
ηγέτες όμως εξακολουθούν να φέρουν κάποια 
ευθύνη για την απώλεια πιστών. Πρώτα απ’ όλα 
δεν μπόρεσαν να συνδεθούν με τη νεότερη γενιά  
με αποτελεσματικό τρόπο και να διασυνδέσουν 
τη πνευματική  ζωή και να τη κάνουν σχετική με τη 
καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν.
Η εκκλησία μας σε κάποια χρονική στιγμή πρέπει 
να εξετάσει σοβαρά αυτό το θέμα. Αγνοώντας το 
ζήτημα  και εφαρμόζοντας μια δεσποτική,  μονο-
λιθική προσέγγιση χωρίς να λαμβάνει υπόψη το 
εκκλησίασμα που εξυπηρετεί είναι καταστροφικό 
για το μέλλον της ίδιας της εκκλησίας. Ο μακαρι-
στός αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερι-
κής Ιάκωβος «πραξικοπηματικά»  και παρά τις 
αντιρρήσεις των συντηρητικών μετέφρασε τη 
θεία λειτουργία από τα Ελληνικά στα  Αγγλικά και 
τώρα όλα είναι μέλι γάλα. Χρειάζονται εξ ίσου 
στιβαροί αρχιερατικοί ώμοι να πάρουν τη πρω-
τοβουλία να μειώσουν το μήκος, της Θείας  Λει-
τουργίας με τα παραπάνω και άλλα μέτρα. Υπάρ-
χει ο τρόπος χωρίς να θίξουμε δογματικά απολύ-
τως τίποτα.

ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ» 
ΤΟ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ
συνεχεια απο τη σελ. 27
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Τ
ο περιστατικό συ-
νέβη σε στάση λε-
ωφορείου μεταξύ 
Coxwell και Cosburn 

κοντά στο σχολείο της περι-
οχής. Σύμφωνα με μαρτυ-
ρίες δύο νεαρά παιδιά έψα-
χναν τον 16χρονο τον οποίο 
και βρήκαν στην στάση. Στην 
συνέχεια τον μαχαίρωσαν ε-
πανειλημμένα και προσπά-
θησαν να δραπετεύσουν. Η 
αστυνομία έφτασε στα ίχνη 
ενός 17χρονου τον οποίο 
συνέλαβαν την Τετάρτη. Τα 
στοιχεία του δεν μπορούν 
γίνουν γνωστά λόγω του νό-
μου περί δικαιοσύνης των 
ανηλίκων. Ο δεύτερος δρά-
στης ακόμη δεν έχει εντοπι-
στεί από τις αρχές.

Έ
νας σκιέρ, μέλος της ολυμπιακής 
ομάδας του Καναδά που βρίσκεται 
στην Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κο-
ρέας για τους Ολυμπιακούς Αγώ-

νες, κατηγορείται πως έκλεψε ένα αυτοκί-
νητο, ενώ ήταν μεθυσμένος.  Ο 35χρονος 
σκιέρ από το Οντάριο συνελήφθη από την 
αστυνομία της πόλης την νύχτα του Σαβ-
βάτου, λίγο έξω από το ολυμπιακό χωριό 
και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. 
Πρόκειται για τον Ντέιβ Ντάνκαν που ήταν 
μαζί με την γυναίκα του και τον μάνατζέρ 
του, όταν εισέβαλε σε ένα παρκαρισμένο 
χάμερ που ανήκε σε έναν τουρίστα, όπως 
μεταδίδουν τα τοπικά MME. Οταν η αστυ-
νομία τον εντόπισε, ο Ντάνκαν ισχυρίστη-
κε πως... κρύωνε και γι’ αυτό αποφάσισε 
να κλέψει το τζιπ! Με όριο αλκοόλ στο αί-
μα μόλις 0,05, στο δικό του ανιχνεύτηκε 
0,160. O Ντάνκαν είχε ολοκληρώσει τις υ-
ποχρεώσεις του στο σκι κι είχε καταλάβει 
την 8η θέση.

Τ
ο περιστατικό συνέβη μέσα στο 
αεροδρόμιο του Pearson στο Το-
ρόντο. Η αεροπορική εταιρεία εί-
πε ότι η φωτιά συνέβη καθώς το 

αεροπλάνο κάθισε στην πύλη πριν ανα-
χωρήσει. Η Air Canada αναφέρει ότι 266 
επιβάτες ήταν στην πτήση που είχε προ-
γραμματιστεί να φύγει για Βανκούβερ 
στις 7 π.μ. Η γυναίκα έλαβε τις πρώτες 
βοήθειες από το παραϊατρικό προσωπι-
κό, το οποίο δήλωσε ότι η γυναίκα υπέ-

στη εγκαύματα στα χέρια της και μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο εκπρόσω-
πος του Air Canada, Peter Fitzpatrick, 
είπε ότι το αεροσκάφος, ένα από τα νέα 
μοντέλα Boeing 787 της αεροπορικής 
εταιρείας, δεν υπέστη καμία ζημιά στο 
περιστατικό. Ο Fitzpatrick είπε ότι η πτή-
ση καθυστέρησε περίπου δύο ώρες κα-
θώς τα μέλη του πληρώματος έπρεπε να 
καθαρίσουν τα υπολείμματα από τον πυ-
ροσβεστήρα.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Καναδός σκιέρ 
μέθυσε κι έκλεψε αυτοκίνητο γιατί... 
κρύωνε!

Γυναίκα υπέστη εγκαύματα από το κινητό 
της μέσα σε αεροπλάνο της Air Canada

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν για 
εκμετάλλευση παιδιών στο Οντάριο

Η 
αστυνομία της επαρχίας ανακοί-
νωσε ότι πολλές έρευνες που διε-
ξήχθησαν τους τελευταίους δύο 
μήνες δεν σχετίζονταν μεταξύ 

τους, αλλά ήταν μέρος μιας ευρύτερης προ-
σπάθειας για την προστασία των παιδιών. 
Οι έρευνες έλαβαν πραγματοποιήθηκαν και 
με τη βοήθεια τοπικών αστυνομικών δυνά-
μεων. Ακόμη, 10 εντάλματα έρευνας διεξή-

χθησαν στις κοινότητες του Οντάριο, συμπε-
ριλαμβανομένων των Stratford, Orangeville, 
Owen Sound, Walkerton, Formosa, Kintore 
και Fordwich. Η αστυνομία υπέβαλε 36 
κατηγορίες εναντίον των οκτώ ατόμων που 
συνελήφθησαν, ενώ κάποιοι από τους συλ-
ληφθέντες είχαν προηγουμένως καταδικα-
στεί για εγκλήματα παιδικής πορνογραφίας 
ή για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Ανήλικος ο δράστης που 
μαχαίρωσε τον 16χρονο κοντά σε 
σχολείο στο East York
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Μακεδονία, Μακεδονία

Είσαι Ελλάδα, η μόνη και η μία

Των Πανελλήνων κρυφό καμάρι

Κι ας τους να λεν ότι θέλουν οι άλλοι.

Είσαι η γη του Δία, της Ήρας

Φιλίππου του Άνακτα, της Ολυμπίας

Του Στρατηλάτη Μεγάλου 

Αλεξάνδρου

Θεσσαλονίκης και του Κασσάνδρου.

Είσαι η πατρίδα του Αριστοτέλη

Σοφού δασκάλου στην Οικουμένη

Είσαι η Χώρα του Βουκεφάλα,

Τα πέταλα του πατούσαν Ελλάδα!!!

Των Πανελλήνων ο Προμαχώνας

Των Αθηναίων ο Μαραθώνας.

Η Θράκη και Ήπειρος μαζί σου

Και η Πελοπόννησος η αδελφή σου.

Σε αγκαλιάζει η Βοιωτία,

Θεσσαλία, Φθοιώτιδα κι Ακαρνανία,

Η Κρήτη και η Κύπρος είναι στο 

πλευρό σου

Το κάθε νησί μας είναι και δικό σου.

Οι νέοι κρατώντας της δόξας την δάδα

Φωνάζουν: «Λαοί, το δίκαιο το έχει η 

Ελλάδα».

Το ψέμα απορρίπτουν και χλευάζουν,

Μα οι ξένοι συμφέροντα μονάχα 

κοιτάζουν…

«Μητέρα, Ελλάδα, για αυτά σε 

θυσιάζουν…»

Οι Απόδημοι Έλληνες 

βροντοφωνάζουν

Μακεδονία – Ελλάδα 

ζητωκραυγάζουν!

Και οι πέτρες διδάσκουν αρχαία 

ιστορία

Πως είσαι Ελλάδα, Μακεδονία!!!

Μιχάλης Ιωάν. Γκόνος

Τορόντο, Καναδάς 1995

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα τα 1980’s

της χριςτιανας κιεςκου

Η πρώτη ασφαλτόστρωση της Αθήνας ήταν και το πρώτο εργολαβικό σκάνδαλο. Αντέδρασαν οι 
χαμάληδες που κουβαλούσαν τις κυρίες για να μη λασπώνονται. Γιατί τότε πούλαγαν βενζίνη μόνο 

τα φαρμακεία!

Διεργασίες στην λίμνη του Μαραθώνα

Το πρώτο εργοστάσιο της «Ηβη» και η ανοικτή καρότσα με τα αναψυκτικά την εποχή του 
μεσοπολέμου. Ο Νικόλαος Παναγόπουλος με τις οικονομίες του από την Αίγυπτο ξεκίνησε τη μικρή 

βιοτεχνία στο Μαρούσι
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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

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΗ Ή ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 

MARKHAM ΚΑΙ TORONTO
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

416-819-2546
marangosclio@gmail.com

EYΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΩΝΙΑ PAPE AND DANFORTH

ΓΝΩΣΤΟ
SOUVLAKI PLACE

ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

τηλεφωνο Για πληροφοριεσ
ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ
647-710-6226

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΙΚΟΣ
ηλικιωμενοσ κυριοσ

Ζητει
Για συντροφια 
κυρια ‘η κυριο

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΣΤΗΒ

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

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)

ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ στην ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ;;;

«Την τύχη του κάθε λαός

την κάνει μοναχός του

και όσα του φταίει η κούτρα του

δεν του τα κάνει ο εχθρός του»

Π
νέει τα λοίσθια η Παμμακεδονική Ένωση του Οντάριο, 

για την ακρίβεια Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ορισμέ-

να μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αρέσκεται 

να λέει, ότι είναι εκλεγμένο.... democratically! Πόσο 

democratic να είναι, όταν 28 Σύλλογοι έχουν τις «ρίζες» τους στον 

Νομό Φλωρίνης. 28 Σύλλογοι από τους 60 εγγεγραμμένους και με 

το ζόρι στο σύνολό τους 30 και λιγότεροι που παρουσιάζονται σε 

κάθε γενική συνέλευση, παρόλο που δελεάζονται με τα μεζεδάκια, 

κρασάκια, κεϊκάκια και καφεδάκια. 28 Σύλλογοι, πολλοί απ’ αυτούς 

ανύπαρκτοι, «νεκροί» και άοσμοι. 28 Σύλλογοι που έχουν την ίδια 

εκλογική δύναμη (5 ανά Σύλλογο) με τον –π.χ.- Σύλλογο Καστοριάς 

«Ομόνoια» ή Σύλλογο Θεσσαλονικέων. Δηλαδή σε απλά Ελληνικά 

το κουτσοχώρι του προέδρου και ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων και 

ο Σύλλογος Καστοριάς «Ομόνοια» έχουν την ίδια εξελεκτική δύνα-

μη.  Φυσικά το καταστατικό -κατά πως τους συμφέρει- αναφέρει 

αυτό το άρθρο περί ισοτιμίας. Θα ήθελα όμως να μάθω πότε, για-

τί και από ποιούς έγινε αυτή η....βολική αλλαγή. Βολική....διότι ό,τι 

και να θέλουν, κυρίως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και η κλίκα τους, 

μπορούν να το περάσουν.... democratically!

Δεν θα ήθελα να «κολλήσω» σ’ αυτό το θέμα, αν και είναι σοβαρό-

τατο και νευραλγικό στην ζωή μιας οργάνωσης Εθνικής. Θα επα-

νέλθω σίγουρα. Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στον χορό της Δρά-

μας εκκλήθει στο βήμα, για να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους 

της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο η Αντιπρόεδρος. Αυτό το 

«φωτεινό» μυαλό της Ένωσης μεταξύ άλλων –σύμφωνα με την 

μαρτυρία παρόντος και μέλλους της Παμμακεδονικής- είπε και τα 

εξής: «...δεν ξέρω πόσοι από σας παρακολούθησαν την έναρξη 

των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Κορέα (δεν διευκρίνησε 

Νότια), όπου είδαμε και πρέπει να παραδειγματιστούμε, διότι 

κατέβηκαν οι Βόρειοι και οι Νότιοι κ ά τ ω από ΜΙΑ σημαία.» 

Μπορεί να μας εξηγήσει, τι ακριβώς εννοούσε η νέα «Ρεπούση»; 

Σύμφωνα με το πνεύμα που διακηρύσσει ο άλλος «φωστήρας» 

-ο πρόεδρος- περί Σκοπιανού και περί «Έντιμου συμβιβασμού» 

και «λύση αμοιβαία αποδεκτή» με τους γείτονές μας Σκοπιανούς 

ή Βαρδάριους, το ένα μάτι τηρά στο γιαχνί και τ’ άλλο στο πιλάφι. 

Ποτέ δεν ξεκαθαρίζουν, τι ακριβώς θέλουν, αλλά απλώς.... «προ-

τιμούν». Δεν απαντούν ποτέ τι γλώσσα είναι αυτή που ομιλούν 

αμφότεροι εκτός της Ελληνικής και Αγγλικής.

Ο πρόεδρος ψάχνει να βρει ο π ο ι α δ ή π ο τ ε δικαιολογία –και 

αφού φυσικά έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων 

του το Δ.Σ., εξάλλου αυτός και μόνον αυτός γνωρίζει, διότι είναι 

(παρα)μορφωμένος- για να μην λάβει μέρος σε οποιαδήποτε εκδή-

λωση, που έχει να κάνει με το Εθνικό θέμα του Μακεδονικού. Είτε 

θα αρνηθεί καθέτως να συνυπογράψει διάβημα/εξώδικο που του 

ζήτησε η Νίνα Γκατζούλη, Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων 

Υφηλίου προς όλους τους βουλευτές του Ελλαδικού κοινοβουλίου, 

ότι όποιος συναινέσει στην  ύπαρξη του όρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σ.σ. 

σε οποιαδήποτε μορφή, επιθετικός, χρονικός, τοπικός προσδιο-

ρισμός) αυτό θα σημάνει ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Μάνι-μάνι ο προ-

εδράκος ζήτησε με στόμφο... “to count him out”. Φυσικά και δεν 

ρώτησε κανέναν από το Δ.Σ. και φυσικότατα ούτε σκέψη για να το 

συζητήσει σε έκτακτη γενική συνέλευση τηε Ένωσης, μη ξεχνάμε ο 

άνθρωπος είναι (παρα)μορφωμένος, σούζα κάθονται οι 9 από το 

Διοικητικό του Συμβούλιο μπροστά του. Μίλησε και αποφάσισε ο 

Πρόεδρος; Είναι σαν έκανε διάλλεξη ο Δ. Λιαντίνης η ο Κορνίλιος 

Καστοριάδης. Εδώ ανέβαλε τις εκλογές του Φεβρουαρίου, με την 

ηλίθια «δικαιολογία» ότι η «Ύπατη» πολιτιστική εκδήλωση της 

Παμμακεδονικής, το....Fashion Show γίνεται στις 4 Μαρτίου! Ήμαρ-

τον κύριε, τι άλλο θ’ ακούσουν τα ταλαίπωρα αυτάκια μας; Έλεγε 

η θεία μου η Αικατερίνη αστειευόμενη... «άν δεν έλθετε εσείς την 

Κυριακή, θα έλθουμε εμείς το Σάββατο».

Έχει και τα αστειάκια του ο Πάρεδρος ή μάλλον τους εξυπνακι-

σμούς του. Όταν δέχτηκε Η/Μ από την Μάρθα Χέντυ η οποία 

είναι συντονίστρια του τμήματος Συλλόγων για τις εκδηλώσεις της 

25ης Μαρτίου της Ελληνικής Κοινότητος Τορόντο, αναφερώμενη  

«για την οργάνωση των (Συλλόγων) και ειδικότερα της επικείμε-

νης παρέλασης που θα είναι αφιερωμένη στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... και 

θα αποφασισθεί πως θα περαστεί το μήνυμα οτι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ», ο «ιστορικός» άνευ χαρτοφυλακίου – ο πρόε-

δρος δηλαδή-  απάντησε κατά πως τον υπαγορεύει το ήθος του: 

«Μάρθα, πολύ ευχάριστο που θεωρείτε ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΛΛΑΔΑ! Τώρα τι θα κάνουμε με την Θεσσαλία. Θράκη, Κρήτη και 

όλα τα άλλα  μέρη που ανήκουν στην Ελλάδα? Εφόσον η  ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ! Από τώρα λέμε Κρήτη, Μακεδονία κλπ. Έτσι??? 

Ρώτησες τον Αρτεμάκη εάν δέχετε αυτή την αλλαγή?

Εμείς οι Μακεδόνες ξέρουμε τι έστιν Μακεδονία και δεν ζητάμε να 

κατακτήσομε την υπόλοιπη Ελλάδα  a la Μέγας Αλέξανδρος και να 

αλλάξομε το όνομά της.

Αυτό θέλετε να κάνετε? Διαφορετικά δεν καταλαβαίνω το σύνθημα 

η  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ! Μπορεί να θέλετε να πείτε ότι η 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Καλό. Πότε το μάθατε αυτό και σε 

ποιον υπολογίσιμο άνθρωπο θέλετε να δώσετε αυτό το μήνυμα? 

Υπάρχουν Έλληνες (τα 99.9% της παρέλασης) που δεν το ξέρουν ή 

το 0,01 των ξένων που επίσης το γνωρίζουν εκτός αν είναι άσχετοι 

που δεν είναι.

Θα ήθελα κάποια διευκρίνηση.

Δημήτρης Καρας

Πρόεδρος

Παμμακεδονική  Ομοσπονδία Καναδά  (ναι, αλλάξαμε το όνομα)»

Αυτός ο ξεγάνωτος ηγήται της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντά-

ριο εδώ και πάνω από 10 έτη. Εάν κάποιος έβγαλε νόημα μ’ αυτό 

μήνυμα, ας το περάσει και σε μένα. Δηλαδή για να το κάνουμε 

λιανά Τζέϊμς, «ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την υπόλοιπη 

Ελλάδα και άλλαξε και το όνομά της»; Με νεοελληνική έκφραση 

θα σε ρωτήσω.... τι πίνεις και δεν μας δίνεις; Καθημερινά βλέπουμε 

ανθρώπους να αυτο-εξευτελίζονται μπροστά στα μάτια μας. Εάν 

διαβάσετε ανακοινώσεις της Παμμακεδονικής για το Σκοπιανό, θα 

διαπιστώσετε μία ανεπανάληπτη μετριοπάθεια, έναν απύθμενο 

ενδοτισμό και μιά διάχυτη ηττοπάθεια. Αυτά φυσικά γίνονται με 

πρωτοβουλία του προέδρου και της Αντ’ Αυτού, αλλά και την αμέ-

ριστη συνέργεια του Γραμματέως της Ένωσης. Οι άνθρωποι είναι 

φαιδροί. Αλλά τώρα ας γνωρίζουν, ότι τους βλέπουμε. Από τις πρά-

ξεις τους γεννάται το ερώτημα: «βρε μπας και είναι Σκοπιανοί»; Ο 

Γραμματεύς εξαιρείται!

Δύο ερωτήματα προς όλους αυτούς τους ενδοτικούς σε βαθμό βλα-

κείας/ προδοσίας: «Είναι αρμόδια μια κυβέρνηση της Ελλάδος να 

διαπραγματεύεται την Ιστορία»!

«Γιατί δεν τους στέλνετε –τους Σκοπιανούς- στα αρμόδια όργανα 

να αποδείξουν αυτά που λένε και μπαίνετε σε διαπραγματεύσεις»;

Δυο φράσεις που ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για την κυβέρ-

νηση και τον οποιονδήποτε που δεν ρωτάει και δεν αναρωτιέται 

για το αυτονόητο!!!

Δεν θα πάψω να ρωτώ επίσης.... «ορισμένα μέλη του Δ.Σ. της Παμ-

μακεδονικής ομιλούν αυτή την γλώσσα. Μπορούν να μας πούνε 

καθαρά, τι γλώσσα θεωρούν ότι ομιλούν;

Δημήτριος Δ. Γκεκόπουλος
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Vivi Castrillon:
Κολομβιανή 
πρόκληση

Η Λατινική Αμερική, 
και όχι μόνο, 
υποκλίνεται μπροστά 
της

Προκαλεί με κάθε 
τρόπο τον ανδρικό 
πληθυσμό. Και 
καταφέρνει με τις 
καμπύλες της να 
αφήσει ξερούς όσους 
την ακολουθούν στο 
Instagram.

Η κολομβιανή Vivi 
Castrillon είναι 
πολυτάλαντη. Εκτός 
από μοντέλο έχει 
κάνει μπάσιμο 
στην υποκριτική 
και ευελπιστεί 
να κερδίσει το 
στοίχημα.
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Η
θοποιός σε σει-
ρά του NBC 
για Primetime 
E m m y 

(Blindspot) με περίπου έ-
ντεκα εκατομμύρια τηλε-
θεατές σε κάθε επεισό-
διο; Φυσικά το κατάφερε 
αυτό ο Χρήστος Βασιλό-
πουλος. “Η συγκεκριμέ-
νη σειρά γυρίζεται στη 
Νέα Υόρκη και έστειλα 
tape, βιντεάκι με την α-
κρόασή μου για το ρόλο” 
λέει ο Χρήστος Βασιλό-
πουλος που μένει ενεός 
όταν του λέω ότι δεν ξέ-
ρω το Metal Gear Solid 
V: The Phantom Pain, το 
βιντεοπαιχνίδι που ακού-
γεται η φωνή του. Τον έ-
χετε δει και στην τηλε-
οπτική σειρά The Last 
Ship και στο βραβευμένο 
Banshee. “Είναι ωστόσο 
ακριβό σπορ να είσαι η-
θοποιός στο Χόλιγουντ.

αυτή είναι η γλυκιά 

ελληνίδα μάνατζερ και 

αισθητικός

Η Ελληνίδα καλλονή είναι 25 
ετών, είναι αισθητικός, αλλά τα 
τελευταία χρόνια ενεργεί και 
ως μάνατζερ του τραγουδιστή 
Στάθη Κίου.

Πάντως, η Αγγελίνα Ευαγγελά-
του, για την οποία και σας γρά-
φουμε μας έχει ξεσηκώσει με 
τις όμορφες φωτογραφίες που 
ανεβάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό.

παντρεύτηκε…. «κρυφά» 

ο  ανδρέας σάμαρης

Ο μέσος της εθνικής σε βίντεο 
που ανέβασε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης χαιρε-
τούσε τον κόσμο. Από εκεί 
φάνηκε η βέρα στο χέρι του 
επιβεβαιώνοντας τις φήμες 
για τον κρυφό του γάμο το 
περασμένο καλοκαίρι. Μάλι-
στα, ο άσος της Μπενφίκα τον 
περασμένο Δεκέμβρη έγινε 
για πρώτη φορά μπαμπάς. Ο 
Ανδρέας Σάμαρης και η αγα-
πημένη του είναι φυσικά τρι-
σευτυχισμένοι.

Περιμέναμε πως και πως 
να την καμαρώσουμε στο 
Survivor 2. Τελικά παρότι 
αρχικά ενημέρωσε πως θα 
πάει στον Άγιο Δομίνικο το 
θέμα στράβωσε. Η Ιωάννα 
Μπέλλα δε θα ταράξει με τις 
καμπύλες της το παιχνίδι επι-
βίωσης. Κρίμα. Ευτυχώς για 
εμάς όμως το Instagram έχει 
παραπάνω από 10 λόγους να 
μας πείσει πως το «άκυρο» 
ήταν... χτύπημα κάτω από τη 
ζώνη.

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος 
ξενιτεμένος στο Λος 
Άντζελες

Αυτό το κορμί χαίρεται 
Έλληνας τερματοφύλακας

η μπέλλα δε θα μπει 

στο Survivor 2

Σ
το Μεξικό για επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις βρίσκεται η Σοφία Χαρ-
μαντά και διέλυσε το Instagram με 
την σέξι φωτογραφία που πόστα-

ρε.
Το καυτό μον τέ λο γ ια τ ις  ανάγκε ς ε νός 
πρότζεκτ πόζαρε γυμνό μέσα στη θάλασσα 
και κόλασε τους πάντες.

Έπεσε το Internet! Η Σοφία Χαρμαντά 
ολόγυμνη μέσα στη θάλασσα!

Η 
Αντιγόνη 
Ν ι κο λ ά -
ου κάνει 
θραύση. 

Αυτό μπορείτε να το 
διαπιστώσετε και 
στον λογαριασμό 
της στο Ιnstagram.

Είναι μια από τις 
πιο σέξι Ελληνί-
δες WAGS και δεν 
χωράει αμφιβο-
λία. Η σύντροφος 
του Αλέξανδρου 
Ταμπάκη που αγω-
ν ίζεται σ το MLS 
είναι να την πιεις 
στο ποτήρι.
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Θ
α πάθετε πλάκα με την κορμάρα που 
προσφέρει… συγκινήσεις!
Είναι μια γυναίκα… αμαρτία. Σε οδη-
γεί σε πρόστυχα μονοπάτια που εξι-

τάρουν.
Η Νόρα Σεγκούρα δεν έχει κολλήματα ή αναστο-

λές. Οι ηδονικές πόζες της σε κάνουν να κολλάς!
Είναι μια γυναίκα… αμαρτία. Σε οδηγεί σε πρό-
στυχα μονοπάτια που εξιτάρουν.
Η Νόρα Σεγκούρα δεν έχει κολλήματα ή ανα-
στολές. Οι ηδονικές πόζες της σε κάνουν να 
κολλάς!

Ω
ς ο πιο ακριβο-
πληρωμένος dj 
α να δ ε ί χ θ ηκε 
για πέμπτη συ-

νεχή χρονιά ο Βρετανός 
Κάλβιν Χάρις, σύμφωνα με 
το Forbes.

Ο 33χρονος μουσικός 
έβαλε στον τραπεζικό του 
λογαριασμό 48,5 εκατ. 
δολάρια το χρονικό διά-
στημα από τον Ιούνιο του 
2016 έως τον Ιούνιο του 
2017, ξεπερνώντας τους 
συναδέλφους του, Τιέστο 
και τους νεοεισερχόμε-
νους The Chainsmokers. 
Τις δέκα πρώτες θέσεις της 
λίστας του Forbes με τους 
πιο ακριβοπληρωμένους 
dj καταλαμβάνουν άντρες 
και κυρίως λευκοί, που 
προέρχονται από τις ΗΠΑ 
ή την Ευρώπη.

Κάλβιν Χάρις ο πιο 
ακριβοπληρωμένος dj

Ε
ίναι καυ τ ή, 
χυμώδης και 
μ π ο ρ ε ί  ν α 
προκαλέσει… 

εγκεφαλικά σε κάθε της 
παρουσία.

Ο λόγος γίνεται για την 
Carissa Rosario, η οποία 
διαθέτει έναν από τους 
πιο καυτούς λογαρια-
σμούς στα social media 
και κάθε της φωτογρα-
φία αποτελεί… ύμνο 
στην ΚΟΡΜΑΡΑ της και 
την απίστευτη θηλυκό-
τητά της.

Η απόλυτη γυναίκα…
αμαρτία!

“Κόλαση” η Demi Rose με τα 
μαγιό της

H 
Demi Rose είναι μόνο 22 
ε τών, κάτ ι  που κανένας 
δεν μπορε ί να πισ τ έψε ι 
μόλις  την βλέπε ι.  Είνα ι 

όμορφη σέξι και ξέρει πολύ καλά 
πώς να ποζάρει για να γίνεται αντι-
κείμενο θαυμασμού.
Έ χε ι  έ να από τα  π ιο  γλυκά κα ι 
όμορφα πρόσωπα.  Το 22χρονο 
μον τέ λο από τ ις Ηνωμένε ς Πολι-
τ ε ί ε ς  έ χ ε ι  ίσως  έ ναν  από τους 
π ιο καυτούς  λογαριασμούς σ το 

Instagram.
Την ακολουθούν πάνω από έξι εκα-
τομμύρια followers και τα σχόλια 
κά τω από τ ις  φωτογραφίε ς  που 
ανεβάβει πέφτουν βροχή.
Η με λαχ ρινή  καλ λονή  βρέθηκε 
σ την Ίμπιζα φορώντας ένα μικρο-
σ κ ο π ι κ ό  π λ ε χ τ ό  μ π ι κ ί ν ι  κ α ι 
σ ίγουρα προκάλεσε ταραχή με τ ις 
πλούσιες καμπύλες της. Γενικά, της 
αρέσει να ανεβάζει φωτογραφίες 
με τα μαγιό της.

Το μοντέλο με το πιο 
καυτό Instagram
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Σχοινοπαρέες αιωρούνται από 
θεόρατα βράχια, μοναχικοί δύτες 
βυθίζονται σε υποθαλάσσιους 
γκρεμούς, τουρίστες ανακαλύπτουν 
μια γνήσια ελληνική γωνιά.

Ο 
,τι βλέπεις στην Κάλυμνο αυτό 
είναι, να ξέρεις. Δεν έχει «δή-
θεν» και δεύτερες αναγνώσεις. 
Οι άνθρωποι αληθινοί και έξω 

καρδιά, απομεινάρι της σφουγγαράδικης 
ιστορίας τους, που τους δίδαξε να ζουν μό-
νο το τώρα. Eνα νησί απλό, όμορφο, ήσυ-
χο. Εκτός κι αν έρθεις Σεπτέμβρη - Οκτώ-
βρη. Τότε γίνεται χαμός στο νησί. Γιατί τα 
ίδια βράχια που ανάγκασαν τους ντόπιους 
να πέσουν στη θάλασσα για να επιβιώσουν 
«κυνηγώντας» σφουγγάρια ανεβάζουν τώ-
ρα τους επισκέπτες στα ουράνια. Αναρρίχη-
ση είναι η λέξη του παρόντος και του μέλ-
λοντος. Και κατάδυση. Και η Κάλυμνος είναι 
ένα τεράστιο αναρριχητικό και καταδυτικό 
πάρκο πια. Και όχι τόσο μακριά όσο νομί-
ζεις: 10 ώρες το ταξίδι με το πλοίο από τον 
Πειραιά και 1 ώρα πτήση με το αεροπλάνο.
Δέκα χιλιάδες άνθρωποι έρχονται κάθε 
χρόνο μόνο για τα βράχια της Καλύμνου. 
Το ΒΔ κομμάτι της είναι όλο τείχη. Κατακρη-
μνίστηκε τον 6ο αιώνα. Σχημάτισε και την 
Τέλενδο απέναντι.
Ναυάγια, ύφαλοι με πλούσια ζωή, υποθα-
λάσσια βάραθρα και σπηλιές. Τα καταδυ-
τικά κέντρα σε κατατοπίζουν. Σκέψου μόνο 
ότι στην Κάλυμνο λειτουργεί και η μοναδική 
κρατική σχολή δυτών της Ελλάδας.

Ένας δραστήριος ψαρόκοσμος
Η Πόθια. Το λιμάνι. Η πόλη. Μια μεγάλη 
κοιλάδα που ξεχειλίζει από πολύχρωμα 
σπίτια μέχρι τη θάλασσα. Ομορφη και 
ζωηρή. Για πολλές βόλτες. Για ούζα και χτα-
ποδομεζέδες, για καφέ, για επισκέψεις. Το 
βλέμμα τραβά η τριλογία της Πόθιας: Επαρ-
χείο - Δημαρχείο - Βουβάλειος Ναυτική 
Σχολή. Κι εκεί από πίσω, ο ναός του Χρι-
στού με το μαρμάρινο τέμπλο του Γιαννούλη 
Χαλεπά. Βαθύτερα είναι το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και το καστράκι της Χρυσοχεριάς 
με την ωραία θέα. Στη Βουβάλειο στεγάζε-
ται το Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο - 
πάμπολλες οι σφουγγαράδικες και ναυτικές 
ιστορίες εδώ. Οι Καλύμνιοι δεν ήταν μόνο 
σφουγγαράδες, ήταν επίσης (και είναι) ναυ-
τικοί και ψαράδες. 658 καΐκια μετράει το 
νησί, που φτιάχνουν τον μεγαλύτερο στόλο 
παράκτιας αλιείας στη Μεσόγειο. Η αλή-
θεια είναι, όμως, πως δεν έχουν και την 
καλύτερη φήμη. Θεωρείται ότι έχουν ιδι-
αίτερη σχέση με το δυναμίτη. «Δεν μπο-
ρεί να τους παίρνει όλους η μπάλα. Και να 
σου πω και την αλήθεια, εμείς το παλεύ-
ουμε πολύ το θέμα πια. Θέλουμε να είμα-
στε οι πιο νόμιμοι ψαράδες. Αλλά μας βγήκε 
το όνομα, ενώ τώρα άλλοι έχουν τη... χάρη, 
όχι οι Καλύμνιοι», μου λέει ο πρόεδρος των 
ψαράδων, Γιώργος Κατσοτούρχης, στην 
Ιχθυόσκαλα. «Περίπου 1.000 είναι οι Καλύ-
μνιοι ψαράδες και γύρω στα 1.500 άτομα 
επιπλέον ασχολούνται έμμεσα με την αλι-
εία. Και δρομολογούμε και ένα είδος αλι-

ευτικού τουρισμού!» Κάπως έτσι ασχολή-
θηκαν και οι γυναίκες πιο ενεργά. Θα τις 
βρεις στην Ιχθυόσκαλα να φτιάχνουν και 
να συσκευάζουν θαλασσομεζέδες υπό την 
επωνυμία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης Καλύμνου, που ταξιδεύουν σ’ 
όλη την Ελλάδα. Ασπρος τόνος καπνιστός 
με θυμάρι, θρούμπι και ρίγανη, πάστα χτα-
ποδιού, αυγοτάραχο ξιφία... Γεύσεις μονα-
δικές, που μαζί με το περίφημο σπινιάλο, 
τις φούσκες που φέρνουν οι οστρακάδες, 
κάνουν την Κάλυμνο νησί... για πολλά ούζα.   
Γύρω από την Ιχθυόσκαλα βρίσκονται και 
μερικά εργαστήρια σφουγγαριών. Σαν του 
Μανώλη Μακρυλλού. Την πρώτη δουλειά 
την κάνουν οι σφουγγαράδες μέσα στα καΐ-
κια πια. Μετά παίρνουν σειρά τα εργαστή-
ρια. Εδώ μπορείς να δεις όλη τη διαδικα-
σία κατεργασίας των περίφημων καπάδι-
κων σφουγγαριών. Θαυμαστή πραγματικά!

Νησί με τα όλα του
Από την Πόθια, αν συνεχίσεις παραλι-
ακά προς Νότο, περνάς από την παραλία 
του λιμανιού και τη βοτσαλωτή παραλία 
Γέφυρα ή ανεβαίνεις για τον Αγιο Σάββα, 
μεγάλο προσκύνημα της Καλύμνου. Εκεί 
κοντά είναι και το «καλύμνικο σπίτι». Μην 
το χάσεις για κανένα λόγο. Η κ. Φανερω-
μένη Σκυλλά-Χαλκιδιού, η οποία ως κόρη 
σφουγγαρά έχει γράψει το βιβλίο «Ή 
σφουγγάρι ή τομάρι», ξεναγεί μοναδικά. Κι 
έχει πολλά να πει για τις καλύμνικες συνή-
θειες και το σφουγγαράδικο παρελθόν. 
Από μια άλλη οπτική, αυτήν της γυναίκας. 
Οτι κόρες, μανάδες, σύζυγοι έμεναν πάντα 
μόνες στο νησί, ότι ξεπροβόδιζαν τα καΐ-
κια με άσπρα μαντίλια και μόλις χάνονταν 
από τα μάτια τους φορούσαν τα μαύρα, ότι 
πάντα περίμεναν αγέλαστες και αμίλητες 
για μήνες. Οτι χτυπούσαν χαρμόσυνα τις 
καμπάνες όταν τους έβλεπαν να ’ρχονται. 
Οτι, όταν έβλεπαν καΐκι να επιστρέφει με 
μεσίστια τη σημαία, ήξεραν πως κάποιος 
χάθηκε, πως ρίχτηκε με σακί στη θάλασσα 
ή θάφτηκε σε ξερονήσι. Οτι τότε οι καμπά-

νες χτυπούσαν πένθιμα, οι τοίχοι βάφονταν 
γκρι κι εκείνες έκαναν ξόι στα ρούχα του 
σκασμένου...  
Το βάρος είναι μεγάλο, μα η περιήγηση 
έχει τον τρόπο να σε ελαφρύνει. Στα Βλυ-
χάδια με την ωραία παραλία και τα ταβερ-
νάκια ή στο εντυπωσιακό σπήλαιο Κεφαλά. 
Αλλιώς, επιστρέφεις στην Πόθια και τραβάς 
βόρεια. Μπαίνεις στη Χώρα, στο Χωριό, με 
τα στενοσόκακα, τα βοτσαλωτά δάπεδα στις 
εκκλησίες, τα ξασπρισμένα σπίτια. Ανεβαί-
νεις στο περίφημο κάστρο του 10ου αιώνα 
με τους ταπεινούς ναούς και την εκπληκτική 
θέα.
Αναζητάς την ησυχία στα ανατολικά. Δια-
σχίζεις την ωραία διαδρομή και αντικρί-
ζεις έκπληκτος τον Βαθύ. Τους συνοικι-
σμούς μέσα στην κοιλάδα που καταλήγουν 
στο λιμανάκι της Ρίνας με το εντυπωσιακό 
φιορδ. Με τα ταβερνάκια, τις βουτιές απ’ τις 
προβλήτες, τα εκδρομικά τουρκικά σκάφη.
Ακολουθείς έπειτα τις πινακίδες για την 
Παναγιά Κυρα-Ψηλή και τη βρίσκεις έπειτα 
από 20 λεπτά ανηφορικής πεζοπορίας 
κουρνιασμένη στο βράχο να περιμένει τα 
μιλιούνια πιστών στη γιορτή της. Ακολου-
θείς το μονοπάτι για τα ιταλικά πυροβο-
λεία ή για την παραλία Πεζώντα ή φτάνεις 
στα Αργινώντα στο κεντρικό οδικό δίκτυο, 
στη δυτική ακτή του νησιού. Αν συνεχί-
σεις βόρεια, βγαίνεις στον Εμπορειό, με 
την ωραία κεντρική παραλία ή και τις άλλες 
γύρω, τα ταβερνάκια, την απόλυτη αίσθηση 
καλοκαιρινής ραστώνης.
Ειδάλλως από τα Σκάλια ακολουθείς το 
δρόμο για την Παλιόνησο και την παραλία 
Συκάτη, ανάμεσα σε αναρριχητικά πεδία, 
θυμάρια, ρίγανες και κατσίκια, αγναντεύο-
ντας τη Λέρο απ’ τη μια, τα Ιμια και τα τουρ-
κικά παράλια απ’ την άλλη. Στη Συκάτη πας 
από μονοπάτι 20 λεπτών, στην Παλιόνησο 
ο δρόμος διανοίχτηκε πια, ασφαλτοστρώ-
θηκε κιόλας. Βότσαλα, κρυστάλλινα νερά, 
αλμυρίκια για σκιά, τζιτζίκια, ταβερνάκια 
που σερβίρουν κατσικάκι μούρι από τους 
ντόπιους κτηνοτρόφους. Ησυχία... Αυτό 

ακριβώς που περιμένεις από την Κάλυμνο 
δηλαδή.
Στη δυτική ακτή τα πράγματα είναι πιο 
φασαριόζικα. Εδώ είναι τα διάσημα αναρ-
ριχητικά πεδία και οι οικισμοί έχουν ανα-
πτυχθεί για να υποδέχονται τους... αρα-
χνανθρώπους. Οι παραλίες είναι οργα-
νωμένες, δημοφιλείς. Κορωνίδα το διά-
σημο Μασούρι και έπειτα οι Μυρτιές και 
ο Πάνορμος με το Καντούνι, τα Λινάρια και 
τον Πλατύ Γυαλό. Από εδώ επιστρέφεις και 
στην Πόθια, αν το θες, περνώντας από το 
Αργος, με το πρότυπο στην Ελλάδα Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης και ξενώνων 
διαβίωσης ΑμεΑ, και από τον Δάμο, όπου 
βρίσκεται ο Χριστός της Ιερουσαλήμ, ένα 
μοναδικό μνημείο όπου σήμερα συνυπάρ-
χουν σπαράγματα από το ιερό του Απόλ-
λωνα και την αρχαία πόλη, ψηφιδωτά βυζα-
ντινών ναών και το αναστηλωμένο εκκλη-
σάκι της Υπακοής.
Αλλιώς, μένεις κι εσύ στη δυτική ακτο-
γραμμή, να κοιτάς τον εντυπωσιακό οξυκό-
ρυφο βράχο της Τελένδου απέναντι και τον 
ήλιο να δύει φαντασμαγορικά δίπλα του. Ή, 
ακόμη καλύτερα, περνάς από τις Μυρτιές 
στη μικρή Τέλενδο. Μισό μίλι απόσταση 
μόνο. Για να μάθεις τι θα πει πραγματική 
ησυχία. Για να αναρριχηθείς στα δικά της 
πεδία ή να περπατήσεις στα μονοπάτια 
της προς τον παλιό βυζαντινό οικισμό. Για 
να δεις την παλαιοχριστιανική νεκρόπολη 
και το εκκλησάκι του Αη Γιώργη να αγνα-
ντεύει το πέλαγος. Για να πιάσεις θέση κάτω 
από τα αλμυρίκια και να μην κουνήσεις 
ρούπι. Για να σε βρει η νύχτα στο ταβερ-
νάκι «Καψούλι», να πίνεις ούζα με τους πιο 
ωραίους θαλασσινούς μεζέδες που έφαγες 
ποτέ. Να ρωτάς τον Μιχάλη, το Καψούλι, 
όπως είναι το παρατσούκλι του, ποιο είναι 
το επίθετό του. Να σου απαντά «Ελληνας» 
και να μην τον πιστεύεις. Μέχρι να ακούσεις 
από κάποιο διπλανό τραπέζι να του φωνά-
ζουν την πιο αλλόκοτη πρόποση που άκου-
σες ποτέ και αποκτά άλλο βάρος τέτοιες 
εποχές: «Στην υγειά σου, ρε Ελληνα»!

Κάλυμνος: του ύψους και του βάθους
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Ήταν ένας Έλληνας ένας Γερμανός κι 
ένας Ρώσος σε ένα μπάρ.
Παραγγέλνει ο Έλληνας ουίσκι με πάγο, 
ο Γερμανός ένα διπλό ουίσκι με πάγο 
και ο Ρώσος ένα τριπλό ουίσκι με πάγο.
Μετά ο Έλληνας παίρνει ένα DEWARDS, 
ο Γερμανός 2 DEWARDS και ο Ρώσος 3 
DEWARDS.
Αρχίζουν και μερακλώνουν. Ο Έλλη-
νας παραγγέλνει μια βότκα, ο Γερμανός 
μια διπλή βότκα και ο Ρώσος μια τρι-
πλή βότκα.
Από το μεθύσι βγάζουν τα «απόκρυφα» 
τους στο τραπέζι. Λέει ο Έλληνας:
- THIS IS JOHN
O Γερμανός: - THIS IS BILL
Bγάζει ο Ρώσος 30 γεννητικά όργανα 
και λέει:
- THIS IS TCHERNOBIL.

-κοίτα να δεις οι αλήτες με απέλυσαν 
γιατί έδωσα τη θέση μου σε μία γρι-
ούλα στο λεωφορείο, τέτοιοι είναι!
-Αφού ήσουν ο οδηγός.....

- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί ποτέ 
καμιά δασκάλα στο σχολείο;
-  Τι  μου θύμησε ς τώρα γ ιέ μου! 
Φυσικά!

- Και τι έγινε;
- Τίποτα..... Το έμαθε η μάνα σου και 
σου αλλάξαμε σχολείο...!!!

Στο σπίτι του Κωστίκα χτυπά το θυρο-
τηλέφωνο.
Βγαίνει ο Κωστίκας από το μπάνιο και 
απαντάει.
-Ναι…; Ποιός είναι;
-Ο ταχυδρόμος ε ίμα ι.  Έ χε τ ε  έ να 
γράμμα.
-Γράμμα; Από ποιόν;
-Δε γράφει κύριε Κωστίκα.
-Καλά. Μήπως μπορείς να μου το δια-
βάσεις γιατί είμαι στο μπάνιο;
-Ναι αμέ… Λοιπόν… Μα… Κύριε ο 
φάκελος είναι άδειος.
-ΑΑΑΑ! Κατάλαβα… Είναι από το Γιω-
ρίκα. Δε μιλάμε. Μαλώσαμε χτες.

Ένας πελάτης παραπονιέται στον σερ-
βιτόρο.
-Γκαρσόν! Στη σούπα μου υπάρχουν 
τρεις τρίχες!
.-Γιατί, εσείς πόσες παραγγείλατε? 

-Με τι μοιάζει το μισό φεγγάρι; Με το 
άλλο μισό.

FUN

κριΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να πιά-
σετε το σφυγμό του πλήθους και να αποδει-
χθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται να 
ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί είστε 
εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε όλους 
τους τομείς: τον αισθηματικό, τον επαγγελ-
ματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθήστε να βρί-
σκετε χρόνο και να τον διαθέτετε στον εαυτό 
σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

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

ΔιΔΥμΟι
Πιθανόν να εμφανιστούν κάποια προβλή-
ματα από το παρελθόν που θα σας αποδυνα-
μώσουν με την παρουσία τους. Καλή εποχή 
για να σταθεροποιήσετε κάποια πράγματα 
στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευριστείτε με 
τις ενέργειες κάποιων. Έμφαση δίνετε σε μία 
συναρπαστική συνάντηση που θα μπο-
ρούσε έστω και προσωρινά να 
αλλάξει τη ζωή σας. Θα ανα-
γεννηθείτε από τις στά-
χτες σας και πάλι, αρκεί 
να δώσετε την ευκαι-
ρία στον εαυτό σας να 
συσπειρώσει τις δυνά-
μεις του.

κΑρκιΝΟΣ
Κάνοντας σωστό προ-
γραμματισμό στις κινή-
σεις σας, θα καταφέρετε να 
περιορίσετε το άγχος που τον 
τελευταίο καιρό σας ταλαιπωρεί. Στον 
επαγγελματικό σας χώρο θα υπάρξουν 
απρόοπτα γεγονότα, αλλά ευτυχώς για 
εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η εύνοια 
και η τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ζωής σας, μόνο 
που θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί 
στις επεκτατικές κινήσεις.

λΕΩΝ
Η περίοδος αυτή θα είναι γεμάτη επιτυχίες 
σε όλα τα επίπεδα. Η καριέρα σας θα απο-
γειωθεί και εσείς θα ανταμειφθείτε με μια 
προαγωγή που ίσως φέρει περισσότερες 
ευθύνες από όσες θα θέλατε να αναλάβετε.

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

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΣκΟρΠιΟΣ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγματικά 
αγαπάτε.

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

ΑιΓΟκΕρΩΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι 

μέρες κατά τις οποίες πρέπει 
να βάλετε τα δυνατά σας, 

αφού εσείς θα είστε στο 
επίκεντρο της προσο-
χής όλων στο ευρύ κοι-
νωνικό σας περιβάλ-
λον. Εσείς θα είστε που 
θα τους ανεβάσετε τη 

διάθεση, που θα τους 
συμβουλεύσετε, που θα 

τους παροτρύνετε ή θα 
τους αποτρέψετε… Είστε ένα 

άτομο στο οποίο όλοι θέλουν να 
στηριχθούν! Μπράβο σας αλλά θέλει κου-
ράγιο.

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

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

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Για τον Πλάτωνα η ομορφιά 
βρισκόταν στον πυρήνα του 
κόσμου των Ιδεών, ενώ για 
τον Αριστοτέλη συνδεόταν 
άμεσα με το Καλό και το 
Αληθές

Ω
στόσο, ήταν τέτοια η α-
νάγκη των απλών αν-
θρώπων να «συνομι-
λήσουν» με το ωραίο, 

που έβρισκαν πάντα τρόπους να 
το απεικονίσουν σε ό,τι χρησιμο-
ποιούσαν στην καθημερινότητά 
τους. Αυτή ακριβώς την ανάγκη α-
ποκαλύπτει η περιοδεύουσα έκ-
θεση «Οι αμέτρητες όψεις του ω-
ραίου» που συνδιοργάνωσε το Ε-
θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με 
το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), με τη στήριξη 
του Δήμου Σπάρτης, στο Μουσείο 
Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη 
Σπάρτη. Πρόκειται για ένα από τα 
εννέα μουσεία του Δικτύου ΠΙΟΠ, 
στο οποίο οι επισκέπτες παίρνουν 
μια γεύση –μέσα από επιλεγμένες 
αρχαιότητες από τους προϊστορι-
κούς έως και τους ρωμαϊκούς χρό-
νους– της ομότιτλης που θα γίνει 
τον Μάιο στην Αθήνα.
Σε έναν χώρο που «ντύθηκε» από 
άκρη σε άκρη με μαύρη μοκέτα και 
οι τοίχοι του από λευκές με πτυχώ-
σεις κουρτίνες, ο επισκέπτης του 
Μουσείου της Σπάρτης ένιωθε σαν 
να εισερχόταν σε ένα μυστηριώδες 
άβατο. Οι καθρέφτες στις προθή-
κες, ο υποβλητικός φωτισμός και 
οι προβολές ενισχύουν το αφή-

γημα για το πάθος του ανθρώ-
που, ανά τους αιώνες, να εντάξει 
το ωραίο στη ζωή του. Παρακο-
λουθούμε πώς αποτυπώθηκε σε 
έργα τέχνης και αντικείμενα καθη-
μερινής χρήσης. Οπως στο αγαλ-
μάτιο της θεάς Αφροδίτης που 
είναι πλαισιωμένη από φτερω-
τούς Ερωτες, το κλασικό πρότυπο 
της θηλυκότητας στο οποίο αντά-
μωναν η έλξη και η σαγήνη. Αλλά 
και στον τρόπο που σμιλεύτηκαν 
οι γυναικείες μορφές του κυκλαδι-
κού πολιτισμού.
Η αξία του ελαιόδενδρου επίσης 
αναφέρεται στην έκθεση. Στην 
πινακίδα Γραμμικής Β διαγράφεται 
το συλλαβόγραμμα του ελαιόλα-
δου. Οι θεές το αγαπούσαν ιδιαί-
τερα. Οι ομηρικοί ήρωες το χρη-
σιμοποιούσαν στα ρούχα  τους. Οι 

αθλητές το κουβαλούσαν πάντα 
μαζί τους στα γυμνάσια, στο προ-
σωπικό τους αγγείο τον αρύβαλλο 
για να αλείφουν το σώμα τους, κι 
έπειτα το αφαιρούσαν με τη στλεγ-
γίδα. Η γυναικεία λαχτάρα για το 
ωραίο καθρεφτίζεται επίσης στα 
κοσμήματα της έκθεσης. Στην ερυ-
θρόμορφη πυξίδα (425 π.Χ.) με τις 
μεσήλικες γυναίκες γίνεται φανερό 
ότι οι Αθηναίοι δεν ανέχονταν να 
αποτυπώσουν την ασχήμια. Οι 
γυναίκες ντύνονταν κομψά, χτε-
νίζονταν περίτεχνα, λεύκαιναν τα 
πρόσωπά τους με ψιμύθιο (ανθρα-
κικό μόλυβδο), έβαφαν μάγουλα 
και χείλη με κόκκινο από φύκια, 
με μίλτο (κόκκινο ορυκτό χώμα) 
και χυμό από μούρο. Για τα φρύ-
δια και τα βλέφαρά τους χρησι-
μοποιούσαν κυρίως αντιμόνιο ή 

κάρβουνο, με μείγμα από ασπράδι 
αβγού, αμμωνία και ρετσίνι ή τη 
ρίζα μολόχας. Η ανεπιθύμητη τρι-
χοφυΐα του σώματος αφαιρούνταν 
με τη φλόγα των λύχνων, καυτή 
στάχτη, σκευάσματα με βάση το 
ρετσίνι ή την πίσσα. Οσο για τα 
αρώματα, πίστευαν ότι τα παρα-
σκεύαζαν γυναίκες που κατείχαν 
την τέχνη της μαγείας.
Η μικρή αυτή περιοδεύουσα 
έκθεση θα μεταφερθεί το 2018 στο 
Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάν-
νινα) και στο Μουσείο Μαρμα-
ροτεχνίας (Τήνος), ενώ το 2019 θα 
ταξιδέψει στο Μουσείο Πλινθοκε-
ραμοποιίας (Βόλος) και στο Μου-
σείο Μαστίχας (Χίος). Στο μεταξύ, 
στη Σπάρτη, κινητοποίησαν ήδη τα 
σχολεία που άρχισαν να κλείνουν 
επισκέψεις.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υ
πάρχει το αντικειμενικό παράδοξο, 
οι καθ’ έξιν βιβλιοφάγοι, βιβλιόφιλοι 
και φετιχιστές του χαρτιού να διαβά-
ζουν και βιβλία με θέμα αυτήν ακρι-

βώς την «ασθένεια», που, καθώς ανήκει στις 
ανίατες, εξουσιάζει διά βίου. Eίναι μια ψυχι-
κή ανάγκη ανατροφοδότησης και δικαίωσης. 
Θεωρώ ότι όσοι έχουν «διασωθεί» από την 
ισόβια υποταγή στη βιβλιοφιλία δεν συμμε-
ρίζονται την αγαλλίαση που νιώθει ο βιβλι-
οφάγος στη θέα και μόνο των βιβλίων του ή 
ακόμη και στο άγγιγμα ή τη μυρωδιά τους. 
Συνεπώς, κατανοώ πλήρως τον συγγραφέα, 
ποιητή και εκπαιδευτικό στο επάγγελμα, Χα-
ράλαμπο Γιαννακόπουλο, που ένιωσε την ανά-
γκη να μοιραστεί μαζί μας «Το εικοσιτετράω-
ρο ενός αναγνώστη» (εκδ. Πόλις), ένα αφήγη-
μα εξομολογητικό, διαρθρωμένο σε κεφάλαια 
που επιχειρούν να καλύψουν το σύμπαν ενός 
γνήσιου βιβλιόφιλου.
Πέρα από την έμπνευση που δίνει, πέρα από 
τη χάρη της γραφής και την ευφορία που μπο-
ρεί να φέρνει η εμμονή στη λεπτομέρεια, το 
βιβλίο του Χαράλαμπου Γιαννακόπουλου είναι 

και ένα μανιφέστο 
υπέρ της γραφής 
και της ανάγνω-
σης. Τις έμμεσες 
προτάσεις του για 
τα «αξιανάγνω-
στα» βιβλία τ ις 
αποθησαύρισα, 
αλ λά περισσό-
τερο μου άρεσε 
αυτή η αφοσί-
ωση, απόλυτη και 
γι’ αυτό πειστική 
και σχεδόν επα-
νασ τατ ική, σ το 
ιδιαίτερο, αυτό-
νομο σύμπαν του 
βιβλίου.
Ακούγεται λίγο ως «σέχτα» ή ως φετιχισμός, 
και πιθανόν να είναι, καθώς ο ένας βιβλιό-
φιλος αναγνωρίζει τον άλλο από απόσταση, 
ακόμη και από τη γλώσσα του σώματος ή το 
χάσιμο του βλέμματος σε ένα βιβλιοπωλείο.
Υπάρχει συνενοχή, κατανόηση, σιωπηρή 

παραδοχή. Και μοιάζει εκ πρώτης παράδοξο 
να ερμηνεύσει κανείς αυτήν την έξη με όρους 
λογικής, καθώς το «δέσιμο» με τα βιβλία ορί-
ζεται από μία πηγή όχι εύκολα ανιχνεύσιμη, 
από μία πηγή συγγενή με εκείνη που τροφο-
δοτεί ένα καλλιτεχνικό ταλέντο. Γι’ αυτό ένας 
βιβλιόφιλος έχει βιβλία για δέκα ζωές.

Ελευσίνια 
μυστήρια 
στην... 
Ακρόπολη

Μ
ια νέα περιο -
δ ι κ ή  έ κ θ ε σ η 
εγκαινιάζει αυτή 
τ η ν  Κυ ρ ι α κ ή 

το Μουσείο της Ακρόπο-
λης, ενώ από τη Δευτέρα θα 
είναι κανονικά ανοιχτή για το 
κοινό. Θέμα της είναι η Ελευ-
σίνα και τα μεγάλα μυστή-
ρια, η περίφημη γιορτή της 
αρχαιότητας, η οποία ακόμα 
και σήμερα γοητεύει με τους 
μύθους που την περιβάλ-
λουν. Στην έκθεση παρου-
σ ιάζον ται τα σημαν τ ικό -
τερα έργα που έχει φέρει στο 
φως η αρχαιολογική σκα-
πάνη στην Ελευσίνα, όπως το 
μοναδικό άγαλμα της «Φεύ-
γουσας Περσεφόνης», το 
πρώιμο κλασικό ανάγλυφο 
με την παράσταση Δήμητρας 
και Κόρης, ιερά σκεύη όπως 
κέρνοι, πλημοχόες και θυμια-
τήρια, αλλά και μνημεία με 
παραστάσεις των πρωταγω-
νιστών των μεγάλων μυστη-
ρίων, του Ιεροφάντη και του 
Δαδούχου.

Ακολουθώντας τα χνάρια 
της πανηγυρικής πομπής, 
η οποία ξεκινούσε από την 
Αθήνα με πλήθος μυημένων 
και υποψηφίων για μύηση, 
για να καταλήξει στο τελε-
σ τήριο της Ελευσ ίνας, η 
έκθεση περιλαμβάνει ακόμα 
ευρήματα από την Αθήνα 
αλλά και την Ιερά Οδό. Αξί-
ζει επιπλέον να σημειωθεί 
πως ο εκθεσ ιακός χώρος 
προσομοιάζει σ τη μορφή 
του ελευσινιακού τελεστη-
ρίου, με το κτίριο του σκοτει-
νού ανακτόρου να φιλοξενεί 
σχετική προβολή βίντεο με 
αεροφωτογραφίες της Ιεράς 
Οδού,  αναπαρασ τάσε ις , 
προπλάσματα, τον αρχαιο-
λογικό χώρο της Ελευσίνας 
και εμβληματικά εκθέματα. 
Μέχρι τις 31/5.

στο μυστηριώδες άβατο της αρχαίας ομορφιάς, 
στη σπάρτη

Ισοβίως μαζί με τα βιβλία και τον κόσμο τους
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«
Αγκαλιά» με την πρόκρισή του στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδος βρίσκεται πλέον ο 
ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κέρδι-
σε 3-1 στη Νέα Σμύρνη τον Πανιώνιο στον 

αποψινό πρώτο ημιτελικό και  επί της ουσίας… 
περιμένει  να μάθει τον αντίπαλό του. Ετσι έφτα-
σε τις 16 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και 
το μυαλό του στρέφεται στον αγώνα της Τρίπολης 
που ακολουθεί. 
Οι «κυανέρυθροι» είχαν τον Κότνικ κάτω από τα 
γκολπόστ, τους Βλάχο, Μπανανά, Γκιο-
ατά, Σαραμαντά στην άμυνα από τα 
δεξιά προς τα αριστερά, τους Κόρ-
μπο, Ουάσινγκτον στο «6» και «8», 
τον Σαββίδη σε ρόλο οργανωτή, 
τους Μασούρα, Σπιριντόνοβιτς στα 
άκρα και τον Γεσίλ προωθημένο.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκί-
νησε με τους Πασχαλάκη κάτω από 
τα γκολπόστ, τους Αζεβέδο, Βαρέλα, 
Μαλεζά,  Βιεϊρίνια στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά, τους Μαουρίσιο, Κάνιας στον 
άξονα, τον Πέλκα οργανωτή, τους Μακ, Λημνιό 
στα «φτερά» και τον Πρίγιοβιτς στην κορυφή της 
επίθεσης.
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι φιλοξε-
νούμενοι έδειξαν διάθεση να πιέσουν ψηλά. Και 
σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν. Εκμεταλλεύτηκαν 
ότι δεν είχαν παιχνίδι την Κυριακή, άρα τη φρε-
σκάδα τους, και ανέβασαν τις γραμμές τους πάνω 
από τη σέντρα. Αυτό το γεγονός σε συνάρτηση με 
την κακή βραδιά των Μπανανά-Γκιοατά, δημιούρ-
γησε προβλήματα στους γηπεδούχους.
Οι Θεσσαλονικείς μέχρι το 20’ είχαν φτάσει αρκε-
τές φορές με αξιώσεις στα καρέ των «κυανέρυ-
θρων» (με κυριότερες μία κεφαλιά και ένα τετ α 
τετ του Πρίγιοβιτς που έβγαλε ο Κότνικ), αλλά ο 
Πανιώνιος  ήταν εκείνος που απώλεσε τη μεγαλύ-
τερη ευκαιρία, μέχρι τότε, του αγώνα, Με τον Σαβ-
βίδη στο 13’.
Κάπου εκεί οι «κυανέρυθροι» άρχισαν να ισορρο-
πούν, όμως σε μία αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ άνοιξε το 

σκορ με τον Μαουρίτσιο στο 24’, κάτι που άλλαξε 
άρδην τα ψυχολογικά δεδομένα της αναμέτρησης. 
Πριν… συνέλθουν οι γηπεδούχοι, ο Πρίγιοβιτς 
(34’) με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των παι-
κτών του Λουτσέσκου και πλέον οι Θεσσαλονικείς 
είχαν αποκτήσει το ξεκάθαρο προβάδισμα. Μάλι-
στα στάθηκαν και τυχεροί, όταν ο Μασούρας στο 
41’ σημάδεψε από κοντά το αριστερό δοκάρι του 
Πασχαλάκη. Ετσι η ανάπαυλα τους βρήκε μπροστά 
με αέρα 2 τερμάτων, κατοχή μπάλας στα επίπεδα 

του 66% και έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα.
Στο δεύτερο μισό ο Γρηγορίου θέλησε 

να ανακατέψει, και λογικά,  την τρά-
πουλα κάνοντας 2 αλλαγές, σε αντί-
θεση με τον Ρουμάνο τεχνικό που δεν 
είχε λόγο να πράξει κάτι ανάλογο. Οι 
«κυανέρυθροι» ξεκίνησαν εκ νέου με 
4-2-3-1, αλλά ο Μασούρας ήταν πλέον 

στην κορυφή της επίθεσης, ο Παπαγε-
ωργίου στα «φτερά» και ο Σταυρόπου-

λος στα στόπερ. Αυτό φαίνεται πως ωφέλησε 
τους γηπεδούχους, που βελτιώθηκαν αρκετά. 
Πλέον κρατούσαν μπάλα και στο 60’ άγγιξαν εκ 
νέου το γκολ, με τη διπλή ευκαιρία των Σπιριντό-
νοβιτς, Παπαγεωργίου.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έκανε διαχείριση 
του αγώνα, απειλούσε με σουτ (Πέλκας, Κάνιας) 
και έδειχνε πρόθεση να «σβήσει» το ματς. Με την 
είσοδο και του Μπραχίμι, ο Πανιώνιος έπαιξε 
φουλ επίθεση, έστω και αν δεν υπήρχαν πολλές 
λύσεις, αφού οι Ντουρμισάι, Λάμπρου δεν ήταν 
διαθέσιμοι και ο Νίλσεν έμεινε εκτός με στομαχι-
κές διαταραχές λίγο πριν τη σέντρα.
Ωστόσο ο Μπίσεσβαρ στο 73’ έδειξε πόσο καλός 
ποδοσφαιριστής είναι, όταν με ένα συρτό σουτ 
έστειλε την μπάλα με… μοιρογνωμόνιο στη δεξιά 
γωνία του Κότνικ. Εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα, 
ενώ ο Κότνικ στο 80’ είπε «όχι» στους Μακ, Μπί-
σεσβαρ, στη διπλή ευκαιρία που απώλεσαν.  Οι 
γηπεδούχοι στο 85’ σημείωσαν το γκολ της τιμής, 
όταν ο Κόρμπος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, 
μετά από κόρνερ του Μπραχίμι. 

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόλις 34 χ́ρειάστηκε ο ΠΑΟΚ για να κάνει την ρεβάνς τυπική διαδικασία και να τσεκάρει από το 
πρώτο ματς (1-3) το εισιτήριο του τελικού. Σε εκείνο το λεπτό ο Πρίγιοβιτς έκανε το 2-0 επί του 
Πανιωνίου και «τέλειωσε» την υπόθεση πρόκριση. Δοκάρι ο Μασούρας. 

Στον τελικό από το πρώτο 
ημίχρονο! Tο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία (για 

την Παρασκευή 02/03/2018 και ώρα 16:00) τις παρακάτω ΠΑΕ στο πλαί-
σιο των συναντήσεων για την 23η αγωνιστική. Σύμφωνα με το κατηγορη-

τήριο υπάρχει το εδάφιο ε από το άρθρο 15 που προβλέπει ακόμα και αφαίρεση 
βαθμών και αναφέρει:
 Εάν από την ρίψη αντικειμένων υπάρξει σωματική βλάβη προσώπου νόμιμα 
ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από έξι 
χιλιάδες ευρώ (6.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000). Στην περίπτωση 
που  υπάρξει  οριστική  διακοπή  του  αγώνα,  επιπρόσθετα  επιβάλλεται κατα-
κύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση τριών (3) βαθμών  
από  το  βαθμολογικό  πίνακα  και  ποινή  διεξαγωγής  αγώνα  χωρίς θεατές δύο 
(2) έως τρεις (3)  αγωνιστικές.
Αναλυτικά:
 Α) ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 25/2/2018 Φύλλο Αγώνα, 
το  οποίο σας γνωστοποιήθηκε κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδο-
σφαίρου (Κ.Α.Π.), και στην από 25/2/2018 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3592/18/410733 από 27-02-2018 αναφορά συμβάντων της 
Αστυνομίας, σε συνδυασμό και με τον οπτικοακουστικό υλικό φορέα εγγραφής 
εικόνας και ήχου (DVD), στον οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος ποδοσφαιρικός 
αγώνας»: Για την συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ-ΠΑΕ 
Ολυμπιακός.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ., 13 παρ. 2, 3, 6, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 
παρ. 3  περ. ε΄ (εδ. α΄ και β΄) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., σε συνδυασμό με 
άρθρα 1, 2 επ., 10 παρ. 5, 21 παρ. 3 περ. ΙΙ στοιχ. α΄ και β΄ , 12 και 36 παρ. 1 περ. 
α΄ του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και Ερασι-
τεχνικών Πρωταθλημάτων. 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Με βάση την από 27-02-2018 ένσταση σας για το κύρος του Αγώνα 
και του Φύλλου Αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
της 25.02.2018 και της μη τέλεσης του αγώνα για την 23η αγωνιστική ημέρα 
του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ της αγωνιστικής περιόδου 2017-
2018, κατά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, καλείσθε την Παρασκευή, 02-03-2018, και 
ώρα 16.00, συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεως στις είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες, κατ’ άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επι-
τροπών, κατά την εκδίκασή της, προκειμένου να την υποστηρίξετε».
 ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την από 27-2-2018 
και με αριθμ. πρωτ. 65/27-2-2018 ένσταση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το κύρος του 
Αγώνα και του Φύλλου Αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΣ  της 25.02.2018 και της μη τέλεσης του αγώνα για την 23η αγωνιστική 
ημέρα του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ  της αγωνιστικής περιό-
δου 2017-2018, καλώντας σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την 
εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 02-03-2018 , 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεως στις 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες, κατ’ άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας Πειθαρχικών Επιτροπών».
 Β) ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών: «Βάσει των αναφερομένων στο από 26/02/2018 
Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού 
Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), και στην από 26/02/2018 Έκθεση Παρατηρητή 
Αγώνα, σε συνδυασμό και με τον οπτικοακουστικό υλικό φορέα εγγραφής εικό-
νας και ήχου (DVD), στον οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος ποδοσφαιρικός αγώ-
νας»: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ Ατρόμητος Αθη-
νών-ΠΑΕ ΑΕΚ.

Σε απολογία ο ΠΑΟΚ, 
κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών
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Η Τούμπα δεν μας έκανε 
σοφότερους
Ποδόσφαιρο δεν παίχτηκε και 
όσα ακολούθησαν τον τραυμα-
τισμό του Όσκαρ Γκαρθία δεν 
προκαλούν εντύπωση σε κανέ-
ναν. Η πρωτοτυπία στο ντέρ-
μπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπι-
ακού εξαντλείται ενδεχομέ-
νως στο γεγονός ότι δεν ξεκί-
νησε ποτέ, κάτι στο οποίο δεν 
είμαστε συνηθισμένοι. Κατά 
τ’ άλλα, ούτε η «επικοινωνία» 
των δυο ομάδων πήρε θέση 
μη αναμενόμενη, ούτε η ουσία 
βρέθηκε πάντα στο επίκεντρο, 
ούτε περιθώριο για ποδό-
σφαιρο φαίνεται να μένει ως 
το τέλος της σεζόν. Κάθε χρο-
νιά υπάρχει σχεδόν ένα τέτοιο 
παιχνίδι, που «σημαδεύεται» 
από οτιδήποτε άλλο, πλην των 
αγωνιστικών. Έτσι και φέτος, το 
παιχνίδι που δεν διεξήχθη ποτέ 
ενδεχομένως κρίνει την τύχη 
του τίτλου, ενώ σίγουρα θα 
μείνει αλησμόνητο. Για λάθος 
λόγους…

Ο Αραούχο «επέστρε-
ψε», αλλά αυτό δεν αρ-
κούσε στην ΑΕΚ
Μετά από πέντε αγώνες, ο 
Αργεντινός φορ επέστρεψε στα 
γκολ. Με περιπετειώδη τρόπο, 
στο 68’ ο Αραούχο νίκησε 
την άμυνα του Ατρόμητου και 
φάνηκε να βάζει την Ένωση στις 
«ράγες» για το τρίποντο που 
θα την εδραίωνε στην κορυφή, 
όμως αποδείχθηκε πως αυτό 
δεν αρκούσε. Παρότι ως τώρα 
η ομάδα του Χιμένεθ βρήκε τον 
τρόπο να ξεπεράσει την αφλο-
γιστία του και να κατακτά στις 
περισσότερες περιπτώσεις τις 
νίκες που ήθελε για να παραμέ-
νει σε τροχιά κορυφής, αυτή τη 
φορά, που η επιστροφή στου 
στα γκολ θα μπορούσε να σημά-
νει θέση «οδηγού» στο πρωτά-
θλημα, η ισοφάριση του Ουάρ-
ντα της στέρησε το «τρίποντο» 
και δεν άφησε τους «κιτρινό-
μαυρους» να (το) γιορτάσουν.

Ο Ατρόμητος δεν «λυγί-
ζει»
Με εξαίρεση την «ανορθογρα-
φία» με τον Παναιτωλικό, οι 

Περιστεριώτες φέτος ζουν μια 
φανταστική σεζόν, είτε παίζουν 
με «μικρούς», είτε με «μεγά-
λους»! Η μαχητικότητα και η 
ποιότητα που βγάζουν στον 
αγωνιστικό χώρο, εκτός όλων 
των άλλων, τους έχουν φέρει σε 
σημείο να φεύγουν με «σκυμ-
μένο» το κεφάλι μετά την ισο-
παλία με τον Ολυμπιακό, ενώ 
με την ΑΕΚ έδειξαν πως είναι 
σε θέση να κοντράρουν όλες τις 
ομάδες, ακόμα και την Ένωση 
που έπαιζε για το... μισό πρωτά-
θλημα! Έμειναν πίσω στο σκορ, 
αλλά εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη 
των παικτών του Χιμένεθ και 
βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρί-
σουν με το τρομερό γκολ του 
Ουάρντα, συνεχίζοντας τις υψη-
λές «πτήσεις»!

Ο Παναθηναϊκός «ανα-
πνέει» κανονικά
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κατή-
γαγαν οι «πράσινοι» και ο Μαρί-
νος Ουζουνίδης και οι παίκτες 
του μπορούν να πάρουν λίγο 
κουράγιο ενόψει της συνέχειας. 
Ειδικά πριν την επίσκεψη στο 
«Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι 
με τον Ολυμπιακό, ο Παναθη-
ναϊκός χρειαζόταν μια «ένεση» 
αυτοπεποίθησης, ενώ η βαθμο-
λογική του κατάσταση, αν στα 
αποτελέσματα που θα κάνει στο 
εξής δεν υπάρχουν φαινόμενα… 
Λιβαδειάς, αφήνουν περιθώρια 
για να «ανθίσει» το «τριφύλλι» 
σε ευρωπαϊκές θέσεις!

Η ΑΕΛ «σώθηκε»
Το παιχνίδι με τον Πλατανιά 
είναι αυτό που στον κάμπο θα 
θυμούνται ως καθοριστικό στη 
φετινή πορεία της ομάδας. Η 
ΑΕΛ δεν απειλούταν σοβαρά, 
όμως όσο παρέμενε λίγο πάνω 
από τις ομάδες που μάχονται 
για την παραμονή, δεν ήταν 
και αδιάφορη. Αυτή την αγω-
νιστική ήταν η απόλυτη κερδι-
σμένη, αφού Λαμία, Κέρκυρα 
και Απόλλων ηττήθηκαν και ο 
Λεβαδειακός έφερε ισοπαλία, 
ενώ το «αλογάκι» πήρε το «τρί-
ποντο». Πλέον, βρίσκεται στους 
25, ενώ η 14η Κέρκυρα έχει 18, 
με την απόσταση να χαρακτηρί-
ζεται ως τέτοια «ασφαλείας».

Πράγματα που μάθαμε 
από την 23η αγωνιστική!

Μια ΑΕΛ... βγαλμένη από τις μέρες δόξας 
της, έκανε τη μεγάλη ανατροπή και με γκολ 
του Κριζμάν στο 93’ επικράτησε με 2-1 της 
ΑΕΚ κι έχει κάθε δικαίωμα στο όνειρο του 
τελικού!  Η ΑΕΚ πήρε... κεφάλι με ένα γκολ 
όπου προηγήθηκε φάουλ του Μοράν κι 
(οριακό) οφσάιντ του σκόρερ Μασούντ, 
οι «βυσσινί» ισοφάρισαν με το πέναλτι 
του Ναζλίδη κι έφτασαν στο θριαμβετικό 
φινάλε!

Σ
τις 23 Οκτωβρίου 2017 η ΑΕΚ υποδεχόταν 
τον Ατρόμητο κι έχανε με 0-1. Αυτή ήταν 
και η τελευταία φορά που οι παίκτες του 
Μανόλο Χιμένεθ έφευγαν ηττημένοι από 

τον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας ένα σερί 26 αγώ-
νων σε όλες τις διοργανώσεις. Σερί που έφτασε 
στο τέλος του την 1η Μαρτίου του ΄18 τελικά στο 
AEL FC Arena. Σε ένα ματς με πολλή ένταση και λί-
γο ποδόσφαιρο, αφού δεν ευνοούσε και ο τρα-
γικός αγωνιστικός χώρος για κάτι τέτοιο, η Ενω-
ση προηγήθηκε με τον Μασούντ αλλά οι Θεσσα-
λοί ισοφάρισαν με τον Ναζλίδη και στο 93’ με τον 
Γκρίζμαν πήραν τη νίκη και θεωρητικά το προβά-
δισμα για την πρόκριση στον τελικό του κυ-
πέλλου. Αποχώρησε τραυματίας (και) ο 
Χουλτ για τους Κιτρινόμαυρους...
Ο αγώνας θα μπορούσε να αρχίσει 
με γκολ για την ΑΕΚ αλλά ο Λαμπρό-
πουλος σούταρε πάνω στον Μπό-
ζοβιτς στο 2’, από πολύ καλή θέση, 
χάνοντας την ευκαιρία. Το ματς είχε 
καλό ρυθμό στο πρώτο 15λεπτο αλλά 
σταδιακά αυτός χάθηκε, για να κυριαρ-
χήσουν τα νεύρα. Τα δυνατά μαρκαρίσματα 
των παικτών της ΑΕΛ, οι οποίοι έπεφταν δύο και 
τρεις σε όποιον είχε την μπάλα, έφεραν ως απά-
ντηση τα αντίστοιχα των Κιτρινόμαυρων και έτσι 
σταδιακά έφυγε οποιαδήποτε έννοια ποδοσφαί-
ρου και βλέπαμε... ξύλο. Οταν δεν γινόταν αυτό, η 
ποιότητα των παικτών της Ενωσης τους επέτρεψε 
να κάνουν άλλες δύο φάσεις, αλλά τα σουτ των 
Μπακασέτα και Χριστοδουλόπουλου δεν είχαν 
κάποιο αποτέλεσμα, με το πρώτο 45λεπτο να ολο-
κληρώνεται με νεύρα από τα συνεχή δυνατά μαρ-
καρίσματα.
Αυτά τα νεύρα έγιναν περισσότερα νωρίς στην 
επανάληψη και συγκεκριμένα σ το 50’, όταν 
ο Μασούντ βγήκε τετ α τετ και έκανε το 0-1, σε 
μια φάση που οι αμυντικοί της Λάρισας σταμά-

τησαν (!) να παίζουν και πήγαν στον διαιτητή 
για να διαμαρτυρηθούν για φάουλ του Μοράν 
στο ξεκίνημα. Λίγα λεπτά μετά, στο 56’, ήταν η 
σειρά των Κιτρινόμαυρων να διαμαρτυρηθούν 
για τον καταλογισμό του πέναλτι εις βάρος του 
Λαμπρόπουλου και υπέρ του Ναζλίδη, ο οποίος 
ανέλαβε και την εκτέλεση για το 1-1. Με ψυχο-
λογία από την ισοφάριση, η ΑΕΛ βγήκε μπροστά 
και στοι 62’ είχε μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο 
γκολ με το δοκάρι του Ναζλίδη από κοντά! Με 
το ματς να μην εξελίσσεται καλά για την ΑΕΚ, η 
οποία πέρα από τα άλλα είχε καταληφθεί και από 
νεύρα με συνέπεια να μην υπάρχει καθαρό μυαλό, 
ο Μανόλο Χιμένεθ έβαλε τον Γαλανόπουλο αντί 
του Κλωναρίδη και γύρισε το σύστημα σε 4-3-3, 
με Λάζαρο-Μπακασέτα εξτρέμ και τον Μασούντ 
στην κορυφή.
Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν κι αυτός που θα μπο-
ρούσε να κρίνει το ματς στο 75’ αλλά μετά την 
εκπληκτική ενέργεια του πλάσαρε στο κάθετο 
δοκάρι και αμέσως μετά ο Χιμένεθ έχασε με τραυ-
ματισμό και τον Χουλτ, ο οποίος άφησε τη θέση του 
στον Γκάλο (πήγε αριστερό μπακ ο Μπακάκης). Η 
ένταση που υπήρχε στο ματς είχε αρχίσει να υπο-
χωρεί πλέον, όπως υποχωρούσε και η ΑΕΛ, με 

αποτέλεσμα η ΑΕΚ να πιέζει περισσότερο για 
το δεύτερο γκολ, το οποίο θα μπορούσε 

να βάλει στο 85’ με τον Μασούντ -μετά 
το άψογο κατέβασμα και στρώσιμο 
του Λάζαρου- αλλά ο Ιρανός τελεί-
ωσε λάθος τη φάση... Και η τιμω-
ρία για αυτό, γιατί κάθε λάθος του 
Μασούντ τιμωρείται, ήρθε στο 93’: 

Πολύ ωραία μπαλιά του Λεοζίνιο για 
τον Κρίζμαν, άψογο διαγώνιο, 2-1 η ΑΕΛ 

και τέλος στο αήττητο σερί της Ενωσης!
Man of the match: Κέρδισε το πέναλτι, το εκτέ-
λεσε για το 1-1 και λίγα λεπτά μετά θα μπορούσε 
να δώσει και προβάδισμα στην ΑΕΛ αλλά βρήκε 
δοκάρι. Αν σε αυτά προσθέσουμε και το πάθος 
του, το οποίο παρέσυρε και τους συμπαίκτες του, 
καταλαβαίνουμε γιατί ο συγκεκριμένος «τίτλος» 
πάει στον Ναζλίδη.
ΑΕΛ (Ράτκο Ντόνστανιτς): Μπόζοβιτς, Μασούρας, 
Γκόλιας, Ζίζιτς, Γουάλας, Φατιόν, Μιλοσάβλιεβιτς 
(92’ Γιοβάνοβιτς), Ντέλετιτς, Αγκάνοβιτς (81’ Λεο-
ζίνιο), Κρίζμαν, Ναζλίδης (86’ Χούμπτσεφ).
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπακάκης, 
Βράνιες, Λαμπρόπουλος, Χουλτ (79’), Μοράν, 
Αϊν τάρεβιτ ς, Μασούντ, Χρισ τοδουλόπουλος, 
Μπακασέτας, Κλωναρίδης (69’ Γαλανόπουλος).

αελ - αεκ 2-1

Άλμα τελικού για το... αλογάκι!
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Ακόμα μία εντός έδρας επικράτηση 
του ΟΦΗ στην φετινή Football 
League που τον κρατά στην 2η 
θέση και φυσικά σε τροχιά ανόδου. 
Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-0 του 
Πανσερραϊκού.

Ο 
ΟΦΗ έφτασε στους 42 βαθμούς 
σε 18 αναμετρήσεις στην κατη-
γορία. Επεβλήθη με 2-0 στην 
έδρα του επί του Πανσερραϊ-

κού. Πριν την έναρξη του αγώνα ο Παν-
σερραϊκός κατέθεσε λουλούδια στην θέση 
του Ευγένιου Γκέραρντ στην κερκίδα του 
στο Γεντί Κουλέ. Στο αγωνιστικό σκέλος ο 
Βουό με πλασέ προ κενής εστίας έκανε το 
1-0. Ο Σιάκκας με τον Πολίτη μπερδεύτη-
καν στην φάση και ο άσος του ΟΦΗ αξιο-
ποίησε την ιδανική ευκαιρία να σκοράρει. 
Στο 16ο λεπτό υπήρξε χέρι του Ρούσσου 
μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού αλ-
λά δεν δόθηκε παράβαση. Ο ΟΦΗ εξα-
κολουθούσε να πρεσάρει και να βγάζει 
φάσεις. 
Στο 22’ ο ΟΦΗ ζήτησε ξανά πέναλτι για 
σπρώξιμο στον Βουό. Στο 47’ ήρθε και 
το 2-0. Ο Ντίνας έκανε το 1-2 με τον Βουό 
και μετά ο Έλληνας άσος σούταρε μέσα 
στην περιοχή για να σκοράρει παρά την 
προσπάθεια του Πολίτη να διώξει. Στο 49’ 
οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον 
Σιάκκα και μετά από πλασέ του. Ο ΟΦΗ 
είχε στο 53’ και στο 56’ δύο καλά σουτ 
των Μάνου και Κουτσιανικούλη. Το ματς 
έληξε στο 2-0 και με τους έξαλλους πανη-
γυρισμούς των Κρητικών.

Αιγινιακός - Άρης 1-4
Ο Άρης ήταν επιβλητικός στο Αιγίνιο 
καθώς επικράτησε με 1-4 του Αιγινιακού 
και παραμείνει αήττητος στην κορυφή της 
Football League έπειτα από 18 αγώνες. 
Ο αγώνας τελείωσε σε… 13 λεπτά, όσα 
χρειάστηκαν δηλαδή οι «κίτρινοι» για να 
κάνουν το 0-2.
Οι δύο ομάδες είχαν να διαχειριστούν τις 
κακές καιρικές συνθήκες με σφοδρή χιο-
νόπτωση κατά διαστήματα, κακό αγωνι-
στικό χώρο και τσουχτερό κρύο. Ο Άρης 
μπήκε στο γήπεδο με σκοπό να «τελειώ-
σει» από νωρίς το παιχνίδι και απείλησε 
για πρώτη φορά, στο 3ο λεπτό, με δυνατό 
σουτ του Παυλίδη αναγκάζοντας τον 
Τόλιο σε εξαιρετική επέμβαση. Δύο λεπτά 

αργότερα, μετά από όμορφη συνεργα-
σία μεταξύ Πασά και Παυλίδη, ο τελευ-
ταίος ανατράπηκε εντός περιοχής από τον 
Λιόλιο, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι και 
ο Διαμαντόπουλος έδωσε προβάδισμα 
στην ομάδα του(0-1).
Με τον Πλατέλλα να είναι από τα βασικά 
σημεία έκφρασης του Άρη στην επίθεση, 
στο 13ο λεπτό οι «κίτρινοι» έκαναν το 0-2 
σε μια φάση όπου ο Τόλιος απέκρουσε 
στο σουτ που επιχείρησε ο Διαμαντό-
πουλος και στην επαναφορά ο Πλατέλλας 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από εκείνο 
το σημείο και μετά, ο Αιγινιακός κέρδισε 
πολλά μέτρα στο γήπεδο, απέκτησε την 
κατοχή της μπάλας (55%-45%) επί της 
ουσίας όμως δεν ήταν απειλητικός. Στο 
36’, ο Άρης υποχρεώθηκε να κάνει την 
πρώτη αλλαγή του καθώς ο Πασάς ένιωσε 
ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και αντι-
καταστάθηκε από τον Ντούνη.
Ο Άρης απλοποίησε τα πράγματα στο 
πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου 
εκμεταλλευόμενος τους χώρους που 
δημιουργήθηκαν μέσα από την επιθετική 
φιλοσοφία του Αιγινιακού. Οι γηπεδού-
χοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο 
παιχνίδι μέσα από τις στατικές φάσεις (σ. 
σ. ζήτησαν πέναλτι στο 50ο λεπτό σε μία 
στιγμή όπου η μπάλα χτύπησε στον ώμο 
του Παυλίδη) αλλά δεν έκαναν τη σπου-
δαία φάση.
Αντιθέτως, ο Άρης ήταν πιο απειλητικός 
μέσα από τις κόντρα επιθέσεις και στο 61ο 
λεπτό, μετά από κλέψιμο του Μουμίν, ο 
Παυλίδης κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και 
πλάσαρε τον Τόλιο για το 0-3. Για να ακο-
λουθήσει το 2ο γκολ του Διαμαντόπουλου 
οκτώ λεπτά αργότερα – έπειτα από εξαι-
ρετική συνεργασία με τον Ντούνη – για το 
0-4. Το τελευταίο 20πτο μάλλον είχε δια-
δικαστικό χαρακτήρα, με τον Άρη να χάνει 
δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Ντούνη 
και τον Αιγινιακό να σκοράρει με έξυπνο 
πλασέ του Ζούρκου στο 84ο λεπτό δια-
μορφώνοντας το τελικό 1-4. Ο ίδιος παί-
κτης απείλησε με σουτ (από το ύψος της 
μεγάλης περιοχής) και στο 86’.

ΑΕ Καραϊσκάκης - ΑΟΧ Κισσαμι-
κός 2-2
Γεμάτο παιχνίδι στην Άρτα, όπου Καραϊ-
σκάκης και ΑΟΧ Κισσαμικό έμειναν ισό-
παλοι στο 2-2, σε έναν αγώνα με πολλές 
φάσεις και για τις δύο ομάδες.

Οι γηπεδούχοι, άρχισαν το παιχνίδι με 
τους καλύτερους οιωνούς, όταν στο 11’ 
μετά από φάουλ του Μακρίδη ο Μακρής 
με κεφαλιά έκανε το 1-0. Ο Καραϊσκά-
κης θα μπορούσε να βρει κι ένα δεύτερο 
τέρμα στη συνέχεια, αλλά δεν τα κατά-
φερε, με αποτέλεσμα στο 31’ ο ΑΟΧ Κισ-
σαμικός να φτάσει στην ισοφάριση. Ο 
Σάλιακας εκτέλεσε κόρνερ και ο Παντε-
λάκης με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα. 
Στο 45’ οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα 
από το 2-1, όταν ο Νικολόπουλος είδε 
τον Ζιούλη πάνω στη γραμμή να σώζει το 
σουτ του και στην επαναφορά το νέο του 
σουτ να καταλήγει άουτ.
Με θέληση να βρουν και πάλι το γρήγορο 
γκολ μπήκαν στο γήπεδο και στο δεύτερο 
ημίχρονο οι γηπεδούχοι. Τελικά τα κατά-
φεραν στο 59’ με μια γκολάρα του Παπα-
νίκου! Ο άσος της ΑΕ Καραϊσκάκη έπιασε 
ένα τρομερό σουτ από τα 30 μέτρα κι 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κρητι-
κών για το 2-1. Από εκεί και πέρα οι φιλο-
ξενούμενοι πήραν μέτρα κι έψαξαν την 
ισοφάριση, με την ομάδα της Άρτας να 
προσέχει περισσότερο τα μετόπισθεν. 
Τελικά, το γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 
84’ με αυτογκόλ. Συγκεκριμένα, ο Σελινι-
ωτάκης έκανε την συρτή σέντρα, ο Νικο-
λόπουλος μπήκε στην πορεία της μπάλας 
κι άθελά του την έστειλε στα δίχτυα δια-
μορφώνοντας το τελικό 2-2.
Κάπως έτσι, ο ΑΟΧ Κισσαμικός έσωσε τον 
βαθμό και συνέχισε να εντυπωσιάζει με 

την παρουσία του το φετινό πρωτάθλημα 
της Football League.

Καλλιθεά - Εργοτέλης 0-0
Καλλιθέα και Εργοτέλης έμειναν στο 
ισόπαλο 0-0, με τους γηπεδούχους να 
χάνουν την μεγαλύτερη ευκαιρία στο 
πρώτο μέρος από την άσπρη βούλα.
Το παιχνίδι την Καλλιθέα άρχισε με τους 
γηπεδούχους να έχουν τεράστια ευκαι-
ρία να πάρουν το προβάδισμα από την 
άσπρη βούλα μόλις στο 25’. Ο Λαδάς ανέ-
τρεψε τον Σμυρλή κι αποβλήθηκε με τον 
διαιτητή να δίνει πέναλτι. Την εκτέλεση 
ανέλαβε ο Σμυρλής που είδε όμως τον 
Κατσιμήτρο να πέφτει στην αριστερή του 
γωνία και να αποκρούει. Από εκεί και 
πέρα δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση 
για κάποια από τις δύο ομάδες και το 
0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου 
45λεπτου.
Στο δεύτερο μέρος η Καλλιθέα και έχο-
ντας το αβαντάζ του παραπάνω παίκτη, 
βγήκε με σκοπό να βρει το γκολ της νίκης. 
Παρ’ όλα αυτά, την πρώτη μεγάλη στιγμή 
την δημιούργησε ο Εργοτέλης με τον Κάι-
περς στο 80’ να βγαίνει τετ α τετ με τον 
Θεοδωράκη και τον δεύτερο να διώχνει 
σε κόρνερ.
Τελικά το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, 
με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να 
πάρουν ένα τρίποντο που θα τους έδινε 
ανάσα στην προσπάθεια που κάνουν για 
παραμονή στην κατηγορία.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

δεύτερος και παραμένει σε τροχιά ανόδου ο οφη!
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Γ
ια το Μπέρμιγχαμ ταξίδεψε η εθνι-
κή ομάδα Ανδρών/Γυναικών, προ-
κειμένου να πάρει μέρος στο 17ο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο 

ξεκινάει την Πέμπτη.
Τα μέλη της ελληνικής ομάδας παρουσιά-
στηκαν ευδιάθετα και έτοιμα να δώσουν 
τον καλύτερο τους εαυτό. Ανάμεσα σε 
αυτούς και η Βούλα Παπαχρήστου, που 
στη διοργάνωση της βρετανικής πόλης 
θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το χάλ-
κινο μετάλλιο, που κατέκτησε πριν δύο 
χρόνια στο Πόρτλαντ. «Είμαι σε καλή 
κατάσταση και αυτό μου επιτρέπει να 
σκέφτομαι με θετικό τρόπο την παρουσία 
μου στη διοργάνωση. Στόχος μου είναι να 
υπερασπιστώ το μετάλλιο που κατέκτησα 
πριν δύο χρόνια. Δουλέψαμε σκληρά 
όλους αυτούς τους μήνες και θεωρώ πως 
αυτό θα φανεί και στον αγώνα του Σαβ-
βάτου. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, 
όπως συμβαίνει πάντα σε μια μεγάλη 
διοργάνωση, όμως, εγώ είμαι έτοιμη να 
δώσω τον καλύτερο μου εαυτό», είπε η 
αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι, που έχει 
πετύχει φέτος 14.25 μ., επίδοση που της 
επιτρέπει να σκέφτεται ένα καλό πλασά-
ρισμα.
Η έμπειρη Μαρία Μπελιμπασάκη θα 
πάρει μέρος στο πρώτο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα κλειστού της καριέρας της με 
στόχο να κυνηγήσει το ρεκόρ της στα 
400 μέτρα. «Σίγουρα θέλω να κάνω και 
δεύτερη κούρσα στη διοργάνωση. Βασι-
κός στόχος είναι το ατομικό μου ρεκόρ, 
που αν έρθει θα μου δώσει ένα καλό 
πλασάρισμα. Είμαι καλά και θεωρώ πως 
θα μπορέσω να πραγματοποιήσω μια 
παρουσία, ανάλογη των προσδοκιών και 
των δυνατοτήτων μου», είπε η αθλήτρια 
από την Κρήτη.
«Θέλω να απολαύσω αυτή τη μεγάλη 
γιορτή είμαι ευτυχισμένος που θα είμαι 
σε αυτή τη γιορτή. Είναι το πρώτο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα κλειστού της καριέρας 
μου και έχει μεγάλη σημασία για εμένα, 
πως καταφέρνω σε αυτή την ηλικία να 
είμαι εκεί. Στους αγώνες που προηγήθη-
καν έδειξα πως είμαι σε πολύ καλή κατά-
σταση. Στο Μπέρμιγχαμ θα προσπαθήσω 
να κινηθώ στις φετινές μου επιδόσεις 
κι αν είναι δυνατόν να τις ξεπεράσω. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα είναι ένας εύκο-
λος αγώνας, αφού το επίπεδο είναι ιδιαί-
τερα υψηλό», είπε από την πλευρά του ο 

πρωταθλητής του επί κοντώ, Εμμανουήλ 
Καραλής.
Με αξιώσεις θα πάρει μέρος στη διοργά-
νωση και ο Μίτλος Τεντόγλου, που έχει 
σημειώσει φέτος 7,95 μέτρα στο μήκος. 
«Είμαι πιο έ τοιμος από άλλες φορες 
για μια μεγάλη διοργάνωση. Οι αγώνες 
πήγαν καλά και είχα την ευκαιρία να κερ-
δίσω πολύτιμες εμπειρίες από τα μίτινγκ 
στο εξωτερικό. Στην προπόνηση κάνω 
μεγάλα άλματα και αυτό με κάνει ακόμη 
πιο αισιόδοξο», είπε από την πλευρά του 
ο 19χρονος αθλητής.
Με οδηγώ την εμπειρα, αλλά και την 
καλή παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα θα πάρει μέρος στη διοργάνωση, 
ο Κώστας Δουβαλίδης. «Σίγουρα ο τραυ-
ματισμός με άφησε πίσω, ωστόσο στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έδειξα καλά 
σ τοιχε ία. Την εβδομάδα που πέρασε 
έκανα κάποιες δυνατές προπονήσεις και 
ελπίζω πως στο Μπέρμιγχαμ θα είμαι έτοι-
μος για κάτι καλό», είπε από την πλευρά 
του ο πρωταθλητής των ψηλών εμποδίων, 
που ετοιμάζεται για το τέταρτο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της καριέρας του.
Στη μεγαλύτερη διοργάνωση της καριέ-
ρας της θα πάρει μέρος η Ραφαέλα Σπα-
νουδάκη στα 60 μέτρα. «Είμαι πανέτοιμη 
και χαρούμενη για αυτή τη συμμετοχή. 
Δούλεψα πολύ και κατάφερα να πετύχω 
τον πρώτου μου στόχο, που ήταν η συμ-
μετοχή στη διοργάνωση. Τώρα θα επιδι-
ώξω μια καλή παρουσία και έναν χρόνο 
στο ρεκόρ μου (7.29). Πέρυσι μετείχα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού 
και έκανα άκυρη εκκίνηση. Το γεγονός 
αυτό με πείσμωσε και με έκανε να προ-
σπαθήσω και να δουλέψω ακόμη περισ-
σότερο», είπε η σπρίντερ της ελληνικής 
ομάδας.
Στην Ελλάδα έμεινε η Ελισάβετ Πεσιρί-
δου, που τις τελευταίες ημέρες ταλαι-
πωρείται από ίωση με υψηλό πυρετό, 
που την οδήγησε γ ια νοσηλε ία σ το 
Metropolitan. Η αθλήτρια της Ιωάννας 
Σιώμου, από χθες το βράδυ είναι απύ-
ρετη και ύστερα από συνεννόηση με τον 
γιατρό της ομοσπονδίας Διονύση Χίσσα 
αποφασίσθηκε να ταξιδέψει κανονικά 
στο Μπέρμιγχαμ, την Πέμπτη (1/3) μαζί 
με την προπονήτρια της. Στην βρετανική 
πόλη βρίσκονται από χθες οι πρωταθλη-
τές μας Κώστας Φιλιππίδης και Κατερίνα 
Στεφανίδη.

στο μπέρμιγχαμ με όνειρα 
και ελπίδες

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Επεισοδιακό ήταν το ματς της Νίκης 
με τον Θησέα στο Πανθεσσαλικό, 
που έληξε με 2-0 υπέρ των 
κυανολεύκων.

Σ
το πρώτο μέρος η Νίκη είχε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά 
την πρώτη μεγάλη ευκαιρία την έ-
κανε ο Θησέας στο 21’. Αρχικά ό-

μως άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτο 
στο 6’ ένα τετ-α-τετ ο Ματθαίου, στο ο-
ποίο βγήκε μετά από κάθετη του Ντινιωτά-
κη, όμως ο μικρός της Νίκης μπερδεύτηκε 
και δεν μπόρεσε καν να τελειώσει τη φά-
ση, δίνοντας την ευκαιρία στον Στούκα να 
μπλοκάρει.
ξονα ένα φάουλ, που είχε αποδέκτη τον 
Βλάχο. Αυτός έκανε την κεφαλιά, αλλά ο 
Τζήμας απέκρουσε εκπληκτικά στο δεξί 
του παραθυράκι σε κόρνερ. Στο 34’ η 
κεφαλιά του Οικονόμου στο πρώτο δοκάρι 
μετά από κόρνερ του Ίσα από τα αριστερά 
πέρασε άουτ, χωρίς να είναι επικίνδυνη, 
ενώ έχασε σε δύναμη το σουτ του Ισά μετά 
από κόντρα στο επόμενο λεπτό από θέση 
μέσα αριστερά της περιοχής και μπλόκαρε 
εύκολα ο Τζήμας.
Η Νίκη απάντησε με τη μεγαλύτερη δική 
της ευκαιρία στο πρώτο μέρος στο 40’. Ο 
Ιορδανίδης έκανε τη διείσδυση εντός περι-
οχής και σούταρε δυνατά με το δεξί, με τον 
Στούκα πολύ δύσκολα να διώχνει με το ένα 
χέρι σε κόρνερ. Τέλος, η κεφαλιά του Ανα-
στασίου στο 45’ κόντραρε στον Μοράλες.
Στο 54’ ο Ντινιωτάκης έκανε ωραία κίνηση 
στην πλάτη της άμυνας μετά την μπαλιά 
του Ντόλγκι, αλλά του έφυγε η μπάλα στο 
πρώτο κοντρόλ, ενώ ήταν μόνος του, και ο 
Στούκας μπλόκαρε. Στο 55’ το φάουλ του 
Κοτζαθανάση πέρασε πάνω από την εστία 
από καλή θέση, ενώ στο 58’ και στο 61’ δε 
βρήκαν στόχο τα σουτ εκτός περιοχής των 
Ντόλγκι (απέκρουσε εντυπωσιακά ο Στού-
κας) και Ντινιωτάκη (μπλόκαρε χωρίς πρό-
βλημα ο γκολκήπερ του Θησέα).
Στο δίλεπτο 75’-77’ έγιναν πράγματα και 
θαύματα… Ο Θησέας δεν κατόρθωσε να 
κάνει τη ζημιά σε δύο σημαντικές φάσεις, 
αλλά το κατάφερε αμέσως μετά η Νίκη. 
Στο 75’ σε κόντρα επίθεση και με όλη 
την άμυνα της Νίκης ανοικτή, ο Οικονό-
μου πέρασε για τον Αντζούρη, που προ-
σπάθησε να στείλει την μπάλα με λόμπα 

στα δίχτυα από τα 30 μέτρα, ενώ ο Τζήμας 
είχε βγει πολύ έξω από την περιοχή του. 
Τελικά, βοηθούντος και του αέρα η μπάλα 
έφυγε άουτ.
Στο επόμενο λεπτό, πάλι ο Αντζούρης σού-
ταρε λίγο έξω από την περιοχή δυνατά, 
ο Τζήμας πήγε να μπλοκάρει την μπάλα, 
αλλά δεν τα κατάφερε, ωστόσο δεν μπό-
ρεσε να το εκμεταλλευτεί κάποιος φιλοξε-
νούμενος.
Τελικά, το 0-1 δεν έγινε, αλλά έγινε το 1-0 
στο 77’. Ο Τζιώρας, που είχε περάσει δέκα 
λεπτά πριν στο γήπεδο, μετατρέποντας 
το σύστημα σε 4-4-2, βγήκε στο τετ-α-τετ 
μετά από φοβερή μπαλιά του Ιορδανίδη 
και με άψογο τελείωμα νίκησε τον Στούκα. 
Ο φορ της Νίκης κατευθύνθηκε στην απέ-
ναντι πλευρά του γηπέδου, κοίταξε προς 
τους φιλάθλους του Θησέα (κι όχι στον 
πάγκο) στο βόρειο πέταλο και τους έκανε 
χαρακτηριστική κίνηση να σωπάσουν. Ο 
πάγκος του Θησέα αντέδρασε και έγινε 
σύρραξη, με τους διαιτητές να φεύγουν 
για τα αποδυτήρια στο 82’. Το ματς ξανάρ-
χισε μετά από 14 λεπτά από τη στιγμή που 
άνοιξε το σκορ.
Στο 86’ ο Αναστασίου βρέθηκε απέναντι 
από τον Στούκα και προσπάθησε να περά-
σει προς τα δεξιά τον τερματοφύλακα του 
Θησέα, που βγήκε να τον κλείσει. Η μπάλα 
έφθασε στον Τζάθα, που σούταρε σε κενή 
από τερματοφύλακα εστία στο αριστερό 
κάθετο δοκάρι. Τελικά, στο 88’ ο Τζιώ-
ρας με τρομερό σε δύναμη σουτ έξω από 
τη μικρή περιοχή ξετίναξε τα δίχτυα του 
Στούκα, που ήταν αδύνατο να αντιδράσει, 
και διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Δημιουρ-
γός ήταν ο Ντόλγκι, που έβγαλε την μπαλιά 
από τα δεξιά. Τέλος, στο 90’ ο Αλ. Καρτσα-
μπάς έφθασε κοντά στο 3-0 με σουτ έξω 
από την περιοχή, που έφυγε λίγο έξω από 
το αριστερό δοκάρι.

1ος όμιλος – 18η αγωνιστική
Ορφέας Ξάνθης-Άρης Αβάτου 1-0 
Καβάλα-Αετός Ορφανού 1-2 
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-Απόλλων 
Παραλιμνίου 0-2 
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Νέστος Χρυ-
σούπολης 0-2 
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-ΑΕ 
Διδυμότειχου 1-2 
Ελπίδα Σκουτάρεως-Δόξα Προσκυνη-
τών 0-0 

2ος όμιλος – 25η αγωνιστική
Άρης Παλαιοχωρίου-Καμπανιακός 3-0 
Αλμωπός Αριδαίας-Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων 5-1 
Ηρακλής-Νάουσα 2-1 
Πιερικός-Αγροτικός Αστέρας 1-0 
ΑΠΕ Λαγκάδα-Μακεδονικός 1-1 
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-ΑΟ Καρδίας 0-3 
Κιλκισιακός-Εδεσσαϊκός 1-1 
Ρεπό: ΑΕ Καρίτσας

3ος όμιλος – 21η αγωνιστική
Σκουφάς Κομποτίου-Καστοριά 3-0 α.α
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΕ Λευκίμμης 
4-0
Νέος Αμφίλοχος-Δόξα Κρανούλας 2-0 
Ερμής Αμυνταίου-Μακεδονικός Φούφα 
2-1 
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Θεσπρωτός 2-2 
Αστέρας Παραποτάμου-Εθνικός Φιλιπ-
πιάδας 0-2 
Ρεπό: Πανλευκάδιος

4ος όμιλος – 21η αγωνιστική
Οπούντιος Μαρτίνου-Αστέας Ιτέας 1-1 
Αμβρυσσέας Διστόμου-ΝΠΣ Βόλος 0-1 
Ρήγας Φεραίος-Διγενής Νεοχωρίου 1-0 
Ολυμπιακός Βόλου-Νίκη Βόλου 1-3 
ΑΟ Σελλάνων-ΑΠΟΚ Βελούχι 2-0 
Αχιλλέας Φαρσάλων-ΓΣ Αλμυρού 1-0 
Ρεπό: Θήβα

5ος όμιλος – 17η αγωνιστική
Παλληξουριακός-Αστέρας Βλαχιώτη 1-5 
Πανηλειακός-Διαγόρας Βραχνέικων 3-0 
Παναρκαδικός-ΠΑΟ Βάρδας 1-1 
Τσικλητήρας Πύλου-Λεωνίδιο 1-0 
Ζάκυνθος-Καλαμάτα 1-1 
Αχαϊκή-Αστέρας Αμαλιάδας 1-3

6ος όμιλος – 17η αγωνιστική
ΑΟ Ζευγολατιό-Διαγόρας 0-3 
Ρόδος-Πέλοπας Κιάτου 6-1 
Λουτράκι-Εθνικός 2-2 
Προοδευτική-Κερατσίνι 2-0 
Ιάλυσος-Ασπρόπυργος 5-1 
Ρεπό: Ιωνικός

7ος όμιλος – 17η αγωνιστική
Αήττητος Σπάτων-Αιολικός 2-0 
Ερμιονίδα-Ταμυναϊκός 4-1 
Τριγλία Ραφήνας-Παναργειακός 2-0 
Χαλκίδα-Πανθηραϊκός 2-1 
Ερμής Κιβερίου-Θύελλα Ραφήνας 1-0 
Ρεπό: Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

8ος όμιλος – 17η αγωνιστική
Ηρόδοτος-Αιγάλεω 2-0 
Φωστήρας-ΑΟ Παλαιόχωρας 3-2 
Κηφισιά-Ερμής Ζωνιανών 4-1 
Ατσαλένιος-Άγιος Ιερόθεος 2-1 
ΑΕ Μυλοποτάμου-Ηλυσιακός 1-0 
Ρεπό: ΟΦ Ιεράπετρας

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

επεισοδιακά στον τελικό η νίκη!
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Η 
Αταλάντα το πάλεψε όσο μπορού-
σε αλλά οι Μπιανκονέρι νίκησαν και 
στον δεύτερο ημιτελικό (1-0) και στο-
χεύουν στην κατάκτηση του Coppa 

Italia για 4η σερί χρονιά.
Η Γιούβε είχε επικρατήσει με 1-0 στο Μπέρ-
γκαμο στο πρώτο ματς, πράγμα που σημαίνει 
ότι η αποστολή της θεωρητικά ήταν εύκολη. Οχι 
και τόσο τελικά... Η Αταλάντα ήταν καλή από 
το ξεκίνημα, απείλησε για πρώτη φορά με τον 
Γκόμες από κοντά στο 12’ και στη συνέχεια είχε 
κατοχή μπάλας αλλά όχι κάποια άλλη φάση. Η 
καλύτερη ευκαιρία των Μπεργκαμάσκι ήταν 
στο 64’ αλλά η μπάλα κατέληξε στο κάθετο 
δοκάρι μετά το μακρινό πλασέ του Γκόμες που 
εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Μπουφόν, για 
να απαντήσουν οι Τορινέζοι με το δοκάρι από 
το εξαιρετικό πλασέ του Ντάγκλας Κόστα στο 
67’. Το γκολ τελικά ήρθε για τη Γιουβέντους στο 
74’ με το πέναλτι του Πιάνιτς μετά την μάλλον 
εύκολη πτώση του Ματουιντί στο κράτημα του 
Φάμπρι, με τους Μπιανκονέρι να σφραγίζουν 
την 18η πρόκριση σε τελικό Coppa Italia κάνο-
ντας ρεκόρ και θέλουν στον τελικό να κάνουν 
ακόμη ένα: Η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα από τις 
προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες με τέσσερις 
διαδοχικές κατακτήσεις κυπέλλου.

Κάλιαρι - Νάπολι 0-5
Με τον αγώνα της Γιουβέντους με την Αταλά-
ντα να έχει αναβληθεί μία μέρα νωρίτερα, η 
ομάδα του Μαουρίσιο Σάρι ήξερε ότι θα μεί-
νει και αυτή την αγωνιστική στην κορυφή της 
Serie A. Τελικά αύξησε τη διαφορά από τους 
Bianconeri καθώς έκανε αυτό που έπρεπε με 
αντίπαλο την Κάλιαρι, που είχε στο βασικό 
σχήμα για 90 λεπτά τον Ελληνα αριστερό μπακ, 
Μπάμπη Λυκογιάννη. Οι Vesuviani δεν είχαν 
κανένα πρόβλημα να πάρουν το τρίποντο και το 
κατάφεραν χάρη σε γκολ των Καγιεχόν, Μέρτε-
νες, Χάμσικ, Ινσίνιε, Μάριο Ρουί.
Το party στο Sardegna Arena ξεκίνησε στο 29’ 
όταν ο Αλαν γύρισε από αριστερά και με δια-
γώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 
0-1. Τρία λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 
μέρος, η Νάπολι διπλασίασε τα τέρματά της, 
όταν ο Χισάι γύρισε από δεξιά και ο Μέρτενς 
πετάχτηκε στην πορεία της μπάλα και καθάρισε 
ουσιαστικά το ματς (0-2). Στην επανάληψη και 
το 61’ ο Ινσίνιε βρήκε τον Χάμσικ και ο Σλοβά-
κος με εξαιρετικό αριστερό πλασέ στο παραθυ-
ράκι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 και 
στο 72’ ο Λορέντζο Ινσίνιε έβαλε και αυτός το 

όνομά του στον πίνακα των σκόρερ ευστοχώ-
ντας από την άσπρη βούλα (0-4). Το τελικό 0-5 
διαμόρφωσε στο 90’ ο Μάριο Ρουί με καταπλη-
κτική εκτέλεση φάουλ.

Ρόμα - Μίλαν 0-2
Η Μίλαν σε φόρμα, η Ρόμα μπερδεμένη... 
Η αναμέτρηση του Olimpico αναμενόταν 
με μεγάλο ενδιαφέρον και μετά το τέλος της 
έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και την σεζόν, 
αφού οι Ροσονέρι μπορούν -όσο απίστευτο 
κι αν ακούγεται- να ελπίζουν για έξοδο στο 
Champions League! Με τα γκολ των Κουτρόνε 
και Καλάμπρια η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο 
πλησίασε στο -7 από την 4η Ιντερ και σε μία 
εβδομάδα την αντιμετωπίζει σε ένα μεγάλο 
ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει πολλά και για τις 
δύο ομάδες! Απογοήτευσε η Ρόμα, η οποία θα 
μπορούσε να δεχθεί κι άλλα γκολ στις αντεπιθέ-
σεις και έπεσε πλέον στην 5η θέση, στο -2 από 
Λάτσιο και -1 από Ιντερ...
Οι Τζαλορόσι είχαν την κατοχή της μπάλας και 
ήταν αυτοί που προσπαθούσαν περισσότερο 
να βγουν μπροστά και να κυνηγήσουν το γκολ, 
χωρίς όμως να το πλησιάσουν ποτέ ουσιαστικά. 
Οι Ροσονέρι, άλλωστε, αμύνονταν σωστά και 
δεν άφηναν κενά στη Ρόμα, επιβεβαιώνοντας 
ότι γενικά είναι πολύ πιο συμπαγής ομάδα σε 
σχέση με πριν 1-1,5 μήνα. Χωρίς, όμως, αυτό να 
σημαίνει ότι πήγαιναν και όλα τέλεια, αφού επι-
θετικά η Μίλαν δεν κατάφερε να γίνει ποτέ επι-
κίνδυνη για την εστία του Αλισον.
Αυτό, όμως, θα άλλαζε νωρίς στην επανάληψη. 
Στο 48’ οι Κουτρόνε-Σούσο συνεργάστηκαν 
ωραία και ο πρώτος βρήκε, με κάποιο τρόπο, 
την μπάλα για να κάνει το 0-1 από κοντά, αλλά-
ζοντας εντελώς τον αγώνα. Οι Ροσονέρι πήραν 
τα πάνω τους και ένιωθαν όλο και πιο σίγου-
ροι αμυντικά, αφού οι γηπεδούχοι αγχώθηκαν 
αμέσως και αυτό φαινόταν σε κάθε κίνηση τους. 
Βασικά η έλλειψη καθαρού μυαλού φαινόταν 
στα τεράστια κενά που άφηναν οι Ρωμαίοι 
στους Μιλανέζους, οι οποίοι δεδομένα θα 
έβρισκαν ευκαιρίες σε αντεπιθέσεις. Οι Κεσί και 
Κάλινιτς δεν τις εκμεταλλεύτηκαν αλλά ο Κροά-
της εξιλεώθηκε στο 74’, όταν έβγαλε με ωραία 
κάθετη τετ α τετ τον Καλάμπρια κι αυτός έκανε 
μαγικό σκάψιμο για το 0-2, κλειδώνοντας το τρί-
ποντο! Η Ρόμα, άλλωστε, δεν είχε πλέον κουρά-
γιο για να αντιδράσει, απέναντι σε μια Μίλαν 
που θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ στην 
κόντρα αλλά οι παίκτες του Γκατούζο ήταν επι-
πόλαιοι στα τελειώματα τους. 

Γιουβέντους - αταλάντα 1-0

Πρόκριση για ρεκόρ η Γιούβε!

Με τον Ζιντάν να κάνει rotation, η 
Ρεάλ δεν είχε φρεσκάδα και διάθεση 
και στο 93’ δέχθηκε γκολ από την 
Εσπανιόλ γνωρίζοντας την ήττα στο 
Cornella El-Prat (1-0).

Η 
Ρεάλ το έχει... παρατήσει και αυ-
τό είναι κάτι που φαίνεται. Ο Ζι-
ζού παρέταξε στην Καταλονία 
σχήμα με τον Μπέιλ φορ και χω-

ρίς να δείξει πράγματα επιθετικά, ηττήθη-
κε στην τελευταία φάση του αγώνα από 
την Εσπανιόλ, η οποία είχε λανθασμένα 
ακυρωμένο γκολ και δοκάρι. Ρεάλ, Μπαρ-
τσελόνα, Ατλέτικο έχει νικήσει φέτος η ο-
μάδα του Κίκε Σάντσεθ Φλόρες, για πρώ-
τη φορά μετά το 2005 δεν πέτυχαν γκολ 
κόντρα στους Pericos οι Merengues, που 
είχαν εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρο-
νάλντο, που μπορεί να πάνε στο -17 από 
την κορυφή. Ηταν η πρώτη νίκη της 
Εσπανιόλ σε βάρος της Ρεάλ, σε 
όλες τις διοργανώσεις από το 
2007.
Στο 7’ απείλησε, ως φορ, 
με κεφαλιά ο Μπέιλ μετά 
τη σέντρα του Χακίμι από 
δεξιά και στο 14’ Ισκο και 
Βαράν δεν έκαναν τη ζημιά 
στους γηπεδούχους. Η Ρεάλ 
κράτησε στη συνέχεια την μπάλα 
στο αντίπαλο μισό και προσπάθησε να 
χτίσει πίεση, όμως ήταν ο Νάβας που 
χρειάστηκε να κάνει επέμβαση στο 26’ 
σε τετ-α-τετ με τον Μορένο ύστερα από 
λάθος του Βαράν. Ο άσος της Εσπανιόλ 
είδε στο 31’ καθαρό γκολ του να ακυρώ-
νεται λανθασμένα ως οφσάιντ αφού όταν 
πλάσαρε στη γωνία καλυπτόταν από τον 
Ράμος και η Ρεάλ... ισοφάρισε τα παρά-
πονα στο 41’ με το σουτ του Μπέιλ που 
φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Βίκτορ 
Σάντσεθ.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δοκάρι 
για την Εσπανιόλ (49’) με την κεφαλιά του 
Ντουάρτε έπειτα από κόρνερ να πηγαί-
νει στο οριζόντιο. Ο Ζιντάν έβαλε στο 70’ 
τον Μπενζεμά, όμως ο Μορένο είχε κεφα-
λιά στο 77’ που μπλόκαρε ο Νάβας και 
του έβαλε τελικά γκολ στο 93’ με ωραίο 
βολέ μέσα από την περιοχή ύστερα από 
σέντρα του Σέρχιο Γκαρθία από δεξιά για 
το τελικό 1-0.

Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-5
Στο καλύτερο φετινό της παιχνίδι, η 

Ατλέτικο διέλυσε με 5-2 τη Σεβίλλη στο 
Σάντσες Πιθχουάν και πήρε εκδίκηση 
για τον αποκλεισμό της από το κύπελλο. 
Εντυπωσιακοί οι Μαδριλένοι, έκαναν 
ό,τι ήθελαν την ομάδα του Μοντέλα, κι 
όλα αυτά λίγες μόνο ημέρες έπειτα το 
εξαιρετικό ματς των Σεβιγιάνων με τη 
Γιουνάιτεντ. Στο -7 από την κορυφή η 
ομάδα του Σιμεόνε που πέτυχε 4+γκολ 
στην έδρα της αντιπάλου μόλις για τρίτη 
φορά στην ιστορία της. Ηταν η τρίτη 
φετινή πεντάρα που δέχθηκε η Σεβίλλη, 
μόλις η δεύτερη εντός έδρας ήττα τους 
τελευταίους 16 μήνες. 
Εξαιρετικό το ξεκίνημα για την Ατλέτικο 
και στο 29΄ο Ντιέγκο Κόστα πέτυχε το 
1-0! Στο 42’ ο Γκριζμάν πήρε τη σκυ-
τάλη και με υπέροχο τελείωμα σημεί-
ωσε το 2-0! Ο Γάλλος ήταν εξαιρετικός 
και στο 51’ από την άσπρη βούλα πέτυχε 
το 3-0. Η Σεβίλλη ήταν ανύπαρκτη αμυ-

ντικά, υπέπεσε σε πολλά λάθη και 
η Ατλέτικο το εκμεταλλεύθηκε. 

Στο 65’ ο Γκριζμάν έκανε την 
ασίσ τ και ο Κόκε σημεί-
ωσε το 4-0. Το 5-0 ήρθε 
στο 81’ από τον Γκριζμάν 
και ήταν το πρώτο του χατ 
τρικ στη σεζόν! Μάλιστα, 

έγινε μόλις ο δεύτερος παί-
κτης από τη φετινή La Liga 

που έχει διψήφιο αριθμό τερμά-
των και ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις 
(15 γκολ, 10 ασίστ, ο Μέσι έχει 30 γκολ 
και 15 ασίστ). Οι Μαδριλένοι χαλάρω-
σαν και η Σεβίλλη απλά μείωσε με γκολ 
των Σαράμπια στο 85’ και του Νολίτο 
στο 89’΄.

Καλοβλέπει Ευρώπη η Χιρόνα
Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της 
αγωνιστικής διεξήχθη στο «Μοντολίβι» 
με την Χιρόνα να υποδέχεται την Θέλτα. 
Και οι δύο ομάδες παλεύουν για την 
έξοδο στην Ευρώπη και την 6η θέση με 
τους γηπεδούχους να παίρνουν σημα-
ντική νίκη επικρατώντας με 1-0.
Μια νίκη που τους έφερε στην 7η θέση 
με μόλις δύο βαθμούς διαφορά από 
την Σεβίλλη που βρίσκεται σ την 6η. 
Όσον αφορά την Θέλτα έμεινε στους 35 
και εννοείται πως συνεχίζει την προ-
σπάθεια για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. 
Στα του αγώνα το γκολ που τον έκρινε 
πέτυχε ο Πορτού στο 14’, με τους γηπε-
δούχους στην συνέχεια να κρατάνε το 
πολύτιμο αυτό 1-0.

Rotation και ήττα η Ρεάλ
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Σε ένα γεμάτο πρώτο παιχνίδι για την 
προημιτελική φάση του κυπέλλου, Δόξα και 
Πάφος FC συμβιβάστηκαν με το ισόπαλο 2-2.

Δ
ύο φορές πήρε κεφάλι στο σκορ η Δόξα και 
άλλες τόσες ισοφάρισε η ομάδα της Πάφου 
που πιθανόν στον επαναληπτικό αυτά τα ε-
κτός έδρας γκολ να της αποδειχθούν χρυσά.

Πιο δυνατά μπήκε η Πάφος FC στην αναμέτρηση η 
οποία είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα του 
πρώτου μέρους του αγώνα.
Ωστόσο, η πρώτη ομάδα που βρήκε μεγάλες ευκαι-
ρίες ήταν αυτή της Δόξας όταν στο 16’ και στο 17’ οι 
Παπαφώτης και Ενγκουενέ αντίστοιχα έστειλαν με 
σουτ από καλές θέσεις την μπάλα άουτ.
Άμεση ήταν οι απάντηση των φιλοξενουμένων όταν 
στο 19’ ο Μπεριγκό με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
λίγο άουτ.
Εφτά λεπτά αργότερα η ομάδα της Πάφου είχε μια 
τεράστια ευκαιρία για να πάρει κεφάλι στο σκορ όταν 
ο Mπρουλς στο τετ-α-τετ με τον Γκρεμσλ δεν έκανε 
σωστό τελείωμα και έχασε την μπάλα.
Το λάθος του Μπρουλς πλήρωσε η Πάφος FC στο 
τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους όταν ο 
Παπαφώτης κόντρα στην ροή του αγώνα, 
έπιασε ένα δυνατό σουτ στην αντεπίθεση 
της Δόξας και έγραψε το 1-0.
Ανάλογη ήταν εικόνα με την έναρξη 
του β’ μέρους με την ομάδα της Πάφου 
να είναι καλύτερη και να εξαργυρώ-
νει τελικά την υπεροχή της με το γκολ 
της ισοφάρισης από πλασέ του Ρεδόνδο 
στο 54’.
Το γκολ αυτό άλλαξε τις ισορροπίες, αλλά δεν 
επηρέασε αρνητικά τους ποδοσφαιριστές της Δόξας 
που συνέχισαν να πιέζουν ψηλά τον αντίπαλο τους και 
να ψάχνουν για το δεύτερο γκολ.
Αυτό το πέτυχαν στο 72’ με δυνατό σουτ του Ασαμόα, 
με το ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων να το πανη-
γυρίζει έντονα αφού προηγουμένως δέχθηκε κίτρινη 
κάρτα και χάνει τον επαναληπτικό.
Στα τελευταία λεπτά απουσίασαν οι μεγάλες ευκαιρίες 
μπροστά από τα δύο καρέ, για να πει την τελευταία 
λέξη στο 90’+4’ ο Γιαγκουδάκης μετά από εκτέλεση 
φάουλ και λάθος του Γκρεμσλ.

Απόλλωνας-Οθέλλος 2-0
Ο Οθέλλος έβαλε και στη ρεβάνς δύσκολα στον Απόλ-
λωνα, αλλά οι “γαλάζιοι” πήραν τελικά την πρόκριση 
με το γκολ του Ζελάγια στο 82’. Είχε ισοφαρίσει το 
σκορ του πρώτου αγώνα ο Μάγκλιτσα στο 33’, αλλά 
ο Τζιακουρής κράτησε την ομάδα της Αθηαίνου στο 

παιχνίδι της πρόκρισης μέχρι το τέλος.
Με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν το ματς οι δύο ομά-
δες, λόγω αποβολής του Κατσή και τραυματισμού του 
Σαρδινέρο (πρόβλημα ενόψει ΑΕΛ…) όταν είχαν γίνει 
όλες οι αλλαγές του Απόλλωνα. Την Ανόρθωση αντι-
μετωπίζει ο Απόλλωνας στα προημιτελικά.
Οι «γαλάζιοι» είχαν την κατοχή της μπάλας (68% στο 
πρώτο ημίχρονο) και τις ευκαιρίες (12 έναντι καμιάς 
του Οθέλλου), αλλά το πρώτο 45άλεπτο πέρασε πιο 
αγχωτικά από ό,τι ίσως θα περίμεναν οι φίλοι του.
Ο Απόλλωνας ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα 
με σουτ του Μάγκλιτσα στο 33’ κι ενώ στην αρχή 
της φάσης η κεφαλιά του Άλεφ είχε σταματήσει στο 
δοκάρι, ωστόσο δεν υπήρξε πολύ αποτελεσματικός 
συνολικά σ’ αυτό το χρονικό σημείο και επέτρεπε 
στον Οθέλλο να πιστεύει στην πρόκριση.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν σε εξαιρετική μέρα τον 
γκολκίπερ τους, με τον Τζιακουρή να σταματά φάουλ 
του Ζοάο Πέδρο (7’), τετ-α-τετ του Μάγκλιτσα (13’), 
τρομερό φάουλ του Άλαν (16’), αλλά και πλασέ του 
Παπουλή στις καθυστερήσεις. Όσες προσπάθειες του 
Απόλλωνα δεν σταματούσαν στον Τζιακουρή, δεν 
έβρισκαν στόχο, με το ημίχρονο να κλείνει στο 1-0 και 
την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή.

Με μεγάλη ευκαιρία -του Σκέμπρι- ξεκίνησε και 
το δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα, 

αλλά ο Μαλτέζος άσος ήταν άστοχος. 
Συνέχισε να πιέζει η ομάδα της Λεμε-
σού, αλλά και να χάνει ευκαιρίες, ενώ 
το γκολ-κεφαλιά του Γιούστε στο 58’ 
ορθώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι δεν 

έβρισκαν το δεύτερο γκολ της πρόκρι-
σης, ο Σωφρόνης Αυγουστή έβαλε και 

δεύτερο επιθετικό δίπλα στον Μάγκλιτσα, 
με τον Ζελάγια να περνά στο παιχνίδι στο 65’ και να 

χάνει κλασική ευκαιρία τέσσερα λεπτά μετά, σε μία 
ακόμη μεγάλη επέμβαση του Τζιακουρή.
Ο Οθέλλος συνέχισε να αμύνεται, αλλά η προσπά-
θειά του έγινε πιο δύσκολη μετά το 72 ,́ όταν ο Κατσής 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ 
στον Άλαν. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Απόλ-
λωνας το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά ο Τζιακου-
ρής συνέχισε το… χαβά του και έβγαλε και το σουτ 
του Βασιλείου στο 75’.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να “παγώ-
σουν” το Τσίρειο με το φάουλ που κέρδισαν σε εξαι-
ρετικό σημείο στο 78’, αλλά ο Κυριάκου ήταν άστο-
χος. Διατήρησε την πρωτοβουλία ο Απόλλωνας και 
βρήκε τελικά το δεύτερο γκολ που έψαχνε λίγο πριν 
το φινάλε. Στο 82’ ο Ζοάο Πέδρο έδωσε έτοιμο γκολ 
στον Ζελάγια κι αυτή τη φορά ο γκολκίπερ του Οθέλ-
λου δεν είχε απάντηση.

αθλητικά

δόξα-πάφος FC 2-2

Μεγάλο ματς στο Μακάρειο

Στους «8» του Κυπέλλου οπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ προ-
κρίθηκε η Νέα Σαλαμίνα που εξήλθε ισόπαλη 0-0 με τον Ολυμπι-

ακό στον επαναληπτικό της β’ φάσης του θεσμού στο «Αμμόχωστος».
Με γοργό ρυθμό μπήκαν στο παιχνίδι οι δύο ομάδες με την Νέα Σαλα-
μίνα να είναι η ομάδα που πρώτη πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων 
και την κατοχή της μπάλας.
Οι ερυθρόλευκοι δεν άργησαν να γίνουν απειλητικοί αφού στο 9′ στης 
αναμέτρησης ο Μακρίεφ μετά από κάθετη μεταβίβαση από τον Κού-
σουλο, μόνος εντός περιοχής σημάδεψε με σουτ τον Χίντι που ήταν σε 
ετοιμότητα.
Ακολούθως το παιχνίδι άνοιξε με τις δύο ομάδες να παίζουν γρήγορο 
ποδόσφαιρο και να ψάχνουν το λάθος στην αντεπίθεση.
Στο 23′ η Νέα Σαλαμίνα απώλεσε νέα ευκαιρία για να φτάσει στο 1-0 
όταν ο Τιάγκο λεκανε την επέλαση στην περιοχή του Ολυμπιακού, βρήκε 
χώρο, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Χίντι που απέκρουσε 
εντυπωσιακά.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυρίαρχοι μέχρι το τέλος του ημιχρό-
νου, χάνοντας άλλες δύο σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ 
στο 42′ και στο 43′ με τους Ντουρ και Πόλιαντες αντιστοίχως, να αστο-
χούν με σουτ τους.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα 
να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και να ψάχνει για το γκολ που θα της 
έδινε εκ νέου προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Με την πάροδο του χρόνου ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τις δύο ομά-
δες να αναλώνονται σε ένα συντηρητικό παιχνίδι μεσαίας γραμμής.
Ο Ολυμπιακός παρά το ότι με το 3-3 δεν θα προκρινόταν στην επόμενη 
φάση, δεν ρίσκαρε να ανοικτεί και περίμενε το λάθος των γηπεδούχων 
για να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην αντεπίθεση.
Η Νέα Σαλαμίνα από την πλευρά της έκανε σωστή διαχείριση των υπέρ 
της δεδομένων και περίμενε τη λήξη του αγώνα παίζοντας κλειστό και 
προσεγμένο ποδόσφαιρο, με στόχο να πάρει την πρόκριση.

νέα σαλαμίνα-ολυμπιακός 0-0
«Χ»αρά για έναν
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αθλητικά
ελλάδα - μεγάλη Βρετανία 75-70

«Καθάρισαν» και πάλι Μπουρούσης-
Βασιλόπουλος για το αήττητο!

Με τον Βασιλόπουλο να «κόβει» και τον Μπουρούση να «ράβει» στο τέλος η Εθνική ομάδα 
κατάφερε με τα χίλια ζόρια να κάμψει την αντίσταση της Μεγάλης Βρετανίας με 75-70 και να 
κλείσει αήττητη (4/4) και το δεύτερο «παράθυρο» των Προκριματικών. 

Λ
ένε ότι «σύμπτωση επαναλαμβανόμενη 
παύει να είναι σύμπτωση» όπερ και σημαί-
νει ότι το παιχνίδι του α’ ́ γυρου στο Λέστερ 
και η ανταγωνιστικότητα που έδειξε η Με-

γάλη Βρετανία, μόνο... τυχαία δεν ήταν. Μπορεί να εί-
χε 0/3 μετά τα τρία ματς των Προκριματικών του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου, αλλά απέναντι στην Εθνι-
κή ήταν υπέρ του δέοντος ανταγωνιστική!
Όμως η εμπειρία, ο οίστρος και τα ηγε-
τικά χαρακτηριστικά του μπαρουτο-
καπνισμένου Γιάννη Μπουρούση 
ήταν αρκετά για να σπρώξουν την 
Εθνική στη νίκη με 75-70 και στη 
διατήρηση του αήττητου με τέσσερις 
νίκες σε ισάριθμα ματς! Πλέον με το 
απόλυτο 4/4 η Εθνική μας περιμένει το 
τρίτο «παράθυρο» της FIBA τον ερχόμενο 
Ιούνιο και τα δύσκολα εκτός έδρας ματς με 
Εσθονία και Ισραήλ με φόντο το 6/6 και το καλύτερο 
δυνατό ρεκόρ στην επόμενη φάση.
Εκτός του Μπουρούση, ο οποίος με συνεχόμενους 
πόντους στο τέλος ήταν εκείνος που «σφράγισε» τη 
νίκη της Ελλάδας, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος συνέ-
χισε το σερί των πολύ καλών του εμφανίσεων. Ουσι-
αστικά ήταν εκείνος που κράτησε την Εθνική μέσα 
στο παιχνίδι όταν η Μεγάλη Βρετανία έλεγχε το ματς 
στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η ευστοχία του Γιάννη Αθη-
ναίου από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, δεν 
άφησε τους φιλοξενούμενους να αποκτήσουν τον 
έλεγχο του ματς στην τρίτη περίοδο.
Η Εθνική παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο δεύτερο 
ημίχρονο και ακόμα περισσότερο στην τελευταία περί-
οδο και δη στην άμυνα. Μπορεί στην επίθεση να είχε 
βρει τον... μπελά της από τα συνεχόμενα zone press 
της Μεγάλης Βρετανίας αλλά οι μόλις 24 πόντοι που 
δέχθηκε σε αυτό το διάστημα (σ.σ. από 12 σε κάθε 
δεκάλεπτο) και το συνολικό επιμέρους 35-24 ήταν 
εκείνα που την οδήγησαν στην τελική επικράτηση.
Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο είχε αντιμετωπίσει τερά-
στιο αμυντικό πρόβλημα! Οι 46 πόντοι παθητικό 
αποτυπώνουν από μόνοι τους την εικόνα του αγώνα, 
με τους Βρετανούς να έχουν στο πρώτο μισό του ματς 
62,5% στα σουτ εντός παιδιάς. Όπερ και σημαίνει 
17/24 δίποντα (70,8%!) και 3/8 τρίποντα (37,5%). Οι 
φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» στα αργά πόδια του 
Μπουρούση και του Μαυροειδή με αποτέλεσμα να 
«τελειώσουν» πολλές φάσεις στο pick n roll και να 
εκμεταλλευτούν τις κάκιστες επιστροφές της Εθνικής.

Οι Κλαρκ (11π., 6ρ.) και Οκερέαφορ (9π., 4ασ.) ήταν 
εκείνοι που είχαν κάνει την μεγαλύτερη ζημιά για 
την ελληνική ομάδα σε αυτό το διάστημα του παι-
χνιδιού, όντας οι κύριοι εκφραστές για το σταθερό 
προβάδισμα της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι κατάφερε να στείλει την διαφορά στους 

8 πόντους (27-35) και παρά το come back 
της Ελλάδας με την ισοφάριση του σκορ 

(39-39) χάρη σε ένα επιμέρους 12-4, η 
Μεγάλη Βρετανία... επέστρεψε!
Με ένα γρήγορο 7-0 στο τελευταίο 
λεπτό του ημιχρόνου κατάφερε να 
κλείσει τι δεύτερο δεκάλεπτο στο 
+7 (46-39). Από την Εθνική μας, ο 
Παναγιώτης Βασιλόπουλος συνέ-

χισε με την ίδια... φόρα του αγώνα με 
τη Εσθονία, αφού είχε στο πρώτο ημί-

χρονο 12 πόντους με 5/6 δίποντα, 2/2 βολές 
και 3 ριμπάουντ! Ο Αντώνης Κόνιαρης με την 

σειρά του είχε ισορροπήσει το παιχνίδι της Ελλάδας, 
όντας ο καλύτερος «οργανωτής» της Εθνικής, ενώ ο 
Γιάννης Μπουρούσης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο 
τους συμπαίκτες του με 6 πόντους και 4 ασίστ!
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI: Η Εθνική ανέβασε κατακόρυφα την 
απόδοσή της στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο 
με μόλις 24 πόντους παθητικό, ενώ οφείλει πολλά 
στην προσωπικότητα του Γιάννη Μπουρούση ο 
οποίος με συνεχόμενους πόντους στο τέλος έδωσε 
τη νίκη στην Ελλάδα. Επιπλέον η ευστοχία από τη 
γραμμή των βολών (26/30) έπαιξε μεγάλο ρόλο για 
την τελική έκβαση του αγώνα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιάννης Μπουρούσης 
ήταν... αρχηγός όνομα και πράγμα στο τέλος έχο-
ντας 15 πόντους με 5/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 
βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα. Ο 
Παναγιώτης Βασιλόπουλος είχε με τη σειρά του 15 
πόντους με 6/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 
ριμπάουντ και 4 κλεψίματα!
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το 7-1 στο τελευταίο ενάμιση 
λεπτό, όταν η Εθνική μετέτρεψε το -1 (66-67) σε +4 
(72-67)!
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η εντυπωσιακή εκδήλωση 
αιφνιδιασμού της Εθνικής μας στο πρώτο δεκάλε-
πτο. Οι διεθνείς μας «άνοιξαν» αμέσως το παιχνίδι 
μετά το ριμπάουντ και σε χρόνο «dt» έτρεξαν στο 
τρανζίσιον με τον Μαργαρίτη να «σερβίρει» και τον 
Βασιλόπουλο να καρφώνει στο καλάθι των Βρετα-
νών.

Ώρα για ένα ακόμα 
«αιώνιο» ντέρμπι!

Π
αναθηναϊκός και Ολυ-
μπιακός μετρούν τις... 
δυνάμεις τους για τέ-
ταρτη φορά φέτος!

Οι «αιών ιοι» συναν τ ιού-
νται στην 24η αγωνιστική της 
Euroleague και αμφότεροι 
θέλουν τη νίκη: οι μεν «πράσι-
νοι» για να επιβεβαιώσουν την 
φετινή κυριαρχία που έχουν 
τόσο στο ΟΑΚΑ, όσο και όταν 
αντιμετωπίζουν τους Πειραιώ-
τες, και οι μεν «ερυθρόλευκοι» 
για λόγους ψυχολογίας και για 
να επεκτείνουν το νικηφόρο 
σερί τους.
Και οι δύο, πάντως, στο μόνο 
σίγουρο που στοχεύουν είναι 
η πρόκριση σ την επόμενη 
φάση, έχοντας το πλεονέκτημα 
έδρας.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά, 
ο Τσάβι Πασκουάλ είδε τους 
Ρίβερς-Λοτζέσκι να προπο-
νούνται κανονικά, εν αντιθέσει 
με τον Γκέιμπριελ, που ακολού-
θησε ατομικό πρόγραμμα.
Από την άλλη, ο Γιάννης Σφαι-
ρόπουλος έχει στη διάθεσή 
του το νέο απόκτημα της ομά-
δας, τον Μπόμπι Μπράουν, ο 
οποίος προπονήθηκε κανο-
νικά.

Προπόνηση χωρίς απου-
σίες στον Ολυμπιακό
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος προ-
πόνησε τους παίκτες του χωρίς 
να υπάρξει κάποιο απρόοπτο. 
Οι Πειραιώτες εντείνουν την 
προετοιμασία τους για το παι-
χνίδι της 24ης αγωνιστικής 
στην Euroleague κόντρα στον 
Παναθηναϊκό (14-9). Η ομάδα 
προπονήθηκε με τον Γιάννη 
Σφαιρόπουλο να μην αντιμε-
τωπίζει προβλήματα και να 
έχει όλους τους παίκτες (πλην 
του Αγραβάνη) στη διάθεσή 
του.
Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το 
φιλικό παιχνίδι στο Λαύριο 
επέστρεψαν στο κανονικό πρό-
γραμμα προπόνησης στο ΣΕΦ, 
δουλεύοντας την τακτική που 

θα ακολουθήσουν
Οι παίκτες του Ολυμπιακού 
παρακολούθησαν στο βίντεο 
τους αντιπάλους τους ενώ ο 
Μπόμπι Μπράουν να κάνει… 
ταχύρυθμα ώστε να μπει στο 
κλίμα και στην φιλοσοφία της 
ομάδας.

Από τι κινδυνεύoυν Πα-
ναθηναϊκός και Γιαννα-
κόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπου-
λος φέρεται διατεθειμένος να 
παρακολουθήσει από κοντά 
το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 
(2/3) παρά την τιμωρία που 
του έχει επιβληθεί από την 
Euroleague και τις ενδεχόμε-
νες συνέπειες.  
Η Euroleague είχε τιμωρήσει 
αρχικώς τον Δημήτρη Γιαννα-
κόπουλο με αποκλεισμό ενός 
χρόνου για «δημόσιες τοποθε-
τήσεις που πλήττουν τη διορ-
γάνωση» όπως ανέφερε η ανα-
κοίνωση, με τον ισχυρό άνδρα 
του Παναθηναϊκού να κάνει 
έφεση. 
Η διοργανώτρια αρχή απέρ-
ριψε αρχικώς το αίτημα ολι-
κής διαγραφής της ποινής και 
αντ’ αυτού τη μείωσε στους 5 
μήνες, επιβάλλοντας πρόστιμο 
ύψους 60.000 ευρώ. Παρ’ όλα 
αυτά, ο Γιαννακόπουλος φέρε-
ται αποφασισμένος να βρεθεί 
στο ΟΑΚΑ και να παρακολου-
θήσει από κοντά το ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό.
Σε αυτή την περίπτωση, ο 
κανονισμός της διοργάνωσης 
για τις περιπτώσεις απειθαρ-
χίας προς τους κανόνες και κατ’ 
επέκταση τις δικαστικές απο-
φάσεις προβλέπει πρόστιμο 
από 30.000 ως 280.000 ευρώ 
για κάθε παιχνίδι που παρα-
κολουθεί από κοντά. Η παρου-
σία του μάλιστα σε εντός έδρας 
αγώνα της ομάδας του είναι 
πολύ πιθανό να επισύρει ποινή 
και στην ομάδα του που μπο-
ρεί να φτάσει σε μηδενισμό ή 
σε αφαίρεση βαθμών.
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